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Uusi päättäjä

Kunnallisvaaleista oli kulunut
muutama kuukausi. Eräs henkilö,
luultavammin äänestäjäni, kysäisi
ohimennen, mitäs olinkaan saanut
aikaan. Olin ollut ehkä muutamassa valtuuston kokouksessa, totutellut uuden lautakuntani puheenjohtajuuteen, rohkaistunut jotain edes
lausumaan, ottanut vastaan alkukauden yleisönosastoryöpystä osani, juuri ja juuri oppinut tuntemaan
valtuustoryhmäni jäsenet nimeltä.
Saanut aikaan? Olin lähinnä hämmentynyt.
Olo oli kuin olisin hypännyt mukaan ohikiitävään junaan. Moni
kokeneempikin kertoi, että harvoin
jo heti valtuustokauden alussa mennään jo aivan täysillä.
Uutena tulokkaana sinua testataan
monella tapaa. Luvataan opastaa,
mutta oikeasti niin ei tehdä. Toisaalta, kukaan ei ehkä voikaan tehdä sitä
puolestasi. Uutena sinun tulee luoda omat tukiverkkosi, ensin oman
ryhmän sisällä, sitten suhteet toisiin
tiimeihin. Luottaa et voi juuri kehenkään, mikä on sangen raskasta.
Väärien valintojen tekeminen saattaa olla kohtalokasta. Varo niitä,
jotka eniten selkään taputtelevat.
Tuntuu, että pelisäännöt, joilla tavallisesti pärjäät työyhteisössä ja läheistesi kanssa, eivät päde politiikassa. Sinun on hallittava eräänlainen
poliittinen peli, jotta pysyt mukana. Osaanko minä? Jos en vielä osaa,
opinko koskaan?
Jolle on paljon annettu, siltä myös
paljon vaaditaan. Kunnallisena
päättäjänä sinulla tulee olla tietty

käsitys ihmisestä. Toimintaasi ohjaa
ja vaikuttaa oma henkilöhistoriasi
sekä käsitys siitä, mitä sinun tulee
tehdä. Sinulla tulee myös olla tietty
ymmärrys siitä, mitä demokratia
on, mitä yhteistyö on. Kun kävelet
valtuustosalin kynnyksen yli, olet
valtuutettu, et tavan kuntalainen
etkä myöskään pelkkä lautakunnan
jäsen. Sinun tulee nähdä ja hallita
kokonaisuus.
Yksin et saa mitään aikaan, vaan
ryhmä valtuutettuja tai lautakunnan
jäseniä päättää. Kenelläkään ei ole
niin paljon valtaa, että voisi toimia
yksin, ei ainakaan uudella päättäjällä. Harmillisinta onkin ollut huomata, että asiat kuitenkin henkilöityvät.
Kun kunnalla menee hyvin, tarkoittaako se, että myös kuntalaisella menee hyvin? Tai kääntäen, voiko kuntalaisella mennä hyvin, vaikka kunnalla menee huonosti?
Varkaudella ei taloudellisesti mene
hyvin, talouden näkymät ovat varsin synkät tänä jouluna. Mitä teemme, kun tulot eivät kata menoja?
Olisiko jo kenties aiemmin pitänyt
tehdä toisenlaisia päätöksiä? Eikö
tähän ole ollut riittävästi rohkeutta? Monelle voi käydä niin, että kun
valtuustosalissa ja lautakunnissa
joudut päättämään niin monen tutun, ystävän, työkaverin, sukulaisen
tai naapurin asioista, rohkeus pettääkin tehdä ainakaann mitään ikäviä päätöksiä. Nyt viimeistään ymmärrän, miksi niin monet aiemmat
päättäjät jättivät pyrkimättä viime
vaaleissa mukaan. Me nykyiset päät-

