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SEURAKUNTA
Puheenjohtajat 
säilyvät 
ennallaan
Äänekosken seurakun-
nan kirkkovaltuuston 
puheenjohtajuutta on 
valittu jatkamaan vuo-
sina 2021-2022 kirk-
kovaltuuston nykyinen 
puheenjohtaja Jaana 
Tani. Varapuheenjohta-
jana jatkaa Olli Jämsén. 
Valinnat olivat yksimie-
lisiä.

Myös kirkkoneuvoston 
varapuheenjohtajana 
toimii tulevan kahden 
vuoden ajan nykyinen 
varapuheenjohtaja Tarja 
Tarvainen. Kirkkoneu-
voston jäseniksi valittiin 
Marjatta Huhta, Ritva 
Koskinen, Aki Lahtinen, 
Hannu Lehmonen, Leila 
Lindell, Tero Parkatti, 
Timo Pasanen, Maija 
Piitulainen ja Sinikka 
Rautiainen. Kirkkoneu-
voston puheenjohtaja 
toimii kirkkoherra.

RIKOLLISUUS
Puhelimessa 
huijattu 
rahaa tietoja 
kalastelemalla
Sisä-Suomen poliisille 
on ilmoitettu huijauksia, 
joissa Microsoftin tek-
nisenä tukena esiinty-
mällä on huijattu rahaa 
tuhansia euroja yksittäi-
siltä henkilöiltä. Poliisi 
tiedottaa, että mikään 
oikealla asialla oleva taho 
ei soita pyytämättä ja 
kysele pankkitunnuksia 
tai henkilötietoja.

– Jos sinulle soittaa 
henkilö, joka esiintyy 
Microsoftin tai muun yri-
tyksen teknisenä tukena, 
ole valppaana. Jos hän 
pyytää jotain kirjautu-
mis- tai pankkitietojasi, 
voit melko varmasti 
olettaa soittajan olevan 
huijari, Sisä-Suomen 
poliisista muistutetaan.

Tietoja ei tulisi antaa, 
eikä myöskään asentaa 
puhelimeen tai tietoko-
neelle mitään soittajan 
ehdottamaa.

– Vaikka soittaja yrit-
täisi painostaa toimimaan 
nopeasti, älä tee mitään 
pyydettyä, vaan sulje 
puhelu. Jos huomaat 
tulleesi huijatuksi, ota 
yhteys pankkiisi, poista 
mahdollisesti asentamasi 
ohjelma, vaihda salasana 
ja tee rikosilmoitus.

Epäonnistuneesta 
huijausyrityksestä voi 
kertoa poliisin Nettivink-
ki-palvelussa.

ÄÄNEKOSKI
Marjo Järvikylä

Äänekosken kaupunki on 
ottanut viimeisen puolen-
toista vuoden ajan koppia 
ilmastonmuutoksen torjun-
nasta omassa toiminnassaan.

Tuon ajan käynnissä on 
ollut valtaosin EAKR-rahoit-
teinen Vihreä Uusiutuva 
Äänekoski -hanke, jossa 
kiinnitetään erityistä huo-
miota vähähiilisyyteen ja 
kestävään kehitykseen.

Ensimmäinen isompi askel 
tiellä oli projektipäällikkö 
Sirpa Kortelaisen mukaan 
Äänekosken liittyminen 
taannoin ilmastonmuutok-
sen edelläkävijöiden verkos-
toon Hinku-kunnaksi.

VIHREÄ Uusiutuva Ääne-
koski -hankkeen suurim-
piin tavoitteisiin kuuluu 
myös ympäristöpolitiikan 
ja koko kaupunkikonsernin 
ympäristöohjelman luomi-
nen.

