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Laulaen vappuun
Kukapa olisi voinut vuosi sitten tai edes pari
kuukautta sitten aavistaa, millaisissa oloissa
vuotuista työväen ja ylioppilaiden keväistä
riemujuhlaa tänä vuonna vietetään.
Monet päiväkodit, hoivakodit, koulut, oppilaitokset, ravintolat ja rajat ovat kiinni, ikäihmiset on suljettu neljän seinän sisälle eikä isoja
kulttuuri- ja urheilutapahtumia saa järjestää.
Suomi on pantu säppiin korona-pandemian
vuoksi.
Simaa, sihijuomia, silliaamiaisia tai mustaamakkaraa ei sentään ole pantu pannaan, mutta perinteisiä kaveriporukoiden vappupäivän
brunsseja katsotaan karsaasti.
Mutta ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.
Koronakriisi on saanut kansalaisista esiin yllättävää yhteisöllisyyttä, heikoimpien avittamista
ja puolustamista - sosialidemokaratian kielellä
solidaarisuutta.

Akaan Demareiden
vapputervehdys
Vapunvietosta jää tänä vuonna monta perinteistä asiaa väliin. Vappumarssit jäävät kokonaan pois, puheet ja musiikkiesitykset siirtyvät
internetin kautta seurattavaksi ja ystävien ja
tuttavien vapun toivotukset hoidetaan puhelimitse sen sijaan, että kokoonnuttaisiin yhteen
brunssin tai lounaan merkeissä.
Ajat ovat poikkeukselliset, mutta tilanne Suomessa on kuitenkin hoidettu hienosti ihminen
edellä ja toimet pandemian rajoittamiseksi
ovat toimineet. Tästä lämmin kiitos Sanna
Marinin hallitukselle ja poikkeustoimia organisoiville viranomaisille, mutta ennen kaikkea
suomalaisille työntekijöille, jotka asettavat
niin hoito- ja pelastusaloilla kuin erilaisissa
palveluammateissa itsensä päivittäin alttiiksi

Politiikan puolella epidemiasta on ollut
sellainen ”hyöty”, että hallituksen ja opposition keskinäinen kähinä ja pikkupolitikointi
on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta
vaimennut. Puolueet laidasta laitaan ovat
asettuneet tukemaan Sanna Marinin hallituksen koviakin pakkokeinoja.

Hyvää Vappua Akaaseen kaikille. Ja kiitos
Akaan demareille arvokkaasta työstä paremman huomisen puolesta.
Yhteistyöterveisin SDP:n pirkanmaalaiset
kansanedustajat

Maailmalta on Suomeen levinnyt myös
hienoja tapoja osoittaa solidaarisuutta ja
tukea terveydenhuollon ja pelastustoimen
työn sankareille taputtamalla, tanssimalla tai
laulamalla toreilla ja parvekkeilla.
Tätä voi tänä vappuna suositella työväen
parhaita perinteitä noudattaen: annetaan
työväenlaulujen raikua kodeissa ja parvekkeilla. Tasavallan presidentin sanoin: suositaan
fyysistä etäisyyttä, mutta henkistä läheisyyttä
vaikka laulun keinoin.
Yhdessä tästäkin selvitään.
koronavirukselle.
Akaan Demarit toivottavat kaikille terveyttä
sekä lämmintä ja aurinkoista vappua.
Pidetään huolta toisistamme ja itsestämme!
Sakari Nieminen
Akaan
sosialidemokraattisen
kunnallisjärjestön
puheenjohtaja

Vaikka olemme
erillään, pidetään
silti yhtä.

VAPPUJUHLA - JOKAISEN OMASSA KODISSA
Vallitsevan tilanteen vuoksi,
torien yleisötilaisuudet peruttu
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Akaan kouluverkko
tuleville
vuosikymmenille
rakentuu vaiheittain
Terveellisten ja turvallisten koulutilojen
järjestäminen Akaan koululaisille ja koulujen
henkilöstölle on kuluvan valtuustokauden
suurin päätöskokonaisuus. Päätöksiä on jo
tehty ja valmistakin saatu, mutta vielä riittää
pohdittavaakin; Toijalan kouluverkon tulevaisuutta valmistellaan parhaillaan ja päätökset
sen osalta on tavoitteena tehdä vielä tämän
vuoden aikana.
Kylmäkoskella opiskellaan jo terveissä tiloissa.
Sontulan koulu ja uusi Kylmäkosken koulu
palvelevat alueen oppilaita. Viialan osalta valtuusto on tehnyt päätöksen uudesta
yhtenäiskoulusta kaikille Viialan koululaisille

