Utajärven
Keskusta
Utajärven keskustan julkaisema lehti maaliskuu 2017

Huolenpitäjien
lauantaitempaus torilla 18.3.

Paikalla olleet kuntavaaliehdokkaat ryhmittyneenä yhteiskuvaan takarivissä vasemmalta alkaen: Jari Leinonen, Jari Aitta, Jukka-Pekka Savolainen, Riston Juntunen, Paavo Väisänen, Heikki Soronen, Kaisu Isola, Pentti Räisänen, Antti Vääräniemi, Kai Savolainen, Maija Koistinen ja Heikki Haataja. Eturivissä vasemmalta: Pentti Tuovinen, Mari Mikkonen,
Riikka Pötsönen, Eero Pirttikoski, Anja Pinoniemi ja Maija Paavola. Kuvasta puuttuu: Kaisa Hiltunen, Hanna Itälahti, Sanna Kauppinen, Roni Nummi, Marika Suorsa, Reetta Tuovinen ja Tanja Vikström.

Utajärven torilla oli vilkas hyörinä, kun Keskustan kuntavaaliehdokkaat jakoivat ruisleipäpusseja ja tarjosivat kuumaa kotimehua. Tilaisuudessa esiteltiin paikalla olleet ehdokkaat ja jaettiin Keskustan
huolenpito-ohjelmaa ja ehdokasesitettä. Paikalle saapuneet kävivät
vilkasta keskustelua kuntavaaliteemoista. Iloinen ja välitön tapahtuma oli herättänyt kiinnostusta myös naapurikuntalaisissa.
Euroopan parlamentin jäsen Hannu Takkula
ja kansanedustaja Tapani Tölli tempauksessa mukana
Hannu Takkula puhui Euroopan rakennerahastojen merkityksestä Suomen aluekehityksessä. Hän sanoi, ettei pidä tehdä eroa kaupunkien ja maaseudun välille. Suomi tarvitsee menestyäkseen molempien vahvuuksia. Erityisesti hän korosti Rokua Unesco Geopark
-aluettamme matkailun kehittämisessä.
”Mielestäni nyt ollaan vasta alussa Geoparkin osalta, siinä työssä,

mitä mahdollisuuksia toiminta maailmanlaajuisessa yhteisössä antaa matkailun kehittämiseen”, totesi Takkula.
Tapani Tölli kiitti kutsusta saapua Utajärvelle kuntavaalitapahtumaan. Hän kertoi yleisölle olleensa myös neljä vuotta sitten vastaavassa tilaisuudessa Kimmo Tiilikaisen kanssa. Erityisesti hän muisteli sen tilaisuuden yhteishenkeä ja sitä, miten keskustalaiset ovat
Utajärvellä mukana yhteisten asioiden hoitamisessa osaavalla ja
vahvalla joukolla. Puheessaan hän korosti Utajärven hyvää kuntatalouden hoitoa ja valmiutta rakentaa kuntaa ennakkoluulottomasti ja
omaan osaamiseen luottaen.
”Teillä on hyvät mahdollisuudet menestyä myös tulevaisuudessa”, sanoi TölKuntavaalili. Ministeri Hannes Mannisen luomaa
ohjelma
käsitettä lainaten hän totesi, että ”Utajärvi on ihmisen kokoinen kuntakasivulla.
ta”.
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Huolenpitoa yhdessä tekemällä
Kuntavaalit käydään nyt tilanteessa, jossa kunnan tehtävät muuttuvat kesken vaalikauden. Maakuntahallinto aloittaa vuoden 2019
alussa. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnalta maakunnan
hoidettaviksi. Kunnan tehtäväksi
jää lähipalveluista huolehtiminen.
Niihin kuuluvat sivistyspalvelut,
alkaen lasten ja nuorten koulutuksesta, liikunnan ja kulttuurin palveluihin. Ihmisten hyvinvoinnin
edistäminen ja elinvoiman kehittäminen sekä kunnallistekniikka
ja kaavoitus ovat myös tulevaisuuden kunnan tehtäviä.
Utajärven menestys on perustunut poikkeuksellisen hyvään
yhteishenkeen. Olemme osanneet
kuunnella toisiamme ja ratkoa
vaikeitakin asioita yhdessä. Uta-

järven hallintomalli, joka uudistuu vastaamaan vielä paremmin
uuden kunnan toimintaa, antaa
hyvän mahdollisuuden kuntalaisten osallistumiseen asioiden valmisteluun. Tavoitteemme on, että
kuntalaisten yhteisöllisyys ja vastuunkanto yhteisistä asioista kasvaa.
Yhteistyöllä syntyy uusia mahdollisuuksia. Pienen kunnan kannattaa tehdä yhteistyötä monilla
tahoilla. Tulevaisuuden kunnan
palvelujen tuottajia voivat olla
monet yritykset, järjestöt ja yhdistykset. Yhteistyöllä naapurikuntien kesken voidaan kuntalaisille
saada parempia palveluita.
Tässä lehdessä esittelemme
huolenpito-ohjelmamme ja kuntavaaliehdokkaamme. Haluamme

tarjota ihmisille aidon mahdollisuuden ja toimivat puitteet osallistua, toimia ja vaikuttaa. Olemme
rohkeita ja avoimia uusille ideoille
ja toimintatavoille, mutta toimintamme on myös johdonmukaista
ja tavoitteellista.
Keskustan ehdokkaat ajavat
utajärveläisille tärkeitä asioita. Tutustu heidän tavoitteisiinsa ja käy
äänestämässä. Vaihtoehtomme on
huolenpitoa – huomennakin, Utajärvellä.

Pentti Tuovinen
Keskustan
paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja

Keskustan ehdokkaat ajavat utajärveläisille tärkeitä asioita. Tutustu heidän tavoitteisiinsa ja käy äänestämässä. Vaihtoehtomme on ”huolenpitoa – huomennakin, Utajärvellä”

Luottamus korkealla tasolla - sitä tulee edelleen varjella
Utajärven Keskusta on jo perinteiseen tapaan pyytänyt kunnanjohtajalta arviota
siitä, missä tilanteessa kuntakenttä – ja erityisesti Utajärven kunta – Suomessa on
armon vuonna 2017.

Utajärven kunnan päättäjät ovat jo vuosia tehneet hyvää ja luottamuksellista
yhteistyötä keskenään sanoo Kyösti Juujärvi ja lisää että Utajärven kunnan taloustilanne on hyvä. Hyvinvoinnin kehittäjänä olemme koko maan mittakaavassakin katsottuna aivan kärkipäässä. Ja kannustaa äänestämään sanoilla:
Utajärven kunnan onnelliseen tulevaisuuteen uskoen, kannustan kuntalaisia
vaaliuurnilla käymään.

Katsoin mielenkiinnon vuoksi
vuonna 2012 tekemääni vastaavaa
kirjoitusta ja huomasin, että silloin
esiintuomani asiat ovat edelleen
ajankohtaisia.
Kirjoitin esimerkiksi tuolloin,
että Suomen kuntakenttä on sellaisessa myllerryksen tilassa, jota ei
ole ennen koettu. Silloinhan suunniteltiin sote -rakenteiden pystyttämistä vahvojen peruskuntien
varaan. Tämän, Kataisen hallituksen yritelmän Utajärven kunta
osaltaan tyrmäsi, eikä siitä sitten
mitään tullutkaan. Antamissaan
lausunnoissa kunta – tulevaisuutta järkevästi ennakoiden – ilmoitti
jo silloin kantanaan, että sote-palvelut tulee rakentaa maakunnallisiksi, palveluilla olisi yksi järjestäjä, joka saisi rahoituksen yhdestä
lähteestä.
Nykyinen myllerrys, vielä kattavampi kuin viisi vuotta sitten,
ohjaa kuntien tulevaa roolia suunnilleen siihen suuntaan, jota kunta ennakoi jo vuosia sitten. Kirjoitin: ”Kunnat voivat tämän jälkeen
harkita, millä tavalla ne huolehtisivat muista kuntapalveluista, esimerkiksi perusopetuksesta, lasten
päivähoidosta, hyvinvoinnin kehittämisestä, elinvoimasta, ympäristöstä, kaavoituksesta.”
Näin on tapahtumassa. Vuoden
2019 alusta aloittavat toimintansa uudet maakunnat, jotka ottavat
hoitaakseen laissa määrättyjä tehtäviä. Tärkeimmät ovat epäilemät-

tä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä
esimerkiksi palo- ja pelastustoimi.
Kuntien tulevaa roolia on
suunniteltu Suomen maassa monella tavalla ja monissa organisaatioissa. Kiteytettynä voidaan
sanoa, että nousevia aloja ovat
elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittäminen. Molemmat ovat laajoja
käsitteitä. Esimerkiksi viehättävä,
hyvin rakennettu ja hyvin kunnossapidetty ympäristö on tärkeä
sekä elinvoiman että hyvinvoinnin kehittämisen kannalta. Yksi
esimerkki. Mikäli valinnanvapauslainsäädäntö etenee suunnilleen
maan hallituksen esittämällä tavalla, tulevaisuudessa senioriväestö valitsee itse, minkä tyyppistä elinympäristöä ja minkälaista
huolenpitojärjestelmää he haluavat ympärilleen tuleville vuosille. Lienee selvää, että jos vaikkapa
Utajärven kunta pystyy luomaan
em. kokonaisuuden selvästi naapureita paremmalle tasolle, utajärviset seniorit pysyvät kunnassa ja
voimme saada tänne uusia asukkaita naapureistakin.
Kun itse siirryn työelämästä kuluvan vuoden aikana eläkepäiviä viettämään, kerron lopuksi
muutamia havaintoja kunnan nykytilanteesta.
Aluksikin, Utajärven kunnan
päättäjät ovat jo vuosia tehneet
hyvää ja luottamuksellista yhteistyötä keskenään. Samoin yhteistyö päättäjien ja virkamiesten

