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HANKINTAJOHTAJA, AGRONOMI JA VALTIOTIETEIDEN MAISTERI

Sotkamo – maailman 
paras paikka

Luotettavuus, ahkeruus, rehellisyys, päättäväisyys, 
määrätietoisuus ja toisten kunnioittaminen. Niistä 
meidät sotkamolaiset tunnetaan. Lupaan toimia 
valtuustossa näiden yhteisten arvojemme puolesta. 
Äänelläsi on merkitystä.

Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5. - 8.6.2021 ja varsinainen vaalipäivä 13.6.2021

Lisää Samin ajatuksia 

sivulta 5 alkaen.

Yhteistyötä sotkam�aisten p�haaksi.
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Pääkirjoitus Kilpeläisen Juntta

Suomi elää metsästä,
kotimaisesta ruoasta 
ja energiasta

”Kansa joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään”. Nämä jalka-
väen kenraali ja Mannerheim-ristin ritari Adolf Ehnroothin sanat ovat ajan-
kohtaisemmat kuin uskoisikaan. Suomen eduskunnassa ja kunnissa päätök-
senteosta tuntuu paistavan historian tuntemuksen puute.

Luin ’Sotkamo muutoksen kourissa - Nälkävuodet 1866-1868 Sotkamon 
seurakunnassa’ -tutkielman jokin aika sitten. Sotkamon väestöstä viidennes 
menehtyi nälkävuosien aikana. Nälkävuodet sekä ensimmäinen ja toinen 
maailmansota pitivät kansamme muistissa ruokaomavaraisuuden ja energia-
omavaraisuuden tärkeyden. Kriisissä vieraan apuun ei voi tuudittautua. Huol-
tovarmuus ei saa olla politiikan pelinappulana.

Aloitetaan metsästä. Metsät ovat olleet Suomelle ja Sotkamolle siunaukseksi. 
Metsistä ja kunnon hirsistä on rakennettu kotini Ikolan kaltaiset pirtit ja val-
taosin nykyiset omakotitalot tehdään puusta. Puusta saatiin takavuosina ar-
vokasta tervaa. Sahatavaran ohella sellusta, paperista sekä sittemmin karton-
gista on syntynyt Suomeen valtava työpaikkojen määrä ja liikevaihto. Tänä 
päivänä selluntuotannon sivuvirrasta saadaan valmistettua muovia korvaavia 
kalvoja esim. maitopurkkeihin tai kokonaisia puupohjaisia pulloja.

Puuta käytetään myös lämmöntuotantoon. Puulle on arvokkaampiakin käyt-
tökohteita kuin hakettaminen poltettaviksi. Kestämätöntä on, että Venäjältä 
tuodaan jo 10 miljoonaa kuutiota märkää puuhaketta. Sen sekaan on ilmei-
sesti sekoitettu myös turvetta. Suomessa metsiä hakataan vain 60-70 miljoo-
naa kuutiota.

Suomen osuus EU:n tiukasti suojelluista metsistä on 59 prosenttia. Metsien 
hoito on ollut kestävää ja inventointeihin perustuvaa jo yli sata vuotta. Jos 
lahotamme puumme pystyyn, saamme saman kohtalon kuin Keski-Euroopan 
ja Kanadan metsät: puutuholaiset leviävät ja vievät loputkin puut. Ilmasto-
hysteriassa on kuitenkin myönnetty metsien olevan tärkeä hiilinielu. Turha 
kuvitella, että metsä on nielu, jos tuholaiset sen syö ja suojelulla lopetetaan 
puuaineksen todellinen kasvu.

Ruoka. Suomessa oli vakava ruokapula Nälkävuosina 1866-1868 sekä ensim-
mäisen ja toisen maailmansodan aikana. Ei siis ole sattumaa, että Suomessa 
luotiin varmuusvarastot sodan jälkeen ja olihan ne vilja-aitat olleet jo aiem-
minkin. Turvepeltoja on Sotkamossakin. Ne ovat kuivina kesinä olleet sato-
varmoja. Ilman osaavia viljelijöitä ei ole ruokaa ja karjatalous pitää luonnon 
monimuotoisena.

Energia. Miksi etelän kaupungeissa vihreät ovat polttaneet kivihiiltä vuo-
sikymmeniä ja tekevät sitä edelleen. Samaan aikaan Suomessa ajetaan alas 
turvetuotanto, jota tehdään vain 0,7 prosentilla soistamme ja usein jopa kym-
menen vuotta samalla suolla. Tukkia lyödään hakkeeksi ja tulipesään, vaikka 
nimenomaan turpeen ja puun poltto yhdessä takaisi paremman lopputulok-
sen. Tuulivoimalat eivät tuota edes 2 prosenttia niiden kesälukemista talvi-
pakkasilla.

Kenraali Ehnrothin sanoissa on viisautta. Maailmalla kansannousut ovat ta-
pahtuneet arabikeväänäkin ruoan hinnan nousun ja pulan takia. Meillä ei ole 
varaa sulkea silmiämme historialta, koska nykyisellä kehityksellä ajamme 
Suomen tuontienergian ja -ruoan varaan. Jos joku haluaa halata puita, niin 
Suomessa on vapaus jokaisella ostaa metsää, suota tai jopa peltoa. Siinä sitä 
saa oppia elämään luonnon kanssa tasapainossa. Kuntien ei pidä hötkyillä. 
Maltti on valttia.

Sami Kilpeläinen
kuntavaaliehdokas, agronomi ja valtiotieteiden maisteri

Turpesta tuli taakka 
valtiolle

Valtionyhtiö Vapo myi Nevel Oy:n yksityiselle ranskalaiselle sijoitus-
yhtiö Ardianille viime vuonna. Samalla meni ulkomaille Nevelin yli 
130 energiantuotantokohdetta ja yli 40 kaukolämpöverkkoa Suomes-
sa, Ruotsissa ja Virossa. Osa kuntien lämpölaitoksista lukeutuu tähän 
joukkoon, Sotkamo muiden mukana. Eikö Carunan myynnistä opittu 
mitään - nyt kodeissa on tuskailtu vuosia korkeiden sähkönsiirtomaksu-
jen kanssa ja vaarana on, että ranskalaiset sijoittajat haluavat jatkossa 
rikastua suomalaisten kaukolämpömaksujen korotuksilla.

Nevelin myynti oli Vapolle osa ”strategisten vaihtoehtojen tarkastelua”. 
Ihmettelyä on syntynyt lähinnä siitä, miksi lämpölaitoksia ei tarjot-
tu kuntien tai yksityisten ostettaviksi, eikö valtionyhtiön strategiassa 
huoltovarmuus merkitse mitään? Myynti on myös osa polttoturpeen 
käytön alasajoa. 

Vapolle tuli turpeesta taakka, josta piti nopeasti hankkiutua eroon. Hel-
singin Sanomat (19.4.2021) uutisoi, kuinka päästöoikeuden hinta on 
kallistunut nopeasti EU:n päästökaupassa. Lehdessä haastateltu Ne-
velin toimitusjohtaja Markus Hassinen kertoo, kuinka ”Tavoitteena on 
vetää turpeen käyttö nollaan mahdollisimman nopeasti päästökaupan 
piirissä olevissa laitoksissa”.

Mitä tämä merkitsee maakunnissa? Turvealan yrittäjiltä on sanottu so-
pimuksia irti. Viesti on ollut, ettei enää tarvitse turvetta kunnan lämpö-
laitokselle ajaa. Alaa uhkaa konkurssiaalto, pankit ovat ensimmäisenä 
kärkkymässä turvetuottajien omaisuuden realisointia, koska monella 
on isot velat hintavista laitteista ja hankituista turvetuotantoalueista. 
Alasajo on täysin hallitsematon ja epäoikeudenmukainen.

Mikä merkillisintä, turvetuotannon alasajo on kotikutoinen ongelma - 
turve on luokiteltu uusiutumattomaksi luonnonvaraksi vain Suomessa. 
Ruotsissa se on uusiutuvaa ja päästökaupan ulkopuolella, samoin kuin 
Venäjällä. Itänaapurissa otetaan käyttöön mittavia suoalueita paraikaa 
ja turvetta tuodaan surutta Suomeen, kuten tuodaan myös puuhaketta.

Jos turve olisi Suomessa luokiteltu uusiutuvaksi, kuten kaikissa muissa 
maissa, voisi siitä tehdä biodieseliä. Nyt Nesteen My Dieseliin käyte-
tään palmuöljyvalmistetta, jota tullin mukaan Neste toi viime vuonna 
Kaakkois-Aasiasta yli 141 miljoonaa kiloa - tämä sademetsiä tuhoava 
rasvahappotisle PFAD voitaisiin korvata kotimaisella turpeella.

Jos turve ei saa sille kuuluvaa statusta, uusiutuva luonnonvara, uhkaa 
Suomesta loppua myös kasvu- ja kuiviketurpeen tuotanto, ja tämä vaa-
rantaa taimien kasvatuksen ja antiobioottivapaan lihantuotannon. Kun 
huoltovarmuuden kerran menettää, oli sitten kyse lämmöstä, sähköstä 
tai ruuasta, ei sitä saa yhtä helposti takaisin.

Piia Kattelus-Kilpeläinen

Sotkamon kunnan työpaikoista on 
yli puolet maaseudulla. Tämä selvi-
ää Tilastokeskuksen työpaikkatilas-
toista. Sotkamossa oli vuoden 2019 
lopussa yhteensä 4261 työpaikkaa, 
missä oli kasvua vuoden 2010 työ-
paikkamäärään yhteensä 202.
 Merkille pantavaa on, että Sot-
kamon työpaikat ovat entistä enem-
män maaseudulla. Kaivoksien merki-
tys työpaikkaomavaraisuudessa on 
merkittävä. Tilastokeskuksen mu-
kaan Sotkamon työpaikkaomavarai-
suus oli yli sadan eli tarkalleen 100,3.
 Kasvu on ollut huomattavaa, 
koska vielä vuonna 2010 Sotkamon 
työpaikkaomavaraisuus oli 96,3 ja 
vuonna 2000 se oli 92,3.

Kaivokset tuovat yli 
2000 työpaikkaa

Sotkamossa on kolme merkittävää 
kaivosta, joista suurin on Tuhkaky-
lällä Talvivaarassa sijaitseva Terra-
famen kaivos. Siellä on kaivoksen 
eri toiminnoissa suoria työpaikkoja 
noin 750 ja akkutehtaalle lähes 150.
 Talvivaarassa eli nykyisessä 
Terrafamessa on aliurakoitsijoiden 
palkkalistoilla noin 700 työpaikkaa. 