Korona-aika lasten
silmin
Lenni haluaa eskariin!
Millaisia päiviä Lenni sinulla on ollut nyt koronan aikana?
- Ollaan oltu mun pikku-siskon Lillin kanssa
hoidossa. Äiti ja isä käy töissä. Ihan tavallista.
Miten tämä korona-aika on muuttanut Lenni
sinun elämääsä?
- Ei voida mennä laivalle. Katson joka päivä
uutiset. Kerran mä itkin, kun luulin, etten pääse syksyllä eskariin koronan takia.
Mitä haluaisit vielä sanoa?
- Tykkään, kun kaikki tekee niin kovasti töitä,
että korona lähtisi pois.
Lenni 5-vuotta

ja erillisestä liikuntahallista, johon rakentuvat
liikuntatilat myös koulun tarpeisiin.

Erityisen tärkeää on kuulla myös lapsia ja
nuoria, jotka ovat kouluasioissa parhaita kokemusasiantuntijoita. Hyvä ratkaisu saadaan
aikaan yhdessä!

Kuten aiemmin Viialan ratkaisua tehtäessä,
tulee Toijalan osaltakin huomioida monia eri
asioita. Nykymuotoisen peruskoulun lisäkInka Loppi
si mahdollinen kaksivuotinen esiopetus ja
kouluverkkotyöryhmän puheenjohtaja
mahdollinen muu yhteistyö varhaiskasvatukkaupunginhallituksen jäsen
sen kanssa, lukiokoulutus sekä Valkeakoski
Opiston toiminta vaikuttavat tilaratkaisuihin.
Myös liikunta- ja nuorisotoimen sekä kirjaston
tilatarpeet on järkevää tarkastella kouluverkon
yhteydessä eikä Toijalan keskustan kehittämistä kokonaisuutenakaan kannata unohtaa
päätöksiä tehtäessä.
Valmistelun edetessä myös kuntalaisia tullaan
varmasti Akaan strategian mukaisesti osallistamaan suunnitteluprosessiin. Me Akaan
Demarit toivomme vilkasta keskustelua ja
hyvää vuoropuhelua koulujen henkilökunnan,
viranhaltijoiden, lautakuntien, kaupunginhallituksen ja -valtuuston sekä kuntalaisten
kesken.

Kaipaan kavereita!
Nyt kun olet ollut jo monta viikkoa pois päiväkodista, miltä susta tuntuu?
- Kaipaan Jonnee. Siis mun parasta ystävää. Ei
se oo päikyssä. Jonne on mun naapuri. Mulla
on sille asiaa, mutta ei olla nähty. Pitäis varmaan soittaa whatsappipuhelu. Silti haluaisin
pyöräilee Jonnan kanssa, kun olen oppinut
ajaa pyörällä ilman apupyöriä.
Onko sinulla jotain, mitä muuta kaipaat?
- Haluaisin myös nähdä Emmaa ja Masaa.
Masan kanssa sovittiin pihassa... Ööö Masa
oli omassa pihassa ja mä mummon pihassa.
Huudettiin puskan läpi. Kun siis nythän ei saa
tän typerän koronan takia mennä kaverin
kanssa leikkii. Ööö Sovittiin siis, että Masa
tulee joskus mun kanssa kattoo Olipa kerran
elämä ohjelmaa, jotta Masakin oppii viruksista.
Mistä ne virukset sitten tulee?
- Ne virukset tulee ihmiseen kun aivastaa.
Pitää pestä käsiä tosi kovasti.
Oletko pessyt käsiä huolellisesti?
- Mummo opetti mulle ja sen hoitolapsille,
kun laittaa sormen veteen, tulee viruksia
sormeen. Mutta kun kastaa sormen saippuaan
ja sitten laittaa sormen veteen, ei ne virukset
tartukaan sormeen. Oikeesti siinä oli pippuria.
Ne virukset oli pippuria. Mummo vaan näytti
meille, että virukset ei tykkää saippuasta. Siksi
täytyy pestä käsiä vähän väliä. Ja aina kun
tulee sisälle ja menee syömään.

