
KAINUU
Vihreä Kainuu on elinvoimainen, kestävä, 

yhdenvertainen ja vireä 
Kuntavaaliohjelmaa laatiessam-
me tarkastelimme vuoden 2017 
vaalien ohjelmaamme. Moni koh-
ta siitä on toteutunut tai edistynyt, 
mutta vielä on asioita myös työn 
alla. Tämä onkin tärkeä muistaa 
vaalien alla: työn pitää olla pitkä-
jänteistä, jatkuvaa ja olosuhtei-
den mukaan muuttuvaa. Maailma 
ei mene eteenpäin neljän vuoden 
sykäyksissä, vaan pitää katsoa 
kauemmas tulevaisuuteen ja osa-
ta ennakoida kymmenien vuosien 
päähän. 

Ympäristön hyvinvointi on otet-
tava huomioon kaikessa päätök-
senteossa. Tässä asiassa ei ole 
vaihtoehtoja. Ilmastonmuutos 
uhkaa myös kainuulaista elämän-
tapaa: retkeily, mökkeily, kalastus 
ja metsästys, sellaisena kuin ne 
tunnemme, ovat vaarassa. Toisin 
kuin joskus väitetään, me vihreät 
emme ole kieltämässä autoilua, 
metsähakkuita tai teollisuutta. Ke-
hittäminen kestävälle pohjalle on 

kuitenkin tarpeen. Puurakentami-
sen edistäminen on meille tärke-
ää. Täysikasvuinen kainuulainen 
puu tulisi hyödyntää rakentami-
sessa, eikä lähettää vessapape-
riksi maailmalle. Hakkuutavoilla 
on merkitystä paitsi luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta, myös 
virkistyskäyttäjille. Teollisuutta 
suunniteltaessa on ympäristö 
otettava vahvasti ja rohkeasti 
huomioon. Luonnon suojelemisen 
keinot on useimpiin tilanteisiin jo 
keksitty, ne pitää vain ottaa käyt-
töön. Vähähiilisiä ratkaisuja tar-
joamalla luomme samalla myös 
työtä ja toimeentuloa. 

Laadukas varhaiskasvatus ja 
perusopetus, sekä jatko-opinto-
paikat ovat äärimmäisen tärkeitä 
lastemme elämänlaadulle. Ryhmi-
en tulee olla tarpeeksi pieniä, että 
kaikki oppilaat voidaan huomioida 
yksilöinä. Näin voidaan turvata op-
pimisen lisäksi kaikille turvallinen 
koulunkäynti, jossa kiusaamista 

ei ilmene. Apua erilaisiin elämän-
tilanteisiin ja haasteisiin tulee ol-
la saatavilla helposti ja nopeasti. 
Myös opettajien ja muun henkilö-
kunnan jaksamista ja osaamista 
tulee tukea, he ovat koulujemme 
tärkein resurssi. 

Kirjastojen ja kansalaisopistojen 
palvelut pitää säilyttää myös jat-
kossa. On tärkeää, että kaikilla on 
mahdollisuus harrastamiseen ja 
itsensä kehittämiseen taustoista 
riippumatta. Kulttuuripalvelujen 
merkitystä ei voi liikaa korostaa: 
taide tutkitusti helpottaa muun 
muassa mielenterveysongelmia. 
Meillä on upeita, hienosti hoi-
dettuja museoita, musiikkiopis-
toja, tanssikouluja, teattereita ja 
kolmannen sektorin ylläpitämiä 
kulttuuritaloja, jotka tarjoavat mo-
nipuolisesti harrastuksia ja iloa 
sekä sielulle että aivoille. 

