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Raija Melgin-Keränen 
Kokoomusryhmän
1. varavaltuutettu, 
Kempeleen Kokoomusnaisten pj.

Syksyn 2012 kuntavaalit 
käydään melko poikkeuksel-
lisessa tilanteessa: kuntakar-
tat ovat menossa uusiksi ja 
tieto oman kunnan jatkumi-
sena sellaisenaan on epäsel-
vää. Muutos on kipeä, mutta 
välttämätön mm. työssä käy-
vän väestön vähetessä suh-
teessa ikääntyvään väestöön. 
Valtakunnalliset ja maail-
manpoliittiset talouden hei-
kot näkymät luovat omat uh-
kakuvansa pienten kuntien 
selviämiselle tehtävässään. 
Kempele on siinä ihanteel-
lisessa asemassa, että meil-
lä on paljon lapsiperheitä ja 
muuttoliikkeen suunta on 
ollut positiivinen jo monet 
vuodet; tulevia veronmak-
sajia näyttäisi riittävän. Sa-
malla kasvava väestö tarvit-
see lisää palveluita – kouluja, 
päiväkoteja, terveydenhoi-
toa – niin työntekijöitä kuin 

myös tiloja, missä palvella 
asukkaita. Pienenevät ikä-
luokat Kempeleessäkin jou-
tuvat tuottamaan enemmän 
palveluja yhä useammalle 
niitä tarvitsevalle. Ja inves-
toinnit tapahtuvat vahvasti 
velkaa tehden. 

Tässä tilanteessa ei ole 
ihme, jos moni yhteiskun-
nallisista, siis meitä jokais-
ta koskettavista arkipäivän 
asioista kiinnostunut hen-
kilö miettii uskaltaisiko ja 
kannattaisiko lähteä ehdol-
le kuntavaaleissa. Mennyt 
valtuustokausi on ollut mel-
koisen rankka uutta toimin-
tamallia sisään ajettaessa ja 
monen asian muututtua tu-
tusta ihan uudenlaiseksi 
työskentelykulttuuriksi. Täs-
täkin syystä monet koke-
neet konkarit miettivät nyt 
luopuvansa ehdokkuudes-
taan. Uusia ehdokkaita ky-
syttäessä monen mieleen on 
myös tullut kysymys, mihin 
hommaan olisin alkamassa, 
miten päätöksentekomalli 
Kempeleessä toimii ja mihin 
suuntaan olemme menossa. 
Onko päätökset kunnan tu-
levaisuudesta jo tehty omas-
sa kunnassa tai valtakunnan 
tasolla. Tulevaisuus on haas-
teellinen. 

Vaikka tässä vaiheessa 
emme osaa sanoa mitä Kem-
peleelle tulee tapahtumaan, 
emme voi jäädä lepäämään 
laakereille ja vain odotta-
maan. Muutokset, vaikka 
ovat nopeita, vievät joka ta-

pauksessa muutaman vuo-
den ja sillä välin asiat täytyy 
hoitaa edelleen entiseen mal-
liin. Taloudesta on päätettävä 
ja palvelut on tuotettava, tiet 
pidettävä kunnossa, tontte-
ja kaavoitettava ja rakennus-
lupia myönnettävä. Koulut, 
päiväkodit ja terveyskes-
kus tarvitsevat valtuutettuja 
päättämään palvelujen laa-
juudesta ja laadusta. Ja kun-
tamme tulevaisuutta luot-
saamaan tarvitaan rohkeasti, 
uudella tavalla ajattelevia ih-
misiä. 

Tulevat vuodet ovat ta-
vallaan kuningasvuosia, jol-
loin Kempeleen voimavarat 
mitataan ja tulevaisuus teh-
dään. Säilyimmepä sitten it-
senäisinä tai liityimmepä jo-
honkin muuhun isompaan 
kuntakokonaisuuteen, tar-
vitsemme edelleen asiantun-
tijoita edustamaan ja päättä-
mään näistä asioista kaikkien 
kuntalaisten puolesta. Ei ole 
yhdentekevää keitä valtuu-
tettuina on. Jokaisen kun-

talaisen on syytä kysyä it-
seltään: onko valtuustossa 
tarpeeksi eri-ikäisiä, tasa-
vertaisesti kumpaakin suku-
puolta edustavia, eri elämän 
tilanteessa olevia henkilöi-
tä huolehtimassa siitä, että 
palvelut tuotetaan oikeassa 
suhteessa, hyvällä laadulla 
ja tehokkaasti. Ovatko nämä 
edustajat sellaisia henkilöi-
tä, jotka kykenevät rehelli-
seen ja vastuuntuntoiseen 
päätöksentekoon omatun-
tonsa ja tieto-taitojensa puit-
teissa, parhaimpansa tehden. 
Jokaisen olisi myös syytä ky-
syä, olisiko nyt minun vuo-
roni ottaa vastuuta yhteises-
tä päätöksenteosta ja tuoda 
oma asiantuntijuuteni kaik-
kien kuntalaisten käyttöön. 
Tehtävä ei ole vaikea; se vaa-
tii vain tahtoa oppia uutta. Ja 
yksin sitä ei tarvitse tehdä; 
omasta valtuustoryhmästä 
saa tukea ja apua. 

Sinua tarvitaan. 

Nyt syksyllä, lokakuussa 
käydään kuntavaalit. Kun-
tavaaleissa päätetään niis-
tä asioista, jotka kosketta-
vat eniten lasten, nuorten, 
aikuisten ja ikäihmisten ar-
kea. Jokaiselle sukupolvelle 
tehty lupaus hyvinvoinnis-
ta ja huolenpidosta pidetään 
juuri niin hyvin, kuin kun-
nat pystyvät huolehtimaan 
omasta tehtävästään – par-
haiden mahdollisten palve-
luiden tarjoamisesta jokaisel-
le kuntalaiselle.

Kokoomuslaiseen ajatte-
luun kuuluu, että yhteiskun-
nalliset, myös kunnan tasolla 
tehtävät päätökset koostuvat 
kahdesta elementistä: tosi-
asioista ja arvoista. 

On tosiasia, että tulevat 
vuodet tuovat kuntien eteen 
suuria haasteita. Taloudelli-
nen tilanne pysyy kunnissa 
tiukkana, ja edessä on var-
masti myös todella vaikeita 

päätöksiä. Vaikeiden päätös-
ten ääreltä ei pidä kuiten-
kaan paeta. Nyt ei ole aika 
etsiä ongelmia, vaan pitää 
katse tiukasti tulevaisuu-
dessa. Juuri tässä me kokoo-
muslaiset olemme parhail-
lamme.

Kokoomus on arvopuo-
lue. Haluamme toimia niin, 
että hyvinvointia rakenne-
taan kestävälle pohjalle ta-
kaamalla kaikille mahdolli-
suus menestyä lähtökohdista 
huolimatta. Meille välittä-
minen on tärkeää – erityis-
tä huolenpitoa tarvitsevista 
on huolehdittava. Kannusta-
vuudesta ei pidä tinkiä, vaan 
yrittämisen ja työn tekemi-
sen on oltava aina sen arvois-
ta. Jokainen kokoomuslainen 
kuntapäättäjä sitoutuu toi-
mimaan juuri näiden arvo-
jen mukaan – sivistyksen, 
suvaitsevaisuuden, kannus-
tavuuden ja välittämisen.

Kuntalaiset kaikkialla an-
saitsevat sen, että heidän ar-
kensa asioista päättävät ih-
miset kantavat vastuunsa ja 
osoittautuvat saamansa luot-
tamuksen arvoisiksi päätös 
toisensa jälkeen. Tarvitsem-
me ennakkoluulottomuut-
ta ja rohkeutta nyt enemmän 
kuin koskaan. Minä haluan 
nähdä Suomen, jossa päättä-
jille tärkeintä ei ole kunnan-
talon sijainti, vaan se, ettei 
ajattelu rajoitu minkään sei-
nien sisäpuolelle. Miksem-
me perustaisi liikkuvaa neu-
volapalvelua sinne, missä 
välimatkat muuten olisivat 
lapsiperheille pitkiä? Miks-
emme pitäisi huolta siitä, että 
ihan jokaisella kuntalaisella 
on mahdollisuus vaikuttaa 
omaan asuinympäristöön-
sä ja lähipiiriinsä purkamal-
la tekemisen esteitä kyläyh-
teisöjen ja talkooporukoiden 
tieltä? Nämä ovat juuri sel-

laisia asioita, joihin on nyt 
keskityttävä. Perinteiden 
säilyttäminen on arvokasta, 
mutta kun vanha ei enää pal-
vele ketään meistä, siitä on 
osattava päästää irti.

Nyt ratkaistaan, menem-
mekö eteenpäin vai jäämme-
kö peruuttelemaan – ei ole 
aivan sama, mikä puolue on 
Suomen suurin kuntapuolue 
lokakuussa 2012. Siksi pyy-
dän ja kutsun sinut mukaan 
näihin yhteisiin tulevaisuus-
talkoisiin. Juuri sinua tarvi-
taan mukaan ehdokkaaksi 
puhumaan juuri niistä asi-
oista, jotka teidän kunnas-
sanne ovat tärkeitä. Se olet 
sinä, joka tuo keskusteluun 
mukaan nekin asiat, joita ku-
kaan muu ei pystyisi tuo-
maan.

Taru Tujunen
Puoluesihteeri

Kansallinen Kokoomus rp.

Hyvät ystävät

Martti Hahl
Puheenjohtaja
Kempeleen Kokoomus Ry.

Lähestymme kovaa vauh-
tia syksyn kunnallisvaaleja. 
Vaalien ehdokasasettelu on 
parhaillaan käynnissä.

Kokoomus on ollut kaikis-
sa mielipidekyselyissä suosi-
tuin puolue. Kokoomus on 
johtava hallituspuolue, Jyrki 
Katainen on luotettu päämi-
nisteri ja Suomen vastavalit-
tu uusi presidentti on Sau-
li Niinistö. Nämä tukipilarit 
ovat se perusta, jolle rakenta-
en lähdemme kunnallisvaa-
leihin Kempeleessä. 

Menestyminen ja sen 
myötä vaikuttamisen mah-
dollisuus kotikuntam-
me tulevaisuuteen edel-
lyttää oman osuutemme 
hoitamista ja riittävän ehdo-
kasmäärän mukaan saamis-
ta. Tavoitteemme on saada 

40 hyvää kokoomusehdokas-
ta Kempeleeseen. On ensiar-
voisen tärkeää, että saam-
me mukaan tulevaisuuden 
vaikuttajat. Kempeleen toi-
mintamallissa toteutetaan 
paikallisdemokratiaa, jonka 
lähtökohtana on valtuutettu-
jen erikoisosaamisen, henki-
sen pääoman ja kokemuksen 
hyödyntäminen esityksiä 
valmistelevissa valiokunnis-
sa. Kempeleen valtuuston 
linjaama strategia, joka pal-
velee kaikkia kempeleläisiä, 
tarvitsee oikeiden asioiden 
tekijöitä, kokeneita asiantun-
tijoita kuin myös ennakko-
luulottomia nuoria. 

Asettumalla ehdokkaak-
si, osoitat halusi olla muka-
na päättämässä omasta ja 
kempeleläisten tulevaisuu-
desta. Valiokuntatyöskente-
lyssä osaamisesi, kokemuk-
sesi, näkemyksesi ja toiveesi 
auttavat rakentamaan koti-
kuntaamme ja sen palveluja 
asukkaiden parhaaksi. Siksi 
toivomme sinun olevan mu-
kana Kokoomuksen kunnal-
lisvaaliehdokkaana syksyl-
lä 2012. Tiedämme, että näin 
varmistamme Kempeleen 
kehittämisen ja turvatun tu-
levaisuuden oikeilla teoilla.

Tervetuloa Kempeleen 
kunnan valtuutetuksi!

Tule ehdokkaaksi
kunnallisvaaleihin,
varmista Kokoomuksen
voitto Kempeleessä!

Ei ole yhdentekevää keitä
kunnanvaltuutettuna on!
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Miten tulit lähteneeksi 
mukaan kunnallispo-
litiikkaan?
Nuorena olin erityi-
sen kiinnostunut histo-
rian ja yhteiskuntaopin 
kaltaisista kouluaineis-
ta, jotka olivat omi-
aan lisäämään kiinnos-
tusta politiikkaan sekä 
vaikuttamiseen. Lisäk-
si aktiivinen järjestötoi-
minta ja paikallislehtien 
seuraaminen saivat in-
nostumaan lähtemään 

ehdolle viime kunnallisvaaleissa. Ehdokkaaksi ilmoittau-
tuminen onnistui vaivattomasti internetissä, joten kynnys 
lähteä mukaan oli erittäin matala. 

Onko työ valtuutettuna vastannut odotuksiasi?
Kyllä, hyvin pitkälti. Nuorena valtuutettuna lähdin mu-
kaan avoimin mielin, joten ikäviä yllätyksiä ei ole tullut. 
Rehellisesti sanoen ennakko-odotukset olivat varsin vaa-
timattomat, sillä kunnassa otettiin käyttöön valtuustokau-
den alussa uusi toimintamalli, josta ei ollut juurikaan ko-
kemusta tai mahdollisuutta opiskella sitä ennakkoon. 

