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Utajärven menestys on omissa käsissämme 
Kuntavaaleissa äänestäjällä on 
mahdollisuus tehdä valintoja, 
miten haluaa kuntaa kehitettä-
vän. Tässä lehdessä esittelem-
me täyden joukkueen erinomai-
sia ehdokkaitamme. Kerromme 
Utajärven Keskustan toiminnan 
periaatteet ja ohjelman tulevalle 
vaalikaudelle. Ohjelma nojautuu 
aikakausien yli, sadan vuoden 
perinteeseen, mutta katsoo roh-
keasti, uusin tavoittein tulevai-
suuteen. 

Vaalikauden aikana tulee 
tehtäväksi kunnan toiminnan 
sopeuttaminen, tulevan maa-
kunnallisen sotepalvelun ja -hal-
linnon johdosta, uuteen asen-
toon. Muutos kunnan hallinnossa 
tulee olemaan suuri. Kuntalais-
ten lähipalvelut kuitenkin jatku-
vat. Siihen olemme varautuneet 
rakentamalla uudet terveyskes-
kus- ja vuodeosastotilat.

On tehtävä valinta, järjeste-
täänkö kunnan palvelut nykyisillä 
tuloilla vai onko mahdollista saa-

da lisää verotuloja kuntaan. 

Valinta on Sinulla!
Ensimmäinen vaihtoehto tar-

koittaa palvelujen asteittaista 
heikkenemistä. 

K u nt ava a l i o h j e l m a a m m e 
olemme ottaneet tavoitteek-
si, että tuulivoimarakentamisen 
myötä saamme merkittävästi li-
sää kiinteistöverotuloja kuntaan. 
Samalla mittavat yksityiset in-
vestoinnit kestävään kehitykseen 
tuovat uusia työpaikkoja. Vas-
tuullisuus ja erityisesti ilmasto-
teot näkyvät jo yritysten käytän-
nöissä. Lainsäädännöllä tulee 
mahdollistaa elinkeinoelämän 
hiilineutraalin toiminnan kehitty-
mistä. 

Työkalupakkiin tarvitaan 
muutakin. Luontomatkailun ke-
hittämiselle on meillä luontaisia 
edellytyksiä. Alueemme suuret 
joet sivujokineen, lukuisat järvet, 

laajat metsä- ja suoalueet an-
tavat nykyajan stressaantuneille 
ihmisille tilaisuuden virkistäytyä 
monella tavalla. 

Rokua on alueemme helmi. 
Sen arvoa tulee nostaa kunnan 
voimakkaalla kehitystyöllä. Laa-
jentuva kansallispuisto Rokua 
Geopark-alueella, laadukkaine 
yrityksineen, luovat edellytyksiä 
lähi- ja luontomatkailun voimak-
kaalle laajentumiselle. Koronan 
hellittäessä, ympäri maailmaa 
saapuu matkailijoita tutustu-
maan eksoottiseen ja puhtaa-
seen, suomalaiseen luontoon.

Utajärvellä on kiertotaloudes-
sa hyvä tilaisuus olla aivan ke-
hityksen kärjessä. Mustikkakan-
kaalle on mahdollisuus kehittyä 
uuden sukupolven teollisuusalue, 
jossa energiaa tuotetaan puh-
taasti ja ylimääräinen energia 
valmistetaan vedyksi. Yritykset 
voivat saada sähkön käyttöönsä 
ilman siirtomaksuja, mikä antaa 
niille kilpailuetua ja parantaa 

kannattavuutta. Teollisuusalue 
kehittyy vahvasti neljän eri teol-
lisuussektorin voimin. Putkiteh-
taalla, puunjalostuksella, energi-
an tuotannolla ja kiertotalouden 
yrityksillä tulee olemaan erin-
omaiset puitteet toimia ja kehit-
tää liiketoimintojaan.

Hyvä hallinto ja kunnan vau-
raus ovat tie arkipäivän turval-
lisuuteen. Näillä on erityisen 
suuri merkitys yhteiskuntamme 
vähäosaisimmille. Ajat muuttu-
vat. Kunnan on oltava kehityk-
sessä mukana. On uskallettava 
katsoa myös oman pellonlaidan 
mansikoita pidemmälle. Vanhan 
sanonnan loppuosa voisi kuulua-
kin meillä, ”oma maa mustikka”. 

Keskustan Utajärven 
kuntayhdistyksen pj.

Pentti Tuovinen

Kuntavaaliehdokaskoulutuksessa ehdokkaat perehty-
vät monipuolisesti tulevaan tehtävään, kuvassa Meri-
län kartanossa yhteiseen tilaisuuteen osallistuneet Tanja 
Vikström-Valikainen, Niilo Isokangas, Riikka Valtokari, 
Sanna Kauppinen, Asko Merilä, Teuvo Ervasti, Pentti Tuo-
vinen, Jari Aitta ja Pasi Pentinpuro Merilän kartanossa 
9.2.2021. Muut kuntavaaliehdokkaat olivat etänä. Kuvaaja: 
Maija Paavola.

Keskustan Utajärven kuntayhdistyksen vuosikokous hybri-
di -mallilla Roomari -salissa 2.3.2021. Kuvaaja: Maija 
Paavola.

Utajärven 
Keskustan 

tapahtumia valokuvina
Keskusta 

– kotien ja kotikuntien asialla
Kuntavaaleissa on kyse kotiseudusta, alueen ihmisistä, 
heidän yhteisistä asioistaan. 

Kotikunnan valtuustossa päätetään lastemme kou-
luista ja päiväkodeista, isovanhempiemme hoidosta 
ja hoivasta, kirjastoista ja liikuntapakoista, yrittämisen 
mahdollisuuksista, puistoista ja kevyen liikenteen väy-
listä. Ja monista muista meidän jokapäiväisistä ja niin 
tärkeistä asioista.

Keskustan tunnus vaaleissa on: Keskusta – se koti-
mainen. Ammennamme voimamme suomalaisista ko-
deista ja uskomme maahan. Haluamme rakentaa luot-
tamusta ja yhteistyötä Suomessa ja kotikunnissamme.

Rakennamme tasa-arvoa
Kuntavaalien pääkysymys on tasa-arvo ihmisten ja 
maan eri osien välillä. Rakennammeko koko Suomea 
vai vastakkainasettelujen kahtiajakautunutta Suomea?

Keskustan tavoite on selvä: jokaisella on oikeus ra-
kentaa omannäköistään hyvää elämää. Kodissaan ja 
kotimaassaan. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden. 
Kannustamme toimeliaisuuteen, yritteliäisyyteen ja 
vastuunottamiseen.

Ihmisen pitää saada aidosti valita asuinpaikkansa. 
Myös elämäntapoja on monia. Politiikan on annettava 
arvo niille kaikille – ei ylhäältä sanellen, vaan ihmisten 
omaan harkintaan luottaen.

Työtä kotimaisen hyväksi
Kotimaisuus merkitsee Keskustalle paljon. Toimimme 
sen eteen, että kuntien keittiöissä hankinnat ovat ko-
timaisia ja paikallisia. Kalaa lähivesistä, lihaa ja maitoa 
tutuilta tiloilta.

Olemme metsän vihreä puolue. Uskomme, että 
metsät ovat ratkaisu – niin aikamme suuriin kysymyk-
siin kuin arkisiin tarpeisiin. Jokaisella on oltava mahdol-
lisuus nauttia lähiluonnosta.

Korostamme vapautta ja vastuuta. Ihmisen tietää 
itse, mikä hänen elämässään on parasta. Tämän vas-
tapainoksi hänellä on vastuita ja velvollisuuksia. 

Luotamme paikalliseen osaamiseen
Näin toimitaan myös kunnissa. Kunnat ja kaupungit 
ovat erilaisia. Luotamme kuntapäättäjien tietävän, 
mikä on oman kunnan ja kuntalaisten kannalta parasta. 
Sitähän kunnallinen itsehallinto juuri on.

Tulevaa kuntavaalikautta värittää se, miten koronaa 
hoidetaan ja miten nousemme kriisin jälkeen. Kunnilla 
on tässä työssä tärkeä rooli, jotta kaikki pidetään mu-
kana, palveluja kehitetään vastaamaan tarpeita ja pai-
kallista yritystoimintaa vahvistetaan.

Ihmisillä on vaaleissa käytössä yksi ainoa, arvokas 
ääni. Sillä hän voi ottaa kantaa siihen, mikä on tärkeää. 
Ääni vaikuttaa sen antajan omaan ja lähimpien ihmis-
ten elämään vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi.

Jokainen valitsee, kehen luottaa. Ääni kannattaa an-
taa ihmiselle, jolle uskaltaisi antaa omat kotiavaimen-
sa. 

Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka ovat tehtäviensä 
tasalla ja vievät maatamme eteenpäin. Tulevaisuuteen 
katsoen ja toisiinsa luottaen.

Hyvää kuntavaalikevättä kaikille!
Annika Saarikko

Keskustan puheenjohtaja
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Poliittinen johtajuus vahvaa Utajärvellä 
- tästä on hyvä jatkaa eteenpäin
Tämä aika on maailmanlaajui-
sen COVID-19 -pandemian lei-
maamaa. Sen leviämisen myötä 
huoli talouden kestävyydestä on 
erittäin suuri ja tulevaisuuden 
ennustettavuus on haasteellista. 
Laajemmat ja pysyvät yhteis-
kunnalliset pandemian vaikutuk-
set ovat yhä selkeytymättömät. 
COVID-19 -pandemian tuomien 
haasteiden rinnalla viedään so-
siaali- ja terveydenhuollon ja pe-
lastustoimen rakenneuudistusta 
eteenpäin. Tällä uudistuksella 
on suuria vaikutuksia seuraavalla 
valtuustokaudella liittyen kunti-
en asemaan, tehtäviin ja rahoi-
tukseen ja näihin tulee varau-
tua. Tässä muutoksen keskiössä 
meidän tulee kyetä olemaan 
hereillä ja luottamaan vahvuuk-
siimme vahvistamalla omaa toi-
mintaamme ja talouttamme sekä 
tiivistämällä verkostoyhteistyötä. 
Lisäksi meidän luottaa strate-
gisiin kehittämishankkeisiimme 
kaavoituksen, asumisen, yritys-
elämän ja matkailun kehittämi-
sen osalta, joita olemme vieneet 
tällä valtuustokaudella suunni-
telmallisesti eteenpäin.  

Olemme Utajärvellä eläneet 
tällä valtuustokaudella sisäpo-
liittista muutoskautta. Edellinen 
valtuusto, joka päätti toimikau-
tensa 2017, oli päättänyt kahdes-
ta uudesta merkittävästä asiasta: 
hallinto- ja johtamisjärjestelmän 
muutoksesta valiokuntamallipe-
rusteisesti ja uudesta kunnanjoh-
tajasta. Siinä oli haastetta silloi-
selle uudelle valtuustolle aloittaa 

valtuustokausi 2017-2021. 
Valtuustolla oli vahvat kivijalat 

aloittaa työskentely uuden joh-
tajan rinnalla. Kunnan talous oli 
saatu edellisten valtuustokau-
sien työn kautta tasapainoon. Ta-
sapainon löytymisen matkalla on 
ollut ylä- ja alamäkeä, taloutta 
on tasapainotettu viimeiseen asti 
ja on myös jouduttu realisoimaan 
ja myymään. Yhdessä henkilös-
tön, johdon ja päättäjien kesken 
on kunnassa aina löydetty ratkai-
sut ja vaikeiden aikojen kautta on 
noustu ylös ja uusia peruskivijal-
koja on päästy rakentamaan. Sa-
malla yhteenkuuluvuus on mat-
kalla vahvistunut. 

Kun otin kuntajohtajana työni 
perinnön vastaan entiseltä kun-
nanjohtajalta, pitkäaikaiselta 
kunnanjohtamisen ammattilai-
selta, hän antoi minulle yhden 
erittäin tärkeän neuvon: ”luot-
tamus ja kunnioitus - se on kai-
ken toiminnan lähtökohta”. Täl-
tä pohjalta lähdin rakentamaan 
osaltani Utajärven kunnan tule-
vaisuutta luottaen erityisen pal-
jon tähän ohjenuoraan ja sitä tu-
kevaan poliittiseen johtajuuteen. 
Miten olemme onnistuneet tällä 
valtuustokaudella - onko meillä 
luottamusta ja kunnioitusta? 

Nykyvaltuutettujen itsear-
viointikyselyn mukaan (FCG/ 
092020) kuntajohtaminen Uta-
järvellä perustuu kunnioitukseen 
(87 %). Sovitut yhteiset pelisään-
nöt toimivat ja niistä pidetään 
kiinni (73 %). Päättäjät myös si-
toutuvat linjauksiin ja yhteisiin 

päätöksiin (73 %) ja he kokevat, 
että strategian tavoitteiden mu-
kaiseen suuntaan on edetty hyvin 
(80%). Lisäksi puheenjohtajat toi-
mivat toimielimissään napakasti 
ja kokoukset eivät veny liikaa (87 
%). Valtuutetut kertoivat avoi-
missa kysymyksissä, että keskus-
telukulttuuri yhteistyössä on tällä 
hetkellä kaikin puolin kunnossa ja 
päätöksenteko on ollut sujuvaa 
ja ripeää. Valtuustoryhmien vä-
linen yhteistyö on myös vahvaa, 
sillä 80 % vastaajista näki, että se 
toimii erinomaisesti. Valtuutetut 
ovat rakentaneet tulevaisuut-
ta rohkeasti investointien kautta 
kunnan investointien ollessa noin 
10 miljoonaa euroa. Tämä val-
tuusto on onnistunut myös talou-
den hoidossa, sillä talous on ollut 
valtuustokaudella jokaisena vuo-
tena tasapainossa.  