Sote-asioissa meillä on edessäm-
me tiukkoja tilanteita ja valtavasti 

paineita tehdä oikeita ja oikeu-
denmukaisia päätöksiä. On etsit-
tävä uusia toimintamalleja, kun 
nähdään, että vanhat mallit eivät 
enää toimi. Ennaltaehkäisy on 
avain kannattavuuteen. Liikunta, 
kulttuuri ja toimivat peruspalvelut 
pienentävät loppulaskua huomat-
tavasti. Erikoissairaanhoito on 
se kallein tapa korjata ihmistä, ja 
ainoa keino välttää sitä on pitää 
ihminen hyvinvoivana.

Kainuun veto- ja pitovoimaisuu-
desta on viime aikoina kuultu 
paljon. Erityisesti nuoret naiset 
karkaavat helposti muualle. Meil-
lä täytyy olla työ-, koulutus- ja ura-
mahdollisuuksia myös naisille. 
On syytä miettiä, miten otamme 
uudet tulokkaat ja Kainuuseen 
muuttamista harkitsevat vastaan, 
ja kuinka kohtelemme kanssaih-
mistä. Me itse luomme Kainuun 
ilmapiirin. Ehkäpä luonteeseem-
me luterilaisen perinteen muka-
na juurtunut ”itku pitkästä ilosta” 

-mentaliteetti vaikuttaa edelleen 
niin, että meidän on vaikea kers-
kailla omallamme. Nyt on aika 
oppia siitäkin vanhasta pois, iloita 
ja kehua.

Me Kainuun Vihreät haluamme 
rakentaa uutta, kehittää vanhaa 
ja kuunnella heitä, joiden ääni ei 
kanna. Me lupaamme tehdä kaik-
kemme ja parhaamme yhteisten 
asioiden eteen. Lupaamme vaalia 
kykyämme asettua toisen ase-
maan, ja kehitellä ratkaisuja, jotka 
ovat kohtuullisia kaikille osapuolil-
le. Lupaamme olla heikomman ja 
pienemmän puolella, aina luontoa 
kunnioittaen. 

Kuntavaaliohjelmamme löytyy 
kokonaisuudessaan osoitteesta 
kainuunvihreat.fi

Nina Jyrkäs
Kainuun Vihreiden 

puheenjohtaja

Tutustu kuntavaaliehdokkaisiimme > 



Sari Alakurtti
Platform Solutions Consultant

60

Sotkamo

Sari on Espoosta Vuo-
kattiin tiensä löytänyt 
paluumuuttaja ja leikki-
ikäisen touhuajan äiti. 
Urheilullinen Sari tuo 
tuoretta näkökulmaa 
Sotkamon päätöksente-
koon - ympäristöasioita 
ja inhimillisyyttä vah-
valla tulevaisuuspaino-
tuksella. 

Virpi Juvonen
Opettaja

2

Paltamo

Virpi on biologian ja 
maantiedon opettaja 
sekä luontojärjestö-
aktiivi. Onkin päivän-
selvää, että luonto ja 
etenkin kainuulaiset 
metsät ovat hänelle tär-
keitä. Paltamolaisena 
opettajana hän haluaa 
tehdä avointa, tulevai-
suususkoista, lapset 
ja nuoret huomioivaa 
politiikkaa. 
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Perttu Hallikainen
Näyttelijä (FIA)

Seppo Jonninen
Eläkelainen, yhteisöpedagogi

Nina Jyrkäs
FM, hankepäällikkö, Kainuun 
Vihreät ry:n pj, 
kaupunginvaltuutettu

Kajaani

Mikko Alakärppä
Opettaja, Yrittäjä

Urheilullinen ja energinen 
Mikko tuo vihreiden 
ehdokaskaartiin osaamista 
niin yrittäjyydestä kuin 
tietotekniikastakin. Hän 
on pienen lapsen isä, hiih-
totaustainen kestävyysur-
heilija sekä vankkumaton 
luonnon puolustaja. 
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Kajaanin kaupungin-
teatterin näyttelijänä 
Perttu on eittämätön 
kulttuuripuolen osaaja 
sekä puolustaja. Hän 
on kolmen lapsen isä ja 
haluaa parantaa nuorten 
mielenterveyspalveluita 
sekä kehitysvammaisten 
työllistymistä. 