Sotkamon työpaikoista yli puolet maaseudulla

Eli Terrafamen työllistävä vaikutus 
on pian lähes 1700 työpaikkaa. Val-
taosin nämä työpaikat ovat siis Sot-
kamossa.
 Tipasojan kylässä sijaitsee toi-
sen pörssiyhtiön eli Sotkamo Silverin 
hopeakaivos, jossa kaivetaan myös 
metalleja. Sotkamo Silverin suorat 
työpaikkavaikutukset ovat 50. Lisäk-
si aliurakoitsijoiden palkkalistoilla 
on noin 70.
 Talkki eli nykyisin Elementis mi-
nerals työllistää noin 135 henkilöä 
Kontinjoen suunnalla.
 Kaivokset työllistävät siten Sot-
kamossa suoraan tai aliurakoitsijoi-
den kautta noin 2000 henkilöä.

Matkailu ja alkutuotanto 
merkittäviä

Alkutuotanto, josta tärkeimpinä 
maatalous ja metsätalous, työllistää 
Sotkamossa yli 300 henkilöä. Maata-
loudella ja metsätaloudella on luon-
nollisesti lisäksi erittäin suuri mer-
kitys kuljetuksiin sekä maatalous- ja 
rautakauppaan.
 Matkailu synnytti vuonna 2019 
Sotkamoon noin 800 työpaikkaa. Ko-
ronapandemialla on luonnollisesti 

ollut alentava vaikutus matkailualan 
työpaikkoihin.

Kunta työllistää 13 %

Sotkamon kunta työllistää lähes 600 
henkilöä. Se tarkoittaa, että kunnan 
palkkalistoilla on siten reilu 13 pro-
senttia Sotkamon työllisistä. Kai-
nuun maakunnalle on siirtynyt so-
siaali- ja terveystoimen työpaikkoja, 
joita on jokseenkin saman verran 
kuin kunnallisia työpaikkoja.
 Suomessa julkisten työpaikko-
jen osuus on 25,7 prosenttia kai-
kista työpaikoista ja melkein kolme 
neljäsosaa kaikista Suomen työ-
paikoista on yksityisellä sektorilla. 
Sotkamon tilanne vastaa jokseenkin 
valtakunnallista julkisten ja yksi-
tyisten työpaikkojen suhdetta.

Koulutustaso noussut

Sotkamossa oli lamavuosien lopul-
la vuonna 1995 yli 15-vuotiaista 
suorittanut ammatillisen tutkinnon 
58,7 prosenttia. Vuonna 2019 Tilas-
tokeskuksen mukaan jo 77,8 pro-
senttia sotkamolaisista oli suoritta-
nut ammatillisen tutkinnon.

 Korkea-asteen tutkinnon yli 
15-vuotiaista oli suorittanut vuon-
na 1995 yhteensä 22,9 prosenttia. 
Vuonna 2019 korkea-asteen tutkin-
non sotkamolaisista oli suorittanut 
jo 33,1 prosenttia.

Maaseudulla 40 % asukkaista

Sotkamolaisista lähes 40 prosenttia 
asuu maaseudulla. Sotkamon taaja-
ma-aste on kasvanut melko maltil-
lisesti.
 Tilastokeskuksen mukaan vuon-
na 1995 taajamissa asui 54,1 pro-
senttia sotkamolaisista. Vuonna 2019 
taajama-aste oli 60,6 prosenttia. 
Koko Suomessa taajama-aste oli 86,4 
prosenttia.

Koronatapauksia oli Sotkamossa 
huhtikuun loppuun mennessä yh-
teensä 83 kappaletta. Suhteutettu-
na Sotkamon 10 336 väkimäärään 
tapauksia oli siten todettu 0,8 pro-
sentilla väestöstä.
 Helsingissä asuu 648 042 ih-
mistä ja siellä koronatapauksia 25 
084 tapausta. Todetun tartunnan 
oli siten saanut 3,9 prosenttia hel-
sinkiläisistä huhtikuun lopulla. Il-
maantuvuus on siten ollut koko ko-
ronapandemian aikana Sotkamossa 
vain noin viidesosa Helsingin tasos-
ta.
 Sotkamon lukuja korottaa 
myös Sotkamoon kirjautuneet mat-
kailijoiden tartuntatapaukset.

Korona pysynyt 
hallinnassa

Taajama-aste, %  60,6

Väkiluku   10336

Alle 15-vuotiaat, %  15,3

15-64 -vuotiaat, %  58,1

Yli 64-vuotiaat, %  26,5

Ulkomaan kansalaiset, %  1,8

Perheiden lukumäärä  2876

Asuntokuntien lukumäärä  4952

Rivi- ja pientaloasuntokunnat  78,9 %

Vuokra-asuntokunnat   22,8 %

Vähintään 2. asteen tutkinto  73,8 %

Korkea-asteen tutkinto   26,1 %

Sotkamon työllisen työvoiman määrä  4250

*Kaivokset (suora ja välillinen)  1850

*matkailu    800

*maa- ja metsätalous   325

Työllisyysaste   73,2 %

Sotkamossa työssäkäyvät  68,3 %

Työttömät    8,6 %

Eläkeläisiä    31,3 %

Taloudellinen huoltosuhde  144,4

Alueella olevien työpaikkojen lukumäärä   4261

Alkutuotannon työpaikat   7,6 %

Jalostuksen työpaikat   30,9 %

Palvelujen työpaikat   60,3 %

Työpaikkaomavaraisuus  100,3

Julkaisuajankohta:
Touko-Kesäkuu 2021

Painomäärä: 4795 kpl

Päätoimittaja: 
Piia Kattelus-Kilpeläinen

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kannen kuva: Räätäjärvi

Sotkamon vaakunan käyttö: 
Kuntalain HE:n (286/2014) mukaan ei 
edellytetä, että ”yksittäinen henkilö 
tai yhteisö hakisi kunnalta lupaa 
kunnanvaakunan käyttämiseen omilla 
verkkosivuillaan tai toiminnassaan. 
Kunnalla ei ole myöskään oikeut-
ta puuttua siihen, miten kunnan 
ulkopuoliset tahot käyttävät kunnan 
vaakunaa eikä oikeutta kieltää sen 
käyttöä.”

SOTKAMON SANOMAT

Vuokatin rinteillä riitti tänäkin talvena laskettelijoita. Matkailu työllistää koko Sotkamossa 800 henkeä ja erityisen paljon 
Vuokatissa.

Maa- ja metsätalous työllistää edelleen runsaasti Sotkamossa. Työpaikoista alal-
la on 7,6 prosenttia.

Sotkamo Silverin kaivoksen tunneli louhittiin Tipasojan Taivaljärvellä jo vuonna 
1988. Se oli melkein 30 vuotta veden täyttämä hopean markkinahintamuutosten 
takia.

Talvivaarassa Terrafamen kaivos työllistää suoraan ja aliurakoitsijoiden kautta noin 1500 henkilöä.

Sotkamo vuonna 2019

Huolestunut kansa-
lainen kysyy: me-
neekö näissä vaa-
leissa kaikki tyhjien 
äänestyslipukkei-
den äänet kokoo-
mukselle?

Sotkamossa hankittua kokemusta Yhteistyötä kajaanilaisten p�haaksi.

ANTTI SCHRODERUS
opettaja, FM

Ehdolla Kajaanissa
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Suokone Oy:n toimitusjohtaja ja 
osaomistaja Tuomo Meriläinen ker-
too turvealan myllerryksen näkyvän 
yhtiön myyntiluvuissa:
 -Ensimmäisen neljän kuukau-
den tilastojen perusteella ovat suo-
malaiset turveasiakkaat ostaneet 
tänä vuonna 0,8 prosentin edestä 
tavaroita. Luvun pitäisi olla tietysti 
huomattavasti isompi.
 -Mutta näin on, ja ymmärrän 
kyllä miksi investointeja ei tehdä, 
harmittelee Meriläinen.
 Muutoksen taustalla ovat Rin-
teen ja Marinin hallitusten päätök-
set nostaa turpeen verotusta ja ajaa 
tuotanto alas. Energiayhtiöt ovat en-
nakoineet turpeen alasajoa ja päät-
täneet vähentää turpeen käyttöä jo 
ennakkoon.

Venäjä suurin markkina

Meriläisen mukaan turvekoneita me-
nee vain vientiin.
 -Venäjä on yksittäistä maista 
suurin, Baltian maat on siinä hyvänä 
kakkosena. Kanada on seuraavana ja 
on myyty kone myös Irlantiin, vaikka 
siellä on päätetty luopua energiatur-
peesta, avaa Meriläinen turvekonei-

Suokone Oy:n Tuomo Meriläinen:

Turvekoneita menee vain vientiin

den myyntiä.
 Konekaupassa on Meriläisen 
mukaan myös nähtävissä raivausko-
neiden lisääntyminen.
 -Me ollaan pitkään viety tur-
vekoneita ulkomaille, mutta nyt on 
selvästi nähtävissä sellainen buu-
mi, että menee suonraivauskalustoa 

enempi. Sehän tarkoittaa sitä, että 
siellä otetaan uusia suoalueita käyt-
töön, arvioi Meriläinen.
 -Kun niin tapahtuu, niin se tar-
koittaa, että turvetta menee enempi 
kaupaksi.

Suokone 50 vuotta

Suokone Oy vietti 50-vuotispäiviä 
perjantaina 7.5.2021.
 -Yritys on perustettu öljykriisin 
aikana vuonna 1971. Alku aikoina 
kehitettiin suonraivaus-kalustoa. 
Siihen kehitettiin hyvät laitteet. 
Vientihommat Irlantiin ja Venäjälle 
alkoi heti alku vuosina.
 1970-luvun puolivälissä Suo-
kone Oy alkoi tekemään turpeen 
tuotantokoneita. Lähinnä palatur-
veketjua, palaturvekoneet ja siihen 
liittyvä keruukoneet.
 -1970-luvun lopussa kehitettiin 
oma telatraktori nimeltään Suokko. 
Ensimmäiset myytiin Amerikkaan, kun 
siellä oli tarkoitus ruveta tekemään 
turpeesta energiaa. Se ei kuitenkaan 
toteutunut siellä, koska presidentti 

vaihtui ja kaikki rahat laitettiin tähtien 
sotaan, naurahtaa Meriläinen.
 Suokkoja myytiin paljon Ruot-
siin, kun siellä turvetuotanto laajeni. 
Suomessa 1980-luvun jälkeen hallitus-
puolueet alkoivat ensimmäisen kerran 
Meriläisen mukaan ajamaan turvetta 
alas, kun öljy ei loppunutkaan:

 -Silloin meillä oli todella kriitti-
set ajat.

Korholanmäen tehdas myytiin

Suokoneella oli 1980-luvulla tuotan-
toa kahdessa paikassa Korhonlanmä-
ellä ja Vuokatissa. Yhtiön tuotanto 
oli Meriläisen mukaan paisunut koh-
talaisen isoksi ja työntekijöitä oli 85.
 -Ajauduttiin tilanteeseen, jossa 
jouduttiin irtisanomaan 50 henki-
löä ja Korholanmäen tuotantolaitos 
myytiin.
 Tässä vaiheessa perheyritykseen 
tehtiin omistusjärjestelyjä.
 -Perheyrityksen toinen suku-
polvi otti ohjat käsiin tosi huonoista 
lähtökohdista: velkaa oli enemmän 
kuin liikevaihto ja korkoprosentti ei 
tainnut olla yhdelläkään lainalla alle 
15, muistelee Meriläinen.
 Kaikki mitä tehtiin voittoa, meni 
varmasti korkoihin, sanoo Meriläinen.