Johtaminen, yhteistyö ja 
strategian asemointi on meil-
lä Utajärvellä koettu selkeästi 
parempana kuin saman kyselyn 
verrokkikunnissa. Utajärven val-
tuutetuista 67 % koki sen toimi-
neen erittäin hyvin tai melko hy-
vin verrokkikuntien luvun ollessa 
44 %. 

Mitä voimme näistä tuloksista 
todeta? Poliittinen johtajuus ja 
yhteistyön aito tekeminen Utajär-
vellä on vahvaa. Kunnassa on on-
nistuttu sitoutumaan strategisiin 
kehittämishankkeisiin ja yhteisiin 
kirjattuihin johtamisen periaat-
teisiin. Olemme sen mukaisesti 
voineet luoda yhdessä luotta-
muksellista kehittämiskulttuuria. 

Olemme saaneet rakennettua 
edelleen uusia vahvoja kumppa-
nuusverkostoja. Valiokuntatyös-
kentely on tukenut meitä tässä 
vahvasti. Olemme kantaneet yh-
teisvalmistelun kautta vastuum-
me päätöksistä ja sitoutuneet 
niiden toteuttamiseen ja seu-
rantaan jo valmistelun alkuvai-
heesta alkaen. Kyselyn mukaan 
valtuutetut ovat päässeet osal-
listumaan kunnan omistajapo-
litiikkaan ja konserniohjaukseen 
sekä elinvoiman ja elinkeinojen 
kehittämiseen aktiivisesti (73 %). 
Yhteistyön tuloksena on käynnis-
tynyt uusia laajennus- ja muu-
toskaavaprosesseja teollisuus- 
ja asuinalueille, asuintontti- ja 
vuokra-asuntokysynnän ja päi-
väkodin tilatarpeen kasvua sekä 
tuulivoiman edistymistä. Lisäksi 
on tullut tarvetta vahvistaa Yri-
tyspuistoa kehitysyhtiönä.  

Olemme uuden valtuustokau-
den alkaessa aloittamassa uutta 
kautta kunnan kehittämisessä. 
Kunnanjohtajana toivon, että 
voimme edelleen jatkaa aitoa 
yhteistyötä, jossa sitoudumme 
strategisiin kehittämistoimenpi-
teisiin ja johtamisen periaattei-
siin aidosti. Poliittista johtajuuden 
osaamista näin hyvällä tahtoti-
lalla ja tasolla ei ole kaikissa kun-
nissa. Tämä on suuri arvo, josta 
meidän tulee myös jatkossa pitää 
huolta. 

Voin allekirjoittaa vielä yhden 
edeltäjäkunnanjohtajan näke-
myksen siitä, että 

”Utajärven menestys 
on perustunut 
poikkeuksellisen 

hyvään 
yhteishenkeen”. 

Olemme osanneet kuunnella 
toisiamme ja ratkoa vaikeitakin 
asioita yhdessä - tästä on hyvä 
jatkaa matkaa kohti tulevaisuutta 
uuden valtuuston kanssa! 

kunnanjohtaja
Anne Sormunen

Elinvoimaa maaseudulta Maaseutumaisen kunnan tun-
nuksenomaisiin piirteisiin kuuluu 
vahvasti maatalous. Maatalou-
den harjoittaminen on ollut voi-
makkaiden mullistusten kourissa 
viime vuosina tai oikeastaan käy-
tännössä aina, milloin kehittyvän 
tekniikan- ja milloin taloustilan-
teen tai politiikan vuoksi. Tilojen 
määrä laskee kiihtyvällä tahdilla, 
mutta jäljelle jäävien tilojen koot 
kasvavat lähes samassa suh-
teessa.

Vuonna 2020 Utajärvellä oli 
maataloustukea hakeneita vilje-
lijöitä 87, joista maidontuottajia 
20, naudanlihan tuottajia kaksi, 
sikatiloja yksi, lammastiloja yksi, 
kasvihuoneviljelyä kahdella tilal-
la sekä muutama porotila. Pel-
tohehtaareita on viljelyssä 4481. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, 
että vuonna 2011 oli kotieläintilo-
ja vielä 42 kappaletta, kun vuon-
na 2020 oli 24 kappaletta.

Karkeasti arvioituna toista sa-
taa utajärveläistä saa edelleen 
ainakin osan toimeentulostaan 
maataloudesta, joten edelleen 
puhutaan merkittävästä työllis-
täjästä kunnassamme.

Tämänhetkinen markkina-
tilanne, politiikka, kuluttajien 
tottumukset ja yleinen asenne 
maataloutta kohtaan luovat ko-
vasti paineita tuottajille. Lisäksi 
maataloustuottajat ovat siinä 
asemassa, etteivät voi itse päät-
tää myytävän tuotteensa hintaa, 
mikä on yleisesti ottaen poikke-
uksellista yritysmaailmassa.

Tällä hetkellä maatalousyri-
tyksen johtaminen on enenevis-
sä määrin samankaltaista kuin 
minkä tahansa muunkin yrityk-
sen johtaminen. Monipuolisuu-
dessaan maatalousyrittäjän työ 
on kuitenkin vailla vertaa; täytyy 
hallita talousasiat, kasvinviljely, 
eläintenhoito, koneiden ja raken-
nusten huollot ja korjaukset sekä 
konetyöt, näin muutama asia 
mainitakseni.

Nykypäivän tutkimusten ja 
tiedon valossa eläintenhoito ja 
kasvinviljely Suomessa on huip-
puluokkaa ja suomalainen ruoka 
tavanomaisesti tuotettuna onkin 
puhtaampaa ja laadukkaampaa 
kuin monessa muussa maassa 
tuotettu luomuruoka. Kaiken li-
säksi ostamalla kotimaista ruo-
kaa jäävät myös käytetyt eurot 
Suomeen, parhaimmillaan Uta-
järvelle.

Siispä muistetaan Keskustan 
teema myös ruokaa ostoskärryyn 
valitessa, ”Se kotimainen”. 

Kirjoittaja: 
Niilo Isokangas

Jutun allekirjoittajina  
maanviljelijät: 

Niilo Isokangas, 
Jaakko Rikkola, 

Riikka Valtokari, 
Heikki Soronen ja 

Jari Aitta
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Olvassuo kansallispuistoksi 
Utajärven kunnan pohjoisosissa 
piileksii kätketty helmi, Olvas-
suo. Utajärven kunta on Kes-
kustan aloitteesta nostamas-
sa tuota helmeä laajempaan 
tietoisuuteen. Vireillä on Olvas-
suon nostaminen Kansallispuis-
toksi, mihin se luontonsa puolesta 
eittämättä kuuluukin. Suomessa 
on tällä hetkellä vajaat 50 kan-
sallispuistoa. Voidaan sanoa, että 
kansallispuisto -status on kaikista 
merkittävin suomalaisten luonto-
kohteitten arvostuksessa.

Alue on pinta-alaltaan noin 
205 km². Se sijaitsee kolmen kun-
nan, Utajärven, Pudasjärven ja 
Puolangan alueella ja on koko-
naan valtion maata. Olvassuo on 
harvinaisen edustava aapa- ja 

keidassuo. Kiehuvat lähteet, kir-
kasvetiset lammet ja porojen 
muokkaamat luonnonpolut luo-
vat viehättävän luontokokonai-
suuden. UKK-luontopolku kul-
kee puistoalueen läpi. Olvassuon 
kansallispuisto toisi merkittävän 
lisän Pohjois-Pohjanmaan kan-
sallispuistokonaisuuteen. Lähim-
mät nykyiset kansallispuistot ovat 
Rokua ja Iso-Syöte, jotka täyden-
tävät toisiaan. Asiaa eteenpäin 
vietäessä on huomioitava, että 
Olvassuon luonnonpuiston ny-
kyistä kuulumista kansainväliseen 
Ramsarin sopimukseen ei vaaran-
neta. Tällä sopimuksellahan suo-
jellaan kosteikkoluontoa. Toiseksi, 
metsästysoikeus tulee ratkaista 
oikeudenmukaisella tavalla.

Kiiminkijoki on osa Olvassuon 
kansallispuistohankkeen mat-
kailun kehittämistä. Alueella on 
lisääntyvissä määrin matkailu-
palveluja. Kiiminkijoen varrelle on 
rakennettu komea Rekihovi, jossa 
on majoitus-, kuntosali-, sau-
na- ja ruokailutilat sekä uima-al-
las. Rekihovia voitaisiin kehittää 
alueen matkailun keskuspaikaksi. 
Alueen luontomatkailussa voi-
daan hyvin harrastaa kalastusta, 
metsästystä, marjastusta, sie-
nestystä, patikointia ja melontaa.

Kalastus on saalisvarmaa. 
Kuohuvista koskista narrataan 
harria ja taimenta. Hauki, siika 
ja ahven ovat muita merkittäviä 
saaliskaloja.

Valjastamaton Kiiminkijoki on 

180 kilometriä pitkä ja se virtaa 
vapaana Perämerelle saakka. Joki 
kuuluu kansainväliseen Project 
Aqua- vesientutkimusohjelmaan. 
Koskiensuojelulaki estää kaiken 
rakentamisen koskialueille. Joessa 
on 70 koskea, joista ehkä näyttävin 
on Kurimonkoski Utajärven Sär-
kijärvellä. Valtion tulee panostaa 
Kiiminkijoen veden laatuun. Pää-

uomassa laatu on hyvää, mutta 
sivujokien veden laadussa on toi-
vomisen varaa. Marttisjärven kun-
nostus on aloitettu viime vuonna 
Leader -rahoituksella.

Olvassuon kansallispuisto ja 
Kiiminkijoki - siinä ovat Utajärven 
luontomatkailun uudet valttikor-
tit.  

Eero Pirttikoski

Hiiliviisaudesta elinvoimaa
Oletko koskaan miettinyt, kuinka 
monta puuta kasvaa Utajärven 
kunnan alueella? Uusimman val-
takunnan metsien inventoinnin 
(VMI12) mukaan niitä on 279 996 
211 kpl! Näiden puiden yhteenlas-
kettu tilavuus on peräti 11 miljoo-
naa kuutiota.

Metsät tuottavat monenlai-
sia ekosysteemipalveluita, kuten 
puuntuotanto teollisuuden raa-
ka-aineeksi, marjojen ja sienien 
tuotanto sekä metsien tarjoama 
virkistys. Erittäin tärkeä palvelu on 
lisäksi hiilensidonta ilmakehästä 
puustoon. Metsät ovat Suomen 
tärkein hiilinielu. Luonnonvara-
keskuksen arvion mukaan Suomen 
metsät sitovat yli 40 prosenttia 
Suomen kansallisista kasvihuo-
nekaasujen päästöistä. 

Kuinka paljon hiiltä on sitten 
Utajärven valtavissa metsäva-
roissa kiinni? Entä onko puuston 
muodostama hiilivarasto laske-
nut vai kasvanut ajan kanssa? 
Puuston hiilivarasto voidaan joh-
taa puuston biomassasta. Uusin 
kuntakohtainen biomassatieto 

on vuodelta 2017, jolloin Utajär-
ven koko puusto sisälsi 3 611 000 
tonnia hiiltä. Vanhin käytettävissä 
oleva biomassatieto on vuodelta 
2009, jolloin puusto sisälsi 3 104 
000 tonnia hiiltä.  Vuonna 2017 
puusto sisälsi siis 507 000 ton-
nia hiiltä enemmän kuin vuonna 
2009. Tämä hiilimäärä vastaa 1 
877 778 tonnia hiilidioksidia, jon-
ka puusto on sitonut itseensä pois 
lämmittämästä ilmakehää. Tämä 
on hurja määrä verrattuna siihen, 
mikä on keskivertosuomalaisen 
hiilijalanjälki: noin 10 tonnia hiili-
dioksidia vuodessa.

Pitämällä huolta metsien-
sä kasvukyvystä ja terveydestä 
Utajärven metsänomistajat ovat 
tehneet arvokasta työtä ilmas-
ton lämpenemisen hillitsemi-
seksi ja samalla kasvattaneet it-
selleen arvokkaan omaisuuden. 
Ajoissa tehdyt taimikonhoitotyöt 
ja harvennushakkuut myös vah-
vistavat puiden runkoja ja estä-
vät latvustojen riukuuntumista. 
Riukuuntuneet latvustot taittuvat 
helposti lumikuorman alla. Olen 

täysin vakuuttunut, että puulla 
uusiutuvana raaka-aineena on 
tulevaisuutta. Kyse on kuitenkin 
kokonaisuudesta, johon kuuluu 
esimerkiksi alemman tieverkos-
ton riittävän hyvä kunto ja katta-
vuus. Tiestö ei palvele ainoastaan 
puualan elinkeinoa vaan myös 
maataloutta, matkailua, marjas-
tajia ja metsästäjiä.

Viime aikoina ilmaston lämpe-
nemisen hillitsemisen yhteydessä 
on puhuttu paljon puurakenta-
misesta, eikä syyttä. Puutuotteet 
valmistetaan pienemmällä ener-
gialla ja vähäisemmillä päästöillä 
kuin mikään muu rakennusmate-
riaali. Lisäksi puutalo toimii pit-
käaikaisena hiilivarastona. Hieno 
paikallinen esimerkki puurakenta-
miselle on Utajärven kunnan ra-
kenteilla oleva uusi terveyskeskus.