Nina on kaupunginval-
tuuston jäsen ja hänen 
asiantuntemuksensa on 
hyvin laaja-alaista. Hän 
on toiminut matkailun 
- etenkin luontomat-
kailun - kehittämisteh-
tävissä, ja nyt viime 
vuodet Nina on toiminut 
maahanmuuton viran-
omaistehtävissä sekä 
kotouttamisen parissa. 

Hanna Karvinen
Laillistettu sosiaalityöntekijä, 
YTM, kaupunginvaltuutettu

Senni Kela
FM, aineenopettaja

Anne Kemppainen
Kätilö, seksuaalineuvoja,
kaupunginvaltuutettu

Silja Keränen
Diplomi-insinööri,
kaupunginvaltuutettu

34 35 36 37

Hanna on kaupunginval-
tuuston jäsen ja puo-
lustaa tinkimättömästi 
pienen ihmisen asiaa 
- etenkin vammaisten, 
ikäihmisten ja lasten oi-
keuksia. Sosiaalityönteki-
jänä hänellä onkin siihen 
erinomaista osaamista 
sekä näkemystä. 

Anne on Kajaanin 
vihreän valtuustoryh-
män puheenjohtaja, 
inhimillisen ja pehmeän 
politiikan puolustaja, 
kolmen lapsen äiti ja 
kahden mussun mum-
mo. Kätilönä seksuaa-
literveys, tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus ovat 
Annelle lähellä sydäntä. 

Silja on kaupunginval-
tuuston ja -hallituksen 
jäsen, vihreän puolueen 
valtuuskunnan puheen-
johtaja ja kahden päi-
väkoti-ikäisen lapsen 
äiti. Ympäristöpuolen 
diplomi-insinöörinä hän 
näkee, kuinka vähä-
hiiliseen maailmaan 
siirtymisessä on paljon 
elinkeino- ja työllisyys-
mahdollisuuksia Kajaa-
nille ja Kainuulle. 

Senni on Kajaaniin pa-
luumuuttanut englannin 
kielen opettaja, taide- ja 
kulttuurikentän moniotte-
lija sekä kahden koulu-
laisen äiti. Senni haluaa 
luoda yhdenvertaista, 
eteenpäin katsovaa ja 
ilmastoystävällistä kult-
tuurikaupunkia. 

Nyt jo eläkkeellä oleva 
Seppo on nuorisotyön 
ammattilainen. Työk-
seen hän toimi kaupun-
gin nuoriso-ohjaajana 
huolehtien esimerkiksi 
erityisnuorista. Harras-
tuspuolella hän toimi 
partiossa niin ikään 
nuorten parissa. 

Minna Tuhkala
viulunsoiton lehtori, muusikko, 
taiteellinen johtaja
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Minna opettaa viulunsoit-
toa Kainuun musiikkiopis-
tossa ja toimii Barokki Soi 
-festivaalin sekä Risti-
järven Veisuufestivaalin 
taiteellisena johtajana. 
Musiikista ja musiikil-
le elävä Minna haluaa 
edistää kulttuurikaupunki 
Kajaania sekä huolehtia 
luonnon puhtaudesta.

Brigantia muutti vuo-
denvaihteessa takaisin 
kotikaupunkiinsa Kajaa-
niin. Virka-aikana hän on 
opettaja, joskus näyttelijä 
ja aina poliitikko. Ihminen, 
jolle feministinen poli-
tiikka ja tasa-arvo sekä 
yhdenvertaisuus ovat 
tärkeimpiä asioita. 

Brigantia Törnqvist
Opettaja, Näyttelijä

Pertti Raninen
Koneteknikko

Ulla-Maija Oikarinen
Arkkitehti

27 28

Ristijärvi

Pertti on etätyön uran-
uurtaja, joka on tehnyt 
konesuunnittelua 
teollisuudelle metsän 
keskeltä, Ristijärven  
Lumivaaralta. Vihreisiin 
Pertti lähti mukaan, 
koska hän haluaa hillitä 
ilmastonmuutosta ja 
taata siten elinkelpoi-
sen maapallon myös 
jälkipolville.  

