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Karjalainen: 

Torstai oli Pohjois-Savossa ja ko-
ko Itä-Suomessa toisille petty-
myksen, toisille ilon päivä. 
Finnpulpin biotehdas Kuopios-
sa jäi suunnitelmaksi, kun kor-
kein hallinto-oikeus ei myöntä-
nyt sille ympäristölupaa. Met-
sä Fibren Kemin tehtaalle Finn-
pulpin kariutuminen ja sen syyt 
avaavat entistä paremmat näkö-
alat. Meren rannalla ei ole sisä-
vesiongelmaa, ja puutakin va-
pautuu markkinoille, kun ai-
nakin Kuopion suunnitelmat 
kariutuivat. Maailman suurin 
havusellutehdas olisi syönyt 
kitaansa 6,7 miljoonaa kuutio-
ta puuta joka vuosi. Työtä teh-
taalla oli luvattu 200:lle ja koko 
Suomeen pysyvästi yli 3000:lle.

Perusteollisuuden ympäristö-
teknologiaa on kehitettävä edel-
leen ja löydettävä yhä lisää uu-
denlaista lisäarvoa ja työpaik-
koja tuottavaa toimintaa. Ym-
päristön tila ja luontoarvot eivät 
enää ole muulle alisteisia sivu-
seikkoja.

Muut lehdet

Siirtolaisuusinstituutin 
ja Seinäjoen seudun 
K8-kuntien eli Alavu-
den, Ilmajoen, Ison-
kyrön, Kauhavan, 

Kuortaneen, Kurikan, Lapuan 
ja Seinäjoen teettämä tutkimus 
Seinäjoen kaupunkiseudun ve-
tovoimasta on tilaajilleen mai-
rittelevaa luettavaa (Ilkka 27.12.)

Instituutti selvitti nuorten pa-
luu- ja tulomuuttajien sekä Sei-
näjoen ammattikorkeakoulun ja 
Sedun opiskelijoiden suhtautu-
mista kaupunkiseudun tulevai-
suuteen. Kysymys kuului, miten 
nuoret näkevät Seinäjoen kau-
punkiseudun tulevaisuuden 10 
vuoden päästä.

Vankka enemmistö kaikis-
sa vastaajaryhmissä näki alu-
een tulevaisuuden kasvavana 
ja menestyvänä ja vähintään-
kin vakaana.

Tutkijoiden mukaan  Seinä-
joen seudun menestys viime 
vuosina on luonut alueelle hy-
vää pohjavirettä ja uskoa tule-
vaisuuteen. Tätä pidetään hyvä-
nä lähtökohtana kehitystyölle. 
Alueen erinomainen työllisyys-
tilanne ja omat oppilaitokset 
vahvistavat positiivisuuden 
kierrettä kestävällä tavalla.

Tutkimustuloksista  voi ve-
tää myös johtopäätöksen, että 
kaupunkiseutu on onnistunut 
markkinoinnissaan.

Avaruuden pääkaupunki 
-slogan on jäänyt mieleen ky-
temään kun se tärkein eli vas-

tikkeellisuus lupauksille täyt-
tyy. Tilan lisäksi alueelta löy-
tyy myös työtä ja toimeentuloa. 

Jatkon suhteen on oltava tark-

kana: Mainostoimistoissa kehi-
tellyt kampanjat eivät voi olla ai-
noa tapa kommunikoida kun-
talaisten kanssa. Räväkän alun 
jälkeen fokusta tulee siirtää sii-
hen, mikä täällä on hyvin. Lu-
paukset on lunastettava joka 
päivä uudelleen.

Kiinnostava yksityiskohta  tut-
kimustuloksissa on nuorten 
kaipuu alle 100 000 asukkaan 
maaseutumaisiin keskuksiin. 
Sellaisiahan Etelä-Pohjanmaalla 

riittää. Pieni tai keskisuuri kau-
punki tai jopa maaseutumainen 
asuminen koetaan suurkaupun-
keja kiinnostavampana vaihto-
ehtona. Tutkijoiden mukaan 
juuri maaseutumaisessa kau-
punkielämässä voi olla Seinä-
joen kaupunkiseudun menes-
tyksen salaisuus.

Kun tarjolla olisivat kaupun-
gistumisen eli urbanisaation 
hyvät puolet ilman haittoja, mo-
ni olisi halukas poimimaan ru-
sinat pullasta.

Urbanisaation rusinat 
houkuttelevat Seinäjoelle

Seinäjoen kaupunkikulttuurin yksi kirkkaimmista tähdistä, ensi kesänä jo 42. kerran järjestettävä Pro-
vinssi, on yksi alueen selkeistä vetovoimatekijöistä.  KUVA: PIA HUNNAKKO

Avaruuden pääkaupunki 
-slogan on jäänyt  
mieleen kytemään kun 
se tärkein eli  
vastikkeellisuus  
lupauksille täyttyy.  

Ilkka 29.12.1979  Seinäjokelaisil-
le on luvassa Jouppilanvuoren 
rinnalle toinen virkistysalue. 
Kaupunki aikoo kaavoittaa Kas-
perin takamaastossa olevan Hal-
lilanvuoren virkistysalueeksi.

Kaupunginvaltuusto päät-
tää asemakaavan laatimisesta. 
Myönteinen päätös tietää alu-
eelle rakennuskieltoa. Hallilan-
vuorella ei asemakaavan laati-
misen jälkeen saa ilman lupaa 
kaataa puita ja muutenkin alue 
jää luonnontilaan.

Seutukaavaliiton virkistys- ja 
luonnonsuojelukaavassa Hal-
lilanvuori on jo merkitty luon-
nonsuojelualueeksi. Myös kau-
pungin työn alla olevassa yleis-
kaavassa alue on osoitettu vir-
kistyskäyttöön. Kaavaa vastaan 
tehdyissä muistutuksissa toivo-
taan alueen laajentamista.

Törnävän kesäteatteriin teh-

Hallilanvuoresta 
tulee toinen 
virkistysalue

Vanha Ilkka

dään ensi kesäksi uudet katso-
motilat. Katsomon kattamises-
ta ja pyörivän katsomon teosta 
päätettiin luopua.

Katoksen katsottiin pilaavan 
pilaavan kesäteatterin tunnel-
man ja myös Törnävän luonnon 
kauneuden.

Antilan juhlaa  
vihkiäisissä
Ilkka 28.12.1979  Poikkeukselli-
sen tiukka kamppailu sijoituksis-
ta käytiin eilen illalla maailman 
ensimmäisissä ampumahiihdon 

iltakilpailuissa Jurvan uudella 
ampumahiihtostadionilla, joka 
samalla vihittiin käyttöönsä.

Jurvan oma poika Erkki Anti-
la asettui omalle paikalleen. Hän 
vetäisi puolen minuutin eron toi-
seksi tulleeseen Kankaanpään 
kisojen voittajaan Kari Saare-
laan. Tämän jälkeen olikin tiuk-
kaa: Risto Olli hävisi Saarelalle 
sekunnin ja voitti Heikki Ikolan 
niin ikään sekunnilla.

Kaikilla kärkikvartetin kilpai-
lijoilla oli kolme sakkokierrosta 
paitsi Saarelalla, joka laukoi pys-
tystä neljä. 


