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Omaishoidontuen palkkiot
Omaishoidontuen palkkioiden määrää tulee tarkistaa 

asetuksella määritettävän indeksitarkistuksen mukaisesti. 
Indeksikorjaus edellyttää noin 1,3 prosentin korotusta 

palkkioihin. Korotukset ovat tulleet voimaan 1.2.2021, ja 
indeksitarkistus on huomioitu jo tammikuun palkkioissa. 

Korotetut palkkiot ovat eri maksuluokissa: 1. lk 415,97 
euroa, 2. lk 553,60 euroa, 3. lk 827,60  euroa, 4. lk 1068,36 
euroa (erityisen raskas siirtymävaihe). Tukihenkilökorvaus 
on 211,70 euroa ja sijaisomaishoito 59,17 euroa.

Vaalilautakunnan jäsenen 
ja varajäsenen valinta

Vaalilautakunnan jäseneksi valittu Tarmo Rautiainen on 
esteellinen toimimaan lautakunnassa. Hänen tilalleen tu-
lee valita uusi jäsen vaalilautakuntaan. 

Vaalilautakunnan varajäseneksi valittu Heikki Väyry-
nen on esteellinen toimimaan lautakunnassa. Hänen tilal-
leen tulee valita uusi varajäsen.

Kunnanhallitus valitsi vaalilautakunnan jäseneksi Pirjo 
Tarkkisen ja toiseksi varajäseneksi Markku Haapalaisen.

Hallinto- ja elinvoimapalveluiden 
käyttösuunnitelma

Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ko-
kouksessaan 21.12. Talousarvion pohjalta laaditulla ja tar-
kistetulla käyttösuunnitelmalla toimielimet jakavat mää-
rärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi 
ja asettavat tarkennetut tavoitteet.

Talousarviossa on hyväksytty hallintokunnille toimin-
nalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttösuunnitelmalla to-
teutetaan talousarviota. Kunnanhallituksella on oikeus an-
taa käyttösuunnitelmassa alaisiaan velvoittavia ohjeita toi-
minnallisista tavoitteista ja niiden toteuttamiseen tarvitta-
vista osamäärärahoista. Sosiaali- ja terveydenhuollon osal-
ta nettokustannus on talousarvion mukainen, mutta osa-
määrärahat ja osatuloarviot tarkentuvat vasta vuoden 2020 
tilinpäätöksen valmistuessa. 

Kunnanhallitus hyväksyi talousarviossa esitetyn täyden-
nettynä hallinto- ja elinvoimapalveluiden käyttösuunnitel-
maksi vuodelle 2021. 

Hallintojohtajan virka
Avoinna olleeseen hallintojohtajan virkaan hakeneista 

haastattelussa kävivät Matti Bergman, Heli Lauronen, Rau-
no Maaninka, Katja Parkkinen ja Henri Pätsi. Kunnanhal-
lituksella on ollut käytettävissään hakijoiden ansiovertailu. 

Pormestarin esitys hallintojohtajaksi oli, että virkaan va-
litaan koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun perus-
teella Henri Pätsi. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuu-
kauden koeaikaa ja valitun on ennen virkavaalin vahvista-
mista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveyden 
tilastaan. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Anja Peura esitti valittavaksi Rauno Maaninkaa. Koska 
tuli pohjaesityksestä poikkeava esitys, suoritettiin virka-
vaali. Vaalissa olivat mukana kaikki virkaan kelpoiset ha-
kijat. Suoritetussa vaalissa saivat ääniä Rauno Maaninka 
yksi ääni ja Henri Pätsi kuusi ääntä. 

Kunnanhallituksen päätös Puolangan kunnan hallinto-
johtajaksi on Henri Pätsi.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelusopimus

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksella so-
vitaan Puolangan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden 
tuottamisesta Terveystalo Kuntaturva oy:n toimesta. Se 
tehdään Puolangan kunnanhallituksen marraskuun pää-
töksen mukaisesti.

