ykkösosoitteeton joka talouteen ja yrityksiin UTAJÄRVELLÄ
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Kuvassa Utajärven Keskustan kuntavaaliehdokkaita Torimakasiinin edessä.

Kotikunnan puolesta Utajärvellä
Vierailin Utajärvellä lauantaina
6.10. keskustan kuntavaalitilaisuudessa. Torimakasiini pullisteli ihmisiä.
Minuun teki suuren vaikutuksen paikalla olleitten keskustan kuntavaaliehdokkaiden esittelykierros. Nuoria, kokeneita,
naisia, miehiä, yrittäjiä, opettajia, hoiva-ammattilaisia, viljelijöitä. Sivistystä oli hankittu niin

yliopistoista kuin elämänkoulusta.
Ja laulu tuntui olevan monilla verissä.
Kaikkia yhdisti yksi asia: huikea
halu tehdä töitä oman kotikunnan,
Utajärven puolesta.
Tähän keskusta haluaa antaa
mahdollisuuden nyt ja tulevaisuudessa. Ihmisen kokoiset kunnat
ovat yhteisö, jossa omaan lähiympäristöön voi aidosti vaikuttaa. Sii-

Torimakasiinin kahvio
suorastaan pullisteli
hyväntuulisia ihmisiä.

hen nojaa suomalainen kansanvalta.
Keskusta vastustaa SDP:n ja Kokoomuksen ajamaa suurkuntahanketta, jossa suomalaiset halutaan
keskittää 70 suurkuntaan. Kuka
puhuu silloin Utajärven elinvoiman ja tulevaisuuden puolesta.
Kotikunnissa voidaan hyvin
järjestää päivittäiseen elämään ja
asuinviihtyvyyteen liittyvät pal-

velut. Päivähoito, koulu, kulttuuri, liikunta, vapaa-aika, asuminen ,
kaavoitus ja kotikunnan elinvoima
on parhaissa käsissä Utajärvellä silloin kun siitä päättävät kotikunnan
valtuutetut. Terveyskeskus ja vanhusten hoiva pitää säilyttää kotikunnassa. Siihen tarvitaan kuitenkin kuntien välistä yhteistyötä jo
nyt ja jatkossa vielä enemmän.
Toivotan Utajärvelle hyvää me-

nestystä. Ja uskon, että keskustan
valtuutetut tekevät innolla ja kotiseuturakkaudella töitä kotikuntanne puolesta.

terveisin
Kimmo Tiilikainen
keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Miehet takana vasemmalta Paavo Väisänen, Antti Vääräniemi ja Markku Karppinen, seisomassa Pentti Tuovinen
ja istumassa Tapani Tölli ja Kimmo Tiilikainen.
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Utajärvi - kotikunta
Kuntavaalien alla on eletty odottavissa tunnelmissa. Hallituksen suurkuntauudistus on ilmoitettu tuotavan julkisuuteen ennen vaaleja. Utajärvelläkin
odotetaan tietoa, liitetäänkö meidät pakolla Ouluun
tai johonkin muuhun, vahvaksi miellettyyn peruskuntaan. Kaavailuja ns. isäntä- ja renkikunnistakin
on ilmassa. Nyt näyttää siltä, että vaaleihin käydään
tilanteessa, jossa vain Keskustalla on selkeä malli tulevaisuuden palvelu- ja kuntarakenteeksi.
Keskusta on esitellyt oman kotikuntamallin,
jossa sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan maakuntatasoisesti kuntien yhteistyöllä. Kotikunta vastaisi sitten
muusta toiminnasta: koulusta, päiväkodista, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluista, kunnan kiinteistöistä, kaavoituksesta, elinkeinopolitiikasta, jne.
Tällä tavalla annettaisiin ihmisille mahdollisuus paikallisesti vaikuttaa alueen palvelujen järjestämiseen ja
kehittämiseen.
Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimivuus
on kuntalaisen kannalta kaikkein tärkeintä. Nämä palvelut on nyt ostettu Oulunkaaren kuntayhtymältä. Se
on toiminut varsin hyvin ja yhteistyöllä on saatu palveluja, joita ei kunnan omana toimintana olisi voitu

hankkia. Kuntayhtymänkin resurssit ovat kuitenkin
rajalliset ja toiminnan kehittäminen vaatisi suuremman väestöpohjan, jotta myös erikoissairaanhoito voitaisiin saada samalta palvelun tuottajalta.

lee tukea myös muualle kuin kuntakeskukseen.
Kunnan elinkeinopolitiikalla sekä rakentamisen ja maankäytön ohjaamisella parannetaan
kunnan elinvoimaa. Kunta ei voi olla itsenäinen ilman
monipuolista ja kehittyvää yritystoimintaa. Kunnan
ja yritysten hyvä yhteistyö on kunnan vireyden edellytys. Toimivalla kaavoituksella ja järkevällä maa-alueiden hankintapolitiikalla voidaan edesauttaa yritysten kehittymistä.

Suurkuntiin keskittämisen sijasta tulisi
ihmisten tulevaisuudenuskoa vahvistaa säilyttämällä päätösvaltaa kunnissa sekä rohkaisemalla asukkaita paikallisten asioiden kehittämiseen ja voimavarojen
käyttöön. Juuri tätä me tarvitsemme. Emme tarvitse
suurkuntaa, missä päätöksenteko ja vaikuttamismahdollisuudet katoavat maaseudun ihmisten ulottumattomiin.

Keskustalla on täysi ehdokaslista osaavia ja kotikuntansa kehittämiseen sitoutuneita ehdokkaita. He
haluavat uudistaa Utajärveä niin, että palvelut pysyvät lähellä ja kunnan elinvoima säilyy yrittämisen,
työnteon ja toimivien verkostojen avulla. Äänestämällä Keskustan ehdokkaita turvaat kotikuntasi palvelut,
jotka hallituspuolueet nyt uhkaavat romuttaa.

Mitä meidän sitten kunnassa tulisi tehdä? Meidän
tulee hoitaa kunnan taloutta järkevästi ja hallitusti.
Palvelut on pyrittävä säilyttämään mahdollisimman
kattavasti omassa kunnassa. Monilla, pienemmilläkin asioilla on myös vaikutusta. Kunnan julkisissa hankinnoissa on suosittava omaa kuntaa tai lähialueita. Näin vahvistamme paikallista yrittäjyyttä ja
kuntamme elinvoimaa. Kunta voi vaikuttaa myös
omalla lupakäytännöllä ja ympäristösuojelumääräyksillä elinkeinojen kehittymiseen. Rakennuslupia pitäisi myöntää jatkossakin joustavasti ja rakentamista tu-

Pentti Tuovinen

Kysymys lähiajan investoinneista
Tervareitin järjestämässä vaalitilaisuudessa tiistai-iltana 9.10 sai jokainen puolue asettaa kaksi ehdokasta vastaamaan toimittajan ja yleisön esittämiin kysymyksiin. Tässä toimittaja pyysi panelisteja kertomaan
käsityksensä lähiajan investointitarpeista kunnassa.
Keskustan edustajina olivat kunnanhallituksen puheenjohtaja Pentti Tuovinen ja kunnanhallituksen jäsen Raili Karvonen.

Pentti Tuovinen totesi, että kunnan on hankittava
lisää rakennusmaata ja tietoliikenneyhteydet on saatava koko kunnan alueelle. Lisäksi hän mainitsi, että
yrityspuisto tarvitsee lisää hallitilaa ja nuoriso- ja liikuntatalolla on laajennustarpeita. Raili Karvonen
nosti esille Suvituulen palvelukeskuksen peruskorjaustarpeen. Hän myös kehotti kaikkia kuntalaisia lobbamaan tieasioista päättäviä tahoja ja ottamaan heidän

kanssaan keskusteltavaksi kevyenliikenteen väylien ja
22 tien liittymien rakentamisen Utajärvellä, koska ne
ovat turvallisuuden kannalta erittäin kiireellisiä, suuria investointeja. Suunnitelmat niihin on tehty, mutta ensisijainen rahoitusvastuu näissä tieasioissa kuuluu valtiolle.