– Äänekosken ympäris-
töohjelman ensimmäinen 
luonnos alkaa olla nyt val-
mis ja pian sitä pääsevät eri 

tahot arvioimaan. Ensin sitä 
kommentoidaan perustetta-
vassa Hinku-työryhmässä ja 
sieltä se etenee kaupungin 
johtoryhmään, lautakuntiin 
sekä kaupunginhallitukseen 
ja -valtuustoon, Kortelainen 
esittelee.

SIRPA Kortelainen koros-
taa, että myös Äänekoskella 
on huomioitava ilmaston-
muutos.

– Se on asia, jota ei voida 
sivuuttaa sillä ajatuksella, 
että ei tämä meitä kosketa. 
Ilmastonmuutos vaikuttaa 
ympäristöömme jo nyt ja 
sitä kautta se tulee vaikut-
tamaan talouteen ja ihmisten 
hyvinvointiin tulevaisuu-
dessa. Ilmastoasiat eivät ole 
viherpiiperrystä, vaan näi-
tä asioita on yksinkertaises-
ti pakko hoitaa ennen kuin 
on myöhäistä. On ehdotto-
man tärkeää, että jokainen 
tekee oman osansa, Korte-
lainen sanoo.

Myös asukkaita osalliste-
taan mukaan keksimään kei-
noja, kuinka Äänekoskesta 
saadaan vähähiilinen ja kes-
tävän kehityksen kaupunki.

– Kunta voi vaikuttaa 

”On tärkeää 
tehdä oma 
osansa”
Vihreä Uusiutuva Äänekoski: 
Äänekoskella on haluttu ottaa koppi 
ilmastonmuutoksen torjunnasta. 
Keväällä ympäristöystävällisyyttä 
ja vähähiilisyyttä voivat testata niin 
asukkaat kuin yrityksetkin.

Vihreä Uusiutuva Äänekoski -hankkeen projektipäällikkö Sirpa Kortelainen on innoissaan Piilolanniemeen suunnitteilla olevasta hyötupuutar-
hasta. - Hyötypuutarhaan on tarkoitus istuttaa esimerkiksi marjapensaita ja omenapuita. 

MARJO JÄRVIKYLÄ
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Piilolanniemeen suunni-
tellaan parhaillaan Vih-
reä Uusiutuva Äänekosken 
-hankkeen tiimoilta yhtei-
söpuutarhaa. 

Yhteisöpuutarhan 
rakentamisen on tarkoitus 
käynnistyä tulevana kesä-
nä nykyisen Piilolan pal-
velukeskuksen alapuolella 
sijaitsevalle viheralueelle, 
joka rajautuu Terveyska-
dun, Piilolantien ja Eero-
lankadun väliin.

Käytännössä yhteisö-
puutarha on tulossa kau-
pungin omistamalle parin 
hehtaarin suuruisel-
le entiselle peltoalueelle 
Kuhnamo-järven ranta-
maisemiin.

VIHREÄ Uusiutuva Ääne-
koski -hankkeen pro-
jektipäällikkö Sirpa 
Kortelaisen mukaan 
yhteisöpuutarhan teko on 
tarkoitus aloittaa hyöty-
puutarhan perustamisel-
la, johon on tulossa muun 
muassa marjapensaita ja 
erilaisia hedelmäpuita.

– Ajatus on, että hyö-
typuutarhasta saataisiin 
tuotteistettua satoa yhteis-

työssä kaupungin kun-
touttavan työtoiminnan 
kanssa. Esimerkiksi mar-
japensaista saataisiin aika-
naan lähiruokana marjoja 
kaupungin ruokapalveluil-
le, hän kertoo.

Kortelaisen mukaan 
yhteisöpuutarhasta tulee 
kaikille avoin alue, jonne 
voi mennä viihtymään ja 
ottamaan vaikka omenan 
puusta suuhunsa. 

Alueelle voi raken-
tua useita erilaisia tiloja 
ja toimintoja aina pör-
riäispuutarhasta lähtien. 
Kiertotalous on tulossa 
näkyvään rooliin.