Metsäkoneet tukijalkana

Poliittinen tilanne 1980-luvun lo-
pulla säikäytti Suokoneen, koska 
turvealan tulevaisuus on aina polii-
tikkojen peliä.
 -Kehitettiin murskausjyrsin Me-
riCrusher vuonna 1990. Siitä tuli heti 
vientituote, kertoo Meriläinen.
 Meriläisen mukaan tämä loi us-
koa omiin tekemisiin.
 -Pystyttiin omilla toimilla saat-
tamaan sitä markkinoille eikä se ole 
tällainen poliittinen ala, missä sitä 
käytetään, iloitsee Meriläinen.
 Tämä johti Meriläisen mukaan 
siihen, ettei tarvinnut pelätä silloin 
miten asiat ovat huomenaamulla. Se 
taas siivitti 1990-lukua ja myös tur-
vekoneita meni kaupaksi.
 Turve on ollut koko ajan rinnalla.
 2000-luvulle tultaessa Me-
riChrusher edusti jo yli puolta liike-
vaihdosta.
 - Vientimyyntiä on jo yli 30 maa-
han.

Me sotkamolaiset asumme maailman kauneimmassa kunnassa. Jylhät järvet, koskien ärjyt, 
vapauttavat vaarat ja pellot. Kaunis kotikuntamme on loistava paikka työlle ja toimeentulolle.

Sotkamo on ollut itsenäinen kunta vuodesta 1647. On nähty nälkävuosia ja sotia, mutta aiemmat suku-
polvet ovat pitäneet itsenäisyydestä kiinni. Niin pidän minäkin. Sotkamon voima on meissä sotkamo-
laisissa. Olemme työteliäitä ja ahkeria, nöyriä ja kunnioitamme toisia. Näitä arvoja haluan kunnan-
valtuutettuna vaalia. Ja kun on tahtoa, niin on tie!

Sotkamon keskus on kirkonkylä. Kirkonkylällä asuu yli 4000 ihmistä ja sen palvelujen ylläpitämi-
nen ja kehittäminen on tärkeää. Terveyskeskus ja vuodeosasto pitää olla Sotkamon keskustassa 
tulevaisuudessakin. Samoin lukio ja alakoulut.

Emme saa hyväksyä, että Kainuun sote:n palveluja keskitetään Kajaaniin. Päinvastoin, palveluja 
pitää lisätä Sotkamossa eikä vähentää.

Maaseudun hyvinvointi lähtee toimivista tieyhteyksistä ja nopeista tietoliikenneyhteyksistä. Yk-
sityisteitä on tuettava, mutta maaseudun tieverkostoon on kunnan vaadittava ELY-keskukselta 
parannuksia jatkuvasti.

Kainuussa on jo kohtuullisen hyvin panostettu langattomiin tietoliikenneyhteyksiin, mutta kuitua 
tarvitaan myös maaseudulla. Etätyö on tuonut valtavasti työtä kaupungeista maaseudulla. Itsekin 
olen päässyt lähes 100 %:sti etätöihin.

Sotkamon pitää markkinoida kuntaa nuorille ja perheille. Ei Sotkamoa kehitetä leikkaamalla palveluja, 
vaan saamalla nuoria ja miksei vähän iäkkäämpiäkin kotikuntaan.

Jokainen työssä käyvä kuntalainen maksaa kuntaveroja keskimäärin reilut 5000 euroa. Valtionosuuksia jo-
kainen kunnassa kirjoilla oleva tuo melkein 2700 euroa. Sata uutta sotkamolaista tuo jo suoraan kunnan 
kassaan siten melkein miljoona euroa joka vuosi. Lisäksi uusi yrittäjä tai työpaikka lisää rahan kiertoa 
merkittävästi.

Jos jokainen sotkamolainen ostaisi joka päivä yhdellä eurolla enemmän sotka-
molaisia tuotteita tai palveluita, lisäisi se Sotkamon kansantaloutta 
melkein 4 miljoonaa euroa. Samalla tavalla, jos kunta ostaa 
sotkamolaisilta yrityksiltä kilpailuehtojen mukaisesti 
tuotteita, lisäisi se samassa suhteessa liikevaihtoa.

Sotkamon pitää huolehtia omasta huolto-
varmuudesta kriisien varalle niin ruoas-
sa kuin energiassa. Sotkamon on han-
kittava kaukolämpöyhtiö takaisin 
omaksi toiminnaksi. Turve pitää 
olla käytössä jatkossakin, sen 
käyttöä ei pidä lopettaa. 
Ruokaturva on tärkeä ja 
paikallisen maanviljeli-
jöiden lomitus- ja muut 
palvelut ovat tärkeä osa 
menestyvää kuntaa.

Kaivokset ja matkailu luovat 
Sotkamoon työtä ja toimeliaisuutta.  
Kaupat, palvelut ja liikenne ovat edellytys 
elinvoimalle. Ihmiset tarvitsevat erilaisia asumi-
sen mahdollisuuksia. Ensin tarvitaan muuttajille vuok-
ra-asuntoja, mutta tontteja ja rakennuspaikkoja niin Sotka-
mossa, Vuokatissa, kylillä ja myös järvien rannoilla pitää kunnan 
kaavoituksen ohella myös poikkeusluvin mahdollistaa. Maanomistajia 
pitää kohdella tasapuolisesti.

Harrastusmahdollisuudet ovat Sotkamossa hyvät. Siitä pitää huolehtia jatkos-
sakin. Kun korona hellittää on tärkeää pitää kunta elävänä.

Sotkamoon elinvoimaa työllä ja 
yrittäjyydellä – sekä kirkonkylää että 
maaseutua kehitettävä
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Suokone Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Meriläinen Suokon edustalla Vuokatissa.

Sami Kilpeläinen haastatteli Tuomo 
Meriläistä ministeri Mika Lintilälle lä-
hetettyyn videotervehdykseen.

”Tästä se alkoi”, esittelee Tuomo Meriläinen suonojitusta varten kehitettyä ko-
netta.

Vapun aattona kerääntyi noin 100 
turverekkaa eri puolilta Suomea Hel-
sinkiin eduskuntatalon edustalle.
 Moottorimarssin järjestäjät Ant-
ti Alakotila, Markus Mantela, Miika 
Mantela ja Jouko Pahkakangas jätti-
vät elinkeinoministeri Mika Lintiläl-
le turvetuottajien vetoomuksen.
 Turveyrittäjät vaativat turpeen 
luokittelemista uusiutuvaksi energiaksi.
 Ministeri väitti turveyrittäjille, 
ettei turve olisi Ruotsissakaan uu-
siutuva. Turve on Ruotsissa kuiten-
kin enrgiasertifikaatin piirissä, joka 
yllä pitää sillä jonkinlaisen aseman 
energiantuotannossa.
 Kansalaisaloitteen turpeen luo-
kittelemiseksi uusiutuvaksi oli vii-
konloppuna allekirjoittanut lähes 
49 000 suomalaista. Kun sähköisiä 

Moottorimarssi keräsi turverekat eduskuntatalon eteen
allekirjoituksia on kasassa vaaditta-
vat 50 000 kappaletta, siirtyy aloite 
eduskunnan käsiteltäväksi.

 Aloitteen voi allekirjoittaa 
osoitteessa https://www.kansalais-
aloite.fi/fi/aloite/7914

SAMI
KILPELÄINEN
HANKINTAJOHTAJA, AGRONOMI JA VALTIOTIETEIDEN MAISTERI
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KOTI
KERRO ITSESTÄSI?
Olen Sami Kilpeläinen, 43-vuotias 
hankintajohtaja. Olen naimisissa ja 
kahden lapsen isä. Koulutukseltani oli 
maatalous- ja metsätieteiden maisteri 
eli agronomi ja valtiotieteiden maiste-
ri. Olen Suomen toiseksi suurimman 
meijeriyhtiön Arlan johtoryhmän 
jäsen. Olen Ikolan isäntä ja isännöin 
syntymäkotiani. Maatalon poika Tipa-
sojan kylästä.

LUONNEHDI ITSEÄSI?
Kodin perintönä on tullut halu kehit-
tää itseäni, ahkeruus, työn arvostus ja 
vahva yhteisöllisyys.

MITEN PALJASJALKAINEN 
SOTKAMOLAINEN OLET?
Olen todella paljasjalkainen sotka-
molainen. Asun synnyinkodissani 
Ikolassa, joka on myös isäni Olavin 
synnyinkoti Tipasojalla. Äitini Hilja on 
myös sotkamolainen ja syntynyt sekä 
asunut lapsuutensa Tipasojan Ahossa.

MILLAISET SUKUJUURET 
SINULLA ON?
Taidan olla todellisuudessa enemmän 
Korhonen kuin useimmat korhoset. 
Äitini on omaa sukuaan Korhonen ja 
isäni äiti Reeta, oli Korhonen, Tipaso-
jan Heiskalasta. Äitini isä oli Kuuse-
lan-Havukan Korhosia. Isäni suku on 
Kuhmon Lammasperän Kilpeläisiä 
Polvelasta. Ukkini Martti Kilpeläinen 
oli maanviljelijä, Ikolan isäntä, ja he-
rastuomari sekä pitkäaikainen maa-
laisliiton valtuutettu ja kansanhuollon 
johtaja Sotkamossa.

KOKEMUKSESI KAINUUN 
KUNNALLISPOLITIIKASTA?
Olen ollut 12 vuotta Sotkamon kun-
nanvaltuutettu ja tarkastuslauta-
kunnan puheenjohtaja. Olen myös 
toiminut Sotkamon kunnan varaval-
tuutettuna ja maaseutulautakunnan 
varapuheenjohtajana. Olen myös toi-
minut omistaja-ohjausvaliokunnassa. 
Olen ollut myös Sotkamon evl. seura-
kunnan kirkkovaltuutettuna.

KOKEMUKSESI SOTKAMON 
MAAKUNTAPOLITIIKASTA?
Vuosina 2001-2004 toimin Kajaanissa 
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 kysymystä 
 Samille

”sairaalanmäellä” Kainuun sairaan-
hoito- ja erityishuoltopiirin tarkas-
tuslautakunnan varapuheenjohtaja. 
Kainuun vaaleilla valittu maakunta-
valtuutettu olin 2009-2012. Olin myös 
tarkastuslautakunnan jäsen 2009-
2012 maakunnassa ja tässä tehtävässä 
puutuimme tiukasti terveyspalvelujen 
saatavuuteen eri kunnissa ja kuntien 
maksuosuuksiin maakunnalle.

