
PUDASJÄRVEN 
PERUSSUOMALAISET

ASIAT TÄRkEySJÄRJESTykSEEN -kUNTALAINEN ENSIN          PUDASJÄRVEN PERUSSUOMALAISET Ry 2021

kUMMALLISVAALIT 2021
MISTÄ kUNTAVAALEISSA ON kySE?

kuntavaaliohjelma
Tulevalla valtuustokaudella 
toiminnan keskiöön nousee 
talous. Valtuusto hyväk-
syi joulukuussa 2020 ta-
louden sopeutusohjelman, 
jossa päätettiin hieman yli 
kolmen miljoonan sopeu-
tustoimista. Mitään kovin 
radikaaleja keinoja paket-
ti ei pitänyt sisällään, vaik-
ka niille ilmeinen tarve olisi 
ollutkin ja perussuomalais-
ten valtuustoryhmä niitä oli 
vailla. Lyhyesti voidaan to-
deta, että tehty päätös on 
pelkkää tekohengitystä ja 

isot päätökset odottavat 
nurkan takana. Tällaisena 
aikana, kun kirstun poh-
ja kolisee ja velat painavat 
päälle, ei voida vastuulli-
suuden nimissä kuntalaisil-
le pilvilinnoja luvata. 

Kuntien tärkein tehtävä 
on kuntalaisten hyvinvoin-
nin ja turvallisuuden edistä-
minen –peruspalvelut tulee 
turvata ja säilyttää, käytös-
sä olevat varat tulee koh-
distaa ensisijaisesti näiden 
kuntoon laittamiseksi. Tä-
män lupauksen perussuo-

malaiset kuntalaisille anta-
vat.

Uusi valtuusto on haas-
tavan paikan edessä, syö-
mävelkaa on jouduttu ot-
tamaan ja velkaantuminen 
on kasvanut voimakkaasti. 
Asiat on laitettava tärkeys-
järjestykseen, kaikki turhat 
ja toissijaiset menot, kuten 
ylimitoitetut rakennus- ja 
infrahankkeet on jäädytet-
tävä. Näistä yksi esimerk-
ki on Ranuantien risteys-
alueen remontointi, johon 
on alustavasti varattu 100 

000 euroa rahaa. Valtuus-
ton päätös on käsittämä-
tön, eritoten, kun samaan 
aikaan äänestyspäätöksel-
lä lakkautettiin terveysase-
man viikonloppupäivystys, 
säästöä sama 100 000 eu-
roa. Terveysaseman viikon-
loppupäivystys on olen-
nainen osa kuntalaisten 
peruspalveluja ja sen toi-
minta on palautettava.

Tulevalla kaudella ote-
taan tarkasteluun myös 
kouluverkko. Perussuo-
malaiset eivät hyväksy yh-

denkään kyläkoulun lak-
kauttamista säästösyistä. 
Ihmisten asuin- ja elinym-
päristöt sekä matkailuyrit-
täjyyden mahdollisuudet 
tulee turvata. Tehottomat 
ja veronmaksajille koh-
tuuttoman kalliiksi tulevat 
tuulivoimahankkeet tulee 
lopettaa heti alkuunsa. Pu-
dasjärvellä veroprosenttia 
nostettiin samaan aikaan, 
kun peruspalveluista lei-
kattiin. Näin ei voi olla, eikä 
tarvitse olla. Yhteiset varat 
täytyy käyttää kuntalaisten 

hyväksi; ei brändäämiseen 
tai kulissien kiillottamiseen, 
paisuvaan hallintoon, koor-
dinaattoreihin ja tulokset-
tomiin hankkeisiin. Vero-
prosentti tulee palauttaa 
entiselleen yritystoiminnan 
kannattavuuden ja kunta-
laisten ostovoiman turvaa-
miseksi. 

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

Perussuomalaiset ovat nostaneet kannatustaan hurjas-
ti Pudasjärvellä viimeisten kahden vuoden aikana, jäsen-
määrämme on tuona aikana nelinkertaistunut. Valtuusto-
ryhmä ja paikallisyhdistys ovat tehneet tinkimätöntä työtä 
Pudasjärveläisten asioiden hoitamiseksi kuntalaisten etu 
edellä. Tämä työ on selvästi huomioitu kuntalaisten kes-
kuudessa. Osaltaan luottamus toimintaan on nähtävillä 

myös kuntavaaliehdokkaiden määrässä: lähdemme vaa-
leihin ennennäkemättömällä ehdokasmäärällä, aikaisem-
piin vaaleihin verrattuna ehdokkaita on yli kuusinkertainen 
määrä. Lukuna tämä tarkoittaa yhteensä 38 ehdokasta ja 
kristillisdemokraattien kanssa solmitun vaaliliiton myötä 
meitä on yhteensä 39. Täysi lista on 40 ehdokasta. Meillä 
on lisäksi eniten ehdokkaita kaikista puolueista. 

Ponnistamme vaaleihin siis 
varsin kutkuttavista 

lähtökohdista!

Suuntaamme hyvillä mielin, 
hyvällä sykkeellä 

kevättä ja kesää kohti!

Perussuomalaiset Pudasjärvellä
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asiat tärkeysjärjestykseen -kuntalainen ensin 

Muut puolueet ja media 
ovat jo kauan ennen edes 
ensimmäistä kuntavaalipäi-
vää todenneet, että perus-
suomalaisten esiin nosta-
mat poliittiset teemat eivät 
liity kuntiin tai kuntavaalei-
hin lainkaan. 

Monen miljardin veron-
maksajien rahojen kääntä-
minen Etelä-Eurooppaan 
ja Suomen kilpailijamai-
hin Keski-Eurooppaan EU:n 
”koronaelpymispakettina” ei 
kuulemma liity kuntavaalei-
hin. Paitsi silloin kun rahaa 
pitää jakaa erilaisiin paikal-
lisiin ja alueellisiin hankkei-
siin. 

Maahanmuutto ei kuu-
lemma liity kuntavaaleihin. 
Paitsi silloin kun sitä halu-
taan lisää. 

Ilmastopolitiikka ei kuu-
lemma liity kuntavaalei-

hin. Paitsi silloin kun halu-
taan julistaa ilmastohätätila 
tai tehdä entistä ”kunnianhi-
moista” politiikkaa.

Keskustan surkuhupai-
sa hallitustaivalkaan ei kuu-
lemma liity kuntavaaleihin. 
Vaikka keskusta on arvioi-
den mukaan myös selväs-
ti romahtamassa historialli-
selta ykköskuntapuolueen 
paikaltaan. 

Kuten aiemmissakin 
vaaleissa, jopa mainoksi-
amme ja iskulauseitam-
me on tulkittu sen mukaan, 
voiko niissä esiintyviin asi-
oihin puuttua kunnanval-
tuustoissa. Miten Manner-
heim liittyy kuntavaaleihin, 
on vakavalla naamalla ky-
sytty, koska katselen vaa-
limainoksessa Mannerhei-
min patsasta. 

Kyseessä ei tietenkään 

ole mikään muu kuin ym-
märrettävä paniikki mui-
den puolueiden suunnalta. 
Eivät ne oikeasti kuvittele, 
että yksikään puolue teki-
si valtakunnan tason kunta-
vaalikampanjaa puhumalla 
luhankalaisista teistä, Pu-
dasjärven kouluista, Savon-
linnan sairaalasta tai Lapu-
anjoen veden laadusta ja 
kalatilanteesta. 

Nämä voivat kaikki olla 
merkittäviä paikallisia tee-
moja, mutta sitä varten kai-
killa puolueilla ovat tieten-
kin paikallisyhdistykset ja 
alueelliset piirit. Perussuo-
malaisten kuntavaalioh-
jelmassa nostetaan esille 
yleisiä useita kuntia yhdis-
täviä tekijöitä, arvojamme 
ja tavoitteitamme, joiden 
alla maan kaikki perussuo-
malaiset toimivat. Hälyttävä 

kuntatalous on tosiasia ym-
päri maan. 