Anna-Liisa Valtanen

Vaalipaneelissa puheenvuorossa Raili Karvonen.

Valtuutetun valta vai vallattomuus !
Tänä päivänä keskustellaan paljon kuntien valtuutettujen päätösvallan kapenemisesta, joskus jopa katoamisesta kokonaan. Sanotaan, että valtuusto on pelkkä
kumileimasin tai että viranhaltijat ovat vieneet vallan valtuutetuilta. Kuntalain mukaan valtuusto on
kuitenkin kunnan ylin päättävä elin ja vastaa kunnan strategisesta johtamisesta ja kokonaisohjauksesta.
Valtiovalta on lainsäädännöllä asettanut tietyt kriteerit ja velvoitteet kuntapalvelujen tuottamiselle. Jokaisessa kunnassa valtuustot kuitenkin itse päättävät
palvelurakenteista, palvelujen tuotantotavoista ja palveluverkostoista.
Yksittäisen valtuutetun päätöksentekoa helpottaa, jos hän perehtyy päätettävään asiaan mahdollisimman seikkaperäisesti ja tässä perehtymisessä kun-

nan viranhaltijat ovat avainasemassa. Valtuutettujen
ja kunnanhallitusten jäsenten toimet koskevat kunnan
kaikkea toimintaa ja siksi heidän tietojen saantioikeutensa on muita luottamushenkilöitä laajempi. Valtuutetun on mahdollista tutustua asioihin ennakolta
myös ns. valtuustoseminaareissa, joissa kunnan tulevaisuutta koskevia linjauksia käsitellään.
Te Kuntalaiset olette nyt valitsemassa valtuustoon
henkilöä, joka hoitaisi mahdollisimman hyvin juuri teidän asioitanne, käyttäisi valtaansa yhteiseksi hyväksi ja perehtyisi päätettäviin asioihin kunnolla. Tähän mennessä valtuustotyöskentely Utajärvellä on
ollut rakentavaa ja yhteistyöhakuista eri ryhmien kesken ja uskon näin olevan jatkossakin. Olemme yhteistyöllä pystyneet osoittamaan, että myös pienellä kun-

nalla on mahdollisuus selvitä tämän päivän haasteista
ja, että myös yksittäisellä valtuutetulla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan toimintaan. Mielestäni tulevien valtuutettujen on pidettävä kiinni oikeudestaan itsenäisesti päättää oman kotikuntamme asioista ja näin
huolehtia, että se vahva pohja, minkä olemme Utajärvellä saavuttaneet, kantaa meitä jatkossakin.

Raili Karvonen
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Keskustan kuntavaaliohjelma Utajärvellä 2013 - 2016
Keskusta. Kuntalaisten keskellä.
Inhimillisen kokoisessa kunnassa asukkailla on mahdollisuus rakentaa hyvää ja turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen. Kunnan ja yhteiskunnan arvo mitataan siinä, kuinka se onnistuu huolehtimaan kaikkein
heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään - niistä,
jotka eivät itse pysty puolustamaan oikeuksiaan.
Keskusta on vastuullinen, tulevaisuuteen katsova puolue. Haluamme kehittää kuntaa niin, että myös
tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus elää ja vaikuttaa omassa kotikunnassaan. Edessä olevien vuosikymmenten haasteet, etenkin väestön ikääntyminen, ovat
tosiasioita, joita kukaan ei halua kiistää.
Keskusta puolustaa kunnallista itsehallintoa. Kunnioitamme ihmisten oikeutta päättää itse kotikuntansa asioista. Keskusta ei hyväksy ylhäältä käskytettyjä kuntien pakkoliitoksia. Keskusta haluaa vahvistaa
asukkaiden ja heidän yhteisöjensä mahdollisuuksia lähivaikuttamiseen kansanvaltaisesti valitun valtuuston
ja muiden päätöksentekoelinten rinnalla.
Tulevaisuuden menestyvä kunta ei synny keskittäen ja käskyttäen, mutta ei myöskään kaikkeen tuttuun
takertuen ja kiinni pitäen. Keskusta haluaa vastata tulevaisuuden haasteisiin Utajärvellä kuntahallintoa uudistamalla, uuden hallintomallin mukaisesti.

Vakaa kuntatalous luo elinvoimaa ja
edellytykset hyvinvointipalveluille
Keskusta haluaa turvata Utajärven vakaan ja terveen
kuntatalouden. Vain näin voidaan taata kuntalaisille palvelut ja muu hyvinvointi. Taloudellisesti vakaa
ja kehittyvä kunta luo elinvoimaa alueelleen laajemminkin. Valtion on harjoitettava ennustettavaa ja pitkäjänteistä kuntapolitiikkaa, etenkin saattamalla kuntien
tehtävät ja rahoitus tasapainoon. Valtionosuusjärjestelmän on jatkossakin otettava huomioon kuntien keskinäiset erot olosuhde- ja palvelutarvetekijöissä sekä verotuloissa asukasta kohti.

Kunnalla on vastuunsa
yrittäjyyden edellytyksistä
Mielestämme kunnalla on päävastuu oman alueensa kehityksen suunnasta. Kunnan menestymisen ehto
on onnistunut elinkeinopolitiikka, joka luo edellytykset
toimiville hyvinvointipalveluille.
Kuntaan tulee luoda edellytykset monimuotoiselle
yrittäjyydelle, ja sitä kautta lisätä kunnan elinvoimaisuutta. Maatalouden toimintaedellytykset on turvattava, sillä se on kunnassa tärkeä työllistäjä ja kunnan

elinvoiman lähde. On kiinnitettävä entistä enemmän
huomioita viljelijöiden jaksamiseen riittävillä ja laadukkailla lomituspalveluilla. Kunnan tulee kannustaa innovatiivista luontaistalouden yrittäjyyttä ja olla aktiivinen lähiruoan kannustaja.
Haluamme tukea Geopark-verkoston tuomia mahdollisuuksia alueen matkailulle. Rokua Geoparkin tavoitteena on auttaa merkittävästi alueen yritysten, ihmisten ja luonnon hyvinvointia. Kunnan tulee olla
mukana kehittämässä uudenlaista toimintamallia tutkimuksen, elinkeinoelämän ja julkisen hallinnon välille. Yhteistyössä Oulujokivarren toimijoiden kanssa alueelle saadaan lisää palveluita ja työpaikkoja.
Modernin teknologian luomat mahdollisuudet tulee tuoda jokaisen kuntalaisen lähelle. Teknologia lisää
palveluiden saatavuutta sekä vaihtoehtoisten työskentelymallien toteuttamista. Tämä edellyttää nopeiden
ja kohtuuhintaisten internet -yhteyksien rakentamista
myös taajamien ulkopuolelle.