Sopimuksen tarkoituksena on turvata tarkoituksenmu-
kaiset ja laadukkaat lähipalvelut sekä työpaikat Puolan-
galla kustannustehokkaasti. Tällä päätöksellä turvataan 
useiden kymmenien työpaikkojen säilyminen Puolangalla.

Kunnanhallitus hyväksyi sosiaali- ja terveyspalveluiden 
palvelusopimuksen.

Päätöksiä Kunnanhallitus 
4.2.

Laura Tolonen

Koronavuosi 2020 vahvisti 
viime vuosien luontobuumia, 
koska monet suuntasivat sin-
ne missä turvavälejä voi pitää 
eli luontoon. Esimerkiksi Hos-
sassa kävijämäärä on nous-
sut 15 prosenttia. Kansallis-
puistojen lisäksi myös monet 
muut luontokohteet kiinnos-
tivat. Hepokönkäällä kävijä-
määrän nousu oli peräti hui-
mat 85 prosenttia käyntimää-
rän ollessa yli 30 000.

Paljakan kansainvälisestä 
markkinoinnista ja myynnistä 
vastaava Leena Penttinen ker-
toi olleensa erittäin ilahtunut 
luettuaan Hepokönkään kas-
vaneesta kävijämäärästä. Pal-
jakassakin sulan maan aika oli  
hiljaisen kevään jälkeen erit-
täin vilkasta. 

Penttinen kertoi, että Pal-
jakan markkinoinnissa luon-
to on aina ollut se ykkönen jo 
ennen koronaa.  Viime vuon-
na luonnossa liikkuminen ko-
rostui kuitenkin aivan erityi-
sellä tavalla. 

- Kun korona tuli, niin näh-
tiin viime kesänä aivan uu-
sia kävijöitä, jotka normaa-
listi siihen aikaan olisivat ol-
leet ulkomaanmatkalla, Pent-
tinen kertoi. 

Paljakan markkinointia on 
piristetty jo vuodesta 2017 läh-
tien. Tuolloin Paljakan valtti-
kortiksi otettiin kaunis luon-
to ja rauhallisuus ilman suuria 
ihmismassoja. Viime vuon-
na määritelmä onkin mennyt 
nappiin, kun kotimaiset mat-
kailija juuri sitä etsivätkin. 

Paljakka on hiljakkoin uu-
distanut verkkosivunsa uuteen 
uskoon aktiviteetit ja luonto 
etusijalla. Paljakan luontopal-
veluista monenlaista tekemis-
tä varmasti riittää, mutta sen 
voi toteuttaa rauhassa. 

Penttinen kertoi heidän nos-

taneen esiin kaksi hyvää luon-
tokohdetta: Hepoköngäs ja 
Paljakan luonnonpuisto. He-
poköngäs on Suomessakin 
harvinaisuus, ja se kiinnos-
taa niin ulkomaisia kuin ko-
timaisia matkailijoita. Palja-
kan luonnonpuisto taas on eri-
koisuus siinä mielessä, että 
yleensä luonnonpuistot eivät 
ole kävijöille avoimia.

Paljakan perinteiset pape-
riset esitteet on myös uusit-
tu luontobuumia silmällä pi-
täen. Siihen on nostettu esil-
le omana kohteenaan Hepo-
köngäs ja luonnonpuisto. Sa-
malla siihen on tuotu myös 
ulkoilureitit. 

Ensi kesällä kovat 
odotukset
Paljakkaa kampanjoidaan so-
siaalisessa mediassa kevääl-
lä ahkerasti sekä kotimaassa 
että Keski-Euroopassa. Toi-
nen kampanjoista on suunnat-
tu juuri luonnossa liikkuvil-
le ja toisessa markkinoidaan 
Paljakkaa monipuolisena mat-
kailukeskuksena.

Markkinointi on pitkäjän-
teinen prosessi ja ulkomaan-
markkinointia pitää tehdä, 
vaikka matkailijoita ei siel-
tä paljoa varmaan kesällä tu-
lekaan. 