Utajärven kunta on liittynyt 
hiilineutraaliutta tavoittelevien 
kuntien HINKU-verkostoon vuon-
na 2018 ja puurakentaminen on 
osa tätä toimintaa. Päästövähen-
nystavoitteiden saavuttamisen 
tueksi Utajärven kunta on laati-

nut resurssiviisauden tiekartan, 
jonka Utajärven kunnanhallitus ja 
valtuusto hyväksyivät joulukuus-
sa 2020. Tiekartassa resurssivii-
saudella tarkoitetaan erilaisten 
resurssien kuten luonnonvarojen, 
raaka-aineiden, energian, tuot-
teiden ja palvelujen, tilojen ja ajan 
käyttämistä ympäristön kannalta 
kestävästi ja ihmisten hyvinvointia 
edistävällä tavalla. Lisäksi tiekar-
tan yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on se, että toimenpiteet kasvihuo-
nekaasupäästöjen ja muiden ym-
päristövaikutusten vähentämi-

seksi vahvistaisivat taloudellista 
toimeliaisuutta ja työllisyyttä, loi-
sivat yrityksille uusia liiketoimin-
tamahdollisuuksia sekä parantai-
sivat asukkaiden hyvinvointia. 

Kiertotalouden ja puualan vah-
vistuminen on erityisen selkeästi 
havaittavissa Mustikkakankaan 
teollisuusalueella. Utajärven kun-
nan, Utajärven Yrityspuisto Oy:n 
ja yritysten tiivis yhteistyö alkaa 
kantaa hedelmää.

Thomas Virta

Utajärven Ahmasjärvellä asu-
vaa Pasi Pentinpuroa oli pyydetty 
asettumaan Utajärven Keskustan 
kuntavaaliehdokkaaksi. Hän ei ole 
aiemmin ollut politiikassa muka-
na, mutta seurannut jonkin verran 
kunta- ja valtakunnan politiikkaa 
ja päätöksentekoa. Lähisuvusta ei 
löydy yhtään aktiivista kuntapoli-
tikkoa.

- Asiaa harkittuani ajattelin, 
että sehän voisi olla ihan mie-
lenkiintoista. Ei tarvinnut paljon 
miettiä puoluettakaan, sillä koen 
olevani keskustalainen. Muuten 
olen täysin keltanokka politiikas-
sa, mutta järjestötoiminnasta on 
jonkin verran kokemusta, Pentin-
puro kertoi taustastaan.

Pasi tuumii, että koronan vuoksi 
Utajärvellä ei taida olla vaaliti-
laisuuksia juuri ollenkaan, mutta 
somessa hän aikoo pyrkiä oleman 
esillä ja pitää yhteyksiä äänestä-
jiin. Keskustan järjestämissä tilai-

suuksissa hän haluaa olla läsnä. 
Pasi Pentinpuro on koulutuksel-

taan diplomi-insinööri ja asues-
saan Haukiputaalla hän oli töissä 
Nokialla Oulussa. Nyt hän tekee 
etätöitä Haltian Oy:lle Ahmaksen 
kylällä olevasta kodistaan käsin.

- Aiemmin kävin joka päivä 
työpaikallani Haltianilla Oulun 
Peltolassa. Nyt korona-aikana 
olen tehnyt etätyötä, joka toimii 
yllättävän hyvin. Käyn kerran vii-
kossa työpaikallani, jossa pää-
sen tapaamaan työkavereitani. 
Suunnittelemme yritysten tarvit-
semia elektronisia IoT-ratkaisuja 
eli langattomia laitteita yritysten 
tarpeisiin. Olen ollut alalla jo kol-
misenkymmentä vuotta ja yhteis-
työkumppaneita on eri puolilla 
maailmaa. Pidän Teams-kokouk-
sia Amerikan itärannikolla olevien 
yhteistyökumppaneiden kanssa, 
Etelä-Afrikkaan ja moniin Euroo-
pan maihin ja tietenkin suomalai-

Pasi Pentinpuro: Etätyötä laajakaistan avulla Ahmakselta
siin yrityskumppaneihin.

Pentinpuron perhe etsi aikoi-
naan lehti-ilmoituksella mökki-
tonttia Oulun lähistöltä. He saivat 
yhteydenoton Ahmasjärveltä, jos-
ta he hankkivat maapaikan vuon-
na 1997 kesämökiksi ja rakensivat 
myöhemmin talon vuonna 2004. 
Asuttuaan pitkään Haukiputaal-
la omakotitalossaan heille kypsyi 
ajatus päästä asumaan rauhalli-
selle paikalle luonnon helmaan. 
Niinpä he päätyivät rakentamaan 
omakotitalon omistamalleen 
mökkitontille Ahmasjärven ran-
nalle, jossa he ovat asuneet ja 
viihtyneet jo 16 vuoden ajan. 

- Nyt asumme täällä Ahmas-
järvellä kahdestaan vaimon kans-
sa. Kaksi poikaamme ovat aikuisia 
ja muuttaneet muualla asumaan; 
toinen Ouluun ja toinen Helsin-
kiin. Utajärven keskustaan meiltä 
on matkaa 17 ja Rokuan Health & 
Spahan kymmenen kilometriä, 

Pentinpuro kertoi asuinpaikkansa 
sijainnista.

Pasi Pentinpuro harrastaa lii-
kuntaa lenkkeilemällä, hiihtämäl-
lä ja pyöräilemällä. Kesäisin hän 
harrastaa moottoripyöräilyä sekä 
laitesukellusta. Vaimonsa kanssa 
hän liikkuu asuntovaununsa kans-
sa kolmisen viikkoa ulkomailla 

aina Etelä- ja Keski-Eurooppaan 
sekä Pohjois-Norjaan. 

- Asuntovaunun kanssa liikku-
minen onnistuu ulkomaillakin ihan 
hyvin, kun autossa on kääntyvät 
pyörät, kuntavaaliehdokas Pasi 
Pentinpuro vitsailee toimittajan 
kysymyksille ulkomaille suuntau-
tuvien matkojen helppoudesta. RR
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Nuoret miehet 
ehdokkaana
Utajärven Keskusta oli ensimmäi-
nen Suomen Keskustasta, joka sai 
kuntavaaliehdokaslistat ensim-
mäisenä täyteen yli kuukautta 
aikaisemmin ennen ensimmäistä 
määräaikaa. Kunnan valtuusto 
päätti viime joulukuussa kas-
vattaa valtuuston lukumäärää 
kahdella, jolloin seuraavalla val-
tuustokaudella valtuutettuja on 
19. Ehdokaslistalle mahtui 28 eh-
dokasta, joka kasvoi näin kolmel-
la edelliseen kuntavaaliin verrat-
tuna. 

Kunnan päätöksen teko kiin-
nostaa Utajärvellä myös alle 
30-vuotiaita. Severi Kemppai-
selle, Kai Pinoniemelle ja Niklas 
Saarelalle päätös lähteä ehdok-
kaaksi oli selvillä jo hyvissä ajoin. 
He ovat ensimmäistä kertaa eh-
dokkaana kuntavaaleissa ja ha-
luavat tuoda nuorten ääntä sekä 
näkökulmaa esille.

Saarela nuorin ehdokas
Vantaalla syntynyt, Raahessa 
asunut ja 2-vuotiaana muutta-
nut Utajärvelle Niklas Saarela on 
nuorin kuntavaaliehdokas Utajär-
ven Keskustan listalla. Saarela on 
18-vuotias. Hän opiskelee tällä 
hetkellä Utajärven lukiossa ja on 
nuorisovaltuuston jäsen. Yläkou-
lun aikana hän on ollut oppilas-
kunnan hallituksessa sekä lukion 
opiskelijakunnan hallituksessa oli 
vuoden. 

- Päätös ei ollut erityisen help-
po lähteä kuntavaaliehdokkaak-
si. Päätin, että ei varmaankaan 
häviä, kun asettautuu ehdolle, 
Saarela selvittää päätöstään. 
Muutaman päivän miettimisajan 
jälkeen Saarela päätti lähteä eh-
dokkaaksi.

Tavoitteena Saarelalla on 
saada nuorisoystävällinen kunta, 
jossa nuorilla on hyvä olla sekä 
harrastaa. Utajärvellä on hyvät 
ulkoilumahdollisuudet sekä pal-
jon tilaa olla ja oleskella. Saarela 
tykkää kokkailla ruokaa, pelata 
Playstationilla, kesällä lenkkeillä 
ja lisäksi kuntosalilla käynti kuului 
ohjelmaan ennen korona-aikaa. 

Utajärvellä on paljon lenkkipol-
kuja, joissa on hyvä kulkea.

- Positiivisten asioiden lisäksi 
Utajärveltä löytyy myös nega-
tiivisia asioita. Täällä ei ole pal-
jon tekemistä. Paikka vangitsee, 
koska täältä ei ole hyviä kulku-
yhteyksiä muualle. Busseja saisi 
kulkea enemmän Ouluun ja sieltä 
takaisin, esittää Saarela.

Nuoret käyvät kerhoissa, joita 
järjestetään pääasiassa nuoriso-
talolla. Saarelan mielestä nuo-
ret eivät löydä helposti harras-
tuskohteita, jotka innostaisivat 
harrastamaan. Utajärvellä voi 
harrastaa myös jääkiekkoa ja len-
topalloa.

- Lajivaihtoehtoja voisi olla 
enemmän kaiken ikäisille, pohtii 
Saarela.

Jos haluaa menestyä val-
takunnallisesti liikunnassa, on 
mentävä harrastamaan muualle. 

- Lapset ja nuoret käyttävät 
paljon skeittiparkkia, jota ei ole 
vallanneet eläkeläiset, pilke sil-
mäkulmassa kehui Saarela.

Pinoniemi metsästää
Paljasjalkainen utajärveläinen Kai 
Pinoniemi on tällä hetkellä ar-
meijassa, joka päättyy joulukuus-
sa. Hän valmistui maanrakennus-
koneen kuljettajaksi vuonna 2020 
keväällä. Vapaaehtoisena palo-
miehenä hän on ollut reilut puoli 
vuotta.

- Hyvällä fiiliksellä lähden eh-
dokkaaksi mukaan. Äiti kysyi eh-
dokkaaksi ja mietin viikon. Kyllä 
piti lähteä mukaan, kertoo Pino-
niemi innostuneena.

Tärkeänä hän pitää urheilu- ja 
harrastusmahdollisuuksia. Va-
paa-aikana hän harrastaa jää-
kiekkoa ja metsästystä. Metsäs-
tyksessä on mukana oma koira.

- Mielestäni nuoret käyttävät 
kunnan liikuntapaikkoja, mutta 
ei kuitenkaan kaikki. Liikuntahar-
rastuksissa kulkee nuorempaa 
väkeä, kertoo Pinoniemi omana 
näkemyksenään.

Hänestä Utajärveltä löytyvät 
kaikki tarpeelliset palvelut.

- Utajärvellä on hyvä paikka 
asua, koska on rauhallista ja hyvä 
ilmapiiri. Ei ole iso kunta, mutta ei 
ole liian pienikään kunta, Pino-
niemi hehkuttaa. 

Kunnan päätöksentekoa Pino-
niemi on seurannut ja pitää hyvä-
nä juttuna lapsiperhepakettia.

- Tuulivoimaloita olen pohtinut 
erikantilta. Olen päätynyt siihen 
tulokseen, että ihan hyvä saada 
tuulivoimaloita. Minua ei haittaa 
tuulivoimalat, kunhan niitä ei tu-
lisi liikaa, toteaa Pinoniemi.

Kemppainen on  
vapaa-aikana  
aktiivinen
Severi Kemppainen on koko 
ikänsä asunut Utajärvellä. Hän 
työskentelee koneenkuljettaja. 
Osa-aikayrittäjänä hän auttaa 
lapsuudenkodin maatilalla sekä 
ajaa saunalauttaa Oulussa. Hän 
kävi ammattikoulua Muhoksella 
valmistuen maaseutuyrittäjäksi.

- Hyvällä mielellä lähden 
ehdokkaaksi. Olin aikaisemmin 
pohtinut, että näkisinkö itseä-
ni kuntapäättäjänä. Kysyttäessä 
ensimmäistä kertaa ehdolle, niin 

pohdin mille puolueelle lähtisin 
ehdolle. Kuitenkin oli itsestään 
selvää, että Keskusta on oma 
puolueeni. Olen kasvanut maa-
tilaperheessä, niin sieltä kautta 
aatteen ajatukset ovat tulleet, 
kertoo innokkaasti Kemppainen. 

Viime syksynä Kemppainen 
valittiin Keskustanuorten Poh-
jois-Pohjanmaan piirin ja Utajär-
ven Keskustan kuntayhdistyksen 
hallitusten jäseneksi. Seurakun-
tavaaleissa hän on ollut ehdolla 
vuonna 2018.

- Utajärvellä on rauhallista ja 
hyvä asua. Löytyy kaikki tarvitta-
vat palvelut. Suhteellisen lähel-
lä Oulua. Tykkään asua maalla, 
Kemppainen kertoo iloisesti.

Hän pitää tärkeänä perheiden 
ja muiden kuntalaisten hyvin-
vointia. Liikunnan ja hyvinvoin-
nin kehittäminen on Kemppaisen 
vaalitavoite. Samoin myös säi-
lyttää kunnan järjestämänä yksi-
tyisteiden aurauspalvelu.