kesken on ollut pääpiirteissään
hyvää. Tätä Utajärven kunnan erityispiirrettä, luottamuksen korkeaa tasoa, jota muissa kunnissa on
monesti ihmetelty, tulee myös tulevien kuntavaikuttajien varjella.
Toiseksi. Utajärven kunnan taloustilanne on hyvä. Kunnan taseessa on runsaasti ylijäämää,
kunta on tehnyt jo 10 peräkkäistä
vuotta ylijäämäisiä tilinpäätöksiä.
Vuoden 2019 alusta kunnan tuloja menorakenteet muuttuvat totaalisesti. Tähänkin muutokseen
tulee varautua edunvalvontatyön
kautta.
Kolmanneksi. Hyvinvoinnin
kehittäjänä olemme koko maan
mittakaavassakin katsottuna aivan kärkipäässä. Elinvoiman kehittämisessä meidän täytyy päästä samalle tasolle. Tätä kautta
yritämme lujasti päästä eroon pahimmasta ”vitsauksesta”, joka uhkaa kunnan tulevaisuutta. Se on
väkiluvun vähentyminen. Tämä
ilmiö, joka on yleinen maaseutukunnissa, näivettää kuntia ja estää paremman tulevaisuuden rakentamista.
Näillä sanoilla, Utajärven kunnan onnelliseen tulevaisuuteen
uskoen, kannustan kuntalaisia
vaaliuurnilla käymään.

Kyösti Juujärvi
kunnanjohtaja
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Huolenpitoa - huomennakin
Maailma ympärillämme on levoton. Etenkin epävarmana aikana
on tärkeää, että laitamme Suomea
yhdessä kuntoon. Näin pidämme
huolta sinun ja läheistesi turvallisesta arjesta myös tulevaisuudessa.
Olemme saaneet monen vuoden alamäen jälkeen aikaan käänteen parempaan. Suomen talous kasvaa. Yhä useampi työtön
on saanut työpaikan. Myönteistä käännettä on nyt kaikin tavoin
voimistettava.
Suomi on ollut pitkään uudistamatta. Maamme velaksi elämisen
lopettamiseksi olemme joutuneet
tekemään myös kipeitä ratkaisuja.
Olemme kuitenkin pitäneet huolen, että kunnilta ei leikata. Se olisi
pois päiväkodeista, peruskoulusta, terveyskeskuksista ja vanhustenhoidosta.
Suomen kuntoon laittaminen
jatkuu. Uudistamme hyvinvointiyhteiskuntaa, jotta pystymme pitämään tasa-arvoisesti huolta jokaisesta suomalaisesta ja koko
maasta myös tulevaisuudessa.
Siksi vaihtoehtomme kuntavaaleissa on huolenpitoa – huomennakin.

Esitimme jo ennen edellisiä
kuntavaaleja kotikunta-maakuntamallin ratkaisuna sosiaali- ja
terveys- sekä muiden palvelujen
turvaamiseen ihmisen postinumerosta tai lompakon paksuudesta
riippumatta. Nyt olemme toteuttamassa sitä.
Kuntavaaleissa pyydämme tukeasi 100-vuotiaan yhteisen isänmaamme turvalliselle uudistamiselle.
Tulevaisuudessa maakunta järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut.
Arjessa uudistus tarkoittaa, että
lääkäriin pääsee nopeammin, tarvitsemansa avun saa saumattomasti yhdeltä luukulta ja jokainen
voi valita julkisen tai yksityisen
hoidon väliltä. Samalla tietosi siirtyvät nykyistä sujuvammin hoitopaikasta toiseen.
Kotikunnan tärkein tehtävä tulevaisuudessa puolestaan
on huolenpito turvallisesta arjesta – alkaen perheille aidon valinnanvapauden mahdollistavasta
päivähoidosta ja tasa-arvoisesta
peruskoulusta. Kotikunta myös
luo edellytyksiä yritystoiminnalle,
työpaikoille ja osaltaan siten koko
maan elinvoimalle.

Suomi on kunnossa vasta silloin, kun jokainen suomalainen on
mukana rakentamassa tätä maata.
Eriarvoistumisen
torjumiseksi voidaan tehdä paljon myös kotikunnassa esimerkiksi lisäämällä liikunta- ja
harrastusmahdollisuuksia tai etsivää nuorisotyötä. Etenkin syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja
nuoret meidän on yhdessä ponnistellen rakastettava takaisin turvalliseen arkeen. Tarvitsemme yhteiskuntaamme lisää keskinäistä
huolenpitoa ja välittämistä.
Suomen ongelmia ei ole enää
varaa vatuloida. Suomea ei saada myöskään peruuttamalla kuntoon. Meidän vaihtoehdossamme Suomen suunta on eteenpäin
jokaisesta suomalaisesta ja koko
maasta huolta pitäen. Tulevaisuuden hyvinvointi tehdään yhdessä sisulla ja sydämellä.

Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja
Tulevaisuuden hyvinvointi tehdään
yhdessä - sisulla ja sydämellä, toteaa
Juha Sipilä.

Äänestäminen
Äänioikeutettuja vaaleissa ovat pääsääntöisesti 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset. Äänestyspaikalla äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Vaalipäivänä
Kokoustila Roomari, Vanhatie 29, 91600
Utajärvi (entinen S-Market Roomari)
09.04.2017 klo 9:00-20:00

Ennakkoäänestys kotimaassa
Utajärven kirjasto, Anttilantie 13, 91600
Utajärvi
29-31.03.2017 klo 09:00 – 18:00
01-02.04.2017 klo 11:00 – 14:00
03-04.04.2017 klo 09:00 – 19:00

Kotiäänestys
Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä
määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan
ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä
äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon. Tällöin
hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Kotiäänestyksen yhteydessä
voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa
samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu

Ennakkoäänestys ulkomailla
Ulkomailla olevassa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa
äänioikeutettu, esimerkiksi lomamatkalla,
töissä tai opiskelemassa oleva.
29.3.-1.4.2017
Unto käytättää ennakkoäänestämässä
Palvelulinja Unto on Utajärven kunnan jär-

jestämä kaikille avointa joukkoliikennettä.
Unton asiakkailla on mahdollisuus käydä

Unton aikataulu:
maanantai klo 8:40 lähtö matkahuollosta
tiistai
klo 8:20 matkahuollosta
keskiviikko klo 8:45 matkahuollosta
torstai
klo 7:30 matkahuollosta
perjantai
klo 8:20 matkahuollosta
Aikataulu on Unton normaaliaikataulun
mukainen. Untoon voi nousta linja-autopysäkeiltä. Matalalattia helpottaa Untoon
nousemista ja tila-autosta löytyy pyörä-

Ojakylä - Ahmas,
Yli-utos – Sanginkylä,
Alakylä,
Särkijärvi,
Juorkuna,

tuolipaikka. Jos liikkuminen on hankalaa,
niin Unto voi hakea myös kotiportilta, kun
soitat edellisenä päivänä Unton numeroon
050-527 275. Myös uusien asiakkaita

omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään. Ilmoittautuminen
kotiäänestykseen keskusvaalilautakunnalle
viimeistään 28.03.2017 ennen klo 16:00 puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri
puh.050-5723295. Ilmoituslomakkeita saa
kunnanviraston yhteispalvelupisteestä 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

ennakkoäänestämässä kirjastossa ajalla
29.-31.3. ja 3.-4.4.
klo 11:30 paluukyyti kirkonkylältä
klo 12:00 paluukyyti kirkonkylältä
klo 10:30 paluukyyti kirkonkylältä
klo 11:30 paluukyyti kirkonkylältä
klo 11:30 paluukyyti kirkonkylältä
pyydetään soittamaan edellisenä päivänä
Untoon. Kyytimaksu yhteen suuntaan on
3,30 eur/aikuinen ja 2,00 eur/lapsi matkan
pituudesta riippumatta.