EU:n viemät rahat, maa-
hanmuutto ja kustannukset 
kaikille suomalaisille ve-
ronmaksajille riippumatta 
siitä, onko kunnassa maa-
hanmuuttajia vai ei, ilmas-
topolitiikan vaikutukset, 
ideologinen hubbabub-
ba – kaikki nämä vaikutta-
vat myös ympäri maan, jos 
eivät suoraan, niin ainakin 
epäsuoraan. 

Vaaleissa kansalaisten 
on mahdollista äänestää 
sellaisia poliitikkoja ja sel-
laista puoluetta, joka ha-
luaa puuttua edellä nos-
tettuihin ongelmiin. Jolle 
nämä asiat ovat tärkeitä. 
Jonka mielestä suomalai-
nen tulee Suomessa ensin, 
ja veronmaksajan rahat on 
kyettävä priorisoimaan en-

Mistä kuntavaaleissa saa puhua?

sin tärkeisiin kohteisiin. 
Myös kuntavaaleissa ää-

nestäjä siis valitsee, kannat-
taako se hallitusta, muita 
oppositiopuolueita vai pe-
russuomalaista linjaa. Mei-
dän tavoitteitamme ja ar-
vojamme vai muiden. Se on 
hyvin yksinkertaista. 

Toivotan 
Pudasjärven 

perussuomalaisille 
ehdokkaille ja 

aktiiveille erinomaista 
vaalikamppailua ja 

loistavaa menestystä! 

Riikka Purra

Valtakunnan politiikkaa 

paikallisesti

Totta. 
Yhtä totta on myös se, 

että puolueiden omia oh-
jelmia ja tavoitteita, viedään 
eteenpäin ja toteutetaan ni-
menomaan paikallistasol-
la eli kunnissa. Pudasjärvi 
ei ole mikään erillinen saa-
reke tässä asiassa, vaan osa 
isompaa kokonaisuutta. 

Valtakunnan tasolla 
päätöksenteossa ovat ko-
rostuneet viime aikoina 
muun muassa ilmastoasi-
at; hiilineutraalisuutta aje-
taan kuin käärmettä pys-
syyn. Turve on paha, autoilu 
ja liikenne on paha, maata-
lous on paha. Täällä poh-
joisessa liikkuminen ja 
kuljetustoiminta ovat vält-
tämättömyys, samoin läm-
möntuotanto. Puhutaan 

myös aloista, jotka ovat 
merkittäviä työllistäjiä seu-
dullamme. 

Pudasjärvellä valtapuo-
lue on ottanut sydämenasi-
akseen viedä hiilineutraali-
suustavoitteita eteenpäin, 
jopa hallintosääntöön on 
kirjattuna esitys pyrkimyk-
sestä hiilineutraalisuuteen. 
Valtuusto päättää hallinto-
säännön muutoksesta tou-
kokuun lopun kokoukses-
saan. 

Konkreettisena esimerk-
kinä Pudasjärveltä mainit-
takoon Hinkukunta –ver-
kostoon liittyminen, joka 
on tulossa valtuuston pää-
tettäväksi. Kyseessä ei ole 
merkitykseltään vähäinen 
päätös, vaan kyseessä on 
valtava kokonaisuus, joka 

tulee toteutuessaan vaikut-
tamaan jokaisen kuntalai-
sen elämään. Mikä on tämä 
Hinkukunta, mitä se tarkoit-
taa? Hinkukuntien tavoit-
teeksi on määritelty 80 pro-
sentin päästövähennykset 
vuoteen 2030 mennessä 
vuoden 2007 tasosta. Pu-
dasjärvellä 80 prosentin 
päästövähennys tarkoittaa 
käytännössä maatalouden 
(28,3%), tieliikenteen (27,2%), 
työkoneiden käytön (12,7%), 
kaukolämmön (8,8%) ja ku-
lutussähkön käytön (5,6%) 
lopettamista kokonaan* 
(yhteensä 82,6%).

Sitoutuessaan Hin-
ku-kuntakriteereihin kun-
ta pyrkii toimillaan ja kai-
kessa päätöksenteossaan 
vaikuttamaan myös alu-

eensa asukkaiden, yritys-
ten, maa- ja metsätalous-
yrittäjien sekä vapaa-ajan 
asukkaiden toimintaan niin, 
että hiilineutraalius saavu-
tetaan. Pudasjärvellä on jo 
pitkään päätöksiä tehty ym-
päristönäkökulmat huo-
mioon ottaen: rakennusin-
vestoinneissa käytetään 
puuta, ruokahuolto käyt-
tää lähiruokaa, lämpövoi-
mala on uusittu, valaistus-
ta on vaihdettu ledeihin ja 
niin edelleen. Ympäristö-
näkökulmat ovat tärkeitä ja 
voimme varsin hyvin jatkaa 
nykyisellä maltillisella tiel-
lä. Olemme Pudasjärvellä 
pystyneet sovittamaan ta-
loudelliset ja ympäristöl-
liset näkökulmat yhteen 
tähän saakka ilman, että 

kohtuuttomasti kurjistam-
me kuntalaisten elämistä, 
peruspalveluja, asumista 
tai elinkeinoja. Nyt aikee-
na on muuttaa linjaa varsin 
merkittävästi. Suuruuden-
hullut tavoitteet vaativat 
merkittäviä taloudellisia 
panostuksia. Tässä haasta-
vassa taloudellisessa tilan-
teessa sopii miettiä, mihin 
varat käytetään.

Perussuomalaisten lin-
ja on selkeä; asetamme 
kuntalaisen etusijalle. Pe-
ruspalvelut, yrittämisen ja 
työnteon, elämisen ja asu-
misen mahdollisuudet on 
turvattava. 

Miellyttävätkö Sinua val-
takunnan politiikan linjauk-
set ja se, millaisia päätöksiä 
täällä paikallisesti tehdään? 

Tulevissa kuntavaaleissa 
voit vaikuttaa siihen, miltä 
arvopohjalta Pudasjärvel-
lä päätökset jatkossa teh-
dään. Tarjolla on todellinen 
vaihtoehto, mikäli haluat 
muutosta – äänestä muu-
tosta.

Pudasjärven 
Perussuomalaiset ry

*Suluissa on ilmoitettu pääs-
töjen osuus kokonaispääs-
töistä (ktCO2e) prosentteina 
vuoden 2018 tiedoilla Pu-
dasjärvellä 

”Nämä ovat kuntavaalit, ei eduskuntavaalit.”

”Paikallistasolla ei päätetä valtakunnan asioista.”
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Olemme aidosti läsnä ja 

kuuntelemme kuntalaisia 

- myös vaalien välillä.

Iloista tekemisen meininkiä, yhdessä!

yhteisellä asialla

Hyvällä sykkeellä!
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EHDOkkAAT VASTAAVAT
Anttila Jukka 
Metsäkoneurakoitsija 
Avioliitossa, kolme aikuista lasta 
Metsä on sekä työ, että harrastus. 

Talous on kaikkein tärkein ja se on saata-
va kestävälle pohjalle. Yritysten toiminta-
edellytykset tulee turvata. Ei tuulivoimalle 
– kyllä vesivoimalle. 

somatta, isänmaatamme kunnioittaen. Lähellä sydäntäni 
ovat myös ikäihmiset, omaishoitajat, nuoriso, perheet, siis 
"vauvasta vaariin". Ketään meistä ei saa jättää yksin!

Puolustan kyläyhteisöjä ja sitä myötä syrjäkylien pal-
veluja mm. kyläkouluja. Kyläkoulut ovat kylien sydän, jos-
sa saa tukea koulukkaat ja vanhemmat, ikäihmisistä puhu-
mattakaan. Isot koulut eivät ole sitä.

Meidän täytyy panostaa ja kehittää myös luontourhei-
lun saatavuuteen, maalaisjärkeä noudattaen. Tuulivoima-
loita vastustan, koska ne pitemmän päälle ovat ongelma-
jätettä. Revontulibongareille voimaloista on haittaa myös 
valosaastein, puhumattakaan muista haitoista lähiseudun 
asukkaille.