Painopiste terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen
Keskustan kuntapolitiikan tärkein tavoite on lähipalvelujen turvaaminen. Lähipalvelujen pitää tukea kuntalaisten arjen sujuvuutta ja niiden on oltava saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä sekä kohtuullisessa
ajassa.
Hyvä kuntapolitiikka ja palvelut tukevat ihmisen
omaa vastuunottoa, omatoimisuutta sekä elämänhallintaa. Ihmisiä on kannustettava edistämään omaa ja läheistensä terveyttä sekä hyvinvointia. Keskusta pitää
tärkeänä, että kunnassa tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä turvallisuutta. Kolmannen sektorin roolia voisi suunnata myös lapsiperheiden avustamiseen ja
näin mahdollistaa perinteisen ns. ”kodinhoitajan” palvelujen saaminen kuntaan.
Vanhustenhuollon palveluita tulee kehittää ikäihmisiä aktivoiviksi, heidän itsenäisyyttään, omatoimisuuttaan ja omassa kodissa asumistaan tukeviksi. On
pyrittävä lisäämään avo- ja kotihoidon henkilöstöä ja
kannustaa erilaisten työtapojen kehittämiseen.
Liikuntahallin laajennus tulee toteuttaa, sillä se palvelee kaikkia ikäryhmiä ja monipuolistaa liikuntapaikkatarjontaa.
Hyvinvointitalon toiminnalle on luotava pysyvät
edellytykset jatkaa. Kunnan on toimittava aktiivisesti
työttömien uudelleensijoittumiseksi työelämään, sekä
vammaisten, vajaakuntoisten ja osatyökykyisten työllistymiseksi kunnan työllisyysohjelman linjausten mukaisesti.

Kuntalaisten toiveista
lähtevää asumista
Utajärven kunnassa on harjoitettava aktiivista maapolitiikkaa riittävän ja monipuolisen tonttitarjonnan ja
kohtuuhintaisen asumisen takaamiseksi. Kunnan on
mahdollistettava ja tuettava rakentamista myös hajaasutusalueilla. Kaavoituksella on edistettävä koko kunnan kehitystä.

Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet takaavat
oikeudenmukaisen yhteiskunnan
Keskusta pitää tärkeänä, että kunnassa on tarjolla lapsen kehitysvaiheet ja perheiden erilaiset tilanteet huomioon ottavia vaihtoehtoja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.
Kouluilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten kasvatustyössä. Sekä varhaiskasvatuksessa että esi- ja perusopetuksessa on huolehdittava pätevän, osaavan ja riittävän
opetushenkilöstön saatavuudesta. Lukion säilyminen
on turvattava.
On huolehdittava siitä, ettei yksikään peruskoulunsa päättävä nuori jää ilman opiskelu- tai työharjoittelupaikkaa. Tavoitteena pitää olla kaikille vähintään toisen
asteen ammatillinen koulutus.

Arjen sujuvuus vaatii toimivaa
ja turvallista liikennettä
Haluamme varmistaa toimivat liikenneyhteydet ja turvallisen liikkumisen kaikille kuntalaisille asuinpaikasta
riippumatta. Nämä tavoitteet eivät toteudu pelkästään
kunnan omilla päätöksillä, vaan siihen tarvitaan myös
valtion panostusta.
Kuntalaisen arjen sujumisen kannalta toimiva ja
kattava liikenneverkko on ensiarvoisen tärkeä. Se on
myös edellytys kunnan ja alueen elinkeinotoiminnan
kehittymiselle. Valtatie 22 peruskorjaukseen osoitetut
määrärahat on käytettävä suunnitelman mukaisesti.
Keskustan liittymiskaistat ja Kirkkotie-Alakylän kevyenliikenteen väylän rakentaminen on toteutettava. Puolangantiellä sen toteutus parantaa lasten liikenneturvallisuutta.
Harvaan asutuilla alueilla, missä ei ole joukkoliikennettä, on luotava toimiva kyytitakuujärjestelmä, joka
voi perustua Palvelulinja Unton hoitamaan kutsujoukkoliikenteeseen. Sen avulla varmistetaan vähintään peruspalvelutasoiset asiointimatkat kuntakeskukseen,
etenkin ikäihmisille.

Utajärvi kaksi askelta oikeaan suuntaan
Kuntakenttä on viimeisten vuosien aikana kokenut suuria muutoksen ”tuulia”, jossa pienet näyttävät jäävän suurten jalkoihin. Suurkunta näyttää kauniilta ja turvalliselta, mutta onko asia niin, miltä se
näyttää?
Lähes kaikista suurten liitoskuntien kentästä
kuuluu, miten kuntapalvelut rapistuvat, reuna-alueet
taantuvat ja kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet
heikkenevät. Mitä tuleva valtuustokausi tuo tullessaan? Kuntalaisina on oikeutettua kysyä, voimmeko
me vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja sen suuntaan? Voimme äänestämällä.
Utajärvi ”kriisikuntana” on kehittänyt palvelurakennetta, toimintajärjestelmiä ja johtamista yhdessä
henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa. Kattamaton alijäämä on katettu. Veroäyri on Pohjois-Pohjanmaan kuntien alhaisimpia ja velkaa on alle Pohjois-Pohjanmaan keskiarvon. Kriisikuntakriteerit ovat
Utajärven osalta kaikki poistuneet ja talous on nykyisin hyvällä mallilla.
Utajärvellä on totuttu sanomaan: Utajärvi
on hyvä paikka elää ja asua. Voidaan kuitenkin kysyä,
onko se näin? Kuntalaisten mielipiteet asuinpaikkakunnan palveluista ja viihtyisyydestä olivat hyvin positiivisia ja kuntalaiset olivat tyytyväisiä palveluihin.

Hyvästä palautteesta huolimatta palveluiden saatavuudessa ja laadullisuudessa löytyy aina parannettavaa. Rakentava palaute on aina ollut yksi yhteiskunnan kehityksen tae. Palaute ja toiminnan arviointi on
Utajärvellä uuden hallintomallin yksi keskeinen ajatus.
Hyvistä palveluista on tullut tämän päivän
kilpailutuote. Erilaiset palveluiden tuottajat kilpailevat asiakkaistaan toiveena, että mahdollisimman moni
käyttäisi juuri heidän tarjoamiaan palveluja. Kunnat
ovat osa tätä kilpailukenttää omalla tuotannollaan
tai ostopalveluilla. Palveluketjun tekijöinä, ”käsipareina”, Utajärven kunnan henkilöstö ja Oulunkaaren
henkilöstö ovat avainasemassa tulevaisuudessa.
Oikeasuuntaisina asioina voidaan todeta
kotikuntamme osalta, tutkimustenkin mukaan, vanhustenhuollon laadulliset ja määrälliset toteutumat.
Hyvinvointiin ja hyvään elämään on lisätty resursseja perustamalla hyvinvointivastaavan virka ja ”hyvinvointitalo” on aloittanut toimintansa - talo, jossa tehdään hyvää ja arvokasta työtä. Uuden koulun myötä,
Utajärven lapset saavat uusissa ja peruskorjatuissa tiloissa hyvän oppimisympäristön tehdä työtä oman tulevaisuuden ja kotikuntansa hyväksi. Valtuusto linjasikin seminaarissaan työllisyyden parantamiseen ja

nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn hyvin kunniahimoiset tavoitteet.
Utajärvellä on harjoitettu oikeaa ja maltillista investointipolitiikkaa, kasvattamatta kuitenkaan tarpeellisten investointien vajetta. Investoineista
voidaan nostaa esille uusi koulu, Ahmaskylän viemäröintihanke ja uusin hanke, urheilukentän peruskorjaus. Tulevia investointeja: Roinilan kaava-alueen
kunnallistekniikka, suvituuli ja terveyskeskus? Utajärvellä on panostettu yksityisten ihmisten ja kunnan
toimesta kylä- ja taloteiden peruskorjaukseen. Teiden
peruskorjauksesta ja sen toteuttamisesta on saatu hyvää palautetta.
Tulevaisuuden haasteina on varmasti väkiluvun kehitys. Miten me lisäämme elinvoimaisuutta,
viihtyisyyttä ja miten pidämme palvelurakenteemme
kilpailukykyisenä, joka tarjoaa tasavertaiset, laadukkaat ja riittävät lähipalvelut kuntalaisille.

