
Pirkanmaan onnellisimmat vanhukset
Suomen perussuomalaisimmassa kunnassa?

KOHTEENA KIHNIÖ
Pirkanmaan onnellisimmat
vanhukset asuvat Kihniössä,
jos on uskomista Tilastokes-
kuksen, THL:n ja Ilta-Sano-
mien tutkimusta vuonna 2010.
Selvityksessä Kihniö oli koko
maan vertailussa kymmenes.
Pirkanmaalta sijalla 11 oli
Sastamala, Tampere oli 190:s.
    Äänestystilastoissa vuoden
2011 vaaleissa Kihniö oli
Suomen persussuomalaisin
kunta 53,2 prosentin
kannatuksella.

Saavumme Sulkuejärven itärannassa kulkevan Kihniöntien
varrella sijaitsevaan kunnantaloon. Kunnanjohtaja Petri Liukku
yllättää heti haastattelun alussa, kun kysyn millainen paikka

Kihniö on?
- Kihniö on tavaomainen pikkupaikka, joka poikkeaa
tavanomaisuudesta siinä, että täällä on erityisen hyvä
peruspalvelutaso. Kihniön terveyskeskus valittiin Suomen
tehokkaimmaksi terveyskeskukseksi Vuonna 2009. Tehokkaalta
voidaan toki näyttää jos säästetään kustannuksia eikä tehdä juuri
mitään. Tutkimuksessa vanhusten elinoloista ja onnellisuudesta
vuonna 2010 Kihniö oli Pirkanmaalla ykkönen ja Suomen
kärkikymmenikössä. Jos asukkaat itse noin arvostavat, tehokkuus ei
ole tullut kustannussäästöistä vaan toimivista palveluista. Omakehu
ei haise, vaikka lähellä Pohjanmaan rajaa olemmekin, Liukku
naurahtaa.

Alunperin Laihialta kotoisin oleva kunnanjohtaja kuvaa alueen
poliittista ilmapiiriä.
- Täällä on ollut helppo työskennellä virkamiehenä, koska politiikka
ei ole määräävä tekijä. Täällä tehdään niin kuin yhdessä on hyvä.
Suurten kuntien suhmuroinnista täällä ei onneksi ole käsitystäkään.
Puoluetunnuksilla ei ole hirveästi merkitystä ja asioista joudutaan
äänestykseen äärimmäisen harvoin, hän kertoo.

Kihniössä on merkittävästi korkeatasoista teollisuutta ja
asukaslukuun suhteutettuna siellä on paljon parhaan tuottavuuden
yrityksiä. Yhteisöveron tuotto per asukas on Pirkanmaan
kolmanneksi paras.

Liukku toivoo alueelle uusia asukkaita ja heille töitä. Monen
maaseutukunnan tavoin Kihniö on muuttotappiollinen. Kihniössä ei
ole toisen asteen oppilaitoksia. Suuri 140 oppilaan lukio löytyy
naapurikunnasta Parkanosta. Naapurikunta on myös Etelä-
Pohjanmaan maakuntakeskus Seinäjoki. Sieltä löytyy monenlaista
toisen asteen koulutusta.

- Täällä on helppo työskennellä. On tilaa hengittää ja liikkua. Mutta
eihän tänne jäädä jos ei ole työtä. Silloin syntyvyys ei nouse ja
vanhuksia on suhteessa paljon. Juna Tampereelta naapurikuntaan
Parkanoon kulkee 33 minuutissa. Parkanon asemalle Kihniön
keskustasta ajaa autolla 15 min.. Elinkeinopolitiikassa näen uudet
yritykset plussana, mutta varmimmin uudet työpaikat tulevat ja
säilyvät kun vahvistetaan jo olemassaolevia yrityksiä joilla on
vankka pohja. Lihavia haukia tulee harvoin katiskaan, Likku tuumii
kokemuksen äänellä.

Kihniö on rikostilastojen ääripää
- Kunnassa on satsattu lapsiin ja nuoriin,  Oma terveys- ja
palvelukeskus ja kaikki koulut ovat saman katon alla. Täällä on
tiivis yhteisö, sitoutunutta henkilökuntaa ja vaihtuvuus vähäistä.
Kihniössä kaikki tuntevat toisensa. Yhteishenki on hyvä ja
toisista pidetään huolta, jolloin turvallisuus, onnellisuus ja
hyvänolontunne kasvaa. Pirkanmaan poliisilaitoksen tutkimuksen
mukaan Kihniössä on vähiten rikoksia Pirkanmaalla.