Teemat/tavoitteet:
Sote-palvelut: Meidän täytyy saada toimiva terveysase-
man lääkäri/sairaanhoitajapäivystyspalvelu 24h/7vrk.

Esteettömyys: Esteettömyys myös suojateille ja pyö-
räteille keskustassa. Esteettömyys on meidän kaikkien ih-
misten turva ja huolenpito ikäihmisille, invalideille. Ulkoilu 
ei tahdo esteettömyyden puuttuessa toimia.

Kyläkoulut kunniaan: Kyläkoulut ovat kyläyhteisöjen 
sydän, joka tuo turvaa kylälle. Kyläkoulujen toiminnallisuus 
tuo uusia asukkaitakin kaupunkiimme. Tämä aika on paluu-
muuttajien aika maaseudulle!

nit on karsittava.
- Kaupungin varoilla ei Elyn hoitamia teitä ja risteyksiä ra-
hoiteta.
- Syrjäkylät on säilytettävä elinvoimaisina.
- Kyläkoulut tulee säilyttää.
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Erkkilä Heikki (sit.)
Laitosmies/asentaja
Perheeseeni kuuluu vaimo ja 
kaksi aikuista lasta.
Harrastan hiihtoa, lenkkeilyä, pyöräilyä, 
tanssia ja yksinlaulua. 

Olen kuulemma puhelias, huumorintajui-
nen, helposti lähestyttävä, toisten huolia 
ymmärtävä ihminen. Olen seurannut aktiivisesti kaupungin 
kokousten esityslistoja ja pöytäkirjoja ainakin 10 vuoden 
ajalta ja olen todella huolestunut mihin jamaan kaupungin 
talous on ajettu. Velalla kuitataan vanhoja velkoja ja uut-
ta otetaan, jotta maksuvalmius saadaan säilytettyä. Ei kuu-
losta ainakaan minusta järkevältä taloudenhoidolta, olipa 
korkotaso mikä tahansa. Velat pitää joskus maksaa joka ta-
pauksessa. Siinä ehkä suurin syy miksi lähdin ehdokkaak-
si. Kukaan ei yksin voi taloutta parantaa, se on tosiasia. Nyt 
tarvitaan rohkeutta kääntää kaikki "kivet ja kannot" ja etsiä 
rehellisesti ja kaunistelematta kaikki, mistä voimme saada 
säästöjä, kuitenkin niin, ettei kuntalaisten peruspalveluita 
vaaranneta. Kaupungin tulevaisuuden kannalta on ensiar-
voisen tärkeää saada talous kuntoon, koska kunnille sysä-
tään koko ajan uusia velvoitteita valtiovallan taholta ja näi-
hin haasteisiin olisi helpompi vastata terveellä taloudella.

Teemat/tavoitteet:
Kaupungin talous: Talous on saatava kuntoon, velalla elä-
minen ei ole terveen taloudenhoidon merkki. Turhat me-
noerät pois. Jo valmiiksi kaavoitettua maata on yllin kyllin, 
puuttuu vain niihin rakentajat.

Hoivaa ja huolenpitoa: Kaikille hyvää ja välittävää hoi-
toa, niin lapsille kuin vanhuksille. Vanhuksille riittävästi hoi-
vapaikkoja, sillä väestö ikääntyy. Terveyskeskuksen viikon-
loppupäivystys tukisi myös matkailua.

Yrittäjyyttä lisää: Kaupungin väestö ikääntyy ja tarvit-
semme lisää yrittäjiä ja työntekijöitä, jotta ihmiset voivat 
asua ja elää täällä. Nykyisin nuoret muuttavat töiden pe-
rässä muualle.

Ervasti Tuomas
Koneenkuljettaja
Avoliitossa
Harrastukset: kalastus, retkeily

Yksityisteidenhoitoa tulee jatkaa julkisilla 
varoilla ja terveyskeskuksen viikonloppu-
päivystys palautettava.

Heikkinen kaisu
Koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnanohjaaja.
Olen kuuden lapsen äiti, kolmentoista 
lapsenlapsen eläkkeellä oleva mummi. 
Vapaaehtoistyö on ollut aina lähellä 
sydäntäni kuten politiikkakin.

Koin tärkeäksi lähteä ehdokkaaksi perussuomalaisten lis-
toille, koska haluan vaalia maaseutua ja kyläyhteisöjä sekä 
yrittäjyyttä ja parantaa SOTE-palveluiden saatavuutta alu-
eellamme. Olen kaikkia varten, rotuun ja uskontoon kat-

Heinonen Jari
Metsätalousinsinööri
Harrastukset ovat luonnonläheiset: 
metsästys, kalastus, marjat sienet, yrtit.

Jotain teemoja:
- Luonnosta vieraantunut vihreys ei sovi 
Pudasjärvelle.
- Turpeen alasajo noin nopeasti tuhoaa monen elämän.
- Syrjäkylien palveluja tulee kehittää eikä ajaa alas.
- Iso ei tuulimyllyille.
- Vanhusten, lasten ja sairaiden hoito turvattava. 
- Ranuantien risteysremontti on turha investointi ja miksi se 
kaupungille kuuluu, olisi korjattaviakin teitä.
- Rakentamisen tahti huolettaa, onko meillä varaa?
- Veroja ei voi nostaa, vaan turhasta on karsittava.
- Hyväveli-järjestelmät on purettava.

karjalainen Eija (sit.) 

Eläkeläinen 
Kaksi aikuista lasta 
Pyöräily, kalastus, mökkeily, 
puutarhanhoito 

Talous kuntoon, omaishoitajien aseman ja 
vanhustenhoidon parantaminen, ei tuuli-
voimalle. 

kellolampi Juho
Maanviljelijä
Naimisissa, kolme lasta
Harrastukset: metsästys, 
marjanpoiminta ja penkkiurheilu

Teemat/tavoitteet: 
- Terveydenhoitopalvelut  turvattava, vii-
konloppupäivystys takaisin.
- Lapsiperheiden hyvinvoinnista on huolehdittava.
- Nuorten syrjäytyminen on ehkäistävä.
- Ammatillista koulutusta aloille, joilla on hyvä mahdolli-
suus työllistyä.
- Vanhuksista on pidettävä hyvää huolta, hoivapaikkoja ol-
tava riittävästi.
- Kaupungin talous saatava tasapainoon, turhat investoin-

kosamo Henna 
Maatalousyrittäjä/kirjanpitäjä 
Perheeseen kuuluu puoliso sekä 
viisi lasta 
Harrastukset: hevoset, moottoripyöräily 

Teemat/tavoitteet: Kuntalaisten hyvin-
vointi, yrittäjyyden tukeminen ja kaupun-
gin talouden tasapainottaminen.

kujala Jarmo
koneurakoitsija
perhesuhteet: naimisissa, perheellinen
harrastukset: metsästys, kalastus ja 
jääkiekko

Teemat/tavoitteet: 
paikallisten yritysten hyödyntäminen pa-
remmin sekä vastuullinen kaupungin ta-
loudenpito.

Lohilahti Jouko
Rakennusmestari 
Naimisissa, lapset maailmalla
Harrastuksina koirien kasvatus, 
metsästys ja metsänhoito.

Hyvävelijärjestelmä pitää kitkeä pois kun-
nan päätöksenteosta. Olen asunut täällä 
7 vuotta ja törmännyt useaan otteeseen 

kärki Olavi
Autopeltiseppä
Sinkku, yksi aikuinen lapsi 
Harrastuksena autourheilu ja kalastus 

Teemat/tavoitteet: paikkakunnalle tu-
loa harkitsevien yrittäjien/yritysten vas-
taanottamisessa on puutteita, joihin saa-
tava parannusta, oikeita työpaikkoja lisää.

yrittäjiin ja työnhakijoihin, jotka ovat kertoneet tulleensa 
syrjäytetyksi, koska eivät kuulu tähän rauhanyhdistyksen 
kerhoon. Omakohtaista kokemustakin on, sillä halusimme 
yrittäjiksi keilahalliin, joka oli suunnitteilla Hyvän olon kes-
kukseen, mutta koko keilahalli jätettiin lopulta pois, koska 
halusimme sinne a-oikeudet. Oheismyynti on ainoa keino 
saada noin pieni toiminta kannattavaksi. 