Miten kokoomuksen valtuustoryhmä on suhtautunut 
ajatuksiisi / ehdotuksiisi?
Pääasiassa positiivisesti ja rakentavasti. Nuorta valtuutet-
tua on kuunneltu ensimmäisestä kokouksesta lähtien ja 
mielipiteille on annettu arvostus, vaikka ne toisinaan oli-
sivatkin hyvin erilaiset. Erityisen kiitollinen olen ryhmäl-
leni siitä, että heti alusta alkaen apua oli tarjolla, kun sitä 
osasi pyytää. 

Koetko, että olet voinut vaikuttaa ryhmäsi / valtuus-
ton toimintaan?
Valtuustoryhmässäni olen pystynyt vaikuttamaan tasa-
arvoisesti muiden jäsenten kanssa, sillä ryhmässäni kun-
nioitetaan jokaisen valtuutetun mielipiteen- ja sananva-
pautta. Erilaisia näkemyseroja syntyy toisinaan, mutta 
suurissa linjakysymyksissä ryhmä on ollut pääasiallises-
ti hyvin yksimielinen ja johdonmukainen. Positiivista on 
myös, että laatimiini ryhmäaloitteisiin on aina suhtaudut-
tu myönteisesti.

Valtuustotyöskentelyssä olen pyrkinyt pysyttelemään 
segmentilläni, jonka tunnen. Koen saavuttaneeni aseman, 
jossa minulta kysytään mielipidettä koulutusta, liikuntaa 
ja yrittäjyyttä koskeviin asioihin. 

Valtuustossa olen ollut aktiivinen aloitteidentekijä, 
joka osallistuu keskusteluihin ja pyrkii omalta osaltaan 
visioimaan Kempeleen tulevaisuutta. Aikaisemmin pi-

din tämänkaltaista toimintaa itsestäänselvyytenä, mut-
ta viimeiset neljä vuotta ovat osoittaneet, että näin ei aina 
ole. Mielestäni kunnanvaltuustossa on liiaksi laitostunei-
ta valtuutettuja, jotka eivät ole tehneet ensimmäistäkään 
tuoretta avausta tai käyttäneet keskustelua hedelmöittä-
vää puheenvuoroa.

Miten rohkaisisit ja kannustaisit nuoria lähtemään eh-
dokkaiksi Kokoomuksen listalle syksyn kunnallis-
vaaleihin?
Ensinnäkin vetoan nuoria naisia lähtemään ehdolle syk-
syn vaaleissa, sillä Kempeleen kunnanvaltuustossa ei ole 
ensimmäistäkään alle 30 -vuotiasta naista. Lisäksi kannus-
taisin jokaista nuorta pysähtymään hetkeksi miettimään 
ympäröivää kuntaansa sen hyvine ja huonoine puolineen, 
sekä kysymään itseltään, voisinko minä tehdä asioille jo-
tain. Kunnallisvaaleissa ja valtuustossa vaikuttaminen 
onnistuu aina paremmin politiikan keinoin, kuin ostos-
keskuksen nurkalla maailman menoa murehtien. Kokoo-
muksen listalle nuoren ehdokkaan on poikkeuksellisen 
helppo lähteä mukaan, sillä puolueella on valtakunnalli-
sesti pitkät perinteet nuorten vaikuttajien kouluttamises-
ta ja tukemisesta.

Haastattelu Erkki Rauma

Kokoomuksen valtuustoryhmän ja koko valtuuston nuorin jäsen 
– Janne Heikkinen 21 v.

Heikki Suni
Kunnanvaltuutettu

Tuoreelle kempeleläiselle 
tuntui varsin luonnolliselta 
lähteä 1970-luvun alkupuo-
lella mukaan silloiseen kun-
nan liikennetoimikuntaan, 
kun jo päätyönsä myötä tun-
si kunnallistekniikan, kuten 
kaavoituksen, liikennetur-
vallisuuden ja -suunnittelun 
sekä vesihuollon keskeiset 
lähtökohdat. Eipä tainnut jo 
edesmennyt kunniapuheen-
johtaja Atte Autio silloin 
edes kysellä puoluetaustaa 
saatikka velvoittaa jäseneksi 
liittymistä tehtävään pyytä-
essään. Nähdäkseni toimie-
limiin toivottiin ja kutsuttiin 
henkilöitä, joilla erikoisosaa-
misensa myötä oli aidosti an-
nettavaa asioiden menestyk-
sekkään hoidon kannalta. 

Siitä alkoikin pitkäksi 
venähtänyt ja lähes kaikil-
le kunnallistekniikan osa-
alueille ulottunut luotta-
mushenkilötoiminta, joka 
vuoden 1976 syksyn kunnal-
lisvaalien lähetessä merkitsi 

ehdokkaaksi asettumista ja 
osaltani myös valtuutetuksi 
tuloa. Puoluevalinta oli help-
po, olinhan jo tottunut vas-
taamaan tekemisistäni pi-
demmän ajan. Seurasin näet 
silloisen Suomen poliittista 
menoa jollain tapaa kriitti-
sesti, jopa huolestuneena. 

Toivoin ja pääsin 1977 al-
kaneella valtuustokaudella 
tekniseen lautakuntaan, jos-
ta tuli valtuustotyön ohessa 
merkittävin vaikutuskana-
vani kolmeksi vuosikym-
meneksi. Suurimman osan 
tuosta ajasta sain olla näkö-
alapaikalla, lautakunnan pu-
heenjohtajana. 

Lakeudella ja                
Oulun seudulla
Luottamustoimenkuva laa-
jeni kohta myös yhtiömuo-
toisen Kempeleen Vesihuol-
lon hallintoon, jossa sain olla 
mukana 30 vuotta, osan ajas-
ta puheenjohtajanakin. 1980-
luvun jälkipuolella syntyi 
lakeuden kuntien yhtiömuo-
toinen jätevesien puhdista-
mohanke, jonka hallinnos-
sa myös vierähti runsaat 20 
vuotta- siinäkin muutaman 
vuoden puheenjohtajana. 
Vesihuoltotekniikan perus-
teet tulivat tutuksi jo opis-
keluaikana ja eritoten toimi-
essani muutaman vuoden 
Oulun teknillisessä oppilai-
toksessa tuntiopettajana. 

Oulu-Koillismaan Pelas-
tuslaitos käynnistyi vuositu-
hannen taitteessa. Sain olla 
Kempeleen edustajana aloit-

tavan laitoksen ensimmäi-
sen toimikauden. Tehtävän 
peruselementit olivat tulleet 
tutuksi jo teknisen lautakun-
nan toimenkuvassa, joten 
mistään uudesta ja mullista-
vasta toiminnasta ei osalta-
ni ollut kysymys. Oppimista 
tosin siinäkin riitti.

Meneillään olevan ja edel-
lisen 4-vuotiskauden olen ol-
lut Oulun ja ympäryskuntien 
yhteisen ympäristötoimieli-
men johtokunnassa. Pääosin 
myös nämä tehtävät siirtyi-
vät kunnan tekniseltä toimel-
ta seudulliselle organisaati-
olle. Uutta toki tuli mukana, 
mm. ympäristöterveyden- ja 
eläinlääkintähuoltoon liitty-
vät asiat. Varsinkin tällä sek-
torilla lainsäädäntö on men-
nyt vauhdilla eteenpäin ja 
tiukemmaksi, joten uuden 
oppimista on riittänyt.

Projekteja, suunnittelua, 
rakentamista
Niistähän kasvavassa kun-
nassa ei ole puutetta ollut. 
Kouluja, päiväkoteja, ka-
tuja, kevyen liikenteen tei-
tä, urheilu- ja liikunta-alu-
eita, vesijohtoja, viemäreitä, 
pohjavesikaivoja, talousve-
den puhdistamista, puhdis-
tamon laajentamista, uusia 
puhdistustekniikoita, jäteve-
den puhdistamo, jo kertaal-
leen laajennettunakin, sanee-
rauksia, asvalttia, katuvaloja, 
töyssyjä ja betoniporsaita. 
Asioiden kirjo on ollut run-
sas. Niihin perehtyminen ja 
asioiden valmistelu on vaa-

tinut kokouksia ja päätöksiä, 
ennen muuta runsaasti omaa 
aikaa. 

On mieluisa todeta asi-
oiden virkamiesvalmiste-
lun olleen koko ajan osaa-
vaa ja avointa, jolloin myös 
päätöksenteko on ollut pää-
osin helppoa. Markka/euro 
on ollut kunnan talouden-
pidossa merkittävä konsult-
ti ja niinpä usein on joudut-
tu paisuneilta hankkeilta 
leikkaamaan tarpeettomat 
rönsyt pois. Joskus se on ol-
lut asialle hyväksikin. Hyvä 
”kempelehenki” on vuosi-
en varrella tasoittanut näke-
myseroja ja saattanut monet 
hankalatkin asiat suotuisaan 
lopputulokseen. 

Mitä jää käteen
Päällisin puolin mieluisa 
muisto. Oman ajan mene-
tystä eivät kokouspalkkiot 
korvaa. Aika on ollut ja on 
edelleen poissa perheeltä, lä-
heisiltä ja omilta vapaa-ajan 
harrastuksilta. Vastavuoroi-
sesti olen saanut mielihyvää 
olla mukana kehittämässä 
ja rakentamassa Kempelet-
tä  pahaisesta 3000 asukkaan 
maalaiskunnasta modernik-
si pikkukaupungiksi, joka 
runsaan 16 000 asukkaan-
sa myötä pärjää mukavasti 
valtakunnallisten palvelu- ja 
elinvoimatilastojen kärki-
päässä.

Nyt on Sinun vuorosi. Tuo 
osaamisesi rohkeasti kempe-
leläisten käyttöön.

Viidellä vuosikymmenellä
40 vuotta luottamustoimissa
Nyt on sinun vuorosi – rohkeasti mukaan

Kauppiaantie 1 Käytössä Kelan suorakorvaus

Oulun Kärpät
luottavat meihin

Ma-To 8-20 Pe 8-16
SÄRKYPÄIVYSTYS!

(aukioloaikoina)

(08) 815 5600
www.oulunsalonhammaslaakari.fi

Oulunsalon
Hammaslääkärikeskus
Oulunsalon
Hammaslääkärikeskus

Hiekkatoimitus
AnTTiLA Oy
040 50� 0757
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Hopealinnut-toimitus halusi kuulla, miten yli kaksikym-
mentä vuotta Kempelettä luotsannut kunnanjohtaja Kari 
Ahokas näkee Kempeleen taustan ja tulevaisuuden syk-
syn kunnallisvaalien kynnyksellä. ”Upseeri ja herrasmies” 
on nimike, jota hänestä on usein käytetty. Ahokkaan taus-
ta on satakuntalaisen valtiotieteilijän ja humanistin pol-
kua, johon olennaisesti liittyy aktiivinen reservinupseeri 
ja maanpuolustus.

Vuonna 1991 Kari Ahokkaan vaimo Hannele, teki ku-
ten moni muukin kouluaan aloittavien lasten äiti, ja eh-
dotti silloiselle Hyrynsalmen nuorelle kunnanjohtajalle 
muuttoa ”Länsi- ja Etelä-Suomen rajalle”, Kempeleeseen, 

jossa lapsille oli hyvät koulunkäyntimahdollisuudet. 
Alku Kempeleen kunnanjohtajana oli rankin mahdolli-
nen. Lama tuli hyökyaallon lailla. Kunta, jossa oli mietit-
ty ”Kuinka me rahat jaamme?” vaihtui hokemaan ”Kuin-
ka me rahat saamme?”.

Kempeleen viranhaltijat ja luottamushenkilöt uskalsi-
vat, akuutista lamasta huolimatta, katsoa myös tulevai-
suuteen. Kunta rakennutti Polar Electrolle uudet toimi-
tilat, PK-Cables muuttui PKC Group Oyj:ksi ja sai uudet 
tilat, joiden takana olivat Technopolis ja Kempeleen kun-
ta. Veikko Sipilänkin visioima kauppakeskus Zeppe-
lin nousi lentoon alkuvaikeuksien jälkeen. Nauhamai-
nen kuntataajama ajatus alkoi elää. Zimmarin uimahalli, 
Köykkyrin hiihtomaa, Sarkkirannan monitoimihalli, Mc-
Donalds, Ojan Rauta, Biltema ja Lidl tekivät Kempelees-
tä ostos- ja elämyskeskuksen, joka kasvaa edelleen hyvin 
voimakkaasti, nyt Zatelliitin alueella. Takaiskujakin on 
tullut. Kunta on menettänyt viimeisimmän vuosikymme-
nen aikana lähes 3000 työpaikkaa, mutta vaje on pystytty 
kompensoimaan mm. palvelualan lisääntyneillä työpai-
koilla ja Kempeleen työpaikkaomavaraisuus on yli 70 %. 
”Kempele ei ole nukkumalähiö” Ahokas toteaa.

