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Ylivieskalla halua
kuntaselvitykseen

Jari Ruonakoski lyödään gastronomian ritariksi

Jouko Lassila
YLIVIESKA
Ylivieskan kaupunginvaltuusto
ilmaisi tiistaina selvän tukensa kuntarakenneselvitykselle.
Keskuskaupungin laajentamiselle on kuitenkin realistisena esteenä se, etteivät naapurikunnat ja -kaupungit ole ilmaisseet halua liittyä Ylivieskaan.
Valtuusto pohjusti tulevaa ratkaisemalla, kuinka kuntarakenneselvitys tehtäisiin, jos
sellainen tulisi ajankohtaiseksi.
Toinen tapa oli kaupunginhallituksen esityksessä, jonka
mukaan selvitystä valmistelemaan kutsutaan ulkopuolinen
selvitysmies ja selvitys toteutetaan valtion varoin. Sitä vastassa oli Vihreiden Aimo Piiraisen tekemä ja Pasi Hillin
(sdp.) kannattama esitys, että
kuntaliitosmahdollisuudet tutkitaan kuntien omin voimin ilman selvitysmiestä.
Äänestyksen voitti kaupunginhallitus äänin 31-3, yksi
tyhjä.
Tiukempi äänestys käytiin
äänestysaluejaosta. Äänin 2311, 1 tyhjä valtuusto päätti, että
Ylivieska siirtyy yhteen äänestysalueeseen. Koska Ylivieskan
postia ollaan lakkauttamassa,
siirtyy ennakkoäänestyskin
kaupungin järjestettäväksi.
Kiinteä ennakkoäänestyspaikka on mahdollisesti Ylivieskatalo Akustiikka. Lisäksi
voidaan käyttää kirjastoautoa
ja kotiäänestystä. Vaalipäivänä Akustiikka on ainoa äänestyspaikka.

Lähiruoan lähettiläästä rosissööri

Kärsämäki puolitti
vanhan alijäämän
KÄRSÄMÄKI (KP)
Kärsämäen kunta kirjaa viime
vuodelta puolen miljoonan euron ylijäämän, jolla se sai lähes
puolitettua aikaisempien vuosien alijäämän. Edelleen katettavaa jää noin 570 000 euroa.
Kunnan tilannetta paransivat harkinnanvarainen valtionosuuden korotus, 0,5 miljoonaa, sekä ennakoitua parempi verotulokehitys. Kunta onnistui myös säästämään
menoissa ja saamaan odotettua enemmän tuloja.
Esimerkiksi yleishallinnon
budjetti alittui 200 000 eurolla, mikä selittyy osittain
Turveruukki Oyj:n osakkeiden myynnillä sekä säästöillä henkilöstökuluissa ja ostopalveluissa.
Kunnan verotulot kasvoivat
edellisvuodesta yli 180 000 eurolla ja olivat viime vuonna lähes 6,5 miljoonaa eli 160 000
euroa arvioitua paremmat.
Kunnan vuosikate parani 0,9
miljoonalla ja nousi 880 000
euroa plussalle.
Lainaa kunnalla on 12,8 miljoonaa. Asukasta kohti sitä on
nyt 4 462 euroa, kun vastaava
summa vuoden 2010 lopussa
oli 4 023 euroa. Tilinpäätös ja
siihen liittyvät menoylitykset
ja -alitukset menevät valtuuston hyväksyttäviksi.
Hallituksen jäsen Aimo Remes ei allekirjoittanut tilinpäätöstä, koska hän ei hyväksy siihen kirjattua Jouko Korkatin puoluekantaa. Korkatti
nousi valtuustoon kristillisdemokraattina, mutta osallistuu
puolueensa ainoana edustajana keskustan ryhmäkokouksiin.

Haapajärvelle
yksi äänestysalue
HAAPAJÄRVI (KP)
Kaikki haapajärviset äänestävät jatkossa samassa paikassa,
kaupungintalolla, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy hallituksen esityksen. Lisäksi hallitus esittää tutkittavaksi kirjastoauton käytön äänestyspaikkana.
Kaupunginhallitus perustelee äänestysaluemuutosta kustannusten säästöllä.

