
KESKUSTA PUDASJÄRVI
PUDASJÄRVEN  kESkUStAN  VAALILEhtI  LokAkUU  2012

Pe 12.10. klo 11.-18. vaaliteltta S - Marketin edessä, 
makkara-, mehu- ja pikkuleipätarjoilu
Su 14.10. MUUMIPAPPAPÄIVÄ Parkkisenniemellä Asmuntintie 869 B.
Maisteltavana lapinmuorin herkkuja, lapsille mukavaa puuhaa. 
Su 14.10 klo 18.30 keskustelutilaisuus kuntavaalien merkeissä 
Iinattijärven kylätalolla. Mukana alueen kuntavaaliehdokkaita.
Ke 17.10 klo 19.00 
vaali-ilta Sarakylän koululla. Paikalla ehdokkaita ja kahvitarjoilu.
Pe 19.10. klo 11-18 vaaliteltta K -supermarketin edessä 
kahvi-, pasteija- ja pullatarjoilu
Pe 26.10. klo 11 alkaen torilla 
hernekeittotarjoilu ja ohjelmaa.
Su 28.10. klo 19. Vaalivalvojaiset Ravintola Street 4 

Jokaisessa tilaisuudessa lisäksi arvontaa. 
Tapahtumien ajaksi pystytetään teltta. 

•	 Kotihoidontuen	kuntalisä	käyttöön
•	 Kaikilla	lapsiperheillä	on	oltava	mahdollisuus	ennalta-
	 ehkäisevään	tukeen	ja	moniammatilliseen	apuun
•	 Tasapuoliset	harrastusmahdollisuudet	kaikille
•	 Nuorissa	on	tulevaisuus!	Nuorten	syrjäytymiseen	ja	
	 ongelmiin	on	puututtava	tarpeeksi	ajoissa
•	 Työikäisten	työhyvinvointiin	panostaminen	kannattaa

•	 Onnelliseen	vanhuuteen	on	turvattava	riittävät	palvelut	
	 ja	kotona	asumisen	tukitoimia	on	tehostettava
•	 Erilaisuus	tulee	hyväksyä	kaupungin	rikkautena
•	 Terveydenhuollossa	on	panostettava	
	 ennaltaehkäisevään	työhön
•	 Tieverkko	tulee	olla	toimiva	ja	turvallinen	
•	 Riittävän	nopeat	tietoliikenneyhteydet	kaikkien	ulottuville

•	 Työn	tuottavuudessa	hyödynnettävä	tekijöiden	osaamista
•	 Yrittäjyyteen	kannustavalla	hengellä	ja	asenteella	luodaan
	 kestävä	pohja	hyville	palveluille	
•	 Yritysvaikutus	tulee	huomioida	kaupungin	hankinnoissa
•	 Itsenäisen	ja	elinvoimaisen	kunnan	kivijalka	on	
	 tasapainossa	oleva	talous

Suomen Keskusta Pudasjärven kunnallisjärjestö • Vaaliohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016

Kannustavaa huolenpitoa vauvasta vaariin - uusi elinvoimainen, ennakkoluuloton Pudasjärvi

Keskustan kuntavaalitapahtumat Pudasjärvellä:
VAAlIKyytIÄ tARjollA, otA yhteyttÄ:
hetekylän alue: 
Karvonen Jussi 040 573 2459
Puhoksen alue: 
Hannu Vainio 040 834 5762
Iinattijärven alue: 
Martta Vikström 040 913 4948
Sarakylän alue: 
Iivari Jurmu 0400 219 486
livon alue: 
Pekka Törmänen 040 535 5834
Aittojärvi-Siurua alue: 
Seija Siurua 040 593 4617
Kurenalan alueella:
Irja Aikkila 040 570 9645

Yhteydenotot ja työvuorojen jako: 
Timo Vähäkuopus puh. 0400 184 541, timo.vahakuopus@luukku.com

Kaikki ehdokkaat ja asiasta kiinnostuneet tervetuloa siivittämään Keskusta VAALIMENESTYKSEEN!

On kotiin tulon aika.
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KESKUSTA PUDASJÄRVI
On kotiin tulon aika.

Keskustan Pudasjärven kunnal-
lisjärjestön yleisessä kokoukses-
sa keskusteltiin pitkään ja hyvässä 
hengessä Keskustan vaaliohjelmas-
ta. Mitkä olisivat painotukset, mitä 
tavoitellaan ja niin edelleen. Tä-
mänkertaista vaaliohjelmaa aloitet-
tiin kokoamaan ns. ruohonjuurita-
solta kyselemällä eri tapahtumissa 
kuntalaisilta heidän mielipiteitään 
asioiden tilasta, mitä he näkevät 
puutteena ja mitä pitäisi painot-
taa. Eri alojen ammattilaisilta ky-
seltiin myös kuulumisia, miten he 
näkevät ja kokevat asioiden tilan. 
Sen jälkeen mietittiin, mitkä asi-
at olisivat realistisia toteuttaa kau-
pungin taloustilanteen puitteissa. 
Alun perin oli jo selvää, että ohjel-
maan kirjataan vain asioita, mitkä 
on mahdollista toteuttaa vaalikau-
den aikana.

Kokoukseen toimme ehdotel-
man sen vuoksi, että jäsenet sai-
sivat ottaa luonnokseen kantaa ja 
näin heidänkin mielipiteensä otet-
taisiin ohjelmaan mukaan. 

Vaaleihin lähdemme teemalla: 
”Kannustavaa huolenpitoa vau-
vasta vaariin – uusi elinvoimainen, 
ennakkoluuloton Pudasjärvi”. Aja-
tuksena tässä ”vauvasta vaariin” 
-teemassa on se, että käydään joka 

Keskusta vastuunkantajana
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taho läpi, kartoitetaan resurssit ja 
kipupisteet ja sen jälkeen tehdään 
korjauksia. Tämän päivän sana on 
”ennaltaehkäisevä työ”, eli asioi-
hin puututaan varhaisessa vaihees-
sa, joka on paljon halvempaa kuin 
loppupäässä ongelmien hoito. Li-
säksi tämä malli on inhimillinen. 
Ohjelmaamme kuuluu esimerkik-
si kotihoidontuen kuntalisä, re-
sursseja niin perhe- nuoriso- kuin 
vanhustyöhön ja monta muuta tär-
keää asiaa. Lisäksi tarvitsemme 
kaupungin elinvoiman lisäämis-
tä ja kehittämistä, uusia asukkaita, 
verotuloja eli suomeksi sanottuna 
rahaa, niin että voimme huolehtia 
vastuista, joita kaupungillemme on 
annettu.

Pudasjärven Keskusta on ollut 
vastuunkantajana kaupungissam-
me pitkään ja vaikka vaikeita asi-
oita on täytynyt viedä läpi, niin 
talouden kannalta ne ovat olleet 
pakollisia. Tulossa on myös uusia 
suuria haasteita, joissa haluamme 
ehdottomasti olla mukana!

Lämmin kiitos jokaiselle 44 eh-
dokkaallemme! Meillä on mieles-
täni erittäin hieno ja monitahoinen 
ehdokaslista, josta olen puheenjoh-
tajana hyvin ylpeä! Hyvillä ehdok-
kailla ja hyvällä vaaliohjelmalla on 

kutkuttavaa lähteä kuntavaalei-
hin ja olen kyllä pientä jännitys-
tä ja vaalihuumaa havainnut niin 
meidän kuin muidenkin leiris-
sä. Ehdokaskoulutuksessamme oli 
hyvin rento meininki: vaikka po-
litiikka on totta kai vakavaakin, 
mutta samalla järjestötyö lisää yh-
teisöllisyyttä, yhtenäisyyttä ja ystä-
vyyttäkin. Nämä tärkeät teesit ovat 
monesti tässä ajassa unohtuneet!

Lehden ilmestyessä olen loma-
reissulla, mutta ympärilläni järjes-
tössä on ihmisiä, joiden tiedän hoi-
tavan asiat poissa ollessani, siitä iso 
kiitos heille! Lisäksi haluan kiittää 
aktiivisia keskustalaisia sekä ihmi-
siä, joiden kanssa on ajatuksia saa-
nut vaihtaa. Heidän, tavallisten 
ihmisten huolet, murheet, ilot ja 
surut muokkaavat puolueestamme 
sen mikä se on: perinteiden, arvo-
jen, maaseudun, kuntalaisten, per-
heiden, tavallisten ihmisten puo-
lestapuhuja!

Mari Kälkäjä
Keskustan Pudasjärven 
kunnallisjärjestön  
puheenjohtaja

Äänioikeus on kansanvallan kulmakivi
Neljä vuotta sitten käydyissä kun-
nallisvaaleissa äänioikeuttaan 
käytti 4161 pudasjärveläistä. Vaa-
liuurnan jätti väliin 2912 äänioi-
keutettua. Kotikaupunkimme ää-
nestysprosentti oli tuolloin 59.2 %, 
reilusti alle maan keskiarvon.

Me suomalaiset ja pudasjärve-
läiset unohdamme liian herkästi ne 
saavutukset, miten Suomen kan-
sanvaltainen järjestelmämme on 
palvellut kotipitäjäämme ja isän-
maatamme. Monista puutteista ja 
haasteista huolimatta voinemme 
olla yksimielisiä siitä, että Suomi ja 
Pudasjärvi on hyvä paikka elää ja 
asua.  Kansakuntamme saavutuk-
sien tärkein perusta on kansanval-
tainen hallintomme, jossa vapailla 
vaaleilla valitut päättäjät ovat ku-
kin vuorollaan pyrkineet kehittä-
mään kotimaataan ja kotikuntaan-
sa parhaan kykynsä mukaan. Niin 
kansakuntana kuin sen yksittäisi-
nä jäseninä voimme olla terveen 
ylpeitä kansakuntamme yhteisistä 
saavutuksista.

Jokaisen kannattaa pysähtyä 
hetkeksi pohtimaan maailman me-
noa: arabikevättä, monia kansan-
nousuja ja levottomuuksia, mitä 
maailmalla on nytkin meneillään. 
Useimmiten levottomuuksien pe-
rimmäinen syy on kansalaisvapa-
uksien ja kansanvaltaisen hallin-
non puuttuminen sekä vapaiden 
vaalien vaatiminen. Näiden meille 
niin itsestään selvien asioiden saa-
vuttamiseksi ollaan valmiita aset-
tamaan jopa oma henkikin alttiiksi.

Toivon, että Pudasjärvelläkin 
jokainen äänioikeutettu pohtisi 
omaa osuuttaan kansanvaltaisen 
Suomen kansalaisena. Pudasjär-
vellä, niin kuin koko Suomellakin, 
on edessään monia haasteita, mut-
ta samalla myös lukuisia myöntei-
siä mahdollisuuksia. Voimme yh-
dessä kehittää kotimaastamme ja 
kotipitäjästämme entistä parem-
man ja turvallisemman paikan elää 
ja asua.

Kuluneella valtuustokaudel-
la olemme laatineet yhteistyös-
sä kuntalaisten ja täällä toimivien 
eri järjestöjen kanssa ”Uusi, elin-
voimainen ja ennakkoluuloton 
Pudasjärvi”-kuntasuunnitelman.  
Asiakirja hyväksyttiin Pudasjärven 
kaupunginvaltuustossa yksimieli-
sesti.  Yhdessä hyväksyttyyn kun-
tasuunnitelmaan on kirjattu raik-
kaat tavoitteet ja näköalat, miten 
Pudasjärvi ja pudasjärveläiset vas-
taavat tulevaisuuden haasteisiin.  
Kuntasuunnitelmaan hyväksytyt 
yhteiset askelmerkit antavat hyvän 
pohjan uuden valtuuston työsken-

telylle ja kotikaupunkimme myön-
teiselle kehitykselle.

Valmistelussa on myös hal-
linnonuudistus. Rakenteilla ole-
va pudasjärveläinen valiokunta-
malli antaa uudelle valtuustolle 
ja sen jäsenille entistä paremmat 
mahdollisuudet kehittää kotikau-
punkiamme tiiviissä yhteistyössä 
kuntalaisten kanssa. Yhteistyön ja 
vuorovaikutteisuuden lisääminen 
on meneillään olevan uudistuksen 
keskeisin tavoite.

Eri puolueet ovat asettaneet tu-
leviin kunnallisvaaleihin Pudas-
järvellä yhteensä 81 hyvää ehdo-
kasta. Kiitän lämpimästi kaikkia 
ehdokkaaksi ryhtyneitä arvok-
kaasta työstä suomalaisen kansan-
vallan hyväksi.  Tulevissa kunnal-
lisvaaleissa on Pudasjärvellä 6875 
äänioikeutettua. Olen varma, että 
jokainen pudasjärveläinen ääni-
oikeutettu löytää listalta itselleen 
sopivan ehdokkaan. Ottakaa roh-
keasti yhteyttä ehdokkaisiin ja hei-
dät asettaneisiin puolueisiin. Ja pi-
täkää tiukoilla koko vaalikauden 
ajan niitä päättäjiä, jotka kansan-
valtainen järjestelmämme valitsee 
päättämään Pudasjärven asioista 
tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Se on 
kansanvaltaa parhaimmillaan.

Kansanvaltaa ja suomalaisuutta 
kannatta arvostaa. Äänioikeus on 
sen keskeisin kulmakivi. Käy ää-
nestämässä!

Eero Oinas-Panuma 
Pudasjärven kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja

Pudasjärven kaupungin val-
tuuston puheenjohtaja Eero 
Oinas-Panuma on tuttu puhu-
ja ja kaupungin tervehdyksen 
esittäjä monissa tilaisuuksissa. 
Viime kesänä hän esitti kau-
pungin tervehdyksen Pudas-
järven markkinoilla.
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 Kotihoidontuen kuntalisä käyttöön 
 Kaikilla lapsiperheillä on oltava mahdollisuus ennaltaehkäise-
vään tukeen ja moniammatilliseen apuun 
 Tasapuoliset harrastusmahdollisuudet kaikille 
 Nuorissa on tulevaisuus! Nuorten syrjäytymiseen ja ongelmiin on 
puututtava tarpeeksi ajoissa 
 Työikäisten työhyvinvointiin panostaminen kannattaa 
                                                       ja kotona 
asumisen tukitoimia on tehostettava 
 Erilaisuus tulee hyväksyä kaupungin rikkautena 
 Terveydenhuollossa on panostettava ennaltaehkäisevään työhön 
 Tieverkko tulee olla toimiva ja turvallinen  
 Riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet kaikkien ulottuville 
 Työn tuottavuudessa hyödynnettävä tekijöiden osaamista 
 Yrittäjyyteen kannustavalla hengellä ja asenteella luodaan kestä-
vä pohja hyville palveluille  
 Yritysvaikutus tulee huomioida kaupungin hankinnoissa 
 Itsenäisen ja elinvoimaisen kunnan kivijalka on tasapainossa 
oleva talous 

Suomen Keskusta Pudasjärven kunnallisjärjestö
Vaaliohjelma valtuustokaudelle 2013 - 2016

Kannustavaa huolenpitoa vauvasta vaariin 
- uusi elinvoimainen, ennakkoluuloton Pudasjärvi

•	 Kotihoidontuen	kuntalisä	käyttöön
•	 Kaikilla	lapsiperheillä	on	oltava	mahdollisuus	ennalta-
	 ehkäisevään	tukeen	ja	moniammatilliseen	apuun
•	 Tasapuoliset	harrastusmahdollisuudet	kaikille
•	 Nuorissa	on	tulevaisuus!	Nuorten	syrjäytymiseen	ja	
	 ongelmiin	on	puututtava	tarpeeksi	ajoissa
•	 Työikäisten	työhyvinvointiin	panostaminen	kannattaa
•	 Onnelliseen	vanhuuteen	on	turvattava	riittävät	palvelut	
	 ja	kotona	asumisen	tukitoimia	on	tehostettava
•	 Erilaisuus	tulee	hyväksyä	kaupungin	rikkautena
•	 Terveydenhuollossa	on	panostettava	ennaltaehkäisevään
	 	työhön
•	 Tieverkko	tulee	olla	toimiva	ja	turvallinen	
•	 Riittävän	nopeat	tietoliikenneyhteydet	kaikkien	ulottuville
•	 Työn	tuottavuudessa	hyödynnettävä	tekijöiden	osaamista
•	 Yrittäjyyteen	kannustavalla	hengellä	ja	asenteella	luodaan
	 kestävä	pohja	hyville	palveluille	
•	 Yritysvaikutus	tulee	huomioida	kaupungin	hankinnoissa
•	 Itsenäisen	ja	elinvoimaisen	kunnan	kivijalka	on	
	 tasapainossa	oleva	talous

 Keskusta. on kotiin tulon aika!
Kunta on ihmisten yhteisö. Kunnan ja yhteiskunnan arvo 
mitataan siinä, kuinka se onnistuu huolehtimaan kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään. Kuntalaisella 
pitää olla mahdollisuus tehdä elämäntilanteensa mukaisia, 
aitoja valintoja niin asumisessa, lasten hoidossa kuin muis-
sa tärkeissä arjen asioissa. Yksittäisen kuntalaisen osaami-
nen on hyödynnettävä paremmin kunnallisessa päätöksen-
teossa. 

Palvelut voidaan tuottaa kunnan omana tuotantona tai jär-
jestää yhteistyössä muiden kuntien, yritysten, järjestöjen ja yh-
distysten kanssa. Kunta on keskustalaisille alueellisen kehi-
tyksen moottori ja elinvoiman lähde. Keskusta haluaa turvata 
vakaan ja terveen kuntatalouden. Vain näin voidaan taata kun-
talaisille heidän palvelunsa ja muu hyvinvointinsa. Pudasjär-
veä tullaan kehittämään itsenäisenä kuntana, joka toimii yhteis-
työssä naapurikuntien sekä yhteistoiminta-alueiden kanssa.

 1. Lähivaikuttamisella voimavarat ja  
 osaaminen yhteiseen käyttöön
Kunnallisen vaikuttamisen perusta on suorilla vaaleilla va-
littu valtuusto. Luottamushenkilöpohjaisten päätöksenteko-
elinten asemaa ja osaamista on hyödynnettävä kaupungin 
kehittämisessä. Myös kuntalaisen pitää voida osallistua it-
selleen tärkeiden asioiden hoitamiseen. 

Pudasjärven asukkailla on tärkeä rooli kunnan lähipalve-
lujen kehittämisessä ja elinvoimaisuuden edistämisessä sekä 
muussa kehitystyössä asumispaikastaan riippumatta. Paikal-
liset yritykset, osuuskunnat ja yhdistykset luovat näille ratkai-
suille hyvän pohjan. Keskusta lisää asukkaiden vaikuttamisen 
mahdollisuuksia järjestämällä kylätilaisuuksia ja muita avoimia 
keskustelu- ja palautetilaisuuksia.

