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• Lellavantie 5-7  • 61800 Kauhajoki   

• S-RAUTA p. 010 76 47650*
• AGRI p. 010 76 47640*
• AVOINNA 2.5. - 3.9. MA-PE 8-18, LA 9-14

• MULTASORMI  p. 010 76 47652*    
• AVOINNA2.5. - 23.6. MA-PE 9-18, LA 9-14 
Puhelun hinta  8,35 snt/puh + 12,09 snt/min. (alv 24 %)

www.eepeeagri.fi
- POHJALAISTEN OMISTAMA KAUPPAwww.s-rauta.fi

S-RAUDASSA  to 19.5. klo 9-17!

YKI ROUHEPINNOITE 
Rouhepinnoitteella saa helposti 
aikaan viimeisteltyä, rappaus-
maista pintaa. Uusille ylitasoite-
tuille harkkopinnoille sekä beto-
nipinnoille. Sävytettävissä.

 

VINHA 
Ei ole Vinhan voittanutta.
Ainutlaatuinen, puolihimmeä 
peittosuoja lauta- ja hirsi-
pinnoille.

ULTRA CLASSIC
Parasta puutalon uudis- 
ja huoltomaalaukseen. 
Perinteinen puolihimmeä 
kiilto.

KERAPLASTIN VALOKATTEET VARASTOSTA!
Laaja valikoima erilaisia värejä ja malleja.

Tule hakemaan tarjous!

MUISTA HYÖDYNTÄÄ MYÖS BONUS! 

OTA VALOKUVIA JA/TAI 
PIIRUSTUKSET MUKAAN 
RAKENNUKSESTA JA 
TIKKURILAN AMMATTILAINEN 
TEKEE SINULLE VÄRI-
SUUNNITELMAN. 

 PÖLKYN LAADUKKAAT 

KESTOPUUT VARASTOSTA!

TIKKURILAN VÄRISUUNNITTELUPÄIVÄ 

PANSSARIMAALI
 Perinteinen peltikatto-
jen alkydimaali

 

 MAALIT ERIKOISTARJOUKSESSA 

VÄRISUUNNITTELUPÄIVÄNÄ!

NYT KANNATTAA UUSIA PELTIKATTO!
Paikalla edustaja laskemassa 
huippuedullisia tarjouksia. Ota 
piirustukset mukaan, niin saat 

tarjouksen oikeilla mitoilla.

Omistajan käyntikortti

Tuomas Koivuniemi, teksti

Kauhajoen kau-
punki pyysi hel-
mikuussa Kunta-

liitolta lausuntoa sosi-
aali- ja terveyspalveluiden 
(sote-palvelut) yksityistä-
misestä. Suupohjan kun-
nat Kauhajoki, Teuva, Iso-
joki ja Karijoki selvittivät 
viime syksyn ja alkuvuo-
den aikana sote-palve-
luiden tulevia vaihtoeh-
toja, missä malleina olivat 
maan hallituksen kaavai-
lema maakuntamalli tai 
palveluiden tuottaminen 
Pihlajalinna Oyj:n kanssa 
perustettavan yhteisyri-
tyksen kautta.

Suupohjan kunnista 
Isojoella niin kunnanhal-
litus ja -valtuusto sekä 
Karijoella kunnanhalli-
tus ovat olleet yksityisen 
eli Pihlajalinna-vaihtoeh-
don kannalla. Pihlajalin-
na-vaihtoehto vaatii kui-
tenkin kaikkien neljän 
kunnan osalta myönteistä 
päätöstä.

Kauhajoella kaupun-
ginvaltuusto kokoontuu 
seuraavan kerran kesä-
kuussa. Kaupunginjoh-
taja Keijo Kuja-Lipastin 
mukaan Kuntaliitosta ei 

ole vielä tullut pyydettyä 
lausuntoa ja koska asian 
käsittely kaupunginhal-
lituksessa vie aikaa, hän 

ei lähde arvioimaan sitä, 
milloin sote-kysymys tu-
lee kaupunginvaltuuston 
ratkottavaksi.

Kauhajoki ei ole vielä saanut 
sote-lausuntoa Kuntaliitolta

Päivi Lahti-Kuusisto, teksti ja kuva

Kauhajoella At-
rian toimipis-
teessä tarkas-
tettiin maa-
nantaina lä-

hes 40 työntekijän näkö. 
Kyseessä oli laatuaan en-
simmäinen kerta, jolloin 
yhteistyössä toimivat op-
tikko-opiskelijat, työterve-
yshuolto, työnantaja ja op-
tikkoliike. 

– Meillä on ollut yhteis-
työtä Atrian kanssa jo aiem-
minkin, mutta nyt extraa on 
se, että mukana on opiske-
lijoita, kertoo Jaakko Rasku 
Silmäasemalta. 

Osa opinnäytettä. Oulun am-
mattikorkeakoulussa op-
tikoiksi opiskelevat Emmi 
Koivisto ja Hanne-Mari 
Honkaniemi ottivat työn-
tekijöitä vastaan ja kartoitti-
vat tietokonepohjaisilla lait-
teilla silmien taittovirheet, 
mittasivat silmänpaineet ja 
näön tarkkuudet kauas ja lä-
helle. Näönseulonta on osa 
heidän opinnäytetyötään. 

– Halusimme tehdä toi-
minnallisen opinnäytetyön 
ja tämä onkin opettanut 

meille paljon. Asiakkaan 
kohtaamisessa olemme ke-
hittyneet, sanovat Honka-
niemi ja Koivisto.

Jaakko Rasku sanoo, että 
hän toimi aluksi tyttöjen 
opastajana, mutta siirtyi 
sitten taka-alalle ja puut-
tui asiaan vain jos heillä oli 
kysyttävää tai jokin uhkasi 
mennä vikasuuntaan. 

– Nämä tytöt ovat jo val-
miita näönseulojia, Rasku 

kehuu. 

Uutta alalla. Hän sanoo, että 
optikkoalan lehdet ovat ol-
leet kiinnostuneita tästä 
yhteistyöhankkeesta. Ras-
kun mukaan se on meriitti 
tyttöjen uralla. Atrian Kau-
hajoen yksikön päällikkö 
Hannu Mattila nyökyttelee, 
kun Rasku sanoo, että näön-
seulonnan taustalla on työ-
turvallisuus. Seulonnassa 

ei tehdä diagnooseja, vaan 
siinä selviää tarvitseeko 
työntekijä tarkempaa tut-
kimusta. Seulontapakettiin 
kuuluu halukkaille ilmainen 
jatkotutkimus Silmäaseman 
toimipisteessä. Raskun mu-
kaan noin puolella seulon-
nassa käyneistä seulonta on 
johtanut jatkotutkimuksiin.

Kaikkiaan Atrian yksi-
köissä on seulottu yli 300 
työntekijän näkö.

Atrialaisilla mahdollisuus 
näönseulontaan
Optikko-opiskelijoiden lopputyössä yli 300 asiakasta

Samuli Herrala oli yksi Atrian työntekijöistä, joka kävi näönseulonnassa.

”Suupohjan 
kunnat 
Kauhajoki, 
Teuva, Isojoki 
ja Karijoki 
selvittivät 
viime syksyn 
ja alkuvuoden 
aikana sote-
palveluiden 
tulevia 
vaihtoehtoja.”

Ota kantaaaiheeseentekstiviestillä044 735 7105