Kunta pitää saada houkuttelevammaksi uusille asuk-
kaille ja yrittäjille, hyvävelijärjestelmän kitkeminen liittyy 
myös tähän. 

Terveysaseman päivystys on hyvin tärkeä asia, joka pi-
tää saada toimimaan ympärivuorokautisesti. Kunnan ikära-
kenne on sellainen, että emme voi olettaa asukkaiden jou-
tuvan hädässä turvautumaan Oulun palveluihin. 

Sivutiet ovat jatkuvasti aivan ala-arvoisessa kunnossa, 
rahaa ei pidä tuhlata turhanpäiväisiin risteysmuutoksiin, 
vaan jos kunnalta liikenee rahaa tienpitoon, niin sivuteitä 
tulee hoitaa.

Näitä asioita tulen ajamaan Pudasjärvellä eteenpäin, jos 
minut valitaan valtuutetuksi.
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asiat tärkeysjärjestykseen -kuntalainen ensin 

Nissi Hannu
maaseutuasiamies, agrologi
Perhesuhteet: naimisissa, 
kolme aikuista lasta
Harrastukset: liikunta, metsästys, 
kalastus, metsänhoito, järjestötyö

Teemat ja tavoitteet: 
Perusasiat kuntoon
– Talouden tasapainottaminen: Kaupunki on ajautunut 
syvään taloudelliseen kriisiin johtuen mm. holtittomasta 
omaisuuden hoidosta. Purkukuntoisia rakennuksia on n. 
20, mitkä pitäisi purkaa ja tehdä suuret alaskirjaukset. Kun 
omia pääomia ei juuri ole ja tase huomioiden em. toimen-
piteet täyttävät kriisikunnan määritelmät, toimenpiteet ei-
vät tapahdu käden käänteessä. Viime vuosi meni plussalle 
johtuen valtion suuresta koronatuesta. Jatkossa on päästä-
vä taloudessa kestävälle pohjalle.

– Rakentamisessa pitää hakea paikallisia, edullisia rat-
kaisuja, mitkä työllistävät paikallisesti. Rakentaminen on 
tehtävä kaupungin lukuun. Vieraan pääoman korkovaati-
mus on näin matalan koron aikana huomattava, mikä vai-
kuttaa kaupungin mahdollisuuksiin kustantaa peruspal-
veluiden tuottaminen. Työpaikkoina se merkinnee useita 
kymmeniä työpaikkoja, mitä tarvittaisiin peruspalveluiden 
tuottamiseen.

– Valtio on määrännyt yli 500 lakisääteistä tehtävää 
kunnille. Niitä, mitkä eivät ole välttämättömiä, on karsitta-
va. Näitä on mm. maahanmuuton järjestelyt.

– Kaupungin hallintosääntöä on tarkistettava mm. jää-
viyden osalta. Ei ole oikein, että saman suvun jäseniä yhtä 
aikaa on enimmillään ollut monissa keskeisissä luottamus-
elimissä ja samalla läheiset yhteydet mm. rakennus- tai 
muuhun yritykseen. Tarkasteltava on myös ulkoisten pal-
veluiden kannattavuus.

– Peruspalvelut on turvattava. Ympärivuorokautinen 
päivystys on saatava terveyspalveluihin takaisin. Tervey-
denhuollon henkilökuntaa on oltava riittävästi mm. van-
hustenhuollon turvaamiseksi.

– Kaavoituksella on turvattava tonttien saatavuus niin 
asunto- kuin yritysrakentamisessakin. Luonnonsuojelun 
nimissä ei kaavoitusta saa käyttää sosialisointiin. Pudasjär-
vellä on jo riittävästi suojelualueita. Maa- ja metsätalous on 
huomioitava kaavoituksessa, jotteivät maaseudun tärkeät 
työpaikat katoa.

– Kaupungin kattavasta laajakaistaverkostosta voimme 
olla ylpeitä. Sen hyödyntämistä on kehitettävä mm. etä-
työmahdollisuuksien, uusien työpaikkojen ja markkinoin-
nin kautta.

– Kaupungin lämpölaitoksissa on suosittava paikkakun-
nan omaa puuenergiaa. Se on ympäristön kannalta kestä-
vämpää kuin Venäjältä tuotu polttoaine. Samalla turvataan 
paikkakunnan mekaanisen metsäteollisuuden puunsaan-
tia pitkällä tähtäyksellä.

– Ympäristön kannalta kestäviä, paikallisia liikennerat-
kaisuja on tuettava. Biokaasun jalostus ja hyödyntäminen 
on saatava käyntiin.

– Hyvinvointiyhteiskunta on säilytettävä.

1. nimi ja ammatti/titteli
2. perhesuhteet
3. harrastukset

4. vaaliteemat/tavoitteet,  
 mihin asioihin haluat vaikuttaa,  
 jos tulet valituksi valtuustoon ?̂

...

Manninen Paula
Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Olen paljasjalkainen pudasjärveläinen 
ison perheen äiti ja mummo. Oma katras 
on aikuistunut ja tolokusti kiinni työelä-
mässä. Osa lapsista perheineen vaikut-
taa Pudasjärvellä, toiset on opiskelut ja 
työ vienyt naapurikuntiin. Mummarainen 

Tutkimusta ja koulutusta turpeen käyttömahdollisuuk-
sien lisäämiseksi, samoin puun jalostamista pitemmälle 
lähialueella. Uusissa hankkeissa on aina varattava rahaa 
käyttö- ja kunnossapitoon.

Ojala Outi
myyjä, osuuskauppa arina
Perhesuhteet: avoliitossa, 2 lapsen äiti
Harrastukset: uiminen

Vaaliteema: lapsiperheiden asiat kun-
toon, niin kouluissa, vapaa-ajalla kuin päi-
väkodeissa.

JATkUU SIVULLA 8 

34

35

36

37

39

40

olen kohta viidelle lapsenlapselle ja kahdelle "ottolapsen-
lapselle". Ikääntyneet vanhemmat asustelevat Korentojär-
ven rannalla, josta olen itse saanut ja myös lapseni saaneet 
ponnistaa maailmalle. Pikkaraisen kankaalta on ollut hyvä 
ammentaa eväitä elämälle. Hirvaskosken koulu on antanut 
pohjan oppimiselle meidän koko perheelle. Kyläkoulujen 
tärkeyttä en kyllin osaa korostaa. Myös tiivis ja kasvatta-
va kyläyhteisö on erittäin tärkeä paalu elämän perustuksis-
sa. Turvallinen kyläyhteisö monenlaisine toimintoineen on 
kylvänyt jo lapsuudessa kipinän tehdä työtä yhteisen hy-
vän eteen. Sitähän valtuustotyöskentely juurikin on. Aina-
kin itse koen sen siten.

Elämän makuiseen menoon omassa elämässäni olen-
naisena osana kuuluu liikunta ja luonto. Liikunnan puoles-
ta on helppo puhua, koska sen hyvää tekevä vaikutus on 
niin monin tavoin todistettu. Liikuntaan soveltuvat paikat 
ja ympäristö ovat todella tärkeitä tekijöitä kuntalaisten hy-
vinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta. Luonnon arvon ja sen 
monimuotoisuuden tuntenevat kaikki täällä asuvat ihmiset. 
Pudasjärveläisinä olemme etuoikeutetussa asemassa, kun 
meillä on niin upea luonto ympärillämme. Lähes jokaisesta 
keittiön ikkunasta näkyy "kappale kauneinta Pudasjärveä". 
Ja kuinka hienoa on nähdä Iijoen virtaavan omassa uomas-
saan ja Syötteen kohoavan komeudessaan. 

Minun vaaliteemani perustuu ajatukseen olla yhteis-
työssä muiden kanssa tekemässä Pudasjärvestä tulevai-
suudessakin jokaiselle täällä asuvalle sellainen paikka, jo-
hon juuret pureutuvat syvälle maaperään ja jossa on hyvä 
asua ja elää. Pidetään huolta vanhuksistamme, tarjotaan 
lapsille hyvät elämäneväät, autetaan maahanmuuttajat 
kotoutumaan Suomeen, ollaan ihmisenä ihmiselle. 