 2. Keskusta turvaa palvelut lähellä 
Kuntalaisten hyvinvoinnin yksi keskeisimmistä tekijöistä on 
turvallisuus. Turvallinen kunta edellyttää yhteistä vastuun-
ottoa. Turvallisuus syntyy eri toimijoiden, kuten valtion, 
kuntien, seurakuntien, järjestöjen, lähiyhteisöjen ja yksittäis-
ten kuntalaisten yhteistyöllä, huolenpidolla ja välittämisellä.

Keskustan kuntapolitiikan tärkein tavoite on palvelujen tur-
vaaminen. Perinteisiä lähipalveluita täydennetään kotiin tuo-
tavilla palveluilla sekä etäpalveluilla. Pudasjärvellä on otetta-
va myös kylien asukkaiden osaaminen ja voimavarat käyttöön 
palvelujen kehittämisessä. 

Parannetaan palvelusetelijärjestelmää kehittämällä kuntalai-
sen mahdollisuutta valita, millaisia palveluja hän haluaa käyt-
tää. Kunnan on varmistettava, että kaikki setelillä palveluita tar-
joavat toimijat tuottavat laadullisesti hyväksyttäviä palveluita. 

Keskusta edellyttää, että kaikille tulee varmistaa riittävän 
nopeat ja kohtuuhintaiset tietoliikenneyhteydet. Palvelujen ke-
hittämisessä tulee huomioida myös ne asukkaat, joilla ei ole 
omia laitteita ja tietoliikenneyhteyksiä tai taitoa käyttää itsenäi-
sesti sähköisiä palveluja.

 3. Erilaisuuden hyväksyminen
Keskustalle kunta on ihmisten yhteisö, joka perustuu asuk-
kaiden yhdenvertaisuuteen ja huolenpitoon heidän pe-
rusoikeuksistaan. Keskusta pitää kaupungin asukkaiden 
erilaisuuden rikkautena, arvostaa erilaisia mielipiteitä ja ko-
kemuksia ja haluaa ottaa ne yhteiseen hyötykäyttöön parem-
man kunnan rakentamiseksi. 

Keskusta näkee maahanmuuttajat Pudasjärvellä voimavara-
na ja on omalla toimillaan edistämässä sitä, että maahanmuut-
tajien kotoutuminen tapahtuu nykyistä tehokkaammin. Näin 
heistä tulee entistä nopeammin suomalaisen yhteiskunnan jä-
seniä, jotka hoitavat itse asiansa sekä kantavat vastuuta myös 
lähiyhteisöistään ja osallistuvat yhteiskunnan rakentamiseen. 
Samalla he pystyvät kokemuksillaan, omalla kulttuuritaustal-
laan ja osaamisellaan myös rikastuttamaan ja hyödyttämään 
kotikuntaansa. 

 4. Vastuu terveydestä ja hyvinvoinnista on   
 yhteinen 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan ennen muuta ihmi-
nen ja hänen tarpeensa. Keskustalaisen kuntapolitiikan yksi 
perustavoitteista on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
sekä ongelmien ennaltaehkäisy. 

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä asukkaidensa elä-
mäntilanteiden ja tarpeiden mukaisille valinnoille ja ratkaisuil-

le, koskivatpa ne sitten lastenhoitoa, ikääntyvien hoivaa tai 
muita palveluita. 

Perheiden hyvinvointi on kulmakivi. Perhehoidon osuut-
ta lisätään niin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten, nuorten, 
kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien kuin ikäihmis-
tenkin hoivassa. Ikäosaamisessa painottuu käsitys ikäihmisis-
tä aktiivisina kansalaisina. Lapsille suunnatun ohjatun harras-
tustoiminnan tulee ulottua kattavammin koko kunnan alueelle. 

Nuorten sosiaalisen työllistämisen yhteistyömalli tulee saa-
da toimivaksi. Lapsiperheisiin kohdistuvien palveluiden ja 
vanhemmuuden tukemisen kehittäminen ovat parasta panos-
tusta tulevaisuuteen. Lapsiperheille tulee taata mahdollisuus 
saada tarvittaessa kunnallista kotiapua. Kaikilla lapsiperheillä 
on oltava mahdollisuus ennaltaehkäisevään tukeen ja moniam-
matilliseen apuun. Keskusta edellyttää, että tulevalla valtuusto-
kaudella otetaan kotihoidontuen kuntalisä käyttöön.

Vanhuspalveluissa on tärkeää turvata arvokas vanhuus 
ja hyvä hoito. Onnelliseen vanhuuteen on turvatta riittävä 
hoiva, kotipalvelut, sosiaaliset palvelut ja turvattava tuttu 
asuinympäristö.

 5. Sivistys on elämän mittainen projekti
Keskustan mielestä päävastuu lasten kasvatuksesta ja hyvin-
voinnista on vanhemmilla.  Koulutus on tärkeä keino syrjäy-
tymisen estämiseksi. Ongelmiin on puututtava ajoissa ja te-
hokkaasti. 

Päivähoitoryhmien ja koululuokkien ryhmäkoot on pidet-
tävä Pudasjärvellä kohtuullisina. Kurenalan uuden koulukes-
kuksen suunnittelu ja rakentaminen tulee toteuttaa sovitun 
aikataulun mukaisesti.  Koulukeskuksesta tulee oppimisympä-
ristönä uudenlainen ja tulevaisuuden haasteisiin mukautuva. 
Toisen asteen koulutuksen jatkuminen Pudasjärvellä on turvat-
tava ja koulutustarjonnan tulee vastata elinkeinoelämän tarpei-
siin. 

Kaikilla kouluasteilla on varmistettava hyvä ja laadukas op-
pilashuolto. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tilanne huo-
mioidaan ja riittävä opiskelun tuki varmistetaan kaikilla koulu-
asteilla.. Koululaisille ja henkilökunnalle on taattava turvalliset 
ja tarkoituksenmukaiset työskentelyolosuhteet.

Kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja vapaa-ajan palvelut ovat 
myös oleellinen osa elämän mittaista sivistystä  ja  hyvinvoin-
nin edistämistä ja niillä on tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämi-
sessä. Ikääntyneiden kuntalaisten osalta nämä palvelut edistä-
vät aktiivisen elämän jatkumista työuran päätyttyä. Kaupungin 
tulee toimia yhdessä urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa ke-
hittämässä harrastusmahdollisuuksia. 

Etsivä nuorisotyö otetaan vakiintuneeksi toimintamuodok-
si ja siitä tulee osa nuorison keskuudessa tehtävää käytännön 
toimintaa. 

 6. Kuntalaisten toiveista lähtevää asumista 
Keskustalainen asuntopolitiikka lähtee ihmisten toiveista ja 
elämäntilanteista. Keskusta uskoo ihmisten kykyyn itse ar-
vioida, missä ja miten he haluavat asua. Kaavoituksen tulee 
olla kannustavaa ja päätöksenteon joustavaa. Rakennusten 
suunnittelussa ja korjausrakentamisessa pitää huomioida 
entistä paremmin vammaiset, muut erityisryhmät sekä no-
peasti kasvava ikääntyneiden kuntalaisten joukko.

Kylien ja haja-asutusalueiden vesi- ja viemäriverkostojen ra-
kentamista on laajennettava ja tuettava mahdollisuuksien mu-
kaan. 

Pudasjärveläisen arjen sujumisen kannalta hyväkuntoinen 
tieverkko on ensiarvoisen tärkeä. Se on myös edellytys elinkei-
notoiminnalle. Tieverkon kuntoon on panostettava.

 7. Kuntien on luotava edellytykset arkipäivän  
  ympäristöteoille 
Keskustalaisen ympäristöajattelun yksi kulmakivistä on yli-
sukupolvisuus. Jätämme ympäristön ja luonnon jälkipolvil-
le vähintään yhtä hyvässä kunnossa kuin sen itse saimme. 
Kaupungin on kannustettava asukkaitaan arkipäivän ympä-
ristötekoihin neuvonnalla ja riittävällä tiedottamisella.

 8. Viisas kunta panostaa työhyvinvointiin 
Tulevaisuudessa kilpailu osaavasta työvoimasta on yhä kii-
vaampaa. Kaupungin tulee turvata työvoiman saanti ennen 
kaikkea panostamalla työhyvinvointiin sekä ottamalla työn-
antajana huomioon työntekijöiden elämäntilanteiden muu-
tokset. Työelämätaitojen kehittäminen on koko työyhteisön 

yhteinen ja samalla jokaisen sen yksittäisen jäsenen jatkuva 
haaste.

Työn tuottavuutta on lisättävä ennen kaikkea hyödyntämäl-
lä työntekijöiden osaamista nykyistä paremmin ja monipuoli-
semmin. Työntekijöiden ammattitaidosta ja osaamisesta täytyy 
pitää huolta läpi työuran riittävällä koulutuksella sekä muilla 
tietojen ja taitojen kehittämismahdollisuuksilla.

 9. Omat luonnonvarat ja energia vahvuudeksi 
Pudasjärvellä on suuret luonnonvarat, joiden käyttöä pitää 
tehostaa entisestään. Tulevana valtuustokautena tulee en-
tisestään edistää paikallisen ja lähiruoan käytön lisäämistä 
kaupungin ruokapalveluissa.

Luonnonvaroihin kuuluu olennaisena osana maisema. Mai-
semallisten vetovoimatekijöiden kärjessä on Syötteen tunturi-
alue ja –kansallispuisto, itäisen ja pohjoisen osan vaarat metsi-
neen, läntisen osan laajat suoalueet, sekä useat pitäjää halkovat 
joet ja järvet.  Matkailuelinkeinon määrätietoinen kehittäminen 
koko kaupungin alueella tulee olla Pudasjärven elinvoiman 
yksi vahvistuvista tukijaloista. 

Paikallisen uusiutuvan energian hyödyntämiseksi on teh-
tävissä vielä paljon. Pudasjärven kaupungin tulee olla aktiivi-
sesti mukana kehittämishankkeissa, jotka edistävät luonnon-
varojemme hyödyntämistä ekologisesti, taloudellisesti sekä 
sosiaalisesti kestävältä pohjalta.

 10. yrittäjyys luo elinvoimaa ja edellytykset 
 hyvinvointipalveluille 
Pudasjärven kaupungin on tarjottava toimivat ja kustannus-
tehokkaat, koulutukseen, asumiseen ja muihin vastaaviin 
asioihin liittyvät kunnalliset palvelut, joita yritykset ja nii-
den työntekijät tarvitsevat. 

Avointa keskustelua kaupungin sekä yrittäjien välillä tulee 
vahvistaa. Pudasjärvellä on ylläpidettävä yrittäjyyteen kannus-
tavaa henkeä ja asennetta, joka on menestymisen ehto onnis-
tuneeseen elinkeinopolitiikkaan. Vahva yrittäjyys, perusteolli-
suus ja maaseudun alkutuotanto luovat elinvoimaisuutta koko 
kaupungille. Pudasjärven kehitykselle on tärkeää, että pystym-
me turvaamaan nykyiset teollisuus- ja palvelualojen työpaikat 
ja antamaan valmiuksia uusille. Yhteistyötä maatalousyrittäjien 
kanssa on jatkettava ja kehittää elinkeinoa siten, että Pudasjär-
vellä maatalous säilyisi tulevaisuudessakin merkittävänä elin-
keinona.

Pudasjärvelle tulee määritellään toimintamallit paikallisten 
hankintojen ja paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi hankinta-
lain säädöksien puitteissa. Tavoitteena on saada yritysvaiku-
tusten arviointi osaksi kunnallisen päätöksenteon arkipäivää. 
Yritysvaikutusarviointi pitää tehdä ennen kilpailutusta. Pudas-
järven elinkeinostrategiaan tulee laatia toimiva vaikuttavuusar-
viointimalli, jossa päätöksenteon vaihtoehtoihin ja vaikutuksiin 
kiinnitetään enemmän huomiota. 
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Arkeamme koskevia päätök-
siä tehdään kunnissa. Niin 
myös Pudasjärvellä. Pää-
töksenteolla vaikutetaan 
mm. kouluihin, päiväkotei-
hin, kirjastoihin, kevyen lii-
kenteen väyliin, asumiseen, 
liikuntapaikkoihin, tervey-
denhuoltoon ja vanhusten 
hoivaan.

Olen huolissani siitä, että 
tämä maa jakaantuu entis-
tä voimakkaammin menes-
tyjiin ja häviäjiin. Ihmisten 
elintilaa ja valinnanmahdol-
lisuuksia ollaan kaventa-
massa mm. kaavoituksella. 

Kuntavaaleissa on nyt 
kyse myös kuntien olemas-
saolosta ja kuntalaisten oi-
keudesta vaikuttaa. Kun-
nissa tiedetään parhaiten, 
miten asiat kannattaa paikal-
lisesti hoitaa.

Keskusta ei halua suur-
kuntia, joissa päätöksenteko 
karkaa kauas.  Päätöksente-

Puheenjohtaja Juha Sipilän tervehdys

Äänestä lähipalveluiden puolesta!

Sipilä: ”Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tulevaisuuden rakentamista.”

ko toteutuu sitä paremmin, 
mitä lähempänä ihmistä se 
on. 

Ihmiset ovat oman elä-
mänsä parhaita asiantunti-
joita. Siksi niin lasten päi-
vähoidossa kuin vanhusten 
hoidossa tulee olla vaihtoeh-
toja. Asioiden pitää olla kun-
talaisten käsissä. Keskusta ei 
hyväksy Kataisen hallituk-
sen pakottavaa ja ylhäältä 
sanelevaa kuntapolitiikkaa. 

Meille on myös tärke-
ää, että pienten lasten kou-
lu on kodin tuntumassa. Ja 
että muutkin arjen päivittäi-
set palvelut järjestyvät mah-
dollisimman läheltä. Siksi 
Keskusta esittää lähipalvelu-
lakia, jolla turvataan laaduk-
kaat palvelut lähellä koteja. 

Varsinkin lasten, nuor-
ten ja perheiden hyvinvoin-
nista huolehtiminen on tu-
levaisuuden rakentamista. 
Meidän on yhteisvoimin 

puututtava siihen, että yksi-
kään ei syrjäydy. Kunnalli-
nen kotiapu on palautettava 
myös lapsiperheiden saata-
ville niin Pudasjärvellä kuin 
muissakin kunnissa.

Ihmisen sivistys ja oikeus 
harrastuksiin ei saa olla va-
rallisuudesta kiinni. Keskus-
ta puolustaa palveluita myös 
ydinkeskustan ulkopuolella. 
Meille on tärkeää, että jokai-
nen voi elää omanlaistansa 
elämää muita ihmisiä kunni-
oittaen.

Sellainen Suomi menes-
tyy, jossa teemme työtä ja 
välitämme toinen toisistam-
me.

Tsemppiä ja iloa vaalityö-
hön,

Juha Sipilä
Keskustan  
puheenjohtaja
Kansanedustaja

Pudasjärvi on turvallinen 
paikka asua niin nuoril-
le perheille kuin ikääntyvil-
le. Pudasjärven verotuloista 
lähes puolet tulee eläkeläi-
siltä. Sen takia ikääntyneet 
tulee nähdä kaupungin voi-
mavarana. Terveet ja toi-
mintakykyiset eläkeläiset 
muodostavat suomalaises-
sa yhteiskunnassa eräänlai-
sen hyvinvointipuskurin. 
Isovanhemmat voivat hakea 
lapsenlapsiaan päiväkodis-
ta, hoitavat heitä vanhem-
pien työmatkojen aikana tai 
lapsen sairastuttua sekä kul-
jettavat heitä harrastuksiin.

Valtaosa omaishoitajista 
ovat itsekin eläkeiässä. He 
tarjoavat hoivaa ja läsnäoloa 

Ikäihmiset ovat arvokas pääoma
ympäri vuorokauden ja näin 
säästävät kuntien kustan-
nuksia. Monet osallistuvat 
lisäksi vapaaehtoiseen kan-
salaistoimintaa lasten, nuor-
ten ja vanhusten parissa  ja 
näin täydentävät virallista 
hoivaa.

Vanhastaan ikäihmiset ei-
vät ole olleet kovin aktiivisia 
kuluttajia. Tulevat seniorit 
ovat erilaisia. Heillä on kas-
vava rooli kuluttajina, työl-
listäjinä ja sijoittajina.

Pudasjärvi ei ole kes-
kivertokunta
Pudasjärvi on yksi vanhus-
voittoisempia kuntia. Sai-
rastavuus on yli maan kes-
kiarvon. Tämä asettaa aivan 

toisenlaiset haasteet kuin 
monissa muissa kaupun-
geissa. Kaikki mitoitus tu-
lee ottaa sen takia eri tavalla 
huomioon. Harvaan asutus 
on yksi tekijä, joka tuo omat 
vaatimukset lähipalveluiden 
järjestämiselle koko kunnan 
alueelle. 

Mutta emme saa unohtaa 
ajatusta; ”kylässä hyvä-koto-
na paras”. Pitäisikö meidän 
ottaa mallia Sodankylästä, 
jossa on joka kylälle sulje-
tulla lippuäänestyksellä va-
littu kolme ”kylä-kymppiä”. 
Nämä toimivat raha-auto-
maattiyhdistyksen hank-
keen apuna tiedottamisessa 
ja toteuttamisessa, kuljetta-
vat kylistä ja kyliin tarvitta-

vaa viestiä ja auttavat kylä-
läisiä kohtaamaan palvelut 
ja tapahtumat. Siellä on otet-
tu mm. käyttöön kännykän 
käytön abc-kurssit, tietoko-
neen perehdytyskurssit, saa-
tu lahjoituksena kylätaloille 
kuntovälineitä, on hankittu 
kylille tietokoneita, niihin on 
koulutettu tietokonevertais-
ohjaa jne. Hankkeeseen on 
pyritty hakemaan aina yh-
teistyökumppani, joka to-
teuttaa aloitettua toimintoa 
jatkossa. Näin toiminta pää-
see jatkumaan.

Kun sitten kunto 
heikkenee… 
Kun ei enää pärjätä kotona, 
niin silloin pitää turvautua jo 

sisällöltään laadukkaaseen 
asumis- ja hoivapalveluiden 
apuun. Mutta onko meillä 
Pudasjärvellä näitä riittäväs-
ti? Tosiasiat on aika tunnus-
taa. Meidän tulee suunnitel-
la, että paikkoja on riittävästi 
ja jatkaa kehittämistyötä. 
Palvelut voivat olla kunnan 
omana toimintana tai sitten 
ostopalveluna. Molempia 
tarvitaan täydentämään toi-
siaan. Kun paikkoja on riit-
tävästi, niin asiakkaiden  ei 
tarvitse olla kalliilla erikois-
sairaanhoidon paikoilla liian 
pitkään, eikä lähteä vieraalle 
paikkakunnalle odottamaan 
asumis- tai hoivapaikkaa. 
Myöskään akuuttiosasto ei 
ole paikka, jossa odotetaan 
pääsyä näille paikoille. Kun 

hoidonporrastus on hoidettu 
kunnolla, niin silloin välty-
tään kalliimmilta paikoilta. 
Näin on mahdollisuus saada 
lisää käsiä niin osastolle, hoi-
vaan kuin kotipalveluunkin.