KOKEMUKSESI VALTAKUNNAN 
POLITIIKASTA?
Näissä vaaleissa päätimme yhteis-
työstä Kristillisdemokraattien kanssa. 
Olen ollut Kansalaispuolueen pu-
heenjohtaja vuodesta 2017 alkaen. 
Sitä ennen toimin keskustassa ja olin 
mm. puolueen maaseututyöryhmän 
sihteeri vuosina 2006-2010, piirin va-
rapuheenjohtaja 2000-2005 ja nuor-
ten piirin puheenjohtaja 2001-2004 
ja Nuoren Keskustan liiton hallituksen 
jäsen 1999-2000 ja työvaliokunnan 
jäsen 2000. Ennätin hankkimaan 
keskustassa myös Nuoren Keskustan 
Liiton kultaisen ansiomerkin numero 
451 vuonna 2007. Toimin Helsingin 
yliopiston ylioppilaskunnan edusta-
jiston jäsenenä 2000. Keskustan jätin, 
kun sen valtakunnan politiikka alkoi 
myötäilemään etelän kaupunkien 
etuja, vihreää politiikkaa ja liberaa-
lia arvomaailmaa. Heikomman asia 
unohtui mielestäni liikaa.

TYÖKOKEMUKSESI?
Olen työskennellyt Sotkamon kunnan 
maataloustoimessa opiskeluaikoinani 

MITÄ KOULUJA OLET KÄYNYT?
Tipasojan koulu, Tenetin koulu ja 
Sotkamon lukio. Lukion jälkeen me-
nin Kainuun prikaatiin, jossa koulut-
tauduin aliupseeriksi. Sieltä jatkoin 
Helsingin yliopistoon, jossa opiskelin 
agronomin arvon eli maatalous- ja 
metsätieteiden maisteriksi. Janosin 
lisää oppia ja valmistuin valtiotietei-

den maisteriksi Helsingin yliopistosta. 
Olen myös kouluttautunut johtajana. 
Pellervo-Instituutissa suoritin HLJ-
johtamiskoulutuksen ja muutama 
vuosi sitten tein vaativan johtamis-
koulutusohjelman Lontoossa London 
Business Schoolissa. Tänä talvena 
tein Liquid Leader -johtamisohjelman 
etäkoulutuksena kauppakorkeakoulu 
Hankenilla.

TYÖSSÄ PARASTA JA HUONOINTA?
Monipuolisuus, vaativuus, toiminta 
ihmisten parissa sekä johtajana teen 
päätöksiä isoista kokonaisuuksista.

MINKÄ IKÄINEN OLET FYYSISES-
TI?  ENTÄ HENKISESTI?
43. Henkinen ikäni on positiivisen elä-
män asenteen myötä alle 30-vuoden, 
mutta kokemukseni kautta ainakin 49.

MIKÄ SINUSTA PITI TULLA ISONA?
Presidentti ja valtiotieteiden maisteri 
tai tohtori.

MIKSI EI TULLUT?
Ei sitä toki vielä tiedä, mitä tulevaisuus 
tuo tullessaan. Valtiotieteiden mais-
teriksi opiskelin, niin kuin lapsena 
päätin.

VIIMEKSI LUKEMASI KIRJA?
Raamattu. Toki työhön tai politiikkaan 
liittyvää kirjallisuutta luen. Itse asias-
sa luin Sotkamo muutoksen kourissa, 
Nälkävuodet 1866-1868 Sotkamon 
seurakunnassa, varmaan viimeisim-
pänä.

SAAT KEHUA 
URHEILUSAAVUTUKSIASI.
Olin voittamassa puolustusvoimien 
SM-hopeaa Kainuun prikaatin pesä-
pallojoukkueessa. Lisäksi voitin Kajaa-
nissa veteraanien SM-hopeaa kiekon-
heitossa.

KUINKA MONTA KERTAA 
JAKSAT VETÄÄ LEUKAA?
Ennätys on 34, mutta myönnän etten 
päästä kyynärpäitä lukkoon.

USKOTKO 
ILMASTONMUUTOKSEEN?
En siten, kun sitä ihmisille bluffilla 
syötetään. Ilmaston muutokseen Suo-
messa voi vaikuttaa paljon enemmän 
Golf-virran, pohjoisten ilmavirtausten 
tai ilmakehän muutokset. Todennä-
köisesti auringossa jo tapahtuneilla 

aktiivisuusmuutoksilla on isoin merki-
tys. Ihmisten hiilidioksidipäästöt ovat 
siihen verrattuna lillukan varsia. Il-
maston muutokseen ihmiset saavat ja 
voivat itse vaikuttaa omilla teoillaan. 
Pakkoja ja sanktioita ei saa asettaa 

ja polttomoottoriautoilla on saatava 
ajaa tulevaisuudessakin.

KUKA ON ARVOSTETUIN 
PRESIDENTTIMME – PERUSTELE?
Urho Kaleva Kekkonen. Kekkonen on 
sielultaan aina kainuulainen. Hän 
ajoi heikompien ihmisten ja alueiden 
asiaa. Hän tuli valituksi eduskuntaan 
Viipurin läänin läntisestä vaalipiiristä.

ONKO SUOMESSA LIIKAA KUNTIA 
–  MIKÄ OLISI SOPIVA MÄÄRÄ?
Ei ole. Kunnat voivat omasta halusta 
liittyä, mutta pakkoliitoksia en kan-
nata.

MITÄ KIELIÄ PUHUT?
Suomi, ruotsi, englanti, saksa ja rans-
kan alkeet.

PIDÄTKÖ PÄIVÄKIRJAA; 
MISTÄ ASIOISTA?
En. Teen kalenterimerkintöjä ja jois-
tain asioista muistiinpanoja. Facebook 
on jossain määrin päiväkirjakin.

KÄYTKÖ KIRKOSSA?
Käyn kirkossa juhlapyhien lisäksimuu-
tamia kertoja vuodessa. Korona aika-
na kuuntelen Sotkamon kirkosta aina 
jumalanpalvelukset fb:stä.

LIIKUSKELETKO KOTIOLOISSA 
VERKKAREISSA VAI PUKU 
PÄÄLLÄ?
Verkkareissa.

MIKÄ ON KENGÄNNUMEROSI?
43.

ONKO SUOMESSA 
LIIKAA PUOLUEITA?
Jos vanhemmat puolueet eivät olisi 
kaikki eliittiä ja vahvoja alueita puo-
lustavia, voisi pienempikin määrä 
riittää. Nyt kaikki valtapuolueet ovat 
kiinnostuneita lähinnä omista hillo-
tolpistaan ja luottamuspaikoista, niin 
myös persut ja keskusta, ja siksi on 
ollut välttämätöntä synnyttää uusia 
puolueita.

OLETKO KÄYNYT AMERIKASSA, 
MOSKOVASSA JA JOS OLET, 
NIIN MILLOIN?
Olen käynyt Amerikassa, mutta en 
Moskovassa. Chicagossa kävin vuon-
na 2009 ja Miami Beachissa vuonna 

2020.

MILLAISTA MUSIIKKIA KUUNTE-
LET JA MIKÄ MERKITYS MUSIIKIL-
LA ON SINULLE?
Kuuntelen pop- ja rock-musiikkia ja 
useimmiten kaupallisten kanavien ul-
komaista kevyttä musiikkia.

PYSYYKÖ KANNETTU 
VESI KAIVOSSA?
Ei se oikein pysy.

SOTKAMO
ONKO SOTKAMON TIET 
KUNNOSSA?
Eivät ole. Sorateillä on liikaa kelirikko-
vaurioita, mutta myös asfalttitiet ovat 
paikoin surkeassa kunnossa. Teiden 
kunnossapito takaa mahdollisuuden 
myös työskennellä maaseudulla ja 
siksi yksityisteitä on tuettava. Kunnan 
on pidettä omista asfalttiteistä ja sora-
teistä entistä parempaa huolta.

ONKO SOTKAMON 
NOPEUSRAJOITUKSET KUNNOS-
SA?
Eivät. Vastustin aikanaan pitkiä hitai-
ta pätkiä Sotkamoon tultaessa sekä 
Kajaanista että Kuhmosta. Minusta 
70 km/h tai jopa 80 km/h pitäisi olla 
kaikkialla muualla paitsi risteyksen 
kohdilla voidaan toki pitää nopeudet 
60 km/h tasolla. Muualla Suomessa 
on rinnakkaisteitä, joilla ajetaan 40 
km/h, jotta pääväylillä on sujuvampi 
liikkua. Juholankylältä melkein Ma-
kasiineille voisi olla Sapson risteystä 
lukuun ottamatta korkeampi nope-
us. Samoin Vuokatista päin tultaessa 
voisi monessa kohtaa olla korkeampi 
nopeus.

TARVITSEEKO SOTKAMO 
VUODEOSASTON?
Ehdottomasti. Sotkamo on Kainuun 
toiseksi väkirikkain kunta ja täällä 
pitää olla oma terveyskeskus, vuode-
osasto ja mahdollisuuksien mukaan 
sairaalatason palveluita. Tästä aion 

pitää tiukasti kiinni.

MITÄ MEIJERIN ENTISELLE 
LÄMPÖVOIMALALLE PITÄISI 
TEHDÄ?
Sotkamon valtuusto on vuonna 2001 
tehnyt sopimuksen, jonka mukaan 
kunta saa lunastaa VAPOlta vuoden 
2022 lopussa tasearvoon meijerin 
lämpölaitoksen. Tämä oikeus pitää 
käyttää, koska se on sopimuksessa 
nimenomaan sopimuksen päättyessä 
kirjattu kunnan eduksi. Jos Nevel (Va-
pon myymä yhtiö) vitkuttelee asian 
kanssa, on sitten syytä tehdä oma läm-
pölaitos ja katkaista putket Neveliltä, 
koska kunta omistaa ison osan lämpö-
verkosta. Olen itse ollut valtuustossa 
sopimuksen hyväksymässä ja se on 
kunnan kannalta selvä asia.

HIUKAN VALOT?
En pidä. Valoja kannatan, mutta nyt 
toteutus on aivan pielessä.

PESÄPALLOSTADIONIN 
KATTAMINEN?
Kouvolaan rakennettiin 812 katsojalle 
kate 300 000 eurolla, joten mielestäni 
Sotkamon kokonaiskustannus 1500 
katsomon osan kattamiselle yli 3 mil-
joonalla eurolla on liian kallis. En tule 
palatessani valtuustoon hyväksymään 
näin kalliita investointeja.