Pääministeri Sanna Marin pitää juhlapuhetta Kylmäkosken
koulun vihkijäisissä 14.2.2020.
Miten olet saanut aikasi kulumaan korona-aikana?
- Kaupassa ei saa lapset nyt käydä. Kun sieltä
voi tulla niitä viruksia.
Pelottaako sinua korona?
- Ei pelota. Mitä sä seuraavaksi kysyt?
Mikä sinusta on ollut kivaa tässä korona-ajan
elämässä?
- Mun lempilaulu on se korona-laulu (Uuden
edessä- laulu), missä on paljon ihmisiä laulamassa.
Mikä siinä laulussa sinusta on parasta?
- Siinä sanotaan, että maailma pyörii aina, se
on sen salaisuus. Mä tykkään kaikista sanoista
siinä laulussa. Siihen on tarvittu paljon ihmisiä. Ne tekee sen laulun yhdessä.
Elias 5-vuotta
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Akaassa positiivista
pörinää
Akaa - Suomen hunajapääkaupunki. Oletteko
huomanneet, täällä pörisee mukavasti. Uusi
hyvinvointikeskus rakentuu hyvää vauhtia.
Hyvinvointikeskuksen alkutaival oli tahmeaa,
kuin hunajassa tarpomista. Nyt ollaan päästy
lentoon ja rakentaminen etenee. Uuden
terveyskeskuksen rakentaminen vanhan
huonokuntoisen tilalle vaati useita päätöksiä.
Meille Demareille uusi terveyskeskusrakennus
oli ehdottoman tärkeä asia ja ajoimme tätä
tärkeää asiaa hankkeen alkumetreistä asti.

todella tärkeä asia.
Pakko myöntää. Usko meinasi välillä pettää.
Tuli sitä vetoakin lyötyä. Nyt näyttää siltä,
että olen vedon voittamassa ja saan nauttia
ansaitsemastani palkinnosta - suklaalevystä
täysin rinnoin.
Uusi liikuntahalli tulee olemaan niin koululaisten kuin seurojenkin aktiivisessa käytössä.
Koululaiset saavat liikkua hallissa liikuntatunnit ja ravaaminen Ideaparkissa loppuu. Niin
se loppuu myös useilla vanhemmillakin, kun
kuskaaminen harrastuksiin naapurikuntiin
vähenee. Saadaan viimein harrastaa omassa
kylässä!

Vaikka saammekin piakkoin uuden upean
hyvinvointikeskuksen, on meillä vielä tärkeitä päätöksiä edessä. Vieläkään ei olla tehty
päätöksiä lähipalveluista. Mitkä lähipalvelut
jäävät Viialan ja mitkä Kylmäkosken taajamiin?
Tästä pitää tehdä päätökset pian kaikkia akaalaisia ajatellen.

Valtuusto kun hallin rakentamisesta päätti, näki koko valtuusto tärkeänä junnu- ja
kuntoliikunnan merkityksen terveydelle ja
hyvinvoinnille. Siitä tulee pitää kiinni! Hallin
käytön tulee olla monipuolista ja lajikirjo kaiken kattavaa. Koululiikunnan ja harrastusten
lisäksi hallissa tullaan näkemään monipuolista
kulttuuria. Onhan Akaa tunnettu monelta
Viialan puolella alkaa uuden liikuntahallin
kulttuurin saralta. Meiltä löytyy muusikkoja,
rakentaminen vuoden lopussa. Opetusministeriö myösi Akaalle 750 000€ avustusta hallin näyttelijöitä, taiteilijoita ja huippu-urheilijoita.
rakentamiseen. Avustus on merkittävä summa Akaassa osataan järjestää myös upeita tapahAkaan taloudelle ja hankkeen toteutumiselle. tumia. Me akaalaiset ollaan hyää ja taitavaa
väkeä!
Hallia on työstetty jo kolmen vuoden ajan ja
nyt ollaan siinä vaiheessa, että hanke viimein
Hallin lisäksi Viialassa alkaa uuden 750
toteutuu. Tämä hanke on ollut meille myös