Manninen Pertti
Sähköasentaja, eläkeläinen
Perhe: puoliso Kaisa ja lapset Emilia, 
Maria, Ville + 5 lastenlasta.
Harrastukset: hiihto, kalastus, pyöräily, 
kävely, marjastus, vaeltelu, soutelu, 
yhdistystoiminta.

Teemat/tavoitteet: 
Peruspalveluiden turvaaminen kuntalaisille mahdollisim-
man lähelle tarvitsevia: koulut, terveys- ja kodinhoitopal-
velut. Hoitajilla pitää olla riittävästi aikaa kotikäynnillä, ei rii-
tä, että ”ovelta vilkaistaan”, vieläkö ollaan hengissä. Hoitajat 
pitäisi jakaa kylittäin, ettei aina hoidettavalla vaihdu hoitaja 
ja hoitajalle tule turhia ajokilometrejä.

Sivukylien tieasiat kuntoon, varsinkin talvikunnossapito. 
Myös rollaattorimummoille esteettömät väylät.

Rimminkankaan suunnittelussa on alueen asukkaiden 
toiveet huomioitava.  

Niemitalo Antti (sit.)
Yrittäjä
Naimisissa
Harrastukset: Taekwon-do

Teemat/tavoitteet, jos tulen valituksi 
valtuustoon: Kylien elinvoimaisuuden yl-
läpitäminen.

38

Paavola Urpo
monialayrittäjä, poromies
Avoliitossa, kaksi aikuista lasta 
Harrastukset: metsästys, kalastus, luon-
nossa oleminen 

Teemat/tavoitteet: syrjäseutujen kul-
kuyhteydet eli teiden ylläpito ja huolto lai-
tettava kuntoon, tasapuolisuus koko pitä-
jän alueella palvelujen suhteen.

Pankinaho Sirkka
Maatalousyrittäjä, yrittäjä 
Koulutus: merkonomi, vientiassistentti, 
PK-sektorin EU:n rahoitus- ja 
hankeneuvoja, agrologin opintoja 
Perhe: aviomies, viisi lasta ja 
kymmenen lastenlasta 
Harrastukset: ”mummoilu”, 
puutarhanhoito, erilaiset kädentaidot, 
kalastus, marjastus, lukeminen 

Jos tulen valituksi... 
– kunnan talous pitää saada tasapainoon karsimalla toi-
minnoista ”rönsyt”. 
– kunnan hankinnoissa paikallisuus nostettava tavoitteeksi 
– peruspalvelut pidetään kunnossa kaikille ikäryhmille. 
– sivukylien elinvoimaa tuettava. 
– kunnan vetovoimaa lisättävä mm. edullisilla tonteilla, 
kaavoituksella ja yritysmyönteisyydellä. 

PUDASJÄRVEN KOLME TUKIJALKAA 
– MAA, METSÄ JA MATKAILU

EHDOkkAAT 

TÄÄLTÄ!
?̂

...

EHDOkkAAT 

TÄÄLTÄ!̂

?
...

LÖyDÄ 

LÖyDÄ 
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asiat tärkeysjärjestykseen -kuntalainen ensin 

PUDASJÄRVEN  PERUSSUOMALAISTEN kUNTAVAALIEHDOkkAAT

Anttila 
Jukka  
metsäkoneurakoitsija

Erkkilä 
Heikki (sit.) 
laitosmies, asentaja

Ervasti 
Tuomas 
turvetyöntekijä

Heikkinen 
kaisu 
koululaisten aamu- ja
iltapäiväohjaaja, 
eläkeläinen

Heinonen 
Jari 
metsätalousinsinööri

Laakkonen 
Markus 
metsäkoneen-
kuljettaja

Lohilahti 
Jouko 
rakennusmestari, 
yrittäjä

Manninen 
Paula 
lasten ja nuorten 
erityisohjaaja

Manninen 
Pertti 
eläkeläinen

Niemitalo 
Antti (sit.) 
yrittäjä

Pulkkanen 
Hannu 
sähköasentaja

Pätsi 
Ari 
eläkeläinen

Riepula 
Ismo (sit.) 
lentokonehuolto- 
aliupseeri

Ritola 
Ulla Ilona 
lääkäri, yrittäjä

Ritola 
Vesa-Matti 
sairaanhoitaja, yrittäjä

Sillanpää 
Marika 
käsityöläinen

Soronen
Paula
tarjoilija, myyjä

Takarautio 
Lauri 
hirsityöntekijä

van der Vegt 
Christa 
klinikkaeläinhoitaja, 
pientilallinen

Vähäkuopus 
Arja 
laitossiivooja, 
henkilökohtainen  
avustaja

22 23 24 25 26

32 33 34 35 36

42 43 44 45 46

52 53 54 55 56

Kuntavaalit 2021: Vaalipäivä 13.6.2021, ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021, ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021



7Pudasjärven Perussuomalaiset ry 2021

asiat tärkeysjärjestykseen -kuntalainen ensin 

PUDASJÄRVEN 
PERUSSUOMALAISET

PUDASJÄRVEN  PERUSSUOMALAISTEN kUNTAVAALIEHDOkkAAT

karjalainen 
Eija (sit.)  
eläkeläinen

kellolampi 
Juho 
maanviljelijä

kosamo 
Henna 
kirjanpitäjä, 
maatalousyrittäjä

kujala 
Jarmo 
koneurakoitsija

kärki 
Olavi 
autopeltiseppä

Nissi 
Hannu 
maaseutuasiamies

Ojala 
Outi 
myyjä

Paavola 
Urpo 
monialayrittäjä, 
poromies

Pankinaho 
Sirkka 
merkonomi

Perttunen 
Pentti 
metsäkoneen-
kuljettaja

Ruokangas 
Mauno 
sahatyöntekijä, 
eläkeläinen

Ruottinen 
Antti 
agrologi, eläkeläinen

Ryhänen 
Olli 
yhdistelmä- 
ajoneuvonkuljettaja

Salmi 
Esa (sit.) 
paperikoneenhoitaja

Sillanpää 
Jenni 
opiskelija

Vähäkuopus 
Inga 
maatalousyrittäjä

Väyrynen 
Mirka 
maatalousyrittäjä, 
tradenomi

Väyrynen 
Tero 
autoasentaja, 
maanviljelijä

27 28 29 30 31

37 38 39 40 41

47 48 49 50 51

57 58 59

Kuntavaalit 2021: Vaalipäivä 13.6.2021, ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021, ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021

Ari-Pekka  
”Ape” Nieminen
nuoriso-ohjaaja, 

opettaja

60
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EHDOkkAAT VASTAAVAT
Teemat:
Hyvinvointipalvelut
Hyvinvointi- ja terveyspalveluiden säilyttäminen kaikille 
myös jatkossa. Vanhuksien hoitoon ja nuorten syrjäytymi-
sen ehkäisyyn panostaminen
Työtä ja toimeentuloa
Työpaikkojen säilyttäminen paikkakunnalla. Paikallisten 
palveluntarjoajien ja toimijoiden palveluiden hyödyntämi-
nen mahdollisuuksien mukaan. Eurot kiertämään paikalli-
sesti ja jäämään paikkakunnalle.
Vammautuneet
Eri tavoilla vammautuneiden ja invalidisoituneiden ihmis-
ten parempi huomioiminen suunnittelussa, palveluissa, 
sekä arjen toiminnoissa.
Talousasiat  
Ylimääräisten kulujen karsiminen ja eurojen kohdentami-
nen tarpeellisiin ja tarkoin harkittuihin välttämättömiin koh-
teisiin, ettei kaupunki velkaantuisi nykyistä enempää.

Ruokangas Mauno
Sahatyöntekijä (eläkeläinen)
Perhesuhteet: avioliitossa
Harrastukset: kalastus, metsästys, 
marjastus ja kirjoittaminen

Vaaliteemat/tavoitteet: 
Kaikista ihmisistä pidettävä huolta.