Talvinopeusrajoitusten
poistaminen
aloitetaan
(KP)
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
maakuntien maantieverkon talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitusten poistaminen aloitetaan
keskiviikkona 11.4.2012. Merkit
tulee olla vaihdettuina viimeistään perjantaina 13.4.2012.

tille, kotimaisille ja kansainvälisille artisteille, mutta asiakkaille
ei ole olemassa arvoluokkia. Jokainen asiakas on ruokansa itse
maksanut, ja hänen on saatava
rahalleen vastinetta.

Kati Jylhä
YLIVIESKA (KP)
Ylivieskalainen Jari Ruonakoski on saanut kutsun Chaîne des
Rôtisseurs – Paistinkääntäjien
veljeskuntaan. Keittiömestari ja
lounasravintolayrittäjä lyödään
gastronomian ritariksi ensi elokuussa Jyväskylässä.
Ruonakoski pitää kutsua kunnianosoituksena, eikä vähiten
siksi, että järjestö tekee työtä
lähiruoan hyväksi. Tuore rotissööri on itsekin puhunut puhtaan, kotimaisen ruoan puolesta siitä lähtien, kun 2-vuotiaana
leipoi ensimmäisen rieskansa ja
ilmoitti ryhtyvänsä kokiksi.

Joka ruoassa
se jokin

Tuoretta ja laadukasta
Ammattilaisvuosien aikana lähiruokalähettilään missio on vain
vahvistunut. Jari Ruonakoski on
työssään nähnyt pitkälle jalostettujen massatuotteiden ja tuoreiden raaka-aineiden eron.
Hänen mukaansa suurkeittiöt pitävät lähiruokaa suotta liian vaivalloisena. Päinvastoin:
Lounasravintola Pikkuveljen ensimmäisen puolen vuoden aikana Ruonakoski ja hänen pääyrityskumppaninsa Jarkko Jaakola
ovat taistelleet useammin suurten tukkujen kuin tarkkaan valikoimiensa
pientoimittajien
kanssa.
Reklamointiin uppoavan ajan
voi siis käyttää järkevämmin ja
tilata tuotteet pieniltä yrittäjiltä, jotka pystyvät joustamaan
toimituksissa ja jotka ongelmatilanteissa varmasti selvittävät
vian syyn.
Eniten Jari Ruonakoski arvos-

Paistinkääntäjien veljeskuntaan kutsuttu lounasravintolayrittäjä Jari Ruonakoski pitää jäsenyyttä kiitoksena työstä,
jota hän tekee lähiruoan ja perinteiden vaalimisen eteen.
KP/KATI JYLHÄ

taa lähiruoassa raaka-aineiden
jäljitettävyyttä ja laatua. Laatu
menee tarvittaessa kotimaisuudenkin edelle, jotta asiakkaille

tarjottava ruoka täyttää kokin
kriteerit – ja ylittää asiakkaan
odotukset.
– Olen tehnyt ruokaa presiden-

Jari Ruonakoski on suunnitellut
lähiruokamenun Ylivieskatalo
Akustiikalle, jonka cateringistä Pikkuveli on vastannut kuukauden ajan. Rosissöörin mielikuvitus ja ammattitaito pääsevät tänä keväänä toiseenkin
testiin, kun hän ryhtyy kehittelemään yhdelle luottotoimittajalleen, himankalaiselle Pöntiön Lihatuotteelle, uusia vähittäismyyntituotteita.
Sen ja päätyönsä ohessa Ruonakoski kiertää luennoimassa
lähiruoasta ja kouluttaa vielä
tämän kevään ajan Oulaisissa
tulevia kokkeja.
Niin, ja haaveilee hän myös
pienen, intiimin illallisravintolan perustamisesta Ylivieskaan.
Lounasruoka ei ole hänestä yhtään sen vähempiarvoista. Se on ehkä yksinkertaisempaa, mutta yhtä kaikki asiakas
on pystyttävä yllättämään joka viikko.
– Eräällä viikolla otimme kokeeksi possunposkia. Jännitin, miten käy, mutta asiakkaiden palaute oli hyvää. Tämä on samalla työtä ennakkoluulojen murtamiseksi, toteaa
yrittäjä, jolle paistinkääntäjien
jäsenyys on kehotus nostaa rimaa aina vain ylemmäksi.