- Pidetään Paljakkaa esil-
lä ja nostetaan ulkomaisil-
le matkailusivustoille. Kun 
Keski-Euroopassa haaveil-
laan lomalle lähdöstä, niin 
osallistutaan siihen haavei-
luprosessiin. Siellä Paljakka 
esitellään myös talvikohtee-
na, Penttinen kertoi.

Penttinen odottaa jo ensi ke-
sää innolla ja kovien odotus-
ten kanssa. Hän veikkaa ensi 
kesästä jopa vielä parempaa 
kävijämäärän suhteen, sillä 
viime kesänä koronatilanne 
saattoi vielä saada jotkut jää-
mään kotiin. 

- Voisin kuvitella, että ensi 
kesästä tulee vielä parempi. 
Viime vuonna korona tuli no-
peasti, samoin kesä. Varmas-
ti oli niitä, jotka arvuuttelivat, 
uskaltaako lähteä. Lisäksi nyt 
voisi kuvitella, että ulkomaille 
matkustaminen on kesällä vä-
häistä. Ihmiset ovat oppineet 
matkustamaan kotimaassa. Se 
tietää hyvää Paljakan ensi ke-
sälle, Leena Penttinen arveli.

Paljakan reitit ovat  
hyvässä kunnossa
Hyvään saumaan on sattunut 
myös Paljakan alueiden ulko-
lureittien kunnostus, jonka 
Puolangan kunta teki yhteis-
työssä Metsähallituksen kans-
sa Paljakan polut -hankkeessa 
vuosina 2018 - 2019. 

Hankkeessa laitettiin Pal-
jakan lähireitit kuntoon noin 
150 000 eurolla. Hanke osui 
Puolangan kunnan elinkeino-
päällikkö Heikki Kanniaises-
ta oikein hyvään saumaan, sil-
lä reitit olivat viime kesänä 
suurella kulutuksella. 

- Kaikki luontomatkailuun 
rakennettava ja kehitettävä 
infra tukee Puolangan mat-
kailuelinkeinoa ja houkuttele-
vuutta, varsinkin nyt koronan 
aikaan, kun kotimaan matkai-
lu ja luontomatkailu ovat läh-
teneet ihan uusiin sfääreihin, 
Kanniainen kommentoi.

Paljakassa lähireitit laitet-
tiin kuntoon käyttäjien tot-
tumukset huomioon ottaen. 
Kanniainen kertoi, että ny-
kyään halutaan monipuoli-
sesti suhteellisen lyhyitä kah-
den tai kymmenen kilometrin 
lenkkejä. 

Puolangan kunnan kunnos-
sapidon piiriin kuuluvat Pal-
jakan ja Hepokönkään ulkoi-
lureitit, sillä sinne käyttö koh-
distuu eniten. Metsähallitus 
on kuitenkin luopunut aika-
naan kovalla käytöllä olleen 

Luontokohteiden suosio 
kasvoi viime vuonna

UKK-reitin ylläpitämisestä ja 
huonoksi menneitä rakentei-
ta puretaan. 

Kanniainen kertoi, ettei rei-
tillä ole enää niin paljoa käyt-
täjiä ja kustannusten takia sitä 
ei ole järkeä kunnalla tai Met-
sähallituksella ylläpitää. 

Ahkeran luonnossa ajan 
viettämisen takia kuitenkin 
kunnalla on paljon ylläpidet-
täviä laavuja ympäri pitäjää, 
ja niiden puitteet pidetään 
kunnossa.

Oulun seudulla 100 - 150 ki-
lometrin säteeltä löytyy erin-
omaisia mahdollisuuksia lähi-
retkeilyyn. Korona on lisän-
nyt valtavasti luonnossa liik-
kumista. Liikkujien määrän 
lisääntyminen on mahdollis-
tanut retkeilyreittien kunnos-
tamisia. Lieveilmiöitäkin on 
nähty metsiin tehtyjen nuo-
tioiden osalta.