MILLÄ MIELIN LÄHDET SOTKA-
MON KUNTAVAALEIHIN?
Sotkamossa olen ehdolla kristillis-
demokraattien listalla ja meitä on 
yhteensä 11 ehdokasta. Teimme val-
takunnallisesti yhteistyösopimuksen 
kristillisdemokraattien kanssa ja pu-
heenjohtaja Sari Essayahin kanssa 
sovittiin, että asetamme kansalais-
puolueesta ehdokkaamme yhteiseltä 
listalta ja teemme vaalien jälkeen 
yhden yhteisen valtuustoryhmän. Sitä 
kautta saamme yhdessä äänen hyvin 
kuuluviin. Olen hyvillä mielin vaaliase-
telmista, sillä viime vaaleissa kd:lla oli 
Sotkamossa 5 ehdokasta ja nyt kasvua 
on 120 % eli ehdokkaita on 11. Meillä 
on realistiset mahdollisuudet saada 
valtuustossa 11-15 prosentin kanna-
tus. Periaatteessa jopa 18,5 prosenttia 
valtuustopaikoista on laskennallises-
ti mahdollista. Meillä on tosi hyvät 
ehdokkaat, kokemusta ja rohkeutta 
päätöksenteosta löytyy ja myös uusia 
raikkaita tuulahduksia. On naisia, on 
miehiä. Yksittäinen valtuutettu voi 
vaikuttaa oman osaamisen ja koke-
muksen kautta. Siinä auttaa kokemus 
kunnallisesta päätöksenteosta, mutta 
myös työ- ja yrittäjäkokemuksesta on 
valtavasti apua. Lopulta kunnanval-
tuutetun pitää pystyä tuomaan sotka-
molaisten ääni päätöksentekoon.  

ja jo lukioaikana toimin liikuntaker-
hon ohjaajana. Maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskuksen 
ohjelmaneuvojan töitä tein opinto-
jeni aikana. 2001 aloitin tutkijana ja 
toimin saman aikaisesti myös maata-
louspolitiikan professori Jukka Kolan 
vs. assistenttina Helsingin yliopiston 
maatalous- metsätieteellisessä tiede-
kunnassa. Vuosina 2003-2013 johdin 
suomalaisten maidontuottajien ja 
meijeriosuuskuntien edunvalvontaa 
MTK:ssa ja Maitovaltuuskunnassa 
maitoasiamiehenä. Brysselissä lob-
basin Suomen etua vuodesta 2003 ja 
nousin EU:n maitoryhmän varapu-
heenjohtajaksi 2012-2014. Vuodesta 
2013 olen toiminut ensin Oy Arla Ing-
man Ab:n hankintajohtajana ja johto-
ryhmän jäsenenä sekä vuodesta 2014 
alkaen Arla Oy:n hankintajohtajana ja 
johtoryhmän jäsenenä. Toimin vuodet 
2015-2017 Ranuan Meijeri Oy:n toimi-
tusjohtajana ennen sen sulautumista 
Arlaan ja Kiteen Meijeri Oy:n toimitus-
johtajana 2015-2016 toimin niin ikään 
sen sulautumiseen asti Arlaan. 

MITÄ MUUTA OLET TEHNYT?
Olen työelämän ohella perustanut 
yrityksiä ja omistamme vaimoni Pii-
an kanssa kaksi osakeyhtiötä. Olen 
lisäksi osakkaana kahdessa muussa 
yhtiössä. Olen myös ollut takavuosina 
aktiivinen urheiluvaikuttajana ja olen 
toiminut mm. Kultainen Keihäs -kisan 
puheeenjohtajana useita vuosia.

OLETKO HUUMORIMIES?
Olen. Minulle lasi on aina puoliksi 
täynnä tai puoliksi kukkurallaan. Nau-
ru pidentää ikää.

PARAS LAPSUUSMUISTOSI?
Lapsuuden poutapäivistä on jäänyt 
mieleni sopukoihin lähtemättömiä 
jälkiä. ”Kesän odotettu hetki oli hei-
näpellolle lähtö. Lapsena heinien sei-
päälle nostaminen tuntui raskaalta, 
mutta se oli myös opettavaista. Per-
heen ja suvun yhteisistä heinätöistä 
on erittäin hyviä muistoja. Sisarusten 
ja serkkujen kanssa oli mukava leväh-
tää kuorman päällä matkalla heinäla-
dolle.”

MITKÄ OVAT VAHVUUTESI?
Olen rohkea, luja ja ahkera. Tehok-
kaaksi minua on myös kuvattu. Minä 
haluan rakentaa Suomea ja Sotka-
moa, jossa jokaisen ihmisen, alueen 

ja seudun kohtelu on tasapuolista. 
Lupaan toimia oikeudenmukaisuuden 
ja tavallisen sotkamolaisen puolesta. 
Meidän tulee antaa ihmisille mahdol-
lisuus viihtyä omilla kotiseuduillaan. 
Kuntien hyvinvointi kumpuaa tule-
vaisuudessakin työstä ja toimeliaisuu-
desta.

MITKÄ OVAT HEIKKOUTESI?
Olen periksiantamaton ja pidän sa-
nani. Takinkääntäjät ja perässähiihtä-
jät pääsevät elämässä helpommalla. 
Suomen kansaa ei olisi, jos maassa ei 
olisi sota-aikoina ollut johtajia, jotka 
johtivat maata edestä eikä takaa. Ol-
koon se sitten heikkouteni, että puo-
lustan heikkoja ja johdan edestä.

MIKÄ ON MIELIRUOKASI
 JA -JUOMASI?
Liha eri muodoissa ja maito. Kasvikset 
täydentävät ruokaa ja oman pellon ru-
kiista tehty ruisleipä se on jotain.

MIHIN AIKAAN MENET 
NUKKUMAAN JA MITEN 
PALJON NUKUT YÖSSÄ?
Liian myöhään. Juuri ennen puolta 
yötä ja nukun sellaisen 7 tuntia.

KUORSAATKO NUKKUESSASI?
Kyllä välillä, niin väitetään. Raskas työ 
vaatii raskaan unen.

MIKÄ ON PITUUTESI?
177 viimeisimmissä virallisessa mitta-
uksessa.

OLETKO SINUT PAINOSI KANSSA?

83-85 kg ja olen sinut. Pari-kolme kiloa 
on tullut lisää viime aikoina ja ne otan 
pois. Lihas painaa.

KUINKA HOIDAT KUNTOASI?
Käyn punttisalilla 2-3 kertaa viikossa. 
Lisäksi kävelen ja harrastan hyötylii-
kuntaa, talvella myös hiihdän ja ke-
sällä myös käyn lyömässä pesäpalloa. 
Maataloustyöt pitävät myös kuntoa 
yllä.

MILLÄ KULKUVÄLINEELLÄ 
LIIKUT MIELUITEN?
Omalla autolla. Ja dieselillä aion ajaa 
vielä pitkään tulevaisuudessakin. Valt-
ralla tai Massey Ferguson -traktoreilla 
on kiva mennä, kun koppi on sen ver-
ran korkealle, että on paremmat näky-
mät kuin autosta.

KUKA ON ELÄMÄSI ESIKUVA?
Olen aina arvostanut vanhempiani ja 
heidän rakkauttaan sekä huolenpitoa 
lapsiaan ja lapsenlapsiaan sekä muita 
kohtaan.

MINKÄLAISEKSI KUVITTELET 
JUMALAN?
Jumalan pelko on viisauden alku. Kris-
tittynä uskonnon perusta on kolmiyh-
teys Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala 
on ankara, mutta Jeesuksen armossa 
ja uskossa jokaisella on pelastus.

OLETKO LUKENUT 
KOKO RAAMATUN?
Luin koko Raamatun loppuun muuta-
ma vuosi sitten. Nyt olen satunnaisesti 
lukenut vuoden 1938 Perhe-Raamatun 
lisälukuja, kuten Siirakin kirjaa.

Yhteistyötä sotkamolaisten parhaaksi.
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Perheiden ja kodin merkitys kasvoi 
vuonna 2020 alkaneen pandemiakrii-
sin aikana. Ihmisten arkielämä ja ajan-
käyttö muuttuivat. Työntekomuodot 
uudistuivat, matkustaminen ja muut 
tapaamiset vähenivät. Työnteko kotoa 
käsin on lisääntynyt ja yhä useampi te-
kee työtä myös toiselta paikkakunnalta. 
Kunnallisten palveluiden pitää kyetä 
uudistumaan ihmisten elämäntilan-
teissa tapahtuneiden suurien muutos-
ten myötä.

Kuntien palveluissa pitää huomioida 
eri ihmisten erilaiset elämäntilanteet 
esimerkiksi lasten hoidossa.

Kansalaispuolue pitää kuntien vah-
vaa itsehallintoa menestyvän kunnan 
perustana. Palveluja ei pidä keskittää 
vain maakuntakeskuksiin. Kunnat 
tarvitsevat vahvan veropohjan lisäksi 
myös oikeudenmukaista ja väestön 
erilaiset rakenteet huomioivaa valti-
onosuuspolitiikkaa. Lähtökohdat on 
oltava kaikille tasapuoliset – aluepoli-
tiikka alkaa kunnista.

Itsenäinen kunta on tärkeä osa suo-

Aluepolitiikka alkaa kunnista – eläköön itsenäiset kunnat
malaisten identiteettiä. Maakunta-
henki on ollut suomalainen erityispiir-
re. Kuntia ja keskuskaupunkeja ei pidä 
asettaa valtion toimesta vastakkain, 
vaan luoda toimivat palvelumallit, 
joissa kunnilla on tärkeä rooli tulevai-
suudessakin. 

Kansalaispuolue haluaa vahvistaa 
sivistyksen ja yhteisöllisyyden mer-
kitystä, korostaen yksilön vastuuta ja 
vapautta, ihmisten tarpeiden ollessa 
keskiössä. Jokaisella Suomen kansa-
laisella on sosiaalisesta taustasta tai 
alueellisesta sijainnista riippumatta 
oltava tasa-arvoiset lähtökohdat kou-
luttautua, työllistyä ja elää tasapai-
noista elämää. Kansalaispuolue vai-
kuttaa, että ihmisillä on mahdollisuus 
vaikuttaa omaan elämäänsä koskeviin 
päätöksiin. 

Kansalaispuolue vastustaa keskittä-
vää metropolipolitiikkaa, joka on va-
hingollista sekä pääkaupunkiseudulla 
asuville että maakuntakaupunkien ja 
maaseudun ihmisille. Puolue kehittää 
tasapuolisesti koko Suomea. 

Kansalaispuolue toimii luonnonvaro-
jen hyödyntämisen, yksityisomaisuu-
den suojan, alueellisen tasapainoisen 
kehityksen ja hallitun sisäisen sekä 
ulkoisen muuttoliikkeen puolesta.

Kansalaispuolue haluaa kunnissa jär-
jestettävän enemmän suoria kansan-
äänestyksiä. 

Työ ja yrittäjyys luo toimeliaisuutta

Suomen työpaikoista 75 prosenttia on 
yksityisellä sektorilla ja 25 prosenttia 
julkisella sektorilla.

Valtion työpaikoista noin 60 000 on 
pääkaupunkiseudulla. Toisen asteen 
ja sen jälkeisiä koulutuspaikkoja on yli 
100 000 Helsingin seudulla. Suomi on 
liian keskittynyt. 