Ulla-Maija toimii Hyrynsal-
men, Paltamon ja Risti-
järven aluearkkitehtina. 
Hän haluaa olla mukana 
tekemässä vihreämpää ja 
vireämpää Ristijärveä. 

Tiina Pehkonen
Kulttuurituottaja
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Hyrynsalmi
Ivalossa syntynyt Tiina 
muutti Hyrynsalmelle 
Puuopperan myötä. 
Mustarindalla työs-
kentelevä Tiina haluaa 
olla mukana kehittä-
mässä Hyrynsalmesta 
ilmastoystävällistä ja 
eloisaa kuntaa. Hänen 
mielestään ympäristö 
ja talous ovat hyvinkin 
yhteensoviteltavissa, 
jos vain luovuutta ja 
tahtoa riittää. 

Suomussalmi

Kimmo Kumpulainen
FM,Lehtori

Karl Kunnas
Valtiotieteiden maisteri

Karoliina Kuvaja
Teatteri-ilmaisun ohjaaja, 
Doula

Emmelina Kytölä
Opiskelija
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Kimmo on biologian ja 
maantiedon opettaja 
sekä luontoharrastaja. 
Tästä voikin päätellä, 
että luonto on hänelle 
tärkeä asia. Lisäksi 
isänä ja OAJ-aktiivina 
hän haluaa huolehtia 
siitä, että arki kouluissa 
on hyvää.  

Karoliina on touhukkaan 
taaperon ja pienen vau-
van äiti, jonka sydäntä 
lähellä ovat kulttuuri, si-
vistys ja luonto. Hän on 
aktiivitoimija kajaanilai-
sessa kulttuurikentässä 
sekä koulutuksen käynyt 
synnytystukihenkilö, 
doula. 

Kalle on pitkän linjan 
vihreä, jonka puolu-
eeseemme aikoinaan 
puhui hänen poikansa. 
Entisenä Kajaani Oy:n 
henkilöstöpäällikkönä 
sekä kolmen lapsen 
isänä ja muutaman iso-
isänä hän on monessa 
liemessä marinoitu. 

Emmelina on sairaan- 
hoitajaopiskelija, joka 
työskentelee psykiat-
rian sairaanhoitajana. 
Tämä kahden lapsen 
äiti on aktiivinen, 
oma-aloitteinen 
partiolainen, joka ha-
luaa puolustaa lapsia, 
luontoa ja hyviä mie-
lenterveyspalveluita. 

Regina Palo
Sairaanhoitaja

Esa Pellikka
Tuntiopettaja

Kia Pääkkönen
Sähkö-ja automaatioasentaja

Susanna Raninen
Käsityöyrittäjä
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Kia valmistui juuri 
sähkö- ja automaatio-
tekniikan asentajaksi. 
Hän on pienen lapsen 
äiti ja halusi lähteä 
vihreiden kuntavaa-
liehdokkaaksi, koska 
kokee eläinten hyvin-
voinnin sekä luonnon 
puolustamisen 
tärkeiksi asioiksi. 

Susanna on meidän 
porukan kiertotalouden 
konkreettinen tekijä. 
Hänellä on oma yritys, 
ompelimo, jossa val-
mistuvat niin juhlapu-
vut kuin vetoketjujen 
vaihdotkin. Susanna 
haluaa tehdä oman 
osuutensa kestäväm-
män maailman, ja 
Kajaanin, eteen. 

Regina on psykiatrian 
osastolla työskentelevä 
sairaanhoitaja. Toimivat 
mielenterveyspalvelut 
ovat hänelle tärkeä tee-
ma, luonnon ja eläinten 
oikeuksien lisäksi. 