4

Utajärven Keskusta 2017

Kiinteät valokuituyhteydet
ovat tulevaisuutta
Utakuitu rakennutti kuntaan valokuituverkon, joka sai alkunsa Utajärven kunnan Laajakaista kaikille 2015 esiselvityshankkeesta. PohjoisPohjanmaan kunnissa on tehty laajakaistahankkeita, jotta kuntalaisille
saataisiin toimivat tietoliikenneyhteydet. Laajakaista kaikille 2015
-hanke lähti valtiovallan toimesta 2008.
Laajakaista kaikille 2015 -ankkeen
tarkoituksena oli, että 99 prosenttia koko Suomen asukkaista kuuluisi nopean laajakaistan (100
Mbit/s) piiriin.
Tämä hanke oli suunnattu lähinnä suurille operaattoreille.
Nämä eivät kuitenkaan olleet
kiinnostuneita, koska haja-asutusalueella asukastiheys on matala ja käyttäjiä vähän kustannuksiin verrattuna. Alueellamme
Pohjois-Pohjanmaan liitto ryhtyi
vetämään 100 Megan Itä- ja Pohjois-Suomi -hanketta. Näin myös

Utakuitu rakennutti Utajärvelle
huippunopean valokuituverkko.
Miksi tähän lähdettiin? Ennen
kaikkea siksi, että saataisiin lakisääteiset palvelut taas asiakkaiden saataviksi. Hyvinvointi ja lääkäripalvelut siirtyvät enenevässä
määrin verkkoon. Nykyinen sotemuutos toteutuessaan lisää paineita perempiin tietoliikenneyhteyksiin, sillä tarkoitus on siirtää
mahdollisimman paljon sosiaali- ja terveyspalveluja verkkoon.
Nämä palvelut eivät toimi mobiiliyhteyksillä yksistään, vaan tarvi-

Datamäärät nousevat räjähdysmäisesti ja datakeskusten kapasiteetti on kaksinkertaistunut puolentoista vuoden välein perustelee Mari Mikkonen valokuituveron tarvetta.

taan järeämpää kalustoa salattuun
ja turvalliseen tiedonsiirtoon.
Televisio, media, koulutus,
etätyön mahdollisuus ja kaikkea
muuta, mitä emme vielä osaakaan
arvata, siirtyvät verkkoon. Uudet
palvelut, esimerkiksi 3D tulostus
ja muut uuden teknologian tuotokset, eivät toimi ilman kiinteää tietoverkkoa. Palvelun tarjoajat tuottavat raskaita mainoksia,
ilmoituksia yms. verkkoon. Nykyinen mobiilikapasiteetti ei riitä
sellaisen määrään tiedonsiirtoa ilman rajoituksia.
Mobiilien päätelaitteiden lisääntyminen vaatii taustalla olevalta langalliselta verkolta yhä
suurempaa kapasiteettia ja käyttäjää lähempänä olevia tukiasemia. Matkapuhelinverkko toteutetaan tukiasemille asti kuidulla.
Mobiilien päätelaitteiden lisääntyessä ja siirtonopeuksin kasvaessa
tarvitaan yhä enemmän tukiasemia maastoon ja niiden kuiduttamisia. 4G ja 5G eivät toimi ilman
valokuituverkkoa. Samalla mobiilisovellutuksissa langallinen verkko muuttuu käyttäjän kannalta
näkymättömäksi.
Datamäärät nousevat räjähdysmäisesti ja datakeskusten kapasiteetti on kaksinkertaistunut
puolentoista vuoden välein. Vielä
kysymme, mihin tarvitsemme valokuituverkkoa?

Mari Mikkonen
toimitusjohtaja,
Osuuskunta Utakuitu

Niskan kylällä asuva Heikki Soronen on valmis jatkamaan kuntapäättäjänä

Pitkä kokemus
kunnallispolitiikasta
Niskan kylältä asuva Heikki Soronen on ollut Utajärven kunnallispolitiikassa mukana vuodesta
1989 lähtien. Hän on ollut valtuuston lisäksi monissa eri lautakunnissa ja viimeisimmäksi arviointitoimikunnan puheenjohtaja.
- Lähes 30 vuoden aikana ovat
kaikki kunnan sektorit tavallaan
tulleet tutuksi, Soronen tuumailee.
Utajärven valtuustossa on Sorosen mukaan ollut yhteen hiileen
puhaltamisen meininki. Päätösten tekeminen on sujunut hyvin
ja yksituumaisesti. Kunnan päättäjien edessä on Sorosen mielestä
tärkeä päätös eli uuden kunnanjohtajan valinta. Nykyinen kunnanjohtaja Kyösti Juujärvi on palvellut kuntalaisia pitkän ajan ja
hän on tämän vuoden puolella jäämässä eläkkeelle. Toiveena on löytää kunnan ja kuntalaisten kannalta hyvä johtaja.
Niskan kylällä asuva Soronen
on valmis jatkamaan valtuutettuna, koska päättäjien suuntaan on

hyvä saada vietyä tietoja kotikylän asioista. Niska on hiljainen kyläkulma, jossa asustelee pääasiassa eläkeläisväkeä. Kylältä ovat
hävinneet jo monet palvelut, mutta toimivat maatilat pitävät kylän
asuttuna.
- Montakaan autiota taloa ei kylällä ole, sillä myyntiin tulleet ovat
menneet kaupaksi. Loma-asutustakin kylällä on jonkin verran, Soronen selvitti.
Soronen hoitaa Poikola-nimistä maatilaansa vaimonsa Lailan
kanssa. Tilalla hoidetaan karjaa
ja viljellään viljaa sekä karjan rehua. Viljoista ohra ja kaura menevät paikalliselle Kinnusen myllylle. Tilalla on yli sadan vuoden
pituinen maatilan historia ja Sorosen perheelle on tärkeä löytyä tilalle jatkaja.
- Kyllä se on sellainen tavoite,
että poikamme jatkaisi tilanpitoa
sen jälkeen, kun vaimoni Lailan
kanssa luovumme tilanpidosta,
Heikki Soronen mainitsi.

Keskustan lähiajan tapahtumia valokuvina

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin järjestämä järjestökoulutus Rokua health & spassa 25.-26.2.

Pääministeri Juha Sipilä puhumassa Keskustan PohjoisPohjanmaan piirin yhteisessä kuntavaalistartissa Pohjankartanossa 17.2.
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Tavoitteena kotikunnan kehittäminen

21-vuotias haluaa ajaa nuorten asioita. -Voin tuoda esille että nuoretkin voivat vaikuttaa.

Utajärveläinen Roni Nummi on
nuorin kuntavaaliehdokas Keskustan listalta. Hän on 21-vuotias
ja Keskusta tuntui hänen omia arvojaan lähimmältä puolueelta, joten puolueen valinta oli luonnollinen valinta.
Nummi ei ole aiemmin ollut

ehdokkaana, mutta nyt vaalit alkoivat tuntua kiinnostavilta, kun
ehdokkaaksi pyydettiin.
-Haluan ajaa nuorten asioita
Utajärvellä ja tuoda esille, että nuoretkin voivat vaikuttaa kotikuntansa asioihin, Roni kertoi ehdokkaaksi ryhtymisen motiiveistaan.

Nuori ehdokas pitää tärkeänä
nuorten hyvinvointia ja harrastemahdollisuuksia. Hän haluaisi kehittää jo valmiiksi hyviä harrastemahdollisuuksia yhä laajemmiksi.
- Esimerkiksi haluaisin mahdollistaa nuorten musiikkiharrastamisen myös koulun ulkopuolella. Tahtoisin myös edistää nuorten
ja nuorten aikuisten työmahdollisuuksia. Tulevaisuudessa ikäjakauman tasoittuminen olisi tärkeää, Nummi puhuu kuntaan
suuntaamistaan tavoitteistaan.
Nummi kertoi syntyneensä
Utajärvellä, mutta asunut myös
Pudasjärvellä ja Oulussa. Hän palasi siinä vaiheessa Utajärvelle,
kun halusi tulla opiskelemaan lukioon, josta valmistui ylioppilaaksi 2014.
- Lukioaikana kuuluin lukion oppilaskunnan hallitukseen.
Työskentelen tällä hetkellä KMarket Meiramissa neljättä vuotta. Harrastuksiini kuuluu muun
muassa kitaran sekä basson soittaminen. Kesäisin harrastan myös
frisbeegolfia.
Viihdytkö Utajärvellä ja miksi?
-Kyllä viihdyn. Utajärvellä on
erityisen hyvä ilmapiiri ja yhteishenki, hyvät ja monipuoliset liikuntamahdollisuudet sekä lukio,
Roni Nummi painottaa.

