
Torstaina 18. helmikuuta 2016 3

Pyhäranta
Pyhärannan kunnanhallitus päätti maa-
nantaina valita kunnanjohtajan virkaa 
hakeneista haastatteluihin seuraavat ha-
kijat:

Juuso Alatalo, Mynämäki, Kristiina 
Engblom-Pelkkala, Tampere, Anitta Hie-
taniemi, Hämeenlinna, Merja Koski, Uu-

sikaupunki, Juha-Pekka Mannila, Nokia,  
Matti Muukkonen, Espoo ja Katja Törrö-
nen, Rauma.

Kaikkiaan kunnanjohtajan virkaa ha-
ki 19 henkilöä. 

Haastattelut pyritään järjestämään 
29.2. ja 1.3.

Kunnanhallituksen seuraava kokous 

on maaliskuun 7. päivä, jolloin nähdään, 
onko ehdokkaiden joukosta löytynyt so-
piva henkilö, vai pannaanko virka ken-
ties uudelleen hakuun. Lopullisen pää-
töksen kunnanjohtajan valinnasta tekee 
kunnanvaltuusto.

Ennen uuden kunnanjohtajan valintaa 
virkaa hoitaa Katja Törrönen.

Pyhärannan 
kunnanjohtajaksi 
haastatellaan seitsemää

Novidan rehtori Merja Koski on yksi kun-
nanjohtajan virkaa hakeneista.

MAIJA ALA-JÄÄSKI

Katja Törrönen hakee Pyhärannan kun-
nanjohtajaksi.

MARIA SUOMI

Uusikaupunki
Jussi Arola

Uudessakaupungissa on 
maanantaista lähtien ih-
metelty Koulukadulla R-
kioskin edessä pysähtele-
viä linja-autoja. Niihin saa-
daan jatkossakin tottua, sil-
lä Koulukadun Ärrä on ot-
tanut hoitaakseen Matka-
huollon palvelut.

– Muutos tapahtui pika-
vauhtia. Kuulin tammikuun 
alussa, että Matkahuolto 
hakee uutta asiamiespis-
tettä ja olin heti kiinnostu-
nut. Sen verran Matkahuol-
lon palveluissa oli Uudes-
sakaupungissa katkoa, et-
tä kaksi viikkoa paketit piti 
hakea Laitilasta, ennen kuin 
täällä saatiin asiat kuntoon, 
kertoo Koulukadun Ärrän 
kauppias Susanne Schro-
derus.

Schroredus on toimi-
nut kauppiaana puolitoista 
vuotta ja sitä ennen hän oli 
Koulukadulla esimiehenä. 
Matkahuollon palvelut so-
pivat hyvin kioskin muun 
tarjonnan jatkoksi.

– Myös ketjulle tämä so-
pii hyvin, monessa R-kios-
kissa on ollut jo kauan Mat-
kahuollon palvelut ja yritys-
ten välinen yhteistyö sujuu 
erinomaisesti.

Koulukadulla jouduttiin 
tekemään hieman järjes-
telyjä, jotta paketeille saa-
tiin tilaa. Takaseinää siir-
rettiin kaksi metriä kohti 
ovea, myymälän puoli pie-
neni, mutta paketit saatiin 
omaan suljettuun tilaansa.

SCHRODERUS MYÖNTÄÄ, et-
tä jännitys oli kova, mutta 
alku on sujunut hyvin. Kou-
lutusaika oli lyhyt, mutta 
perustoiminnot sujuvat jo 

joutuisasti.
– Ihan kaikkia erikoiskul-

jetuksia ja hintoja en vielä 
ulkomuistista tiedä, mut-
ta Matkahuollolla on hy-
vät nettisivut, josta ne tie-
dot nopeasti löytyvät. Tie-
tenkin jos on yksin vuoros-
sa ja jonoa on ovelle asti 
ja puhelimessa paha kysy-
mys, niin hiki nousee hel-
posti otsalle.

Schroderus toivookin 
niissä tapauksissa ymmär-
rystä, sekä vanhoilta että 
uusilta asiakkailta, mutta 
uskoo, että muutamassa vii-
kossa uudet toiminnot ovat 
yhtä hyvin hanskassa kun 
vanhatkin palvelut.

– Matkahuollon palvelut 
paikkakunnalla paranivat 

ainakin siinä suhteessa, että 
me olemme auki joka päivä 
aamusta iltamyöhään ja ko-
ko ajan pakettipalvelut tie-
tenkin toimivat.

Pakettien lähettämisen 
ja hakemisen lisäksi R-kios-
kilta voi nyt ostaa myös esi-
merkiksi matkalippuja.

Matkahuollon pakettien 
kotiinkuljetusta ei R-kioski 
hoida, vaan se on järjestet-
ty muuten.

ONGELMALLINEN uusi paik-
ka on linja-autojen kannal-
ta. Vaikka pakettien tuon-
ti ja vienti ei kauaa kestä-
kään, pitää siksi aikaa löy-
tää pysähdyspaikka.

– Olemme anoneet, et-
tä Koulukadulla R-kioskin 

eteen saataisiin pysäköinti-
kielto, jotta linja-autot voi-
sivat poiketa pakettiasiois-
sa ilman kadun tukkimista.

Linja-autot joutuvat 
myös nousemaan hanka-
lan Koulukadun mäen ylös 
ja varsinkin liukkailla keleil-
lä se voi olla hankalaa. Kul-
jettajat ovat kuitenkin pää-
sääntöisesti ottaneet muu-
toksen neutraalisti vastaan.

Jossain vaiheessa Schro-
derus myös mietti hetken 
R-kioskin siirtämistä linja-
autoasemalle, mutta nykyi-
nen liikepaikka on kuiten-
kin niin keskeinen ja erin-
omainen, että siitä hän ei 
halunnut luopua.

Schroderuksen lisäksi 
Koulukadun ärrällä on täl-

lä hetkellä kaksi vakituis-
ta työntekijää ja yksi har-
joittelija.

– Ainakin näin alkuvai-
heessa yritetään tulla tällä 
määrällä toimeen, olen itse 

toki tehnyt pidempiä päiviä 
ja järjestänyt niin, että pai-
kalla on aina kaksi myyjää.

Ja muutoksiin Ärrällä on 
totuttu, uusia palveluja tu-
lee tasaiseen tahtiin.

▼ Linja-autojen 
pysähtyminen 
ongelmana

Koulukadun Ärrästä 
Matkahuollon asiamies

Pakettien kanssa pärjätään ja hommat hoituvat, vakuuttavat iloiset R-kioskin naiset Krisse Inkinen (vas.) ja kauppias Susanne Schroderus.

Koulukadun R-kioskin edessä nähdään jatkossa usein py-
sähtyneitä linja-autoja, sillä R-kioskista tuli maanantaina 
Matkahuollon asiamiespiste.