- Haluan, että kaikilla on hyvä 
olla ja eikä kenenkään tarvitse ry-
peä suossa. Ammattilaisten pu-
heille täytyy päästä matalla kyn-
nyksellä. Ei tulisi turhia tapauksia, 
joita julkisuudessa ollaan luettu. 

Myös yksittäiset terapiakäynti 
kerrat ovat tärkeitä. Haluan, että 
terapiaan pääseminen helpottui-
si ja arvostus kasvaisi, että ei tule 
leimautumisen tunnetta, tuumaa 
Kemppainen.

Vapaa-aikana järjestötyön li-
säksi hän harrastaa moni puoli-
sesti kuntosalilla käyntiä, hiihtoa, 
jääkiekkoa, moottorikelkkailua 
sekä Flyboardia eli veden päällä 
vesisuihkulautailua. 

- Nuorille oli todella hyvä in-
vestointi, kun rakennettiin skeit-
tiparkki. Jäähalli on kovassa 
käytössä. Nuoret hyödyntävät 
osittain liikuntapalveluita. Pyö-
räily kasvaa kovasti, johon toi-
voisin kunnan jatkossakin panos-
tavan. Kunnan keskustassa voisi 
olla läskipyörien vuokraus mah-
dollisuus, ideoi Kemppainen. 

Kunta on panostanut liikunta-
palveluihin kunnostamalla urhei-
lukentän juoksuradan pinnoitus-
ta. Kuntosalilla käynti on halpaa.

- Toivon, että kunnan yhteis-
henki pysyy hyvänä. 

Kirjoittaja: 
Maija Paavola

Ensimmäiset todelliset some -vaalit
Vuoden 2021 kuntavaalit ovat 
paitsi korona-ajan vaalit myös 
ensimmäiset ja toivottavasti vii-
meiset lähes täysin some -vaalit. 
Näissä vaaleissa kuitenkin vali-
taan valtuutetut hoitamaan kun-
tien asioita.

Some -vaalien hyvä puoli on 
se, että keskustelunhaluiset voi-
vat vaihtaa mielipiteitä esimer-
kiksi Facebookissa. Some -vaali-
en vaarana on, että keskustelua 
ei käydäkään Utajärven asioista 
vaan joistakin aivan muista kuin 
Utajärven kunnan asioista jopa 
täysin väärien faktojen pohjalta. 
Toissijaisia asioita ei pitäisi käsi-
tellä.

Virkamiehenä yli 30 vuotta 
kuntien hyväksi tekemääni työtä 
on leimannut kunkin kunnan ylei-
sen edun ajaminen. Joskus ylei-

nen ja yhteinen etu ei satu yhteen 
yksilön edun kanssa. Tällaiset 
seikat on päättäjien ja valmiste-
lijoiden aina arvioitava kokonai-
suuden näkökulmasta. 

Pitkän virkamiesurani siivit-
tämänä tavoitteita on ollut run-
saasti. Kunnan pitää turvata 
päätöksillään Utajärven kunnan 
talous ja laatu. Utajärven kan-
sallinen tehtävä on ollut kehittää 
laatuperusteisen kunnan mallia. 
Sitä pitää syventää. Kunnan ta-
louden vuotokohdat pitää tukkia. 
Talouden hallinnassa, sote-uu-
distuksen jälkeen, tulee olemaan 
haasteellisuutta. Kunnan me-
nestys riippuu siitä voiko kunta 
hankkia ja kehittää yrityksiä ydin-
toimialoille. Yrittäjiä ei tarvitse 
kadehtia, vaan tukitoimien tulee 
olla sellaisia, joilla on vaikuttavia. 

Hyvänä esimerkkinä on puunja-
lostuksen kehitys Utajärvellä. Jos 
siinä aiotaan menestyä, niin kun-
nan on mahdollistettava sen ke-
hittyminen. Kunta voi toimillaan 
lisätä yritysten välistä yhteistyö-
tä, jolla on tärkeä merkitys niiden 
hyvinvoinnille. Vain vireä yritys-
toiminta voi pelastaa Suomen 
työllisyysasteen nousun koronan 
jälkeen sekä sote-palveluiden 
rahoituksen.

Kunnan on hyvä tukea uus-
asuntotuotantoa Utajärvelle. 
Houkuttelevilla rantatonteilla li-
sättäisiin Utajärven asukasmää-
rää. Hyvä ympäristö osaltaan 
asukkaiden hyvinvoinnista ja on-
nellisuudesta.

Kunnan infran kehittämistä on 
jatkettava ja parannettava teiden 
ja kevyenliikenteen yhteyksien 

määrää sekä tasoa ja laatua.
Pienenevistä budjeteista ei 

ole varaa maksaa nykyisen kal-
taista hallintorakennetta. Yksin 
kertaisesti rahat eivät siihen riitä. 
Hallintoratkaisut on aina tehtävä 
mieluummin aiemmin kuin liian 
myöhään.

Utajärven kunnan menestys 
riippuu sen kyvystä hankkia uu-
sia investointeja ja siten lisätä 
kunnan tuloja. Pienen pitää olla 
tehokas. Pienen kunnan rahoi-
tuksen turvaaminen tässä ajassa 
edellyttää tuulivoimainvestointi-
en toteutusta.

Olen iloinen, että sain kokea 
Utajärven kunnan kehitysjohta-
jana talouden ylijäämien nou-
sun jopa asukasta kohti Suomen 
suurimmiksi. Samoin Yrityspuis-
ton toimitusjohtajana sain po-

kata Utajärvelle palkinnon Poh-
jois-Pohjanmaan parhaimpana 
yrityskuntana. Valtakunnallinen 
palkinto tuli myös Suomen par-
haana henkilöstöstä huolehti-
vana kuntana. Nuo ovat jälleen 
hyviä tavoitteita Suomen ensim-
mäiselle laatukunnalle uusitta-
vaksi.

Asko Merilä

Kuvassa Severi Kemppainen, Niklas Saarela ja Kai Pinoniemi.
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Teuvo 
Ervasti

Kuntavaaliehdokkaat 
esittäytyvät

Ehdokkaat vastaavat kysymyksiin: 
1.  Ikä
2.  Kylä 
3.  Esittele itsestäsi 
4.  Mitä harrastat
5.  Tavoitteet, mitä asioita haluaisit 
      kehittää kunnassasi

Jari 
Aitta

Pirkko
Hongisto

Niilo
Isokangas

Kaisu
Isola

Aino
Isoniemi

Niina
Jurvelin sit.

Sanna
Kauppinen

Maija
Koistinen

Asko
Merilä

Maija  
Paavola

341.  58
2.  Murronkylä
3. Maanviljelijä. Naimisissa ja 

kaksi aikuista lasta.
4. Harrastan liikuntaa ja luotta-

mustoimia.
5.  Kunnan itsenäisyyden säilyt-

täminen, palvelujen paranta-
minen ja työpaikkojen lisäämi-
nen elinkeinoja kehittämällä. 
Tavoitteiden saavuttamiseksi 
tarvitaan lisää verotuloja, joita 
nopeimmin saadaan tuulivoi-
maloiden kiinteistöverosta.

1.  59
2.  Ahmas
3. Olen eläkeläinen ja amma-

tiltani mielenterveyshoitaja. 
Perheeseeni kuuluu aviopuoli-
so ja seitsemän lasta. 

4. Harrastuksiani ovat ulkoilu ja 
lukeminen. 

5. Tavoitteenani on, että kunta-
laisten palvelut säilyisivät ko-
tikunnassamme.

35

361. 52
2. Särkijärvi
3. Asun Pohjanperällä Särkijär-

vellä aviopuolison kanssa. 
Meillä on viisi aikuista lasta ja 
kahdeksan lastenlasta. Työs-
kentelen koulunkäynninohjaa-
jana Utajärven koulussa. 

4. Sydäntäni lähellä on luon-
nossa liikkuminen ja tarkkai-
lua. Luontomatkailu, retkei-
ly ja vaellus ovat kesäisin ja 
syksyisin lempiharrastuksia. 
Syksyllä odotan järven jääty-
mistä toiveissa päästä retki-
luistelemaan. Viikonloput ku-
luvat yleensä lasten perheiden 
kanssa touhuten. Talvisin luen 
paljon ja teen käsitöitä. 

5. Lähdin ehdokkaaksi, koska ha-
luaisin olla mukana vaikutta-
massa kunnan tärkeisiin asioi-
hin. Etenkin lasten, nuorten ja 
nuorten aikuisten hyvinvointi 
ovat etusijalla, siksi Utajärvellä 
on panostettava edelleen laa-
dukkaaseen kasvatus- ja ope-
tustyöhön. Opetustilojen tulisi 
olla ajantasaiset ja terveelli-
set. Lisäksi kuntaan tarvitaan 
lapsiperheille sopivia hyvä-
kuntoisia vuokra-asuntoja, 
jotta saisimme lisää perheel-
lisiä asukkaita kuntaan. Kun-
tamme tunnetaan onnellisten 
ihmisten kuntana, joten pide-
tään se sellaisena edelleen. 
Utajärvellä on tohdittu tehdä 
uudistuksia ennenkin, eikä jää-
dä junnaamaan menneisyy-
teen. Uudistuksista esimerkik-
si maksuton varhaiskasvatus 
on lisännyt paluumuuttaji-
en mielenkiintoa. Syrjäkylien 
asukkaitakaan ei saa unohtaa, 

heidän hyvinvointiin pitää pa-
nostaa ja mahdollistaa kotona 
asuminen mahdollisimman 
pitkään. 

371. 35
2. Kormu
3. Perheeseen kuuluvat aviopuo-

liso ja kolme lasta sekä usei-
ta eläimiä. Ammatiltani olen 
maatalousyrittäjä, tuotan-
tosuuntana maidontuotanto. 
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä 
työskentelin raskaan kaluston 
ajoneuvoasentajana.

4. Tämänhetkisessä elämänti-
lanteessa ei juuri harrastuksille 
ole sijaa, mutta yhdistystoi-
minta kiinnostaa ja olen mu-
kana MTK Oulujokivarsi ry:n 
johtokunnassa sekä Keskustan 
Utajärven kuntayhdistys ry:n 
hallituksessa.

5. Tavoitteena kunnan kehittä-
miseksi ovat elinvoiman ja pal-
veluiden parantaminen. Toisin 
sanoen tavoitteena on tukea 
yritystoimintaa, jotta kuntaan 
saadaan lisää työpaikkoja ja 
sen myötä myös uusia asuk-
kaita. Asukasmäärän laskuun 
on kiinnitettävä huomiota, 
koska asukkaat ovat kunnan 
tulonlähde. Myös suunniteltu-
jen tuulivoimahankkeiden tuo-
mat mahdollisuudet on otet-
tava huomioon, jotta voidaan 
turvata maltillinen veropro-
sentti sekä vähintään tämän 
hetkinen palveluiden taso. 

381. 63
2. Särkijärvi
3. Ammatiltani olen fysiote-

rapeutti ja Terveystieteiden 
maisteri. Käyn Puolangal-
la töissä. Perheeseeni kuuluu 
aviopuoliso ja tytär perheineen 
asuu Tampereella. 

4. Harrastan vesijuoksua ja 
-jumppaa, kuntosalia, luon-
nossa liikkumista, käsitöitä ja 
”mummoilua”.

5. Haluaisin vaikuttaa kaike-
nikäisten kuntalaisten hy-
vinvointiin sekä jaksamiseen 
korona- aikana ja jatkossa-
kin. Lapsiperheille ja nuoril-
le riittävät palvelut sekä tuki. 
Mielenterveystyöhön enem-
män huomiota, ettei tule uut-
ta korona-ajan sukupolvea. 
Ehdotan lasten vanhempain 
neuvolan käyttöönottoa. Myös 
työssäkäyvien hyvinvointia on 
tuettava. Hoitajille on mak-
settava palkkaa enemmän. 
Eläkeläisten ja työttömien hä-
tää on kuultava. Yksinäisyys 
ja rahahuolet ovat isoja on-
gelmia. Ehdotan iäkkäille se-
niorineuvolan käyttöönottoa. 
Tuulivoimalat on sijoitettava 
kauas asuinalueilta, josko nii-
tä kunnassa tarvitaankaan. 

Toivoisin, että löytyisi muita 
keinoja kunnan talousasioiden 
kohentamiseen. Sivukylien tie-
auraukset kuntoon. Maksam-
me samat kiinteistöverot kuin 
kirkonkyläläisetkin. Sivukylien 
palveluista on huolehdittava.

391. 62
2. Kirkonkylä 
3. Palvelusihteeri, työkyvyttö-

myyseläkkeellä. Minulla on 
yksi aikuinen Oulussa asuva 
tytär.

4. Liikunta, käsityöt ja leivonta.
5. Uusia vuokra-asuntoja, rivita-

lo tai kaksikerroksisia luhtita-
loja. Turvallinen liikkuminen, 
kevyenliikenteen väylien jat-
kaminen Puolangalle päin ja 
22-varrelle Utaselle saakka. 
Hidasteita eri puolille keskus-
taa. Urheilualueiden teho-
käyttö esim. urheilukentälle. 
Kesäisin koko perheen piha-
peli-iltoja. Esim. sulkapal-
loa, jalkapalloa, lentopalloa, 
kahvakuulaa, sauvakävelyä 
ja juoksua yms. kaikki yhdessä 
samaan aikaisesti. Tavoitteena 
on pitää kehitysvammahuolto 
ja heidän asumispalvelu Uta-
järvellä. 