Miten voit kuntalainen?
Hyvinvointi koostuu useista eri
tekijöistä, mitattavissa olevista
asioista sekä yksilökohtaisista arvostuksista ja tuntemuksista. Hyvinvoinnin osatekijöitä on kolmea
ulottuvuutta: terveys, materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi ja elämänlaatu. Suomalaisten hyvinvointi on yleensä
kehittynyt hyvään suuntaan, mutta silti väestöryhmien väliset erot
ovat hyvinvoinnin suhteen kasvaneet.
Hyvinvointi on sekä yhteisö- että yksilötasoista. Yhteisötason hyvinvoinnilla tarkoitetaan
elinoloja, kuten asuinolot, ympäristö, työ, koulutus, työolot sekä
toimeentulo. Yksilötason hyvinvointi taas koostuu sosiaalisista
suhteista, itsensä toteuttamisesta, onnellisuudesta ja sosiaalisesta pääomasta.
Elämänlaatu otetaan usein mittariksi, kun puhutaan koetusta hyvinvoinnista. Elämänlaatua
muovaavat terveys, materiaalinen
hyvinvointi, yksilön omat odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto, mielekäs
tekeminen.
Hyvinvoinnista
huolehtiminen on elämän perusedellytyksiä.
Hyvinvointiaan voi edistää monella tavalla. Huumori, kulttuuri, liikunta, ravinto, uni ja riittävä
vapaa-aika vaikuttavat voimavaroihimme. Lisäksi voi opetella
tietoisuustaitoja
(Mindfylness),
rentoutumista, myötätuntoa, anteeksiantamista. Myös luonto,
muistelu, hyvän tekeminen tuo-

vat hyvinvointia. Nopeat, ennakoimattomat muutokset elämässä,
esimerkiksi läheisen menetys, sairastuminen, työttömäksi jääminen
heikentävät hyvinvointiamme ja
vaikuttavat stressin hallintaan. Silloin on tärkeää miettiä omaa jaksamistaan. Oman voinnin kysyminen on itsestä huolehtimista ja
välittämistä. Joskus on tarpeellista pohtia, kuinka voisi suunnata
kohti parempaa oloa. Myös toisen
hyvinvointia voi kysyä ja olla hänelle myötätuntoinen.
Tulevaisuudessa hyvinvoinnin
pitää olla kokonaisvaltaista, ihminen on siinä keskiössä. Yhteiskunnan varat eivät riitä nykyiseen
menoon, tarvitaan muutosta sekä
yhteisö- että yksilötasolla. Hyvinvointiyhteiskuntaamme pitää uudistaa, jotta kaikki voivat tasapuolisesti hyvin. Ennaltaehkäisy,
liikkuminen ja terveet elämäntavat korostuvat. Kuntalaisena sinä
voit vaikuttaa omaan hyvinvointiisi ja voit olla mukana tekemässä
aitoa hyvinvointia muillekin kanssaihmisille. Pitää varmistua myös
siitä, että jatkossakin ihmisen on
hyvä elää siellä, missä hän haluaa kotiaan rakentaa. Hyvinvointi tehdään yhdessä – sisulla ja sydämellä.

Kaisu Isola
Kuntalaisena sinä voit vaikuttaa
omaan hyvinvointiisi ja voit olla mukana tekemässä aitoa hyvinvointia
muillekin kanssaihmisille, muistuttaa
Kaisu Isola.

Huhtikuun 9. päivä
on tärkeä etappi
kuntien kehittämiselle sekä sote- ja
maakuntauudistukselle. Tuolloin
valitaan kuntavaaleissa tulevaisuuden kunnan
valtuutetut ja
muutoksen
tekijät.

PoPSTer luo hyvän pohjan
Pohjois-Pohjanmaan
valmistautumiselle uudistukseen
Kuntien rooli muuttuu maakuntien perustamisen myötä. Keskeiset hyvinvointi-, elinvoima-,
sivistys- ja kehittäjäroolit vahvistuvat. Kuten mm. ministeri Anu
Vehviläinen on korostanut, kunta ja maakunta eivät ole toistensa kilpailijoita. Ne ovat kumppaneita ja tekevät yhteistyötä mm.
terveyden ja hyvinvoinnin sekä
työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisessä. Arjen mielekkyys, turvallisuus ja yhteisöllisyys rakentuvat tulevaisuudessakin osana
kuntayhteisöjä. Hyvinvointityöhön tarvitaan mukaan kunnan ihmiset, päättäjät, palveluntuottajat,
järjestöt, yritykset ja muut toimijat.
Sujuvat, asiakaslähtöiset ja
yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeä tuki
mielekkäälle arjelle kunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla käynnissä oleva
PoPSTer-hanke on luonut hyvän
pohjan alueelliselle sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyöl-

hittämiseen panostetaan voimakkaasti ja raporteissa todetaankin,
että ”digi on liki”. Tällä viitataan
siihen, että sähköiset palvelut voivat mahdollistaa erityisesti maaseutumaiseen, harvaan asuttuun
toimintaympäristöön uusia lähipalveluiden muotoja. Entäpä jos
lääkärin tai hoitajan vastaanotolla voisikin asioida videoyhteyden avulla omalta kotisohvalta?
Tai voisiko sairaalasta kotiutuva
saada kuntoutusjakson kotiin videovälitteisesti? Sähköiset palvelut eivät korvaa ihmiskontakteja,
mutta voivat tuoda lähipalveluihin tai asiointiin sote-ammattilaisten kanssa uusia muotoja.
Loppuraportit ovat työryhmien näkemyksiä palveluiden kehittämisen suuntaviivoista. PoPSTerin ydinryhmä jatkaa alueellisen
kokonaisuuden yhteensovittamista kevään 2017 aikana selvityshenkilö Hannu Leskisen johdolla. Näiden valmistelujen pohjalta
päätökset mm. palvelurakentees-

Hyvinvointi syntyy jatkossakin kuntien ja
maakuntien toimijoiden yhteistyöllä.
le. Hankkeessa kehitetään mallit
ja toimenpideohjelma siitä, millä tavalla sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään ja tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla 1.1.2019 alkaen
valmisteilla olevan lainsäädännön
edellyttämällä tavalla. Ensisijaista
on lähipalvelujen varaan rakentuva arjen tuki ja palvelujen toteuttaminen siten, että erikoisosaaminen tukee perustason toimintaa.
PoPSTerissa on viime keväästä lähtien työskennellyt 16 työryhmää, joissa on jäseninä noin 250
maakunnan eri alojen asiantuntijaa. Työryhmät ovat helmikuun
lopussa jättäneet loppuraportit,
jotka ovat luettavissa PoPSTerin
internet-sivuilla (www.pohjoispohjanmaa.fi/popster).
Raporteista käy mm. ilmi, että
palveluiden avopainotteisuutta
vahvistetaan, lasten ja perheiden
palveluja kehitetään yhteistyössä
kuntien kanssa ja ikäihmisten kotona asumiseen tulee uutta tukea.
Työryhmät ehdottavat myös palvelurakenteisiin muutoksia, jotta
asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata nykyistä paremmin
vaikkapa
vammaispalveluiden
osalta. Sähköisten palveluiden ke-

ta tekee vaaleilla valittu maakuntavaltuusto keväällä 2018. Kokonaisuuden hahmottamisessa on
tärkeää käydä vuoropuhelua alueen kuntien, kuntalaisten, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Uudessa maakunnassa myös
alueelliset erityispiirteet tulee
huomioida.
Pohjois-Pohjanmaa
on lapsirikas, mutta myös nopeasti ikääntyvä maakunta. On koko
maakunnan etu, että palveluiden
kehittämisessä huomioidaan sekä
kaupunkiseutujen että maaseutumaisten alueiden vahvuudet ja
erot palvelutarpeissa.
Tulevissa kuntavaaleissa meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia päättäjiä haluamme omaan kuntaamme
viemään eteenpäin yhteisiä asioita keskellä historiallisen suurta muutosta. Hyvinvointi syntyy
jatkossakin kuntien ja maakuntien
toimijoiden yhteistyöllä.

Antti Ollikainen,
PoPSTerin ohjausryhmän
puheenjohtaja

Huolenpitäjiä
Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 9.4.2017.

18
Aitta Jari

Haataja Heikki

Maanviljelijä

Lähihoitaja,
mielenterveyshoitaja

28
Nummi Roni
Myyjä

Yrittäjä

Hiltunen Kaisa

YTM, psykoterapeutti,
sosiaalityöntekijä

29
Paavola Maija
Merkonomi,
uinninvalvoja

38
Tuovinen Pentti

20

19

Sairaanhoitaja

Isola Kaisu

Itälahti Hanna sit.

31

Pinoniemi Anja sit. Pirttikoski Eero
Terveyskeskuslääkäri

Yrittäjä

40
Vikström Tanja
Lähihoitaja

22

Terveystieteiden maisteri, Lähihoitaja
fysioterapeutti

30

39
Tuovinen Reetta sit.

21

32
Pötsönen Riikka

Terveystieden tohtori,
sairaanhoitaja

41
Väisänen Paavo
Opettaja

42
Vääräniemi Antti
Yrittäjä

Utajärvellä

Sisull
a ja
sydäm
ellä.

Ennakkoäänestys on kotimaassa 29.3.-4.4.

23
Juntunen Risto
MEP-avustaja

24

Kauppinen Sanna sit. Koistinen Maija
Hovimestari

Opistoupseeri evp.