täjät kun joudumme jakamaan pelkää kurjuutta, olemaan vain tylsiä,
täysin kyvyttömiä ja ymmärtämättömiä, me uudetkin!
Demokratia toteutuu aina keskustelun kautta, pelkkä äänestäminen
ei riitä. Kuntalaiset ovatkin varsin
kiitettävästi lähestyneet päättäjiä
mm. sähköpostilla ja lehtien palstoilla. Tämä kertoo siitä, että varkautelaisilla on hätä. Muutos on
aina uhka. Pysyminen tutussa ja
turvallisessa ei veisi niin paljon voimavaroja. Voimakkaassa kritiikissä
tulisi kuitenkin muistaa, että kun
moittii ja moralisoi, niin hajottaa
aina itsenään. Pitäisi myös pystyä
osoittamaan vaihtoehtoja. Muutosvastarinnassa on vaikea luopua saavutetuista eduista ja ymmärtää, että
loppujen lopuksi aika moni asia on
vielä kuitenkin aivan hyvin.
Kunpa valtuutettuna oppisin kohtaamaan sen, mikä on totta ja näkemään, mistä on vastuu. Tunnustamaan sen, millainen ihminen on
pohjimmiltaan ja muuttamaan sen,
mikä on oikein ja mahdollista
muuttaa. Jäsentymään siihen, mihin kuulun ja puolustamaan sitä,
mikä on tärkeää. Pyytämään sen,
mitä tarvitaan. Enköhän sitten saa
myös jotakin aikaan.

Levollista joulua!
Leea Oksiala
valtuutettu ( sd.)
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja

Alppihiihtoa koko perheelle
Alppihiihto tai kansanomaisesti
sanottuna laskettelu, on mitä sopivin koko perheen harrastus ja kuntoilulaji ikään katsomatta. Yleisesti
kuvitellaan että se on yksinkertaista, hissillä mäki ylös ja painovoiman
avulla alas. Todellisuudessa rinnettä alas viiletettäessä suksien kääntämiseksi tarvitaan voimaa ja tekniikkaa. Koko vartalon koordinaatio ja
hyvä motoriikka yhdistettynä vauhtipäähän antaa erinomaiset edellytykset täysipainoiselle laskettelunautinnolle.
Alppihiihto maailmalla on melko
nuori laji, tiettävästi ensimmäiset
FIS-kilpailut laskettiin vuonna
1931 syöksyn ja pujottelun merkeissä. Siitä, että suomalainen urheilija
seisoo mc-cupin palkintopallilla tai
peräti saavuttaa himoitun kokonaiscupiin kristallipallon, ei 10–20
vuotta sitten osattu edes uneksia.
Suomessa on noin 80 alppiseuraa,
joiden tuhannet juniorit luovat hyvän pohjan menestymiselle myös
tulevaisuudessa ja aktiivinen seuratoiminta sekä huimasti kehittynyt
valmennus tuovat kokoajan uusia
urheilijoita sinne tyrkylle. Tietenkään pelkkä valmennus ei tähän
yksin riitä, vaan urheilijalta itseltään
vaaditaan hyviä henkilökohtaisia
ominaisuuksia, sekä etenkin tahtoa
kehittää itseään kohti tavoiteltua
päämäärää.
Varkauden Pujottelijat tarjoaa 24
vuoden kokemuksella tasokasta alppihiihdon opetusta ja hienoja kokemuksia kivassa porukassa.
90-luvun alkupuoli oli Varkautelaisten alpinistien kulta-aikaa, tuolloin rinteessä oli kymmeniä nuoria,
jotka menestyivät hyvin voittaen 22
SM-mitalia eri ikäluokissa. Toimintaamme kuului myös nopeuslasku,
jolloin Vattuvuoren rinteessä mitat-