Tapani Mikkonen
kunnanvaltuuston
puheenjohtaja
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Panostusta valtatie 22 kehittämiseen
ja harrastusmahdollisuuksiin
Yhtenä suurena haasteena Utajärven tulevaisuudessa näen asukasluvun kehityksen.
Vaikka talous on saatu kuntoon nykyisen
valtuustokauden aikana, niin asukasluvun
putoamista emme saaneet käännettyä. Minusta se on tärkein asia seuraavalle valtuustolle.
Ilman asukkaita ei ole kuntaa. Tarvitsemme kiinnostavia tontteja, joita toivottavasti saadaan myyntiin esim. Roinilan alueelta, mutta tarvitsemme kuntaan myös uusia
työpaikkoja. Kunnan tulee myös jatkaa painostusta ja panostusta valtatie 22 kehittämiseen. Sillä jos tosissaan halutaan asukkaita
jotka kulkevat muualla töissä, niin välimatka täytyy saada mahdollisimman sujuvaksi.
Yksi tärkeä tekijä asukkaiden houkuttelemi-

seksi, ja erityisesti nykyisten asukkaiden pitämiseksi, on turvata viihtyvyys kunnassa.
Viihtyvyydellä tarkoitan harrastusmahdollisuuksia, siisteyttä ja turvallisuutta.
Mutta myös palveluiden turvaaminen on
osa viihtyvyyttä. Koska lapset ja nuoret ovat
edelleen lähellä sydäntäni, erityisesti heitä
koskevat palvelut ovat äärimmäisen tärkeitä. Lapsissa ja nuorissa on Utajärvenkin tulevaisuus.

Tero Oilinki

Kunnan rikkaus on terveet
ja hyvinvoivat asukkaat
Sydäntäni lähellä on erityisesti terveyden
edistäminen. Terveystieteiden tohtorina olen
ollut mukana monissa terveyttä edistävissä
hankkeissa. Terveyttä edistämällä säästetään
terveysmenoissa ja tuodaan pitkällä tähtäyksellä hyvinvointia kuntalaisille.
Utajärvi on kuntauudistuksen keskellä ja
tarvitsee hyviä verkostoja. Kunnan kehitys
kriisikunnasta terveen talouden kunnaksi on
ihailtava suoritus. Kunnan tulee nyt houkutella uusia asukkaita, samalla kun sen tulee
pitää huolta, että entiset asukkaat ovat tyytyväisinä. Pienikin kunta voi pärjätä verkostoitumalla muiden kanssa.
Yksi kunnan tärkeä tehtävä on lähipalvelujen turvaaminen, vakaa kuntatalous takaa
palvelujen saamisen omassa kunnassa. Kuntalaisten ikärakenne painottuu vanhuspuolelle. Kotona asumisen tukeminen, omaishoidon kehittäminen ja yhdistysten mukaan
ottaminen kunnallisen toiminnan lisäksi

ovat jo nyt arkipäivää Utajärvellä. Tulevaisuuden kannalta tulee satsata myös nuorten
hyvinvointiin kehittämällä koulutusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan aktiviteetteja.
Kunnan talouden kannalta on tärkeää,
että turvataan kuntalaisten mahdollisuudet työllistyä. Oulunjokivarren kuntana tulisi meidän kehittää valtatie 22 mukanaan
tuomia mahdollisuuksia, maaseudun uusia
matkailumahdollisuuksia ja huolehtia Rokuan vetovoimasta. Yrittäjyyttä voidaan lisätä
tukemalla aloittelevia yrittäjiä, luomalla heille mahdollisuuksia työllistää itsensä.

Riikka Pötsönen

Perheen

sisäinen väkivalta ei ole
perheen sisäinen asia!
Utajärvi on monen mittapuun mukaan rauhallinen paikka elää. Rauhallisuus ei kuitenkaan merkitse samaa kuin turvallisuus, sillä
koti, jonka tulisi olla ihmisten turvasatama,
ei sitä kaikille ole.
Utajärven sisällä kytee kuten muuallakin.
Kahden viimeisen vuoden aikana tehtiin
Utajärvelle 30 poliisihälytystä perheväkivallan takia. Luku ei ole suuri, mutta kun tiedetään lähisuhdeväkivallan olevan ilmiönä
yksi suurimmista piilorikollisuuden muodoista, on luku huolestuttava.
Lähisuhdeväkivaltaa ei yleisesti mielletä
samalla tavalla rikokseksi kuin tuntemattoman tekemä väkivalta, sillä teon tapahtumapaikka on oma koti ja tekijänä kumppani tai
läheinen, johon liittyy vahva tunneside. Lähisuhdeväkivallassa on kyse pitkäaikaisesta prosessista, jossa fyysisen ja psyyk-kisen
väkivallan muodot ovat vaihtelevina yhdistelminä läsnä. Lähisuhdeväkivalta on usein
jatkuvaa sekä pahenevaa, eikä alistettu uhri
kykene hakemaan apua.
Väkivallan ja hyväksikäytön uhka tulee
huomioida aina, kun kotiin annettavia palveluita suunnitel-laan. Muun muassa ikäihmiset ovat muistamattomuuden ja/tai fyysisen hitauden takia alttiita hyväksikäytölle.
Edellä mainitun takia ei myöskään naapuriapu ole aina se paras tukipalvelu.
Väkivallan varhainen tunnistaminen on
hyvin haastavaa, sillä mikään yksittäinen
teko tai merkki ei paljasta väkivaltaa. Viranomaiset tulee kouluttaa tunnistamaan väkivalta, opettaa ottamaan väkivalta puheeksi
ja toimimaan väkivallan kierteen katkaisemiseksi. Perheväkivalta ei ole koskaan perheen sisäinen asia! Se on yhteiskunnallinen
asia, johon meidän kaikkien on puututtava.

Kaisa Hiltunen

Pystymmekö Utajärvellä tähän?
Keskustan keskeinen vaaliteema kuuluu,
” On kotiin tulon aika”. Lausetta voisi vielä jatkaa, että on kodissa pysymisen ja jaksamisen aika.
Utajärven väestö on pääsääntöisesti vanhempaa sukupolvea, jotka haluavat viettää
kotiseudullaan viimeiset vuotensa. Hyvä,
että näemme valojen loistavan näin pimenevinä iltoina talojen ikkunoista. Se kertoo
kunnan ja kylien elävän. Nuoret muuttavat opiskelun ja työpaikan mukana muualle. Osa heistä palaa ja tuo meille kuntalaisil-

le uutta uskottavuutta ja uusia työpaikkoja.
Vanhenevan väestön hyvinvointi on minulle tärkein asia. Vanhenevien henkilöiden
paikka, niin kauan kun heidän ”humeettivetensä” toimii, (kuten Päätalon Kallekin totesi), ei ole laitoshoito, vaan koti, jossa meidän
kaikkien tulisi saada viettää loppuaikamme.
Koti on meille kaikille varmasti paras paikka. Kun näemme tutun ympäristön, saamme jaksamisen iloa ja virikkeitä tulevaan
päiväämme. Asia on toinen, jos vanhenevan
ihmisen kunto ei enää suo siihen mahdolli-

suutta, silloin olemme tosiasioiden edessä.
Mietitkö keskustellessasi laitoshoidossa olevan ihmisen kanssa, minne hän haluaisi aina
palata? Kotiin.
Kotihoito on aina laitoshoitoa halvempaa,
se meidän kaikkien tulee muistaa ja tunnustaa.