Kysymykseen siitä, kuinka näet Kempeleen vuonna 
2020, kunnanjohtaja vastaa: ”Kempeleen täytyy luottaa it-
seensä, tarttua mahdollisuuksiin ja käyttää ne. Valtuusto on 
päättänyt, että säilymme itsenäisinä. Neljänkymmenentuhan-
nen asukkaan Lakeuden kaupunki on yksi vaihtoehto. Kunta-
uudistusajatus on ollut pölläytys polvilleen. Päättäjät ovat ha-
lunneet herättää kunnat, nyt on kuntien aika puhua asiaa ja 
keskittyä tekoihin. Kempele-mallin mukainen paikallisdemokra-

tian hyödyntäminen antaa meille mahdollisuuden olla olemas-
sa.”

Kuinka sitten tarvittavat uudistukset ja huoltosuhteen 
muuttuminen rahoitetaan? Kari Ahokas vastaa: ”Ei ikään-
tyvä väestö ole ongelma. Se on mahdollisuus luoda uusia palve-
luita. Totta kai meidän tulee laajentaa veropohjaa. Hyvinvoin-
ti-Suomi kasvaa nyt rönsyjä. Meidän tulee ottaa esille pakolliset 
tehtävät, karsia rönsyt ja sen jälkeen kuntien sekä valtion vas-
tuut tulee määritellä. Tuo määrittely tulisi tehdä rohkeasti, 
vaikkapa ”virkamieshallituksen” toimesta, silloin vältettäisiin 
poliittiset paineet.”

Mitä kunnan isä odottaa Kempeleen tulevilta uusil-
ta valtuutetuilta? ”Ensimmäiseksi tarvitsemme riittäväs-
ti kuntalaislähtöisiä, halukkaita ja kyvykkäitä ehdokkaita. 
Toiseksi, kun meillä on 43 kyvykästä valtuutettua, heidän 
tulee löytää yhteinen tahto vision toteuttamiseksi. Hei-
dän tehtävänsä on muodostaa yhteinen tahtotila Kem-
peleen asukkaiden parhaaksi. Kolmanneksi, Kempeleen 
toimintamalli huomioon ottaa jokaisen valtuutetun hen-
kisen pääoman ja sen tuoman lisäarvon. Sitä tulee käyttää. 
Ja lopuksi, valtuuston linjaama strategia on kaiken tule-
van työn perusta, joka rakentuu valiokuntien jäsenten si-
sältö- ja asiaosaamiselle” sanoo Kempeleen kunnanjohta-
ja Kari Ahokas.

”Jos haluat olla päättämässä Kempeleen ja sen asukkaiden 
tulevaisuudesta, asetu ehdokkaaksi, ja kun äänestät, silloin voit 
myös vaatia” on Kari Ahokkaan viesti meille kaikille.

Haastattelu Martti Hahl

Kun äänestät, silloin voit myös vaatia

Kempeleen Kokoomus  
JuHlATuNNElmiA

Pronssisen ansiomitalin saajat Eero Haapakoski, Jouko Haapalahti, Erkki Rauma,Veikko Sipilä ja Heikki Suni 
kansanedustaja Esko Kurvinen jakoi mitallit.

Esko Kurvinen onnittelee. Juhlavastaava Tuula Rauma.Partiolippukunta onnittelee.Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen toimin-
nanjohtaja Timo Turunen onnittelee.

Pronssisen ansiomitalin saivat myös Juha Erkkilä ja Tiina 
Rajala.
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Kempeleen uusi toimintamalli – miten kunta toimii
Kempeleen uusi toimin-
tamalli otettiin käyttöön 
1.1.2009. Vuoden 2008 val-
tuusto harjoitteli uutta pää-
töksentekomallia ja jakaan-
tui ”harjoitusvaliokuntiin”. 
Palvelujen tuottaminen säilyi 
vielä entisellään. Toiminta-
malli sisältää viranhaltija- ja 
luottamushenkilöorganisaa-

tioiden uudistuksen lisäksi 
sisäisen tilaaja-tuottajamal-
lin eli sopimusohjausmallin. 
Kuntaorganisaatio jaettiin 
päätöksenteossa ja palve-
lujen tuottamisessa kansa-
laiskuntaan ja palvelukun-
taan. Kansalaiskunta vastaa 
kunnan strategisesta johta-
misesta eli päätöksenteosta 

ja omistusohjauksesta suh-
teessa palvelukuntaan. Pal-
velukunta tuottaa nimensä 
mukaisesti palveluja kunta-
laisille. Sosiaali- ja terveys-
lautakunta, sivistyslauta-
kunta ja tekninen lautakunta 
lakkasivat vuoden 2008 lop-
puun mennessä. 

Kunnanhallituksen lisäksi toimieliminä jatkoivat lakisääteisinä keskusvaalilauta-
kunta ja tarkastuslautakunta. Lisäksi valittiin viranomaislautakunta, joka sai teh-
täväkseen sellaisen monijäsenisen toimielimen tehtävät, joita ei voida lain mu-
kaan antaa kunnanhallitukselle. 

Valiokunnat ja niille suunnitellut
keskeisimmät tehtävät ovat: 

Palvelukunta 
Palvelutuotanto organisoitiin perinteisen osastojaon sijasta asiakaslähtöisiin palve-
luprosesseihin siten, että hallinnolliset rajat eivät vaikeuta palveluiden käyttöä ja 
luontevaa asiointia. Palveluprosesseilla voidaan poistaa perinteisen osastojaon aihe-
uttamia yhteistyöongelmia ja saada etua myös resurssien joustavasta käytöstä (esi-
merkiksi tilat ja henkilöstö). Palvelukunta jakaantui kahteen ydinprosessiin: Perus-
palveluihin ja Ympäristöpalveluihin.  Nämä ydinprosessit jakaantuivat puolestaan 
useampaan alaprosessiin. Ydinprosesseista erotetut tukipalvelut organisoitiin tuki-
palvelukeskukseksi (mm. palkkalaskenta, taloushallinto, tietohallinto). 

Kansalaiskunta
Kansalaiskunnan puolella luottamushenkilöorganisaatio muodostuu valtuustosta ja 
kunnanhallituksesta. Kansalaiskunta ohjaa palvelukuntaa palvelusopimuksilla mää-
rittelemällä palvelutuotannon tavoitteet: mihin asiakastarpeisiin vastataan, mitä pal-
veluja tuotetaan ja miten tuotetaan sekä millä kustannus- ja laatutasolla niitä tuote-
taan. Uudessa valiokuntamallissa valtuuston ja kunnanhallituksen mahdollisuuksia 
palvelutuotannon ohjaukseen on tehostettu, ja valtuutettujen roolia strategisina joh-
tajina korostettu antamalla heille konkreettista valmisteluvastuuta muodostamalla 
valtuuston alaisia, kansalaiskunnan keskeisille tehtäväalueille keskittyviä valiokun-
tia. Kullakin valiokunnalla on vastuuhenkilö kansalaiskunnan johtoryhmässä.

Kunnan-
vaLTuuSTO Kunnan-

HaLLiTuS
43

valtuutettua

jOHTO-
RyHMä

Kunnan-
jOHTaja

PaLvELuvaLiOKunTa

ELinvOiMavaLiOKunTa

iTSEHaLLinTOvaLiOKunTa

RESuRSSivaLiOKunTa

• Tarkastus-
   lautakunta
      
              • Keskusvaali
                lautakunta
         
                    • viranomais-
                       lautakunta

PERuSPaLvELuT  (ydinprosessi) Palvelutuotantojohtaja

• Lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu
• vapaa-aika
• Terveys ja toimintakyky
• Sosiaalinen turvallisuus
• ikääntyvien hoiva ja huolenpito

yMPäRiSTöPaLvELuT  (ydinprosessi) Palvelutuotantojohtaja

• ympäristö kunnossapito
• Tilapalvelut
• Maan käyttö, valvonta ja suojelu
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Elinvoimavaliokunta
• kuntakehityksen ennakointi (maapolitiikka, väestönkehitys)
• elinkeinostrategian valmistelu 

itsehallintovaliokunta
• ohjaa demokratiatilinpäätöksen valmistelua ja tekee sen perusteella
   aloitteita itsehallinnon toimivuuden parantamiseksi 
• seuraa kansalaiskunnan tekemien palvelulupausten toteutumista ja
   asiakastyytyväisyyttä asiakaspalautteen perusteella

Resurssivaliokunta
• tekee ehdotuksia konsernin toimintaan, henkilöstöön ja
   talouden hallintaan liittyvistä asioista 
• seuraa yleistä talouden ja tuloksellisuuden kehitystä ja
   raportoi kunnanhallitukselle 
• valmistelee talousarvioon liittyviä suuria linjauksia ja taksapolitiikkaa 

Palveluvaliokunta
• seuraa väestökehitystä sekä ennakoi niiden vaikutuksia palvelukysyntään 
• ohjaa palvelusopimuksen valmistelua kunnanhallitukselle (mitä, kuinka
   paljon, millä laadulla ja hinnalla palveluja asukkaille hankitaan) 
• valmistelee palveluiden hankintaperiaatteet 

Valtuustotyön
näköala paikalla valtuuston
puheenjohtajana

si vetovoimaisena kunta-
na niin tuleville kuin nykyi-
sille asukkaille ja yrityksille. 

Haasteita riittää, joten tule 
rohkeasti mukaan kokoo-
muksen toimintaan ja ase-
tu ehdolle syksyn kunnallis-
vaaleissa. Valiokuntatyö on 
haasteellista ja mukaansa-
tempaavaa. Jos haluat tietää 
lisää, niin ota yhteyttä. 

Terveisin

anu Leivo
Kunnanvaltuuston
puheenjohtaja vuosina
2009 -2010

Kempeleen valtuustossa on 
työskennellyt yhdeksän hen-
gen Kokoomusvaikuttaja-
ryhmä varamiehineen koko 
kuluvan valtuustokauden 
ajan. Valtuutetut ovat aher-
taneet kunnan kasvusta joh-
tuvien investointipaineiden 
ja talouden tasapainottami-
sen äärellä, miettineet keino-
ja monipuolisen elinkeino-
elämän vakiinnuttamiseksi 
ja ennen kaikkea pyrkineet 
siihen, että kuntalaiset saa-
vat elintärkeitä ja monipuo-
lisia palveluita. 

Itselleni uusi ja mielen-
kiintoinen haaste oli toimia 
Kunnanvaltuuston puheen-
johtajana kaksi vuotta, 2009 

– 2010. Vuosien kunnanhal-
litustyöskentelyn jälkeen ja 
kuntalaisten antaman ääni-
mandaatin tukemana sain 
ohjata Kempeleen valtuus-
tolaivaa erittäin mielenkiin-
toisella ajanjaksolla. Toi-
mintaympäristöömme toi 
Paras-hanke ja Puitelain vaa-
timukset paljon työstettävää 
ja keskusteltavaa naapurei-
den ja lähinnä eteläisten kun-
tien kanssa. Sain osallistua 
puheenjohtajana sekä viral-
liseen että myös epäviralli-
sempaan keskusteluun ja toi-
mintaan koko Oulun alueen 
kehittämiseksi. Vauhditim-
me mm. Oulunsalon lento-
kentän laajennustyön käyn-
nistymistä yhteisellä Oulun 
alueen johtavien kuntapäät-
täjien vetoomuksella.

Noiden kahden vuoden 
ajan ”ryhmänäni” oli koko 
valtuusto, olinhan kaikkien 
yhteinen puheenjohtaja. Sain 
yhdessä kaikkien valtuutet-
tujen kanssa opetella sitä, 
miten lopulta tarvitaan myös 
Kempele-puoluetta, joka pu-
reutuu kuntalaisten asioihin 
puoluerajat suvereenisti ylit-
täen. Ja siihen Kempeleessä 
myös pystytään ja se on var-
masti iso etu asioiden eteen-
päin viemisessä.

Elämme Kempeleessä 

voimakkaan turbulenttises-
sä ympäristössä, kuntalais-
ten nettomuutto on noin 300 
vuodessa ja palvelut eivät oi-
kein tahdo pysyä vauhdis-
sa mukana. Tulevaisuuden 
näkymät alkoivat haastaa 
meitä. Ymmärsimme, että 
meidän on löydettävä kei-
noja vastata kasvavan kun-
nan palvelutarpeeseen. Mei-
dän oli löydettävä talouden 
ja toiminnan tasapaino. Pää-
dyimme siihen, että pyrki-
simme järjestämään palvelut 
asiakaslähtöisesti ja niin, ett-
eivät hallinnolliset rajat ole 
esteinä.

Uusi toimintamalli, ns. 
Kempele-malli, on ollut käy-
tössä vajaan neljän vuoden 
ajan. Valtuuston puheen-
johtajana olen saanut nähdä 
huimia askeleita eteenpäin, 
perääntymistä, epäröintiä, 
kritiikkiä, ihastusta, voiton-
riemua sekä vaikuttamisen 
mahdollisuuksien vahvistu-
mista. 