Simon Martimoaapa on tal-
vella umpihankihiihtäjän pa-
ratiisi. Kesäisin 9 kilometrin 
Järviaavan reitti, joka on kun-
nostettu kesällä 2020, ja reilu 
12 kilometrin reitti Hangas-
salmenahon P-paikalta Ki-
valoille Koivuselän ja Sau-
nasaaren autiotupien kautta 

Kesäkuun ensimmäisenä päi-
vänä 2020 saimme tietää, että 
Hetassa ei ole lunta vaan siel-
lä on hyvä kesävaelluskeli. 
Ylempänä Pöyrisjärvellä oli-
kin sitten samaan aikaan järvi 
jäässä ja moottorikelkkakeli. 
Selvää oli, että Pöyrisjärvel-
lä teltoissa asuminen ei tulisi 
onnistumaan. 

Halu vaeltaa 6. - 13. kesä-
kuuta koronan aiheuttamien 
rajoitusten lievennettyä mer-
kittävästi oli keskuudessam-
me suuri. Valintamme koh-
distui Puolangan suuntaan 
UKK-reitille välille Siikajär-
ven P-paikka Paljakka. 

Lauantaina auringon pais-
taessa lähdimme Oulusta koh-
ti Paljakkaa kahdella autolla. 
Vaeltajia oli yhteensä kuusi. 
Paljakasta Valppu oy kuljet-
ti meidät vaelluksemme läh-
töpaikalle Siikajärven P-pai-
kalle. 

Aurinko lämmitti, ja tavoit-
teena oli 80 kilometrin pitui-
nen viikon alkukesänvaellus 
määränpäänä Paljakka. Aloi-
timme nousun kohti Komet-
tovaaraa. Saavuttuamme hui-
pulle saimme ihailla Kainuun 
vaaroja ja kallioita.

Konsta Pylkkäsen siniset 
ajatukset auringon kilossa tu-
livat helposti mieleen hengi-
tyksen hiljalleen tasaantues-
sa. Helpottuisiko vaellusrin-
kan kantaminen, jos välikä-
det olisivat käytössä rinkkaa 
”raahatessa”?

Keskustelua vaeltaessa he-
räsi: kyllä Kainuussa met-
tää riittää. 

Vielä ei tullut mieleen, että 
vaelluksemme tavoite - Pal-
jakka - ei tulisi toteutumaan. 
Syy tähän selvisi viikon ai-
kana kulkiessamme Tonko-
huikoseksi nimettyä Puolan-
gan kunnan alueella kulkevaa 

UKK-reitin osuutta. 
Maastoon reitti on merkitty 

sinisellä, Kainuuseen sopival-
la värillä. Alun perinkin tie-
simme, että Kainuussa vaelta-
minen tapahtuu vaaralta vaa-
ralle. Korkeuserot olivat yllät-
tävän suuria ja tämä hidasti 
merkittävästi vaeltamistam-
me. Enimmäkseen olimme 
menossa joko ylös tai sitten 
alas valmistautuen seuraavaan 
vaaran päälle kapuamiseen. 

Eteneminen oli hidasta rei-
tille kaatuneiden puiden takia. 
Jalkoja oli nostettava reippaas-
ti yli sikin sokin olleiden pui-
den. Samalla osa puihin mer-
kityistä sinisistä merkeistä oli 
kadonnut. Vaellusletkamme 
vetäjän piti jatkuvasti tark-
kailla, missä olisi seuraava 
reitin sininen merkki. Muuta-
man kerran jouduimme var-
mistamaan GPS-paikantimel-
la suuntamme. 

Näissä metsäosuuksissa oli 
osassa aukaistu reittiä mootto-
risahalla katkoen reitille kaa-
tuneita puita. Kiitos hänelle, 
kuka hän onkaan. 

Muutamat osuudet reitti 
kulkee pitkin metsäautotietä. 
Leveän valtatien ylitimme rei-
tillä kaksi kertaa. Maantieas-
faltti tuli tutuksi useiden sa-
tojen metrien matkalta. Tuli-
pa ruokailtua valtatien pen-
kan läheisyydessä. Ohi kulke-
vat autoilijat näkivät vaeltajia 
rinkkoineen ja kävelysauvoi-
neen, joista oli suuri apu ylös 
alas menossa. 