LYHYESTI

FAKTA
CHAÎNE DES RÔTISSEURS
■ Chaîne des Rôtisseurs –
Paistinkääntäjien veljeskunta
on kansainvälinen gastronominen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää alan ammattilaisten ja harrastajien
yhteistyötä sekä kansainvälistä ja kansallista ruokakulttuuria.
■ Paistinkääntäjien jäseneksi kutsutaan kahden jäsenen
suosituksesta aktiivinen gastronomian harrastaja tai alan
ansioitunut ammattilainen.
Järjestöön hyväksytty jäsen
saa käätynsä kapitulissa, joita
järjestetään 1– 2 kertaa vuodessa.
■ Järjestöön kuuluu yli 25 000
jäsentä noin 80 maassa. Suomessa paistinkääntäjiä on
noin 1 800 henkilöä, joista 60
prosenttia on harrastajia ja loput ammattilaisia.
■ Suomi on jaettu kymmeneen
voutikuntaan. Oulun alueella
ja Pohjanmaalla toimivat omat
voutikuntansa.
Pikkuveljessä ei ole kiertäviä ruokalistoja, eikä nettisivuilta löydy tilausasiakkaille valmiita menuehdotuksia.
Jokaisen tilaisuuden ja juhlan
ruoat suunnitellaan järjestäjän
toiveiden mukaan.
– Mutta jos asiakas pitää porkkanasta, sitä ei tarjota hänelle
raasteena. Ruoassa pitää olla
jokin juttu: asiakas pitää saada miettimään, että hei, miten
tämä oikein on tehty.

Biokaasulaitoksen kapasiteetti riittäisi kymmenen auton tankkaamiseen

Entistä omavaraisempaa ajamista
Elina Nuolioja
HAAPAJÄRVI (KP)
Biokaasun tankkauspistoolista kuuluu paineikas suhahdus,
kun tankki on täynnä. Joukko bioenergia-alan alueellisia
pioneereja, miehiä, joista osa
omistaa itsekin kaasulla kulkevan auton, onnittelee Haapajärven ammattiopistoa uusimmasta hankinnastaan.
Puolenkymmentä vuotta toiminnassa olleelle koulun biokaasulaitokselle on nyt uudenlaista käyttöä, kun koulu otti
käyttöön biokaasulla (ja bensalla) kulkevan auton.
– Vuodesta 2007 lähtien olemme lämmittäneet rakennuksia opetusnavetan lietelannasta saatavalla kaasulla. Kun kävi ilmi, että saamme puhdistettua kaasun tarpeeksi hyvin,
aloimme suunnitella seuraavaa
askelta kohti kaasun ajoneuvokäyttöä, rehtori Ilkka Heinonen kertaa.
Kehitystyössä on ollut kumppanina biokaasulaitoksen rakentanut, haapavetinen Metaenergia Oy. Suurin haaste liikennekäyttöisen
biokaasun
tuottamisessa on se, että kaasu pitää saada riittävän puhtaaksi rikkivedystä sekä muista epäpuhtauksista, mahdollisimman puhtaaksi metaaniksi.
Lisäksi kaasu pitää saada paineistettua tankkiin ilman mädätyksestä vapautuvaa hiilidioksidia. Laitteiston kehittämisessä on vierähtänyt aikaa nelisen vuotta.
Teoreettisesti laskettuna am-

mattiopiston laitos voisi tuottaa polttoainekaasua vuosittain kymmenen henkilöauton
tarpeeseen, mutta Heinonen
sanoo, ettei kaasua aiota myydä ulkopuolisille.
Koululla on vajaa kymmenkunta autoa, yli puolenkymmentä traktoria sekä ajokone
ja kaksi monitoimikonetta metsäpuolella. Heinonen toivoo, että jos vain rahaa investointeihin
riittäisi, voitaisiin koko koulun
kalusto vaihtaa vähitellen biokaasukäyttöön soveltuvaksi.
– Se toisi suuren säästön polttoainekuluihin.
Heinonen näkee, että biokaasun hyödyntäminen on kannattavinta ajoneuvokäytössä. Talviaikaan kaasulla tuotetulla lämmöllä on käyttöä, mutta kesäaikaan ei.
– Vastaavasti kesällä kuluu
eniten polttoainetta eli tuotannon mukainen logiikka puoltaa ylipäätään maatiloilla liikennekäyttöisen kaasun kehittämistä.
Kaasusta voitaisiin tuottaa
lämmön lisäksi sähköäkin, mutta hyöty olisi Heinosen mukaan
suhteessa tuntuvasti pienempi verrattuna polttoainekäyttöön.