401. 48
2. Kirkonkylä
3. Olen neljän lapsen äiti, jois-

ta kolme on jo aikuista ja yksi 
asuu vielä kotona. Minulla on 
kolme tyttären poikaa eli olen 
myös mummu. Olen entinen 
yrittäjä ja nykyään ajelen tak-
sia työkseni.

4. Harrastuksia minulla ei ole. Ul-
koilen ja jumppailen, kun siltä 
tuntuu. Olen mukana kirkonky-
län Marttojen toiminnassa.

5. Lapsiperheet ja nuoret ovat lä-
hellä sydäntäni eli kaikenikäi-
set kuntalaiset. Haluan, että 
Utajärvi on hyvä paikka asua.

411. 43
2. Ahmas
3. Naimisissa oleva yrittäjä. Kaksi 

lasta asuu vielä kotona. 
4. Ehdin harrastamaan sen ver-

ran, että pysyn kunnossa.
5. Tasa-arvoisuus kaikille kunta- 

laisille asuinkylästä riip-
pumatta. Haluan olla 
varmistamassa, että                                                                                               
Utajärvi pysyy itsenäisenä,  
vakavaraisena tekemisen kun-
tana, jossa palvelut ovat lä-
hellä. Yrityksiä ja sitä kautta 
työpaikkoja pitäisi saada kun-
taan lisää.

42

Severi
Kemppainen

1. 26
2. Kirkonkylä
3. Toimin koneen-
 kuljettajana kaivoksella Sot-

kamossa tällä hetkellä. Toi-
min myös jonkin verran va-
paa-ajalla yrittäjänä tehden 
maatilan töitä ja saunalautan 
ajamista. Olen yksin omakoti-
taloa asustava tällä hetkellä.

4. Harrastan moottorikelkkailua, 
flyboardilla lentelyä kesäisin, 
hiihtoa sekä sekalaisia kun-
tolajeja. Olen erittäin sosi-
aalinen sekä uusien ihmisten 
kanssa hyvin toimeentuleva. 
Myös luotettava ja työorien-
toitunut maatilan poika. Mies, 
joka ei työtä pelkää sekä osaa 
tarttua itse työhön. Luonteen 
vahvuuksiin kuuluu suorasel-
käisyys, kuuntelemisen taito ja 
neuvojen nopea sisäistäminen. 
Olen aktiivinen vapaa-ajal-
lani: urheilen monipuolisesti 
sekä myös laulan. 

5. Ihmisten hyvinvointi on asia, 
johon haluaisin panostaa kun-
nassamme. 

431. 39
2. Kirkonkylä
3. Olen kuusi henkisen uusioper-

heen äiti. Työkseni ajan inva-
taksia ja hoidan avopuolison 
yrityksen toimistotyöt.

4. Harrastan järjestötyötä, toimin 
Utajärven Kehitysvammaisten 
tukiyhdistys ry:n sekä Sangin 
kyläseura ry:n sihteerinä.

5. Haluan, että Utajärvellä vam-
maisten ja vanhusten hen-
kilöiden osallistaminen ja 
kuuleminen sekä matalan 
kynnyksen palvelut tulisivat 
luonnostaan ja esteettömästi, 
ilman liiallista byrokratiaa ja 
turhaa taistelua, joka väsyttää 
myös omaisia. Ihmisen turval-
lisuudentunne tulee turvata, 
siksi haluan, että ihmisillä olisi 
parempi mahdollisuus päästä 
perhehoitoon. Ikäihmisten ja 
vammaisten perhehoitoa tulee 
kunnassamme kehittää posi-
tiiviseen suuntaan edellä mai-
nitun lisäksi mm. parantamal-
la perhetyötä tekevien etuja.

441. 64
2. Alakylä. 
 Entisenä Utajärven kunnan-

sihteerinä ja kehitysjohtajana 
tunnen edustavani koko kun-
taa. Olen paljasjalkainen uta-
järveläinen.

3. Olen kansantalouden, kunnal-
listalouden ja yritystalouden 
ekonomisti sekä jatko-opin-
toina olen suorittanut hallin-
totieteiden tohtorin tutkinnon. 

1. 37
2. Murronkylä
3. Olen uinninvalvoja ja koulu-

tukseltani merkonomi. Per-
heeseeni kuuluu aviopuoliso 
ja kaksi lasta, toinen on ala-
koulussa ja toinen yläkoulussa.

4. Uintia, pyöräilyä, järjestötyötä 
sekä toimin luottamushenkilö-
nä.

5. Kuntaan lisää asukkaita esim. 
markkinoimalla mm. lapsi-
perhepakettia. Uusia vetovoi-
matekijöitä peruskouluun ja 
lukioon. Kehittää lisää turval-
lista liikenneympäristöä, joka 
sisältäisi uusia kevyenliiken-
teen väyliä ja Valtatien 22 / 
Mustikkakankaan risteyksen 
parantaminen. Ylisukupolvista 
yhteisöllistä tukiverkoston ke-
hittämistä. Korona epidemian 
jälkeen tavoitteena saada 
kunta palauttamaan kolman-
nen sektorin toiminta ja kult-
tuuritoiminta samalle tasolle 
kuin ennen koronaa. Järjestö-
työ tuo yhteisöllisyyttä, johon 
kunnalta tulisi jatkossakin ar-

45

Virkatyönäni toimin 28 vuotta 
Utajärven kunnansihteerinä, 
kehitysjohtajana ja Utajärven 
Yrityspuisto Oy:n toimitus-
johtajana, vastaten kunnan 
hallinnon, talouden ja yritys-
toiminnan asioista sekä niiden 
kehittämisestä. Kunnan talous 
saavutti tuolloin isojen ylijää-
mien vuosia. Nykyään vastaan 
Merilän Kartanon hallinnosta, 
taloudesta ja kehittämises-
tä. Minulla on aviopuoliso ja 
kolme aikuista lasta ja ennen 
vaaleja kaksi lastenlasta. 

4. Olen harrastanut pitkään yri-
tysten investointien suunnit-
telua ja erityisesti nyt lisäma-
joitustiloja Merilän Kartanoon, 
jonka muistakin tiloista vuoden 
1986 jälkeen olen vastannut. 
Laajennus toteutetaan heti 
kun Covid19 helpottaa. Olen 
Utajärven kirkkovaltuustossa 
-neuvostossa ja talous- sekä 
musiikki- ja jumalanpalvelus-
toimikunnissa. Harrastan an-
toisaa Lions-toimintaa, jonka 
Suomen puheenjohtajana olin 
vuonna 2013-2014 ja Suomen 
hallituksessa viisi vuotta.   

5. Tavoitteenani on turvata kun-
nan talous ja toiminnanlaatu. 
Haluan myös tukkia kunnan 
talouden vuotokohdat, hank-
kia yrityksiä ydintoimialoille 
sekä lisätä yritysten välistä 
yhteistyötä. Tavoitteenani on 
saada Utajärven väkiluku nou-
suun, huolehtia utajärveläisten 
hyvinvoinnista, elinvoimasta ja 
onnellisuudesta. Haluan vai-
kuttaa teiden ja kevyenliiken-
teen väylien määrään, tasoon 
ja laatuun. Haluan uudistaa 
kunnan hallinnon. Tavoittee-
nani on hankkia Utajärvel-
le uusia investointeja ja sitä 
kautta lisätä kunnan tuloja. 
Pienen pitää olla tehokas. 
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vostusta ja tukea toimintaan. 
Laajakaistan hyödyntäminen 
lisäämällä digipalveluita. Jär-
kivihreä luonto asia, johon 
kuuluu ilmastoasiana esim. 
tuulivoimapuistojen rakenta-
minen.

461. 56
2. Ahmas
3. Olen elektroniikka-alan dip-

lomi-insinööri ja työskentelen 
langattomien laitteiden ja esi-
neiden internetin parissa. Ra-
kensimme talon ja muutimme 
perheen kanssa Ahmasjärven 
rantaan vuonna 2004. Täl-
lä hetkellä asun aviopuolison 
kanssa kahdestaan, molem-
mat aikuiset pojat ovat muut-
taneet omilleen.

4. Harrastan pyöräilyä, hiihtoa, 
moottoripyöräilyä ja laitesu-
kellusta.

5. Haluaisin kunnan päätöksen-
teossa edistää kylien elinvoi-
maisuutta ja viihtyvyyttä. Ha-
luan myös parantaa Utajärven 
houkuttelevuutta asuinpaik-
kana Oulun talousalueen reu-
nalla ja hyvänä kuntana yrit-
tää ja työllistää.

471. 55
2. Järvikylä
3. Olen lääkäri ja työskentelen 

tällä hetkellä työterveyshuol-
lossa. Perheeseeni kuuluu 
aviopuolison lisäksi 18 lasta, 
joista kotona asuu kahdek-
san. Olen myös monikertainen 
mummo, tosin en kovin pul-
lantuoksuinen.

4. Harrastan neulomista ja lau-
lamista (kuoro ja yksinlaulu), 
myös luottamustehtävien hoi-
to kunnassa ja seurakunnassa 
on eräänlainen harrastus.  

5. Haluaisin kehittää kuntaamme 
niin, että se olisi edelleen hyvä 
paikka asua ja kasvattaa lap-
sia. Kaiken ikäiset tarvitsevat 
riittävät palvelut, jotta täältä 
ei tarvitse muuttaa muualle. 
Palvelutason säilyttämiseksi 
tarvitsemme lisää tuloja kun-
nalle ja tässä asiassa olen val-
mis tukeutumaan mm. tuuli-
voimapuistojen rakentamiseen 
kuntamme alueelle.  Uskon 
yhteistyöhön ja avoimuuteen. 
Hyväksi kokemani yhteistyö 
luottamushenkilöiden ja virka-
miesjohdon välillä jatkukoon ja 
kehittyköön edelleen. 

481. 19
2. Järvikylä
3. Olen ammatiltani maanraken-

nuskoneen kuljettaja.  Perhee-
seeni kuuluu äiti, isä ja 17 sisa-
rusta.

4. Harrastan jääkiekon pelaamis-
ta ja metsästystä.

5. Haluaisin kehittää lasten ja 
nuorten harrastusmahdolli-
suuksia. Haluan olla mukana 
kunnan päätöksenteoissa.

491. 70
2. Juorkuna
3. Elämäntyöni olen tehnyt pii-

ripäällikkönä Uponor Oyj:s-
sä (35 v.) Nyt olen ansaitulla 
eläkkeellä. Perheessä on kol-
me lasta, kaksi tyttöä ja poika. 
Nuorin tyttö asuu Helsingissä, 
toinen Vaasassa, poika Oulus-
sa. Lastenlapsia on kolme poi-
kaa.

4. Hiihto, pyöräily, hirvenmetsäs-
tys, metsätyöt ja marjastus.

5. Minulla luontoarvot ovat yk-
kössijalla. Olvasuon kansallis-
puisto, taistelu vedestä Oulun 
Vesi Oy:tä vastaan. Kiiminki-
joen hyötykäyttö. Nämä kun 
saadaan toimimaan kunnolla, 
ne tuo työpaikkoja tullessaan. 
Asukkaita joka kulmalle koko 
kunnanalueella.

1. 39
2. Sotkankylä
3. Maatalousyrittäjä. Tilan pää-

tuotantosuunta on nau-
danlihan tuotanto. Lisäksi 
harjoitetaan maatalouden ko-
neurakointia. Perheeseen kuu-
luu kaksi lasta.

4. Se vähäinen vapaa-aika mitä 
on, tulee käytettyä hiihtäen, 
moottorikelkkaillen, pyöräillen 
ja lasten harrastusten parissa.

5. Tavoitteena pitää Utajär-
vi elinvoimaisena kuntana ja 
säilyttää peruspalvelut kunta-
laisten lähellä. 
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1. 40
2. Ahmas
3. Olen tavallinen kolmen lapsen 

äiti. Ammatiltani olen raken-
nusrestaurointi kisälli ja muu-
rari. 

4. Koirien kanssa lenkkeilyä ja 
kiipeilyä. Vedän junnukiipei-
lykursseja Oulussa yhdessä 
muiden Oulun Kiipeilyseuran 
ohjaajien kanssa.

5. Lapset ovat tärkeitä. Hyvien 
harrastusmahdollisuuksien yl-
läpitäminen ja kehittäminen 
sekä pienten laitakylien palve-
lujen säilyttäminen ja paran-
taminen.
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521. 18
2. Kormu 
3. Olen nuori. Opiskelen lukiossa. 

Minulla on neljä veljeä ja kaksi 
siskoa.

4. Harrastan kuntoilua salilla, 
lenkkeilen välillä, kun lenkkarit 
sattuvat jalkaan. Pelaan vide-
opelejä sekä laitan ruokaa.  

5. Haluaisin parantaa Utajärvellä 
nuorten asioita, näihin kuuluu 
mm. nuorten harrastus- sekä 
työpaikkamahdollisuudet. Ha-
luaisin myös parantaa Utajär-
ven liikkumisyhteyksiä muille 
paikkakunnille (linja-autot 
yms). Haluan parantaa nuor-

531. 48
2. Sanginkylä
3. Olen konetekniikan insinöö-

ri. Työskentelen järjestelmä-
nasiantuntijana Kaskipuulla. 
Lisäksi minulla on energia- ja 
rakennusfysiikkamittausta ja 
analytiikkaa tarjoava yritys, 
Saikotek Oy. Kotiporukoihin 
kuuluvat aviopuoliso ja viisi 1-9 
vuotiasta lasta.