Kuntien menestyminen lähtee työpai-
koista, joita on oltava tasapuolisesti 
läpi maan yksityisellä, julkisella ja kol-
mannella sektorilla. 

Kuntien on suunnattava katse väki-
luvun kasvuun. Se on etätyön kautta 

mahdollista myös pienemmissä kun-
nissa. Lapsiystävällinen perhepolitiik-
ka kuntien ja luonnollisesti valtion 
tasolta on avain kasvuun.

Paikallisuuteen on kannustettava. 
Jokainen uusi työtätekevä kuntalai-
nen luo verotuloja kuntaan 5000 – 10 
000 euroa. Lapsiperhe jopa yli 20 000 
euroa. Kulutusmenot ovat tähän näh-
den jopa kaksinkertaiset. Paikallisten 
tavaroiden ja palvelujen oston kautta 
jokainen kulutettu lisäeuro jokaista 
10 000 asukasta kohden per päivä tuo 
kuntaan liikevaihtoa 3,65 miljoonaa 
euroa. Tämä työllistäisi jopa 100 ih-
mistä. 

Peruspalvelut

Koulutus ja sosiaali- ja terveyspalvelut 
pitää olla jokaisen suomalaisen saata-
vissa ja kuntien järjestettävissä koh-
tuullisin kustannuksin. Lähipalvelut 
ovat ihmisille tärkeitä. Peruskoulu on 
suomalaisen sivistyksen kehto.

Lapsiperheillä pitää olla mahdollis-
ta valita oma tapansa hoitaa lapset. 

Kotihoidontuki ja sen kuntalisät ovat 
tärkeitä välineitä.

Ikääntyvillä ihmisillä on oltava oikeus 
kunnialliseen vanhuuteen. Vanhus-
väestöä ei pidä repiä kotiseudultaan 
toiseen kuntaan laitoshoitoon vastoin 
omaa tahtoa. Osa inhimillisyyttä on, 
että omaa kotikuntaansa verovaroin-
kin ylläpitänyt ikäihminen saa loppu-
elämänsäkin palvelut mahdollisim-
man pitkälle omasta kunnasta.

Terveyspalveluissa läheisyys on tärkeä 
osa. Nykyiset terveysasemat ja vuo-
deosastot on säilytettävä. Raja-aita 
erikoissairaanhoidon ja perustervey-
denhuollon osalta on purettava.

• Kuntien vetovoima ja houkuttelevuus lähtee arjen sujuvuudesta  
   ja asumisen edullisuudesta sekä mukavuudesta. 
• Yrittämisen ja työntekemisen kannustimia kunnissa on lisättävä:
   -Toimivat ja nopeat tietoliikenneyhteydet koko maahan
   -Tiet ja yhteydet kuntoon.
   -Nuorisotyöttömyys on purettava. Alle 25-vuotiaille on luotava 
   työtä, vaikka tuettuna. Oppisopimuskoulutusta ja -kouluttajia 
   tarvitaan lisää. 
   -Panostetaan yksityisteiden ja alimpien tieverkkojen kunnossa-
    pitoon ja tiemäärärahoihin sekä -avustuksiin. 
   -Rantarakentaminen ja erilaiset asumisen tarpeet on huomioi-
    tava kuntien kaavoituksessa ja mahdollistettava myös poikkeus-
    ratkaisuin.

• Kansanäänestykset kuntiin.

• Peruspalveluita eikä perusinfraa pidä yksityistää

• Sähkö- ja energiayhtiöt on pidettävä kuntien omistuksessa
• Turve on oltava jatkossakin käytettävissä kuntien energiaratkaisuissa
• Tuulivoimalat pois ihmisten asuinpiiristä. Tuulivoimaloiden haitalli-
 set vaikutukset ekologisesti ja luonnon ekosysteemeihin on vaadit-
 tava huomioitaviksi kuntien ympäristölupapäätöksiin. 
• Maa- ja elintarviketalous, kestävä metsätalous ja omavarainen 
 energiantuotanto ovat Suomen huoltovarmuuden perusta. Maaseu-
 dun peruspalvelut luovat vakautta ja mahdollisuuksia yrittämiselle  
 maaseudulla. Kunnat vastaavat omalta osaltaan huoltovarmuudesta.

Arvostan itsenäisyyttä ja omavarai-
suutta, asioiden kyseenalaistamista 
ja tekemisen meininkiä. Näitä asioita 
haluan kunnallispolitiikkaan ja sen 
vuoksi olen ehdolla Sotkamon kun-
nallisvaaleissa kansallispuolueessa 
kristillisdemokraateissa.
Asun lapsuudenkodissani Sotkamon 
Tipasojalla. Minulla on luomutila, 
missä kanssani asuu sikoja, kyyttöjä, 
kissoja ja koira. Tila on perustettu 
1940-luvulla. Tila siirtyi luomuun 
1993, ja sukupolvenvaihdos tehtiin 
vuonna 1999. Vuoteen 2013 asti ti-
lalla tuotettiin luomumaitoa. 
Viimeisen kahdeksan vuoden ai-
kana olen hakenut kannattavaa ja 
mielekästä tapaa tehdä töitä ja elää 
antoisaa elämää. Luomumaidon tuo-
tannon lopettamisen jälkeen pidin 
isoa alkuperäiskarjaa ja suoramöin 
lihaa. Karjalla oli myös tärkeä tehtä-
vä hoitaa perinnebiotooppilaitumia 
Sotkamossa. Muutaman vuoden jäl-
keen totesin alkuperäisrotutuen ja 
lihanmyynnin kannattamattomak-
si. Kainuussa ei ole teurastamoa, ja 
elintarvikelainsäädäntö ei suosi ko-
titeurastustilojen rakentamista.
Eläinmäärää on pudotettu rajusti pa-
rin vuoden aikana. Pieni kyyttökarja 
hoitaa edelleen perinnebiotooppilai-
tumia. Tilalle on tullut sikoja, jotka 
muokkaavat puutarhamaata ja syö-
vät samalla rikkakasvit. Tilalla on nyt 
2,5 hehtaaria luomumansikkapeltoa, 
hehtaari mustaherukkaa ja puoli 
hehtaaria saskatoonia. Kasvihuo-
neessa kasvatan kurkkua ja kessua. 
Kasvimaalle laitetaan tänä vuonna 
perunaa, lanttua, porkkanaa ja eri 
sipuleita. Kokeilen myös kasvattaa 
saksanpähkinää. Suoramyyntiä tulee 
sadon onnistumisen mukaan. Man-
sikka myydään itsepoimintana. 

Ajatteleva monitoimimies Sotkamon kunnanvaltuustoon

Kotileipomossa on leivottu vuosien 
aikana tuhansia karjalanpiirakoita, 
munkkeja, pitsoja, pullia ja muita lei-
vonnaisia. Leipominen keskittyy tal-
veen. Myyntiä on ruokapiirien kautta 
ja suoraan yhteistyökumppaneille. 
Haluan olla omavarainen ja tuottaa 
samalla ihmisille puhdasta ruokaa. 
Tilalla ei käytetä kemiallisia lannoit-
teita, torjunta-aineita eikä jatkoja-

lostetuissa tuotteissa ole lisäaineita. 
Olen oppinut, että tuotanto onnis-
tuu ilmankin. Ekologisuus näkyy 
myös tilan konekannassa, joka on 
yhtä vanha kuin käyttäjänsä. Kier-
rättäminen, rakentaminen ja vanhan 
kunnostaminen on minulle jopa har-
rastus. Parhaillaan rakennan pientä 
teurastustilaa tilalla olevan elintar-
viketilan yhteyteen.

Haluan tehdä yhteistyötä saman-
henkisten ihmisten kanssa. On syn-
tynyt monipuolinen verkosto tilan 
ympärille, missä apua saadaan ja 
annetaan olipa kyse mistä tahansa. 
Haaveena olisi löytää ihmisiä, jotka 
haluaisivat viljellä ja kasvattaa luo-
muruokaa itselleen, mutta heillä ei 
ole siihen tiloja. Minulta saisi osaa-
mista, puutarhamaata ja koneita. 

Yhteistyö olisi enemmän kuin pelk-
kää vuokrapalstaviljelyä, mistä hyö-
tyisivät molemmat osapuolet.  
Elämän onnellisuus syntyy läsnä-
olosta, yhteisöllisyydestä sekä tasa-
painosta työn, levon ja vapaa-ajan 
välillä. Ja hyvästä ruuasta ja juomas-
ta! Kun löytää oman sisäisen totuu-
tensa, näkee maailman hulluuden. 
Jokainen voi vaikuttaa. 

Kuntapolitiikka ei ole koskaan 
erillinen saareke yhteiskunnassa. 
Harjoitettu talous- ja työllisyys-
politiikka ja toisaalta lakisäätei-
set palvelut ja niiden järjestämi-
seen annettavat valtionosuudet 
määrittävät pitkälti, millaisissa 
raameissa päätöksiä kunnissa 
tehdään. 

Samoin työn, liikkumisen ja asu-
misen kustannusten kasvatta-
minen leikkaavat kuntalaisten 
kukkarolta ostovoimaa, ja yhä 
vähemmän on euroja pyörittä-
mään yritysten kautta verotuloja 
kuntien kirstuun.

Tuleva valtuustokausi sisältää 
juuri näitä haasteita. Marinin 
hallituksen toimesta kunnille 
sälytetään lisää velvollisuuksia 
ilman riittävää rahoitusta niiden 
järjestämiseen. Erityisesti op-
pivelvollisuusiän nostamisen ja 

sinällään tärkeän hoita-
jamitoituksen parantami-
sen kohdalla kustannus-
ten kasvu kaatuu kuntiin. 

Harjoitetulla energiapo-
litiikalla on myös heijas-
tuksensa mm. maaseudun 
elinvoiman heikkene-
miseen. Energiaturpeen 
hallitsematon alasajo on 
johtanut maaseudun sa-
tojen työpaikkojen vaa-
rantumiseen ja yrittäjien 
ahdinkoon, sekä lisään-
tyvään tuontifossiilisten 
ja venäläisen hakkeen 
käyttöön. Samaan aikaan 
meillä on suuret määrät 
korjaamatonta energia-
puuta ja hakkuujätettä, jota ei 
saada hyödynnettyä markkinoi-
den vääristyessä. Nämä lyhyt-
näköiset ilmasto- ja energiapo-
liittiset linjaukset näivettävät 

maaseutua, huonontavat talout-
ta ja lisäävät vielä päästöjä.

Usein meiltä poliitikoilta kysy-

tään, mistä me leikkaisim-
me, kun säästöjä kunnissa 
on etsittävä Kuntatalous 
ei kuitenkaan ole pelkkää 
kuluhöyläystä. KD:n linja 
on nostaa esille ennaltaeh-
käisyä, hyvinvointia ja ter-
veydenedistämistä. Näihin 
investoimalla säästetään 
sairauksien hoidosta ja ras-
kaammista toimenpiteistä 
mm. lastensuojelussa. 