Motto: ”Yhdessä olemme 
vahvempia ja viisaampia”.

Henrik Hämäläinen
Oulunkaaren palvelu-
tuotantolautakunnan 
puheenjohtaja

Pudasjärvellä on vuoden 
2012 ja 2013 aikana valmistu-
massa Iijoen ja Livojoen oi-
keusvaikutteinen rantayleis-
kaavat mitkä selkeyttävät ja 
helpottavat rantojen käyttöä 
rakentamiseen.

Pudasjärvellä maankäy-
tön suunnittelulla ohjataan 
alueiden käyttöä ja raken-
tamista. Kaavat valmistel-
laan vuorovaikutuksessa 
niiden kanssa, joiden oloi-
hin tai etuihin ne vaikutta-
vat. Kaavoituksesta tiedot-
tamisesta, osallistumisesta 
ja viranomaisten yhteistyös-

Kaavoituksesta ja siihen osallistumisesta
tä säädetään maankäyttö- ja 
rakennuslaissa. Tiedottami-
sella varmistetaan, että osal-
lisilla on mahdollisuus seu-
rata kaavoitusta ja vaikuttaa 
siihen. Kunnat tiedottavat 
ajankohtaisista kaavahank-
keista vuosittain julkaista-
vassa kaavoituskatsauk-
sessa. Viimeinen on tehty 
18.12.2011 ja löytyy Pudas-
järven kaavoitus- ja mittaus-
toimistosta sekä internetissä 
kaupungin sivulta.

Kaavan valmistelun aloit-
tamisesta (vireille tulosta), 
nähtävillä olosta ja hyväk-

symisestä tiedotetaan pai-
kallisissa sanomalehdissä. 
Poikkeuksena on vaikutuk-
seltaan vähäinen asemakaa-
van muutos, jonka vireil-
le tulosta voidaan ilmoittaa 
kirjeellä asianosaisille. Osal-
lisia ovat ne, joiden oloi-
hin tai etuihin kaava saat-
taa huomattavasti vaikuttaa. 
Heitä ovat esimerkiksi kaa-
va-alueen maanomistajat, 
asukkaat ja muut ympäris-
tön käyttäjät. Viranomaiset 
ja yhteisöt ovat osallisia, kun 
kaavoitus koskee niiden toi-
mialaa. Jos kaava vaikuttaa 

yli kuntarajojen, myös toisen 
kunnan jäsen voi olla osalli-
nen. Osallistua voi monella 
tavalla, esimerkiksi ottamal-
la yhteyttä kaavoittajaan, 
osallistumalla tiedotus- ja 
keskustelutilaisuuksiin tai 
esittämällä mielipide kaa-
vasta sen ollessa nähtävillä

Kaavojen valmistelussa 
tarvitaan myös viranomais-
ten yhteistyötä. Merkittä-
vistä kaavoista järjestetään 
kunnan, maakunnan liiton 
ja valtion viranomaisten vä-
lisiä viranomaisneuvotte-
luja. Niiden tarkoituksena 

on saattaa kunnan tai maa-
kunnan liiton tietoon muun 
muassa valtakunnalliset 
ja tärkeät seudulliset alu-
eidenkäyttötavoitteet sekä 
viranomaisten käsitykset 
tutkimusten ja selvitysten 
tarpeesta

Eri toimijoiden tavoitteet 
ja edut ovat usein keskenään 
ristiriitaisia. Vuoropuhelun 
avulla erilaisia näkemyk-
siä sovitetaan yhteen. Aina 
ei silti päästä kaikkien osa-
puolten kannalta hyväksyt-
tävään lopputulokseen. Täl-
löin on mahdollista hakea 

muutosta kaavan hyväk-
symistä koskevaan päätök-
seen. Valitusoikeus on asi-
anosaisilla, kunnan jäsenillä, 
eräillä yhteisöillä sekä val-
tion viranomaisilla. Vaiku-
tukseltaan vähäisestä ase-
makaavan muutoksesta 
valitusoikeus on suppeampi.

Ely-keskukset ohjaavat ja 
valvovat kuntien kaavoitus-
ta ja neuvovat maankäytön 
suunnitteluun liittyvissä ky-
symyksissä.

Eero Talala
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Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia voidaan 
lisätä osallisuutta tukevalla yhteistoiminnalla

Pudasjärveläinen lapsi ja 
nuori kasvaa aina perhees-
sä ja kunnassa – miten nämä 
kaksi toisiinsa liittyvää te-
kijää voivat tukea lasten ja 
nuorten hyvinvointia sekä 
vähentää syrjäytymistä ja 
pahoinvoinnista syntyviä 
riskejä?

Ensisijaisesti eri tahojen 
tulee kantaa riittävää huol-
ta lasten ja nuorten elämästä. 
Tämän lisäksi viranomaisten 
ja ammattilaisten tulee ottaa 
ja kantaa vastuunsa lapsen, 
nuoren ja hänen vanhempi-
ensa tarvitseman tuen tar-
joamisesta yhteistoiminnas-
sa muiden kanssa.

Suurin osa pudasjärve-
läisistä lapsista, nuorista ja 
perheistä voi hyvin. Kuiten-
kin monien lasten ja nuorten 
kohdalla ilmenevä syrjäyty-
minen on tosiasia, jolta ku-
kaan ei saa sulkea silmiään.  
Syrjäytyminen on pitempiai-
kainen prosessi, josta tunne-
taan monia altistavia ja suo-
jaavia tekijöitä.  Altistavia 
tekijöitä ovat esim. köyhyy-
den tai maahanmuuton tuo-
ma erillisyyden kokemus, 

vanhemman mielenterveys- 
tai päihdeongelma, perhevä-
kivalta tai poikkeuksellisen 
ankara kasvatus.  Suojaa-
via tekijöitä ovat mm. onnis-
tuminen koulunkäynnissä, 
mielekäs harrastus tai lähei-
set, lämpimät ihmissuhteet 
kasvuympäristössä.

lasten, nuorten, 
perheiden ja ammat-
tilaisten ajatuksia 
Ääni 1.  Jakakaa julkiset voi-
mavarat optimaalisesti. Jos 
panostetaan tehokkaaseen 
ennaltaehkäisyyn, esim. 
koulusuoriutumisen tukeen 
sekä yhteistoimintaan päih-
de- ja neuvolatyön kanssa, 
voidaan säästää kalliin päih-
dehuollon ja huostaanoton 
kustannuksissa.

Ääni 2.  Tukekaa lasten ja 
nuorten osallisuutta ja sosi-
aalista vahvistamista. Aktii-
vinen kansalaisuus ja kunta-
laisuus on lasten ja nuorten 
mielekkääksi kokemaa, ta-
voitteellista ja yleisesti hy-
väksyttävää, kasvua tukevaa 
toimintaa. Sosiaalinen vah-
vistaminen on lapsille, nuo-

rille ja perheille suunnattuja 
erityisiä toimenpiteitä elä-
mäntaitojen parantamisek-
si ja syrjäytymisen ehkäise-
miseksi.

Ääni 3.  Kuunnelkaa lap-
sia, nuoria ja perheitä heitä 
koskevissa asioissa. Lapsil-
le, nuorille ja perheille tulee 
järjestää erilaisia mahdolli-
suuksia osallistua paikallista 
ja alueellista nuorisotyötä ja 
lapsi-, nuoriso- ja perhepo-
litiikkaa koskevien asioiden 
käsittelyyn.

Ääni 4. Pysykää ja olkaa 
turvallisia. Perheet hajoavat 
usein sekä koulut, kouluryh-
mät, opettajat ja eri viran-
omaiset vaihtuvat tiheään.  
Erityisesti lasten ja nuorten 
hyvinvointia eri ikäkausina 
ylläpitävät ja edistävät py-
syvät sekä turvalliset ihmis-
suhteet.

Ääni 5. Kiinnostukaa pai-
kallisesta lapsi-, nuoriso- ja 
perhepolitiikan toteuttami-
sesta.  Yhteistoimintaa eri-
ikäisten kuntalaisten sekä 
opetus-, sosiaali- ja tervey-
denhuollon sekä nuoriso-, 
liikunta- ja kulttuuritoimen 

kesken tulee edistää kaikin 
keinoin ja tavoin.  

”Me lapset ja nuoret tar-
vitaan perhettä – ei vain 
yhteistä jääkaappia tai 
pyykkikonetta. Kaikkien ai-
kuisten tehtävänä olis olla 
kiinnostuneita siitä mitä 
meijän elämässä tapahtuu. 
Yhessä oleminen ja tekemi-
nen sekä menojen kyttäämi-
nen myös vapaa-ajalla är-
syttää välillä, mutta oikeasti 
sehän kertoo vain siitä että 
aikuiset välittää. Se välittä-
minen on toisen huomaa-
mista sekä sitä, että uskaltaa 
ottaa vaikeitakin asioita pu-
heeksi. Joskus perhe-elämä 
vanhemmilla ja meillä nuo-
rilla voi käydä liikaa her-
moille ja voimille niin sillon 
kannattaa kysyä apua vaik-
ka kavereilta, naapureilta 
tai ammattilaisilta. Jokainen 
meistä tarvitsee joskus tu-
kea.” 

Tarja Väisänen
Vapaa-aikaohjaaja, 
vastuualueena  
nuorisopalvelutLasten ja nuorten hyvinvointia eri ikäkausina ylläpitä-

vät ja edistävät pysyvät sekä turvalliset ihmissuhteet.

Mitä Sinä lupaat?

Tällaisen kysymyksen nuo-
ri minulle teki, kun kerroin 
olevani ehdokkaana kunta-
vaaleissa. En vastannut heti 
ja tarkemmin asiaa pohdit-
tuani päätin, että en voi lu-
vata mitään. Äitinä minulle 
on tärkeää luvata vain, min-
kä pystyn pitämään ja olla 
luotettava ja tasapuolinen, 
niin myös luottamustehtä-
vissä.

Kunnallisvaaleissa on ky-
symys luottamuksesta ja sa-
nansa pitämisestä. Valtuus-
tossa voin vaikuttaa kunnan 
talouden hoitoon pieneltä 
osaltani ja asioiden arvot-
tamiseen niin, että etusijal-
la ovat ihmisten hyvinvoin-
ti ja arjessa selviytyminen 
koko laajan kotipitäjämme 
alueella.

Sosiaali- ja terveystoimi 
vie kaupungin (meidän) ra-
hoista karkeasti arvioiden 
2/3 osaa, ja sitä hoitaa käy-
tännössä Oulunkaaren kun-
tayhtymä. Kustannusten 
nousu on pysynyt kurissa, 
mutta se on merkinnyt, että 
toipilaan paikka on voinut 
olla muualla kuin Pudasjär-
ven vuodeosastolla. Näin se 
menee, vaikka muuta halu-
aisi. Ohjauksen antaa kuiten-
kin oma valtuusto. Nyt Kes-
kustan valtakunnallisessa 
ohjelmassa halutaan siirtää 
terveyspalvelut maakunnan 
vastuulle. Siitä voisi seurata 
terveyskeskuksen toiminnan 
vahvistuminen meillä.

Keskustelu, jopa väitte-
ly on paikallaan, kun näihin 
järjestämis- ja elinvoimaky-
symyksiin haetaan ratkai-
sua. Siihen olen valmis.

Taina Vainio 
piirihallituksen jäsen

Kalastusmatkailun kehit-
tämiselle ovat erinomai-
set mahdollisuudet Pudas-
järvellä, jonka pinta-ala on 
suuri ja siihen mahtuu pal-
jon erilaisia vesistöjä. Niitä 
kutsutaan Iijoen vesistöik-
si. Alueelta löytyy niin suu-
rempia järviä kuin myös pie-
niä tunturijärviä ja lampia. 
Lisäksi monenlaiset pienem-
mät joet ja lukuisat tammuk-
kapurot luovat mahdol-
lisuuden monenlaiseen 
kalastusmatkailuun. 

Ydinidea saada kalastus-
matkailusta elinkeinoja luo-
vaa tuottavaa liiketoimintaa 
on siinä, että kalastusmatkai-
lun suomat eri vaihtoehdot 
tuotteistetaan. Pudasjärvel-
lä on menossa kalamatkalle 
hanke -projekti, jonka puit-
teissa luodaan alku kalas-
tusmatkailuelinkeinon luo-
miselle ja kehittämiselle. 
Tarvitaan pitkäjänteistä työ-
tä ja panostuksia sekä tie-
tysti tekijöitä, kuten asiasta 
kiinnostuneita eri palvelu-
alan yrittäjiä ja yrittäjiksi ha-
luavia.

Kokonaisuudessaan ka-
lastusmatkailun kehittämis-
tä voisi kutsua kalastusmat-

Kalastusmatkailun 
kehittämisellä  
työpaikkoja

kailun kokonaisvaltaiseksi 
kehittämiseksi. Jotta asia ete-
nisi ja sivukylätkin säilyttäi-
sivät elinvoimaisuutensa tu-
levaisuudessa, tarkoittaa se 
sitä, että eri toimijat yhdis-
tävät voimiansa asian eteen-
päinviemiseksi. 

Asialla on merkitystä 
myös Syötteen alueen mat-
kailulle. Syötteellä kesämat-
kailussa on vielä paljon ke-
hitettävää. Syöte tarvitsee 
kesämatkailun kehittämi-
seksi muitakin alueita ja nii-
den vahvuuksia tuekseen. 
Kalastusmatkailun koko-
naisvaltainen kehittäminen 
voisi tuoda niitä. Siitä hyö-
tyisivät kaikki toimijat. Tä-
män vuoksi aion henkilö-
kohtaisesti olla kehittämässä 
kalastusmatkailua Pudasjär-
vellä.

Sauli Särkelä
Matkailualan yrittäjä

Keskustan ehdokkaat  
xx
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Suomalaisessa yhteiskun-
nassa asioista päättäminen 
on uskottu demokraattises-
ti toimiville poliittisille puo-

Iivari Jurmu osallistuu aktiivisesti Sarakylän kylätoi-
mintaan. Kuvassa hän on esittää pakinan Sarakylän 
Vattumarkkinoilla kaksi vuotta sitten.

Keskustan aate, oikeudenmukaisuuden aate

lueille. Politiikka sanahan on 
vierasperäinen, mutta sehän 
tarkoittaa yksinkertaises-
ti yhteisten asioiden hoitoa. 

Yhteisiä asioita me hoidam-
me alkaen kodista perheen 
kesken, kyläyhteisössä, jär-
jestöissä, kunnissa, valtiois-
sa ja niin edelleen. 

Politiikan kautta me ha-
luamme ja on mahdollisuus 
vaikuttaa yhteisiin asioihin, 
elämänolosuhteisiin niin, 
että meillä olisi hyvä asua, 
olisi työpaikka, kohtuulli-
nen toimeentulo, perustaa 
perhe, hyvät palvelut, viih-
tyisä asuinympäristö. Suo-
malaisessa yhteiskunnassa 
valta kuuluu kansalle, jota 
valtaa käyttää vapailla vaa-
leilla valitut edustajat vaa-
likauden kerrallaan. Pää-
töksiä tehtäessä ei yksikään 
edustaja voi yksin sanella 
sen sisältöä, vaan se muo-
toutuu yhteisten neuvottelu-
jen ja sovittelujen tuloksena. 
Toisinaan asioita joudutaan 
ratkaisemaan äänestyksen 
kautta. Neuvottelutaito, jota 
olen monilla yhteisissä asi-
oissa mukana olleilta henki-
löiltä tavannut, on erinomai-
sen hyvä ominaisuus. Näin 
erilaisia näkökantoja perus-

teellisesti läpi käyden ja so-
vitellen saadaan aikaan yh-
teinen näkemys ja asioille 
paras mahdollinen päätös 
usein ilman äänestystä.

On kysytty miksi minä 
olen mukana Keskustan toi-
minnassa. Yksi on halu vai-
kuttaa yhteisiin asioihin, 
toiseksi, tämän kansanliik-
keen kautta parhaiten se 
mahdollisuus avautuu, sillä 
aate tässä puolueessa kum-
puaa suomalaisesta maape-
rästä, ei idästä eikä lännes-
tä lainattuna. Lisäksi tässä 
liikkeessä kannetaan huol-
ta yksilöiden pärjäämisestä, 
tai perheiden, joilla ei itsellä 
ole varaa hankkia tarpeellis-
ta jokapäiväistä hyödykettä, 
asuntoa, ruokaa ynnä muu-
ta välttämätöntä. Keskus-
tapuolueessa on tahdottu 
pitää kunniassa suuren ajat-
telijan Santeri Alkion mainit-
sema lausuma “Älä unohda 
köyhän asiaa”, jota on tah-
dottu pitää aina päätösten 
perustana.

Tässä liikkeessä on tah-
dottu pitää kunniassa myös 

kristillistä arvopohjaa ja pää-
töksiä tehtäessä on tämä nä-
kökanta saanut aina lämpi-
män kannatuksen yksilön 
vapautta kunnioittaen.

Olen saanut olla osaltani 
hoitamassa yhteisiä asioita 
viisi valtuustokautta, ja ko-
kemusta on karttunut mitta-
va määrä. Mieleeni on jäänyt 
monia taitavia asioiden hoi-
tajia, joiden ajatuksen juok-
su kulki yhteistä hyvää ha-
kien, ei omaa parasta etsien. 
Näiden ajatusten näen ole-
van voimissaan keskusta-
liikkeessä vielä tämänkin 
päivän kuntavaaliohjelmas-
sa käydessämme syksyn 
kuntavaaleihin. Olosuhteet 
muuttuvat eri aikoina, mut-
ta tavoitteet on hyvä aset-
taa siten, ettemme päätöksil-
lämme olisi vaikeuttamassa 
kenenkään lähimmäisem-
me elämänolosuhteita, vaan 
pyrkimyksenä olisi luo-
da ihmisille mahdollisuus 
asua viihtyisässä ympäris-
tössä haluamassaan paikas-
sa, myös haja-asutusalueel-
la. Keskustassa on aina ollut 

ymmärtämystä sille ajatte-
lulle, että tämä maa tulee pi-
tää asuttuna laidasta laitaan. 
Tuottaa ruokaa lähellä ihmi-
siä. Samalla tässä tulee huo-
mioitua myös jälkipolviam-
me, antamalla elämän malli 
ja usko tulevaisuuteen. Me-
nemällä mukaan yhteisten 
asioiden hoitoon, voi myös 
olla vaikuttamassa kehityk-
sen suuntaan haluamaansa 
suuntaan.