4. Liikunta, lukeminen ja tietotek-
niikka.

5. Haluan, että Utajärvi on posi-
tiivinen ja houkutteleva paik-
kakunta asumiselle.  Kunta 
antaisi hyvän ympäristön pal-
veluille vauvasta vanhuksille.

541. 56 
2. Sanginkylä 
3. Olen ammatiltani farmaseutti 

ja työskentelen Utajärven ap-
teekissa. Perheeseeni kuuluvat 
aviopuoliso sekä kolme lasta.

4. Vapaa-aikaani kulutan liikun-
nan, musiikin, metsästyksen ja 
kesällä moottoripyöräilyn pa-
rissa.

5. Haluaisin, että Utajärvi on jat-
kossakin turvallinen ja viihtyisä 
kunta asua, tehdä töitä, opis-
kella ja yrittää. Vakaa kunta-
talous antaa edellytykset pitää 
huolta ihmisistä. Se myös an-
taa mahdollisuuden ylläpitää 
ja kehittää palveluja kaikille 
kuntalaisille. 

551. 56
2. Lahdensuu
3. Palvelusihteeri ja tradenomi. 

Asun yksin. Minulla on kolme 
aikuista lasta.

4. Hiihto, uinti ja käsityöt.
5. Itselleni tärkeitä asioita ovat 

liikunta ja turvallisuus. Ulko-
harrastusmahdollisuuksien li-
sääminen kesällä ja talvella, 
aktiviteetteja jo olemassa ole-
ville alueille. Haluaisin paran-
taa Järvikyläntien liikennejär-
jestelyitä.

561. 59
2. Niskankylä
3. Maanviljelijä. Aviopuoliso ja 11 

aikuista lasta ja 22 lastenlasta.
4. Hiihto ja lähimatkailu.
5. Palvelut tulee säilyttää. Yrittä-

jille on luotava toimintaedel-
lytyksiä. Utajärvellä on hyvä 
asua.

1. 66
2. Kirkonkylä, 
 syntyjään kormulainen.
3. Olen yrittäjä. Teen erilaisia ta-

loushallintoon liittyviä palve-
luja omassa yrityksessäni. Per-
heeseeni kuuluu aviopuoliso.

4. Lukeminen, SPR:n kansainvä-
lisen klubin toiminta. Hiihto- ja 
kävelylenkit sovitan myös viik-
ko-ohjelmaani.

5. Lupaan vaikuttaa, että ikään-
tymisen myötä kuntalainen 
voi elää turvallista elämää ja 
saa kaikki tarvittavat palve-
lut omaan kotiinsa tai palve-
luasuntoonsa. Pidän tärkeänä 
yritystoiminnan tukemista asi-
antuntevalla neuvonnalla ja 
julkisen palvelun ostoilla pai-
kallisista yrityksistä. Mielestäni 
hyvät digiyhteydet ja väljempi 
asuminen innostavat lapsiper-
heitä muuttamaan kuntaan. 
Teen työtä sen eteen, että kun-
ta säilyy itsenäisenä ja kunnan 
talous pidetään kunnossa. Sik-
si tulee tehdä luottamukseen 
perustuvaa yhteistyötä naa-
purikuntien ja yritysten kanssa. 
Kannatan, että rakennetusta 
tuulivoimasta saatavaa kiin-
teistöveron tuottoa ohjataan 
suoraan kuntalaisille. Tuuli-
voimapuistojen tuomat vero-
tulot mahdollistavat omako-
titalojen, loma-asuntojen ja 
yleisen kiinteistöveroprosentin 
asettamisen Oulujokilaakson 
alhaisimmiksi.
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581. 36
2. Sotka
3. Olen ammatiltani sairaanhoi-

taja, työskentelen Utajärvellä 
akuuttivuodeosastolla. Perhee-
seeni kuuluu puoliso sekä kaksi 
alakouluikäistä lasta ja yksi ylä-
kouluikäinen lapsi. 

4. Harrastan monipuolisesti per-
heen kanssa urheillen ja luon-
nossa liikkuen. Musiikki on myös 
osa jokapäiväistä elämääni. 

5. Haluan kehittää lasten ja nuor-
ten harrastuksia ja harrastus-
mahdollisuuksia. Laadukas päi-
vähoito ja koululaisten hyvä ja 
turvallinen elinympäristö sekä 
laadukas opetus on minulle 
erittäin tärkeää. Myös kulttuu-
rikasvatus on lähellä sydäntä-
ni. Haluan kehittää Utajärvellä 
monipuolisia ja tasa-arvoisia 
terveydenhuollon palvelui-
ta ja uusia toimintamalleja. 
Toivon, että pääsen vaikutta-
maan myös jatkossa hyvien ja 
laadukkaiden terveydenhuol-
lon palvelujen saatavuudesta. 
Yrittäjyyden ja menestymisen 
tukeminen, uusien toiminta-
mallien ja mahdollisuuksien 
kehittäminen. Työllisyyden sekä 
elinkeinoelämän edistäminen 
on kunnan elinvoimaisuuden 
kannalta elintärkeää. Kunnan 
tarjoamien palvelujen tason tu-
lisi säilyä hyvänä ja palvelujen 
tulee olla helposti saatavilla. 
Asumisen vaivattomuus ja tur-
vallinen, onnellinen arki luovat 
hyvän elämän edellytykset. 

591. 36
2. Naama
3. Valmistunut vuonna 2006 

maaseutuyrittäjäksi. Tuotan-
tosuuntana maidontuotanto. 
Perheeseen kuuluu aviopuoliso 
ja tytär.

4. Lukeminen, hyötyliikunta ja 
marjastus.

5. Syrjäkylillä asumisen mahdol-
listaminen jatkossakin sekä 
palveluiden saatavuus kun-
nassa.

601. 42
2. Kirkonkylä
3. Perheeseeni kuuluu aviopuo-

liso, neljä lasta ja kaksi las-
tenlasta. Olen ammatiltani 
lähihoitaja ja työskentelen 
vanhusten parissa. Toimin 
myös omaishoitajana ikäihmi-
selle.

4. Harrastan monipuolisesti lii-
kuntaa ja käsitöitä.

5. Haluan olla mukana päät-
tämässä kunnassa lasten ja 
nuorten asioista ja heille tär-
keiden päätösten tekemisessä. 
Myös ikäihmisille on turvatta-
va omalla kylällä hyvät ja tur-
valliset puitteet.

611. 48
2. Kirkonkylä
3. Projektipäällikkö. Koulutuk-

seltani olen maantieteen fi-
losofian maisteri (FM), pää-
aine maantiede. Aviopuoliso 
ja kouluikäinen lapsi. Vartuin 
saksalaisessa hiilikaivoskau-
pungissa saksalaisen isän ja 
suomalaisen äidin poikana. 
Minulla on kolme ihanaa sis-
koa. Muutin Utajärvelle vuonna 
2010 ja tunnen olevani koto-
nani täällä. Nautin Utajärven 
kauniista luonnosta ja ihmis-
ten välisestä luottamukses-
ta. Työkseni edistän kestävää 
metsätaloutta Utajärvellä. Li-
säksi olen ollut mukana kehit-
tämässä Utajärven pyöräilyä 
ja alakoululaisten liikennetur-
vakasvatusta. Erityisen pal-
kitsevaa on ollut toimiminen 
kunnan HINKU-työryhmässä, 
jonka tuloksena on syntynyt 
Utajärven kunnan resurssivii-
sauden tiekartta.

4. Harrastan huonekalujen nikka-
rointia ja pyöräilyä. Aviopuo-
lison kanssa nautimme kukki-
vasta pihasta. Perhe on tärkein.

5. Minua kiinnostaa erityises-
ti Mustikkakankaan teolli-
suusalueen kehittäminen 
kiertotalouden ja puualan 
alueelliseksi keskittymäksi. Uu-
siutuvana raaka-aineena puu 
on arvossaan, niin Suomessa 
kuin maailmallakin. Aion nos-
taa paikallisesti tuotetun puun 
jalostusastetta ja parantaa 
puualan edellytyksiä, mukaan 
lukien laadukas metsätie-
verkosto. Pyöräilyn ja kävelyn 
edistäminen sekä elinvoimai-
nen paikallinen maatalous ovat 
niin ikään lähellä sydäntäni.

ten mahdollisuuksia sosiaalis-
tua keskenään.  
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Utajärven Keskustan 
kuntavaaliohjelma 2021-2024

Metsän vihreä Keskusta  
– 100 vuotta työtä kotiseutusi hyväksi
Jo sadan vuoden ajan Maalaisliitto – Keskusta on toiminut ja tehnyt 
työtä kotiseutusi hyväksi Utajärvellä. Keskustalle tärkeitä asioita 
ovat inhimillisyys, suvaitsevaisuus, yhteisvastuu ja tasa-arvo. Olem-
me maaseudun puolestapuhujia. Hyväksymme monikulttuurisuu-
den. Emme pidä eroa täällä syntyneiden ja tänne muuttaneiden 
välillä.  Toimimme sillanrakentajina eri alueiden ja toimijoiden kes-
kuudessa. Meille tärkein ei ole se, joka huutaa lujimmin. Lupaamme, 
että Keskustan johtama Utajärvi on kunta, jossa jokainen voi nukkua 
yönsä rauhassa ja jossa toivo on aina pelkoa suurempi. Santerin 
Alkion ajatuksin, ”Emme unohda köyhän asiaa”.

Hyvinvointi 
Terve kuntatalous on hyvinvoinnin kehittämisen perusta. Tehokkaat 
julkiset palvelut ja niitä täydentävät yksityissektorin palvelut luovat 
puitteet perheiden hyvinvoinnille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uu-
distuksessa on turvattava lähipalvelut ja -hoito kaikille. Sitoudum-
me huolehtimaan ihmisistä, etenkin heistä, joiden omat voimavarat 
eivät riitä. Iäkkäämmille kuntalaisille kehitämme ”Seniorineuvolan” 
palveluja. Unto -palvelulla turvaamme ikäihmisten asumista sivu-
kylillä. Palvelusetelien määrää ja arvoa tulemme tarkistamaan. 

Turvallista ja aktiivista elämää
Lupaamme tehdä Utajärvestä turvallisen arjen paikan. Kannus-
tamme kuntalaisaktiivisuutta. Utajärveläisillä on sydämessään halu 
auttaa lähiyhteisöä. Kunnan tulee jatkossakin tukea kolmannen 
sektorin toimijoita. Järjestötoiminnan kehittämisellä mahdolliste-
taan tapahtumien, kuten kesäpäivien ja Untorockin järjestämiset. 

Uusilla vetovoimatekijöillä takaamme peruskoulun ja lukion säi-
lymisen. Varmistamme, että koulumme on edelleenkin arvostettu 
opinahjo, josta koulukiusaaminen on kitketty pois. Huolehdimme 
koulurakennuksen sekä nuoriso- ja liikuntatalon kunnostuksen to-
teuttamisesta.

Viihtyisiä asuinympäristöjä
Tavoitteemme on edistää Utajärven kunnan tunnettavuutta siistinä 
ja hyvin hoidettuna ympäristönä miellyttävine viheralueineen ja 
siistine rakennuksineen. Ihmisten hyvinvointi riippuu osaltaan lä-
hiympäristöstä. Tämä on tärkeää myös monipaikkaisesti etätyötä 
tekeville. 

Suunnitelmana on rakentaa lapsiystävällinen, puinen seikkailurata 
ja liikuntarajoitteisillekin sopiva liikennepuisto. Lasten leikkikenttien 
viihtyisyyttä haluamme parantaa.

Elinvoima
Asuntorakentamisella on keskeinen merkitys kunnan elinvoiman 
kehittymiselle. Kunnan ja yksityisten rakentajien monipuolisella 
puurakentamisella saadaan uusia, viihtyisiä asuntoja lapsiperheille 
ja yksin eläjille. Edistämme kunnan omaa vuokra-asuntotuotan-
toa ja osuuskuntamuotoista asumista. Tavoitteenamme on myös 
ikääntyvien ihmisten helppo, itsenäinen asuminen mahdollisimman 
pitkään, yhteisöllisesti ja palvelujen läheisyydessä.

Liikenneturvallisuuden kehittämistä  
Hyvät ja kattavat liikenneyhteydet Ouluun ovat välttämättömät 
kunnan kehittymiselle. Julkinen liikenne on sovitettava työssäkäy-
vien kuntalaisten tarpeille. Mustikkakankaan uuden risteysalueen 
rakentaminen ja kevyenliikenteen väylän kakkosvaiheen raken-
taminen, bussipysäkkeineen Puolangantien varteen, parantavat 
liikenneturvallisuutta. Alempiasteisen tieverkoston kunnostamisella 
pidämme kyläteiden varressa asuvien puolta. Yksityisteiden auraa-
minen on jatkossakin tärkeää.

Kehittyvä paikallinen yritystoiminta
Lupaamme tukea yrittäjyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä 
kunnan alueelle. Yrittäjillä on hyvät mahdollisuudet etätyöhönkin 
kattavan, nopean valokuituverkkoyhteyden avulla. Yksityisen palve-
lusektorin kehittäminen on erittäin tärkeää. Kunnan alueen metsien 
optimoitu hoito mahdollistaa puun käyttöä saha- ja biotuotteina 
sekä energian tuotannossa. Metsävarojen hyödyntämisellä tuem-
me olemassa olevaa sekä kehittyvää paikallista yritystoimintaa.