Miten eteenpäin?
- kodinhoitajien virat takaisin, asiakkaan
luona on tehtävä muutakin kuin tarkistettava oikea lääkitys. Siivousta, peseytymistä ja
jopa mielipiteiden vaihtoa tarvitaan
- kunnan työllistettyjä on ohjattava syrjäkylien vanhenevan väestön avuksi
- palvelulinjat syrjäkyliltä kuntakeskukseen tulee säilyttää
Varmasti osa vanhuksista olisi jopa valmis maksamaan osan kodinhoitajan / ns.
kylärengin kustannuksista , jos toimiva järjestelmä saataisiin aikaan. Saataisiin töitä nuorille, omaiset voisivat paremmin ja
ikääntyvä väestö tuntisi, että heistäkin välitetään.
Kaikki saisivat jotakin.

Pentti Räisänen
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Tsikku-koira pätevöityi Karva- Kaveriksi
Suomen Karva- Kaverit testasivat 25.9.2012
Oulussa lemmikkejä, jotka rakastavat halaamista ja rapsuttelua. Karva- Kaverit käyvät ilahduttamassa mm. lastenkodeissa,
lastentarhoissa, vanhainkodeissa, kehitysvammaisten palvelutaloissa ja erilaisissa tapahtumissa, monenlaisia ihmisiä.
Tsikku on 5-vuotias lapinporokoira ja
suuntasi Ouluun Caritas- Säätiölle KarvaKaveri -testiin. Testissä olevat eläimet testattiin aidossa ympäristössä kohtaamaan
erilaisia ärsykkeitä kuten mm. pyörätuolilla liikkuvia vanhuksia, putoilevia esineitä, äänekkäitä ihmisiä, epänormaalisti käyttäytyviä ihmisiä, ahtaita käytäviä ja hissillä
matkustamista. Myös makupalan ottamista kädestä testattiin. Makupalan mukana ei
saa lähteä kenenkään sormet. Läpäistäkseen
testin eläinten on oltava ns. varmoja edellä
mainituissa tilanteissa, eivätkä saa osoittaa
aggressiivisuutta tai epävarmuutta missään
vaiheessa testin aikana.
Tsikulle testi oli läpihuuto-juttu. Se hurmasi testissä testaajana olevia ihmisiä siinä
määrin, että testi meni kirkkaasti läpi. Toivon mukaan Tsikkua nähdään jatkossa ilahduttamassa niin vanhusten kuin lastenkin
arkea Utajärvellä.
Eläinavusteisuus on yksi osa-alue Green
Care -toiminnassa. Siinä yhdistyvät hyvinvointipalvelut sekä luonto- ja maaseutuympäristö. Hyvinvointipalveluja voidaan tuottaa luonnossa, maaseudulla ja maatiloilla.
Tilanteen mukaan luontoon liittyviä asioita
voidaan tuoda myös laitoksiin ja kaupunkei-

Roni Juntunen
ja Tsikku.

hin, kuten Karva- Kavereiden toiminnassa.
Samaa ideaa on tarkoitus kokeilla tulevina
kesinä Utajärven vanhan Pappilan ympäristössä, johon Oulujoen Karitsan lampaat tulevat laiduntamaan. Eläimet voivat saada
passiivisen liikkujan kävelemään, hiljaisen
puhumaan ja surullisen hymyilemään. Siinä onkin jo monta hyvää syytä, jonka vuoksi
tätä eläinavusteisuus ideaa kannattaa jatkaa

ja kehittää meidän kotikuntaamme sopivaksi toiminnaksi.

Riikka Juntunen

Pidetään kylät elävinä matkailua kehittämällä
Utajärvi on laaja, monimuotoinen kunta. Jokaisella sivukylällä on omat erityispiirteensä.
On vesistöjä, erämaita, soita, perinnemaisemia ja historiallisesti merkittäviä rakennuksia ja
alueita. Oulujoki yksistään pitää sisällään
jännittäviä tarinoita tervansoutu - ja
lohenkalastusajoilta. Alueen ihmiset ja
maisemat ovat olleet monen kirjailijan
innoituksen aiheina. Ahmaksen perinnekylä on rakennettu talkootyönä muutamien
kyläläisten toimesta, koska alueen historialliset tapahtumat ovat olleet merkittäviä ja
mielenkiintoisia ja ne on haluttu tuoda konkreettisesti esille meille nykyihmisille. Monia
muitakin matkailukohteita löytyy kunnastamme. Kunnassa on tehty paljon yhteistyötä ja yrittämistä kyliemme yhteiseksi hyväksi.
Meidät on huomattu myös maailmalla.
Rokua Geopark on geologisesti merkittä-

vä alue, joka on hyväksytty osaksi Unescon
Geopark- verkostoa. Rokuan vaarat alkoivat kehittyä n. 10 000 vuotta sitten viimeisimmän jääkauden loppuvaiheessa, kun sulava vesi ja voimakas tuuli alkoivat muovata
aluetta. Merestä paljastunut hiekka kulkeutui dyyneinä sisämaahan ja kasvillisuuden
sitoessa hiekan paikoilleen syntyivät Rokuan vaarat. Rokualta löytyy Suomen korkein
dyyni Pookivaara, n. 200 m ja yksi Suomen
syvimmistä supista, Syvyydenkaivo. Dyynien keskellä on soita, suojärviä ja lampia
vierivieressä. Rokuan ja Pikku-Rokuan sanotaankin olevan Suomen hienoimmat dyynialueet.
Utajärven lukio tekee yhteistyötä Euroopan lukioiden kanssa ja vie tietoa meistä
maailmalle. Kunnassamme liikkuu matkailijoita ulkomailta enenevässä määrin. Meillä
on jo hienosti majoitustiloja eri puolilla kuntaa, kiinnostavia nähtävyyksiä löytyy kuten
ruokaravintoloitakin. Ensimmäinen opas-

Kyläpäällikkö Risto Juntunen oik. ojentaa pokaalia
Niilo Jurvelinille, joka on tehnyt sukupolvenvaihdoksen ja Särkijärven kyläseura haluaa muistaa eläkkeelle jäävää yrittäjää. Tilaisuus oli viime kesänä Särkijärven koululla.

kurssi on pidetty ja palveluiden tuotanto
aloitettu, mm. koirasafarit ja melontaretkeily. Meillä on mahdollisuuksia kehittää aluettamme edelleen ja yhteistyöllä alueen kuntien, asukkaiden ja yrittäjien kanssa saamme
varmasti monta hienoa ideaa elämään ja
näin uusia työpaikkoja. Liikenneyhteydet
Oulusta ja lentokentältä pitää myös saada
toimiviksi niin matkailijoille kuin sivukylien asukkaille. Kaikilla ei ole omaa kulkuvälinettä, ja jotta ihmiset, varsinkin nuoret ja
vanhemmat, voivat asua haja-asutusalueella, täytyy heidän päästä kulkemaan palvelujen äärelle.

Raija Robinson

Kuntaan lisää
asukkaita
Meillä on tosi laadukkaita tontteja kaavoitettuna kylän läheisyydessä. Peräänkuulutan
lisää markkinoinnillista osaamista niiden rakentamiseksi.
Nykyajan ihminen haluaa mahdollisimman valmista, myös rakentamisen osalta.
Meillä on kunnassamme tosi laadukas rahalaitos, mahtavia rakennuspaikkoja ja rakentajia. Aletaan markkinoida ”avaimet käteen
periaatteella” taloja, niin uskon kiinnostuksen lisääntyvän ja saamme uusia perheitä
kuntaamme.