Linja-autonkuljettaja

34

33
Räisänen Pentti

25

Savolainen
Jukka-Pekka

26
Leinonen Jari sit.

Agrologi, työkonemyyjä

35
Savolainen Kai
Farmaseutti

36
Soronen Heikki
Maanviljelijä

Insinööri

Keskustele, osallistu ja vaikuta
www.huolenpitoa.fi ja #huolenpitoa #suomikuntoon

27
Mikkonen Mari sit.
Toimitusjohtaja

37
Suorsa Marika
Maatalousyrittäjä
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Piilopalveluja
Muutamia vuosia sitten muuttaessani tänne Utajärvelle, kerroin aikeistani kavereilleni ja kuulin jännää muminaa sekä kommentteja,
joiden mukaan ”siellä ole mitään”.
Onneksi olimme vaimoni kanssa paksukorvaisia ja muutimme
”kannustuksesta” huolimatta.
Reilun kuuden vuoden aikana
olen huomannut, että utajärveläiset ovat sangen vaatimatonta väkeä Annamme ulospäin noin vaatimattoman kuvan, ettei täällä ole
mitään. Eikö meillä ole mitään vai
onko se salaisuus, että täällähän
on oikeasti vaikka ja mitä? Sellaisia arkisia pieniä asioita, joista niin
monissa Suomen kunnissa kohta
uskalletaan vasta ryhtyä haaveilemaan, on meillä jo nyt, ollut jo
vuosia. Ne ovat piilopalveluja!
Utajärven piilopalveluja ovat
esimerkiksi jäähallin ilmaiset yleisöluisteluvuorot viitenä päivänä

mat palvelut ovat vasta tulossa,
kun heräämme kunnolla hyödyntämään verkkoa kotona asumisen
tukena kotiälyn myötä. Ja etätyön
lisäämisen kautta työelämä ei ole
enää välttämättä paikkaan sidottua. Monessa Suomen kunnassa
ja monessa yrityksessä tällaisesta
verkkoyhteydestä ei uskalleta vielä edes haaveilla, mutta meillä se
on ollut jo vuosia.
Onko piilopalvelua, että kunnassamme on uusi päiväkoti ja
alakoulu, jossa lapsemme saavat
kasvaa ja opiskella terveessä sisäilmassa? Tämäkään ei ole itsestään selvyys, valitettavan monessa kunnassa. Kunnassamme on
myös hyvä ja turvallinen päiväkoti lastemme kasvaa ja päiväkotiin
saa lapsen hoitoon, kun tarvetta
hoitopaikalle on. Vielä kun lisäisimme tähän vaikkapa lupauksen,
että jatkossa lapsemme ja nuorem-

”Sellaisia arkisia pieniä asioita, joista niin monissa
Suomen kunnissa kohta uskalletaan vasta ryhtyä
haaveilemaan, on meillä jo nyt, ollut jo vuosia.
Ne ovat piilopalveluja!”
viikossa. Vuoroja, joissa tapaan
myös monia vieraspaikkakuntalaisia lastensa kanssa, koska heidän kotikunnassaan ei vuoroja ole
tarjolla, tai iltaisin jäähallistamme
saa harrastepeleihin vuoron 18-21
välillä, josta muualla vain haaveillaan. Eipä taida ihan tavanomaisuuksiin kuulua myöskään valaistu hiihtolatu ja pururata alle
puolen kilometrin päässä keskustasta? Keskustasta löytyy myös ainakin kaksi kuntosalia sekä hieronta- ja fysioterapiapalveluita
useammasta paikasta. Liikuntasaliin saa vuorot lähes ilmaiseksi.
Niin ikään on piilopalvelua
huippunopea valokuitulaajakaistayhteys, josta kyllä on paljon jo
puhuttu, mutta kestää siitä puhua
vielä tämänkin kerran. Sen suo-

me syövät vain kotimaista ruokaa,
mielellään lähiruokaa, niin pitäisi
puitteiden olla kunnossa.
Huippuunsa piilopalvelut on
viety terveyskeskuksen osalta,
kun en näe edes jonoja siellä asioidessani. Tarpeen yllättäessä on
aika lääkärille tai hoitajalle järjestynyt lähes poikkeuksetta samalle päivälle, vaikkei asia kovin
kiireinen ole ollutkaan. Eikä tarvitse lähteä tuntikausiksi jonottamaan koville penkeille, vaan soittopyynnön jättämisen jälkeen on
voinut kotona odotella vastaussoittoa mukavaksi kokemassaan
asennossa tai jonkin askareen äärellä. Ja kaikki terveyspalvelut
löytyvät saman katon alta. Mitenkä helppoa, lapsi hammaslääkäriin, toisen kanssa neuvolaan ja

vaari verikokeisiin.
Kunnan tonttitarjonta on tällä hetkellä valitettavasti piilotarjontaa, koska Keisarinrantaa
lukuun ottamatta keskustan vapaita tontteja ei löydy mistään

helposti, kun ne peruspalvelut
ovat lähellä. Ne joita tarvitaan ja
toistetaan ihan päivittäin. Välillä
on sitten aina mukava pistäytyä
kaupungissa toimittamassa sellaisia asioita, joita ei kunnassamme

”Huippuunsa piilopalvelut on viety terveyskeskuksen
osalta, kun en näe edes jonoja siellä asioidessani.”
myynnissä. Onneksi lähiaikoina, kun kaavoitustyö etenee kirkon läheisyydessä olevan peltoalueen osalta, saamme uusien
tonttien myötä lisää piiloteltavaa. Vai kertoisimmeko rohkeasti sen, että Utajärveltä voi hankkia
väljän omakotitalotontin seuraavilla ominaisuuksilla: pinta-alaa
yli 2000m², valtatielle, päiväkotiin, terveyskeskukseen, kouluun,
kauppaan, jäähalliin, liikuntasaliin, valaistulle ladulle, uimarantaan ja kalavesille alle kilometri.
Nämä kaikki tavoitettavissa jalan ilman suurempia tien ylityksiä
tai risteämiä vilkkaan autoliikenteen kanssa. Nämä ovat niitä asioita, jotka vaikuttavat elämäämme
päivittäin ja yllättävän paljon, kun
kuljetamme vaikka lapsia päivähoitoon, kouluun, harrastuksiin,
kavereille ja niin edelleen.
Kertokaamme kaikki, niin
me kuntalaiset, kuin myös kunnan virkamiehet ja -naiset, rohkeasti ja kaikkialla, että Utajärvellä on oikeasti hyvä ja järkevää
asua. Työn perään täältä joutuu
moni lähtemään naapurikuntiin,
mutta täällä on hyvä kodin sijaita. Helppoa asumista palvelujen
äärellä sekä samalla myös lähellä
luontoa ja toisia ihmisiä. Tai ehkä
hieman etäämmällä keskustasta,
luonnonrauhassa, tai missä vain
oman kotisi koet ja haluat olevan.
Kuitenkin täällä, missä vielä ihmisestä välitetään ja elämän perusasiat ovat kohdallaan. Utajärvellä ne arjen perusaskareet hoituvat

ole tarjolla. Ja kauemmas suureen
maailmaan pistäydyttäessä lentokenttäkin sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä, eli sangen lähellä.
Kuntamme alueelta löytyy
myös eräs maailmanlaajuisestikin kohtuullisen harvinainen asia,
jota emme tästä näin läheltä kunnolla vielä tunnista, lajissaan Suomen ainoa, Rokua Unesco Geopark. Rokuan alueelta löytyykin
mahtavat olosuhteet matkailla luonnossa, marjastaa, samoilla,
hiihtää, pyöräillä sekä virkistäytyä tai kokoustaa. Ja nämä kaikki
ovat kuntamme alueella, keskustasta noin puolen tunnin ajomat-

nen. Olenkin jossain yhteydessä
esittänyt ajatuksen, että voisimme
palkata kuntaan pari kuntalaisvälittäjää, joiden tehtävänä on välittää kuntalaisista. Sellaisia lämminsydämisiä henkilöitä, jotka voivat
jonain päivänä olla jonkin perheen
apuna, toisinaan kyläillä vanhusten luona, olla vaikkapa sairastuneen tai uupuneen pienyrittäjän
apuna, välillä koululla ja ihan missä vaan ihmiset tarvitsevat huolenpitoa ja välittämistä.
Lopuksi tahtoisin vielä kertoa, että täällä on hyvä myös yrittää. Kunta on nykyään äärimmäisen kiinnostunut kaikesta kunnan
alueella kytevästä tai jo toimivasta yritystoiminnasta. Mikäli harkitset yritystoiminnan aloittamista, kehittämistä tai laajentamista,
ota yhteyttä kuntamme yrittäjän
kavereihin avun saamiseksi. Viranhaltijoilta löytyy vankkaa yrityselämän tuntemusta ja avuliasta mieltä auttaa sinua kysymystesi
tai asioidesi äärellä. Kunta ei voi
tukea yrityksiä suoraan tai välilli-

”Utajärvellä ne arjen perusaskareet hoituvat helposti,
kun ne peruspalvelut ovat lähellä. Ne joita tarvitaan ja
toistetaan ihan päivittäin. Välillä on sitten aina
mukava pistäytyä kaupungissa toimittamassa sellaisia
asioita, joita ei kunnassamme ole tarjolla.”
kan päässä. Rokuassa on kunnallemme ja koko Oulujokilaakson
alueelle valtava potentiaali. Toivonkin, että saamme alueen vielä
vahvemmin kehittymään ja poikimaan hyvinvointia ja elinvoimaa
alueen matkailuun ja yksittäisten
asukkaidenkin elämään.
Jotta en sortuisi liikaa maalailemaan ruusuisia kuvia, täytyy tunnustaa, että on monia asioita, joita
kunnassamme täytyy vielä kehittää ja parantaa. Lähimpänä mielessäni pyörii nyt perheiden elinolojen helpottaminen ja kaikista
kuntalaisista välittämisen lisäämi-

sestikään, vaan kunnan tehtävänä
on antaa ja järjestää asiantuntijaapua meille yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville ja toimia kannustajana
yrityselämän rinnalla.
Ollaan nyt kuitenkin kaikki
rohkeasti onnellisia utajärveläisiä
eikä kainostella kertoa, että täällä on jo paljon hyvää! Ja lisää saadaan, kun uskotaan tulevaisuuteen ja tehdään asioita kuntamme
parhaaksi, yhdessä!