Kristillisdemokraatit on 
myös vahvasti ajanut 
omaishoitajien aseman 
kohentamista, ja oikeutta 
yhdenvertaiseen tukeen ja 
tukipalveluihin asuinkun-
nasta riippumatta, samoin 

kuin omaishoidontuenpalkkion 
verovapautta. Ikäihmisten koto-
na asumisen mahdollistaminen 
ja tukeminen on paitsi inhimil-
lisesti oikein myös laitoshoitoa 

Pidetään koko maa mukana
Vieraskolumni

edullisempaa. Säästöjä syntyy 
myös pitämällä huolta työhyvin-
voinnista ja ennaltaehkäisemällä 
sairauspoissaoloja. KD haluaa 
hyvää henkilöstöpolitiikkaa ja 
toimivat työhyvinvointiohjelmat 
kuntiin. 

Jo nämä muutamat esimerkit 
kertovat siitä, miksi kuntavaa-
leissa on hyvä katsoa paikallisen 
politiikan lisäksi siihen, millaisia 
päätöksiä puolue tekee valtakun-
nan tasolla. Kun kevään kunta-
vaaleissa valitset ehdokkaasi, 
valitset arkielämäsi tärkeimmän 
päättäjän! 

Sari Essayah, pj. KD
sari.essayah@eduskunta.fi

Jouko Sormunen viljelee Sormulan luomutilaa Tipasojalla.

TOIMENPITEET:

• Puurakentamista on edistettävä kaupungeissa myös kaavoituksella.

• Työn ja perhe-elämän yhdistäminen on tehtävä entistä joustavam-
 maksi.
• Kannustetaan mahdollisuuksien mukaan kuntia käyttämään koti-
 hoidontuen kuntalisiä.
• Koulutuspaikkoja on oltava tarjolla maakunnissa ja tarvittaessa 
 mahdollistettava esim. hybridiopetuksena myös pienemmillä 
 paikkakunnilla
• Erityisluokat takaisin – erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden 
 integraatio ei saa perustua koulutussäästöihin
-Oppivelvollisuuden laajennus ei saa jäädä kuntien maksettavaksi

• Terveysasemat ja vuodeosastot säilytettävä laajasti kunnissa. 
• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon raja-aita on 
 purettava, että potilas(/asiakas) saa tarvitsemansa hoidon 
 mahdollisen nopeasti.
• Sote-uudistuksessa alueille on korvamerkittävä täysimääräiset 
 valtionosuudet palvelujen järjestämiseen.
• Yksityisiä palveluita voidaan käyttää harkiten täydentämään julkista 
 palvelua
• Ympäristöterveydenhuolto on keskeinen osa perusterveydenhuol-
 toa ja kansanterveystyötä ja sen vastuulla on huolehtia alueillaan  
 turvallisista ruuan tuotantoketjuista aina pelloilta pöytään saakka.  
 Ympäristöterveydenhuollon palvelut kuuluvat kuntia isommille 
 harteille. Palvelut on turvattava koko maassa.
• Maatalousyrittäjien jaksamista tuettava lomituspalvelujen saata-

 vuutta parantamalla.  
• Omaishoitajien vapaapäiviä lisätään sekä tarjotaan mahdollisuuden  
 virkistymiseen, kuntoutukseen, kotipalveluun sekä terveystarkas-
 tuksiin.
• Suomalainen sosiaaliturva vain suomalaisille.

• Maakuntaliittojen ja kuntien yhteistyötä tiivistettävä. Hankerahoitus 
 tai alueiden kehittämisestä ja kaavoituksesta päättäminen vaikutta-
 vat myös kuntien elinvoimaan. 
• Suurissa tiehankkeissa maakuntien ja valtion tulee huomioida 
 paremmin kuntien tarpeet esim. teiden nelikaistaisuuden ja
 tieliittymäratkaisujen osalta, jottei kunnille tulisi turhia 
 kustannuksia liittymistä tai rinnakkaisväylistä.

• Kunnat ovat kulttuurin ja oppimisen avaintoimijoita. Tärkein taide-, -
 kulttuuri- ja sivistyskasvatusta tarjoava laitos on edelleen 
 suomalainen peruskoulu. Tavoitteenamme on kaikkien Suomen 
 kuntien sitouttaminen perusopetuksen kulttuurikasvatussuunni-
 telmaan.
• Tuetaan urheiluseurojen ja vapaamuotoisten harrastusryhmien 
 toimintaa ja taloudellisia resursseja, esimerkiksi luomalla selkeitä 
 tilojen varausjärjestelmiä ja lisäämällä käyttöastetta. Harrastamisen 
 mahdollisuuksia on lisättävä koulupäivän yhteyteen.

• EU:n elvytyspaketti syö kuntien liikkumatilan. Kansalaispuolue 
 vastustaa elvytyspakettia.

ilmoituksen maksaja: Sami Kilpeläinen
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Lähes 70 vuotta sitten vuonna 1952 
olivat Sotkamossa kyläseurat voi-
missaan. Sotkamon Jymy r.y.:n toi-
mintakertomuksen mukaan vuonna 
1952 Jymyllä oli 17 alaosastoa.
 Tiedot käyvät ilmi Martti Huo-
tarin koostamasta Iskutarinaa 1948 
– 1998 -historiikista.
 Alaosastoja oli eri kylillä ja niis-
sä oli jäseniä seuraavasti (suluissa jä-
senmäärät): Heinämäen Heitto (33), 
Jormasjoen Yritys (31), Juurikkalah-
den Kiri (62), Jymyttäret (218), Kii-
masjärven Kisko (35), Korholanmäen 
Kisa (30), Naapurinvaaran Tempo 
(53), Nuaskylän Kiho (39), Ontojoen 
Viri (28), Parkuan Veikot (43), Pohja-
vaaran Sisu (40), Sumsan Suju (21), 
Tipasojan Isku (29), Torinkylän Teho 
(62), Tuhkakylän Pellet (31), Varis-
vaaran Murto (10) ja Vuokatin Veto 
(129).
 Alaosastoissa oli Sotkamon Jy-
myllä yhteensä 894 jäsentä ja kir-
konkylän pääseurassa 261 jäsentä. 
Jäseniä oli siis yhteensä 1155.

Uusia taloja ja kenttiä

Huotari on myös tehnyt merkittävän 
huomion 1950-luvun kylien aktii-
visuudesta Sotkamon Jymyn vuo-
sikertomuksesta 27.10.1957, jolloin 
alaosastoja oli jo 21:

Kyläseurat olivat voimissaan 1950-luvulla
 ”Alaosastojen toiminta on en-
tisestään virkistynyt. Toiminta on 
ollut laaja ja monipuolista. On ra-
kennettu taloja (Tuhkakylän Pellet ja 
Parkuan Veikot, tehty urheilukenttiä 
(Tipasojan Koitto ja Tipasojan Isku 
ym.).”

1990-luvun lopulla 
useita seuroja

Sotkamossa pelasi vielä 1990-luvun 
lopulla pesäpalloa eri pesäpalloliiton 
tai piirin sekä myöhemmin alueen 
sarjoissa kymmenkunta joukkuetta.
 Sotkamon Jymyllä oli Superpe-
siksestä piirinsarjaan asti yleensä 
kuusi tai muutamana vuonna seitse-
män eri joukkuetta. Tipasojan Iskul-
la oli vielä 1990-luvun lopulla kaksi 
joukkuetta. Lisäksi Juurikkalahden 
Kiri, Pohjavaaran Sisu ja Vuokatin 
Veto olivat lähes joka vuosi piirisar-
jassa.
 Legendaarinen Letku-Weikot 
pelasi viime vuosituhannen loppu-
puolella joinakin vuosina myös piiri-
sarjaa menestyksekkäästi.
 Koulujen lakkauttamisten ja sitä 
myötä nuorten määrän vähennyttyä 
maaseudulla, on myös pesäpallo-
joukkueiden määrä viime vuosikym-
menillä vähentynyt.

Nälkävuosien tuhovoimalla oli suuria 
eroja eri paikkakuntien välillä. Sotka-
mo oli yksi Suomen eniten kärsineistä 
kunnista. Viidesosa sotkamolaisista 
kuoli nälkävuosien 1866-1868 aikana. 
Sotkamossa oli jo vuonna 1865 asuk-
kaita 7068 henkeä ja vuonna 1870 näl-
kävuosien jälkeen yli tuhat vähemmän 
eli 5935.
 Nälkävuodet koettelivat Suomea 
1866–1868. Niiden seurauksena kuoli 
100 000 - 150 000 suomalaista enem-
män kuin muuten olisi ollut oletetta-
vaa. Suomen väkiluku oli vuonna 1865 
yhteensä 1 843 245 henkeä.
 Peppi-Kirsi Paanasen Helsingin 
yliopiston teologisen tiedekunnan 
yleisen kirkkohistorian pro gradu -tut-
kielma lokakuulta 2017 avaa monelle 
sotkamolaiselle näkymän, miten anka-
rat olivat useiden tämänkin päivän sot-
kamolaisen esi-isän elämä 155 vuotta 
sitten.
 Pro gradu -tutkielman nimi on ’Sot-
kamo muutoksen kourissa, Nälkävuodet 
1866-1868 Sotkamon seurakunnassa’.

Kunnallishallinto uudistui

Paanasen tutkielmassa arvioidaan vuo-
den 1865 kunnallishallinnon uudistuk-
sen ja vaivaishoidon siirtymisen seu-
rakunnalta kunnalle tulleen huonoon 
ajankohtaan:
 ”Vuonna 1865 annettiin asetus 
kunnallishallinnosta maalla. Sotkamo 
siirtyi kuntamuotoon ensimmäisten 
joukossa vuoden 1866 alussa. Samal-
la vaivaishoito siirtyi seurakunnalta 
kunnalle. Ajankohta oli huonoin mah-
dollinen köyhäinhoidon näkökulmasta. 
Sotkamossa koitui vastuun siirtymises-
tä myös ajankohtaan liittymättömiä 
ongelmia: Sotkamon ensimmäinen 
kunnallislautakunnan esimies kavalsi 
vaivaishoidon kassan ja päätyi sen jäl-
keen itsemurhaan.”
 Vuodesta 1849 kirkkoherrana toi-
minut Carl Benjamin Ståhlberg kuoli 
keuhkotautiin helmikuun ensimmäise-
nä päivänä 1867. Ståhlberg oli Suomen 
ensimmäisen presidentin Carl Johan 
(Kaarlo Juho) Ståhlbergin isosetä.
 ”Sotkamon kirkkoherran Carl 
Ståhlbergin menehdyttyä helmikuus-
sa 1867 Sotkamon kappalainen Gustaf 
Pettersson määrättiin hoitamaan kap-
palaisen virkansa ohella kirkkoherran 
virkaa uuden kirkkoherran saapumi-
seen asti.
 Uusi kirkkoherra valittiin sama-
na vuonna, mutta virkaansa hän astui 
vasta keväällä 1869, minkä vuoksi Pet-
tersson oli laajan seurakunnan ainoa 
pappi nälkävuosien tuhoisimman ajan. 
Synkimpänä kuolonvuotena 1868 jou-
duttiin yhden papin seurakunnassa 
siirtymään joukkohautauksiin vainaji-
en suuren määrän vuoksi. Muihin kir-
kollisiin toimituksiin nälkävuodet eivät 
merkittävästi vaikuttaneet. ”
 Nälkävuosien jälkeen keväällä 
1869 Paanasen mukaan tilanne hel-
pottui seurakunnassa, kun Sotkamoon 
vihdoin saatiin uusi kirkkoherra ja pap-
pistilanne oli siten parempi kuin ennen 
nälkävuosia.
 Sotkamon entinen kappeliseura-
kunta Kuhmo oli muuttunut itsenäi-
seksi kirkkoherrakunnaksi ja Sotkamo 

Sotkamo-Seura ry:n ylläpitämä makasiini-museon rakennus on rakennettu arviolta vuonna 1800 ja viereinen pitäjämakasii-
ni 1848. Varastot olivat kuitenkin jo vajuneet ennen nälkävuosia 1866-1868.