Risto Juntunen
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Terveiset Kiiminkijokivarresta
Tavoitteemme on, että Utajärven kunta säilyy itsenäisenä kuntana ja päättää omista asioistaan tästä
eteenkinpäin. Takavuosina jouduimme tekemään kipeitä päätöksiä saadaksemme kunnan talouden tasapainoon. Tehdyt ratkaisut ovat tuottaneet tulosta, sillä
viime vuonna teimme Suomen parhaan tuloksen asukasta kohti laskettuna.
Tuloksella emme halua rehvastella, mutta voimme
näyttää mihin myös pieni kunta pääsee, kun halua on.
Aikoinaan valtuusto hyväksyi ns. kyläkukkaron, jossa kylät saivat tietyn euromäärän hoitaakseen kylän
infan. Kylistä ainoastaan Juorkuna tarttui tähän mahdollisuuteen, jossa esim. yksityisteiden linkous on kyläyhdistyksen hoidossa. Matti Vanhasen johtama hallitus antoi puunhuollon turvaamiseksi lakiesityksen,
jolla saadaan yksityistiet peruskorjattua hyvään kuntoon. Tällä avustuksella olemme saaneet kuntoon Särkijärvellä Kurimontien ja Etelärannantien, Juorkunassa Salontien ja Perjakantien. Myös muilla kylillä on
toteutettu samanlaisia hankkeita. Peruskorjauskustan-

nusten yhteisarvo nousee yli miljoonaan euroon. Kunnan taloustilanteen kohennuttua on voitu tehdä uusia
rakennushankkeita. Kuntaan on suunnitteilla mm. erityisryhmien asuintalo. Talon paikasta ei vielä ole tehty päätöstä. Mielestäni hyvä paikka löytyy Rauhalasta.
Talo on erittäin hyväkuntoinen ja varustettu mm. automaattisella sammutusjärjestelmällä. Kylältä löytyy
myös ammatti-ihmisiä hoitamaan tarvittavat palvelut.
Erityisryhmien asuintalon suunnitellut kustannukset
olisivat n. 350 000€. Rauhalan ratkaisu maksaisi kunnalle muutamia kymmeniä tuhansia euroja. Naapurikunnasta Puolangalta, noin 25 kilometrin päästä,
löytyvät tarvittavat terveys- ym. palvelut. Jos sairaankuljetuspalvelut muuttuvat myös meillä siten, että
ambulanssi on saatavissa omassa kunnassa vain päivällä klo 8-18 ja yöpäivystys jää kokonaan pois, voisimme neuvotella Puolangan kanssa myös kiireellisestä sairaankuljetuksesta - muiden sote-palveluiden
lisäksi. Pohjanperän ihmisten näkökulmasta katsottuna Oulun kaupungin haaveilema vedenotto Viinivaa-

rasta on ehdottomasti torjuttava. Haluamme säilyttää
Kiiminkijoen nykyisellään kalastus- ja matkailukäytössä. Tulevissa hankkeissa tulee kehittää Kurimon
aluetta ja muita jokivarren matkailukohteita. Kunta
on päättänyt tukea haja-asutusalueiden asuinrakennusten rakentamista 3000 euron avustuksella. Avustuksen voivat saada jo rakentamisen aloittaneetkin.
Kunta tukee myös kyläseuroja vuosittaisella avustuksella, esimerkiksi Juorkunan Havulalle on myönnetty
toiminta-avustus vuoden 2013 alusta. Kylille on suunnitelmissa laajakaistan rakentaminen. Laajakaista Kaikille -hankkeen mukaisen rakentamisen toteutus tulee
ajankohtaiseksi jo tämän vuoden aikana.

Eero Pirttikoski

Mitä syömme

nyt ja tulevaisuudessa - lähiruoka - luomuruoka?
Sateisesta kesästä seuranneen heikon sadon jälkeen on
havahduttu siihen, että Suomen huoltovarmuus kotimaisen ruoan osalta on heikko. Lisäksi maailmallakin
on tulossa muista syistä (kuivuus, tulvat ym. luonnonolosuhteet) katovuosi. Ruoan hinta onkin noussut ja
tulee lähiaikoina vielä nousemaan.
Olen saanut olla mukana kansanedustaja Anne
Kalmarin vetämän eduskunnan ruokaryhmän työssä
tämän vuoden alusta Maa- ja kotitalousnaisten keskuksen edustajana. Kesäkuussa saimme kutsun Tasavallan presidentin Sauli Niinistön luo. Ruokaryhmä esitti vetoomuksen suomalaisen ja maakuntien
makujen puolesta. Vetoomuksessa esitettiin mm. että
Presidentin kaikissa edustustilaisuuksissa käytetään
suomalaista ruokaa ja mahdollisimman paljon luonnonmukaisesti tuotettuja, kotimaisia raaka-aineita ja
eri maakunnista tulevia paikallisia tuotteita.
Ruokaryhmän jäsenillä oli mahdollisuus keskus-

tella Niinistön kanssa lähiruuasta ja sen käytöstä. Tasavallan presidentti suhtautui Ruokaryhmän vetoomukseen hyvin myötämielisesti ja hän kertoi olleensa
lähiruuan asialla jo aiemmissa tehtävissään. Meidän
kaikkien yhteinen huoli on Suomen huoltovarmuuden turvaaminen kotimaisen ruuantuotannon osalta.
Maailman ruokakriisien uhatessa se on ensiarvoisen
tärkeää. Se on myös yksi syy, miksi pienimuotoista
ruokatuotantoa on tuettava myös tulevaisuudessa. Samalla vaikutetaan maaseudun säilymiseen monimuotoisena ja elävänä.
Ruoan alkuperän tuntemus on heikentynyt. Viljelijät ovat järjestäneet tämän kesän aikana suuren suosion saaneita tutustumispäiviä maatiloille. Nämä tilaisuudet ovat tärkeitä erityisesti lasten ja nuorten
ruokatuntemuksen lisäämisessä. Myös lisääntyvä
kaupunki- ja palstaviljely ovat omalta osaltaan tervetulleita ilmiöitä. Lähiruokatuotanto (yhteisöllisyys,

osallistavuus) ja ruuanvalmistustaitojen opettaminen
sekä ylläpitäminen voivat osaltaan olla keinoja ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Lähiruokapiirit ovat hyvä ja
entistä suositumpi kanava pellolta pöytään. Ne tuovat
samalla tuottajaa ja kuluttajaa lähemmäksi toisiaan.
Ruoan alkuperän lisäksi tärkeintä on hyvä maku.
Paikallinen, mahdollisimman vähän kuljetettu, puhtaassa ympäristössä tuotettu tuore ruoka on myös
herkullisen makuista. Kun tunnemme ruoan juuret,
voimme hyvällä omalla tunnolla syödä vastuullisesti
tuotettua ruokaa.

Kaisu Merilä

Energiapuun käyttö Utajärvellä
Utajärven kunta teki vuonna 2009 päätöksen siirtää
kunnan kaukolämmön tuotanto yksityisen yrityksen,
Tervantien Lämpö Oy:n hoidettavaksi. Tämä päätös
mahdollisti sen, että oman kunnan alueelta saatavalle energiapuulle löytyi käyttökohde. Meille Tervantien Lämpö Oy:ssä on erityisen tärkeää, että saamme
tarvitsemamme puun nimenomaan Utajärveltä. Kun
puu tulee omalta paikkakunnalta myös puusta saata-

va hyöty jää paikkakunnalle, kantorahatuloista aina
lopputuotteeseen eli kaukolämpöön asti ja kaikki vaiheet siltä väliltä. Paikallisen Metsänhoitoyhdistyksen
asiantunteva apu sopivien kohteiden hankinnassa on
ensiarvoisen tärkeää.
Tulevaisuudessa puun käyttöä Utajärven kunnan
lämmöntuotannossa voimme vielä lisätä, mikäli se
katsotaan taloudellisesti kannattavaksi toimenpiteek-

si. Täällä Utajärvellä on vielä runsaasti kiinteistöjä, jotka lämpenevät öljyllä ja mielestäni meidän ei kannata
tuhlata euroja ”öljysheikkien” hyväksi.