Esa on koulutukseltaan  
tuotantotekniikan 
insinööri, matematiikan 
aineenopettaja sekä 
muusikko. Hän toimii 
varavaltuutettuna, jonka 
arvoina ovat luonto, 
koulutus ja kulttuuri. 

Johanna Saarivaara
Taiteen maisteri, 
järjestöasiantuntija

Sami Sainio
Teatteri-ilmaisun ohjaaja

Sako Salovaara
Pelialan yrittäjä
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Johanna on vihreiden  
ehdokaskaartin järjes-
töpuolen osaaja, joka 
tuo joukkoomme tietoa 
etenkin järjestöjen 
roolista osana esimer-
kiksi sote-palvelujen jär-
jestämistä ja ihmisten 
hyvinvoinnin paranta-
mista. Hänen sydäntän-
sä lähellä ovat erityi-
sesti lasten, nuorten ja 
vanhusten hyvinvointiin 
liittyvät asiat.

Oletko nähnyt “Eino 
Leinon” esiintyvän ka-
jaanilaisissa tilaisuuk-
sissa? Hän on Sami 
Sainio, teatteri-ilmaisun 
ohjaaja sekä kulttuurin, 
luonnon ja traumainfor-
moidun toimintamallin 
puolestajapuhuja. 

Sako on pelialan yrittäjä, 
joka tuli aikoinaan Espoosta 
Kajaaniin pelialan opintojen 
perässä ja asettui tänne 
pysyvästi. Hän haluaa tehdä 
Kajaanista paremman pai-
kan yrittää ja näkee pelialalla 
valtavasti mahdollisuuksia.  

Mauno Tolonen
musiikkipedagogi

Mauno opettaa 
harmonikansoittoa 
Kainuun musiik-
kiopistossa ja on 
syntyjään ilmas-
topitäjä Iistä. Hän 
muutti aikoinaan 
Kajaaniin töiden 
perässä. Kulttuurin 
ja musiikin lisäksi 
Mauno haluaa 
toimia puhtaan 
luonnon ja hyvien 
mielenterveyspalve-
luiden puolesta. 

Kuhmossa vihreiden toiminnasta vastaa 
oma yhdistys, Kuhmon Vihreät. 

Heillä on hieno ehdokasjoukko kasassa:
Käy tutustumassa 

www.kuhmonvihreat.fi

Juhani Kela
Maaseudun kehittäjä, yrittäjä

2

Juhani on erävihreä, ja 
Maaseutu- ja erävih-
reiden perustajajäsen. 
Hänen intohimonsa on 
maaseudun kehittä-
minen, jonka puolesta 
hän on tehnyt töitä jo 
vuosikymmeniä. 

Kajaani

Katso lisää: 
www.vihrearistijarvi.fi 
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Tervetuloa keskustelu-
iltoihimme etäyhteYksin
Kainuun vihreät järjestää kaikille avoimia 
keskusteluiltoja Kainuun vihreiden Facebook-livessä 
(https://www.facebook.com/kainuunvihreat)

21.5. klo 17  Sote ja hyvinvointi. 
	 	 Vierailijoina	kansanedustajat	Sofia		 	
  Virta ja Noora Koponen keskustelua   
  vetää  kuntavaaliehdokas Anne   
  Kemppainen.

28.5. klo 17 Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus. 
  Vierailijoina kansanedustaja Iiris   
  Suomela ja ulkoministeri 
  Pekka Haavisto, keskustelua vetää   
  kuntavaaliehdokas Nina Jyrkäs.

4.6. klo 17 Luontoilta. 
  Vierailijana kansanedustaja Pirkka-  
  Pekka Petelius, keskustelua vetää   
  kuntavaaliehdokas Virpi Juvonen.

Tapahtumissa mukana kainuulaisia kuntavaaliehdokkaita! M
ak

sa
ja

 o
n 

Ka
in

uu
n 

Vi
hr

eä
t r

y.
 