Kaiken kaikkiaan aika 
päättäjänä on ollut hyvin 
vaiherikas ja uusia ajatuksia 
herättävä. Kunnanvaltuu-
tetun työssä on ollut ”Teke-
misen meininkiä”, ihan niin 
kuin Kokoomuksen lenno-
kas teesi on jo vuosien ajan 
meitä kaikkia innoittanut.                                                                                       
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Äänestäjät antavat valta-
kirjan hoitaa heidän ja mei-
dän kaikkien yhteisiä asioita 
- se on suuri kunnia ja etuoi-
keus. Siinä tarvitaan riittävää 
nöyryyttä, avointa, uteliasta, 
rohkeaa ja välillä leikkisän 
asiallista suhtautumista sekä 
ennen kaikkea rehellisyyttä 
niin itseään kuin muita koh-
taan.  Tule sinäkin mukaan!

Tuula Rauma
kunnanvaltuutettu,
resurssivaliokunnan
jäsen 

Valiokunta aloitti työnsä val-
tuustokauden alussa tilan-
teessa, jossa oli laadittu nega-
tiivinen talousarvio - olihan 
maailman ja Suomen talous 
sukeltamassa äkilliseen, sy-
vään lamaan. Ensimmäisenä 
tehtävänään uusi opettele-
va valiokunta joutui kunnan 
talouden hoidossa perehty-
mään siihen, kuinka saada 
menot pienemmäksi. Onko 
paras juustohöylä -menetel-
mä vai muu ratkaisu tehok-
kaampi ja nopeammin tulok-
sia tuova. Ohjauksen myötä 
kunnanhallituksen päätök-
sellä otettiin jokaisessa kun-
nan yksikössä käyttöön toi-
minnan ja menojen kriittinen 
tarkastelu, jolla saatiinkin 

henkilökunnan kekseliäisyy-
dellä ja venymisellä tilinpää-
tös plussalle. 

Resurssivaliokunta koos-
tuu eri puolueiden edustuk-
sesta ja johtava virkamies, 
talousjohtaja toimii vastuu-
henkilönä. Valiokunnan tär-
kein rooli on ollut antaa oh-
jausta talouden raamien 
toteuttamisessa, koettaa luo-
da rajoja kulujen kasvun hil-
litsemiseen. Tämä kaikki on 
vaatinut tutustumista niin 
numeerisiin tietoihin kuin 
konkreettisiin kohteisiin. On 
saatu realistinen kuva siitä, 
mistä ollaan antamassa ohja-
usta, mille ollaan laittamas-
sa rajoja, mitä ollaan laajen-
tamassa jne.

Henkilöstöasioiden ohja-
us on myös antanut meille 
uutta näkökulmaa ja tuonut 
esiin ihmiset numeroiden 
takana. Valiokunnan ohja-
uksella olemme osaltamme 
voineet olla parantamassa 
henkilöstön työhyvinvoin-
tia mm. resurssien kohden-
tamisella.

Investointien edellyttä-
mien resurssien ohjaus koe-
taan valiokunnassa tärkeäk-
si, vaikkakin annettu tiukka 
ohjaus ei aina ole johtanut 
toivottuun lopputulokseen. 
Täytyy huomioida se, että 
kaikki nykyiset investoin-
nit rakennetaan velkarahal-

la. Meidän täytyy olla vas-
taamassa siihen kysyntään, 
mitä kasvavana kuntana tar-
vitsemme mm. huomattavaa 
päivähoito- ja koulurakenta-
mista ja toisaalta emme sai-
si nostaa kunnan lainakantaa 
niin suureksi, että kunta ei 
pysty sitä hoitamaan.  Vuo-
den 2011 tilinpäätökses-
sä lainamäärä oli 1.560 €/
asukas, mikä on vielä valta-
kunnallisesti vertaillen koh-
tuullinen. Mutta tulevat in-
vestointipaineet mm. uuden 
terveyskeskuksen osalta tu-
levat aiheuttamaan sen, että 
tuloveroprosentin korotus-
paineet kasvavat merkittä-
västi.

Valiokunnassa on kes-
kusteleva, pohtiva, ideoiva 
ilmapiiri ja kaikkien mieli-
piteet ovat yhtä arvokkaita. 
Kokemuksen myötä on huo-
mannut, että mitä useammin 

valiokunta kokoontuu, sen 
paremmin asioista pysyy pe-
rillä ja asioiden valmistelu 
ja ohjauksen arvo korostuu. 
Valiokuntien tuleekin ko-
koontua riittävän usein - vä-
hintään kerran kuukaudessa 
ja asioiden valmistelun niin 
vaatiessa useamminkin.  Asi-
oihin ”sisälle pääsy” edellyt-
tää rohkeutta kysyä, esittää 
omia tulkintoja, kyseenalais-
taa entisiä toimintatapoja ja – 
kulttuureja.   

Äänestäjät antavat valta-
kirjan hoitaa heidän ja mei-
dän kaikkien yhteisiä asioita 
- se on suuri kunnia ja etuoi-
keus. Siinä tarvitaan riittävää 
nöyryyttä, avointa, uteliasta, 
rohkeaa ja välillä leikkisän 
asiallista suhtautumista sekä 
ennen kaikkea rehellisyyttä 
niin itseään kuin muita koh-
taan.  Tule sinäkin mukaan!
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Kempele, p. 520 4125, Tervetuloa!

Julkinen kaupanvahvistaja
Kiinteistönvälittäjä LKV

Reijo Ylitalo
040 507 6705

isännöinti
As-Caretta

Kristiina Hänninen
Kempeleen kokoomusnaiset
Itsehallintovaliokunnan pj.
Kunnanvaltuutettu

Kun keväällä 2008 minulle 
esitettiin kysymys alkaisitko 

ehdolle kuntavaaleihin, aja-
tus tuntui hassulta. Yhteis-
kunnalliset asiat ovat aina 
kiinnostaneet minua, mut-
ta ajatus kunnanpoliitikkona 
tuntui vieraalta. Nyt miltei 
neljän vuoden kunnanval-
tuutettuna olon ajan jälkeen, 
olen enemmän kuin tyyty-
väinen. Olen huomannut, 
että sana politiikka on saanut 
paljon myönteistä sisältöä. 
Yhteisten asioiden hoitami-
nen on osoittautunut mielen-
kiintoiseksi ja tärkeäksi teh-
täväksi. 
Saadun äänimääräni perus-
teella sain puheenjohtajan 
pestin itsehallintovaliokun-
nasta. Siellä olen saanut olla 

aitiopaikalla kehittämässä 
uutta toimintamallia, jossa 
kuntalaisten aktivoimiseen 
ja kuntademokratian toimi-
vuuteen on kiinnitetty eri-
tyistä huomiota. 
Kempeleen uusi toiminta-
malli, jossa lautakuntien si-
jalle ovat tulleet valiokunnat, 
on herättänyt kuntalaisissa 
paljon ihmetystä. Varsinkin 
itsehallintovaliokunnan teh-
tävät ja roolit ovat olleet mo-
nelle epäselviä. Valtuusto on 
linjannut 25.2.2008 itsehal-
lintovaliokunnan tehtävik-
si demokratiatilinpäätöksen 
valmistelun, jonka perus-
teella se voi tehdä aloittei-
ta itsehallinnon toimivuu-

den parantamiseksi. Lisäksi 
itsehallintovaliokunta seu-
raa kuntayhteisön kokonais-
kehitystä ja kunnan vision ja 
strategian toteutumista sekä 
tekee tarvittaessa kehittä-
misaloitteita kunnan palve-
luista. Itsehallintovaliokunta 
seuraa myös asiakastyyty-
väisyyttä tehtyjen asiakaspa-
laute- kyselyjen perusteella. 

Konkreettisina itsehal-
lintovaliokunnan tehtävi-
nä on esittää hallitukselle 
järjestöjen, yhteisöjen ja ur-
heiluseurojen avustukset, 
arvioida asukastyytyväisyys-
tutkimuksen tulokset sekä 
päivittää tiedotustoiminnan 
ohjeet. Lisäksi itsehallinto-

valiokunnan toimesta syntyi 
ajatus kirjeestä uusille kun-
talaisille, jonka kunnanjohta-
ja on allekirjoittanut. Kirjeen 
mukana on tullut tietopaket-
ti kunnan palveluista. Kem-
pele-päivien uudelleen he-
rääminen on ollut myös 
aktiivisten itsehallintovalio-
kunnan jäsenten ansiota.

Työskentely itsehallin-
tovaliokunnassa on ollut 
avointa ja luovaa. Kaikki jä-
senet ovat tuoneet oman ar-
vokkaan työpanoksensa va-
liokunnan työskentelyyn. 
Kokemusta on viestinnästä, 
koulumaailmasta, järjestö-
puolelta sekä kunnan ja val-
tion erilaisista työtehtävis-

tä. Valiokunnassa on hyvä 
yhteishenki ja sitoutuminen 
on vahvaa valiokunnan työs-
kentelyyn.

Itsehallintovaliokunta on 
uranuurtajana kuntademo-
kratian toimivuuden turvaa-
jana. Mielestäni on ensiar-
voisen tärkeää, että kunnan 
itsehallinnossa kiinnitetään 
erityistä huomiota kunta-
demokratian toimivuuteen 
ja kuntalaisten huomioimi-
seen. Itsehallintovaliokun-
nan tavoitteena ovat aktii-
viset kuntalaiset, jotka ovat 
tyytyväisiä kunnan palvelui-
hin. Kunta on olemassa vain 
ja ainoastaan kuntalaisiaan 
varten.

Kokemuksia valtuutettuna itsehallintovaliokunnassa

Resurssivaliokunta 
- kunnan henkilöstö- ja
talousresurssien ohjaana

Kempeleen kunnan uuden toimintamallin
mukaisesti resurssivaliokunnan tehtävänä:
• on tehdä ehdotuksia konsernin toimintaan, henkilöstöön ja talouden hallintaan liittyvistä asioista
• seurata yleistä talouden ja tuloksellisuuden kehitystä ja raportoida kunnanhallitukselle
• valmistella talousarvioon liittyviä suuria linjauksia ja taksapolitiikkaa

Kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut 
Sovelluspalvelut 

                                        Sähköiset palvelut 

Zeppelinintie 1, 90450 KEMPELE 
Puh 040 1320 500 (vaihde) 

OULU – MUHOS – VAALA 
RUUKKI – PYHÄJOKI – HAUKIPUDAS 

info@tilitkarppinen.fi 
www.tilitkarppinen.fi 

Puh. 040 ���0 500

Palkanlaskennan asiantuntija
www.henkilostotieto.fi
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Elinvoimavaliokunta
si vetovoimaisena kunta-

na niin tuleville kuin nykyi-
sille asukkaille ja yrityksille. 

Haasteita riittää, joten tule 
rohkeasti mukaan kokoo-
muksen toimintaan ja ase-
tu ehdolle syksyn kunnallis-
vaaleissa. Valiokuntatyö on 
haasteellista ja mukaansa-
tempaavaa. Jos haluat tietää 
lisää, niin ota yhteyttä. 

Terveisin

Pentti Mellenius
Elinvoimavaliokunnan
puheenjohtaja

Elinvoimavaliokunnan eri-
tyisinä tehtävinä on ohja-
ta ja seurata maapolitiikan 
perusteiden, väestö- ja elin-
keinostrategian valmistelua. 
Elinvoimavaliokunta voi 
myös tehdä aloitteita sosiaa-
lisen pääoman kehittämisek-
si ja pitää yhteyttä keskeisiin 
avaintoimijoihin (mm. jär-
jestöt, avainhenkilöt). Valio-
kunnan yhtenä tärkeänä teh-
tävänä on ylläpitää kunnan 
näkyvyyttä ja tuoda positii-
visesti kuntaa esille.

Työ neljänä kuluneena 
vuotena valiokunnassa on 
ollut haastavaa ja mielenkiin-
toista. Olemme kokoontu-
neet pääsääntöisesti kahden 
viikon välein valmistelemaan 
asioiden valmistelunohjaus-

ta kunnanhallitukselle pää-
tettäväksi. Koko valiokunta 
on sitoutunut työhönsä tosi 
tarmokkaasti. Valiokunnan 
ehkä yksi suurin haaste on 
ollut Zeppeliinin eritasoliit-
tymän parantaminen. Moni-
en vääntöjen jälkeen saatiin 
rahoitus kuntoon ja työ aloi-
tettiin kesällä 2011 ja se val-
mistui aikataulun mukaan 
juuri Zeppeliinin laajennuk-
sen avajaisiin syksyllä 2011. 
Liittymä helpotti olennaises-
ti Zeppeliinin laajennuksen 
toteuttamista. 