Reitillä olevat pitkospuut 
ovat huonokuntoisia ja sam-
maloituneita sekä talven jäljil-
tä liukkaita että paikkapaikoin 
veden valtaamia pitkälti enti-
siä. Näin on helppo ymmär-
tää, miksi retkeilytoimittaja 
ja  -kirjailija Jouni Laaksonen 
on kirjassaan Pohjois-Suomen 

Vaeltamassa Kainuun sinisiä ajatuksia seuraillen

Siikavaaran P-paikalla lähdössä kohti Paljakkaa. Vasemmalta Jukka Parviainen, Hannu Liljamo, Tapio Siikaluoma, Satu Pippola, Tuula  Lantto ja Unto Ojalehto.

Jukka Parviainen

Kolme syytä liikkua 
korona-aikana luonnossa

• Välimatkat helppo pitää
 Liikunnan kautta löydät itsellesi ja perheellesi turvalli-

sen tavan liikkua luonnossa koronavapaasti.

• Hengitä puhdasta ilmaa 
 Voit edistää hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa 

luonnossa. Hengitä vapaasti mutta muista koronapahis.
• Vaikuta normaaliin arkeesi 
 Ulkoilu kuuluu kaikille. Vaikuta toimillasi terveelliseen 

elämäntapaan. Luonto ja hyvät eväät repussa tarjoavat 
meille parhaat elämykset. Luontokokemukset kantavat 
elämässä. Aina eteenpäin. Koronavapaasti. Luontokoh-
teet ovat parasta yksin tai hyvässä seurassa. Nauti.

”Yhteisellä retkellä koet sellaista, mitä sohvan 
nurkassa et tule koskaan kokemaan.”

ovat erinomaisia reittejä naut-
tia luonnosta ja hikiliikkua. 

Metsähallitus kunnostaa 
Martimoaavan soidensuoje-
lualueen retkeilykohteita kesi-
nä 2021 ja 2022. Kesällä 2021 
touko-kesäkuussa pitkospui-
ta uusitaan Martimojärven ja 
Järviaavan sekä Koivuselän ja 
Saunasaaren reiteillä yhteen-
sä viiden kilometrin matkalta. 
Kunnostamiseen tarvitaan 13 
kilometriä pitkospuita. 

Kesällä 2022 peruskorja-
taan Koivuselän autiotupa. 
Samalla uusitaan viitoituk-
set sekä reittimerkit. 

Lasten luontopolun varteen 
noin 800 metrin päähän tiestä 
tehdään laavu. Reitin lintutor-

Lähiretkeily ja retkeilyrakenteiden parantaminen

vaellusreitit nimennyt Tonko-
huikosen merkinnällä ”sam-
maloituvat pitkospuut”. 

Reitillä on runsaasti hyviä 
laavuja sopivin välimatkoin. 
Poikkeuksena on 16 kilomet-
rin välimatka Poussunojan ja 
Markonpalon laavujen välil-
lä. Tämän osuuden jaoimme 
kahden päivän vaellukseen. 

Toinen huomattava vaiku-
tus vaellukseemme oli, että 
Kuirivaaran laavun läheisyy-
destä telttapaikkoja oli vaikea 
löytää. Päädyimme ruokailu-
tauon jälkeiseen pitkään tau-
koon ja vaelsimme aiemmin 
kuljetun 6 kilometrin matkan 
lisäksi samana päivänä 8,5 ki-
lometrin matkan Pyssylam-
men laavulle. 

Pyssylammen laavu on erin-
omaisella paikalla. Tästä vael-
luksen jatkuminen maastol-
lisesti helpottui. Viimeistään 
tällä laavulla,  johon saavuim-

me torstaina, totesimme, että 
tavoite ehtiä Paljakkaan per-
jantaina tai lauantaina, ei on-
nistu. 