Antti Vääräniemi,
yrittäjä

Keskustan lähiajan tapahtumia valokuvina

Ansiomerkkien saajat valtuutetuista Heikki Soronen ja Leo Saarenpää, jotka saivat Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin
kultaristein sekä kunnan hyvinvointivastaava Hannele Karhu,
joka sai Suomen Leijonan ansioristin luovutustilaisuudessa auditoriossa 28.2.

Ehdokkaat perehtyvät monipuolisesti tulevaan tehtäväänsä, kuvassa Roomari -salissa yhteiseen koulutustilaisuuteen osallistuneet
25.1. Ylärvivissä vasemmalta Kai Savolainen, Antti Vääräniemi, Risto Juntunen, Jari Aitta, Pentti Räisänen, Paavo Väisänen, Eero Pirttikoski, Pentti Tuovinen ja alarivissä: Mari Mikkonen, Maija Paavola, Kaisa Hiltunen, Anja Pinoniemi, Maija Koistinen, Hanna Itälahti ja
Kaisu Isola.

Keskustan Utajärven kunnallisjärjestön vuosikokous Roomari
-salissa 15.2.
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Kyläluudistako apua Utajärven
vanhusten hyvinvointiin?

Pääministeri, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ja utajärveläinen Maija Paavola vaaliristeilyllä.

Vaaliristeilyllä
tapasin Juha Sipilän
Kannatti lähteä Keskustan vaaliristeilylle. Keskustan valtakunnallisissa tapahtumissa tuntee vahvasti yhteisöllisyyden tunnetta,
myös paikallisessa tapahtumissa yhteisöllisyys tulee ilmi. Ehkä
menneinä vuosikymmeninä yhteisöllisyys on ollut läsnä voimakkaammin joka kylällä. Pidetään
huolta toinen toisistamme. Huolenpitoa – huomennakin. Tämä
slogan julkaistiin vaaliristeilyllä.
Vaaliristeilyllä avaus- ja lopetustapahtumassa keskustalaiset
kokoontuivat yhteen. Risteilyllä
oli 1300 henkilöä Itämerellä Helsingistä 4.-5.2.2017. Kahden päivän aikana oli monipuolisia koulutuksia ja luentoja. Huomasin,
että Utajärvellä tehdään asiat oikein, kun kävin osallistumassa vaalipäällikön koulutuksessa.

Keskustan aate vahvistui, kun kävin kuuntelemassa ja katsomassa
vanhoja julisteita.
Itse olen lähtenyt politiikkaan
mukaan vuosi sitten. Kuitenkin
olen päässyt mukaan eri toiminnan kautta Keskustan politiikkaja toimintapäivien risteilylle neljä vuotta sitten. Tapahtumissa on
mukava nähdä kansanedustajien
ja ministereiden kasvot, eikä vain
televisiosta ja lehdistä. Yhdistystoiminnassa yhteisiin tapahtumiin
ehdottomasti kannattaa osallistua, koska tämä ylläpitää tunnetta
kuulua johonkin. Nyt on vahvistunut kunnon palo politiikkaan.

Vuoden 2016 viimeisenä päivänä,
eli 31.12.2016 kello 18 Utajärven
torilla oli yksitoista kyläluutaa
odottamassa
vastaanottajaansa
seuraavin saatesanoin:
-Luuta laitetaan kiertämään talosta taloon ja yhdistyksestä toiseen.
-Levittäköön luuta ympärilleen
mukavaa yhdessäoloa ja lakaiskoon luuta pois apaattisuuden ja
yksinäisyyden.
-Älköön kukaan nyrpistäkö
luudalle nenäänsä, taikka kieltäkö
sitä pirttiinsä tuomasta.
Kyseisessä tilaisuudessa kymmenen luutaa lähti liikkeelle kyläseurojen tai -yhdistyksien
jakeluun, missä luudat nyt liikkuvatkaan. Toivottavasti luuta tuo
helpotusta sinunkin tai naapurisi
arkeesi? Nyt sinulla on lupa vierailla naapurissasi, siitä ennalta
ilmoittamatta. Positiivista palautetta saimme jopa Yle Oulun toimitukselta.
Yhdestoista luuta on niin sanottu ”Yhdistyksien luuta”. Viisitoista kuntamme järjestöä tai yhdistystä kantaa vastuun luudan
liikkeistä. Kiitos kuntamme aktiiviselle kolmannelle sektorille
osallistumisesta tähänkin vapaaehtoistoimintaan. Kiitos kuuluu
myös kunnallemme, sen virkamiehille, seurakunnallemme, Ou-

lunkaaren hyvinvointipalvelujen
piirissä työskenteleville ja tietenkin lukuisille vapaaehtoistoimijoillemme.
Edellytykset kolmannen sektorin aktiiviselle toiminnalle tuo Hyvinvointitalo, minkä kuntamme
on luovuttanut meille korvauksetta lukuisten tapaamisiemme tukikohdaksi. Lisäksi koulukeskuksen
lukuisiin puutyöpiireihin osallistuvat voivat harrastaa nikkarointejaan korvauksetta.
Kuntamme on lisäksi tullut
vastaan kylätalojen lämmitystapamuutoksissa. Se tuo mahdollisuuden myös syrjäkylien aktiiviselle
toiminnalle. Kylillä kyllä pyritään
järjestämään erilaisia tapahtumia,
mutta aktiivisia toimijoita kyllä
kaivattaisiin lisää varsinkin nuorempien sukupolvien osalta. Joskus jopa riittäisi, että edes osallistuisimme tilaisuuksiin.
Utajärvi pääsi mukaan Ikäinstituutin järjestämään Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 18 muun kunnan kanssa vuosille 2016-2019.
Kampanjan tarkoituksena on edistää iäkkäiden terveysliikuntaa.
Ohjelmassa koulutetaan ohjaajia
erilaisten liikuntaryhmien vetäjiksi. Annetaan neuvontaa, tiedotetaan sekä tuetaan kuljetuksia.
Edellä mainitut kampanjaan
liittyvät toimenpiteet ovat kunnal-

lemme ilmaisia. Meidän tulee vain
huolehtia, että järjestettyihin tilaisuuksiin osallistumme aktiivisesti ja jaamme saamaamme tietoa
eteenpäin. Kampanja on kunnassamme käynnistynyt hyvin. Kiitos taas eri sektoreille. Huhtikuun
alussa aloitamme opiskelun senioritanssikurssilla Utajärven nuorisotalolla.
Utajärvi on luonut hyvät edellytykset hyvinvoinnin edistämiseen kunnassamme. Tästä on
osoituksena lukuisat palkinnot
ja maininnat mitä olemme niittäneet. Paljon on vielä tekemätöntä
työtä. Pelkästään arvostelemalla
asiat eivät parane. Osallistumalla
ja kantamalla oman kortensa kekoon voimme päästä parempaan
lopputulokseen. Annetaan luudan
lakaista edelleenkin!

Pentti Räisänen

Yhdistyskyläluudan vaihto
Sydänyhdistykseltä Eläkeliitolle

Maija Paavola,
Keskustan Utajärven
paikallisyhdistyksen sihteeri

Utajärven Keskusta 2017
Julkaisija:
Utajärven Keskustan paikallisyhdistys ry
Vastaava toimittaja:
Pentti Tuovinen
Lehtitoimikunta:
Maija Paavola, Tarja Kinnunen,
Kaarina Daavittila ja Antti Vääräniemi
Sivunvalmistus:
VKK-Media Oy / Eila Lahtinen
Painopaikka:
Suomalainen Lehtipaino Kajaani

Utajärven Sydänyhdistyksen ja Utajärven Eläkeliiton väkeä yhdistyskyläluudan vaihto tilaisuudessa.

Kyläluudan luovuttaa Utajärven
Sydänyhdistyksen varapuheenjohtaja Mauno Laitinen, sihteeri Salme Sipola ja puheenjohtaja Maila Mustonen. Kyläluudan
vastaanottajina olivat Utajärven
Eläkeliitosta puheenjohtaja Marjatta Kukkonen ja sihteeri Maila
Kaakinen Hyvinvointitalolla ystävänpäivänä 14.2.2017. Yhdistyskyläluudalla tuodaan yhteen eri
yhdistykset, joka on mukava tapa
tutustua toistensa toimintaan. Kyläluudan avulla. elvytetään kyläilykulttuuria, jossa samalla pidetään huolta toinen toisistaan.

Kyläluudan luovuttaa Utajärven Sydänyhdistyksen varapuheenjohtaja Mauno
Laitinen, sihteeri Salme Sipola ja puheenjohtaja Maila Mustonen. Kyläluudan
vastaanottajina olivat Utajärven Eläkeliitosta puheenjohtaja Marjatta Kukkonen ja sihteeri Maila Kaakinen.
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Valtuutettu ja kunnan kehittäminen
– voiko valtuutettu vaikuttaa kunnan
elinkeinojen kehityksen suuntaan?