Itse mukana olleena on 
koko ajan ollut selvänä mie-
lessä se asia, että Keskusta 
suurimpana ryhmänä koti-
kunnassamme kantaa myös 
vastuun tehdyistä päätök-
sistä, siksi on ollut ensiarvoi-
sen tärkeää neuvotella tois-
ten ryhmien kanssa asioista 
ja saada näin mahdollisim-
man laaja sitoutuminen sekä 
yhteisymmärrys.

Iivari Jurmu

”Jokainen ihminen on laulun 
arvoinen. Jokainen elämä on 
tärkeä.” Kaikeksi onnek-
si enemmistö suomalaisista 
voi samaistua näihin Veikko 
Lavin ikivihreän iskelmän 
sanoihin.

Oman ja lähimmäisten 
elämän kokeminen merki-
tykselliseksi ja tärkeäksi on 
hyvinvoinnin ja onnellisuu-
den välttämätön lähtökoh-
ta. Kaikkialla ja kaikille tämä 
ei kuitenkaan ole mahdollis-
ta. Liian moni suomalainen 
joutuu kokemaan, ettei hä-
nen elämällään juurikaan ole 
merkitystä. 

Yksinäisyys, köyhyys ja 

syrjäytyneisyys kalvavat. 
Ulossulkeminen ja yhteisös-
tä karkottaminen olivat mo-
nen alkuperäiskansan jul-
mimpia rangaistuksia, jos 
yksilö ei kyennyt sopeu-
tumaan yhteisöönsä. Kau-
punkien ja isojen taajami-
en yhdyskunnissa tällainen 
poissulkeminen tapahtuu il-
man erillistä päätöstä.

Nyt eläkeikää lähesty-
vä sukupolvi pysyi yhteis-
kunnan kelkassa kohtuul-
lisen ehyenä joukkona aina 
1990-luvun lamaan saakka. 
Työttömyys, viina, avioero 
ja kodin pakkohuutokaup-
pa. Näihin sanoihin tiivistyy 

monen ihmisen lama-ajan 
kohtalo. Surullista on, että 
parhaillaan monien näiden 
laman raskaasti koettelemi-
en perheiden ongelmat ovat 
periytymässä uusille suku-
polville.

Ensi vuonna täysi-ikäi-
syyden portteja kolkutte-
lee nuorten ikäluokka, joka 
syntyi EU-ajan Suomeen. 
Heidän joukkueensa ei ole 
säilynyt yhtenäisenä. Lii-
an monelta puuttuu monet 
elämässä selviämisen eväät. 
Kaikkien perheistä ei ole ol-
lut ottamaan vastuuta kodil-
le kuuluvasta kasvatustehtä-
västä. Myöskään koulu ei ole 

saanut näistä nuorista otetta.
Suomessa on kymme-

niä tuhansia nuoria, jotka ei-
vät ole kirjoissa tai kansissa. 
He eivät sen kummemmin 
opiskele kuin tee työtä. Täl-
laista osattomuuteen ja toi-
mettomuuteen kasvanutta 
joukkoa Suomessa ei ole ai-
emmin ollut. Näillä nuorilla 
on perustellusti tunne, ettei 
heitä tarvita mihinkään. Että 
heistä ei kukaan välitä. Että 
he ovat arvottomia.

Sukupolvien välinen oi-
keudenmukaisuus ja yh-
teistyö ovat aina olleet Kes-
kustan toimintakulttuurin 
perusajatuksia. Nyt suoma-

laisten sukupuussa on tyt-
tärien ja poikien oksalla lii-
an monta hädissään olevaa. 
Keskustalaisten on otetta-
va asiakseen näiden nuorten 
auttaminen ja tukeminen. 

Vaikka valtakunnanpoli-
tiikassa Keskusta on oppo-
sitiossa, kannamme päävas-
tuuta isossa osassa Suomen 
kunnista. Nuoria autetaan 
parhaiten paikallisesti. Hei-
dän syrjäytymistään ei voida 
lopettaa ministeriön mahti-
käskyllä tai kieltää lailla. 

Ratkaisun avaimet ovat 
meidän keskustalaisten kun-
tapäättäjien käsissä. Nuoren 
tulee saada kokea olevansa 

Jokainen on laulun arvoinen?
tärkeä, osallinen. Nuori tar-
vitsee koulutusta ja työtä. Ja 
Keskustaa tarvitaan, jotta jo-
kainen voisi kokea olevansa 
laulun arvoinen.

Annika Saarikko
Keskustan  
varapuheenjohtaja

Pudasjärvellä maatalous on 
elänyt viime vuodet rajua 
murroskautta. Tilamäärä on 
vähentynyt, mutta tuotanto-
määrä on pysynyt aikalailla 
samana. Tilakoko on kasva-
nut, joten tuotanto on kes-
kittynyt suuremmille yksi-
köille.  Muutaman vuoden 
aikana kunnan suurimpia 
yksittäisiä rakennuskohteita 
ovat olleet muutamat robot-
tinavetat, tulevaisuudenus-

Moni elää Pudasjärvellä maataloudesta
koa on maatalousyrittäjillä 
kunnassamme.  Meillä on 
paljon tiloja, jotka nykyise-
nä EU- aikana määritellään 
pientiloiksi. Kuitenkin nämä 
”pientilat” järkevästi hoidet-
tuna antavat leivän monelle 
pudasjärveläiselle perheel-
le. Kaikenkokoisia tarvitaan 
ja se on tämän ammatin rik-
kaus.

 Suurimpia huolenaihei-
ta ovat vähäiset sukupol-

venvaihdokset. Miten saa-
daan nuoret innostumaan 
tähän haastavaan ammat-
tiin? Työn sitovuus ajattelut-
taa monia alalle harkitsevia 
ja viime vuonna ei tehty yh-
tään sukupolvenvaihdosta 
kunnassamme. Koulutusta 
on kyllä saatavana, kunhan 
vain saadaan nuoret kiin-
nostumaan alasta.

Maataloustuottajien ja 
kaupungin välillä tehty yh-

teistyö on ollut erittäin hy-
vää. Toivonkin, että tämä 
yhteistyö jatkuu ja pystym-
me kokoontumaan kaupun-
gin johdon ja luottamushen-
kilöiden kanssa muutaman 
kerran vuodessa yhteisen 
pöydän ääreen miettimään, 
miten tämä elinkeino saatai-
siin säilymään kunnassam-
me. Vaikka suuret päätök-
set maataloudenkin osalta 
tehdään EU:ssa, on kunnan 

On kotiin tulon aika.

merkitys tärkeä. 
Kotimaisen ja varsin-

kin lähiruuan merkitystä ei 
voi koskaan liikaa korostaa. 
Tämä on otettava kaupun-
gin ruokahuollossakin huo-
mioon. Muutama palave-
ri tämän asian tiimoilta on 
jo pidetty. Kaikki me tarvit-
semme puhdasta ruokaa. 
Pudasjärvellä, jos missä, sitä 
on mahdollisuus tuottaa. 
Sen takia tarvitsemme maa-

taloutta myös täällä. 
Mukavaa syksyn jatkoa 

niin kuluttajille kuin tuotta-
jillekin!

Timo Vähäkuopus
MTK- Pudasjärvi vpj
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Pitkän lääkäriuran tehneen näkemyksiä
Oulunkaaren kuntayhtymän 
Pudasjärven Terveysase-
man vastaava lääkäri Hannu 
Honkanen valotti haastatte-
lussa mietteitä menneestä, 
tästä päivästä ja vähän tule-
vaisuudestakin. Honkanen 
on syntyperäinen pudasjär-
veläinen ja näin ollen hän 
tuntee pitkältä aikajänteel-
tä niin paikalliset asukkaat 
kuin kulttuurinkin.

Hannu Honkanen ei ole 
ollut varsinaisesti kunnan- 
tai kaupunginvaltuutettuna, 
mutta hän on toiminut eri-
laisissa luottamustehtävis-
sä, kuten vaalilautakunnas-
sa, Rimminkankaan koulun 
johtokunnan puheenjohtaja-
na kahdeksan vuotta ja Pu-
dasjärven Osuuspankin hal-
lituksen puheenjohtajana 20 
vuotta.

Vanhusväestön hoiva- 
asiat kiireesti kuntoon
- Rimminkankaan kou-
lun johtokunnassa tehtävä-
ni päättyi 2000-luvun alku-
vuosina. Noista hetkistä ei 
ole mitään negatiivista sa-
nottavaa, päinvastoin siihen 
aikaan päätösten tekeminen 

Johtava lääkäri Hannu Honkasen työtä arvostetaan Pudasjärvellä. Yhtenä osoi-
tuksena siitä hänet palkittiin Pudasjärven markkinoilla vuonna 2011 Pudasjärven 
vuoden merkkihenkilöksi. 

oli helpompaa kuin tänä päi-
vänä. Koska rahasta on ol-
lut aina pulaa, niin niillä val-
tuustokausilla, joilla toimin 
koulun johtokunnan pu-
heenjohtajana, säästyimme 
tekemästä päätöksiä suuris-
ta hankkeista. Näin päästiin 
keskittymään oleelliseen, eli 
koulujen perusasioitten hoi-
toon, kertoi Honkanen.

- Terveydenhuollon alal-
la täällä Pudasjärvellä tämän 
hetkiset haasteet liittyvät en-
sisijaisesti vanhusväestöön. 
Tämänhetkinen kaupunki-
laistemme ikärakenne on 
selkeästi iäkästä, jotka tarvit-
sevat erityishuolenpitoa ja –
hoitoa. Ongelmana on pula 
hoiva- ja kotihoivapaikoista 
sekä hoitajista, sillä ammat-
titaitoista työväestöä ei paik-
kakunnalla ole riittävästi, li-
säsi Honkanen.

Hannu Honkasen mie-
lestä vanhusväestön hoiva-
asiat olisi saatava kiireesti 
kuntoon lisäämällä kodin-
omaisia hoitopaikkoja, sillä 
vanhusten laitoshoito, joka 
kuormittaa akuuttihoito-
osastoa, ei ole oikea paikka 
viettää ansaittuja vanhuu-
den päiviä. 

Potilashuolto hyvällä 
mallilla Pudasjärvellä
- Pudasjärvellä on tällä het-
kellä potilashuolto hyvällä 
mallilla, sillä meillä on nel-
jä lääkäriä hoitamassa sijai-
suuksia. Tämä tilanne on 
voimassa vielä ensi vuoden 
puolellakin, antoi Honkanen 
tiedoksi kaupunkilaisille.

Hannu Honkanen kantaa 
huolta tämän päivän lääkä-
rin työstä. Hänen mukaansa 
lähes puolet lääkärin ajasta 
menee erilaisiin toimistoteh-
täviin, joka on puolestaan 
pois potilaskontakteista.

- Ennen kirjoitettiin resep-
tit käsin, ja se oli nopeaa. Nyt 
ollaan menossa elektronisiin 
resepteihin, jotka vaativat 
paitsi kunnollisia tietoyh-
teyksiä, myös aikaa resepti-
en kirjoittamiseen, luonnehti 
nykytilannetta johtava lää-
käri Honkanen.

– Likimain koko se kirjo on 
tullut käytyä lävitse mihin 
kunnanvaltuutetulla on mah-
dollisuuksia edetä. Olen ol-
lut hallituksen ja valtuuston 
puheenjohtajana  ja varapu-
heenjohtajana sekä eri lauta-
kunnissa. Osa tehtävistä ulot-
tui myös seutukaavaliittoon 
saakka, muistelee kokemuk-
siaan veteraani kunnallispo-
liitikko Jorma Alatalo. Hän 
työskenteli keskusmetsälau-
takunta Tapion hommissa 
eläkeikäänsä saakka

Alatalon valtuustokau-
teen sattui moniakin suu-
ria asioita. Kaikki asiat eivät 
menneet läpihuutojuttuina 
valtuustossa lävitse ja asi-
at herättivät suuria tunteita 
niin politiikoissa kuin paikal-
le saapuneessa yleisössä. Val-
takunnallistakin julkisuutta 
saatiin.

– Eniten tunteita herättä-
nyt iso asia oli Kollajan allas 
ja turvevoimalahanke Pudas-
järvellä. Asiat saivat paljon 
ihmisiä liikkeelle. Järjestys-
miehet joutuivat saattamaan 
osan yleisöstä pihalle, kos-
ka tunteet kuumenivat liikaa 
asioita käsitellessä. Pohjolan 
voima oli hankkeiden taka-
na. Ensin olisi tehty turvevoi-
mala ja sen jälkeen Kollajan 
allas. Asioita puitiin kaikki-
aan nelisen vuotta. Sitten tuli 
koskiensuojelulaki, joka kaa-
toi Kollajan altaan rakenta-
misen ja samalla myös turve-
voimalahankkeen ja Pohjolan 

Veteraani-kunnallispoliitikon mietteitä
voima vetäytyi hankkeesta.

Toinen suuri hanke Alata-
lon kaudella oli Syötteen ra-
kentaminen. 

– Syötteen rakentaminen 
sujui aikoinaan pääsääntöi-
sesti yksimielisesti ja kivut-
tomasti. Kaikki ymmärsivät 
sen merkityksen ja siitä ha-
luttiin tehdä näkyvä ja näyt-
tävä hiihtokeskus. 

Nykyinen kuntapolitiik-
ka mietityttää Alataloa. Kau-
pungin talous on saatu ta-
sapainotettua, mutta osin 
velkarahalla. Aikanaan lainat 
lankeavat maksettaviksi ja 
nyt vielä lisäksi on koulujen 
ilmanlaatuongelmat.  Niiden 
vuoksi joudutaan rakenta-
maan uusi koulu ja ei sekään 
ilmaiseksi tule vaan lisää vel-
kaa joudutaan ottamaan. Toi-
nen minkä Alatalo mainitsee 
hyvinkin ongelmalliseksi ja 
paljon ajattelutyötä vaativak-
si on kuntarakenteiden uu-
distaminen ja yhteen liitty-
minen.

– En usko että meidän asi-
at paranee, jos liitytään Ou-
luun. Ensiksi Ouluun on pit-
kä matka pitäjän takalaidalta. 
Ja jos sinne saadaan Pudas-
järveltä kaksi tai kolme val-
tuutettua, niin mihin niiden 
ääni riittää seitsemänkym-
menen muun äänen seassa. 
Edelleen sanotaan että sitten 
lääkäriin pääsee nopeammin 
kuin tähän asti. Lääkäreitä 
tulee olemaan edelleen sama 
määrä, mutta potilaat sen si-

jaan lisääntyy. Kuntauudis-
tuksen kriteereissä on vielä 
paljon tarkennettavaa. Kyllä 
ihmisillä pitäisi olla tarkempi 
tieto mitä ollaan tekemässä ja 
mihin ollaan menemässä en-
nen kuin päätöksiä aletaan 
tekemään.

Työllistämin, raaka-ainei-
den jalostaminen, turvesuot, 
tuulivoima ja maahanmuut-
tajat on asioita joita Alatalo 
on pohtinut mielessään pal-
jonkin.

– Pudasjärven kannalta 
on ensiarvoisen tärkeää että 
Kontiotuote ja Profin ovat 
pysyneet paikkakunnalla ja 
työllistävät edelleen ihmisiä 
ja laajentavat tuotantolaitok-
siaan. Niitä ei pidä missään 
nimessä päästää paikkakun-
nalta pois. Pudasjärvellä on 
puuta ja paljon. Mutta suu-
rin osa siitä rahdataan park-
kipäällisenä paikkakunnalta 
ulos. Pitäisi luoda tai löy-
tää sellainen yritys joka al-
kaisi näiden kahden yrityk-
sen lisäksi jalostamaan puuta 
paikkakunnalla ja veisi val-
miita tuotteita maailmalle. 

Turvesoita Pudasjärvellä 
riittää ja niitä pitäisi hyödyn-
tää lisää. Eli ottaa uusia aluei-
ta turvetuotantotoimintaan. 
Vanhat suot ovat taas muu-
taman kymmenen vuoden 
kuluttua kasvattaneet uuden 
turvepeitteen ja ovat ennal-
laan. Turvetuotanto tuo pal-
jon tuloja ja työpaikkoja paik-
kakunnalle. 

Tuulivoimasta olen ollut 
aina sitä mieltä että se on ve-
rorahoilla toimivaa hommaa.  
Nyt tänne on suunniteltu 
tuulivoimalaa ja sitä en vas-
tusta. Se tulee valtion maille, 
joka ei ole keneltäkään pois, 
eikä juuri näy mihinkään 
eikä kyllä haittaisi vaikka nä-
kyisikin. Tuo se kuitenkin 
kaupungille kiinteistöverotu-

loja ja jos saataisiin vielä säh-
kön tuotostakin jotain kau-
pungille tilittymään. Kaikki 
nämä asiat pitäisi huomioida 
kun asioista aletaan neuvot-
telemaan. Maahanmuuttajiin 
suhtaudun myötämielisesti. 
Jos he kotiutuvat paikkakun-
nalle, työllistyvät ja perusta-
vat perheitä paikkakuntalais-
ten kanssa, niin väkimäärä 

pysyisi ennallaan, ellei alkai-
si jopa kasvamaan. 

Alatalo seuraa edelleen 
aktiivisesti paikkakunnan 
ja ulkomaiden tapahtumia 
ja ottaa tarvittaessa asioihin 
kantaa. 