Biokaasu kiinnostaa
maatiloilla
Metaenergia Oy:n toimitusjohtaja Urpo Kuronen uskoo vahvasti, että biokaasu on tulevaisuutta myös yksityisillä maatiloilla,
vaikka valtion tukipolitiikka ei
yksittäisiä tiloja kaasuntuotan-

distuukseen.
Haapajärvi kannattaa mieluummin vahvaa peruskuntaa
kaikilla hallinnonaloilla, koska
silloin palveluiden tuottaminen
on tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa kuin kuntayhtymissä tai isäntäkuntaperiaatteella
toimivissa kokonaisuuksissa.
Haapajärven kaupungin mukaan vahvassa peruskunnassa päästään kivuttomammin
edunvalvonnasta aitoon yhteistyöhön.
Kaupunki onkin halukas osallistumaan ministeriön käynnistämään ja kustantamaan erityiseen kuntajakoselvitykseen
koko seudullisesti tai Selänne-

YLIVIESKA (KP)
Ylivieskan viime vuoden tuloslaskelma osoittaa noin 1,3
miljoonan euron ylijäämää, ja vuosikate oli plussalla 4,1
miljoonaa. Taustalla on hyvä verotulojen kehitys sekä
myös eräiden budjetoitujen investointien siirtyminen.
Kaupunginkamreeri Kauko Sarkkinen pitää tilinpäätöstä siinä mielessä historiallisena, että kahdeksan vuoden jälkeen lainakanta ensimmäisen kerran lähti laskuun.
Sitä lyhennettiin 5,5 miljoonaa euroa. Ylivieskan lainakanta on 48,9 miljoonaa euroa eli 3 427 euroa asukasta kohden.
– Jos huomioidaan konsernivelat asukasta kohden eli
4 632 euroa, olemme jo noin valtakunnan keskiarvossa.
Investointeja on kuitenkin tälle vuodelle paljon, joten saapa nähdä, jatkuuko tämä kehitys.
Huonojen talousvuosien seurauksena taseessa on edelleen alijäämää 6,4 miljoonaa euroa, mutta suurimmillaan
sitä on ollut 9,9 miljoonaa.
Sarkkinen sanoo Ylivieskan olevan monilta osin talouden tasapainottamisohjelman vaatimissa luvuissa. Koko
alijäämän pitäisi olla katettu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Mies riehui liikenteen seassa
vanerilevyn kanssa
KOKKOLA (KP)
Mies vahingoitti kolmea autoa Kokkolassa, Hakalahdenkadun ja Ouluntien risteyksessä maanantaina iltakymmenen aikoihin. Mies oli potkaissut yhtä ja huitaissut vanerilevyllä kahta ohitseen ajanutta autoa. Kokkolan poliisi tavoitti lopulta miehen lähistöltä ja otti tämän kiinni.
Vihreä Coupe-mallinen henkilöauto törmäsi Prismantien ja Eteläväylän risteyksessä Prisman suunnasta tulleeseen henkilöautoon. Keulaansa vaurioita saanut vihreä
ajoneuvo oli paennut paikalta Vaasantien suuntaan. Kokkolan poliisi pyytääkin nyt vihjeitä kolarista puhelimitse,
numeroihin 071 87 47 744 tai 06 822 5454.

Varastohalli paloi Lohtajalla
LOHTAJA (KP)
Puurakenteisessa varastohallissa Lohtajan Koivistonperäntiellä syttyi tulipalo tiistai-iltana. Pelastuslaitos sai hälytyksen kello kuuden jälkeen.
Palo alkoi hallin keskiosasta ja levisi nopeasti yläpohjan
rakenteisiin. Palokunnan saapuessa paikalle hallin katto
oli ilmiliekeissä. Palanut katto romahti osittain hallin keskeltä.
300 neliömetrin suuruisessa hallissa säilytettiin erilaista irtaimistoa, kuten työkaluja. Lisäksi siellä oli heinäpaaleja ja purua. Irtaimisto säästyi pahemmilta vahingoilta,
sillä tuli vaurioitti lähinnä yläpohjan ja katon rakenteita.
Hallin vieressä sijaitsee vanha navettarakennus, joka
säästyi vahingoilta, kun palo saatiin nopeasti sammutettua.
Palon syttymissyytä tutkitaan, mutta todennäköisesti
palo sai alkunsa hallissa tehdyistä tulitöistä.