Vakaumuksensa puolesta
kaatuneiden muistomerkeillä
seppeleiden/kukkien lasku
hiljaisesti ilman puheita ja
musiikkia seuraavasti:
Kitulassa klo 9.00
Riihiniemessä klo 10.00
Kylmäkoskella klo 10.00.
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oppilaan koulun rakentaminen. Koulu valmistuu muutaman vuoden sisään. Kyllä sitä on
odotettukin!
Toijalan puolella tullaan taatusti näkemään
myös uuden rakentamista, kunnes kouluverkkoselvitys valmistuu ja päästään päätöksistä
toteutukseen. Tuleeko Toijalaan yksi vai kaksi
alakoulua? Entä mihin tulevat opinahjot sijoitetaan? Näissä ja monessa muussa kysymyksessä riittää pohtimista.
Eikä pidä unohtaa Akaa Pointtiin tulevaa puuterminaalia, jonka rakentamisesta ja kustannuksista valtio vastaa.
Uutta on saatu jo valmiiksi asti. Kylmäkosken
Kirkonkylä sai elokuussa 2019 uuden koulun
upeine liikuntasaleineen. Koulu on hieno ja
Kylmäkosken lapset osaavat arvostaa uutta
opinahjoaan kunnioitaen. Koulussa näkyy
yhteisöllisyys, jota koko Akaa tarvitsee, selvitäkseen investoinneista ja tavallisesta arjesta.
Vallitseva tilanne on tuonut ja tuo haasteita
vielä pitkäksi aikaa.
Uskon ja luotan, että me saamme entistä
paremman ja mageamman Akaan yhdessä
tekemällä. Kaikki järjestyy! Me selvitään!
Pöristään yhdessä!
Saija Roininen
Teknisen lautakunnan vpj, valtuutettu

4

Akaan VAPPUDEMARI 2020

Onko vappu peruttu?
Siltähän se näyttää.
Tälle paikalle tarkoitetun riehakkaan vapputervehdyksen lisäksi on tänä vuonna peruttu
ennätysmäärä itsestäänselviä asioita.
Kun vasta uuden vuosikymmenen kynnyksellä
saatoimme kuvitella itsemme viettämässä
aikaa mm. Viialan Kulttuuriklubin tapahtumissa, jännittämässä Akaa Futsalin ja Akaa
Volleyn nousujohteisia matseja ja ölisemässä
kylki kyljessä markkinateltassa, olemmekin
päätyneet neljän seinän sisälle viihdyttämään
itse itseämme.
Illan viihdeohjelmien vitsit on nykyään ymmärrettävä itse, kun niiden merkiksi naurava
yleisö loistaa poissaolollaan, eikä kuukausia
kerättyä Euroviisu-huumaakaan saa purettua
mihinkään. Jääkiekon SM-liigan keskeyttämi-

Tuli kiire
Suomeen ja saunaan

nen vei vähintään viideltä joukkueelta varman
mestaruuden ja kuntosalien sulkeminen
meiltä kaikilta sen päivän, kun aioimme ottaa
itseämme niskasta kiinni.
Jos meneillään olevasta tilanteesta haluaa
hakea jotain positiivista, löytyy tietysti sitäkin.
Itselle ja perheelle tarkoitetun ajan lisääntyminen voitaneen ehkä tässä vaiheessa jättää
laskuista, moni kun kärsii jo yliannostuksesta.
Mutta nyt on ainakin tullut lisäaikaa järjestellä
kaikkia niitä juhlia, joiden leivonta- ja siivousurakan suorittamiseen oli taas vahingossa
jäänyt alle vuorokausi aikaa. Pyöreiden aiheuttamasta ikäkriisistä saattaa selvitä jo ennen
kuin sen ohittamiseen kaavailtu harrikka on
hankittu. Häitä suunnitelleet pääsevät testaamaan, miltä sen sydämenvalitun jatkuvasti
nähtävillä oleva pärstä ja jutut vaikuttavat
tänä ikuisuudelta tuntuvana aikana.
teekkiin. Myös koiraa oli lupa ulkoiluttaa mutta
maksimissaan 200 metriä asunnolta. Muutamat
koiranomistajat alkoivatkin tekemään tiliä vuokraamalla koiriaan.