– Haaveilen, että alueelle 
saataisiin tehokas ja toimi-
va kastelujärjestelmä sade- 
tai järviveden avulla. Esille 
on tulossa tietoutta ilmas-
tonmuutoksesta ja Jamkin 
sekä Poken Biotalouskam-
pus ovat olleet kiinnostu-
neita tekemään alueella 
omia tutkimuksiaan.

YHTEISÖPUUTAR-
HAN osana on tarkoitus 
olla myös Piilolannie-
meen rakentuvan uuden 
vanhuspalveluyksikön 
tuntumaan kaavailtu tera-
piapuutarha.

– Myös se tulee kaikkien 

yhteiseen käyttöön, mut-
ta terapiapuutarhaa pysty-
tään hyödyntämään myös 
vanhuspalveluissa.

Kortelaisen mukaan 
yhteisöpuutarhan käytän-
nön työt hoitaa kaupungin 
viherpuoli, mutta myös 
kuntouttavaan työtoimin-
taan puutarha tuo teke-
mistä. 

– Alue tulee tarjoamaan 
monipuolisia kesätöi-
tä myös äänekoskelaisil-
le nuorille, Kortelainen 
uskoo.

Maisema-arkkitehti 
hahmottelee parhaillaan 
puutarhakokonaisuutta, 
jossa esimerkiksi alueella 
jo olemassa olevaa puustoa 
on tarkoitus säästää.

SIRPA Kortelainen on 
hankkeesta hyvin innois-
saan.

– Puutarhat ovat usko-
mattomia paikkoja. Ne 
pystyvät sitomaan hienolla 
tavalla yhteen niin luon-
non, kulttuurin, talouden 
kuin hyvinvoinninkin. 
Ne edistävät sekä ekolo-
gista että sosiaalista kes-
tävyyttä. On hienoa, että 
Äänekoskella on oltu myö-
tämielisiä idealle yhteisö-
puutarhasta.

Piilolanniemeen on tekeillä 
yhteisöpuutarha

omaan toimintaansa sitä 
tarkastelemalla, mutta kan-
nustaa myös asukkaitaan ja 
yrityksiä. Äänekoskella lii-
kenne aiheuttaa itse asias-
sa suuren osan päästöistä. 
Asukaskyselyssä selvisi, että 
suuri osa äänekoskelaisis-
ta autoilee arjessaan myös 
hyvin lyhyitä matkoja, Kor-
telainen tietää.

RATKAISUJA liikkumiseen 
voisi löytyä niin yhteiskäyt-
töpolkupyöristä kuin -autos-
takin. Julkisen liikenteen 
parantaminen on noussut 
myös esille.

– Monille on ehkä yllätys 
se, että Äänekoskella on tar-
jolla huomattavasti enem-
män julkista liikennettä kuin 

huomaammekaan, mutta 
tarvitaan yksi paikka, josta 
saisi tiedot reiteistä ja aika-
tauluista, Kortelainen tietää.

Hän jatkaa, että kaupungin 
on keksittävä jotain keinoja 
myös omaan sähkönkulu-
tuksensa. 

– Öljylämmityksestä kau-
punki on jo päässyt eroon, 
mutta yksityisissä kiinteis-
töissä öljylämmitystä on 
vielä paljon. Tietoa on jaet-
tu valtakunnallisesta avus-
tuksesta, jonka voi nyt saada 
siirtyessä öljylämmityksestä 
uusiutuviin lämmitysmuo-
toihin.

ÄÄNEKOSKELLA suurteolli-
suus tuottaa paljon päästöjä, 
mutta Sirpa Kortelainen ei 
näe samanaikaisia ponnis-
teluja ilmastonmuutoksen 
eteen ristiriitaisina.