Aikaansaannoksia 
Kuntavaalien aikaan on hyvä hieman kat-
soa myös taaksepäin ja siihen, mitä on tul-
lut tehtyä. Olemme päättyneellä valtuus-
tokaudella edistäneet luontoasioita sekä 
inhimillisyyttä parhaalla osaamisellam-
me. Meillä on ollut Kajaanin kaupungin-
valtuustossa viiden valtuutetun valtuus-
toryhmä, Kainuun maakuntavaltuustossa 
kaksi vihreää valtuutettua sekä Kainuun 
sote-valtuustossa niin ikään kaksi vihreää 
valtuutettua.
 
Kajaanissa iso askel ympäristöasioissa 
eteenpäin oli se, kun yhdeksi neljästä kau-
punkistrategian kärkiteemasta nostettiin 
’Resurssiviisautta luontokaupungissa’ 
ja sitä myöten asetettiin ensimmäistä 
kertaa kaupunkistrategiatasoinen kasvi-
huonekaasupäästöjen vähennystavoite. 
Kaupungin viranhaltijat ovat ilahduttavalla 
tarmolla ottaneet resurssiviisauden edis-
tämisen omakseen, ja olemmekin linjan-
neet esimerkiksi turpeesta ja polttoöljyn 
käytöstä luopumisesta, aurinkovoimaloi-
den rakentamisesta sekä puurakentami-
sen edistämisestä.
 
Valtuustoaloitteemme pohjalta kaupun-
ki otti käyttöön anonyymin rekrytoinnin, 
jonka idea on se, että työnhakijoita lä-
pikäydessä nimi- ja ikätiedot eivät ole 
näkyvillä. Tämän on todettu parantavan 

rekrytointien yhdenvertaisuutta ja vähen-
tävän esimerkiksi ikäsyrjintää. Kainuun 
maakuntavaltuustossa olemme puhu-
neet etenkin kestävästä ja feministises-
tä elinvoimapolitiikasta. Käytännössä 
siis siitä, että Kainuun elinkeinot olisivat 
luonnon kannalta kestävällä pohjalla ja 
että naisnäkökulma, tasa-arvo ja ilmapii-
riasiat otettaisiin huomioon alueen kehit-
tämisessä. Tämän perusteella käynnis-
tyikin valtakunnallista näkyvyyttä saanut 
naisnäkökulmapilotti.
 
Vaikeammin mitattavia ovat ne kaikki pu-
heenvuorot, ehdotukset ja esitykset, joita 
olemme pitäneet ja tehneet valtuustokau-
den aikana. Niissä olemme puolustaneet 
inhimillisyyttä, lapsia, nuoria, tasa-arvoa, 
yhdenvertaisuutta, joukkoliikennettä, sote-
palveluita, ennaltaehkäisyä ja panostuksia 
ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Päivänselvää on myös se, että mikään 
asia ei etene yksin. Politiikka on yhteistyö-
tä, niin omassa puolueessa, viranhaltijoi-
den kanssa kuin eri puolueidenkin kesken. 
Kiitos siis tähänastisesta ja jatketaan uu-
della innolla seuraavalla kaudella. 

Silja Keränen, 
Kainuun Vihreiden varapuheenjohtaja

Tämä on Kainuun Vihreiden 
kuntavaalilehti
Kainuun Vihreät ry on vihreiden paikallisyhdistys 
Kajaanissa, Sotkamossa, Paltamossa, Ristijärvellä, 
Suomussalmella, Hyrynsalmella ja Puolangalla. 

Halumme edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua, 
yhteiskunnallista ja alueellista oikeudenmukaisuutta, 
henkistä kasvua ja sivistystä, tasa-arvoa, 
yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. 

Käy katsomassa lisää:
www.kainuunvihreat.fi
        kainuunvihreat

        kainuunvihreat 

Liitelehden luontokuvat: Sari Alakurtti ja Mikko Alakärppä.