Jorma Alatalo tuli tapaamaan puoluesihteeri Timo Laanista 
hänen vieraillessaan Pudasjärvellä perjantaina 5.10. 
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Keskustan ehdokkaat
Kuntavaalit 28.10.2012. Ennakkoäänestys Suomessa 17.-23.10.2012

Gripenberg 
Marja
Opettaja,	eläkeläinen

Koivula Marko 
Tapahtumajäjestäjä

Nivala Kaisa 
Maatalousyrittäjä

Savolainen Mirja 
DI,	projektipäällikkö

yasin huner 
Abdulah
Opiskelija

71

31

41

51

61

ylitalo Paula
Vapaa-aikaohjaaja,
opiskelija

haataja Auri
Sosionomi,	diakoni

Komulainen erja
Vakuutussihteeri
sairaanhoitaja	AMK

oinas-Panuma 
eero 
Matkailuyrittäjä,	poromies

Seppälä Panu 
Opiskelija

72

32

42

52

62

harju Miikka
Opiskelija

Kortetjärvi Paavo
Lehtori

Parkkisenniemi 
hilkka 
Kasvatustieteen	maisteri

Simu Kerttu 
Eläkeläinen,	karjakko	

33

43

53

63

Ahonen Eija
lähihoitaja

juusola Kimmo 
Matsätalousinsinööri	
AMK

Moilanen janne 
Luokanopettaja

Ronkainen onerva 
Ohjaaja

Veivo Sointu
Kasvatustieteen	maisteri,	
sosionomi

29

39

49

59

69

Asikkala liisa 
Laboratoriomestari,
eläkeläinen

Koivukangas 
jouni 
LVI-asentaja

Määttä Marjukka 
Lähihoitaja

Sallinen hanna 
Opiskelija

Vähäkuopus Timo
Maanviljelijä

30

40

50

60

70
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Mustafe Hagi Farah 
rikosseuraamusalan  
AMK-opiskelija,  
lähihoitaja 
Pähkinärinne 217

Pentti Hakulinen 
kaupunkineuvos, 
hallintotieteiden maisteri 
Rekola  218

Pertti Hallikainen 
pankkitoimihenkilö,  
luottamusmies 
Tikkurila  219

Salla Airaksinen 
markkinointipäällikkö,  
medianomi AMK 
Tikkurila  213

Irja Ansalehto-Salmi 
rehtori 
Kaivoksela 
  214

Else-Maj Björkqvist 
DI, vanhempi  
tutkimusinsinööri 
Riipilä  215

Hanna Frosterus 
ympäristösuunnittelija AMK,  
tradenomi 
Louhela  216

Helvi Honkanen 
eläkeläinen 
Hämeenkylä 
  224

Aimo Häkkinen 
eläinlääkäri, eläkkeellä 
Pakkala 
  225

Matti Hämäläinen 
eläkeläinen 
Pähkinärinne 
  226

Kalle Haukka 
yrittäjä 
Korso 
  220

Tapani Heikonen 
järjestelmäsuunnittelija 
Kartanonkoski 
  221

Johannes Hirvaskoski 
varatuomari 
Sotunki 
  222

Juha Hirvonen 
suunnittelija 
Matari 
  223

Ilmari Kekkonen 
yrittäjä 
Kuninkaanmäki 
  231

Martti Kiviranta 
JHTT, talouspäällikkö 
Matari 
  232

Shemsi Krasniqi 
merkonomi 
Martinlaakso 
  233

Erkki Kanalanmäki 
markkinointijohtaja 
Asola 
  227

Sirje Kanalanmäki 
markkinointisihteeri 
Asola 
  228

Marja-Liisa Kari 
yrittäjä, kauppateknikko 
Korso 
  229

Petteri Karioja 
tuotepäällikkö 
Matari 
  230

Mekdes Miettinen 
opiskelija, elintarviketieteiden  
ylioppilas 
Kulomäki  238

Toivo Mäkelä 
tietoliikkenneyliasentaja 
Leppäkorpi 
  239

Jari Mäkeläinen 
ohjelmistotestaaja 
Simonkylä 
  240

Jasi Kuokkanen 
työsuojelupäällikkö 
Sotunki 
  234

Hanna Luukkonen 
palveluneuvoja 
Ilola 
  235

Sylvi Merta-Junkkari 
vastaava toimintaterapeutti 
Pähkinärinne 
  236

Ray Metsälä 
insinööri (AMK) 
Koivukylä 
  237

Jorma Pentikäinen 
sääteknikko, maanviljelijä 
Seutula 
  245

Petri Raveala 
yrittäjä, rakennusinsinööri 
Seutula 
  246

Pekka Riikonen 
kunnossapidon  
erikoisammattimies 
Seutula  247

Auno Mäkinen 
neuvottelupäällikkö, pastori 
Vantaanlaakso 
  241

Darja Mäntyniemi 
sosiaalityöntekijä 
Tikkurila 
  242

Kirsti Nieminen 
sairaanhoitaja 
Leinelä 
  243

Hannu Palmu 
osastopäällikkö, dipl. ins. 
Pähkinärinne 
  244

Arja Wallenius 
päihdetyöntekijä 
Asola 
  252

Alpi Ripatti 
mielenterveyshoitaja 
Malminiitty 
  248

Riitta Ryhänen 
oikeust. kand.,  
kilpailuasiainneuvos 
Myyrmäki  249

Eija Savela 
lähihoitaja 
Ylästö 
  250

Hannu Takala 
KM, erityisluokanopettaja 
Asola 
  251

Jussi Vähäkangas 
työnjohtaja 
Keimola 
  256

Markus Ylimaa 
poliittinen suunnittelija,  
valtiotieteiden yo 
Martinlaakso  257

Maija Vanhanen 
aineenopettaja, fil. maist. 
Kaivoksela 
  253

Jyrki Vaskela 
postimies 
Nikinmäki 
  254

Jussi Virrankari 
sairaanhoitaja 
Havukoski 
  255

Pudasjärvellä

Heikkilä Juha 
Maanviljelijä

Kumpumäki  
Seppo
Yrittäjä

Peuraniemi Kari 
Maanviljelijä

Siuruainen- 
Kalliola Aira 
Musiikinopettaja

34

44

54

64

hiltula hannu 
Datanomi,	edustaja

lantto Maria 
Maatalousyrittäjä

Putula heikki 
Maanviljelijä

Särkelä Sauli 
Yrittäjä

35

45

55

65

hiltula Risto 
Metsätalousinsinööri

lantto Minna 
Kotiäiti,	sosionomi	AMK

Puolakanaho Urpo
Maanviljelijä

talala Reijo
Lehtori

36

46

56

66

hämäläinen  
henrik 
Avainasiakaspäällikkö

Lehtimäki Outi
Sairaanhoitaja

Pääaho Aarno 
Levyseppähitsaaja

turpeinen Alpo
Eläkeläinen

37

47

57

67

jussila jari 
Projektipäällikkö

Mahlakaarto Ari
INuoriso-	ja		
vapaa-ajan	ohjaaja

Riekki Vesa 
Metsuri

Vainio taina
Maidontuottaja

38

48

58

68

VAAlIKyytIÄ tARjollA, otA yhteyttÄ:
hetekylän alue: 
Karvonen Jussi 040 573 2459
Puhoksen alue: 
Hannu Vainio 040 834 5762
Iinattijärven alue: 
Martta Vikström 040 913 4948
Sarakylän alue: 
Iivari Jurmu 0400 219 486
livon alue: 
Pekka Törmänen 040 535 5834
Aittojärvi-Siurua alue: 
Seija Siurua 040 593 4617
Kurenalan alueella:
Irja Aikkila 040 570 9645

Pe 12.10. klo 11.-18. vaaliteltta S - Marketin edessä, 
makkara-, mehu- ja pikkuleipätarjoilu
Su 14.10. MUUMIPAPPAPÄIVÄ Parkkisenniemellä Asmuntintie 869 B.
Maisteltavana lapinmuorin herkkuja, lapsille mukavaa puuhaa. 
Su 14.10 klo 18.30 keskustelutilaisuus kuntavaalien merkeissä 
Iinattijärven kylätalolla. Mukana alueen kuntavaaliehdokkaita.
Ke 17.10 klo 19.00 
vaali-ilta Sarakylän koululla. Paikalla ehdokkaita ja kahvitarjoilu.
Pe 19.10. klo 11-18 vaaliteltta K -supermarketin edessä 
kahvi-, pasteija- ja pullatarjoilu
Pe 26.10. klo 11 alkaen torilla 
hernekeittotarjoilu ja ohjelmaa.
Su 28.10. klo 19. Vaalivalvojaiset Ravintola Street 4 

Jokaisessa tilaisuudessa lisäksi arvontaa. 
Tapahtumien ajaksi pystytetään teltta. 
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Kuntavaaliehdokkaiden tavoitteet
Keskustan ehdokkaat kuntavaaleissa Pudasjärvellä vuonna 2012. 
Kaikki ovat vastanneet seuraaviin kysymyksiin:
1. Ammatti
2. Perhesuhteet
3. Harrastukset
4. Tavoitteet, mihin asioihin haluat kiinnittää huomiota valtuutettuna. 

AHONEN EIJA
1. Lähihoitaja.
2. Naimisissa 
2 lasta.
3. Puutarhanhoito, liikunta.
4. Vanhukset ja lapset.

ASIKKALA  
LIISA
1. Laboratoriomes-
tari, eläkeläinen   
2. Avoliitossa. 
3. Posliininmaalaus/antiik-
kinallen teko/syöpäkerhossa 
toimiminen.

GRIBENBERG  
MARJA
1. Opettaja, 
eläkeläinen 
2. Eronnut.
3. Harrastukset luonto, käsi-
työt, kukkien hoitaminen.
4. Kasvatukseen ja koulutuk-
seen liittyvät asiat, kyläasiat 
ovat lähellä sydäntä.
Mottona: Yhteistyöllä kaik-
ki sujuu.

HAATAJA  
AURI
1. Sosionomi.
2. Naimisissa ja 2 lasta.
3. Metsästys, musiikki, opis-
kelu, liikunta.
4. Kaikkien ihmisten tasa-ar-
voiseen kohteluun. Lasten ja 
nuorten hyvinvointiin. Lähi-
palveluiden turvaamiseen. 
Vanhusten hoidon laatuun.

HARJU MIIKKA
1. Insinööriopiske- 
lija.
2. Sinkku.
3. Kalastus ja metsästys.
4. Nuorten työllisyyden ja 
aseman parantaminen koti-
kunnassamme.

HEIKKILÄ JUHA 
1.Maanviljelijä.
2.Avovaimo, kol-
me poikaa.
3.Penkkiurheilu, karjanjalos-
tus, poronhoito. 
4.Avoimuuden lisääminen 
päätöksien teossa. Syrjäkyli-
en elinvoiman puolustami-
nen.

HILTULA  
HANNU
1. Datanomi 
(edustaja Tapiola)
2. Naimisissa
3. Metsästys, kalastus.
4. Nuoret lapsiperheet, nuo-
ret, vanhusten hoito, yrittä-
jyys.

HILTULA  
RISTO
1. Asun Kouvalla 
vaimoni kanssa. 
Olen kunnostanut mökkini-
ympärivuotiseen asumiseen 
kelpaavan.
2. Olen eläkkeellä metsäalan 
toimihenkilöntöistä, koulu-
tuksena on metsätalousinsi-
nööri.
3.  Harrastuksiani ovat lii-
kunta, etenkin hiihto sekä 
metsätyö, jossakin
määrin myös järjestötyö. Kir-
joittelen huvikseni omista 
muistoistani.
4. Pidän tärkeänä mahdolli-
suutta asua maaseudulla, ko-
tona vanhanakin.

HÄMÄLÄINEN  
HENRIK
1.  Avainasiakas-
päällikkö.
2.  Naimisissa.
3.  Hirvenmetsästys, golf, va-
lokuvaus.
4. Sosiaali- ja terveysasiat 
ovat lähellä sydäntä, huolen-
pitoa vauvasta vaariin.

JUSSILA JARI
1.  Projektipäällikkö.
2. Naimisissa 
Maaret Ihmeen 
kanssa, 4 aikuista lasta.
3.  Järjestötyö (Iijoen vesis-
tön kalastusalueen pj. Koil-
lis-Golf ry. sihteeri-rahas-
tonhoitaja), golf, musiikki, 
metsästys.
4. Elinvoimaa koko pitäjään. 
Vilkkaat toimivat kylät. Hy-
vät tie- ja tietoliikenneyhtey-
det. Laadukkaat nykyaikaiset 
palvelut tasapuolisesti asuin-
paikasta riippumatta.

JUUSOLA  
KIMMO
1.Metsätalousinsi-
nööri, AMK.
2. Perheellinen.
3. Metsästys, kalastus ja valo-
kuvaus.
4. Kotihoidontuen kuntali-
sä käyttöön, ihmisten hyvin-
vointi - erityisesti lasten ja 
nuorten, yrittäjyys ja luon-
nonvarat. 

KOIVUKANGAS  
JOUNI
1. LVI-asentaja.
2. Poikamies.
3. Kalastus, laskettelu, kelk-
kailu, palokunta.
4. Keskusta lähellä. Lähi-
vaikuttamisella voimava-

rat ja osaaminen yhteiseen 
käyttöön. Jokaisella tu-
lee olla mahdollisuus vai-
kuttaa kotikuntansa asi-
oihin. Hyvinvoinnin yksi 
keskeisimmistä asioista on 
turvallisuus. Turvallisuuden 
tunteen luominen ja vahvis-
taminen kaupungissamme. 
Turvallisuus syntyy mo-
nen asian yhteissummasta. 
Turvallisuuden tunnetta luo- 
vasta asuin- ja työympäris-
töstä, palvelujen saavutetta-
vuuden ja riittävyyden var-
muudesta sekä toimivista 
liikennejärjestelyistä. Harras-
tusmahdollisuuksien kehittä-
minen ja lisääminen.

KOIVULA  
MARKO
1.  Tapahtuma-
järjestäjä.
2. S inkku.
3. Järjestötoiminta, satunnai-
nen liikunta.
4. Uusi koulurakennus mah-
dollisimman pian korvaa-
maan yläkoulun ja lukion ti-
laongelmat, yrittäjyyttä on 
kehitettävä myös keskustan 
alueella, sivukylille turvat-
tava peruspalvelut, terveys-
palveluihin lisää resursseja, 
vanhus- ja vammaispalvelut 
turvattava kotikuntaan. Ei 
kuntaliitoksille – ellei kunta 
itse halua! 

KOMULAINEN  
ERJA
1.Leikkaus-aneste-
siasairaanhoitaja. 
Työskentelen Kelalla vam-
maisetuuksien ja kuntoutus-
asioiden parissa.
2. Kahden aikuisen tyttären 
äiti.
3. Vesijuoksu, kuntosali, joo-
ga, hiihto.
4. Peruspalveluiden ja hyvin-
voinnin turvaaminen vau-
vasta vaariin, elinvoimaa 
koko pitäjään.

KORTETJÄRVI  
PAAVO
1. Lehtori.
2. Naimisissa.
3. Metsästys, metsänhoito.
4. Ammatillinen koulutus 
säilyy Pudasjärvellä, tasa-ar-
voinen terveydenhuolto kai-
kille. Vanhuksille hyvät hoi-
topalvelut hoitolaitoksissa tai 
kotona, työtä työikäisille.

KUMPUMÄKI  
SEPPO
1. Yrittäjä
 2. Naimisissa, neljä 
lasta, yksinkertainen pappa. 
 3 .Metsästys ja kalastus, sau-
nanlämmitys 
4. Perusterveydenhuollos-
ta ja vanhuspalveluista sel-
vempiä toimintamalleja kus-
tannustehokkaasti. Kunnan 
resurssit ja voimavarat koh-
dennettava niille kuuluviin 
perustoimintoihin. Koulutus 
ja terveydenhoito, vanhus-
palvelu. Päätösvalta demo-
kraattisesti valituille henki-
löille. Kannatus äänestäjien 
antamalla valtakirjalla.

LANTTO  
MARJA
1. Maatalous-
yrittäjä.
2. Naimisissa, neljä tytärtä.
3. Marjastus, leipominen, kä-
sityöt.
4. Lapsissa ja nuorissa on tu-
levaisuus.

LANTTO  
MINNA
1. Kotiäiti, sosio-
nomi (amk).
2. Naimisissa, kolme lasta.
3. Puutarha, ulkoilu ja luke-
minen.
4. Riittävät perhepalvelut ja 
kotihoidontuen kuntalisä, lä-
hipalveluiden ja -tuotteiden 
esimerkiksi lähiruoan edistä-
minen.

lehtIMÄKI  
oUtI
1. Sairaanhoitaja, 
työskentelen tällä 
hetkellä ensihoidossa eli am-
bulanssissa.
2. Olen eronnut. Ei lapsia. 
Kaksi koiraa ja hevonen yllä-
pidossa.
3. Metsästys, juoksu, hiihto, 
ratsastus ja melonta. Luen 
kirjoja, tykkään tehdä käsitöi-
tä (kutominen tällä hetkellä).
4. Haluaisin kiinnittää huo-
miota vanhustenhuoltoon 
ja terveydenhuoltoon, jotka 
ovat ominta alaani. Harras-
tusten pohjalta luonto on lä-
hellä sydäntäni. Pudasjärvel-
lä on paljon mahdollisuuksia 
harrastamiseen sekä luon-
nossa, että myös muuten. 
Näitä asioita haluaisin nos-
taa esille.

MAHLAKAARTO 
ARI
1. Nuoriso- ja 
vapaa-ajan ohjaaja
2. Avoliitossa.
3. Metsästys ja kalastus.
4. Lasten ja nuorten asiat

MOILANEN  
JANNE
1. Luokanopettaja
2. Vaimo, 3 lasta
3. Metsästys, kalastus, sali-
bandy

4. Kotiapu käyttöön. Työ-
hönotossa vedettävä kotiin 
päin. Tiet kuntoon. Voimia 
suunnattava myös yrityksiin. 
Kannetaan vastuuta, myös 
naapurista. Uuden koulun 
rakentamiseen mukaan ope-
tuksen ammattilainen.

MÄÄTTÄ  
MARJUKKA
1. Lähihoitaja, mie-
lenterveys- ja päihteet ko.
2. Naimisissa.
3. Lukeminen, jooga, luonto.
4. Haluan kiinnittää huomi-
ota sosiaali- ja terveyspuo-
len asioihin kaikissa osa-alu-
eissa; Lapset, perheet, nuoret, 
työttömät, vanhukset... Sivis-
tyspuolelta koulujen tilanteet 
kiinnostavat; miten käy opis-
kelujen eri kouluasteilla, kun 
paikat kärsii sisäilmaongel-
mista jne.

NIVALA KAISA
1.Maatalousyrittäjä.
2.Leski.
3.Eläimet ja luonto.
4.Pyrin keskittymään koko-
naisvaltaisesti kaupungin 
asioiden hoitoon.

OINAS- 
PANUMA EERO
1. Matkailuyrittäjä, 
poromies.
2. Naimisissa, viisi lasta, jois-
ta nuorin Rimmillä 7. luokal-
la sekä kolme lastenlasta Til-
da, Salli ja Sylvi.
3. Lukeminen, metsästys ja 
kalastus sekä kaikki luontoon 
liittyvä mm. linnunpönttöjen 
teko ja peruskorjaus.
4. ”Arvaa oma tilasi, anna 
arvo toisellekin”. Tämä suo-
malainen sananlasku ja kan-
sanviisaus sopii ohjenuoraksi 
niin politiikkaan kuin elä-
mään yleensäkin.