Lääkärin puheille pitää päästä noin vii-

41

Perttunen Pentti
Metsäkoneenkuljettaja

Olen pitkän linjan metsäpuolen ammat-
tilainen ja jäänyt eläkkeelle vuosi sitten. 
Paljoilta harrastuksiltani päätin vihdoin 
antaa tilaa oman kaupunkimme kehittä-
miseen.

Olen 64-vuotias avioliitossa oleva kah-
den lapsen isä ja asun Pudasjärven Jaalangassa omakoti-
talossa vaimoni kanssa. Lapsenlapsia minulla on yksi.

Harrastan metsästystä (pienriista ja hirvet) pohjanpysty-
korva Sokan kanssa. Kalastus ja luontoliikunta ovat myös 
sydäntäni lähellä.

Perussuomalaiset on poliittinen kotini.  Mielestäni maa-
seudulla on hyvä asua ja kasvaa; se on etuoikeutettu asuin-
ympäristö, jota tulee vaalia. 

Kaupunkimme tulee harjoittaa politiikkaa, jossa sisäi-
nen oikeudenmukaisuus on etusijalla. Menojen tasapai-
nottaminen on ensisijainen tehtävämme, omavaraisuutta 
korostaen.

Teemat/tavoitteet
Avoimuus päätöksentekoon: Päätösten valmistelu ei saa 
keskittyä pieniin kuppikuntiin, vaan se tulee tehdä yhteis-
työllä eri poliittisten puolueiden kesken huomioiden kun-
talaisten mielipide. Tällä tavoin demokratia toteutuu.

Suunniteltu tuulipuisto: Tuulivoimalahanke valmistel-
tiin tavalla, jota kritisoivat etenkin kyläläiset, joiden lähei-
syyteen tuulivoimalat mahdollisesti tulevat. Pudasjärvi on 
pinta-alaltaan laaja kaupunki, miten lienee tuulisuus?

Kuntapalvelut: Esimerkiksi kunnan omana työnä? In-
house-yhtiöltä (kuntien omistama oy)? Kuntayhtymältä? 
Palvelusetelillä? Tarkkuutta päätöksiin, huomioiden kun-
talaki, kuntalaiset, taloudellisuus ja ennen kaikkea palve-
lun laatu.

Sinä perussuomalaisittain ajatteleva, käytä äänesi!

Pulkkanen Hannu 
Sähköasentaja, lämpölaitoskäyttäjä 
Naimisissa, 3 lasta 
Harrastukset: moottoripyöräily, 
metsästys ja kalastus  

Teemat/tavoitteet: kaupungin talous 
kuntoon, Asiat tärkeysjärjestykseen 

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Pätsi Ari 
Eläkeläinen 
Parisuhteessa 
Harrastukset: Elän hetkessä, eli teen 
mitä nyt sattuu mieleen juolahtamaan, 
politiikan seuraaminen ja television kat-
selu, etenkin F1. 

Tärkeimpiä tavoitteitani on, että viikonlop-
pupäivystys pitäisi saada takaisin, onko 
pakko jatkaa Oulunkaaressa? 

Riepula Ismo (sit.)
Työskentelen puolustusvoimissa 
lentokonehuoltoaliupseerina. 
Opiskelen työni ohessa, sähkö- ja 
automaatioinsinööriksi Oulun 
ammattikorkeakoulussa. 
Opinnot ovat loppusuoralla.
Harrastan metsästystä, kalastusta, 
yhdistystoimintaa ja erilaisia kädentaitoa 
vaativia askareita.

Ritola Ulla Ilona
Lääkäri, yrittäjä
Avioliitossa, neljän lapsen äiti
Vapaa-ajallani liikun mieluiten 
luonnossa 
niin hiihtäen kuin juosten tai kehittäen i
tseäni opiskellen.

Työkokemusta minulla on kymmenen 
vuoden ajalta perusterveydenhuollosta 
niin isoilta kuin pieniltäkin paikkakunnilta ympäri Suomen. 
Olen nähnyt sen mikä toimii ja mikä ei. Ihmisten auttamisen 
olen kokenut elämäntehtäväkseni. 

Kuntapolitiikka kiinnostaa kautta linjan, mutta perään-
kuulutan erityisesti kuntalaisten maksamien verojen jär-
kevää käyttöä kuntalaisten hyväksi ja laadukkaiden perus-
palveluiden säilyttämiseksi. Menojen kasvua tulee hillitä, 
kohdentaa rahavarat kuntalaisten turvallisuuteen, vanhus-
tenhuoltoon, terveyspalveluihin ja hyvinvointiin, eikä tuhla-
ta niitä vähemmän tarpeellisiin liikenneympyröihin. 

Otan asioista selvää, hankin faktoja ja kuuntelen jokai-
sen näkemystä perustellun mielipiteen muodostamiseksi 
ja sen eteenpäin viemiseksi.

Teemat/tavoitteet
Talous: Toimiva ja pitkäjänteinen taloussuunnittelu ilman 
tuhlailuja on avain kuntalaisten peruspalveluiden säilymi-
seen ja kehittämiseen.
Terveydenhuolto: Toimiva ja laadukas terveydenhuolto, 
joka sisältää myös viikonloppupäivystyksen on myös veto-
voimatekijä paikkakunnalla.

Ritola Vesa-Matti
Sairaanhoitaja, yrittäjä
Avioliitossa, neljän lapsen isä

Minulla on monipuolinen työkokemus 
terveydenhoitoalalta ympäri Suomen. Mi-
nulle on tärkeää ylläpitää maaseutukun-
nan elinvoimaisuutta sekä kuntalaisten 
hyvinvointia. 

Teemat/tavoitteet
Hyvinvointi: Minulle on tärkeää, että kaikki asukkaat vau-
vasta vaariin voivat hyvin ja saavuttavat tarvitsemansa laa-
dukkaat terveyspalvelut mahdollisimman helposti.
Rahankäyttö: Maalaisjärkeä rahankäyttöön.
Perheiden hyvinvointi: Haluan olla ylläpitämässä ja vah-
vistamassa perheiden hyvinvointia, jotta saamme kasva-
tettua ja koulutettua lapsemme järkeviksi ja hyvinvoiviksi 
aikuisiksi.

Nykäise hihasta, olen avoin keskustelulle!

kon sisällä. 
Julkiset palvelut pitää säilyttää kohtuuhintaisina. Ter-

veyskeskukseen pitää palauttaa viikonloppupäivystys. In-
vestoinnit lähivuosina oltava maltillisia, että verorahat 
riittävät menoihin. Pitää kuunnella mitä ihmisillä on mielen-
päällä, viedä viestiä valtuustoon. Otan kantaa asioihin ak-
tiivisesti tietämykseni mukaan. Tavoite on päästä valtuus-
toon.

Salmi Esa (sit.)
Paperikoneenhoitaja, eläkeläinen
Avoliitossa
Harrastukset: Pienimuotoinen kalastelu, 
metsissä liikkuminen ym.

Vaaliteemat:
- vanhusten hoito kuntoon 
- palkka-ja tuloverotusta on pystyttävä 
alentamaan
- ensimmäisen asteen koulut on pidettävä auki, koulujen 
lakkautus loputtava

Ruottinen Antti
Agrologi, eläkelänen 
Avioliitossa, 2 aikuista tytärtä 
Politiikka kiinnostaa ja on sydäntä lä-
hellä 

Teemat/tavoitteet: talouden kuntoon 
saattaminen on kaikkein tärkeintä, uusi-
en tuottavien työpaikkojen ja yritysten toi-
mintaedellytyksiin panostaminen 

Ryhänen Olli
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 
Avioliitossa 
Harrastukset: autoilu 

Teemat/tavoitteet: kaupungin tapahtu-
matuotannon monipuolistaminen.

Sillanpää Jenni
18-vuotias, opiskelija
Asun äitini sekä 2 kissan ja koiran 
kanssa Pudasjärven keskustassa.
Harrastuksiin kuuluu autoilu sekä 
kavereiden kanssa oleilu.