Toinen merkittävä tiehan-
ke oli Linnakaartotien aikais-
taminen niin, että työt saa-
tiin käyntiin tänä vuonna 
ja tie valmistuu lopullisesti 
vuoden 2013 puolella. Tämä 
tieyhteys helpottaa osaltaan 
Zeppeliinin eritasoliitty-
män kuormitusta ja tuo hel-
potusta työmatkaliikenteel-
le Linnakankaan alueelta. 
Valiokunta on ottanut kan-
taa myös joukkoliikenteen 
kehittämiseen Oulun seu-
dulla. Tässä uudessa jouk-
koliikenne-selvityksessä on 
otettu huomioon koko seu-
dun mahdollisimman kat-
tava lähiliikenne uusine 
reittivalintoineen ja aikatau-
luineen. Tämä on suuri han-
ke, joka muuttaa totaalisesti 
nykyisen käytännön. Koko 

Pohjois-Suomelle tärkeä lii-
kennehanke on kaksoisrai-
teen saaminen mahdollisim-
man nopealla aikataululla 
rakenteille. Kaksoisraide toi-
si tullessaan uuden rautatie-
aseman Kempeleen nykyi-
sen aseman pohjoispuolelle 
ja osaltaan auttaisi joukkolii-
kenteen monipuolistamisen 
myös Kempeleessä. Kaaval-
lisesti valiokunta on ohjan-
nut valmisteluja niin, että 
uusia alueita saataisiin kaa-
voituksen piiriin ja Zatellii-
tin uusi eritasoliittymä saa-
taisiin rakenteille ja kunta 
voisi markkinoida alueella 
olevaa maareserviä työpaik-
ka- ja liikerakentamiseen.

Yrityspuolella valiokun-
ta on ideoinut aivan oman 
”Kempele-mallin” alueen 
yrittäjille. Hanke on kun-
nianhimoinen ja jos nyt me-
neillään oleva puolen vuo-
den pilottijakso antaa hyvät 
kokemukset, on mahdollista 
vakiinnuttaa tämä malli uu-
deksi kunnan ”yrityspalve-
lukeskukseksi”.

Vihiluodonnokan saat-
tamiseksi siihen kuntoon ja 
sille kuuluvaan arvoonsa, 
valiokunta valmisteli kun-
nanhallitukselle yhdessä vi-
reän Vihiluodon kyläyhdis-
tyksen kanssa mallin, jonka 
mukaan alueelle rakennet-

tiin uusi pienvenesatama, 
ruopattiin lasten uimaranta, 
kunnostettiin luontopolkuja 
ja siistittiin alue.

Valiokunta on pyrki-
nyt kaavoituksella luomaan 
puitteet uuden hienon täys-
mittaisen golf- kentän saami-
seksi kunnan alueelle. Han-
ke on vielä kesken, mutta 
toivottavasti toteutuu. Yksi 
suuri hanke on Linnakal-
lio-alueen maisemointi ja 
suunnittelu korkeatasoisek-
si kunnan virkistys- ja asun-
toalueeksi, siinä riittää valio-
kunnalle paljon mietittävää, 
jotta alueesta muodostuisi 
todellinen alueen helmi. Toi-
nen mittava tulevaisuuden 
hanke on uuden ekokortte-
lin suunnittelu Metsärinteen 
alueelle. Paljon muita tärkei-
tä hankkeita on valmisteltu 
kunnanhallituksen päätettä-
väksi, jotta Kempele säilyi-
si vetovoimaisena kuntana 
niin tuleville kuin nykyisille 
asukkaille ja yrityksille. 

Haasteita riittää, joten tule 
rohkeasti mukaan kokoo-
muksen toimintaan ja ase-
tu ehdolle syksyn kunnallis-
vaaleissa. Valiokuntatyö on 
haasteellista ja mukaansa-
tempaavaa. Jos haluat tietää 
lisää, niin ota yhteyttä. 

Palveluvaliokunta ohjaa kuntalaistemme 
menestystä ja hyvinvointia

Tiina Rajala 
kunnanvaltuutettu,
palveluvaliokunnan
varapuheenjohtaja

janne Heikkinen, 
kunnanvaltuutettu,
palveluvaliokunnan jäsen

Palveluvaliokunta on ku-
luneena valtuustokautena 
keskittynyt toiminnassaan 
kahteen asiaan. Ensinnäkin 
kuntalainen saa tarvitseman-
sa palvelun ja toiseksi palve-
lusta maksetaan hinta, joka 
on kustannustehokas. Palve-
luvaliokunnan haasteena on-
kin kyky ennakoida tulevaa 
kysyntää sekä palvelutar-

peen että kuntalaisen subjek-
tiivisten oikeuksien näkökul-
masta. 

Palveluvaliokunnan tont-
ti on äärettömän laaja ja se 
käsittää kuntalaisten palve-
lut aina ”vauvasta vaariin”. 
Tämä näkyy myös valiokun-
nan vaikuttavuudessa, kos-
kien mm. budjetin rahoitus-
osuutta. Palveluvaliokunta 
ohjaa reilusti yli 50 % kunnan 
budjetista. Väestökehityksen 
seuraaminen ja sitä kautta 
palvelutarpeiden ennakointi 
on pitkäjänteistä suunnitte-
lua sekä toiminnallisesti että 
taloudellisesti. Väestö, joka 
tänään tarvitsee neuvolapal-
veluja, tarvitseekin muuta-
man vuoden kuluttua paitsi 
terveyteen liittyviä palvelu-
ja, myös sivistys- ja kulttuu-
ripalveluja. Iän karttuessa 
tarpeet muuttuvat ja erilaiset 
elämäntilanteet määrittävät 
kulloisenkin tarpeen. Palve-
luvaliokunta ei voi keskittyä 
vain terveyteen tai sivistyk-
seen vaan esimerkitsi kun-
nan kaavoituspolitiikka oh-
jaa palveluiden kysyntää. 

Kuntamme uudessa toi-
mintamallissa valiokuntien 
tehtävä on ohjata päätöksen-

tekoa. Palveluvaliokunnan 
näkökulmasta se tarkoit-
taa palvelusopimusten val-
mistelua kunnanhallituksel-
le. Päätöksentekijänä on siis 
ensisijaisesti kunnanhalli-
tus. Sopimusvalmistelussa 
kilpailutuksella sekä palve-
luiden hankintaperiaatteil-
la on merkittävä rooli. Pal-
veluvaliokunnan ohjausta 
valmistelee kunnan virka-
miesjohto. Käsiteltävien asi-
oiden laajuus edellyttää jäse-
nistöltä aikaa ja kiinnostusta 
perehtyä kulloinkin ohjaus-
ta vaativiin asioihin ja tätä 
kautta myös rohkeutta ottaa 
niihin kantaa. Palveluvalio-
kunnan jäsenen tehtävä on 
tuoda esille kuntalaisen eli 
käyttäjän näkökulma ja toi-
saalta taas budjettipäättäjän 
eli valtuutetun näkökulma. 
On hyvä, että valiokunnas-
sa on ollut eri-ikäisiä jäseniä, 
erilaisia näkökulmia tuovia 
jäseniä, jolloin ohjaus moni-
puolistuu ja se saa myös ko-
kemusperäistä näkökulmaa. 

Palveluvaliokunta on 
merkittävä valiokunta myös 
informaation jakoalustana. 
Kunnanhallituksen ja val-
tuuston päätöksentekoa tu-

kee eri valiokuntien ohjauk-
set yhdessä. Haasteena on 
yhteen sovittaa neljän eri va-
liokunnan näkemykset ja toi-
saalta löytää se oikea ratkai-
su ja sitä kautta oikea päätös 
- erityisesti kuntahallinnon ja 
kuntalaisen näkökulmasta. 
Palveluvaliokunta joutuu te-
kemään ohjauksessaan myös 
valintoja ja punnitsemaan 
niitä. Esimerkiksi palvelui-
den tuottamiselle löytyy eri-
laisia vaihtoehtoja. Tällöin 
on tärkeää, että kaikki vaih-
toehdot ovat ns. pöydällä ja 
käydyn keskustelun kautta 
löytyy paras vaihtoehto. Uu-
den toimintamallin kehittä-
minen koskee myös palvelu-
valiokuntaa ja sen toimintaa. 
Toisaalta kehittäminen ja ke-
hittyminen on aina mahdol-
lisuus luoda jotain uutta. 
Kuluneen valtuustokauden 
kokemukset ovat sekä arvi-
oinnin että kehittämisen läh-
tökohtana. Palveluvaliokun-
nan perustehtävä on tärkeä, 
sillä hyvät palvelut takaavat 
kuntalaistemme viihtyvyy-
den, terveyden, osaamisen 
ja menestyksen - siksi siihen 
kannattaa panostaa. Teh-
dään se yhdessä.

www.ojanrauta.com  -  www.rautia.fi

Jotta onnistuisit kerralla!

Katso koko mallisto www.cello-info.com

Haluamme palvella sinua
henkilökohtaisesti.
Toimitusmyynnin tuhannet vaihtoehdot
tarjoavat mahdollisuuksia
Rautian toimitusmyyntimallisto tarjoaa sinulle laajan valikoi-
man erilaisia rakennusmateriaaleja, työvälineitä, koneita,
puutavaraa, sisustuspintamateriaaleja, kalusteita ja
ratkaisut pihaan ja puutarhaan. Toimitusaika on
noin neljästä päivästä kahteen viikkoon.

Plussa-rakentajatiliasiakkaan
hintaedut ja kustannusseuranta
Plussa-rakentajatili -asiakkaana saat tarvitsemasi
tuotteet aina kilpailukykyisellä hinnalla. Vakioalennuk-
sista sovitaan tilinavauksen yhteydessä ja ne huomi-
oidaan HetiEtuna kassalla tai laskulla. Toimitusmyynti-
tuotteisiin sinulle lasketaan aina edulliset hinnat.

SÄÄSTÄ AIKAA 
JA RAHAA:

Plussa-rakentajatili
-asiakkaaksi

pääset keskittämällä
projektisi hankinnat

Rautiaan. Voit täyttää
rakentajatilin avaus-
hakemuksen meillä!

KALAJOKI Merenojant. 4, 85100 Kalajoki p. (08) 469 4300
KEMPELE Myllyt. 2, 90450 Kempele p. (08) 561 4400
OULAINEN Nurmelank. 4, 86300 Oulainen p. (08) 479 7200
OULU Tapsit. 5, 90620 Oulu p. 044 799 7600
RAAHE Rakentajank. 2, 92100 Raahe p. (08) 211 4500

TALOMYYJÄT: KEMPELE, OULU, RAAHE Ilpo Bragge, p. 0500 688 418, ilpo.bragge@ojanrauta.com
KALAJOKI, OULAINEN Marko Mäki, p. 0400 181 553, marko.maki@vieskanelementti.fi

Suvi-Keittiöt
Ollakantie 13
Kempele
Puh. 08-512 903

Pronssisen 
Kokoomusmitalin
saivat 
• Erkkilä Juha, 
• Haapakoski Eero, 
• Haapalahti Jouko, 
• Rajala Tiina, 
• Rauma Erkki, 
• Sipilä Veikko ja 
• Suni Heikki 
 
Valkoisen leijonan
saivat
• Hilli Juha ja
• Kukkurainen
   Hannu 

Sinisen leijonan
saivat 
• Aikio Mauri, 
• Kuha Ritva ja 
• Vesala Hannu 

Vihreän leijonan
saivat
• Haapala Marko, 
• Hahl Martti, 
• Heikkinen Janne, 
• Kivelä Saija,
• Moilanen Sari, 
• Rautiala Elina, 
• Taipaleenmäki Kari, 
• Tikkanen Raimo
• Tuovinen Timo

Kempeleen 1971 perustettu
paikallisyhdistys vietti

40-vuotisjuhlaansa 11.11.11.
Juhlavuoden kunniaksi

yhdistys jakoi ansiomerkkejä aktiivisille
ja pitkäaikaisille jäsenilleen. 

Kempeleen
Kokoomus ry

40 vuotta
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% (08) 516 235 
GSM 0400 586 235  Fax. (08) 344 296

email: lakeus@lakeudenautomaalaamo.fi
Vääräojantie 4, KeMpele

• Ammattitaidolla kaikki maalaustyöt
• Muovikorjaukset
• Kolarikorjaukset

• AutoVAhinKotArKAStuKSet Hakatie 14 90440 keMPeLe
• Sähköasennukset ja -suunnittelu

• antenni- ja teleasennukset
• ilmalämpöpumput 

SÄHkÖ-VaittiNeN OYSÄHKÖ-VAITTINEN OY
Hakatie 14  90440 KEMPELE
Sähköasennukset ja -suunnittelu 

Antenni- ja teleasennukset 
Ilmalämpöpumput

p. 010 292 1730, 0400-684 684 posti@sahkovaittinen.fi

Puh. 010 292 1730, 0400-684 684 posti@sahkovaittinen.fi

Juhan yhteystiedot:
juha.hilli@fennia.fi

puh. +358 400 587058 

Lämmin kiitos
tukijoillemme!