Koronaa Fuengirolassa

Kieltoa myös valvottiin ja poliisit antoivat sakkoja
jos olit ulkosalla ilman pätevää syytä. Esimerkkinä
Olimme Espanjan Fuengirolassa talvea viettämässä. sakkoja tuli 600 euroa kun kävi kaupassa ostamassa
Poikkeuksellisen kaunista keliä siellä sekä lämminpelkkää olutta (en minä mutta pojat), Espanjassa
täkin. Uutisista seurattiin sitten alkuvuodesta koro- kun olutta ei lasketa ruoaksi.
naa. Ja kovin ihmeteltiin moista, onkohan tavallista
flunssaa kummempaa?
Poliisi valvoi ihmisten toimintaa myös helikopterista ja sitä myöten tuli kaksi poliisia myös GiraKiinan Wuhanissa tauti jylläsi mutta ajateltiin että
soliin (asuntokompleksi jossa asuimme). Kielsivät
sehän on kaukana. Sitten alkoi tulla uutisia mm.
uima-altaan käytön sekä oleskelun sisäpihalla. Ja
Italiasta. Korona niittää siellä makaronimaan kankun kuulivat että siellä on sauna niin saunominen
saa ihan viikatteella. Ja meidän kun piti ajaa Italian kiellettiin ehdottomasti.
kautta kotiin.
Ulkonaliikkumiskieltoa oli siinä vaiheessa vasta
Espanjasta alkoi myös kuulua huolestuttavia tietoja muutama päivä. Mutta minulle saunomisen kielkoronaviruksesta. Monet suomalaiset panikoituivat täminen oli se viimeinen niitti ja sain aika helpolla
ja alkoivat muuttaa suunnitelmiaan kotimatkaspuhuttua Mirkun aikaistetun lähdön kannalle. Alunta. Lentoyhtiöt tietenkin huomasivat kysynnän
perin meidän piti olla Fuengirolassa pääsiäisen yli.
muutoksen ja pahimmillaan Norski pyysi Malaga –
Helsinki lentolipusta noin 900 euroa! Finnair sentää Päätettiin lähteä sunnuntaina 22. maaliskuuta ja
kohtuulliset 500 euroa... Ja kaikki koneet maalisajaa lyhintä reittiä Travemundeen ja sieltä laivalla
kuun aikana olivat täynnä.
Vuosaareen.
Aivan yllättäen tuli tieto ulkonaliikkumiskiellosta
joka alkoi sunnuntaina 15. maaliskuuta.
Ulos sai mennä vain ruokaa ostamaan tai ap-

Laivaliput olivat myös kalliimpia kuin normaaliaikana. Espanjasta en löytänyt meille hotellia mutta
Ranskan puolelta sentään. Soitin ainakin kolmeen-

LÄHDE SDP:N
KUNTAVAALIEHDOKKAAKSI

Moni oppii meneillään olevan kulutuskuurin jälkeen hillitsemään kulutustarpeitaan
pysyvästi. Tämän kaltaista toiminnan muutosta joku saattoi pohtia jo esimerkiksi viime
juhannuksena, kun meiltä peruttiin kokot, tai
viimeistään talvella, kun näiltä leveysasteilta
peruttiin lumi.
Elämme todellakin poikkeuksellista aikaa.
Mutta silti eteenpäin tässä mennään ja tästä
selvitään, se on varma.
Nimittäin toisin kuin vaikkapa Akaan päättäjät,
jotka ovat juuri osittain peruneet kiinteistöjen
yhtiöittämisen perumisen, suomalaisten sisua
ei voi perua millään.
Hyvää työväenjuhlaa teille kaikille!
Jouni ja Marika Salonen
Akaan Viialan Kitulasta
kymmeneen hotelliin ja tosiaan kolmesta sain
varattua meille huoneen. Kaksi Ranskasta ja yksi
Luxemburgista. Aamiaista ei luvannut ainutkaan
hotelli.
Matkaa varten tekaisin paperille kolmella kielellä,
espanjaksi, ranskaksi sekä saksaksi lyhyen viestin
että olemme suomalaisia ja matkalla suorinta
reittiä kotiin.
Kotimatka oli nopea, ajettiin 700 - 1000 kilometriä
päivässä. Mirkku teki hyvät eväät koko matkaksi.
Kerrankin oli maanteillä tilaa ajella! Poliisiautoja oli
melkein enemmän kuin muita autoja yhteensä!
Keskiviikkona 25. maaliskuuta ajettiin laivaan Travemundessa ja kotona olimme perjantaina 27. päivä.
Olikin mukava päästä Suomeen kun täällä ei ole
typeriä kieltoja, se kahden viikon karanteeni
kotioloissa ei tuntunut miltään kun
vertasi sitä Espanjan totaaliseen ulkonaliikkumiskieltoon ja rankkoihin
sakkoihin.
Hauskaa vappua!
Olli Marjamäki

OTA YHTEYTTÄ:

Akaan Demarit: Sakari Nieminen 041 4302439
lassesakari@suomi24.fi
Kylmäkosken Työväenyhdistys: Timo Tammisto 0400 639033
timo.tammisto@hotmail.fi

Kuntavaalit 2021 järjestetään
sunnuntaina 18.4 2021.
Vaalityötä tehdään kaikkien
ehdokkaiden puolesta yhdessä.

Toijalan Työväenyhdistys: Salla Bister 044 3657792
pj.sallabister@gmail.com
Viialan Työväenyhdistys: Hannu Järvinen 040 5307967
hannu.jarvinen1@luukku.com

