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Pohjankyrö
 Isonkyrön, Vähänkyrön ja Ylistaron paikallislehti
Elina Koski
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VÄHÄKYRÖ Kunnanhallitus
antoi tekniselle toimelle
luvan täyttää määräaikainen rakennuttajainsinöörin
toimi. Se täytetään yhteistyössä Vaasan kaupungin
talotoimen kanssa enintään
vuoden 2013 loppuun asti.
Toimen hakuaika loppuu 1.
helmikuuta.
Rakennuttajainsinöörin
toimenkuvaan kuuluu kunnan rakennushankkeiden
rakennuttamis-, hankintasekä muita teknisen toimialan tehtäviä.

Juha Konttas, Jari Perttu ja Jarkko Loukola toivovat, että keittiöremontin valmistuttua seurantalossa innostuttaisiin pitämään myös perhejuhlia.

Seurantalon keittiö
kunnostetaan kevääksi
Remontti Keittiö- ja
vesikattoremontin
kustannuksiksi arvioidaan 80 000 euroa.

kävuoroja on merkitty arki-illoiksi. Hanke on kylän yhteinen, ja sitä
pidetään tärkeänä, kökkävastaava Jari Perttu päättelee. Hän on
myös nuorisoseuran johtokunnan jäsen.

YLISTARO Ylistaron Alapää palasi tarmokkaasti arkeen joulunpyhien jälkeen. Kyläläiset aloittivat
loppiaisen jälkeisenä maanantaina nuorisoseurantalon keittiöremontin purkukökällä. Vaikka
varsinaisen peruskorjausurakan
tekevät rakennusalan ammattilaiset, purku-, siivous- ja aputöihin
tarvitaan omaa väkeä.
– Kukaan ei ole kieltäytynyt kökästä. Töihin on lupautunut kolmisenkymmentä kyläläistä. Kök-

Kylän tavoitteena on saada keittiö
kuntoon ennen vappua, Kyrönjoki-maratoniin mennessä. Seurantalo on huhtikuun 28. päivänä jälleen suositun maaseutumaratonin kilpailukeskuksena.
Keittiöremontin päätyttyä kunnostetaan vesikatto. Peltikatto pestään, hiekkapuhalletaan ja
maalataan, mutta sitä ennen kyläläiset nikkaroivat kökällä rakennustelineet.
Nuorisoseurantalon keittiö- ja

vewwikattoremontti on yhteisöinvestointihanke, joka saa avustusta
manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.
Kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 80 000 euroa. Siitä julkisen
tuen osuus on 50 prosenttia. Se
jakautuu Ely-keskuksen ja kunnan avustuksiin. Seinäjoen kaupunki tukee nuorisoseuraa 16 000
eurolla.
Osan omasta rahoituspotistaan
seura korvaa kökkätyöllä. Riihikuivaa rahaa se panee likoon noin
25 000 euroa.
– Se on karkea arvio, sillä vanhaa rakennusta korjattaessa voi
tulla yllätyksiä. Lainaa meidän ei
tarvitse ottaa, koska olemme eläneet nuukasti, johtokunnan vara-

puheenjohtaja Juha Konttas ja rahastonhoitaja Jarkko Loukola selvittävät.
Tuloja seura on saanut järjestämistään Kalevan kierroksista ja
maratoneista. Taloa on vuokrattu
muun muassa Eläkeliitolle, joka
on järjestänyt siellä tansseja. Harrastusryhmien jäseniltä seura perii pienen käyttömaksun.
ELINA KOSKI
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Rintamäki
haluaa tien
valtiolle
YLISTARO Seinäjoen kaupunginvaltuuston ylistarolaisjäsen Markku Rintamäki
(kok.) haluaa, että Karhunmäentie palautetaan valtion
omistukseen ja hoitoon.
Hänon tehnyt tiestä valtuustoaloitteen.
Karhunmäentien liikenne
on vilkasta ja tie on melko
huonokuntoinen, Rintamäki
perustelee kokoomusryhmän aloitteessa. Hän toivoo,
että kaupunginhallitus esittäisi valtiolle, että se ottaisi
tien hoidettavakseen.
Ylistaron Kitinojan ja
Malkamäen siltojen välistä
Karhunmäentietä hoitaa
kaupunki. Tie on pituudeltaan kolme kilometriä.
Tiestä huolehti aiemmin
valtio. Tielaitos luovutti
tienhoidon yksityisille, kun
Malkamäen silta oli rakennettu.