Kempeleen Kokoomus ry
Kempeleen Kokoomusnaiset ry

HOPEALINNUT
Kempeleen Kokoomus ry
Kempeleen Kokoomusnaiset ry
tiedotuslehti 1/2012

Lehden toimituskunta
Erkki Rauma, päätoimittaja 
Martti Hahl 
Raija Melgin-Keränen 
Tuula Rauma, sihteeri 

Lehden taitto
VKK-Media Oy

Painopaikka 
Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani

KATKosANA

12.00–16.00
10

Palvelemme	 ma–pe	........ 8.00	–	18.00
	 la	................ 9.00	–	16.00
	 su	..............12.00	–16.00

Zatelliitintie 15, 90440 KEMPELE

–luottoluokitusPalvelemme myös viikonloppuisin  www.dmauto.fi 

-	VAIHTO
-	RAHOITUS
-	TAXTREE

Mevlane	Dost	 0500-290	931
Jukka	Uusi-Illikainen	 044-2857	804
Seppo	Suvilehto	 044-333	0058

Suomen Parhaimmat Vaihtoautot KemPeLeeStÄ
Avoinna myös sunnuntaina 12 – 16

DIESELAUTOT:
Audi A4 Sedan 2.0TDi PDF 105kw Man. uudempikorinen (143hp)  -09 150 tkm 24700€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel Sport- Line (116hp) .............. -06  141 tkm  18900€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85 kw Diesel (116hp) ................................ -06 163 tkm  18900€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel Advance Edition (116hp) ...... -08 157 tkm  19800€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85 kw Diesel (116hp) ................................ -07 133 tkm  21700€
Audi A4 Avant 2.0TDi 105kw Diesel Sport -Line (143hp) ............ -09 192 tkm 26700€
Audi A4 Allroad Quattro 3.0TDi 176kw Dsl Pack Luxe Man. (239hp) -10  98 tkm  46800€
BMW 318 d 2.0 105kw Diesel E90 Pack Luxe (143hp) ............... -09 141 tkm  24800€
BMW 320 d 130kW Diesel Aut. Touring Pack Luxe (177hp) ........ -08 133 tkm  26800€
BMW 320 d A 130kw Diesel Sedan (177hp) ............................... -08 146 tkm  25800€
BMW 325 d 3.0 145kw A Diesel Touring Pack Luxe (197hp)....... -08 143 tkm  28700€
BMW 525 d 3.0 145kw Diesel A Sedan (197hp) ......................... -08   166 tkm  31700€
BMW 530 d Diesel 142kw Aut. Touring Yksilö! (193hp) .............. -03  308 tkm  12800€
BMW 530 d Diesel 142kw Aut. Touring Yksilö! (193hp) .............. -01   384 tkm  7980€
BMW 530 d 142kw Diesel Aut. Sedan (193hp) ........................... -02   309 tkm  11700€
BMW X3 3.0d 160kw Diesel Aut. Pack-Luxe (218hp) ................. -06   143 tkm  34700€
BMW X3 3.0sd A 210kw Diesel Sport (285hp) ............................ -07   133 tkm  38800€
Chrysler Grand Voyager 2.8CRDi 110kw Aut Stow´n Go 7-h (150hp) -07   137 tkm  20800€
Citroen C5 2.0HDi 136 Exclusive Break Autom. (136hp) ............. -06   256 tkm  8800€
Citroen C5 2.0HDi 136 Exclusive Break Autom. (136hp) ............. -07   336 tkm  8800€
Ford Mondeo 2.0TDCi 85kw Diesel Wagon Ghia (115hp) ............ -02   377 tkm  5700€
Ford Mondeo 2.0TDCi Aut. Wagon Ghia (130hp) ......................... -08   137 tkm 22700€
Ford Mondeo 1.8TDCi 92kw Diesel Ghia X 5-ov (125hp) ............ -08   70 tkm  19000€
HYUNDAI H-1 2.5CRDi 125kw P-A Uudempikorinen! (170hp) ..... -08   54 tkm  17800€
Kia Sportage 2.0CRDi 103kw 4WD EX Active (140hp) ................ -06   179 tkm  16800€
Mercedes-Benz B 180Cdi 2.0 80kw Diesel 5-ov (109hp) ........... -07   118 tkm  21600€
Mercedes-Benz c 200Cdi 100kw STW Man. (136hp).................. -08   131 tkm  26800€
Mercedes-Benz c 220T Cdi 125kw Diesel Aut. Stw (170hp)....... -08   156 tkm  28900€
Mercedes-Benz E 200CDi Aut. Sedan (102hp) ............................ -00   254 tkm  9800€

Mercedes-Benz E 220T Cdi 125kw Aut. Stw Avantgarde (170hp) -07   156 tkm 29800€
Mercedes-Benz Sprinter 316CDi 115kw Webasto K-auto 7-h  ... -03   214 tkm  16800€
Mercedes-Benz VITO 108CDi 60kw Man. Yksilö! (81hp) ............. -02   236 tkm 9500€
Mitsubishi Pajero 2.8TD 92kw Man 5-ov (125hp) ....................... -96   478 tkm  6700€
Mitsubishi Pajero 3.2Di-D 125kw Dsl Aut. Xenon-valot (170hp) .-07   224 tkm 29800€
Nissan Qashqai+2 2.0dCi 110kw Diesel 4x4 Tekna 7-h (150hp) -09,  103 tkm  26800€
Nissan X-Trail 2.2dCi Dsl 100kw 4x4 6-vaiht Free Ride (136hp) -04   140 tkm  16750€
Opel Zafira 1.9CDTi Diesel Enjoy 7-hengen (100hp) ................... -09   141 tkm  18900€
Opel Zafira 1.9CDTi Diesel Enjoy 7-hengen (100hp) .................. -09,  143 tkm  18900€
Peugeot 306 2.0HDi 66kw Break (90hp) ..................................... -01   252 tkm  4400€
Peugeot 307 1.6HDi 90 Wagon Trendy (90hp) ............................. -06   147 tkm  10700€
Saab 9-3 1.9TiDS 88kw Diesel Linear Wagon (120hp) ............... -08  167 tkm  17800€
Saab 9-3 1.9Tid Diesel 88kw Wagon Vector (120hp) .................. -06   170 tkm  14700€
Seat Ibiza 1.4TDi 51kw Diesel 5-ov (69hp) ................................. -08   70 tkm  12700€
Skoda Octavia 1.9TDi 77kw Diesel Ambiente (105hp) ................ -07   161 tkm  13800€
Toyota Avensis 2.2D4-D 150 Wagon Techno Luxury (150hp) ...... -08   110 tkm 20800€
Toyota Avensis 2.0D4-D 93kw Diesel Wagon (126hp)................. -09   113 tkm  24900€
Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 Diesel Clean Power (136hp) .-08   118 tkm 20800€
Toyota Corolla 1.4D4-D 60kw Diesel Linea Sol Wagon (82hp) .... -07   225 tkm  10500€
Toyota HILUX 2.5D4-D 120 4WD ALV- verollinen (120hp)............ -08   87 tkm  25700€
Toyota Previa 2.0D4-D 85kw Diesel 7-h (115hp) ........................ -03   202 tkm 18900€
VW Caddy 2.0SDi Diesel Comfortline 7-h (70hp) ........................ -05   214 tkm 13800€
VW Golf 1.9TDi 77kw Diesel Trendline 5-ov (105hp) ................... -07   97 tkm 16300€
VW Golf 1.9TDi 77kw Dsl DSG-Aut. Hatchback (105hp) .............. -05   172 tkm  11800€
VW Golf Plus 2.0TDi 103kw DSG Comfortline (140hp) ................ -06 172 tkm  13700€
VW Passat Variant 1.9TDi 77kw Dsl Blue Motion (105hp) ............... -08 154 tkm 18800€
VW Passat Variant 2.0TDi 103kw Dsl Highline man. (140hp) ...... -07 ,  136 tkm  22700€
VW Passat Variant 2.0TDi 103kw Diesel Highline man. (140hp) .-08   168 tkm  21800€
VW Passat Variant 2.0TDi 103kw Man Highline (140hp) ............. -08   163 tkm 21800€
VW Passat Variant Comfortl 2,0TDI 81 kW BlueMotion Techn ..... -10   171 tkm  21700€

VW Passat Variant 2.0TDi 103 kw Diesel DSG Highline (140hp) .-08   131 tkm  24800€
VW Passat CC 2.0TDi 103kw Man. (140hp) ................................ -09   165 tkm  27800€
VW Passat CC 2.0TDi 103kw DSG Highline (140hp) .................... -08   127 tkm  31800€
VW Touran 1.9TDi 77kW DSG-Aut. Webasto (105hp) .................. -09 155 tkm 20700€
VW Transporter 2.5TDi 75 kw (102hp) ......................................... 98   320 tkm  5800€
Volvo C30 1.6D 80kw Diesel (110hp) .......................................... -07  69 tkm  17800€
Volvo S60 D5 120kw Diesel Geartronic (163hp) ......................... -06   110 tkm  19900€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel Summum (110hp) .......................... -08   141 tkm  19400€
Volvo V50 2.0D 100kw Diesel Dstc 6-Vaiht Summum (136hp) ...-05   131 tkm  18700€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel man. (110hp) ................................. -08   158 tkm  17700€
Volvo V70 2.0D 100kw Diesel Man. (136hp) ............................... -08 190 tkm  23800€
Volvo V70 D5 136kw Diesel Man. (185hp)- .................................. 08   212 tkm 23700€
Volvo V70 2.4D 129kw Diesel Man.  ...........................................-09   163 tkm  27800€
Volvo V70 D5 120kw Diesel Geartronic Titanium (163hp) ........... -04  346 tkm  12500€
Volvo V70 2.5D 103kw Diesel Sportswagon (140hp) .................. -00   389 tkm  7800€
Volvo V70 D5 136kw Diesel Geartronic Summum (185hp) ......... -08  150 tkm  27800€
Volvo XC60 D5 136kw Diesel Geartronic Xenium (185hp) .......... -09   104 tkm  42870€
Volvo XC90 D5 120kw Diesel Geartronic Summum (163hp) ....... -03   167 tkm  24850€
Volvo XC90 D5 136kw Dsl AWD Geartronic Xenium DVD (185hp) -07 137 tkm  36800€

BENSIINIAUTOT
Audi A6 4.2 V8 220 kw Aut Quattro Sedan (300hp) ..................... -02   139 tkm  19800€ 
Ford Escort RS 2000 16V 110 kw Hatchback (150hp) ................ -92   220 tkm  2300€ 
Ford Mondeo 2.5 V6 170hv Sedan Trend Man. (170hp) .............. -03   169 tkm  8500€ 
Opel Vectra 2.0 16V 100 kw GL 5d (136hp) ................................ -99   317 tkm  3900€ 
Saab 9-3 1.8T BioPower Sedan Vector Man. (150hp) ................. -08   100 tkm  18700€ 
Saab 9-3 2.0T 129 kw BioPower Vector Sedan (175hp) ............. -09   149 tkm  18700€ 
Seat Toledo 1.6 77kw Stella (105hp) .......................................... -02   163 tkm  6200€ 
Volvo S40 2.0T 121kw Sedan Man. (165hp) ............................... -01   181 tkm  7300€ 
Volvo V70 2.4 103kw Sportswagon Summum (140hp) ............... -01   260 tkm  8400€ 

19.900€

Volvo S80 D5 120kw Diesel 
Geartronic Summum -07

Aj. 230 tkm

Volvo V50 2.0D 100kw Diesel 
Dstc 6-vaiht. -08

Aj. 153 tkm

19.300€

24.800€

Volvo V70 2.0D 100kw  
Diesel Man.  -08

Aj. 164 tkm

VW Touran 2.0TDi 103kW Diesel 
Trend Webasto -07 

Aj. 155 tkm

VW Passat Variant 2.0 TDi 103kw 
Diesel Confortline -08 

Aj. 148 tkm

VW Golf 1.9TDi 77kw Diesel  
Highline 5-ov. -08

Aj. 168 tkm

19.800€ 19.900€16.800€ 
Saab 9-3 1.8T 110kW BioPower 

Vector Sedan -09 
Aj. 81 tkm

19.700€

MB B 180Cdi 2.0 80kW Diesel 
5-ov. -09 

Aj. 134 tkm

21.800€

Toyota Avensis 2.0D4-D 93kW 
Diesel Wagon -09 

Aj. 127 tkm

24.400€

Toyota Avensis 2.0D4-D 126 
Diesel Navi -08 

Aj. 121 tkm

18.800€

Audi A4 Avant 1.9TDi  
85kW Diesel -07

Aj. 135 tkm

21.700€

Audi A6 Avant 2.7TDi 132kW  
Diesel Aut. Quattro Pack Luxe -06

Aj. 177 tkm

27.900€

BMW 525 d 3.0 Diesel 145 kW 
Aut. Touring -08

Aj. 162 tkm

31.800€

BMW 320 d Touring E91 120kW 
Diesel Pack Luxe -07

Aj. 149 tkm

24.870€

Honda ACCORD Tourer 2.2i-CTDi 
Diesel Sport -08 

Aj. 96 tkm

27.800€ 21.800€

MB E 220T CDi Elegance  
STW Man -07

Aj. 200 tkm

19.800€

Citroen C5 2.0HDi  
Exlusive Sedan -08 

Aj. 130 tkm

Ford Focus C-MAX 2.0TDCi  
Diesel Aut. Trend 5-ov. -09 

Aj. 133 tkm

19.900€
Dieselautot
Audi A3 2.0TDi 103kw Diesel Man. (140hp)............................................-04 272 tkm 11800€

Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel (116hp).............................................-06 163 tkm 18900€

Audi A4 Avant 1.9TDi 85 kw Diesel (116hp)............................................-07 135 tkm 21700€

Audi A4 Avant 1.9TDi 85 kw Diesel (116hp)............................................-07 133 tkm 21700€

Audi A4 1.9TDi 96 kw Man Sedan (130hp)..............................................-01 428 tkm   4900€

BMW 318 d 2.0 105kw Diesel E90 Pack Luxe (143hp)...........................-09 141 tkm 24800€ 
BMW 320 d 120kW Diesel Touring Pack Luxe (163hp)............................-07 149 tkm 24800€

BMW 320 d 130kW Diesel Aut. Touring Pack Luxe (177hp)....................-08 133 tkm 26800€

BMW 320 d A 130kw Diesel Sedan (177hp)............................................-08 146 tkm 25800€

BMW 325 d 3.0 145kw A Diesel Touring Pack Luxe (197hp)...................-08 143 tkm 28700€

BMW 525 d 3.0 Diesel 145 kw Aut. Touring (197hp)...............................-08 162 tkm 29800€

BMW 525 d 3.0 Diesel 145kw Aut. Sedan (197hp)..................................-08 166 tkm 29700€

BMW 530 d Diesel 142kw Aut. Touring Yksilö! (193hp)..........................-03 308 tkm 12800€

BMW X3 3.0d 160kw Diesel Aut. Pack-Luxe (218hp)..............................-06 143 tkm 34750€

BMW X3 3.0sd A 210kw Diesel Sport (285hp)........................................-07 133 tkm 36700€

Citroen C4 1.6HDi 80 kw Man SX Berline (110hp)...................................-05 184 tkm  7900€

Citroen C5 2.0HDi 136 Exclusive Break Autom. (136hp)..........................-07 336 tkm  8800€

Ford Focus C-MAX 2.0TDCi Diesel Aut. Trend 5-ovinen (110hp).............-09 133 tkm 19900€

Ford Mondeo 2.0TDCi 85kw Diesel Wagon Ghia (115hp)........................-02 377 tkm   4900€

Honda ACCORD Tourer 2.2i-CTDi Diesel Sport (140hp)...........................-08 96 tkm   19900€

HYUNDAI TERRACAN 2.9CRDi 110kw Diesel 4x4 (150hp).......................-04 190 tkm 13600€

Mercedes-Benz B 180Cdi 2.0 80kw Diesel 5-ov (109hp)........................-07 118 tkm 21600€

Mercedes-Benz c 200Cdi 100kw Man. Stw Classic (136hp)..................-08 131 tkm 26800€

Mercedes-Benz c 220T Cdi 125kw Diesel Aut. Stw (170hp)..................-08 156 tkm 28900€

Mercedes-Benz c 200Cdi 85kw Diesel STW Man. (115hp).....................-03 353 tkm   9980€

Mercedes-Benz E 220T CDi Elegance STW Man. (170hp).......................-07 200 tkm 27800€

Mercedes-Benz E 220T Cdi 125kw Aut. Stw Avantgarde (170hp)...........-07 156 tkm 29800€

Mercedes-Benz Sprinter 316CDi 115kw Webasto K-auto 7-h (156hp) ..-03 214 tkm 15800€

Mercedes-Benz VITO 108CDi 60kw Man. Yksilö! (81hp).........................-02 241 tkm   9500€

Mitsubishi Pajero 3.2Di-D 125kw Diesel Aut. (170hp)............................-07 224 tkm 27900€

Mitsubishi Pajero 2.8TD 92kw Man 5-ov (125hp)...................................-96 478 tkm   6700€

Nissan Pathfinder 2.5dCi Diesel 4x4 LE 7-h (171hp)..............................-07 164 tkm 26800€

Nissan Qashqai+2 2.0dCi 110kw Diesel 4x4 Tekna 7-h (150hp)............-09 103 tkm 26800€

Opel Zafira 1.9CDTi Diesel Enjoy 7-hengen (100hp)...............................-09 141 tkm 18900€

Opel Zafira 1.9CDTi Diesel Enjoy 7-hengen (100hp)...............................-09 143 tkm 18900€

Peugeot 306 2.0HDi 66kw Break (90hp).................................................-01 252 tkm   3700€

Peugeot 307 1.6HDi 90 Wagon Trendy (90hp).........................................-06 147 tkm 10700€

Renault Trafic Umpi 2.5dCi 140 Pitkä Webasto + Ilmastointi (140hp).....-06 314 tkm   9700€

Saab 9-3 1.9TiDS 88kw Diesel Linear Wagon (120hp)............................-08 167 tkm 17800€

Saab 9-3 1.9Tid Diesel 88kw Wagon Vector (120hp)..............................-06 170 tkm 14700€

Seat Ibiza 1.4TDi 51kw Diesel 5-ov (69hp).............................................-08 70 tkm   11700€

Toyota Avensis 2.0D4-D 126 Diesel Navi (126hp)...................................-08 121 tkm 18800€

Toyota Avensis 2.0D4-D 93kw Diesel Wagon (126hp).............................-09 127 tkm 22700€

Toyota Avensis 2.0D4-D 93kw Diesel Wagon (126hp).............................-09 113 tkm 22900€

Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 Diesel Clean Power (136hp)..............-08 118 tkm 17950€

Toyota HILUX 2.5D4-D 120 4WD ALV- verollinen (120hp)........................-08   87 tkm 24700€

Toyota Previa 2.0D4-D 85kw Diesel 7-h (115hp)....................................-03 202 tkm 18900€ 
Volkswagen BORA 1.9TDi 81kw Diesel Autom. ilmastointi (110hp)........-99 276 tkm   5800€

Volkswagen BORA 1.9TDi 74kw Diesel Man (100hp)..............................-02 365 tkm   3700€

Volkswagen Caddy 2.0SDi Diesel Comfortline 7-h (70hp).......................-05 214 tkm 13800€

Volkswagen Golf 1.9TDi 77kw Diesel Highline 5-ov (105hp)..................-08 168 tkm 16800€

Volkswagen Golf 1.9TDi 77kw Diesel DSG-Aut. Hatchback (105hp).......-05 172 tkm 11800€

Volkswagen Golf Plus 2.0TDi 103kw DSG Comfortline (140hp)..............-06 172 tkm 13700€

Volkswagen Passat Variant 2.0TDi 103kw Diesel Highline man. (140hp)....-07 136 tkm 19700€

Volkswagen Passat Variant 2.0TDi 103kw Diesel Highline man. (140hp)....-08 168 tkm 19800€

Volkswagen Passat Variant 2.0TDi 103 kw DSG Highline (140hp)..........-07 153 tkm 19900€

Volkswagen Passat Variant 2.0TDi 103kw Man Highline (140hp)...........-08 163 tkm 19800€

Volkswagen Passat Variant 2,0TDI BlueMotion Technology (110hp).......-10 171 tkm 19700€

Volkswagen Passat CC 2.0TDi 103kw Man. (140hp)...............................-09 165 tkm 27800€

Volkswagen Passat CC 2.0TDi 103kw DSG Highline (140hp)..................-08 127 tkm 29880€

Volkswagen Touran 2.0TDi 103kW Diesel Trend Webasto (140hp)..........-07 155 tkm 19800€

Volkswagen Touran 1.9TDi 77kW DSG-Aut. Webasto (105hp).................-07 257 tkm 11700€

Volkswagen Transporter 2.5TDi 75kw (102hp)........................................-98 320 tkm  5800€

Volvo C30 1.6D 80kw Diesel Momemtum (110hp)...................................-07 69 tkm  17800€

Volvo S60 D5 120kw Diesel Geartronic (163hp)......................................-05 110 tkm 17800€

Volvo S80 2.5D Aut. 103kw Diesel (140hp).............................................-99 486 tkm   5900€

Volvo S80 D5 120kw Diesel Geartronic Summum (163hp).....................-07 230 tkm 19900€

Volvo V50 1.6D 80kw Diesel man. (110hp).............................................-08 158 tkm 17700€

Volvo V50 2.0D 100kw Diesel Dstc 6-Vaiht Summum (136hp)................-05 131 tkm 17700€

Volvo V50 2.0D 100kw Diesel Dstc 6-Vaiht. (136hp) ..............................-08 153 tkm 18300€

Volvo V70 2.0D 100kw Diesel Man. (136hp)............................................-08 190 tkm 23800€

Volvo V70 D5 136kw Diesel Man. (185hp)...............................................-08 212 tkm 23700€

Volvo V70 2.4D 129kw Diesel Man..........................................................-09 163 tkm 27800€

Volvo V70 2.5D 103kw Diesel Sportswagon (140hp)..............................-00  389 tkm  7800€

Volvo V70 V70 D5 136kw Diesel Man. (185hp)........................................-07 111 tkm 19800€

Volvo V70 D5 136kw Diesel Geartronic Summum (185hp).....................-08 150 tkm 27800€

Volvo XC60 D5 136kw Diesel Geartronic Xenium (185hp)......................-09 104 tkm 42870€

Bensiiniautot
Audi Tt 1.8T 165kw Man Quattro (225hp) ..............................................-99 156 tkm 13500€

Chrysler Voyager 2.4 110 kw Man 7-h (150hp).......................................-97 343 tkm   1900€

Ford Escort RS 2000 16V 110 kw Hatchback (150hp)............................-92 220 tkm   2300€

Ford Focus C-MAX 1.8 92 kw Man Trend 5d (125hp)..............................-07   85 tkm 13300€

Ford Mondeo 2.5 V6 170hv Sedan Trend Man. (170hp)..........................-03 169 tkm   8500€

Opel Astra 2.0 Caravan Ilmastointi (136hp).............................................-99 178 tkm   4900€

Opel Vectra 2.0 16V 100 kw GL 5d (136hp).............................................-99 317 tkm   3900€

Renault Megane Coupe 1.4-16V 3-ov (95hp)..........................................-02 107 tkm   3800€

Saab 9-3 1.8T 110kw BioPower Sedan Vector Man. (150hp).................-08 100 tkm 18700€

Skoda Octavia Combi 2.0 85kw Ambiente (116hp).................................-02 187 tkm   7800€

Suzuki Grand Vitara 2.0 94 kw Man 4WD (128hp)..................................-00 199 tkm   9900€

Toyota Corolla 1.6 81kw Linea Terra Ilmastointi (110hp) .......................-97 171 tkm   3900€

Volkswagen Touran 1.6FSi 85kw Trendline 5-ovinen (115hp)................-06 138 tkm  13800€

Volvo V40 Sportswagon 2.0 Autom. ilmastointi (136hp).........................-99 242 tkm   3980€

Volvo V50 T5 169kw Man. Xenon-valot (230hp)......................................-09   59 tkm 24900€

Volvo V70 2.3Turbo T5 184kw Man Summum (250hp)............................-00 247 tkm 10300€

12.00–16.00
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-	VAIHTO
-	RAHOITUS
-	TAXTREE

Mevlane	Dost	 0500-290	931
Jukka	Uusi-Illikainen	 044-2857	804
Seppo	Suvilehto	 044-333	0058