PARKKISEN- 
NIEMI HILKKA
1.Sivistystoimen-
johtaja, rehtori, eläkeläinen.
3.Kalastus, mökkeily, puu-
tarhanhoito, mummina ole-
minen. 
4.Terveellinen ja turvallinen 
elämä lähellä.

PEURANIEMI  
KARI
1.Maanviljelijä.
2.Naimisissa, 1 lapsi.
3.Metsästys ja kalastus, su-
keltaminen, rullaluistelu, 
pyöräily, matkustelu.
4.Kuntatalous pitää saada 
kuntoon. Tasapuolisesti huo-
lehtia kaikista kuntalaisista ja 
kuntalaisten asioista. Toimin-
taedellytykset yrittäjyydelle 
kuntoon, sivukylien asukkai-
den asioista huolehtiminen. 
Kunnalliseen päätöksente-
koon rehellisyys, avoimuus, 
tasapuolisuus sekä järki käyt-
töön.
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PUOLAKANAHO  
URPO
1.Maanviljelijä.
2.Puoliso ja 1 tyttö.
4.Kaupungin eri kyläkulmi-
en kehittäminen tasapuoli-
sesti. Maatalouden toimin-
taedellytysten turvaaminen. 
Lapsi, nuoriso ja vanhuspal-
velujen kehittäminen koko 
kaupungin alueella.

PUTULA  
HEIKKI
1. Maatalousyrittäjä.
2.Naimisissa, 9 lasta.
3.Perhe, luottamustoimet.
4.Kodinhoitoapua perheille, 
sillä kaikilla ei ole sukulai-
sia tai isovanhempia apuna 
lapsia hoitamassa. Maaseu-
tuelinkeinojen ja maaseudun 
kehittäminen, että sivuky-
lät pysyivät elinvoimaisina ja 
asuttuina.

PÄÄAHO  
AARNO
1.  Levyseppä-
hitsaaja.
2.  Avoliitossa, kolme lasta 
(poikaa).
3.  Urheiluseuran toiminta, 
metsästys, hirvenmetsästys 
koiran kanssa, ym.
4. Työtä nuorille, vanhusten 
kotihoitoon, laitoshoitoon 
sekä muut terveydenhoito 
palvelut.

RIEKKI VESA
1. Metsuri.
2. Naimisissa.
3. Perheenisä, 
metsänhoito, retkeily, met-
sästys ja yhteiskunnallisten 
asioiden seuraaminen.
4. Keskeltä elämää!
Kuntapäättäjän kokemus 
ja näkemys vahvana tuke-
na tämän päivän asioihin ja 
tulevaisuuden haasteisiin, 
tavallisen arjen keskeltä. Per-
heiden hyvinvointi, nuorten 
tulevaisuus, työikäisten kau-
punki, yrittäjyyden ympä-
ristö, vanhuuden turva. Ta-
loudellinen ja tehokkaasti 
toimiva kaupunki - elinvoi-
mainen Pudasjärvi.

RONKAINEN  
ONERVA
1.Ohjaaja (Mie-
lenterveyskuntou-
tujien tukiasunnot).
2.Naimisissa.
3. Lukeminen, käsityöt ja ul-
koilu.
4.Syrjäkylien palvelujen pa-
lauttaminen. Sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden henkilöstön 
lisääminen.

SALLINEN  
HANNA
1. Opiskelija.

2. Naimaton.
3. Lehtityöt, bloggaaminen, 
koru- ja muut käsityöt.
4.  Erityisesti nuorten ja nuor-
ten aikuisten hyvinvointiin 
ja syrjäytymisen estämiseen. 
Mielenterveys- ja päihdetyö, 
opiskelu- ja työllistymismah-
dollisuuksien parantaminen.

SAVOLAINEN  
MIRJA
1. Projektipäällikkö, 
diplomi-insinööri.
2. Itsekseen asuva.
3. Matkailu, luontomatkai-
lussa erityisesti pohjoinen ve-
tää puoleensa ja kuntoilu eri 
muodoissa.
4. Kuntalaisen hyvinvointi ja 
kunnioitus ikään katsomatta 
on päätöksenteon lähtökoh-
ta. Kehitetään Pudasjärven 
kaupunkia siten, että elämi-
sen mahdollisuudet toteutu-
vat siellä missä ihmisiä on. 
Yrittäjyyden tukeminen on 
tärkeää, jotta saisimme säily-
tettyä/lisättyä työtä paikka-
kunnalla oleville ja saisimme 
houkuteltua uusia asukkaita 
Pudasjärvelle. Yhtenä konk-
reettisena esimerkkinä kehit-
tämisestä on se, että opetel-
laan tuotteistamaan luontoon 
liittyviä matkailumahdolli-
suuksia. Ollaan oikialla ta-
valla ylypeitä omasta pitäjäs-
tämme - luonnossamme on 
tulevaisuuden ja myös tämän 
päivän voimavara!

SEPPÄLÄ  
PANU
1. Opiskelija.
2. Ei ole perhettä.
3. Metsästys.
4  Lasten ja nuorten hyvin-
vointi.

SIMU KERTTU 
ent. Vengasaho
1. Karjakko, 
eläkeläinen.
2. Naimisissa.
3. Ihmisten asioiden hoito, 
sauvakävely, runojen kirjoit-
taminen.
4. Pudasjärven terveyskes-
kuksen arkipäivystys säily-
tettävä 8.-18., jotta työläiset, 
vanhukset, lapsiperheet ja 
kaikenikäiset pääsevät hoi-
toon omalla paikkakunnal-
laan. Oulun reissut tulevat 
kalliimmaksi, jos suunnitel-
ma ajan lyhentämisestä klo 
16. toteutuu. STOP supistus-
suunnitelmalle! Hoitajia olta-
va tarvittava määrä kaikille 
aloille! Kodinhoitotuen kun-
talisä päätökseen ja käyttöön, 
kodinhoitajat takaisin! Van-
huksista hyvä huoli, kotona 
asuminen on kaiken A ja O, 
sinne apua tarpeen mukaan!
Ympäristö, siisteys, viihty-
vyys, hoidamme ympäristöä 
niin, että se kestää päivän-
valon ympäri vuorokauden. 

Näin on meillä täällä hyvä 
asua ja mallia annamme 
muillekin!  Yrittäjät ja työn-
tekijät paikkakunnallamme 
kunniaan ja käyttöön! Ostot 
yrittäjiltä, omasta kaupungis-
tamme. Maataloudelle sanon 
sen, että jaksakaa uurastaa: 
maito, voi ja liha on tärkeää. 
Ammattioppilaitos ja lukio: 
päättäjien pitää vartioida, 
että säilyy paikkakunnalla! 
Toiminnan ja kehityksen ta-
voitteet: Nuorilta pyyntö; 
saada ensitilassa oma jäähalli 
Pudasjärvelle ja tarpeeksi uu-
sia asuntoja paikkakunnalle 
- ihmiset haluavat tulla Pu-
dasjärvelle asumaan, töihin, 
yrittämään ja toimimaan yh-
teisöllisesti, yhdessä lähim-
mäisen parhaaksi!

SIURUAINEN- 
KALLIOLA AIRA
1. Olen ammatil-
tani ensin kansa-
koulunopettaja ja sen jälkeen 
mus.opettaja, laulunopet-
taja ja director cantus. Olen 
eläkkeellä opettajan virasta-
ni, mutta olen tällä hetkellä 
tuntiopettajana Pudasjärven 
kansalaisopistossa.
2. Olen naimisissa ins.op. 
Teuvo Kalliolan kanssa. Poi-
kani asuu Singaporessa ja hä-
nellä on kaksi tytärtä indone-
sialaisen vaimonsa kanssa.
3. Harrastuksiin ei oikein jää 
aikaa, kun työni on harras-
tukseni. Hirvien perässä olen 
juossut viisi edellistä vuot-
ta, mutta tänä vuonna en ole 
mukana.
4. Kun olen ns. paluumuut-
taja ja asun täällä kaukana 
kaikista ns. normaali kau-
punkilaisten palveluista ja 
huolehdin vanhasta äidis-
täni kotiin, voi vain arvata 
mikä on mielestäni tärkeintä. 
Kaikki ne vanhat ihmiset pi-
täisi saada pienillä avustuk-
silla asumaan kotonaan. Mu-
siikinopettajana pidän myös 
tärkeänä, että lapset voisi-
vat omilla kylillään harrastaa 
musiikkia ja myös muitakin 
harrastuksia. Meiltä on viety 
koulu pois, eikä ole paikkaa 
tavata kavereita, eikä har-
rastaa. Olen sitä mieltä, että 
pienet perusasiat lapsille ei-
vät mene koskaan hukkaan. 
Kansalaisopiston toiminta 
kylillä tulisi turvata, koska se 
on ainakin yksi hyvä harras-
tusmahdollisuus.

SÄRKELÄ  
SAULI
1. Matkailualan 
yrittäjä.
2. Sinkku.
3. Kävely, hiihtäminen, kalas-
tus, lukeminen, ajankohtais-, 
historia- ja kulttuuriohjelmi-
en seuraaminen.
4. Kalastusmatkailun kehit-

täminen Pudasjärvellä. Syöt-
teen koulun pitäminen Syöt-
teellä jatkossakin, koska sillä 
on tärkeä imagollinen merki-
tys matkailullisesti. Sivuky-
lien vanhusten palveluiden 
säilyttäminen vähintään ny-
kyisellä tasolla.

TALALA REIJO
1. Lehtori.
2. Naimisissa, kol-
me lasta ja kahdek-
san lastenlasta.
3. Monipuolinen liikunta, 
mökillä askartelu ja marjas-
tus.
4. Kaupunkilaisten peruspal-
velut saatava omasta kun-
nasta - yrittäjyyttä tukemalla 
luomme kaupunkilaisille uu-
sia työpaikkoja ja elinvoimaa 
- kunnallinen, perinteinen ja 
demokraattinen päätöksen-
teko säilytettävä - koulutus-
mahdollisuudet säilytettävä.

TURPEINEN  
ALPO
1.Eläkeläinen.
2.Puoliso.
3.Metsänhoito, nuorisotyö, 
metsästys. 
4.Yritän tehdä parhaani syr-
jäkylien sekä vanhusten ja 
nuorten hyvinvoinnin par-
haaksi.

VAINIO TAINA
1: Maidontuottaja.
2: Naimisissa, 
kaksi aikuista lasta.
3:Lukeminen, sauvakävely, 
uinti.
4: Avoimesti ihmisen hyvin-
voinnin puolesta, laatutietoi-
suuden palauttaminen teke-
miseen.

VEIVO SOINTU
1. Kasvatustieteen 
maisteri, luokan-
opettaja, sosionomi, 
nuorisosihteeri.
2. Kissallinen leski.
3. Opiskelu, kirjoittaminen, 
monipuolinen liikunta ja 
tanssi, yhdistystoiminta, seu-
rakunnan luottamustehtävät.
4. Pudasjärven kaikenikäis-
ten ihmisten hyvinvoinnin ja 
toimeentulon edistämiseen 
rakentavalla  yhteistyöllä 
luottamushenkilöiden, viran-
haltijoiden, yritysten, yhdis-
tysten ja järjestöjen toimijoi-
den kanssa.
Kuntalaisten kuuleminen, 
kuunteleminen ja asioiden 
eteenpäin vieminen rohkeal-
la ja avoimella otteella.
Kaupungin kehittämisen ja 
toiminnan toteutuksen pai-
nopisteinä pidän perhei-
den arjenhallinnan tukemis-
ta (kotihoidontuen kuntalisä 
käyttöön), lasten ja nuorten 
koulutus- ja harrastustoi-
minnan laaja-alaista ylläpitä-
mistä ja lisäämistä, nuorten 

ja työikäisten työllistymis-
mahdollisuuksia edistävän 
yritys- ja hanketoiminnan 
vahvistamista, lähipalvelu-
jen saatavuuden turvaamis-
ta, vanhusväestön asumis- ja 
osallistumismahdollisuuksi-
en kehittämistä sekä kaikkia 
kuntalaisia palvelevan terve-
ys- ja sosiaalihuollon toimin-
nallisuuden vahvistamista 
mm. terveysaseman päivys-
tysaikojen säilyttämistä ilta- 
ja viikonloppuaikoina.

VÄHÄKUOPUS  
TIMO
1.Maanviljelijä.
2. Naimisissa.
3. Liikunta, järjestötyö, moot-
toripyöräily ja mökkeily.
4. Kunnan on taattava kai-
kille tasapuoliset palvelut 
ikään, sukupuoleen tai asuin-
paikkaan katsomatta. Kou-
lunkäynti on järjestettävä 
niin, että koulut ovat asian-
mukaisessa kunnossa ja mat-
kat järkeviä. Perusterveyden-
huoltoon pääsyn pitää olla 
vaivatonta. Hyvät puhelin- 
ja tietoliikenneyhteydet pitää 
olla saatavilla kaikilla.

YASIN HUNER
1. Opiskelija.
2. Vaimo, kaksi lasta.
3. Jalkapallo.
4. Maahanmuuttajanäkökul-
maa asioihin; nuorten ja lap-
siperheiden asiat.

YLITALO PAULA
1. Vapaa-aikaohjaa-
ja, opiskelija.
2. Naimisissa.
3. Liikunta, luonto, eläimet, 
kansalais- ja järjestötoiminta 
sekä lukeminen.
4. Kuntasuunnitelmaa sitee-
raten ”Uusi, ennakkoluulo-
ton ja elinvoimainen Pudas-
järvi”, jossa meillä kaikilla 
on hyvä asua ja elää. Kaiken 
ikäisten ihmisten asiat ovat 
minulle tärkeitä, mutta ikäih-
misten asiat ovat erityisesti 
lähellä sydäntäni. Jokaisella 
on oikeus arvokkaaseen van-
huuteen ja turvalliseen ikään-
tymiseen. Ihmisen on saatava 
asua ja elää kotonaan niin pit-
kään kuin mahdollista. Myös 
sivukyliä koskeviin asioihin 
haluan kiinnittää huomio-
ta. Pudasjärvi ei ole Pudas-
järvi ilman sivukyliä ja siel-
lä asuvia ihmisiä. Sivukylillä 
asuminen edellyttää kunnol-
lisen tiestön, riittävät tietolii-
kenneyhteydet, toimivat pe-
ruspalvelut ja arjen turvan 
kaikkinensa. Jokainen pudas-
järveläinen on tärkeä!

Ennakkoäänestys keskiviikko 17.10. -  tiistai 23.10.2012
Varsinainen vaalipäivä 28.10.2012 klo 9-20.Muista äänestää!
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Katuvalot toiveissa 
Aittojärvelle 
– Aittojärvi-Siuruan suunnalle kuu-
luu pelkkää hyvää. Asukkaita on ja 
työtäkin kylillä on tarjolla etenkin 
kesäisin ja ei kaupungin keskus-
taankaan pitkä matka ole, kertoo 
Siuruan paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Jukka Kuha.

Siuruan ja Aittojärven paikallis-
yhdistykset yhdistyivät noin kym-
menen vuotta sitten yhteiseksi Siu-
ruan paikallisyhdistykseksi.

Aittojärvellä on koulu ja alueel-
la on useita koneurakoitsijoita ja 
turvesoita, jotka ovat vahvoja työl-
listäjiä pitkin vuotta ja etenkin ke-
säisin. Alueen vahvuutena Kuha 
pitää lyhyttä matkaa Kurenalle 
sekä hyviä tieyhteyksiä lähti mihin 
suuntaan tahansa. Maa ja metsäta-
lous työllistävät myös jonkin ver-
ran. Siuruan jokivarsi ja Aittojärvi 

Paikallisyhdistyksien toiminta eri kylillä on 

Keskustan suuri voimavara

tarjoavat komeat puitteet kalastuk-
sella ja vapaa-ajanviettoon.

– Kaupungilta toivottaisiin, että 
tiet pidettäisiin paremmassa kun-
nossa, jotta koko kaupunki voi-
daan pitää asuttuna. Nykyisin 
varsinkin sorateiden kunto on suo-
rastaan heikko. Toinen mitä tänne 
halutaan, on katuvalot.  Tannilaan 
menevä tie on kapea ja mutkainen 
ja siinä on paljon jalankulkijoita 
lapsista vanhuksiin. Sen takia oli-
si tähdellistä, että valot saataisiin 
etenkin tähän kylän kohdalle tur-
vaamaan liikkumista.

Keskustalla on alueelta kaksi 
ehdokasta Hannu Hiltula ja Hilkka 
Parkkisenniemi.

hetekylässä tasavaa 
elämän menoa
– Tänne kuuluu hyvää. Ei mitään 

suuria mullistuksia ole tapahtunut.  
Väki vanhentuu pikku hiljaa, mut-
ta on tänne muuttanut uusiakin 
asukkaita.  Työtä tehdään ja ele-
tään menemään.  Eli aika tasavaa 
elämänmenoa täällä elellään, tote-
aa Hetekylän paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Juha Heikkilä

Hetekylässä on kaksi toimivaa 
lypsykarjatilaa. Yksi karjatila lo-
petti toimintansa hiljattain. Lam-
mastiloja on yksi ja poronhoitoti-
loja kaksi. Kylällä on metsäkone-, 
traktori- ja turveurakoitsija, jotka 
työllistävät ihmisiä. Maa- ja metsä-
talous tuovat kylän työllistämiseen 
oman osansa sekä turvetuotanto-
alueet työllistävät etenkin kesäisin. 

– Osa työssäkäyvistä kulkee Ku-
renalla töissä ja osa Oulun suun-
nassa.

Hetekylässä on vireä maa- ja ko-
titalousseura, joka järjestää erilai-
sia tapahtumia, ruokapitoja ja kou-

lutustilaisuuksia. Nuorisoseura 
järjestää tanssit muutaman kerran 
vuodessa Hetepirtille.  Kylässä toi-
mii myös aktiivinen eläkeläisyhdis-
tys Hetekylän Helmet. He kokoon-
tuvat kerran viikossa liikkumaan ja 
juttelemaan. Ennen koulun myyn-
tiä yksityiselle, tapaamiset tapah-
tuivat koulun tiloissa. Nyt eläke-
läiset kokoontuvat vuoronperään 
toistensa taloissa, kertoo Heikkilä 

Kaupungilta Heikkinen toivoo, 
että nuorille järjestettäisiin jotain 
ohjattua toimintaa ja että vanhuk-
sille tuotettaisiin palveluita, jotka 
mahdollistaisivat vanhusten koto-
na asumisen. Tiestön suhteen He-
tekylässä pärjäillään kutakuinkin, 
kun tietä korjailtiin kesän aikana 
ja syyskunnostuksiakin on tehty. 
Mutta talvikunnossa pito ei kestä 
kehuja. Aura-autot eivät tule au-
kaisemaan tiestöä kyllin ajoissa 
tuiskujen aikaan ja yksityisten pi-
tää lingota tiet auki, että liikenne 
pääsee kulkemaan. 