Markku Mustonen
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Särkijärviset eivät luovu pankkipalveluista

Utajärven Osuuspankin Särkijärven konttorin osoite muuttuu ja asiakkaat kävivät 20.9. tutustumassa uuteen palvelupisteeseen. Siirto tapahtuu 16.10.2012.
Pankkipalvelujen viikoittainen aukioloaika säilyy entisenä eli tiistaisin klo 11.00 – 15.00.

Valppaana tulevaisuuteen
Utajärven Keskusta on pyytänyt kunnanjohtajalta arviota siitä, missä tilanteessa kuntakenttä nykyään Suomessa makaa ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät
sekä Suomessa että Utajärvellä
Suomalainen kuntasektori elää tällä hetkellä sellaisen myllerryksen tilassa, jota tuskin lienee aiemmin
koettu. Parhaillaan on käynnissä Kuntalain uudistaminen, Rakennelain laatiminen, Sosiaali-terveysjärjestämislain laatiminen, Valtionosuusjärjestelmän uusiminen. Kaiken tämän tulisi myös tapahtua hyvin
lyhyessä ajassa, nykyisen eduskuntavaalikauden aikana. Kataisen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattuna
päämääränä on muodostaa Suomeen vahvoihin peruskuntiin pohjautuva kuntarakenne. Kunnan pitäisi
ohjelman mukaan itse pystyä vastaamaan kunnan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa lukuun
ottamatta. Syrjäisillä alueilla, vahvojen peruskuntien
ulkopuolella, palvelut ohjattaisiin riittävän suuriksi
kokonaisuuksiksi, tukeutuen vahvoihin peruskuntiin,
ns. vastuukuntamallilla.
Kataisen hallitus on vienyt em periaatetta systemaattisesti eteenpäin, vaikka suunnilleen kaikki kunta-alan asiantuntijat sekä suurin osa kunnista ovat tuominneet ajatuksen epärealistiseksi. Käytännössä on
mahdotonta järjestää sosiaali-terveyssektorin palve-

luja pelkästään vahvojen peruskuntien toimesta ilman
kuntien välistä yhteistyötä.
Hallituksen tarkoituksena on ollut tuoda rakennelakiesitys sekä sosiaaliterveys-järjestämislakiesitys
kuntiin lausunnolle kuluvana syksynä. Hallitus ei ole
ainakaan vielä, tätä kirjoittaessani, tähän pystynyt, joten voi olla, että kuntavaaleihin valmistautuva kansa
ei saa ottaa kantaa tärkeimpään asiaan, joka kuntavaaleja koskee.
Lausunnot kuitenkin jossakin vaiheessa pyydetään
kunnilta. Utajärven kunnan alustava kanta on ollut,
että järkevintä on rakentaa Pohjois-Suomeen maakunnittaiset kuntayhtymät, jotka huolehtivat ainakin sosiaali-terveyssektorista ns. peruserikoissairaanhoitoa
myöten. Kyseisillä kuntayhtymillä olisi ko. palveluiden järjestämisvastuu, toiminnan rahoitus olisi myös
niillä. Tämä tarkoittaisi valtionosuuksia, kuntarahoitusta/asukas, osittain KELA-rahoitusta. Tällöin voitaisiin rakentaa yhtenäiset hoitoketjut asiakkaille,
pallottelu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä loppuisi, voitaisiin rakentaa yhtenäiset sähköiset potilastietojärjestelmät. Tälläkin hetkellä
sote-palvelut hoidetaan kuntayhteistyössä Oulunkaaren kuntien kesken. Em. tavalla toimintaan saataisiin
vielä uutta tehokkuutta jota tarvitaan tulevaisuudes-

sa. Palvelujen tuottaminen tapahtuisi sitten myös pienemmissä puitteissa, pienemmät alueet ja yksityissektori huomioiden.
Kunnat voisivat tämän jälkeen harkita, millä tavalla
ne huolehtisivat muista kuntapalveluista; esimerkiksi perusopetuksesta,lasten päivähoidosta, hyvinvoinnin kehittämisestä, elinvoimasta, ympäristöstä, kaavoituksesta. Itsenäisesti, kuntien välisellä yhteistyöllä,
vapaaehtoisilla kuntaliitoksilla
Niin kuin edeltä ilmenee, tulevalla valtuustolla on
paljon pohdittavaa kunnan hyvän tulevaisuuden kaavailemisessa. Urakkaa helpottaa se, että kunnan talous
on tällä hetkellä hyvässä kunnossa. Samoin uusi toimintajärjestelmä on rakennettu, kuntastrategia on uusittu. Näillä eväillä, uskon, Utajärven kuntalaiva seilaa
vakaasti eteenpäin.

Kunnanjohtaja
Kyösti Juujärvi

UTAJÄRVEN KESKUSTA 2012
11. Rollup

Julkasija:	Utajärven Keskusta ry
Vastaava toimittaja: Pentti Tuovinen
Lehtitoimikunta	Tarja Kinnunen,
	Anna-Liisa Valtanen

Sivunvalmistus:

VKK-Media Oy/Eila Lahtinen
www.vkkmedia.fi
Painopaikka: 	Suomalainen Lehtipaino Kajaani
Malli puolueen rollupista.

Maksaja suomen Keskusta r.p.

Maksaja suomen Keskusta r.p.

On kotiin tulon aika.
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Muista äänestää!
Ennakkoäänestys keskiviikko 17.10. - tiistai 23.10.2012
Varsinainen vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012 klo 9-20.

RAKENNUSPALVELU

Pentti Räisänen
Rakentaminen/saneeraus
Räisäläntie, 91880 Ahmas
Puh.040-8204967
pentti.raisanen@hotmail.fi

Oulunkaari - hyvinvointia ihmistä lähellä
Oulunkaaren kuntayhtymän tehtävä on järjestää ja tuottaa jäsenkuntiensa Iin, Pudasjärven, Simon, Utajärven ja Vaalan sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset
palvelut päivähoitoa lukuun ottamatta.
Oulunkaaren kuntayhtymän alueella asuu n. 28 000 ihmistä. Oulunkaaren toimintamallilla pystytään räätälöimään koko yhteistoiminta-alueelle asiakaslähtöiset ja kuntakohtaisesti paikalliset olosuhteet huomioivat lähipalvelut. Oulunkaaren
kuntapalvelutoimisto tuottaa kuntien talous-, henkilöstö- ja atk-palvelut. Kuntien
päättämiin muihin palveluihin kuuluu muun muassa elinkeinoneuvonta.
Kuntayhtymä toimii myös alueiden kehittämisestä annetun lain ja muiden seutuyhteistyötä koskevien lakien tarkoittamana seutukunnan yhteistyöorganisaationa.

Utajärven kunnan sosiaali- ja
terveyspalvelut tuotetaan ostopalveluna Oulunkaaren
kuntayhtymältä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Utajärven
kunnanvaltuusto tekee kuntayhtymän kanssa vuosittain palveluiden
järjestämissopimuksen. Kunnanvaltuusto sekä yhtymähallitus seuraavat aktiivisesti sopimuksen toteutumista. Budjettivuoden aikana järjestetään myös valtuustoseminaareja, joissa pureudutaan tarkemmin sopimuksen yksityiskohtiin. Tällöin valtuusto puntaroi palvelujen
kehittämistarpeita sekä vaihtoehtoisista ratkaisuvaihtoehdoista käydään keskusteluja.