– Isot teollisuuslaitokset 
ovat omassa toiminnassaan 
ympäristöasioissa EU:n ja 
valtion sääntelyn piirissä. 
Kuntana emme voi teolli-
suuden päästöihin vaikuttaa, 
mutta voimme tehdä yhteis-
työtä ja niin on teemmekin. 
Kaikki tekevät osaltaan tätä 
työtä, hän kiittelee.

KEVÄÄLLÄ Äänekoskella 
alkaa asukaskokeilu, jos-
sa voi testata kuukauden 
ajan ympäristöystävällistä 
ja vähähiilistä elämäntapaa.

Mukaan pystyy ilmoittau-
tumaan aikanaan kaupungin 
nettisivujen ja Äänekoski-
sovelluksen kautta.

– Asukkaiden kohdalla las-
kemme kaikille oman hen-
kilökohtaisen hiilijalanjäljen, 
jossa huomioidaan olemas-
sa olevat toimet ympäristön 
eteen ja mitä olisi vielä val-
mis tekemään. Annamme 
käytännön vinkkejä ja luvas-
sa on muutakin teemaan liit-
tyvää ohjelmaa.

MUKAAN houkutellaan 
myös yrityksiä.

– Yrityksille meillä on 
tulossa kolmen työpajan 
sarja, jossa käydään läpi 
konkreettisesti yrityksen 
toimintaan ja kuinka yritys 
pystyisi vielä parantamaan 
ympäristöystävällisyyttään. 
Yrityksille laaditaan vuosi-
kello asioista, joita juuri 
kyseinen yritys voisi teh-
dä. Tämä kaikki on täysin 
ilmaista, Sirpa Kortelainen 
lisää.

”Ympäristö-
ohjelman 

ensimmäinen 
luonnos alkaa 
olla nyt valmis ja 
pian sitä pääse-
vät eri tahot 
kommentoimaan.
Sirpa Kortelainen

ÄÄNEKOSKI
Marjo Järvikylä

Tulevana torstaina 4. helmi-
kuuta työntekijöitä etsivät 
työnantajat ja töitä etsivät 
pääsevät kohtaamaan toi-
sensa Äänekoskella netin 
välityksellä Virtuaaliset 
työtreffit -rekrytointita-
pahtumassa.

Kello 13-15 välisenä 
aikana pidettävässä virtu-
aalitapahtumassa pystyy 
tapaamaan useita eri alo-
jen työnantajia ja hakemaan 
avoimia työpaikkoja. 

– Poken tiloihin on raken-
nettu studio, johon osa 
työnantajista tulee paikal-
le haastateltavaksi ja ne 
jotka eivät pääse paikalle, 
ovat lähettäneet etukäteen 
videon tai powerpoint-
esityksen, jotka näytetään 
lähetyksessä, hankepäällik-
kö Eeva-Monica Isoluoma 
Taite työelämään -hank-
keesta kertoo.

VIRTUAALISET työtreffit 
toteutetaan Taite työelä-
mään -hankkeen Äänekos-
ken kaupungin, Laukaan 
kunnan, Keski-Suomen 

te-palveluiden ja Poken 
yhteistyönä. Tapahtuma 
striimataan Youtubeen 
suorana ja tallenne on myös 
jonkin aikaa katsottavissa. 

– Suoran lähetyksen 
aikana työnhakijat pysty-
vät esittämään kysymyksiä 
ja ottamaan yhteyttä työn-
antajiin sekä jättämään tie-
tonsa työnantajille. Chatin 
kautta voi lähettää kysy-
myksiä myös te-palveluil-
le, Isoluoma jatkaa.

Lähetystä on käytännös-
sä tekemässä ja kuvaamassa 
Pokella opiskelleet video-
palveluja tarjoavat yrittäjä 
Jesse Liimatainen ja free-
lancerina toimiva Juuso 
Pekkarinen.

TYÖTREFFIT järjestetään 

virtuaalisesti Äänekoskella 
nyt toista kertaa. Perinteisen 
työnantajien ja työntekijöi-
den rekrytointitapahtuman 
sijaan verkkoon on menty 
koronasyistä. 