Nälkävuosina 1866-1868 Sotkamo oli yksi eniten kärsineistä kunnista
vapautunut kaikista auttamisvelvolli-
suuksistaan sitä kohtaan, eikä uudella 
kirkkoherralla ollut paimennettava-
naan koko Kajaanin kihlakuntaa, kuten 
edeltäjällään.
 Sotkamon uusi kirkkoherra Rein-
hold Helander osoittautui Paanasen 

lonpoikiin, tilattomiin ja näiden väli-
muotoon, torppareihin. Torpparit mak-
soivat vuokransa torppansa tuotolla ja 
omalla työllään, mikä tarkoitti työ- eli 
taksvärkkipäivien tekemistä vuokra-
nantajalle.
 Torpan viljelykset antoivat har-

 Tilattomaan eli irtaimeen väes-
töön kuuluivat mäkitupalaiset, loiset 
ja itselliset. Mäkitupalaisilla oli mök-
ki vuokralla talollisen mailla tai kylän 
yhteismaalla, mutta ei viljelysmaa-
ta. Itsellinen eli erillisessä asunnossa 
vuokralla ja elätti itsensä tilapäistöillä. 

kato oli tyhjentänyt myös kruununma-
kasiinit.

Jäät Sapsossa 
Juhannuksena 1867

Paanasen tutkielmassa kerrotaan kuin-
ka talvi 1866–67 oli runsasluminen 
pakkastalvi, joka jatkui pitkään:
 ”Vielä toukokuussa oli yöpakkasia, 
pellot olivat lumikinosten peitossa ja 
järvet aina eteläistä Suomea myöten 
jäässä. Sotkamossa satoi lunta vielä 
toukokuun loppupuolella ja Sapsojärvi 
oli jään vankina vielä juhannuksena.
 Lumi itsessään ei ollut vain huono 
asia, vaan siitä saattoi olla talvisin myös 
hyötyä. Sopivan paksuinen lumipeite 
helpotti liikkumista suksilla ja reellä, 
mutta liian paksu esti liikkumisen lähes 
täysin. Lumi oli myös tehokas lämpö-
eriste. Puusta ei Kainuussa ollut pulaa, 
mutta sen saaminen tupaan asti poltet-
tavassa muodossa vaati paljon työtä.”

Kerjäläisiä runsaasti

Käytännössä köyhäintalot muodostui-
vat kuolemanloukuiksi. Kulkutaudit 
levisivät ihmisestä toiseen juuri köy-
häintalojen ahtaiden olojen ja puut-
teellisen hygienian luomissa otollisissa 
olosuhteissa.
 Suurin syy Paanasen mukaan Sot-
kamon korkeisiin kuolleisuuslukuihin 
oli täyteen ahdetut köyhäintalot, joi-
den epähygieenisissä oloissa tartunta-
taudit levisivät ihmisestä toiseen.
 -Seurakunnan eripuraisuus, siir-
tyminen kunnallishallintoon ja kes-
keisten työntekijöiden kuolemat 
edesauttoivat väestökriisin etenemis-
tä. Sotkamolaisten suhtautumisessa 
lähimmäisten hätään oli suuria eroja. 
Toiset auttoivat omien voimiensa ää-
rirajoille asti, toiset pyrkivät saamaan 
siitä taloudellista hyötyä. Viljaa Sotka-
mossa oli myös nälkävuosien aikana, 
kirjotti Paananen.

Suurin kuolleisuus keväisin

Tilastot osoittavat, että suurinta kuol-
leisuus oli aina keväisin. Viljasta oli 
pulaa ja kun syksyllä kylvetty ruis ei 
talvehtinut eikä kaikilla ollut ohraa ke-
säkylvöihin, oli ruoastakin pulaa.
 Nälkävuosien tapahtumien läpi-
käynti on hyvä muistutus sotkamolai-
sille, että pohjoisella kasvuvyöhykkeel-
lä kesän myöhästymiselle ja pakkasilla 
voi olla kohtalokkaat vaikutukset.

Ei ennakkokäsityksiä

Paananen kertoo tutkielmastaan, että 
Sotkamo valikoitui tutkimuskohteek-
seni kahdesta eri syystä.
 -Ensiksikin pystyin lähestymään 
Sotkamoa avoimin mielin ilman en-
nakkokäsitysten painolastia, koska en 
tiennyt siitä ja sen historiasta ennes-
tään juuri mitään, kertoo Paananen 
tutkielmassaan.
 -Toiseksi Sotkamo oli yksi nälkä-
vuosina eniten kärsineistä kunnista ja 
sen vuoksi se oli hedelmällinen tutki-
muskohde.

kokoamien tietojen mukaan tehok-
kaaksi järjestyksen ystäväksi.

Maaseudun väestö 
oli jakaantunut

Maaseudun väestö oli jakaantunut ta-

voin riittävää elantoa. Usein, etenkin 
huonoina satovuosina, torpparit jou-
tuivat turvautumaan talollisilta saatui-
hin lainoihin. Usean huonon satovuo-
den sattuessa peräkkäin, saattoi vanha 
laina olla vielä maksamatta, kun jo tar-
vittiin uutta.

Loinen asui talollisen tiloissa, esimer-
kiksi tuvan nurkassa tai saunassa. Näi-
den kolmen ryhmän keskinäiset erot 
olivat niin pieniä, että väestötilastoissa 
kaikki luettiin yhteisnimikkeen ”irtain 
maatalousväestö” alle.
 ”Kainuulaiset eivät olleet valmiita 
luopumaan perinteisistä elinkeinois-
taan, kaskeamisesta ja tervanpoltos-
ta. Metsään leivänantajana luotettiin 
usein enemmän kuin peltoon.” Peltoa 
Sotkamossa oli tuolloin 3000 hehtaaria.

Tervan hinta korkealla

Tervan hinta oli korkealla 1850-luvun 
lopulla ja 1860-luvun alussa, mikä kan-
nusti monia jatkamaan tervantuottaji-
na valtion vastustuksesta huolimatta.
 Tervanvalmistajalla ei ollut takeita 
työnsä kannattavuudesta, koska tervan 
kysynnässä ja hinnassa oli suuria vaih-
teluita, mutta valmistusprosessi kesti 
vuosia.

Katovuosi jo 1863

-Kevään vihdoin koittaessa vuonna 
1865 ja lumen sulettua nousivat näky-
viin pahoin kärsineet rukiinlaihot. Jo 
toukokuussa oli lähes varmaa ruissa-
don epäonnistuminen. Ne, joilla oli oh-
ran siementä, kylvivät sitä ruispeltoon 
toivoen edes ohrasta satoa niitettäväk-
si, toteaa Paananen tutkielmassaan.
 Luonnon tarjoamiin yllätyksiin 
oli varauduttu perustamalla laina- eli 
pitäjänmakasiineja turvaamaan syönti- 
ja siemenviljan riittävyys katovuosina. 
Niihin varastoitiin viljaa ja siemeniä 
hyvinä vuosina ja lainattiin ulos huo-
noina. Lainasta maksettiin korkoa, 
minkä vuoksi varastojen olisi pitänyt 
vuosien kuluessa kasvaa.
 Pohjois- ja Itä-Suomen satotulok-
set olivat heikkoja koko 1860- luvun 
alkupuolen, minkä vuoksi niiden maka-
siinien viljavarannot eivät kasvaneet, 
vaan lähes kaikki vilja oli uloslainattu 
jo ennen nälkävuosia. Vuoden 1863 
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Kuva: Iskutarinaa 1948 - 1998

Nunnauunit ja takat Kainuussa myy
      UUNIMYYNTI KALERVO LIUSKI

+358 440 177 577
uunimyyntikalervoliuski@gmail.com



Kuntavaalien ennakkoäänestys 26.5.-8.6. ja vaalipäivä 13.6. 

KOKO SOTKAMO MUKANA

SOTKAMO MENESTYY TYÖLLÄ JA YRITTÄJYYDELLÄ,
PERUSPALVELUT JA INFRA PAREMMAKSI KAIKKIALLA

MIRVA HEIKKINEN
yhteisöpedagogi AMK, 

kirkon nuorisotyönohjaaja

SAMI KILPELÄINEN (KP)
hankintajohtaja, agronomi, 

valtiotieteiden maisteri

MATTI KORHONEN (KP)
rajavartija evp, luomuviljelijä

HEIDI KOTILAINEN
sosionomi (YAMK), 
projektipäällikkö

MARIA NIINIVAARA
seurakuntapastori, 

nuorisotyönohjaaja-sosionomi

YRJÖ SORVARI
diakoni

JANNE SÄKKINEN
agrologi (Amk),

myymäläpäällikkö

HANNU TUORINIEMI
lähihoitaja

ISMO SIRVIÖ (KP)
yrittäjä, eläkeläinen

JOUKO SORMUNEN (KP)
luomuviljelijä, 

lähiruoan tuottaja

KALERVO LIUSKI
yrittäjä
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S ● Rohkeita päätöksiä, kun on niiden aika 

  ● ● Terve väestörakenne turvaa pohjan palveluille 

● ● Lasten ja nuorten

● Harrastusmahdollisuuksia lapsille ja meille kaikille ●

● Lähiruoka ja energiaomavaraisuus 

●

● Ei tuulivoimaloita ihmisten asutuksen 

läheisyyteen eikä luontoa pilaamaan ● Kuntalaisten arki keskiöön - se tukee 

  meidän Sotkamoa ●

                                                varmistaa hyvinvoinnin

Olemme ehdolla Sotkamon valtuustoon 
Kristillisdemokraattien ja kansalaispuolueen listalta. Haluamme…
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