Sähköasennus J Valkama
Sähköasennustyöt
Utajärvi, Muhos ja Vaala alueelle
puh. 040 502 4785 ( 0400 310 925)

MYY
Vasta valmistuneesta
As Oy Utajärven Jokihovista
2h + k + s 53,5 m² 4. krs.
3h + k + s 68,0 m² 3. krs.
Varaa pikaisesti oma näyttö:
0400 770 050 / Mikko
0400 680 542 / Matti

Tarja Kinnunen
Yhtymähallituksen varajäsen

Ehdokkaat koulutuksessa
Lähes kaikki Utajärven Keskustan 31 kuntavaaliehdokasta kokoontui 19.9. Hyvinvointitaloon koulutustilaisuuteen.
Koulutttajaksi oli saapunut Tapio Junttila Oulusta. Hänellä oli monia käytännön vinkkejä ehdokkaille esiintymisestä ja asioista, joihin kannattaa paneutua. Kouluttaja innosti tavoittamaan äänestäjät tehokkaasti omilla kampanjasivuilla. Onnistuneet kotisivut voi luoda helposti esimerkiksi Kotisivukone-palvelun avulla, jossa tarjotaan
puolueilmeen mukaiset sivut pienellä maksulla. Vaalimainonnasta hän antoi ohjeita esimerkiksi tukien ilmoitusvelvollisuudesta. Kouluttaja kehotti tekemään vaalityötä innostuneesti ja saada sitä kautta onnistuneen tuloksen vaaleissa. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Pentti Tuovinen kertoi vaalityösuunnitelmista, sekä keskusteltiin yhteisistä
vaalityömuodoista sekä ajankohtaisista kunnan kuulumisista.
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REMONTTIPALVELU

Utahalli Oy
Puh. 0500 588 080

Vuokrattavana

Kakaravaara -huvila
Rokualla
Tiedustelut:
info@kakaravaara.fi

puh. 044 020 7097

utahalli@utanet.fi
www.kakaravaara.fi

Rokuan Rengas
ja Laite Oy

Utajärvi, puh. 0400 162 001,
mika.kemila@k-market.com
Avoinna: ma-pe 8-21, la 8-21, su 12-21

Liekotie 10
91600 Utajärvi
puh. 0400 811 449

MERILÄN
KARTANO

saikotek
talotekniikka
ja mittauspalvelut

RP-Koneet Ky
Utajärvi
Puh. 010 548 1444
jaakko.laitinen@rp-koneet.fi
www.rp-koneet.fi

www.
merilankartano.com
Puh. 08 5421 128

www.saikotek.fi
Varaa ensi kesän
maisemanhoitajat!

SUORITAMME JATKUVAA
METALLIROMUN KERÄYSTÄ

Noudamme rautaromut,
maatalousromut ja autonromut
Meille voi tuoda romuakut, kodinkoneita
ja romurenkaita veloituksetta
MEILTÄ MYÖS ROMUTUSTODISTUKSET
JA REKISTERISTÄ POISTO

Nosto- ja
siirtopalvelu

Oulujoen Karitsa
p.045-6781667

Varaa ensi kesän maisemanhoitajat!

Oulujoen Karitsa p.045-6781667

UTACON OY

0400 892 414
Varastotie 9, UTAJÄRVI

www.utacon.fi

Seppo Moilanen
p.050-3362288

TERVANTIEN LÄMPÖ OY
Utajärvi

• Lämmöntuotanto
• Energiapuun osto
OSTAMME ENERGIAPUUTA
OULUJOKIVARREN ALUEELTA

Kysy lisää:
Markku Mustonen
Jukka Koistinen
Juha Moilanen

puh. 0400 585 754
puh. 050 583 1465
puh. 0400 180 480

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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Kauan odotettu urheilukentän
peruskorjaus on alkanut

Täysimääräistä valtionosuutta ei urheilukentän peruskorjaushankkeelle saatu, mutta siitä huolimatta kunta päätti toteuttaa hankkeen alkuperäisessä laajuudessa. Urheilukentän
pohjatyöt ovat nyt jo käynnissä. Maanvaihtotyöt ja salaojituksen rakentaminen ovat oleellisia asioita kestävän lopputuloksen saamiseksi, vaikka urheilukentällä ei tulla näkemään järeitä rakennuksia.
Varsinainen urheilukenttä aidataan ja sen sisälle tulee jalkapallo- ja pesäpallokenttä, jonka katteena on hiekkatekonurmi. Aidatun alueen sisäpuolelle tulee kivituhka päällysteinen alue kuulantyöntöä ja korkeushyppypaikkaa varten.
Kolme 350 metriä pitkää juoksurataa ja 110 metrin pituisella matkalla on viisi rataa rinnakkain. Juoksuradan ulkopuolella, mutta kuitenkin aidatun alueen sisäpuolella on frisbeegolf-koreja ja pituushyppypaikka.
Uutta tässä suunnitelmassa on alueen yhteen nurkkauk-

seen tulevat ulkoliikuntalaitteet ja Ahmatien varteen aitauksen ulkopuolelle tuleva motoriikkarata. Esitteen mukaan
motoriikkarata voidaan rakentaa kivistä tai puupölkyistä.
Voisi kuvitella esimerkiksi päiväkotilapsia sen käyttäjiksi.
Tällä tavalla Utajärven koulukeskuksen ympäristöstä tulee valmis. Ensi kesänä näemme onko aluetta suunniteltaessa ajateltu myös varttuneempaa väkeä.

Anna-Liisa Valtanen

Äänestä lähipalvelujen puolesta!
Arkeamme koskevia päätöksiä tehdään kunnissa. Niin myös
Utajärvellä. Päätöksenteolla vaikutetaan mm. kouluihin, päiväkoteihin, kirjastoihin, kevyen liikenteen väyliin, asumiseen, liikuntapaikkoihin, terveydenhuoltoon ja vanhusten
hoivaan.
Olen huolissani siitä, että tämä maa jakaantuu entistä voimakkaammin menestyjiin ja häviäjiin. Ihmisten elintilaa ja
valinnanmahdollisuuksia ollaan kaventamassa muun muassa kaavoituksella.
Kuntavaaleissa on nyt kyse myös kuntien olemassaolos-

ta ja kuntalaisten oikeudesta vaikuttaa. Kunnissa tiedetään
parhaiten, miten asiat kannattaa paikallisesti hoitaa.
Keskusta ei halua suurkuntia, joissa päätöksenteko karkaa kauas. Päätöksenteko toteutuu sitä paremmin, mitä lähempänä ihmistä se on.
Ihmiset ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita. Siksi niin lasten päivähoidossa kuin vanhusten hoidossa tulee
olla vaihtoehtoja. Asioiden pitää olla kuntalaisten käsissä.
Keskusta ei hyväksy Kataisen hallituksen pakottavaa ja ylhäältä sanelevaa kuntapolitiikkaa.
Meille on myös tärkeää, että pienten lasten koulu on kodin tuntumassa. Ja että muutkin arjen päivittäiset palvelut
järjestyvät mahdollisimman läheltä. Siksi Keskusta esittää
lähipalvelulakia, jolla turvataan laadukkaat palvelut lähellä koteja.
Varsinkin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista
huolehtiminen on tulevaisuuden rakentamista. Meidän on
yhteisvoimin puututtava siihen, että yksikään ei syrjäydy.
Kunnallinen kotiapu on palautettava myös lapsiperheiden
saataville niin Utajärvellä kuin muissakin kunnissa.
Ihmisen sivistys ja oikeus harrastuksiin ei saa olla varallisuudesta kiinni. Keskusta puolustaa palveluita myös ydinkeskustan ulkopuolella. Meille on tärkeää, että jokainen voi
elää omanlaistansa elämää muita ihmisiä kunnioittaen.
Sellainen Suomi menestyy, jossa teemme työtä ja välitämme toinen toisistamme.
Tsemppiä ja iloa vaalityöhön,

Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja, kansanedustaja

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