tiin 100 km/h olleita nopeuksia.
Nykyisin pääpaino opetuksessamme on laskettelun perusteet omaavissa lapsissa ja nuorissa sekä tietenkin nuorissa kilpailijoissa, mutta
aikuisillekin on tarjolla apua omien taitojen kehittämiseksi.
Varkauden Pujottelijat järjestää
Vattuvuorella monenlaista toimintaa, on tenavakerhoa, kepinkiertokoulua, McDonald’s Cup ja aktiivisten kilpalaskijoidemme erilliset
harjoitukset.
Tenavakerho on tarkoitettu 4-vuotiaista ylöspäin. Kerhossa parannetaan laskettelun perustaitoja sekä
opetellaan hyppyristä hyppäämistä
ja muita helppoja rinnekikkailuja,
jotka parantavat tasapainoa. Kerhon
jälkeen lapset selviävät erilaisista rinteistä ja hisseistä sekä nauttivat laskettelun tuomista mahdollisuuksista.
Kepinkiertokoulu on tarkoitettu
Tenavakerhon käyneille tai muuten
lasketelleille ja sopii mainiosti myös
aikuisille, jotka haluavat parantaa
omia taitojaan. Koulussa harjoitellaan ratalaskettelun perusteita ja siitä on hyvä ponnistaa ylöspäin, mikäli haluaa perehtyä tarkemmin ratalaskettelun saloihin.
Vattuvuorella järjestetään myös
kolme osakilpailua sisältävä
McDonald’s Cup. Tähän Cup-kilpailujen sarjaan voi osallistua kaikki halukkaat, riippumatta siitä onko
välineenä sukset vai lumilauta.
Aktiivisesti kilpailevat junioreilla
on edessään pitkä ja kiireinen talvi.
Viikolla harjoitellaan kotirinteissä ja
viikonloppuisin kierretään kilpailemassa. Kilpailukalenteriin kuuluvat
väli-suomen alueen Patrol-Cup,
Audi-Junior-Cup ja FIS-kilpailut.
Lisäksi menestystä haetaan myös
aluemestaruus-kilpailuista helmi-

kuun loppupuolella sekä SM-kilpailuista maalis-huhtikuun vaihteessa.
Kilpailumatkat ovat rankkoja,
vaikkakin kilpailulaskuja pitkän
päivän aikana on vain kaksi. Mitä
tehdään väliaikoina? Kun tätä kysyy kilpailijaltamme, niin vastaus
olisi tietenkin että mennään metsään kavereiden kanssa. Rinteiden
“metsäreitit” ovat lasten ja nuorten
mielestä mukavaa ajanvietettä, samalla huomaamatta tasapaino ja
koordinaatio paranevat.
Alppihiihdon harjoittelumahdollisuudet Varkaudessa ovat hyvät.
Rinteisiin on panostettu viimevuo-

sina paljon ja niitä kehitetään edelleen. Vattuvuorella perustekniikan
ja pujottelutekniikan harjoitteluun
on loistavat olosuhteet ja Pääskyvuoren kilparinne tuo lisää haastetta harjoitteluun.
Laskettelu on yksilölaji, jossa toimitaan yhdessä, vauhtia ja jännitystä riittää mutta ilman hyvää itsehillintää ei kilpailuissa tule kaikki kepit kierrettyä. Kaikista laskettelijoista ei kuitenkaan tule maailman tähtiä, eikä tarvitsekaan. Lasten kanssa
toimiessa harjoitteiden pitää olla
sellaisia, että niitä on mukava tehdä ja henkilökohtainen taitotaso

kasvaa siinä sivussa huomaamatta.
Liikunta ulkona, laskettelutaidon
kehittyminen ja mukava kaveripiiri ovat jo sinänsä tavoiteltavia asioita ja varmasti hyvä vaihtoehto esimerkiksi jatkuvalle tietokonepelaamiselle. Ja jos taitoa ja tahtoa on riittävästi, voi pienestäkin rinteestä
ponnistaa maailman huipulle.
Lasten kanssa vietetty aika ei ole
koskaan hukkaan heitettyä, joten
tervetuloa mukaan koko perheellä!
Varkauden Pujottelijat Ry
Hallitus