Teemat/tavoitteet: Nuorison hyvin-
vointi sekä viihtyvyys Pudasjärvellä, van-
huksien hyvinvointi sekä terveyspalvelut ja Pudasjärven 
luonnon pitäminen viihtyisänä sekä puhtaana.

?̂
...
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asiat tärkeysjärjestykseen -kuntalainen ensin 

1. nimi ja ammatti/titteli
2. perhesuhteet
3. harrastukset

4. vaaliteemat/tavoitteet,  
 mihin asioihin haluat vaikuttaa,  
 jos tulet valituksi valtuustoon ?̂

...

Sillanpää Marika
Käsityöläinen
Parisuhteessa
Suomalainen perheenäiti vm. 77, 
kaksi nuorta, kaksi kissaa ja koira.

Rakastan perinteisesti neulomista, kä-
sitöitä ja hyväntekeväisyyttä. Arvostan 
pienyrittäjyyttä ja kotimaisesti tuotettua.  
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Lähellä sydäntä Suomen luonto, Suomen lapset ja nuoret 
sekä maatamme rakentaneet vanhukset. 

Teemat/tavoitteet
Terveyskeskuspalvelut: Pudasjärvelle saatava tasavertai-
set terveyskeskuspalvelut, kokeneita lääkäreitä sekä vii-
konloppupäivystys. Kaikilla ei mahdollisuutta käydä Ou-
lussa asti päivystyksessä.

Nuoret: Pudasjärvelle saatava erilaisia harrastusmah-
dollisuuksia ja koulutusta, jotta eivät kaikki nuoret lähtisi 
ulkopaikkakunnille.

Suomen luonto: Pyrittävä tekemään mahdollisimman 
vähän haittaa Pudasjärven kauniille, puhtaalle luonnolle.

Tuulivoima tulee pilaamaan juurikin tätä luontoa sekä 
kaivoshankkeessa ajateltava luonnon säilymistä. 

Soronen Paula
Tarjoilija, myyjä, 
liikenneasematyöntekijä
Perhesuhteet: Naimisissa 
(Sulo –Supe- Soronen) meillä 
on 1 tytär joka on 16v 
Harrastukset: Lenkkeily koiran kanssa, 
vesijuoksu, kalastus.

Tavoitteet mihin haluan vaikuttaa: On tärkeää pitää jo ole-
massa olevat varhaiskasvatuspalvelut, sekä kehittää niitä 
niin, että myös vuorotyöläisten on helppo kulkea töissä pi-
demmänkin matkan päässä. Eikä tarvitse stressata lasten 
päivähoito asioista. Onhan meidän yksi mainoslause: lapsi-
ystävällinen kaupunki. Joten olisiko oikeasti aika alkaa sel-
laiseksi?

Koulukiusaaminen on ollut täällä ongelma jo monen 
monta vuotta. Kiva koulu kampanja on ollut myös monta 
vuotta, mutta minusta se ei ole tuottanut haluttua tulosta. 
Kiusaaminen ei ole vähentynyt vain päin vastoin. Kiusaami-
nen on saatava loppumaan, niin oppilaiden kuin opettaji-
enkin taholta. Siksipä olisi hyvä perustaa uudestaan kou-
lulautakunta

Emme saa myöskään unohtaa nuorisoa, sekä heidän 
koulutusmahdollisuuksia. Nykyiset ammatilliset opiske-
lu linjat eivät houkuttele nuorisoa jäämään paikkakunnal-
le. Sekä kaikkia ei kiinnosta lukio. Monipuolista opiskelua 
eri ammatteihin tulee kehittää, jollei muuten niin oppisopi-
musten kautta. Tätä mahdollisuutta pitäisi enemmän kehit-
tää paikallisten yrittäjien kautta.

Terveyskeskuksen lääkäri päivystys tulee saada takai-
sin. Jollei kokonaan niin ainakin osittain.

Enemmän tukea omaishoitajille, ei hekään loputtomiin 
jaksa tehdä sitä raskasta työtä. Hekin ovat ansainneet va-
paa päivät ja lomat.

Eli jokainen kuntalainen on yhtä tärkeä, vauvasta vaa-
riin. Meidän pitää huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja 
jaksamisesta.

Takarautio Lauri
Hirsityöntekijä 
Naimisissa, neljä aikuista lasta ja kolme 
lastenlasta 
Harrastukset: metsästys, kalastus, met-
sätyöt, luonnossa liikkuminen, metalli-
työt/koneenrakentelu 

van der Vegt Christa 
Pientilallinen, huoltamotyöntekijä 
Naimisissa, yksi lapsi 
Harrastukset: nyrkkeily, kasvimaassa 
möyriminen ja eläinten kanssa 
touhuaminen 

Teemat/tavoitteet: tasapainoa ja maa-
seudun elävöittämistä uudelleen, jot-
ta kaikkien olisi täällä hyvä olla, että saisimme enemmän 
eloa ja meininkiä! 

Vähäkuopus Arja
Laitoshuoltaja/ateriapalvelu.
Kuusi lasta ja kymmenen lastenlasta.
Kävelylenkit, patikointi

Teemat: Viikonloppupäivystys, koulukiu-
saaminen, vanhuksien hyvinvointi, hoitaji-
en jaksaminen työssään.

Jos tulen valituksi valtuustoon, halu-
an vaikuttaa terveyskeskuksen viikonloppupäivystyksen 
saamiseksi kuntaan. Koulukisaamiseen puuttuminen heti 
ja jos kiusaaminen jatkuu, kiusaajan on vaihdettava kou-
lua. Kotipalveluun hoitajaa kohden vähemmän asiakkaita, 
että heillä olisi enemmän aikaa vanhuksille, näin onnistu-
taan palkkaamalla lisää hoitajia.

Hoitajien työn helpottaminen palkkaamalla lisää hen-
kilökuntaa näin säästytään työuupumisilta, sairaslomilta, 
jaksetaan tehdä työtä ja vanhukset saavat hyvää hoitoa, 
hyöty on molemminpuolista. 

Vähäkuopus Inga 
Maatalousyrittäjä
Avopuoliso ja 5 aikuista lasta
Harrastukset: Käsityöt

Teemat/tavoitteet: Jos tulen valituksi 
valtuustoon laitetaan asiat kuntoon. Kehi-
tetään kaupungin elinympäristöä. 
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Väyrynen Mirka
Maatalousyrittäjä, tradenomi
Avioliitossa, neljä lasta
Harrastukset: käsityöt ja moottoripyöräi-
ly ovat minulle erityisen rakkaita 

Teemat:
Talous tasapainoon
Kaupunki on velkaantunut voimakkaasti, 

Peruspalvelut
Kuntien tärkein tehtävä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja tur-
vallisuuden edistäminen –peruspalvelut tulee turvata ja 
säilyttää sekä käytössä olevat varat kohdistaa ensisijaises-
ti näiden kuntoon laittamiseksi. Viikonloppupäivystys tulee 
palauttaa, kyläkoulut on säilytettävä, Oulunkaaren korvaa-
minen muulla palveluntuottajalla selvitettävä palveluiden 
saatavuuden ja työntekijöiden jaksamisen turvaamiseksi.
Jyrkkä ei tuulivoimalle
Tuulivoimarakentaminen aiheuttaa merkittävää haittaa 
alueen asukkaille ja elinkeinoille. Kiinteistöjen arvo ja alu-
een houkuttelevuus heikkenevät, puhumattakaan peruut-
tamattomista luonto- ja maisemahaitoista. Talouden pe-
lastajaksi ei tuulivoimasta ole.

Väyrynen Tero
Maanviljelijä, autoasentaja
Avioliitossa, neljä lasta
Harrastukset: vapaa-ajalla tulee 
rassailtua ja 
remontoitua monenlaisia vehkeitä, 
lisäksi kaikenlaista ulkona puuhastelua, 
olen intohimoinen hillastaja. 