Särkijärvellä asuvalla hallitusammattilainen ja tilintarkastusalan yrittäjä Kaarina Daavittilalla on laaja kokemus kuntakentästä toimittuaan mm. Puolangan
kunnan kamreenina, Ylikiimingin kunnanjohtajana ja viimeksi Pudasjärven
kaupunginjohtajana.

Kuntien toimintaympäristö on
muutosmylläkässä.
Maailmanlaajuiset muutokset antavat myös
Utajärven tulevan kunnanvaltuuston päätöksenteolle uuden pohjan. Muutosten voimakas pyörre
vaatii valtuuston nojaamaan päätöksissään vallitseviin myötävirtatekijöihin. Niihin sopivasti tukeutuen voidaan kunnan omat
paikalliset vahvuudet hyödyntää

– voidaan tarttua tilaisuuteen!
Utajärven uuden kunnanvaltuuston jäsenen keskeinen tavoite on työskennellä valtuutettuna
niin, että kuntaan syntyy uutta,
vahvaa yhteistä tavoitetta, saumatonta yhteistyötä ja innostusta nähdä Utajärven kunnan tulevaisuuden suunta. Valtuuston
työskentelytapa innostaa kuntalaisia ja yrityksiä luovuuteen ja in-

nostukseen kehittää omaa elämän
piiriään. Tämä luo pohjan paikkakunnan elinvoimaisuudelle ja
myönteiselle kehittymisen ilmapiirille.
Kunnan tärkeä tehtävä on alueensa elinvoimaisuuden turvaaminen ja vahvistaminen. Päättäjän on hyvä tiedostaa, että kunnan
elinvoima ei kehity ilman voimakkaita toimenpiteitä. Kunnan kehittäminen on valtuuston keskeinen
tehtävä. Tulevaisuuteen on mahdollista vaikuttaa tekemällä valtuustossa oikeita strategisia valintoja.
Maailmanlaajuisesti
ihmiset
ovat valveutuneita ympäristöasioissa. Luonto, rauha, hiljaisuus,
elämykset, kuntoilu, terveydestä
huolehtiminen, yhdessäolo, lapsien hyvinvointi, yksikertaiset nautinnot ja muut pehmeät arvot ovat
ihmisten mielissä arvoista ylimpiä. Ekologisesti tuotettu ruoka,
pudas vesi ja arjen turvallisuus
nousevat tärkeiksi arjen valintojen
perustoiksi. Nämä kaikki löytyvät
Utajärveltä!
Ihmiset arvostavat uudistuvia
energiamuotoja ja hakevat uusia
kestäviä ratkaisuja energiantuottamiseen ja –kuluttamiseen. Kunnanvaltuuston tärkeä tehtävä on
päätöksillään mahdollistaa ja edistää entistä puhtaampien, uudistuvien energian tuottamistapojen
käyttöönottoa. Kunnan elinkeinoneuvonnassa on keskeistä oi-

valtaa uudistuvien luonnonvarojen merkitys myös paikkakunnan
työpaikkojen säilymisen ja uusien työpaikkojen syntymisen näkökulmasta.
Maa- ja metsätalous ovat Utajärvellä perinteisiä elinkeinoja,
joilla on nyt ainutlaatuiset mahdollisuudet vahvistua sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.
Maatalouselinkeinoneuvonta olisi mielestäni syytä ottaa yhdeksi
elinkeinotoimen kehittämisen painopisteeksi. Paikkakunnan vahva
elintarviketeollisuus käyttää raaka-aineita, joita voitaisiin omalla paikkakunnalla tuottaa todella
merkittävät määrät.
Puurakentaminen on nousemassa Suomessa uuteen kukoistukseen. Euroopan monet maat
tosin ovat Suomeen verrattuna valovuoden edellä ekologisen
puun hyödyntämisessä rakennusmateriaalina. Utajärven kunnanvaltuusto voisi ottaa yhdeksi
strategiseksi tavoitteekseen puurakentamisen edistämisen. Näin
on jo moni paikkakunta Suomessa
tehnyt. Puurakentamisen työpaikkojen kerrannaisvaikutus muihin
elinkeinoihin on huima: yksi puurakentamisen työpaikka voi synnyttää jopa viisi työpaikkaa muihin elinkeinoihin alkutuotannosta
alkaen. Valtuuston rooli puurakentamisen mahdollistajana on
merkittävä sekä rakennustoimintaa ohjaavissa päätöksissä että toi-

mia esimerkkinä kunnan omissa
investoinneissa.
Utajärven puhdas luonto antaa
oivalliset mahdollisuudet uusille
työpaikoille, jotka voivat syntyä
matkailuun. Tämä tulisikin mielestäni nostaa kuntalaisille näkyväksi, myönteiseksi muutosvoimaksi. Utajärvellä on tehty hyvää
perustaa matkailulle Rokua Geopark- yhteistyön avulla. Sen merkitys ja tarkoitus on jäänyt kuitenkin kuntalaisille vähän hämäräksi
ja ollut toistaiseksi taka-alalle. Uskoisin, että matkailuelinkeino voisi Utajärvellä lähteä uuteen nousuun, jos valtuusto ottaisi sen
keskeiseksi kehittämisen painopisteekseen. Matkailuelinkeinon
mahdollisuuksia ja merkitystä olisi syytä avata kuntalaisille ja yrittäjille valtuuston uudessa elinvoimaisuuden kuntastrategiassa.
Valtuusto voi päätöksillään
ratkaista Utajärven kehittymisen
suunnan. Valtuuston tärkeimpiä
tehtäviä on osaltaan luoda mahdollisuuksia sille, että paikkakunnallamme on yhä enemmän työllistäviä ja kasvavia yrityksiä. Näin
luodaan uutta elinvoimaa ja rakennetaan parempaa tulevaisuutta koko Suomeen.

Kaarina Daavittila,
kuntalainen
Utajärven Särkijärveltä

Tasa-arvonpäivänä juhlittiin
Utajärvellä Suomi100 -merkeissä
Tasa-arvon ja yhdessä tekemisen
–juhlassa Minna Canthin päivänä 19.3. tuotiin esille henkilöhistorioiden kautta itsenäisen Suomen
historiaa ja yhteiskunnan kehitystä. Yhdistystoiminta ja erityisesti vahvojen utajärveläisten naisten
työ olivat tasa-arvonpäivän Suomi100 -juhlateemoina.

Sunnuntain juhlajumalanpalveluksen jälkeen seurakuntatalo
täyttyi juhlavieraista. Ohjelman
musiikissa ja runoissa oli vahvasti esillä Utajärvellä syntyneen Isa
Aspin lyriikka.
Juhlassa kuultiin mielenkiintoinen kuvaus Suomen kansanhuoltotyöstä ja siitä alkunsa saanees-

ta kuntien sosiaalilautakuntien
tehtäväkentästä. Suomen ensimmäisen naispuolisen valtuuston
puheenjohtajan, seurakuntaneuvos Maija Vuollo-Oilingin elämäntyötä käytiin läpi eri näkökulmista. Raili Karvonen käsitteli
Maijan kunnallispoliitikon tehtäväkenttää ja Aino Savolainen seurakunnan luottamushenkilöroolia. Opettajatoveria muisteli Terttu
Kauvonsaari ja Maijan tytär muisteli äitiään.
Toinen utajärveläinen vahva
kehittäjänainen oli Eeva KangasKorhonen. Hänen henkilöhistoriansa oli mielenkiintoista kuultavaa. Siinä nousi valaisevasti esille
asiantuntevan neuvontyön ja esimerkin merkitys Pohjois-Pohjanmaan ja Utajärven maatilojen kehittämisessä.

Juhlaesitelmässään
valtiotieteiden tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa pohdiskeli mielenkiintoisella tavalla naisten asemaa
Pohjois-Pohjanmaalla. Nainen on
kautta aikain joutunut kantamaan
suuren vastuun perheiden arjen
pyörittämisestä ja jokapäiväisen
elannon hankkimisesta. Perinteet
ja vanhoilliset asenteet ovat hidastaneet kuitenkin naisen yhteis-

kunnallisen aseman kehittymistä.
Koulutusmahdollisuuksien
parantaminen on parhaiten edistänyt naisten yhteiskunnallista tasaarvoa. Naisten määrä kunnallisina
ja valtiollisina päättäjinä on kasvanut koko itsenäisyyden ajan. Nykynaisten tehtävänä ottaa vastaan
yhä vaativampia yhteiskunnallisia
tehtäviä ja siten vahvistaa tasa-arvoista yhteiskuntaa.