Kärsämäki vaatii: Nivala mukaan
KÄRSÄMÄKI (KP)
Kärsämäen kunta on valmis erityiseen kuntajakoselvitykseen, mutta edellyttää, että valtion Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän esittämien seitsemän kunnan lisäksi mukaan lähtee myös Nivala. Työryhmä esitti, että uuteen kuntaan kuuluisivat Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Reisjärvi ja Siikalatva. Työryhmän esityksessä
Nivala voisi valita joko Haapajärven tai Ylivieskan suunnan.
Kärsämäen kunnanhallituksen hyväksymässä lausunnossa todetaan, että tuleva uusi kunta voisi aloittaa aikaisintaan
2017. Siihen saakka kuntien talous on turvattava ja pakkoliitoksista ja selvitystilapäätöksistä on pidättäydyttävä. Lausunto menee vielä valtuuston käsiteltäväksi.

Tukkilahjoitus tsasounalle

Ilkka Heinonen sai kunnian kokeilla biokaasun tankkausta uuden, autotalo Antti-Roikon toimittaman auton käyttöönoton kunniaksi. Heikki Junttila ja Metaenergia Oy:n Pekka Vinkki
neuvoivat. KP/ELINA NUOLIOJA
toon kannustakaan. Useampien toimijoiden yhteislaitoksia
tuetaan yksin toimivia maatiloja paremmin.
– Meillä on silti tarkoitus jatkaa nimenomaan yksittäisten tilojen käyttöön soveltuvien biokaasulaitosten kehittämistä, jotta niistä saataisiin kustannustehokkaampia. Niin hyviä, että
niihin kannattaa investoida. Käsittääkseni Suomessa ei ole muita yrityksiä, jotka suunnittelevat nimenomaan pieniä, maatilakoon ratkaisuja.

12 vuotta omalla maatilallaan
Nivalassa biokaasua omaan tarpeeseen tuottanut Heikki Junttila vahvistaa Kurosen ajatuksia. Hänen tilallaan käy viikottain retkikuntia lähimaakunnista tutustumassa biokaasun
tekoon.
– Tämä herättää hurjasti kiinnostusta maatiloilla, ja liikennekaasun kyselijöitäkin on riittänyt. Minulla onkin tavoitteena
avata elokuussa kaasun tankkauspiste myös ulkopuolisten
käyttöön omalla tilallani, Junt-

tila kertoo.
Kaasuautoja on lähialueella
ajossa muutamia, miehet tietävät. Lisäksi alueelle ollaan perustamassa yritystä, joka muuntaa normaaliautoja kaasukäyttöisiksi.
Tankkauspisteiden
puuttuminen luonnollisesti hidastaa kaasuautokannan yleistymistä.
– Minulla on ollut kaasuauto
nelisen vuotta, mutta tankille pitää ajaa Jyväskylään asti,
haapajärvinen Seppo Laitinen
naurahtaa.

Haapajärvi yhdistäisi seudun tai Selänteen
Antti Savela
HAAPAJÄRVI (KP)
Haapajärven kaupunki on valmis selvittämään kuntaliitoksen mahdollisuutta alueellaan.
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lausuntoa, jonka mukaan kuntaliitosalue voisi olla
nykyinen Nivala-Haapajärven
seutukunta tai vaihtoehtoisesti nykyisen Selänteen peruspalvelukuntayhtymän
muodostama alue. Kaupunki kuitenkin edellyttää, että alueen
muutkin kunnat haluavat selvityksen.
Valtiovarainministeriö
on
pyytänyt kunnilta lausuntoja
meneillään olevaan kuntauu-