Haluamme uusia liiketoimintoja yrityselämään. Esimerkiksi kierto-
talouden osaamiskeskittymän rakentuminen Mustikkakankaalle luo 
uusia työpaikkoja. Keskustan johdolla kuljemme kohti hiilineutraa-
liutta sekä energia- ja ruokaomavaraisuutta.

Virkistystä luonnosta ja matkailusta
Luonto- ja lähimatkailun lisääntynyt suosio elvyttää alueen mat-
kailuyrityksiä. Uudenlaisin majoitusratkaisuin tavoitetaan erilaisia 
kävijöitä. Geopark verkostoa hyödyntäen kehitetään kansainvälistä 
matkailua. Rokuan kansallispuiston laajentuminen ja Rokuan ydi-
nalueen kehittäminen antavat yrityksille ja matkailijoille uusia mah-
dollisuuksia. Olvassuon kansallispuiston perustamista edistämme, 
samalla säilyttäen luonnonpuiston suojeluarvot. Säilytämme Viini-
vaaran pohjavesialueen luontoarvot.

Paikallisesta energiantuotannosta hyötyä  
kuntalaisille ja yrityksille
Tuulivoima on kasvava energiatuotantotapa. Tuulivoimapuistojen 
toteutumiset lisäävät tuloja maanomistajille, verotuloja kunnalle ja 
työpaikkoja. Keskustan tavoitteena on ohjata tuulivoiman verotuot-
toja suoraan kuntalaisille veroprosenttien alentamisella.

Mustikkakankaan viereen rakennettavan tuulivoimapuiston sähkö 
siirretään ilman siirtomaksuja teollisuusalueelle ja ylijäämäsähkö 
jalostetaan alueella vedyksi. Bioenergian hyödyntämisessä näem-
me uusia mahdollisuuksia yrityksille sekä maa- ja metsätiloille.

Kotimainen lähiruoka
Maatalous on merkittävä elinvoiman tuottaja ja maaseutumai-
seman ylläpitäjä. Tarvitsemme kannattavia, toimialan kehityksen 
kärjessä olevia maatiloja. Tulevaisuuden tiloilla päästövähennys ja 
hiilensidonta on vähintään yhtä suuri kuin tuotannossa ja jatkojalos-
tuksessa syntyvä. Puhdaskauran viljely tuo viljatiloille lisää kannat-
tavuutta. Maataloustuotteiden jatkojalostuksella alkutuotannon 
raaka-aineille saadaan lisäarvoa. Viljelijöitä kannustamme lähiruu-
an tuotantoon hankkeiden avulla. Edistämme lähiruoan lisääntyvää 
käyttöä kunnan ateriapalvelussa. Tuottajien Reko suoramyyntita-
pahtumat voidaan saada vetovoimaisiksi myös muulle toiminalle.
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Kuntatalouden pitkään jatkunut 
loiva lasku on koronapandemian 
seurauksena jyrkentynyt kunnon 
alamäeksi. Kuntien verotulot pie-
nenevät ja sote-menot kasvavat 
voimakkaasti. Peruspalvelujen 
turvaamiseksi valtio on päättä-
nyt useista tukipaketeista kunnille. 
Hieno juttu, mutta valtion velka-
taakan kasvaessa saamme varau-
tua siihen, että velan takaisinmak-
sun koittaessa valtionosuudet 
kunnille tulevat pienenemään. 

Kuntapäättäjät joutuvat miet-
timään miten väestön ikääntyes-
sä, verotulojen ja valtionosuuksien 
pienentyessä, kuntaan tulevaa 
rahamäärää saadaan lisättyä. 
Verojen korotuksilla vai kenties 
veropohjaa laajentamalla? Millä 
keinoin kunnan vetovoimaa ja sitä 
kautta asukkaiden ja veronmak-
sajien määrää saataisiin lisättyä? 
Tällä hetkellä Utajärvi saa suurim-
man osan tuloistaan valtionosuuk-
sina. Kuntaliiton ja kunnan omien 
laskelmien mukaan Utajärven 
valtionosuudet tulevat jatkossa 
pienenemään. Joulukuun valtuus-
tossa hyväksyttiin vuodelle 2021 
talousarvio ja vuosille 2022 ja 2023 
taloussuunnitelmat. Vuodelle 2022 
alijäämä näyttää miinusta 860 000 
euroa ja vuodelle 2023 miinusta 
557 000 euroa. Menojen leikkaus-
ten/ tulojen lisäämisen tarve näil-
le vuosille tulisi olemaan siis tuota 
luokkaa. 

Tuulivoimasta keskustellaan 
puolesta ja vastaan. Molemmilla 
puolilla on perusteltuja mielipi-
teitä. Vastakkain ovat pääasiassa 
maisema-arvot ja kunnan talous. 
Voimalan tehosta riippuen yhdestä 
voimalasta kunnan saama kiinteis-
töverotuotto olisi alkuvaiheessa 
noin 30 000 euroa vuodessa. Vero-
tuotto pienenee tästä tietyllä pro-
sentilla vuosittain. Viidestäkym-
menestä tuulivoimalasta kunnan 
kassaan kertyisi keskimäärin vuo-
sittain 1 000 000 euroa seuraavan 
25 vuoden ajan. Tuo laskelma voi 
olla vähän alakanttiin. Kiinteis-
töverotuottojen lisäksi kunnalle 
tulisivat tuotot rakennuslupaha-
kemuksista ja maanomistajille 
maanvuokratuotot. Tällä tulora-
hoituksen lisäyksellä kunta kykenisi 
investoimaan, pitämään palvelut 
nykyisellä tasolla ja parantamaan 
niitä velkaantumatta. Toisaalta 
voimaloiden aiheuttama maise-
mahaitta on sekin konkreettinen ja 
kiistaton. Infraäänien terveyshai-
toista esitetään väitteitä, mutta 
uusin Terveyden ja Hyvinvointilai-
toksen julkaisema tutkimus viime 

keväältä ei tue tätä näkökulmaa.  
https://thl.fi/-/tutkimus-inf-

raaanille-altistuminen-ei-seli-
ta-tuulivoimaan-liitettya-oireilua 

Mitä siis kuntapäättäjä joutuu 
miettimään? Yksinkertaistettuna, 
vastakkain ovat maisemahaitasta 
kärsivän yksilön etu sekä kunnan 
ja sitä kautta kaikkien kuntalaisten 
etu. Jos tuulivoimasta saatavia ve-
rotuloja ei kuntaan saada, tulora-
hoituksen lisäämiseksi pitää löytyä 
selkeitä, nopeita ja varteenotet-
tavia vaihtoehtoja. Millä keinoilla 
tuloja pystytään lisäämään tai jos 
siinä ei onnistuta, mistä meno-
ja leikataan, aluksi vaikka tuolla 
860 000 eurolla vuodessa? Raha-
määrä on sen verran iso, että se 
olisi otettava sieltä, mihin suuria 
summia laitetaan. Paljonko sääs-
töjä olisi saatavissa opetuksesta 
tai terveydenhuollosta vai pitääkö 
kenties turvautua lomautuksiin tai 
irtisanomisiin? Mitä menojen leik-
kaukset, toimintojen supistamiset 
tai kunnallis- ja kiinteistöverojen 
reilut korotukset tekisivät kunnan 
vetovoimalle? Näihin kysymyksiin 
kannattaa pyytää vastauksia nyt 
kuntavaaleissa olevilta ehdokkail-
ta, koska kysymykset tulevat konk-
retisoitumaan seuraavan 4 vuoden 
aikana. 

Tuulivoima-alueita suunni-
tellaan Utajärvellä tällä hetkellä 
useampaan paikkaan. Paikalliset, 
joiden maisemaan niitä on suun-
niteltu, ovat asiasta kahta mieltä. 
Osaa ne häiritsevät voimakkaasti 
ja osaa ei. On esitetty, että tuuli-
voimaa keskitettäisiin kauas asu-
tuksesta vain yhdelle alueelle. Aja-
tus on hyvä, mutta siinä on omat 
riskinsä. Yleisesti ottaen noin yksi 
kolmasosa tuulivoimapuistosuun-
nitelmista etenee toteutukseen 
saakka. Matkan varrella kustan-
nukset saattavat nousta esimerkik-
si pitkien siirtolinjojen rakentamisen 
takia niin suuriksi, että investointi 
ei ole enää kovin kannattava tai 
ympäristövaikutustenarvioinnin 
yhteydessä huomataan jokin este 
rakentamiselle esimerkiksi eläin tai 
kasvilaji, joka estää alueen raken-
tamisen. Jos keskittyisimme esi-
merkiksi vain Ponteman alueen (50 
voimalaa) eteenpäin viemiseksi 
ja hanke menisi syystä tai toisesta 
nurin, mikä olisi seuraava vaihto-
ehto? Jos alueita on useampi, on 
suurempi mahdollisuus, että jokin 
niistä etenee toteutukseen asti.  

Utajärvellä on hyvät mahdolli-
suudet selvitä tulevista haasteista, 
jos olemme valmiita sopeutumaan. 
Monet suhtautuvat tuulivoimaan 

Koronakriisin keskellä 
kauaskantoisia päätöksiä

Tutustu ehdokkaisiin netissä osoitteessa  
www.keskusta.fi/kuntavaalit,  

tai Utajärven kuntayhdistyksen sivuilla  
www.keskusta.fi/pohjois-pohjanmaa/utajarvi/.  

Seuraa tapahtumia facebook-sivullamme  
www.facebook.com/UtajarvenKeskusta/

Liity 
Keskustan 
jäseneksi

Keskustan Utajärven kuntavaalistartti K-Market Meiramin edessä 
2.11.2020. Paikalla kansanedustajat Tuomas Kettunen ja Juha Pylväs. 
Kuvaaja: Maija Paavola.

Utajärven Keskustan 
tapahtumia valokuvina

Keskustan Utajärven kuntayhdistyksen vuosikokous hybridi -mallilla 
Sangin Wanhalla koululla 11.6.2020. Kuvaaja: Maija Paavola.

Keskustan Utajärven valtuutetut ylärivissä vasemmalta Pentti Tuovi-
nen, Risto Juntunen, Kai Savolainen, Anja Pinoniemi, Antti Vääränie-
mi, Eero Pirttikoski, Pentti Räisänen, Reetta Tuovinen, Maija Paavola 
ja Heikki Soronen Rokualla 8.10.2020. Kuvaaja: Minna Huuhtanen.

Juuri Keskustan jäsenenä olet vaikuttajana jäsenmäärältään Suo-
men suurimmassa puolueessa ja rakennat koko Suomea kotikun-
nastasi lähtien yhdessä muiden ihmisyyden, vastuullisuuden ja 
yhdessä tekemisen nimeen vannovien kanssa. Keskustan jäsenyys 
on merkittävä heille, joille pelkkä puhe ei riitä, jotka vaativat teko-
ja aatteiden tueksi. 

Jäsenenä olet mukana vaikuttamassa Keskustan politiikkaan, 
tekemässä puolueen tulevaisuustyötä sekä pääset osallistumaan 
monipuolisiin tapahtumiin. Saat koulutusta, uusia ystäviä, ver-
kostoja ja mielenkiintoisen harrastuksen. Saat säännöllisesti jä-
senkirjeen, jossa on ajankohtaista toiminnastamme ja politiikasta.

Keskustan jäsenmaksu on 30 euroa / vuosi / henkilö.
Opiskelijoilta jäsenmaksu on 20 euroa / vuosi / henkilö.

Helpoiten liityt jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuksen Kes-
kustan kotisivuilla tai ota yhteyttä utajarvenkeskusta@gmail.commyönteisesti, kunhan voimalat ra-

kennettaan jonnekin muualle kuin 
oman kylän läheisyyteen. Voisim-
meko sietää voimaloita, jos niistä 
saatavat verotuotot edesauttaisi-
vat pitämään kunnan elinvoimai-
sena ja palvelut laadukkaina? 

Utajärvi on tähän asti kyennyt 
pitämään taloutensa kunnossa. 
Kunta on tehnyt viimeisen kym-
menen vuoden ajan ylijäämäi-
siä tilinpäätöksiä, mutta se on 
vaatinut tiukkaa taloudenpitoa 
ja uudistuksia myös kuntaorgani-
saatiossa. Olemme investoineet 
uuteen alakouluun, päiväkotiin, 
vuodeosastoon ja viimeisimpä-
nä terveyskeskukseen ilman rajua 
velkaantumista ja merkittäviä ve-
rojen korotuksia. Nyt olemme kui-
tenkin siinä tilanteessa, että olisi 
itsepetosta tuudittautua ajatuk-
seen, ettei mitään tarvitse tehdä. Ei 
myöskään siihen, että tuulivoiman 
rakentaminen yksin korjaisi kaikki 
tulevat talouden haasteet. 

Näissä vaaleissa ei ole kyse 
polttoaineen verotuksesta, EU- tu-
kipaketista tai Suomen pakolais-
politiikasta vaan siitä, miten Uta-
järvellä turvataan monipuoliset ja 
laadukkaat lähipalvelut. On myös 
ajateltava kauemmas, sinne missä 
olemme 10-20 vuoden kuluttua. 
Haluammeko päättää jatkossa-
kin omista asioistamme vai sopiiko 
meille, että niistä päätetään jos-
sain muualla?  