Ensimmäiseen tapahtu-
maan verrattuna työnanta-
jat ovat olleet nyt mukana 
innokkaammin.

EEVA-MONICA Isoluoma 
kertoo, että Virtuaalisil-
la työtreffeillä on mukana 
yhteensä 12 yritystä.

– Mukana on yrityksiä, 
joissa on tarvetta rekrytoi-
da uutta työvoimaa saman 
tien ja yrityksiä, jotka halu-
avat tuoda esille tulevia tar-
peitaan.

Esillä on toimialoja aina 
teollisuudesta kuljetukseen, 
palvelu- ja toimistotehtä-
viin, sosiaali- ja terveys-
alaan sekä opetukseen ja 
varhaiskasvatukseen. 

Liittymisohjeet ja link-
ki virtuaalisille työtreffeille 
julkaistaan muun muas-
sa Äänekosken kaupungin 
nettisivuilla Työ ja yrittä-
minen -osiossa sekä Face-
bookissa Taite työelämään 
- hankkeen ja Äänekosken 
työnhaku -sivuilla.

Työnantajat ja 
työntekijät kohtaavat 
nyt verkossa
Tulevana torstaina Äänekoskella pidetään 
toistamiseen rekrytointitapahtuma 
Virtuaaliset työtreffit.

”Mukana 
on yrityk-

siä, joissa on 
tarvetta rekry-
toida uutta 
työvoimaa 
saman tien.
Eeva-Monica Isoluoma

Hankepäällikkö Eeva-Monica Isoluoma (edessä) ja hanketyöntekijä Nelli 
Koivumaanaho Taite työelämään-hankkeesta kannustavat mukaan virtuaalisille 
työtreffeille.

MARJO JÄRVIKYLÄ

KORONATILANNE

Äänekosken Koulunmä-
en yhtenäiskoululla on 
paljastunut koronatapaus, 
jonka seurauksena noin 25 
oppilasta tai henkilökunnan 
jäsentä on altistunut ja 
asetettu karanteeniin. 

Lauantaina Suolahden 
yhtenäiskoulusta määrättiin 

karanteeniin 24 oppilasta 
tai henkilökunnan jäsentä 
koronalle altistumisen takia. 

– Äänekoskella on 
paljastunut viikon sisällä 
kolme uutta koronatapa-
usta, joiden seurauksena 
yhteensä noin 80 henkilöä 
on altistunut ja asettu 

karanteeniin, Äänekosken 
kaupungin ylilääkäri Keijo 
Lukkarinen kertoo.

Koronatilanne on Luk-
karisen mukaan selvästi 
muuttumassa myös Ääne-
koskella. 

– Jyväskylän tilanne on 
huolestuttava ja Jyväskylän 

suuntaan nämä meidän 
koulujen tapauksetkin 
näyttävät juontavan. Turhaa 
liikkumista pitäisi nyt välttää 
ja muistaa koronaohjeet. 
Testiin tulisi mennä pienis-
täkin oireista, Lukarinen 
näkee.

Äänekosken koronajoh-

toryhmä antoi maanan-
taina maskisuosituksen 
7.-9.-luokkien oppilaille 
koulupäivien ajaksi. Kau-
pungin nuorisotilat pidetään 
kiinni 14.2. saakka. 

Myös kaikki kaupungin 
sisäliikuntatiloissa järjestet-
tävät ottelut, turnaukset ja 

harjoituspelit on kielletty 
14.2. asti. Poikkeuksena 
ovat valtakunnallisen sar-
jatason I ja II -divisioonan 
pelit. Kulttuuri- ja liikunta-
lajien harrastustoimintaa 
kaupungin tiloissa voidaan 
jatkaa noudattamalla koro-
naturvaohjeita.

Noin 80 altistunutta on asetettu tällä hetkellä koronakaranteeniin Äänekoskella
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