Ylivieska yli miljoonan plussalle

kuntien alueella.
Haapajärvi hyväksyy pitkälti
kuntarakennetyöryhmän analyysin alueen tilanteesta. Kaupunki kritikoi ainoastaan Haapajärven kaupungin taloudellisen tilanteen arviointia. Haapajärven mielestä sen talous on
kehittynyt voimakkaasti suotuisampaan suuntaan tehdyn
tasapainottamisohjelman seurauksena.
Kuntien
rahoitusjärjestelmään Haapajärvi toivoo kiinteistöveroja mukaan ja verotulojen tasausrajan nostamista 95
prosenttiin. Haapajärvi myös
toivoo, että kunnat säilyttävät
yhdistyessäänkin nykyiset syr-

jäisyys- ja muut lisät. Samoin
valtion ja kuntien tehtäväjakoa
on tarkasteltava uudelleen.
Kunnilta pitäisi poistaa työllisyysasiat ja siirtää ne valtiolle.
Omaishoidon tuki ja normitettu
toimeentulotuki taas pitäisi antaa Kelan hoidettavaksi.
Haapajärvi toivoo kuntien
määrä laskiessa luottamustehtävien johtoon ammattipuheenjohtajaa tai puheenjohtajia, joille maksetaan kuukausipalkkaa.
Nykyistä luottamushenkilömallia tulisi uudistaa.
Kunnallisen demokratian säilymistä turvaamaan Haapajärvi
esittää työryhmän perustamista. Selvityksessä pitäisi pohtia,

millä tavalla kaikki uusien kuntien osat saavat riittävästi poliittista painoarvoa. Työryhmän
pitäisi pohtia myös sitä, miten
laaja poliittinen edustavuus
saadaan säilytettyä pienentyvissä luottamusorganisaatioissa kuten valtuustoissa ja lautakunnissa.
Valtionosuusjärjestelmää
Haapajärvi muuttaisi lisäämällä sairastavuuskertoimen painoarvoa. Se ei nykyisellään
kompensoi tarpeeksi korkean
sairastavuuden alueita.
Myös syrjäisyys, saavutettavuus ja pitkät välimatkat on
otettava edelleen huomioon
valtionosuusjärjestelmässä.

KALAJOKI (KP)
Kalajoen evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoneuvosto
päätti lahjoittaa Kalajoen ortodoksisen rukoushuoneen kannatusyhdistys ry:lle noin 60 mäntytukkia tsasounan rakentamiseksi Hiekkasärkille. Tsasounaa veistetään ammattiopiston hirsiveistokurssilla.
Kirkkoneuvosto otti kantaa kirkossa esitettyyn rovastikunta -seurakuntamalliin toteamalla, että Kalajoen seurakunnan kannalta paras vaihtoehto tällä hetkellä on nykyisen itsenäisyyden säilyttäminen ja kuntakentän liikkeiden seuraaminen.
Kirkkoneuvosto hyväksyi Himangan kappelineuvoston ehdotuksen, että se kerää kappelin alueen päiväkerhomaksuja
vastaavan tulon. Himangan hautaustoimen kiireaikojen apu
hoidetaan sisäisin järjestelyin.
Kalajoen seurakunnan metsäsuunnitelma seuraavalle 10vuotiskaudelle päätettiin antaa tarjousten perusteella Metsänhoitoyhdistys Kalajokilaakson tehtäväksi.
Kirkkoneuvosto siirsi Kalajoen kanttorin sijaisen Teija Orjalan Himangan kanttorin sijaiseksi 12.5. saakka. Paula Röytälle myönnettiin ero toimistonhoitajan virasta 18.9.2012 lukien
ja Sirkka Piipolle suntion toimesta 1.6.2012 alkaen.

Oulainen haluaa selvittää
palvelurakenteen
Liisa Ängeslevä
OULAINEN
Oulaisten kaupunginhallitus katsoo, että valtion pitäisi nimetä
sosiaali- ja terveyspalveluselvittäjä ja Oulaisten kanssa samassa alueessa pitäisi tarkastella Haapavettä.
– Oulainen on koko ajan ollut sitä mieltä, että pitää edetä palvelurakenne edellä. Olemme laajan alueen kannalla, sillä Oulaskankaallahan on jo laajan alueen päivystys, sanoo Oulaisten kaupunginjohtaja Esa Sippola.
Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle ei lämmetä
kuntauudistusselvitykselle.
– Mutta jos meidän tahdon vastaisesti sitä selvitetään, niin
katsomme, että Haapaveden tulee kuulua Oulaisten kanssa samaan alueeseen, muotoilee Sippola.
Hallitusohjelman mukaan maan hallitus toteuttaa koko maan
laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin
peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Kuntien edellytetään vastaavan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vaativaa sosiaalihuollon palvelua lukuunottamatta. Kaikilta kunnilta on pyydetty lausuntoa kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä ja kuntauudistukseen
liittyvistä muista uudistuksista.