Moni kunta laatii nyt leikkaus- ja 
säästölistoja. Tällöin vaarana on, 
että yhden vuoden säästöillä teh-
dään iso lasku tuleville vuosille. 
Erityisesti näinä aikoina on tärkeää 
huolehtia siitä, että kestävää hy-
vinvointia rakennetaan panosta-
malla laadukkaaseen opetukseen 
sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseen. Miten tämä rahoite-
taan? Tähän joutuvat tulevat kun-
tapäättäjät etsimään vastauksia. 

Kai Savolainen 
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Kysy lisää! 
Antti Vääräniemi, toimitusjohtaja

p. 040 142 4146, antti.vaaraniemi@invera.fi
Invera Oy, Haaransuontie 3, 90240 Oulu

Luotettavaa 
 ja rehtiä 

rakentamista
Nykyaikaiset asunnot ja  

vapaa-ajan asunnot.  

Maarakennustyöt 
uudis- ja saneerauskohteisiin.

www.invera.fi

Tulevaisuuden Utajärvi
Millainen olisi Utajärvi tulevaisuudes-
sa, mikäli siitä tulisi sellainen kuin toi-
voisi. Kaikilla meillä on omanlaiset vi-
siot ja unelmat, myös keinot, millä niitä 
mahdollistetaan. 

Minun visiossani meillä olisi tule-
vaisuudessa kaikilla terveet työsken-
telytilat. Erityisesti päivähoitolapsilla 
ja koululaisilla. Lapsuudesta saakka 
lähtenyt terveellinen elinympäristö 
vaikuttaa positiivisesti ihmisen perus-
terveyteen koko elämän mittakaavas-
sa. 

Vuosienkin päästä meillä olisi kou-
lussa laadukas opetus, joka mah-
dollistaa lapsiemme menestymisen 
elämässä. Lukio toimisi omalla paik-
kakunnalla ja yhteistyötä tehtäisiin 
ammattioppilaitosten kanssa. Oppi-
lasmäärä olisi tarpeeksi suuri, lasten ja 
nuorten vapaa-aikaan panostettaisiin 
ja turvallista elinympäristöä kehitet-
täisiin. Kulttuuri kulkisi luontevasti ja 
monipuolisesti Utajärven perusarjes-
sa. Uusia urheilumahdollisuuksia ke-
hitettäisiin yhdessä nuorten kanssa. 
Päivähoidossa hoito olisi läsnä olevaa 
ja kiireetöntä, lapsille lempeää. 

Laadukkaat terveydenhuollon pal-
velut olisi saatavilla kaikenikäisille 
asiakaslähtöisesti ajatellen. Tervey-
denhuollon työntekijöille olisi tarjolla 
mielekästä työtä, jota arvostetaan. 
Toivoisin, että ikäihmiset saisivat omaa 

tahtoa ja jo elettyä elämää arvostaen, 
tarvitsemaansa tukea niin kotiin kuin 
kodin ulkopuolellekin. Yksilöllisesti 
oikea-aikainen, tuettuun asumisyk-
sikköön siirtyminen olisi ikäihmisen 
elämänlaatua tukevaa. Elämän tulisi 
olla mielekästä ja virikkeellistä ja ke-
nenkään ei tarvitsisi kärsiä yksinäisyy-
destä. 

Laaja-alaista aluekehittämistä ol-
taisiin tehty jo pitkälle, yhdessä naa-
purikuntien kanssa. Olisimme saaneet 
yhdessä Oulujokivarren kunnista hou-
kuttelevan paikan yrittää ja elää. Hii-
liviisaus olisi Utajärven tavaramerkki. 
Työpaikkoja olisi tarjolla ja yrittäjistä 
pidettäisiin entistä parempaa huolta 
tukien ja auttaen arjen haasteissa. Va-
lokuidun hyödyt olisi löydetty laajasti 
ja etätyöllä mahdollistettaisiin uusien 
työskentelytapojen edelleen kehittä-
mistä. Rokua Geopark olisi kansain-
välisesti tunnettu ja vierailtu, suosittu 
luonnonläheinen loma-ja retkeilyko-
hde.

Olisi mahdollista kehittää, suunni-
tella, korjata ja tehdä asioita. Talous 
olisi tasapainossa, suuret investoinnit 
olisivat takanapäin. Kuntalaisilla olisi 
edellytykset onnelliseen elämään. 

Vaikeiden, haastavien päätösten 
ja asioiden jälkeen toivoisin, että me 
utajärviset arvostaisimme toistemme 
tekemisiä, ymmärtäisimme mielipi-

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Äänestyspai-
kalla äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, 
ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja.

Ennakkoäänestys kotimaassa
Kokoustila Roomari, Vanhatie 29, 91600 Utajärvi

ke-pe  26.-28.05.2021 klo 09:00-19:00
la  29.05.2021 klo 10:00-16:00
su  30.05.2021 klo 11:00-16:00
ma-pe 31.05.-04.06.2021 klo 09:00-19:00
la  05.06.2021 klo 10:00-16:00
su  06.06.2021 klo 11:00-16:00
ma-ti  07.-08.06.2021 klo 09:00-19:00

Ennakkoäänestys ulkomailla
Ulkomailla olevassa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu, esi-
merkiksi lomamatkalla, töissä tai opiskelemassa oleva. 02.-05.06.2021

Vaalipäivänä
Utajärven kunta, Roomari -kokoustila, Vanhatie 29, 91600 Utajärvi
13.06.2021 klo 9:00-20:00 

Kotiäänestys
Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin ra-
joittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman 
kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaali-
lautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi 
äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa 
(937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaa-
lilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Ilmoittautuminen kotiäänes-
tykseen keskusvaalilautakunnalle viimeistään 01.06.2021 ennen klo 16:00 puhelimitse keskusvaalilau-
takunnan sihteeri puh. 050 375 8854. Ilmoituslomakkeita saa kunnanviraston asiointipisteestä Vanhatie 
46, 91600 Utajärvi tai kotisivuilta vaali.fi " Äänestäjälle " Äänestäminen kotona " Kotiäänestyslomake. 
Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valtuuttama henkilö. 

Vaaleihin liittyen lisätietoja: vaalit.fi

Unto käytättää ennakkoäänestämässä
Palvelulinja Unton asiakkailla on mahdollisuus käydä ennakkoäänestämässä ajalla 26.5. – 8.6. Unto ajaa 
suoraan Roomarin pihaan hakiessaan asiakkaat kyliltä. Untossa pitää huomioida korona rajoitukset. 

Äänestäminen

de-erot ja katsoisimme yhdessä tu-
levaan. Asiat eivät ole itsestäänsel-
vyyksiä ja vaativat paljon tekemistä. 
Yhteen hiileen puhaltaminen on hel-
pompaa silloin kun hiilloksen päälle 
ei kanneta sankokaupalla vettä. Koen, 
että hallitsen laaja-alaisen ajattelun 
ja kokonaisuuksien hahmottamisen 
kokemukseni perusteella jo hyvin. Toi-
vonkin, että saamme tehdä Utajär-
vellä myös poliittisesti laaja-alaista 
yhteistyötä hyvässä, rakentavassa ja 
positiivisessa hengessä. 

Reetta Tuovinen

Vanhatie 46, 
91600 Utajärvi

Puh. 041 317 3733
Turkin Tarverna -Facebook

Aukioloajat:
 ma-to  klo 10.30-21.00
 pe  klo 10.30-23.00
 la   klo 12.00-23.00
 su  klo 12.00-20.00

Lounas noutopöydästä, 
pizzoja, kebebeja, 

salaattia- ja grilliruokaa.
Kotiinkuljetus mahdollisuus.

Huollamme/Korjaamme/
varustelemme 

moottoripyörät, mönkijät, 
moottorikelkat, ruohonleikkurit, 

perämoottorit ym.

Pienkone korjaamo/huolto Utajärvellä hirsihallilla

Avoinna 9.00-17.00, 
puh. 044 976 8938. Lämpötie 12

www.poweratv.fi

Tervetuloa 
Omaleipurin 

uusittuun leipomon 
Myymälään

Koulutie 5 Utajärvi
08 542 1227

Avoinna 
 MA-TO 7.00–16.00
 PE         7.00–17.00
 LA-SU  9.00–17.00
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saikotek
Rakennusfysikaaliset 

mittaukset ja analytiikka.

040 5711 621

www.saikotek.fi

Utajärven
aUtohUolto oy

www.utajarvenautohuolto.fi/
Joonas Honkanen
040 563 3346
Simo Paavola
044 562 2701

Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414

sakari.kantojarvi@utacon.fi

Metalliromun kierrätys ja konekauppaa

www.utacon.fi

Renkaat, akut ja käyttörautaa.
UTACON OY

Meille voit tuoda kaikenlaiset metalliromut!

Kolmen A:n 
luottoluokitus.

Puh. 040 820 5502
Koulutie 3, 91600 Utajärvi

Utajärven 
Pizza & Kebab

P. 0400 610 285
info@suorsanliikenne.fi

Suorsan Liikenne Ky

Rokuan Rengas ja Laite Oy
ReNkAAT 
AUTOihiN jA 
TYökONeisiiN 
AseNNeTTUNA

Liekotie 10, 91660 Ahmas. Puh. 0400 811 449

GRAM   FINLUX   WHIRLPOOL   PHILIPS   WILFA   LG   SEVERIN 

044 2775 889
ari.moilanen@arinkonepiste.net     

EDULLINEN KODINKONELIIKE

Kaikki hyvä on lähellä.
MEIRAMI

Palvelu pelaa 

Vanhatie 52, 91600 Utajärvi | 0400-162 001
mika.kemila@k-market.com

su 11-20ark 8-21 la 8-21

Jokaisella 
kasvulla on 
tarinansa

Ensimmäisen kerran Kinnusen 
perheen myllyn kivi liikahti yli puoli 

vuosisataa sitten. Siitä lähtien yritys on tehnyt 
merkittävää yhteistyötä pohjoisten viljelijöiden 
kanssa jalostaakseen maan parhaista antimista 

monipuoliset tuotteet: Kinnusen Myllyn 
Tähti-rehut ja Kinnusen Myllyn jauhot.

Murrontie 2
91600 Utajärvi
p. 08 514 4700
www.kinnusenmylly.fi

-  Ajopiirturihuolto
-  Sturdy - Nopeudenrajoittimet
-  Dignita AL-100 Alkolukot
 Piirla Oy Edustus

041 725 7687
Pekka Peltoniemi  Y 1740654-1  pekka@db-paja.fi

•  Kaikki koti- ja  
yrityssiivoukset

•  Kauppa- ja  
asiointipalvelut

•  Kodin/talon  
maalaukset ja  
pienet remontti- 
työt

•  Pitopalvelut
Sanna Kauppinen

Puh. 040 502 5772
sanka1palvelu@gmail.com

merilan.kartano@utanet.fi
050 382 0206 
Meriläntie 1,

91600 Utajärvi

www.merilankartano.com

MERILÄN 
KARTANO

TERVETULOA!

JUKKA 
KAUPPINEN 
toiminnanjohtaja
0440 167 100

TUOMO TÖRRÖ
lkv, julkinen 
kaupanvahvistaja
0400 184 017

HENRI 
YLIKÖRKKÖ 
040 829 1770

AINO HYTTINEN 
040 703 9963

NIINA MATTILA
tila-arviot, 
metsäsuunnittelu
040 660 1221

PUUKAUPASSA JA METSÄNHOIDOSSA SINUA PALVELEE

Kuntavaalit 2021                         www.keskusta.fi
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Keskustan ehdokkaat 
Utajärvellä

Thomas
Virta 
maantieteen FM, 
projektipäällikkö

Riikka
Valtokari 
maaseutuyrittäjä

Tanja 
Vikström- 
Valikainen 
lähihoitaja

Kai
Savolainen 
farmaseutti

Eila
Seluska sit. 
palvelusihteeri,  
tradenomi

Heikki
Soronen 
maanviljelijä 

Pentti
Tuovinen 
toimitusjohtaja

Reetta
Tuovinen 
sairaanhoitaja

Aino  
Isoniemi  
palvelusihteeri,  
eläkeläinen

Jari  
Aitta  
maanviljelijä

Teuvo  
Ervasti  
mielenterveys- 
hoitaja

Pirkko  
Hongisto  
koulunkäynnin- 
ohjaaja

Niilo
Isokangas 
maatalousyrittäjä

Kaisu
Isola 
terveystieteiden mais-
teri, fysioterapeutti

Severi 
Kemppainen 
koneenkuljettaja

Maija 
Koistinen 
taksinkuljettaja

Sanna 
Kauppinen 
yrittäjä

Asko
Merilä 
hallintotieteiden 
tohtori, yrittäjä

Hanna
Saaranen 
restaurointi kisälli, 
muurari

Niklas
Saarela sit. 
opiskelija

Jaakko
Rikkola 
maanviljelijä

Niina
Jurvelin sit. 
taksinkuljettaja

Maija 
Paavola
uinninvalvoja,  
merkonomi

Pasi
Pentinpuro 
diplomi-insinööri

Anja
Pinoniemi 
lääkäri

Kai
Pinoniemi 
maanrakennus- 
koneen kuljettaja

Eero
Pirttikoski 
piiripäällikkö,  
eläkeläinen

Jukka-Pekka
Savolainen 
insinööri

Kuntavaalit 13.6.2021   
Ennakkoäänestys kotimaassa 

26.5.-8.6.2021
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