Poikkeuksellista Kihniössä myös se, että 14% kotitalouksista
asuu kunnan omistamissa taloissa, kun normaalisti luku on 5%
luokkaa. Talojen myyntiä ulkopuolelle on vältetty.
- Riskitekijöitä myynnissä on olemassa. Ostajat voivat hylätä
kunnossapidon, josta voi alkaa slummiutuminen. Ja jos vain rahaa
ajattelevat sijoittajat uivat kuntaan, on sosiaapuoli pian
helisemässä. Myös kuntaliitosajatukset Ikaalisten ja Parkanon
kanssa ovat puhuttaneet. Mutta mistä se elinvoima syntyy
vanhusvoittoisten kuntien liitoksissa. Liitokset ovat pattitilanne,
Liukku toteaa

Sote:n keskittämispyrkimys mietityttää Kihniössä,
kunnassa jossa on totuttu hyvään palvelutasoon.
- Ei tuota meidän palvelukeskusta ja terveyskeskusta voida
poisviedä lavetilla. Jos kunnalle jätetään pelkkä maksajan rooli,
niin kyllä se vie demokratiaa kauemmaksi kuntalaisista.
Täyttääkö se Euroopan itsehallinnollisen peruskirjan kriteerejä.
Onko se enää itsehallintoa jos saamme vain hyväksyä laskun?

- Sote-menot kasvavat 5-10 % vuodessa. Verotuotot ovat 7
vuoden takaisella tasolla ja valtionosuuksien leikkaukset tuntuvat.
Ambulanssitoimintamme oli Pirkanmaalla ainoana omaa. Kun se
meni yhteisalueelle, niin kulut menivät ostopalveluiden puolelle ja
nousivat rajusti. Omaishoitajat ovat tuoneet kunnalle
miljoonasäästöt. Koti on paras paikka elää ja asua. Mutta kun
omaishoitajat jäävät vanhetessaan pois, niin nekin kulut nousevat
merkittävästi. Tarvitsemme täällä kaikki tuottajat, niin julkisen
kuin yksityisen sektorin.

Hallituksen harjoittamaa Helsingin politiikkaa  ja tulevia
"mullistuksia" pohditaan Kihniössäkin. Varsinkin kun nykyhal-
lituksen viimeinen vuosi on alkanut.
- Mihin kolme vuotta on mennyt. Olisi hyvä tutkia mitä on
tapahtunut. Kunnilta on täysin evätty mahdollisuus kehittää
omaa organisaatiotansa. Uutta lausuntonippua kyllä tulee eteen.
Täällä uuvutaan kun ollaan koko ajan muutos- ja valmiustilassa,

Kihniön historia vaakunoiden kertomana
kunnanjohtaja Petri Liukun takana.
Vasemmalta oikealle: vuoteen 1993
Satakuntaa, sitten Pirkanmaata. Välillä
Osana Parkanon kaupunkia ja nyt yli
90 vuotta itsenäisenä Kihniön kuntana.

Teksti ja kuvat: Timo-Olavi Jalkanen



Germund Paaer
loi Kalevala Korun
Sarjan ensimmäinen ja pitkään ainoa suunnittelija eli
lapsuutensa Kihniössä ja vietti myöhemmin elämäänsä
Pyhäniemen saaressa tuntumassa. Paaer syntyi
viereisessä kaupungissa Parkanossa.
    Hänen ajatus oli se, että korujen reunat tulee olla joka
puolelta pyöristettyjä, jotta ne eivät riko naisten ihoa.
Kuvassa Kuutar  riipus ja sormus sekä Ikiturso
rannerengas. Kalevala-eepoksen mukaan Ikiturso-hirviö
tuli kaatamaan Pohjolan emännän käskystä Väinä-
möisen venettä, joka otti sitä korvista kiinni. Ikiturso
lupasi olla kiusaamatta ihmisiä ja sai siis itsensä
Paaerin korun muotoon.

Kalevi Keihänen  loi Keihäsmatkat  ja
Kihniön kipakka  tuli tunnetuksi tuotemerkiksi.
Pontikkapulloista kaadettiin tervetuloryypyt matkusta-
jille heti kun lentokone poistui Suomen ilmatilasta.
Keihänen avasi massaturismin etelään.
    Matkailuluguru omisti Härmän Jätkä ja Härmän
Mimmi -koneet. Hän pukeutui chinchillaturkkiin ja
päähineeseen, tyylillä jonka oli kopioinut tanskalaiselta
matkailumogulilta. Hän käytti iskelmiä markkinoin-
nissaan.
     Nuorena Keihänen toimi Kihniön aikanaan
suurimman työnantajan, valtion omistaman turvetuot-
taja Suo Oy:n palveluksessa,  mm. suonäytteiden
kerääjänä, laboratoriapulaisena ja sääaseman
havaintojen tekijänä.