Normaalia elämää  
Iinattijärvellä ja  
Pintamolla 
– Normaalia elämää täällä eletään. 
Väki vanhenee ja vähenee pikku-
hiljaa. Mutta on tälle alueelle tu-
lossa nuoriakin asumaan eli eivät 
nämä seudut heti, eivätkä ensim-
mäisenä, ole autioitumassa, toteaa 
Iinattijärvi - Pintamo paikallisyh-
distyksen vetäjä Kari Peuraniemi.

Pintamo – Iinattijärven alueel-
la työllistävät auto- ja koneyrittä-
jät, metsä- ja maatalous, maalaa-
mo ja korjaamo. Myös porotalous 
on huomattava työllistäjä alueel-
la. Peuraniemillä itsellään on lyp-
sykarjaa. Paljon väkeä käy myös 
muualla töissä.

Kyläseurat ovat aktiivisia kum-
mallakin kylällä, etenkin kesän ai-
kaan ja järjestävät monenlaista 
tapahtumaa. Iinattijärvellä on use-
ammatkin tanssit kesällä. Pinta-
mon maamies-seurantalo on nykyi-
sin metsästysseuran omistuksessa 
ja siellä pidetään kylän yhteisiä ta-
pahtumia. Kummassakin kylässä 
hirviporukat ovat aktiivisia toimi-
joita.

Peuraniemi toivoo kaupungin 
muistavan, että syrjäkylilläkin on 
elämää ja että kyliä kehitettäisiin 
tasapuolisesti. Lasten päivähoito-
paikkoja pitäisi saada myös syr-
jäkylille, ettei lapsia tarvitsisi raa-
hata keskustaan päivähoitoon. 
Samoin pitäisi huomioida, että 
maanviljelijäperheilläkin on lasten 
päivähoidon tarvetta. Etenkin ke-

sällä viljelyn ja sadonkorjuun ai-
kana monessakin talossa tarvittai-
siin lastenhoitajia.  Samoin pitäisi 
kehittää vanhusten tukipalvelui-
ta, että vanhukset pystyisivät asu-
maan jatkossakin kotonaan, eikä 
heitä tarvitsi rahdata yhteen karsi-
naan kaupungin keskustaan.

Tiestöt ovat alueella päässeet to-
della huonoon kuntoon. Niille tar-
vittaisiin kipeästi uutta pintamaa-
ta ja kunnon korjaustoimenpiteet. 
Nykyisessä kunnossaan niillä sär-
kyvät autot ja kalustot. Lisäksi kau-
pungin pitäisi järjestää kaikenlaista 
aktivoivaa toimintaa myös syrjäky-
lillä.

Kollajalle uusia taloja  
ja uusia asukkaita 
– Kollajan paikallisyhdistyksen toi-
mialueeseen kuuluvat Kollajan ky-
län lisäksi Kipinän, Panuman, Le-
vo-ojan ja Taipaleenharjun kylät. 
Hyväähän tälle alueelle kuuluu. 
Täällä rakennetaan uusia taloja, 
meillä on pitäjän toiseksi suurin si-
vukoulu sekä pysyvä kauppa/baa-
ri ja veikkauspalvelut. Eli meillä 
menee aika hyvin, toteaa Kollajan 
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
Eero Oinas-Panuma.

Kollajan alueella työllistää maa-, 
metsä- ja porotalous, turvetuotanto, 
traktori-, kaivinkone- ja metsäko-
neurakoitsijat, matkailu-/majoitus-
palvelut sekä lukuisa joukko muita 
pienyrittäjiä. He työllistävät itsen-
sä ja väliin muutaman muunkin. 
Työntekijöitä kulkee myös Kurenal-
la ja osa Oulun suunnalla. Nyt kun 
turvetuotanto on osalta alueen sois-
ta loppumassa, odotetaan, mitä työ- 
tai elinkeinomahdollisuuksia jälki-
käyttöselvitykset moninaiskäytön 
pohjalta kylälle tuo.

Kollajan alueella toimii useam-
pia aktiivisia kyläyhdistyksiä, jot-
ka järjestävät erilaisia tapahtumia, 
joista tunnetuimpia ovat Iijoki-sou-
tu tapahtuma ja Panuman porokil-
pailut.

Kollajan alueen vahvuuksiin 
kuuluu keskeinen sijainti. Alueelta 
on hyvät tieyhteydet joko kaupun-
kikeskustaan tai Oulun suuntaan. 
Komea jokivarsi sekä luonnontilai-
set suuret suoalueet ovat tulevai-
suuden suuri matkailuvaltti paikka-
kunnalle sekä näiden lisäksi hyvät 
kulkuyhteydet on saanut alueelle 
muuttamaan myös uusia asukkaita.

Kaupungilta toivotaan alueelle 
vanhusten kotipalveluita ja päivä-
hoitojärjestelyt kuntoon, ettei tar-
vitsisi lapsia rahdata Kurenalle, jos 
työpaikka sattuu olemaan Oulun 
suunnassa. 

Keskustan suuri vahvuus ja rikkaus ovat paikallisyhdistykset. 
Pudasjärven kunnallisjärjestön alueella toimii 19 paikallisyhdis-
tystä, jotka jakaantuvat koko Pudasjärven alueelle. 
   Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on yhdistää jäseniään ja 
kannattajiaan, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseu-
dun kehitystä. 

Paikallisyhdistysten kautta eri kyläalueen asukkaat ovat pääs-
seet tuomaan esille mielipiteitään ja vaikuttamaan tärkeissä 
asioissa.
   Tämän jutun haastateltavat kertovat myös muista kylän 
asioista, ei siis pelkästään vain Keskustan paikallisyhdistyksen 
toiminnasta.

Keskustalla oli Ikosenniemellä entisellä Virtalan koululla tilaisuus 7.9, jossa käsiteltiin kylän ajan-
kohtaisia asioita ja paikalla olleet ehdokkaat esittäytyivät. 

Hetekylässä Keskustan paikallisyhdistys järjesti 31.8 vaalitilaisuuden Hetepirtllä, jossa oli runsaas-
ti väkeä.
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Tiestön kunnossapitoon pitäi-
si panostaa huomattavasti enem-
män. Tietoverkot kuntoon auttaa 
olemaan kilpailukykyisiä, vaik-
ka Amerikassa asti. Nopeat ja toi-
mivat tietoverkkoyhteydet ovat 
elintärkeitä nykymaailmassa, niin 
yrityksille kuin yksityisille ihmisil-
lekin.

Keskustan ehdokkaita paikal-
lisyhdistyksen alueelta ovat Teija 
Ahonen, Eija Juusola ja Eero Oinas-
Panuma. 

Päivä kerrallaan  
Korpisella
– Korpisella elellään päivä kerral-
laan, toteaa Korpisen Keskustan 
paikallisyhdistyksen puheenjohta-
ja Heikki Putula.

Kylällä on neljä toimivaa maa-
tilaa, metsätaloutta, koneyrittäjiä, 
kiinteä sirkkeli ja mökkivuokraus-
toiminta työllistävät väkeä. Osa 
työssä käyvistä kulkee kauempana 
töissä. Putuloilla on itsellään lyp-
sykarjatila, joka työllistää yhden 
ulkopuolisen työntekijän vuoden 
ympäri.

Kyläyhdistys toimii aktiivisesti. 
Talvisin järjestetään kerran kuus-
sa senioripäivät Korpisen kyläta-
lolla. Lokakuussa seurakunta aloit-
taa perhekerhon, koska kylällä on 

toistakymmentä alle kouluikäistä. 
Koululaisiakin kylällä on kaksitois-
ta. Kylätalona toimii Jaurakkajär-
ven vanha koulu. Kesäisin kyläta-
lon tiloja on vuokrattu kysynnän 
mukaan, joista marjanpoimijat on 
ollut merkittävä asiakasryhmä.

Kaupungille Korpiselta päin 
on toiveena tiestön kunnossapito, 
vanhusten kotona-asumisen tuke-
minen ja tarvittaessa kotiapu lap-
siperheille. Korpisen paikallisyh-
distys on perustettu -40 luvulla. 
Sen alueelta on Keskustalla ehdol-
la kaksi ehdokasta Heikki Putula ja 
Marja Gripenberg

Kuressa on hyvä  
olla ja asua
Marja Lantto kiteytti tässä taan-
noin, että mikäpä täällä on ollessa. 
Tutut naapurit sekä turvallinen ja 
rauhallinen ympäristö asua. Tän-
ne ei maailman laineet ensimmäi-
senä rantaudu. Siihen ei ole mitään 
lisättävää, tuumailee Kuren paikal-
lisyhdistyksen puheenjohtaja Kari 
Laakkonen.

Kuressa toimii aktiivinen Maa- 
ja Kotitalousseura sekä metsäs-
tysseura, joka osti vuonna -87 
kunnalta Kuren vanhan koulura-
kennuksen kylätaloksi. Siitä läh-
tien kaikki kylän yhteiset tapah-
tumat on järjestetty kylätalolla ja 

yhteisvastuullisesti huolehdittu ra-
kennuksista.

Ala-Kuressa on asuttuna 16 ta-
loa ja asukasmäärä on nykyisin 
36. Kokonaisasukasmäärä on Ku-
ren alueella noin sata. Kesämökke-
jä alueella on kolmisenkymmentä 
ja asukasmäärä tuplaantuu mök-
kiläisten tullessa paikalle.  Maa ja 
metsätalous ovat suurimmat työl-
listäjä kylällä. Karjaa on viidessä 
taloudessa ja karjan kokonaismää-
rä pyörii sadan kahta puolen. Poro-
ja on seitsemässä taloudessa.  

– Maa- ja porotalouden lisäk-
si kylällä ei ole muuta yritystoi-
mintaa. Ansiotyössä täältä kulje-
taan pääasiassa Kurenalla. Kuren 
vahvuudeksi voidaan laskea hy-
vät metsästysmaastot ja mahdol-
lisuudet. Kalaisa joki, vireät ihmi-
set sekä kauniit jokivarsimaisemat 
ja hyvin toimiva vesiosuuskunta, 
Laakkonen kiteyttää.

Kaupungille päin toiveita oli-
si että soratiet saataisiin kunnos-
tettua ja tasoitettua ja muutenkin 
muistettaisiin syrjäkyliä. Laajakais-
tahankkeen toivotaan etenevän, 
että täälläkin päästäisiin nopeam-
piin ja toimiviin yhteyksiin käsiksi.

 

Kurenalla vahvoja  
työllistäjiä
– Kurenalle rakennetaan koko ajan.  
Ihmisiä kiinnostaa ja puhututtaa 
kaupungin kehitys, työllisyys, ta-
lous sekä uusi hallintomalli, kertoo 
Kurenalustan paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Reijo Talala.

Suurimmat työllistäjät Kurenal-
la ovat Kontiotuote, Profin, Asun-
toinsinöörit, kaupunki, monet 
muut liikkeet ja yritykset sekä yksi-
tyinen sektori.  Uusia ulkopuolisia 
yrityksiä olisi saatava paikkakun-
nalle. Siinä Oulu ja sen ympäristö 
ovat suuri voimavara kaupungille 
ja yrityksille.

Kurenalla urheilu- ja nuoriso-
seurat sekä metsästys- ja kalastus-
seurat sekä golfporukat järjestävät 
monenlaisia vapaa-ajan tapahtu-
mia ja aktiviteettejä kylälle.

Kurenalustan paikallisosasto on 
perustettu -30 luvun höyteillä. Alu-
eelta on Keskustalla näissä vaaleis-
sa noin 15 ehdokasta. 

Kurenalus on  
komeaa seutua 
– Keskustaajamaa siistimällä sekä 
raivaamalla ympäristön metsiköitä 
on kyläkuvaa parannettu huomat-
tavasti, samoin kuin uusilla liikera-
kennuksilla. Itse olisin nähnyt mie-

lelläni, että joen taakse rakennetut 
uudet, komeat rakennukset olisivat 
voineet olla ydinkeskustassa, jotta 
keskusta ei autioituisi ja kyläku-
va pysyisi tiiviinä, tuumailee Kes-
kustanaisten Kurenalan paikallis-
yhdistyksen puheenjohtaja Taina 
Niemelä.

Hän näkee Kurenalustan vah-
vuutena kaupungin keskuksena 
toimimisen virastoineen ja liikkei-
neen. Kurenalus on komeaa seu-
tua jokivarsimaisemineen ja viih-
tyisiä asuinpaikkoja löytyy myös 
heti taajaman ulkopuolelta. Palve-
luissa olisi jonkin verran toivomi-
sen varaa, sillä keskustasta puut-
tuu esimerkiksi naisten vaatteisiin 
erikoistuneita liikkeitä samoin 
kuin kenkäkauppakin on hieman 
hakusessa. Tällaisille liikkeille oli-
si tarvetta, jotta palveluja ei tarvit-
se lähteä hakemaan lähikaupungis-
ta. Onneksi naisvaltaisia työllistäjiä 
keskustassa on useampiakin joista 
terveyskeskus, kaupunki, elintar-
viketuotantolaitokset ja ravintolat 
sekä kaupat ovat suurimpia.

Kaupungilta toivoisin, että ko-
tiseutumuseon ympäristö ja mu-
seon alue saisivat olla omassa 
rauhassaan ja että alueen talonpoi-
kaiskulttuurillinen leima säilytet-
täisiin. Naisosasto on perustettu 
helmikuussa vuonna 1973. Nais-
osastolla on vaaleissa kolme omaa 
ehdokasta Asikkala Liisa, Komu-
lainen Erja ja Lantto Minna.

livolla odotellaan  
yleiskaavan vaikutuksia
Livolle kuuluu hyvää. Yleiskaava 
on tulossa ja sen vaikutuksia täs-
sä on pohdiskeltu. Yleiskaava nos-
taa maanhintaa, mikä on tietenkin 
maanomistajille hyvä asia. Mökki-
en ja tonttien kyselijöitä on ollut ta-
saiseen tahtiin, kertoo Livon pai-
kallisyhdistyksen sihteeri Pekka 
Törmänen.

Karjaa Livolla on kolmessa ta-
lossa ja muutamia koneyrityksiä. 
Metsätalous työllistää jonkin ver-
ran ja osa porukasta käy Kurenal-
la töissä. Lapset kulkevat Kurenal-
la koulussa ja Livon entinen koulu 
toimii kylätalona. Kyläseura toimii 
aktiivisesti ja pitää koululla kioskia 
ja vuokraa koululta tiloja tarvitta-
essa.  Tällä hetkellä seuralla on ky-
lätalon kunnostushanke työn alla 
samoin kuin rautaromun keräys. 
Kyläseura työllistää 1-3 henkilöä 
osa-aikaisesti kylätalon ja leirintä-
alueen pitämiseen ja on työllistä-
nyt myös kylälle talonmiehen, jol-
la on ollut töitä kiitettävästi.

Kylän vahvuudeksi Törmänen 

mainitsee livolaisen positiivisen 
asenteen, kohtuulliset työmatkat, 
komean Livojoen ja sen maisemat.  
Toive kaupunkiin päin olisi, että 
Livokin muistettaisiin siinä missä 
muutkin kylät, vaikka omaa edus-
tajaa kylältä ei nyt saada valtuus-
toon; Livolta ei ole nyt Keskustalla 
omaa ehdokasta vaaleissa.

Kuren kylässä oli Keskustan vaalitilaisuus 10.9, jossa käsiteltiin 
ajankohtaisia kylän asioita ja pidettiin esillä Keskustan vaalitee-
moja.

Viime vuoden marraskuussa pidetyssä Kurenalan Keskustan ja Keskustanaisten Kurenalan paikal-
lisyhdistyksen syyskokouksessa vieraili kansanedustaja Juha Sipilä, joka valittiin viime kesänä Kes-
kustan puheenjohtajaksi. 
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Puhoksella monipuolista 
yritystoimintaa
– Puhoksen perille kuuluu oikeas-
taan pelkkää hyvää näin kyläläi-
sen silmin katsottuna. Paluumuut-
tajina on kylälle saatu lapsiperheitä 
ja asukkaita runsaasti lisää, kertoo 
Puhoksen paikallisyhdistyksen 
sihteeri Taina Vainio.

Puhoksella on kahdeksan kar-
jatilaa, joista yksi on lihantuotan-
toon erikoistunut. Muut ovat mai-
totiloja, joista yksi on Vainion tila. 
Puhoksen vahvuus on monimuo-
toisessa yritystoiminnassa ja vi-
reässä kyläseuratoiminnassa sekä 
hyvässä yhteishengessä asukkai-
den ja vieraiden kanssa. Puhok-
sella on koneurakoitsija, autoilijoi-
ta, hotelli, baari, kauppa ja paljon 
mökkiläisiä. Useita hoiva-ammatti-
laisia ajaa päivittäin muualla töis-
sä.  Puhoksella uskotaan  matkai-
lun  avaavan uusia työpaikkoja 
niin eräopastoiminnan kuin muun-
kinlaisen ohjelmapalvelun tuotta-
misen muodossa. Puhoksen alueel-
la on jo olemassa monimuotoinen 
retkeilykäyttöön sopiva polkuver-
kosto ja luonnostaan hulppeat mai-
semat isoine vesistöineen, muikku-
kantoineen ja rantakalailtoineen.

– Puhokselta ei ole pitkästi mi-
hinkään lähialueen laskettelu-
keskukseen, eikä lähialueen kau-
punkeihin.  Turistit voivat tehdä 
päivämatkoja, joko ostos- tai tutus-
tumisreissuja melko laajalle alueel-
le täältä käsin. Luontomatkailu on 
tulevaisuudessa yksi tärkeistä elin-
keinoista Puhoksellakin.

Kaupungilta toivotaan Puhok-
sen suunnalle panostusta tiestön 
kunnossapitoon ja hoivapalvelui-
hin. Terveyskeskuksen toiminta pi-
tää turvata.

Puhoksen paikallisyhdistykset 
on perustettu -20 luvulla maalais-
liiton toimesta ja yhdistetty koko 
Puhosta käsittäväksi yhteiseksi 
osastoksi -70 luvulla. Maalaisliitto-
Keskustalla on ollut valtuutettuja 
vuodesta 1925 alkaen, paitsi vuon-
na 1980 ja nyt kuluvalla kaudella.  
Näissä vaaleissa Puhoksen alueen 
ehdokkaina ovat Aarno Pääaho ja 
Taina Vainio.

Sarakylässä vanhin  
paikallisyhdistys 
Töitä tehdään ja seurataan maail-
man menoa valppain mielin, ker-
too Keskustan Sarakylän paikallis-
yhdistyksen puheenjohtaja Iivari 
Jurmu.