59

Jos minut valitaan valtuustoon, olen omalta osaltani var-
mistamassa kyläkoulujen säilyttämisen, päivystystoimin-
nan palauttamisen sekä tuulivoimahankkeiden estämi-
sen. Sivukylien lapsilla tulisi olla mahdollisuudet harrastaa 
omalla kylällä. Kaupungin velkaantuminen tulee pysäyt-
tää ja rahat on käytettävä peruspalveluiden turvaamisek-
si paikkakunnalla.

Nieminen Ape (kD)
Nuoriso-ohjaaja, opettaja

Toukokuussa tulee viisi vuotta, kun jäin 
työttömäksi Osao:n matkailualan lehto-
rin virasta. Välillä olin yhden vuoden palk-
katuella Livokas ry:n kautta Kesseli ry:ssä. 
Ammattiaineiden opettajan lisäksi olen 
koulutukseltani kirkon nuoriso-ohjaaja. 
Olen kouluttanut mm. eräoppaita, nuori-
so-ohjaajia ja matkailusta kiinnostuneita 
nuoria.

Teemat/tavoitteet: 
paikallisen yrittäjyyden tukeminen ja sitä kautta työpaik-
kojen lisääminen, kaupungin tulee omalta osaltaan puo-
lustaa turvetuotannon ja turvealan työpaikkojen säilyttä-
mistä 

syömävelkaa on jouduttu ottamaan. Konsernitasolla lainat 
ja vuokravastuut ovat jo 11 069€/asukas. Talouden kun-
toon laittaminen vaatii jämäköitä toimenpiteitä ja rohkeita 
päätöksiä. Veronkorotukset eivät ole vaihtoehto. 

EHDOkkAAT 

TÄÄLTÄ!
?̂

... LÖyDÄ 

EHDOkkAAT 

TÄÄLTÄ!̂

?
...

LÖyDÄ 

Perheeseen kuuluu vaimo, kolme lasta ja neljä lasten-
lasta.

Tykkään laulaa ja soittaa kitaraa. Talven aikana oli noin 
30 Rukous Suomen puolesta -konserttia ympäri Suomea. 

Haluan vaikuttaa yleisesti Pudasjärven henkiseen, sosi-
aaliseen, kulttuuriseen ja hengelliseen tilaan. Unohtamatta 
lapsia, nuoria, vähäosaisia, työttömiä, vanhuksia ja yrittäjiä.
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Tervetuloa juttelemaan!

Aito kanava vaikuttaa

Olet lämpimästi tervetullut tapahtumiin sekä 

tutustumaan meihin ja toimintaamme! 

Viemme terveiset perille suoraan päätöksentekoon
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Kauttamme saatavana myös 
aurinkosähköjärjestelmät.

Mitsubishi ilmalämpöpumppuihin sekä aurinko-
sähköjärjestelmiin saatavana joustava rahoitus.

RSK Niemitalo
040 545 2509 

rskniemitalo@gmail.com

Ilmalämpö-
pumppujeN 
aSeNNuS ja 

myyNtI

Koillismaan Energiapalvelu Oy
Aloitamme metsätuhkalevityspalvelun

Ostamme 

Ahti Väyrynen. p. 050 301 5972, Pudasjärvi

harvennus- ja 
energiapuu-

leimikoita

Kettumäki Oy
Maa-ainesten myynti

itse haettuna tai toimitettuna

•  Seulotut kivet, sepelit,  
 hiekat ym.
•  Suursäkeissä  
 myös kaikki lajit.
• Hiekoitushiekka.
• maa-ainekset.

puh. 0400 960 829/mika
toimisto@kettumaki.fi
www.kettumaki.fi

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai tilaa maa-
ainekset rakentamiseen!

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy

www.maarakennuspuurunen.fi
maarakennus puurunen oy
•	HIEKAT
•	SORAT
•	MURSKEET

•	SEPELIT
•	VALUSORAT
•	MYÖS	SEULOTUT	
LAJIKKEET

•	KAIKKI	MAAN-	
SIIRTOTYÖT

•	NYKYAIKAISET	
JÄTEVESIJÄR-	
JESTELMÄT

•	TOIMITAMME	MAA-	
AINEKSET	KOKO	
PUDASJÄRVEN	
ALUEELLE

Marko	Puurunen	040	517	6347	
Jukka	Puurunen		0400	223	771	(maa-ainesmyynti)

posti@maarakennuspuurunen.fi

MANNER-SUOMEN

S Ä H K ÖOY
A-ryhmän sähköurakoitsija

SÄHKÖASENNUSTYÖT

Puh. 040 737 0143
Pudasjärvi ja lähialueet

porotila Seppo Huitsi
Syrjäsuontie 11 a 93100 pudasjärvi

0400 214 270

pORONlIHaa 
SuORaaN tIlalta

pakastettuna, 
vakuumiin pakattuna

Seppo Timonen-Nissi
0400 738 202

seppotimonennissi@gmail.com

Maa-aiNeS-
ToiMiTukSeT:  
hiekka ja sora.
kaiviNkoNeTyöT alle 10 tn koneella.

Kahvila-Ravintola Tulitauko

Jussintie	2,	93270	Sotkajärvi.	P.	(08)	833	114,	050	461	6543

Palvelemme
SU-TO	KLO	9-18
PE-LA	KLO		9-20

Kuusamo

Taivalkoski

Oulu

Pudasjärvi
Puolanka
Kajaani

Tulitauko

Tervetuloa	nauttimaanlounaasta,	jokamaistuu	kotiruoalle!

Kuljetukset

 0400 283 097

PUDASJÄRVEN 
PERUSSUOMALAISET

 PUDASJÄRVEN PERUSSUOMALAISET Ry 2021

ASIAT TÄRkEySJÄRJESTykSEEN -kUNTALAINEN ENSIN    

Julkaisija: Pudasjärven Perussuomalaiset ry
Vastaava toimittaja: Mirka Väyrynen
Lehtitoimikunta: Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n hallitus
Sivuvalmistus: VKK-Media Oy, Katariina Niemitalo
Painopaikka: Suomalainen Lehtipaino Oy, Kajaani 2021

PAIkALLISTA 

OSAAMISTA 

AMMATTI-

TAIDOLLA



12 Pudasjärven Perussuomalaiset ry 2021

asiat tärkeysjärjestykseen -kuntalainen ensin 

Jämäkkää naisenergiaa 
päätöksentekoon!

Heikkinen 
kaisu 
koululaisten aamu- 
ja iltapäiväohjaaja, 
eläkeläinen

karjalainen 
Eija (sit.)  
eläkeläinen

kosamo 
Henna 
kirjanpitäjä, 
maatalousyrittäjä

Manninen 
Paula 
lasten ja nuorten 
erityisohjaaja

Ojala 
Outi 
myyjä

Pankinaho 
Sirkka 
merkonomi

Ritola 
Ulla Ilona 
lääkäri, yrittäjä

Sillanpää 
Jenni 
opiskelija

Sillanpää 
Marika 
käsityöläinen

Soronen
Paula
tarjoilija, myyjä

van der Vegt 
Christa 
klinikkaeläinhoitaja, 
pientilallinen

Vähäkuopus 
Arja 
laitossiivooja, 
henkilökohtainen  
avustaja

Vähäkuopus 
Inga 
maatalousyrittäjä

Väyrynen 
Mirka 
maatalousyrittäjä, 
tradenomi
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kuntavaalit 2021: 
Vaalipäivä 13.6.2021,

ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5.-8.6.2021,
ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-5.6.2021

Olemme tavattavissa seuraavasti:
La 22.5. klo 12-14 Pintamon kyläseurantalo, 
makkara-, mehu- ja kahvitarjoilu

La 22.5. klo 16-18 Rytingin kauppa, 
makkara- ja mehutarjoilu

Ma 24.5. klo 16-18 Niemitalon Juustola, 
makkara- ja mehutarjoilu

ke 26.5. klo 16-18 Livon koulu, 
makkara- ja mehutarjoilu

La 5.6. klo 10-13 kurenalus, 
makkara- mehu- ja kahvitarjoilu

Ti 8.6. klo 15-18 kurenalus, 
lättykahvit

Tervetuloa juttelemaan!
Pidätämme oikeuden muutoksiin.