“Vanhusten onnellisuuden on
aikaansaanut se, että täällä kaikki
tuntevat toisensa, yhteishenki on hyvä
ja toisista pidetään huolta.”
kunnanjohtaja Petri Liukku

MOOTTORIPYÖRÄ
ON MOOTTORIPYÖRÄ
Mika Sundqvist

KIHNIÖSTÄ ENNEN JA NYT

Mika Sundqvistin tunnetaan mm. Moottoripyörä
on moottoripyörä -kappaleestaan.  Hän on syntynyt
Kihniössä ja siellä on hänen MSL-studio, jossa on
äänitetty lukuisia legentaarisia Manserock-levyjä
Juice Leskisestä, Mikko Alatalosta, Patesta Eppu
Normaaliin. Alunpitäen Ylöjärvelle perustettu studio
siirtyi Lempäälän kautta Kihniöön.

Päivi Lepistö  nous i varsinkin Yöperhonen -
albumillaan tunnetuksi koko maassa. Hän on syntynyt
Kihniössä. Hän on toiminut Movetron-yhtyeen laulajana
vuodesta 1994.
Vuonna 2007 Movetron teki paluun lavoille ja vuonna
2008 yhtyeeltä ilmestyi keväällä kokoelma
Irtokarkkeja – makeimmat hitit sekä syksyllä uusi
albumi Ei kenenkään maa.

josta ei synny mitään. Kolmessa vuodessa asiat eivät ole
edenneet. Miten voi kuvitella, että nyt lopussa tapahtuisi.

- Helsingissä harrastetaan suuruuden ihannointia. Mistä ne säästöt
tulevat, kun samat ihmiset on hoidettava. Säästää voi oikeasti vain
toimipisteitä ja resursseja vähentämällä. Arkadianmäellä ei aina
ymmärretä sitä, mitä varten kunta on olemassa. Se on sitä varten,
että se tarjoaa elintärksitä palveluja kuntalaisille, Liukku
huomauttaa.

Tulisiko hyvinvointiyhteiskunta-ajatuksen uudistua?
Liukun mukaan ajatus elintasosta maassamme on liian kova.
- Kovasti palvottu ns. “hyvinvointiyhteiskunta” luotiin silloin
kun suurin osa oli töissä ja vain pieni osa tarvitsi palveluja. Nyt
on toisinpäin. Onko meillä malliin varaa!? Pitäisi pikaisesti käydä

keskustelu, mikä on yhteiskunnan vastuu ja mikä yksilön vastuu.
Kukaan ei asialle uskalla tehdä mitään.

- Puolueiden kannatus perustuu saatuihin ääniin. Puheisiin eivät
leikkaukset istu. Vaikeina aikoina poliittinen järjestelmä ei kykene
reagoimaan muuttuneeseen tilanteeseen tarpeeksi nopeasti, varsinkaan
lähellä vaaleja. Edellisten vaalien alla puhuttiin vielä jakovarastakin.
EU:n rakennerahaston aluekehitysraha on hyvä asia, vaikkakin sekin
on omaa rahaa kun olemme nettomaksajia, Liukku heittää.

Kihniössä eletään omassa reaalimaailmassa. Ja kunnanvaltuuston
paikkajakauma on siellä suomalaisittain poikkeuksellinen:
Kristillisdemokraatit, Kokomus ja SDP kaksi, Keskusta seitsemän ja
Perussuomalaiset kahdeksan paikkaa.

“Täällä on ollut helppo työskennellä
virkamiehenä, koska politiikka ei ole
määräävä tekijä, vaan koska niin
tehdään kuinka yhdessä hyvä on.”
kunnanjohtaja Petri Liukku

Lentomatkalla tarjottiin
Kolmasti Kirkastettua
Kihniön Kipakkaa

Kuutar
-sarja

Ikiturso



Merkillisen pitkä ja kapea
Pyhäniemi Kankarinjärvessä  
erottuu ilmakuvassa. Kalevi
Keihänen suunnitteli aikoinaan
niemeen nudistirantaa. Mantereen
puolen metsä piilottaa sisälleen
55  lomamökkiä.

Kankarinjärvi

Syvä

Naarmijärvi

Kihniön vaakunan palkit
kuvaavat kehyssahaa ja
viittaavat metsätöihin ja

puutavaroiden valmis-
-tukseen.

KIHNIÖ ILMASTA
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