Sarajärven seudulla keskeisiä 
työllistäjiä on maa ja metsätalous, 
koneurakoitsijat, korjaamo, kone-
paja, hirsitalotehdas Timpan kur-
kihirsi sekä siivouspalvelurengas 
”omatoimiset”, sekä lisäksi lähiseu-
dun muut yritykset jonkin verran. 
Sateinen kesä on aiheuttanut on-
gelmia etenkin maatalouden puo-
lella niin sadonkorjuun kuin teiden 
rapautumisen muodossakin.  Sara-
kylänalueen kyläseura järjestää eri-
laisia tapahtumia. Elokuussa pide-
tyt 23. Vattumarkkinat onnistuivat 
oikein hyvin, ilmat suosivat ja ih-
miset tykkäsivät olla markkinoil-
la. Monien toiveena oli, että mark-
kinoita olisi myös tulevana kesänä. 
Viimeisimpänä tapahtumana Sara-
kylän koululla järjestettiin lähinnä 
eläkeläisille suunnattu kerran kuu-
kaudessa pidettävä ”Vielä Virtaa” 
virikepäivä, johon eläkeläiset ko-
koontuivat vaihtamaan kuulumisi-
aan kesän jälkeen.                                                                            

– Kairankuitu hankeen etene-
mistä täällä odotellaan innolla. 
Kaupungille olisi monenlaisia toi-
veita joista tärkeimpinä olisi tiestön 
kunnostaminen etenkin kesäisin. 
Nykyisin tienhoito on luvattoman 
surkealla mallilla. Keväthöyläykset 
pitäisi tehdä oikea-aikaisesti sekä 
kesällä tarpeen mukaan. Syyskun-
nostukset on suoritettu asukkai-
ta tyydyttävällä tavalla. Nykyinen 
teiden kunto aiheuttaa monenlai-
sia turhia kaluston rikkoutumisia. 
Sorateiden kunnosta huolehtimi-
nen tulisi delegoida kylällä asu-
valle ihmiselle, joka joutuu käyttä-
mään tietä, ja jolla olisi valta saada 
tarvittaessa tienkorjaajat liikkeelle. 
Toinen toive kaupungin suuntaan 
olisi, että kaupunki järjestäisi ky-
läkunnittain muutamia informaa-
tiotilaisuuksia lähidemokratiaan 
liittyen sekä Kempeleen valiokun-
tamallista, jotta saataisiin selvä kä-
sitys eri malleista ja päästäisiin ver-

tailemaan niitä keskenään.
Keskustan Sarakylän paikallis-

yhdistys lienee Pudasjärven van-
hin.  Osasto on perustettu vuonna 
1908 yhdessä Kurenalan osaston 
kanssa. Silloinen Maalaisliitto-
han oli perustettu kaksi vuotta ai-
kaisemmin. Aktiivisena toimija-
na asiassa on ollut kylällä kaikin 
puolin valveutunut ja edistykselli-
nen taloustirehtööri Kalle Saralan. 
Nykyisin paikallisyhdistykseen 
kuuluu Kouva, Piste. Sarajärvi asu-
tusalueineen sekä Ruuhensuo. Sa-
rakylän alueelta Keskustan listoilla 
syksyn kuntavaaleissa on neljä vi-
reää ehdokasta.

Seulan seudulla  
ei ole autiotaloja
– Kylä elää virkeänä. Kylässä ei ole 
yhtään asumatonta taloa ja uusia 
taloja tehdään harvakseltaan, ker-
too Seulan paikallisyhdistyksen 
vetäjä Urpo Puolakanaho.

Seulan seudulla on yhdessä ta-
lossa karjataloutta ja neljällä tilalla 
on porotaloutta. Kylällä on yksi ko-
neurakoitsija ja yksi turveurakoit-
sija Osa työssäkäyvistä kulkee töis-
sä kylän ulkopuolella.

Kyläyhdistys lakkautettiin 
muutama vuosi sitten osallistujien 
puutteen vuoksi. Kylällä on kak-
si aktiivista metsästysseuraa sekä 
Maa- ja kotitalousnaisten aktii-
vinen osasto. Kylällä on myös 40 
mökkiä, jotka vilkastuttavat osal-
taan kylän elämää.

– Kyläyhdistys lopetettiin sen 
vuoksi kun yhdet ja samat ihmiset 
ei vaan ehtineet tai jaksaneet pyö-
rittää kaikkia yhdistyksiä. 

Kaupungille toiveena olisi että 
tiet pidettäisiin paremmassa kun-
nossa ja etenkin kesä kunnossa-
pitoon kiinnitettäisiin enemmän 

huomiota.
Seulan paikallisyhdistys on pe-

rustettu vuonna 1962. Nykyisin 
yhdistykseen kuuluu 70 jäsentä ja 
alueelta on vaaleissa ehdokkaana 
Urpo Puolakanaho. 

Sotkajärvellä  
aktiivista toimintaa
– Sotkajärvellä toimitaan aktiivi-
sesti monella taholla. Yhdistyk-
set toimivat yhteistuumin ja paljon 
on saatu asioita aikaan. Nyt ollaan 
siistitty koulun ympäristöä, raken-
nettu aita ja paraikaa rakennetaan 
luistinrataa koulun viereiselle ur-
heilukentälle ja monta muuta tou-
hua tässä on ollut ja on vireillä, 
kertoo Sotkajärven paikallisyhdis-
tyksen sihteeri Antti Holmström

Sotkajärven alueeseen kuu-
luu myös Hirvaskoski ja Koren-
tojärvi. Kalavesien osakaskunnan 
osakkuuden myötä mukaan kuu-
luu Kurki, Ervasti ja osa Jongusta. 
Kaikkien näiden kanssa Sotkajärvi 
tekee yhteistyötä. Alueella työllis-
tää kone ja kuljetusyritykset, maa 
ja metsätalous, karja-, lammas- ja 
hevostalous, metsäkoneteollisuus, 
sekä muut yksityis- ja pienyrityk-
set.

– Alueelle on muuttanut uusia 
asukkaita ja he ovat liittyneet pai-
kallisiin seuroihin ja yhdistyksiin 
ja tuoneet omalta osaltaan vireyttä 
ja uutta virtaa toimintoihin, kertoo 
Holmström. 

Kylällä toimii aktiivisesti kylä-
toimikunta, maa- ja kotitalousnai-
set, urheiluseura ja kalavesien osa-
kaskunta. Nämä kaikki yhteisöt 
yhdessä ja erikseen tuottavat tapah-
tumia kylälle sekä ovat aktiivisesti 
mukana kaikissa tapahtumissa.

Lähiruoan ja elintarvikkeiden 
tuottamiseen paikkakunnalla pi-
täisi kiinnittää enemmän huomio-

ta. Omasta aktiivisuudesta ja tiedot-
tamisesta päättäjille riippuu paljon 
miten syrjäkyliä ja seutuja kehite-
tään. Päättäjien on sitten oltava kyl-
lin viisaita ottaakseen saatu tieto 
vastaan ja hyödyntää sitä siten että 
se tulisi kaikkien hyväksi.

Sotkajärven paikallisyhdistys on 
perustettu 1930 -40 -luvun paikkeil-
la ja omia ehdokkaita vaaleissa on 
kolme, Paula Ylitalo, Paavo Kortet-
järvi ja Vesa Riekki.

Syötteellä  
vireää toimintaa
– Syötteelle kuuluu hyvää. Ihmisil-
lä on töitä ja uusia asukkaita muut-
taa kylälle. Koulu on saatu pysy-
mään kylällä ja lapsia on kouluun 
riittänyt, selvittää Syötteen paikal-
lisyhdistyksen puheenjohtaja Sau-
li Särkelä.

 Syötteellä on monen eri alan 
yrityksiä, jotka työllistävät väkeä 
ympäri vuoden. Matkailu on suu-
rin alueen työllistäjä. Kylällä toimii 
kaksi kauppaa, posti, lääkekaappi, 
kaksi hotellia, luontokeskus ja nel-
jä erillistä ruoka-/anniskeluravin-
tolaa, matkailu-, mökki-, kone- ja 
sähköasennus yrittäjiä, safariyrittä-
jiä sekä tulossa on vielä hyvinvoin-
tilaitos.  

Kyläyhdistys on aktiivinen ja 
järjestää tapahtumia sekä osallis-
tuu niihin. Toimiva ja aktiivinen 
kyläyhdistys on koko kylän sielu. 

 Syötteen vahvuus on sen luon-
to, toimivat yritykset ja sopivan 
pieni koko, mikä on mahdollis-
tanut luontoarvojen säilymisen, 
vaikka paljon on rakennettu.

Toiveita kaupungin suuntaan 
olisi, että koulu säilyisi ja vanhus-
ten kotona tapahtuvaa kodinhoitoa 
kehitetään ja ylläpidetään.

Keskusta esitteli toimintaansa syyskuussa OSAO:lla pidetyillä Syysmarkkinoilla. 

Sarakylän Vattumarkkinoilla oli Keskustalla oma teltta, jossa esi-
teltiin puolueen toimintaa ja tavoitteita. Teltalla vierailemassa 
kansanedustaja Mirja Vehkaperä Haukiputaalta ja toimintaa esit-
telemässä Timo Vähäkuopus.

On kotiin tulon aika.
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Pudasjärven kaupungin sosiaali- ja terveys-
palvelut tuotetaan ostopalveluna Oulunkaaren 

kuntayhtymältä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Pu-
dasjärven kunnanvaltuusto tekee kuntayhtymän kanssa vuo-
sittain palveluiden järjestämissopimuksen. Kunnanvaltuus-

to sekä yhtymähallitus seuraavat aktiivisesti sopimuksen 
toteutumista. Budjettivuoden aikana järjestetään myös val-
tuustoseminaareja, joissa pureudutaan tarkemmin sopimuk-

sen yksityiskohtiin. Tällöin valtuusto puntaroi palvelujen 
kehittämistarpeita sekä vaihtoehtoisista ratkaisu-

vaihtoehdoista käydään keskusteluja

Oulunkaaren kuntayhtymän tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsen-
kuntiensa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- 
ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut päivähoitoa lukuun ot-
tamatta. 

Oulunkaaren kuntayhtymän alueella asuu n. 28 000 ihmistä. 
Oulunkaaren toimintamallilla pystytään räätälöimään koko yh-
teistoiminta-alueelle asiakaslähtöiset ja kuntakohtaisesti paikal-
liset olosuhteet huomioivat lähipalvelut. Oulunkaaren kuntapal-
velutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. 
Kuntien päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elin-
keinoneuvonta.

Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun 
lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana 
seutukunnan yhteistyöorganisaationa. 

Oulunkaari - hyvinvointia ihmistä lähellä

Vesa Riekki
Yhtymähallituksen jäsen
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Lähes kaikki Pudasjärven keskustan 44 kunta-
vaaliehdokasta kokoontui torstaina 27.9 Pohjan-
tähteen koulutustilaisuuteen. Kouluttajajaksi oli 
saapunut rehtori Ulla Parviainen Kuusamosta. 
Hänellä oli monia käytännön vinkkejä ehdokkail-
le esiintymisestä, mainostamisesta ja asioista, joi-
hin kannattaa paneutua. 

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mari Kälkä-
jä kertoi ajankohtaisia asioita, Henrik Hämäläinen 
esitteli Keskustan kotisivuja sekä kertoi niiden yl-
läpitämisestä ja Vesa Riekki valotti tulevaa hallin-
touudistusta. Ehdokkaista otettiin myös yhteinen 
kuva.

Ehdokkaat koulutuksessa

Alla: Rehtori Ulla Parviainen esittelemässä 
ehdokkaille Keskustan kuntavaaliohjelmaa.

Oik: Väliajalla ehdokkailla oli paljon asioita ker-
rottavana toinen toisilleen.
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On kotiin tulon aika.

Biotalous tuo työtä ja hyvinvointia

Keskustapuolueen puo-
luesihteeri Timo Laaninen 
vieraili Pudasjärvellä per-
jantaina 5.10. Hän tapasi pu-
dasjärveläisiä puoliltapäi-
vin tunnin ajan S-marketin 
pihalle pystytetyllä vaalitel-
talla. Paikalla oli myös run-
saasti pudasjärvisiä Keskus-
tan kuntavaaliehdokkaita.

– Nyt käydään harvinai-
sen mielenkiintoiset kunta-
vaalit.  Vaalien pääkysymyk-

Puoluesihteeri Timo Laanista tapaamaan tuli myös runsas joukko keskustalaisia kuntavaaliehdokkaita ja mui-
ta puolueen aktiiveja. 

seksi nousee kuntapolitiikka 
ja suhtautuminen hallituk-
sen suurkuntahankkeeseen, 
totesi Laaninen.

Syvät näkemyserot halli-
tuspuolueiden kanssa suur-
kuntahankkeista puhutta-
vat kansalaisia kautta maan. 
Suurin osa vastustaa suur-
kuntahanketta. Paikkakun-
takohtaiset maantieteelliset 
erot ovat Suomessa varsin 
suuret ja sen vuoksi palve-

Puoluesihteeri Laaninen 
vieraili Pudasjärvellä

Meidän tulee olla rohkei-
ta hakiessamme Suomelle 
uutta suuntaa. Suomi tarvit-
see nyt johtajuutta, suunnan 
näyttämistä sekä selkeää oh-
jelmaa uusien työpaikkojen 
synnyttämiseksi. Nyt ei ole 
aika nostaa käsiä pystyyn 
Euroopan talouskriisin tai 
teollisuuden rakennemuu-
toksen edessä, vaan etsiä 
määrätietoisesti uusia työ-
paikkoja erityisesti biotalou-
desta ja ICT-osaamisesta uu-
silla aloilla.  

Biotalous on toimintaa, 
joka lisää ihmisten hyvin-
vointia ja tähtää tasapainoon 
luonnon kanssa. Puhutaan 
myös talouden kuudennesta 
aallosta. Edelliset viisi aaltoa 
perustuivat halpaan energi-
aan ja edullisiin luonnonva-
roihin.  

Kuudennessa aallossa, 
siis biotaloudessa, koros-
tuvat kestävä kehitys, lähi-
ruoka, bioenergia, resurs-
sien tuottavuus, tuotteiden 
elinkaariajattelu, vihreä ke-
mia ja teollinen ekologisuus. 
Biotaloudessa siirrytään ai-

nevirroista raaka-aineiden 
kiertoon. Siinä on suuri ero. 
Jatkossa siis pyritään kier-
rättämään kaikki mahdolli-
nen materiaali. Kierrätys ja 
siihen liittyvä teknologia on 
myös tulevaisuuden toimi-
alaoja. 

Saksassa biotalous työl-
listää jo noin kaksi miljoonaa 
ihmistä. Suomen tulee aset-
taa tavoitteeksi 200.000 uut-
ta työpaikkaa. Tavoite ei ole 
epärealistinen, mutta määrä-
tietoisuutta sen toteutumi-
nen vaatii.

 Mitä biotalous on käy-
tännössä? Ensinnäkin se on 
panostusta maatalouteen. 
Maailman ruokapula ja ko-
hoavat hinnat edellyttävät 
meiltä satsauksia kotimaisen 
ruuantuotantoon ja viljelijöi-
den jaksamiseen. Nyt ei ole 
aika heittäytyä tuontiruoan 
varaan. 

Hajautettu bioenergia 
tuo uudella tavalla toteutet-
tuna työtä maaseudulle ja 
voi toimia myös maatalou-
den sivuelinkeinona. Saksas-
sa toimii satoja tiloja jo sivu-

toimisina energiayrittäjinä. 
Jotkut tilat saavat jopa puo-
let tuloistaan energiayrittä-
jyydestä. Suomessa on myös 
korkeaa osaamista ruuan-
tuotannon jätteistä tapahtu-
vassa etanolintuotannossa. 
Esimerkiksi hehtaarin vil-
japellon jäteoljesta voidaan 
tehdä noin 500 litraa etano-
lia. 

Puurakentamisella ja 
muulla puutuoteteollisuu-
della on myös monia mah-
dollisuuksia. Tästä esi-
merkkinä ovat suomalaiset 
lämpökäsitellyn puun ja par-
kettien tuotanto.  

Suomalaisella puulla on 
myös aivan uusia, käyttä-
mättömiä mahdollisuuk-
sia. Puussa on aineosia, joita 
käytetään mm. syöpälääk-
keinä. Puusta tehdään myös 
vanilliinia, viskoosia, liimo-
ja, hajusteita ja vaikkapa bio-
hajoavia muoveja ja lasten 
vaippoja.  

Pienet ja keskisuuret yri-
tykset ovat avainasemassa 
biotalouden eteenpäin vie-
misessä. Yrittäjille on luonte-

vaa toimia lähellä luonnon-
varoja ja hyödyntää alueiden 
pysyvää ja motivoitunut-
ta työvoimaa. Biotalous tuo 
työtä koko Suomeen ja on 
samalla kansainvälistä kor-
kean teknologian toimintaa. 
Kyse ei ole askelista men-
neeseen, vaan harppauksis-
ta tulevaan.  

Biotaloutta edustavat 
myös erilaiset palvelut ja oh-
jelmistotuotteet. Ne luovat 
hyvinvointia, mutta eivät 
kuormita luontoa. Suomella 
on korkeaa osaamista myös 
näillä alueilla. 

Biotalouden uudet työ-
paikat nousevat keskustalai-
sen ajattelun ytimestä, jossa 
yhdistyvät luonto, ihmisen 
voimavarat ja yrittäjyys. Me 
emme usko keskittämiseen, 
vaan koko Suomen mahdol-
lisuuksiin ja sitä kautta hy-
vinvointiin kaikille suoma-
laisille.   

 
Juha Sipilä
Puheenjohtaja
Suomen Keskusta

luiden ja päättäjien pelätään 
karkaavan kauaksi tavalli-
sen ihmisen luota. Keskus-
ta haluaa turvata kuntalai-
sille lähipalvelut kaikkialla 
Suomessa niin, että ne ovat 
saavutettavissa kohtuulli-
sen matkan päässä ja koh-
tuullisessa ajassa. Laanisen 
mukaan äänestäjien vallassa 
on nyt päättää alistutaanko 
hallituksen suurkuntahank-
keeseen vai päätetäänkö 

vastaisuudessakin itse asi-
oistamme ja pidetään pää-
tösvalta omissa käsissä.

-Keskustan ja keskusta-
laisten yksi päätavoitteista 
kuntapolitiikassa on ihmi-
sen huomioonottaminen. Se 
tarkoittaa, että lähipalvelut 
tulisi säilyttää omassa kun-
nassa mahdollisimman lä-
hellä ihmistä. Samalla se on 
vastuunottamista lähimmäi-
sestä. 