Perjantaina vaelsimme Hei-
nijoessa olevalle Hepokön-
gäälle 24 metrin putousta ihai-
lemaan. Heinijoki on 128 ki-
lometriä pitkän Kiiminkijoen 
latvaosia. 

Kimmo Valpun avustuk-
sella taksi nouti meidät Pal-
jakkaan autoillemme. Pitsat 
Puolangan keskustassa ja ko-
timatkalle Ouluun. 

Pessimistien jäljillä käy-
neinä optimisteina odotam-
me seuraavaa alkukesän vael-
lustamme. Liekö jälleen tun-
tureiden vuoro? Muotkatun-
turin erämaa-alue mielessäin.

Lapinkävijät Owla ry
Hannu Liljamo, pj
Tunturisusi 1641

ni pidetään kunnossa. Marti-
moaavalla arvioidaan käyvän 
vuosittain noin 10 000 ret-
keilijää. Kunnostuksen jäl-
keen alueelle laitetaan kävi-
jälaskurit.

Oulun Sankivaarasta lähte-
vää Tervareittiä tullaan kun-
nostamaan Oulujokilaakson 
Tervareitistöllä. Kunnostuk-
sen kohteena ovat Vaalan Ku-
tujoen reitistö ja Oulujärven 
retkeilyalue. 

Oulusta vajaan 100 kilo-
metrin päässä oleva Rokuan 
kansallispuisto laajeni joulu-
kuussa 1000 hehtaarista 1500 
hehtaariin. Rokua Geopark 
-alueella käynnistyy kunnos-
tus vuoden 2020 aikana, jol-

loin ulkoilureittejä uudiste-
taan ja kunnostetaan.

Syötteen kansallispuistossa 
tehdään reittien kestävöintejä 
ja uusitaan reittejä maastopyö-
rille. Kävijämäärät ovat kas-
vaneet Syötteellä merkittäväs-
ti. Ahmatuvalle on mahdol-
lista vaeltaa ympärivuoden.

Perämeren kansallispuis-
tossa kunnostetaan laiturei-
ta, opasteita ja Selkä-Sarven 
sauna. Kansallispuisto täyt-
tää 30 vuotta.

Käykää tutustumassa.

Hannu Liljamo
Lapinkävijät Owla ry, pj
Haukiputaan Latu ry, pj

Koronavuoden aiheuttama luontobuumi näkyi viime vuonna myös Puo-
langan luontokohteissa. Esimerkiksi Paljakan alueen ulkoilureittejä kul-
jettiin kesällä ahkerasti. Ne kunnostettiin vuosina 2018 - 2019.

Puolanka-lehden arkisto

Puolanka-lehden arkisto

Viime vuonna matkailijat ovat etsineet kotimaisista matkailukohteista kaunista luontoa ja rauhallisuutta ilman suuria ih-
mismassoja.

1. Kersantti. 2. Aranda.
3. a) LP Kangasala, b) VaLePa.
4. Wyomingin, Idahon ja Montanan.
5. Linnoissa kreivien häät vietetään, 
on morsiamell’ kruunattu pää.
6. Mohammed Gammoudi. 
7. 1961.  8. Pekka. 9. Sara Melleri.
10. Piensijoittajien tapa käyttää mee-
mejä nostamaan tai laskemaan pörs-
siyritysten kursseja.
11. Punainen, sininen, keltainen ja 
vihreä.

Tietovisa 12. Se synnyttää eläviä poikasia.
13. Aleksandr Tihonov, Neuvosto-
liitto.
14. Marheim. 15. Kajaanin linna.
16. Kapkaupungissa.
17. Apostolit Anderas ja Simon Pieta-
ri olivat kalastajia ja heistä tuli kalas-
tuksen suojelijoita. Andreas muuttuu 
suomeksi Antiksi ja Pietari Pekaksi.
18. a) Lukas Hradecký, b) Riikka Leh-
tonen ja Niina Ahtiainen, c) Makwan 
Amirkhani.
19. Kansas City Chiefs ja Tampa Bay 
Buccaneers.
20. Vatsa. Kysymykset