AURAT
ENEMMÄN KERTAPUSKULLA
Jaakko Laitinen I 050 319 8244 I www.rp-koneet.fi

Juhlaesitelmässään valtiotieteiden tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa pohdiskeli mielenkiintoisella tavalla naisten
asemaa Pohjois-Pohjanmaalla.
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Tilintarkastaja HT ja JHT
Hallitusammattilainen, Senior Advisor
Ekonomi, HM
Kaarina Daavittila
040 826 6588 | kaarina.daavittila@daavittila.fi

Daavittila Oy
www.daavittila.fi

BOBCAT -TYÖT

Utajärven
Autohuolto oy

TELA- JA
PYÖRÄALUSTAISILLA
KONEILLA

www.utajarvenautohuolto.fi/

Joni Tervo
040 563 3346
Simo Paavola
044 562 2701

Utajärvellä ja
lähikunnissa
Lämpötie 6,
91600 Utajärvi

LVI Konehartikka Oy
puh. (08) 542 1499
Seppo Hartikka:
puh. 050 544 4905
UTAJÄRVI

Hotelli Ravintola
Puh. 050 382 0206
merilan.kartano@utanet.fi

www.merilankartano.com

Tarvitsetko rakennuspalveluita?
Kauttamme saat kaiken tarvittavan avun
asunto- ja maarakentamisessa. Toteutamme
työn haluamassasi laajuudessa, tarvittaessa jo
suunnittelusta alkaen.

Sähköasennus Jorma Valkama

Pyydä tarjous!

Laadukasta maa- ja asuntorakentamista

Utajärvi puh. 040 502 4785

040 142 4146

Metalliromun kierrätys ja konekauppaa

UTACON OY

www.invera.fi

Puukauppa-asiat, metsänhoito ja metsätilakaupat.

Renkaat, akut ja käyttörautaa.
Meille voit tuoda kaikenlaiset metalliromut!
Kolmen A:n
luottoluokitus.

Varastotie 9, 91600 Utajärvi
Puh. 0400 892 414, 040 7670 825
sakari.kantojarvi@utacon.fi
www.utacon.fi

Asiantuntijamme palvelevat teitä!
Tuomo Törrö 0400 184017
Teuvo Murtovaara 0400 283023

Leipomomyymälä ja

lounaskahvila

Aukioloajat: ma-to 7-16, pe 7-18, la-su 9-18
Lounasta joka päivä klo 10.30-14.00
Koulutie 5, Utajärvi. Puh. (08) 542 1227, 0500 311 971
Osoitteesta www.omaleipuri.fi löydät päivittäiset lounaslistat

MEIRAMI

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

Palvelu pelaa

ark

8-21

la

8-21

su

11-20

saikotek
talotekniikka
ja mittauspalvelut

040 5711 621
www.saikotek.fi

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
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Keskustan huolenpito-ohjelma
Utajärvellä 2017 – 2020
Keskusta kantaa vastuuta kunnan kehittämisestä alueemme omien vahvuuksien pohjalta.
Positiivisen, tulevaisuuteen uskovan toimintatavan säilyttäminen luo uskoa kunnan hyvään
tulevaisuuteen. Tärkeätä on, että luottamus
eri toimijoiden kesken on korkealla tasolla.
Toimintaympäristön muutos, maakunnan
aloittaessa vuoden 2019 alussa toimintansa,
tuo mukanaan muutoksia myös kuntatalouteen. Utajärven vakaa kuntatalous antaa hyvät

Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämistyömme on huomioitu
maanlaajuisesti
Kunnalla on jatkossakin vastuu kuntalaisten
hyvinvoinnin edistämisestä. Kunta on keskeinen tekijä varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa, ruokapalveluissa, nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa.
Maaseudulla on perinteisesti kannettu
huolta myös naapurista. Tämä kulttuuri auttaa nykyäänkin kantamaan vastuuta, meidän
jokaisen omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Erilaiset tempaukset ja tapahtumat antavat
ihmisille hyvän syyn yhteydenpitoon.
Olemme esittäneet, että Utajärven kuntakeskuksen suunnittelussa huomioitaisiin
ikäihmisten asuminen ja heidän tulevaisuudessa tarvitsemansa, uuden teknologian mukaiset palvelut. Niitä tulee kehittää ikäihmisiä aktivoiviksi sekä heidän itsenäisyyttään,
omatoimisuuttaan ja omassa kodissa asumistaan tukeviksi.
Kyläseurojen kanssa aloitettua työtä kylätalojen toiminnan vahvistamiseksi on jatkettava. Sivukylillä asuu myös merkittävä määrä
väestöä, jonka aktiivisuus edistää kunnan hyvinvointi-, sivistys- ja elinvoimatehtävää.
Onnellisuus kasvaa meissä ja vaikuttaa
kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin.
Koulusta meidät tunnetaan
Sivistystehtävä on innostavan, uuden kunnan ydintä. Sivistyspalvelut tavoittavat lähes
kaikki ikäryhmät. Koulu on koko kunnan sydän. Utajärven lukion opetuksen korkea taso
ja hyvät opiskelijaedut on säilytettävä.
Koulukeskuksen, urheilukentän, jäähallin,
nuorisokeskuksen ja kirjaston tilat on oltava
monipuolisesti kaikkien kuntalaisten käytössä.
Ne toimivat hyvinä, yhteisöllisinä kohtaamispaikkoina. Kunnan, kuntalaisten ja muiden tahojen kansainväliset verkostot ovat oleellinen
osa toimintaamme. Niiden avulla voimme olla
mukana myös monikulttuurisuustyössä.

mahdollisuudet jatkaa, keskittyen hyvinvoinnin, sivistyksen, elinvoiman ja yhteisöllisyyden
kehittämiseen.
Asukasluvun vähenemisen kierteen katkaisemiseksi on tulevalla vaalikaudella löydettävä keinoja. Elinkeinojen kehittämisen ohella
tulee edistää asuntorakentamista. Tavoitteena on, että asuntotuotanto- ja kaavoitusohjelmaa terävöitetään siten, että sekä ikäihmiset
että nuoret perheet ovat painopisteenä.

Kansalaisopiston tarjoama sivistystyö antaa
monenlaisia mahdollisuuksia opiskeluun ja
harrastustoimintaan. Toiminta on kuntalaisten
näkökulmasta tärkeää.
Tavoittelemme uudenlaisen koulutusyhteistyön avaamisesta oppilaitosten ja paikallisten
yritysten kanssa. Näin turvattaisiin jatkossa
oman paikkakunnan yritysten työvoiman saatavuus. Näin saataisiin herätettyä nuorten kiinnostus oma paikkakunnan työtilaisuuksiin.
Tämä on myös samalla modernia elinvoimapolitiikkaa, yhdistettynä koulutukseen, jossa
kunta on uusien avausten ja yhteistyömuotojen
ideoija ja innostaja.
Meidän tulee huolehtia siitä, että nuorten ja
lasten erilaiset tarpeet otetaan paremmin huomioon.
Elinvoima kehittyy omilla
vahvuuksillamme ja osaamisellamme
Yrityksille tulee tarjota heidän tarvitsemiaan
palveluja helposti ja läheltä. Palveluissa yrittäjille korostuu hyvä paikallistuntemus ja erilaisten verkostojen hyödyntäminen alueella
olevissa yrityspalveluissa. Kunnan tulee rohkaista alueen ihmisiä toimimaan yhdessä elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Työn tekemisen murros, yhdessä digitalisaation kanssa,
luo uusia mahdollisuuksia yritystoimintaan.
Hyvien yritystonttien tarjonta luo uutta kiinnostavuutta yritysten sijoittumiselle kuntaan.
Maa- ja metsätalous sekä maaseutuyrittäjyys mahdollistavat asumisen ja elinkeinotoiminnan myös sivukylillä. Paikallisten yritysten tuotteiden ja palvelujen käyttäminen lisää
elinvoimaisuutta. Esimerkiksi lähiruuan suosimisella tuetaan paikallista tuotantoa.
Koko kunnan kattava laajakaistaverkko antaa mahdollisuuksia kaikenlaiselle yritystoiminnalle. Kunnallistekniikka, vesijohtoverkoston osalta, ulottuu kaikkiin sivukyliin. Se
on erinomainen asia, jonka ylläpito on kunnan
vastuulla. Tiehoitokuntien aktivoitumisen ansiosta yksityistieverkoston peruskorjaukset
on saatu toteutettua. Yksityistiehoitokuntien

työn tukeminen teiden hoitamiseksi on merkittävä asia ja sitä tulee jatkaa. Tästä toiminnasta voisi moni muu kunta ottaa mallia.
Erityisesti hienojen luontokohteiden saaminen matkailijoiden tietoisuuteen parantaa matkailutoimialan kehittymisen mahdollisuuksia. Rokua Geoparkilla on keskeinen
merkitys alueen elinvoiman, matkailun ja
kansainvälistymisen kehittäjänä.
Osaaminen ja rohkeus korostuvat kunnan
ja yritysten toiminnoissa.
Osallisuus ja vaikuttaminen
kuuluvat kaikille kuntalaisille
Se, millainen kuntamme on tulevaisuudessa,
ratkaistaan osin kansallisesti, kun päätetään
tulevaisuuden kunnan roolista ja tehtävien jaosta maakunnan kanssa. Kuitenkin tärkeintä
on, millaiseksi itse haluamme omaa kuntaamme rakentaa.
Yhä enemmän meidän tulee saada myös
kuntalaiset mukaan päätöksentekoon, muun
muassa eri järjestöjen ja yritysten kautta. Kunnan hallintomalli antaa siihen hyvät mahdollisuudet. Erilaisten suorien osallistumiskeinojen käyttämistä tulee kokeilla helpomman
vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi.
Päätöksenteon tule olla läpinäkyvää, mikä
osaltaan lisää kiinnostusta osallistua.