Suomen Parhaimmat Vaihtoautot KemPeLeeStÄ
Avoinna myös sunnuntaina 12 – 16

DIESELAUTOT:
Audi A4 Sedan 2.0TDi PDF 105kw Man. uudempikorinen (143hp)  -09 150 tkm 24700€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel Sport- Line (116hp) .............. -06  141 tkm  18900€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85 kw Diesel (116hp) ................................ -06 163 tkm  18900€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85kw Diesel Advance Edition (116hp) ...... -08 157 tkm  19800€
Audi A4 Avant 1.9TDi 85 kw Diesel (116hp) ................................ -07 133 tkm  21700€
Audi A4 Avant 2.0TDi 105kw Diesel Sport -Line (143hp) ............ -09 192 tkm 26700€
Audi A4 Allroad Quattro 3.0TDi 176kw Dsl Pack Luxe Man. (239hp) -10  98 tkm  46800€
BMW 318 d 2.0 105kw Diesel E90 Pack Luxe (143hp) ............... -09 141 tkm  24800€
BMW 320 d 130kW Diesel Aut. Touring Pack Luxe (177hp) ........ -08 133 tkm  26800€
BMW 320 d A 130kw Diesel Sedan (177hp) ............................... -08 146 tkm  25800€
BMW 325 d 3.0 145kw A Diesel Touring Pack Luxe (197hp)....... -08 143 tkm  28700€
BMW 525 d 3.0 145kw Diesel A Sedan (197hp) ......................... -08   166 tkm  31700€
BMW 530 d Diesel 142kw Aut. Touring Yksilö! (193hp) .............. -03  308 tkm  12800€
BMW 530 d Diesel 142kw Aut. Touring Yksilö! (193hp) .............. -01   384 tkm  7980€
BMW 530 d 142kw Diesel Aut. Sedan (193hp) ........................... -02   309 tkm  11700€
BMW X3 3.0d 160kw Diesel Aut. Pack-Luxe (218hp) ................. -06   143 tkm  34700€
BMW X3 3.0sd A 210kw Diesel Sport (285hp) ............................ -07   133 tkm  38800€
Chrysler Grand Voyager 2.8CRDi 110kw Aut Stow´n Go 7-h (150hp) -07   137 tkm  20800€
Citroen C5 2.0HDi 136 Exclusive Break Autom. (136hp) ............. -06   256 tkm  8800€
Citroen C5 2.0HDi 136 Exclusive Break Autom. (136hp) ............. -07   336 tkm  8800€
Ford Mondeo 2.0TDCi 85kw Diesel Wagon Ghia (115hp) ............ -02   377 tkm  5700€
Ford Mondeo 2.0TDCi Aut. Wagon Ghia (130hp) ......................... -08   137 tkm 22700€
Ford Mondeo 1.8TDCi 92kw Diesel Ghia X 5-ov (125hp) ............ -08   70 tkm  19000€
HYUNDAI H-1 2.5CRDi 125kw P-A Uudempikorinen! (170hp) ..... -08   54 tkm  17800€
Kia Sportage 2.0CRDi 103kw 4WD EX Active (140hp) ................ -06   179 tkm  16800€
Mercedes-Benz B 180Cdi 2.0 80kw Diesel 5-ov (109hp) ........... -07   118 tkm  21600€
Mercedes-Benz c 200Cdi 100kw STW Man. (136hp).................. -08   131 tkm  26800€
Mercedes-Benz c 220T Cdi 125kw Diesel Aut. Stw (170hp)....... -08   156 tkm  28900€
Mercedes-Benz E 200CDi Aut. Sedan (102hp) ............................ -00   254 tkm  9800€

Mercedes-Benz E 220T Cdi 125kw Aut. Stw Avantgarde (170hp) -07   156 tkm 29800€
Mercedes-Benz Sprinter 316CDi 115kw Webasto K-auto 7-h  ... -03   214 tkm  16800€
Mercedes-Benz VITO 108CDi 60kw Man. Yksilö! (81hp) ............. -02   236 tkm 9500€
Mitsubishi Pajero 2.8TD 92kw Man 5-ov (125hp) ....................... -96   478 tkm  6700€
Mitsubishi Pajero 3.2Di-D 125kw Dsl Aut. Xenon-valot (170hp) .-07   224 tkm 29800€
Nissan Qashqai+2 2.0dCi 110kw Diesel 4x4 Tekna 7-h (150hp) -09,  103 tkm  26800€
Nissan X-Trail 2.2dCi Dsl 100kw 4x4 6-vaiht Free Ride (136hp) -04   140 tkm  16750€
Opel Zafira 1.9CDTi Diesel Enjoy 7-hengen (100hp) ................... -09   141 tkm  18900€
Opel Zafira 1.9CDTi Diesel Enjoy 7-hengen (100hp) .................. -09,  143 tkm  18900€
Peugeot 306 2.0HDi 66kw Break (90hp) ..................................... -01   252 tkm  4400€
Peugeot 307 1.6HDi 90 Wagon Trendy (90hp) ............................. -06   147 tkm  10700€
Saab 9-3 1.9TiDS 88kw Diesel Linear Wagon (120hp) ............... -08  167 tkm  17800€
Saab 9-3 1.9Tid Diesel 88kw Wagon Vector (120hp) .................. -06   170 tkm  14700€
Seat Ibiza 1.4TDi 51kw Diesel 5-ov (69hp) ................................. -08   70 tkm  12700€
Skoda Octavia 1.9TDi 77kw Diesel Ambiente (105hp) ................ -07   161 tkm  13800€
Toyota Avensis 2.2D4-D 150 Wagon Techno Luxury (150hp) ...... -08   110 tkm 20800€
Toyota Avensis 2.0D4-D 93kw Diesel Wagon (126hp)................. -09   113 tkm  24900€
Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 Diesel Clean Power (136hp) .-08   118 tkm 20800€
Toyota Corolla 1.4D4-D 60kw Diesel Linea Sol Wagon (82hp) .... -07   225 tkm  10500€
Toyota HILUX 2.5D4-D 120 4WD ALV- verollinen (120hp)............ -08   87 tkm  25700€
Toyota Previa 2.0D4-D 85kw Diesel 7-h (115hp) ........................ -03   202 tkm 18900€
VW Caddy 2.0SDi Diesel Comfortline 7-h (70hp) ........................ -05   214 tkm 13800€
VW Golf 1.9TDi 77kw Diesel Trendline 5-ov (105hp) ................... -07   97 tkm 16300€
VW Golf 1.9TDi 77kw Dsl DSG-Aut. Hatchback (105hp) .............. -05   172 tkm  11800€
VW Golf Plus 2.0TDi 103kw DSG Comfortline (140hp) ................ -06 172 tkm  13700€
VW Passat Variant 1.9TDi 77kw Dsl Blue Motion (105hp) ............... -08 154 tkm 18800€
VW Passat Variant 2.0TDi 103kw Dsl Highline man. (140hp) ...... -07 ,  136 tkm  22700€
VW Passat Variant 2.0TDi 103kw Diesel Highline man. (140hp) .-08   168 tkm  21800€
VW Passat Variant 2.0TDi 103kw Man Highline (140hp) ............. -08   163 tkm 21800€
VW Passat Variant Comfortl 2,0TDI 81 kW BlueMotion Techn ..... -10   171 tkm  21700€

VW Passat Variant 2.0TDi 103 kw Diesel DSG Highline (140hp) .-08   131 tkm  24800€
VW Passat CC 2.0TDi 103kw Man. (140hp) ................................ -09   165 tkm  27800€
VW Passat CC 2.0TDi 103kw DSG Highline (140hp) .................... -08   127 tkm  31800€
VW Touran 1.9TDi 77kW DSG-Aut. Webasto (105hp) .................. -09 155 tkm 20700€
VW Transporter 2.5TDi 75 kw (102hp) ......................................... 98   320 tkm  5800€
Volvo C30 1.6D 80kw Diesel (110hp) .......................................... -07  69 tkm  17800€
Volvo S60 D5 120kw Diesel Geartronic (163hp) ......................... -06   110 tkm  19900€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel Summum (110hp) .......................... -08   141 tkm  19400€
Volvo V50 2.0D 100kw Diesel Dstc 6-Vaiht Summum (136hp) ...-05   131 tkm  18700€
Volvo V50 1.6D 80kw Diesel man. (110hp) ................................. -08   158 tkm  17700€
Volvo V70 2.0D 100kw Diesel Man. (136hp) ............................... -08 190 tkm  23800€
Volvo V70 D5 136kw Diesel Man. (185hp)- .................................. 08   212 tkm 23700€
Volvo V70 2.4D 129kw Diesel Man.  ........................................... -09   163 tkm  27800€
Volvo V70 D5 120kw Diesel Geartronic Titanium (163hp) ........... -04  346 tkm  12500€
Volvo V70 2.5D 103kw Diesel Sportswagon (140hp) .................. -00   389 tkm  7800€
Volvo V70 D5 136kw Diesel Geartronic Summum (185hp) ......... -08  150 tkm  27800€
Volvo XC60 D5 136kw Diesel Geartronic Xenium (185hp) .......... -09   104 tkm  42870€
Volvo XC90 D5 120kw Diesel Geartronic Summum (163hp) ....... -03   167 tkm  24850€
Volvo XC90 D5 136kw Dsl AWD Geartronic Xenium DVD (185hp) -07 137 tkm  36800€

BENSIINIAUTOT
Audi A6 4.2 V8 220 kw Aut Quattro Sedan (300hp) ..................... -02   139 tkm  19800€ 
Ford Escort RS 2000 16V 110 kw Hatchback (150hp) ................ -92   220 tkm  2300€ 
Ford Mondeo 2.5 V6 170hv Sedan Trend Man. (170hp) .............. -03   169 tkm  8500€ 
Opel Vectra 2.0 16V 100 kw GL 5d (136hp) ................................ -99   317 tkm  3900€ 
Saab 9-3 1.8T BioPower Sedan Vector Man. (150hp) ................. -08   100 tkm  18700€ 
Saab 9-3 2.0T 129 kw BioPower Vector Sedan (175hp) ............. -09   149 tkm  18700€ 
Seat Toledo 1.6 77kw Stella (105hp) .......................................... -02   163 tkm  6200€ 
Volvo S40 2.0T 121kw Sedan Man. (165hp) ............................... -01   181 tkm  7300€ 
Volvo V70 2.4 103kw Sportswagon Summum (140hp) ............... -01   260 tkm  8400€ 

19.900€

Volvo S80 D5 120kw Diesel 
Geartronic Summum -07

Aj. 230 tkm

Volvo V50 2.0D 100kw Diesel 
Dstc 6-vaiht. -08

Aj. 153 tkm

19.300€

24.800€

Volvo V70 2.0D 100kw  
Diesel Man.  -08

Aj. 164 tkm

VW Touran 2.0TDi 103kW Diesel 
Trend Webasto -07 

Aj. 155 tkm

VW Passat Variant 2.0 TDi 103kw 
Diesel Confortline -08 

Aj. 148 tkm

VW Golf 1.9TDi 77kw Diesel  
Highline 5-ov. -08

Aj. 168 tkm

19.800€ 19.900€16.800€ 
Saab 9-3 1.8T 110kW BioPower 

Vector Sedan -09 
Aj. 81 tkm

19.700€

MB B 180Cdi 2.0 80kW Diesel 
5-ov. -09 

Aj. 134 tkm

21.800€

Toyota Avensis 2.0D4-D 93kW 
Diesel Wagon -09 

Aj. 127 tkm

24.400€

Toyota Avensis 2.0D4-D 126 
Diesel Navi -08 

Aj. 121 tkm

18.800€

Audi A4 Avant 1.9TDi  
85kW Diesel -07

Aj. 135 tkm

21.700€

Audi A6 Avant 2.7TDi 132kW  
Diesel Aut. Quattro Pack Luxe -06

Aj. 177 tkm

27.900€

BMW 525 d 3.0 Diesel 145 kW 
Aut. Touring -08

Aj. 162 tkm

31.800€

BMW 320 d Touring E91 120kW 
Diesel Pack Luxe -07

Aj. 149 tkm

24.870€

Honda ACCORD Tourer 2.2i-CTDi 
Diesel Sport -08 

Aj. 96 tkm

27.800€ 21.800€

MB E 220T CDi Elegance  
STW Man -07

Aj. 200 tkm

19.800€

Citroen C5 2.0HDi  
Exlusive Sedan -08 

Aj. 130 tkm

Ford Focus C-MAX 2.0TDCi  
Diesel Aut. Trend 5-ov. -09 

Aj. 133 tkm

19.900€

Volvo V50 1.6D 80kw Diesel 
man. (110hp) -08, 

Aj. 158 tkm

Toyota Corolla Verso 2.2D-4D 136 
Diesel Clean Power (136hp)

-08, Aj. 118 tkm
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Avoinna myös sunnuntaina 12-16 17700€ 17950€

www.kempeleenkokoomus.fi  
www.kempeleenkokoomusnaiset.fi

laati: Tuula Rauma 2012

listan 15 sanaa on jaettu 3-kirjaimisiin osiin, jotka eivät välttämättä ole tavuja.
Kaikki osat löytyvät taulukosta ja lopuksi jää jäljelle 3 osaa, joista muodostuu viimeinen sana.

  1. TAlomAAli  USi   RMi  UUR  LMi   SSi         11. muNAKEllo
  2. PAlAPEliT                OLO ERA  DUT  UVA  PAL         12. PilANTEKo
  3. idEoloGiA              OSM  EST  OHi   ASA  SAV         13. uuRAsTAJA
  4. lAsiHElmi                APE  LLO  iMA   PES  AnT         14. PEsusiENi
  5. sAVuHoRmi                YMP KKO  LAS  EKU  ÄJÄ         15. NumERAAli
  6. ilTAsAduT                URO UHO nUM  TAL  HEV         16. HEVosmiEs
  7. YmPÄRisTÖ                OMA  Eni  PUP  ÄME KOT         17. sAdEKuuRo
  8. KoTimATKA                TAK  AKE  KiL    iLT    nTA          18. KiloHiNTA
  9. PuPuJussi                AST  UJU  ÄÄn   PiL   iHE         19. KEsÄmEKKo
10. RiNTAKuVA                 GiA   KES  ALi    iES  MUn         20. ?
                 EKO  SAD STÖ   iDE   AJA   
   TKA   LiT   Rin   ÄRi    ALi 


