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Taivalkoski nimesi  Pohjois-
Suomen sotilasläänin esikun-
ta pyynnöstä edustajansa kut-
suntalautakuntaan.

Kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja Vesa Turpeinen 
hoitaa tehtävää tämän vuo-
den ajan Tuomo Horsman 
toimiessa varajäsenenä.

Kaksi kunnan tai kaupun-
gin edustajaa nimeävät Kuu-
samo, Muhos, Kajaani, Kem-
pele ja Oulu, kun muista kun-
nista kutsuntatilaisuudessa 
on edustettuna yksi kunnan 
edustaja

Turpeinen 
nimettiin 
kutsunta-
lautakuntaan
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Taivalkosken kunnanhallitus 
antoi maanantain kokoukses-
saan sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle luvan johtavan lää-
kärin viran täyttämiselle.

Samalla kunnanhallitus an-
toi luvan myös sairaanhoita-
jan toimen täyttämisille.

Lääkärille 
ja hoitajalle 
töitä
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Taivalkosken kunnanhalli-
tus nimesi tiistaina kunnan-
hallituksen puheenjohtajan 
Tuomo Horsman Taivalkos-
ken kunnan edustajaksi Uu-
sia liikeideoita ja työpaikkoja 
-hankkeen ohjaus-ryhmään.

Horsman varamiehenä toi-
mii Hannu Ervasti.

Horsma 
ohjaus-
ryhmään

STT

Siitepölypitoisuudet voidaan 
ennustaa uudella menetelmäl-
lä jopa tunnin ja kaupungin 
tarkkuudella. Turun yliopisto ja 
Ilmatieteen laitos ovat uudista-
neet siitepölytiedotusta. 

Uuden menetelmän ennus-
teet ovat olennaisesti tarkem-
pia kuin perinteiset siitepöly-
tiedotteet. Menetelmä on jul-
kaistu testikäyttöön Terveysta-
lon lääkäreille ja allergiahoita-
jille koivun ja heinän siitepöly-
kaudeksi kuluvana vuonna. 

Siitepöly-
pitoisuudet 
voi ennustaa 
jopa tunnin 
tarkkuudella

Risto Pikkupeura

■ Pro Kuusamo ihmette-
lee kaivosyhtiö Dragon Mi-
ningin suunnitelmia laajen-
taa Käylän valtaustaan. Sosi-
aalinen toimilupa hankkeelle 
puuttuu. Pro Kuusamo toivoo 
kaivosyhtiön kunnioittavan 
eri selvitysten tuloksia, joiden 
perusteella kaivoshankkeella 
ei ole sosiaalista toimilupaa.

– Kaivosyhtiö Dragon Mi-
ning on hakenut Käylässä si-
jaitseville kaivospiireille laa-
jennusta vaikka alkuperäisel-
läkään kaivoshankkeella ei 
ole sosiaalista toimilupaa, ih-
mettelee Pro Kuusamon hal-
lituksen puheenjohtaja Han-
nu Hautala.

Viimeisimmäksi Kuusa-

mon kaupungin strategisen 
yleiskaavan päivitystyön yh-
teydessä tehdyn yleisökyse-
lyn tuloksissa todetaan: Kai-
vostoiminnan mahdollisuuk-
sia Kuusamossa pidetään vä-
häisinä, suurin osa vastaajis-
ta ei pidä Kuusamoa sopiva-
na paikkana kaivoksille.

HANNU HAUTALA jatkaa yh-
distyksen puheenjohtajana ja 
Jokke Kämäräinen varapu-
heenjohtajana. Valinnat teh-
tiin yhdistyksen vuosikoko-
uksessa tiistaina. Hallituksen 
kokoonpanossa on huomioi-
tu paikallisia luontoon poh-
jautuvia eri elinkeinoaloja se-
kä pysyvän ja vapaa-ajan asu-
misen edustus. Jäseniä kaksi 
vuotta toimineella Pro Kuusa-

molla on jo yli tuhat.
Pro Kuusamon tarkoituk-

sena on säilyttää Kuusamo 
luontokaupunkina ja edistää 
Kuusamon luontoon pohjau-
tuvien elinkeinojen yleisiä toi-
mintaedellytyksiä ja työllistä-
vää vaikutusta tuleville suku-
polville.

– Vuonna 2015 ajankoh-
taisena on strategisen yleis-
kaavan päivityksen tarjoamat 
osallistumismahdollisuudet, 
toteaa varapuheenjohtaja 
Jokke Kämäräinen.

KAHDEN ENSIMMÄISEN toi-
mintavuoden tapaan on jat-
kossakin tarkoitus järjestää 
erilaisia asiantuntijatilaisuuk-
sia.

– Pro Kuusamo haluaa 
osaltaan tukea luontoon poh-
jautuvien paikallisten elinkei-
nojen yhteistyötä Kuusamon 
menestykseksi, Kämäräinen 
sanoo.

Pro Kuusamo haluaa tukea 
myös Kuusamon positiivista 
mainetta luontokaupunkina.

– Enni Rukajärven kanssa 

toteutettu videoviesti on esi-
merkki positiivisen Kuusamo-
viestin vahvistamisesta. Vi-
deo on tavoittanut Ennin Fa-
cebook sivun kautta jo yli 300 
000 henkilöä.

HALLITUKSEN jäseniksi ja 
varajäseniksi valittiin: Hannu 
Hautala, (Vesa Kilpivaara), 
Jokke Kämäräinen, (Kari-Jussi 
Aho), Eero Henttu (Marja Sa-
lokangas), Anna Kantola (Tar-
ja Leinonen-Viinikka), Henrik 
Riipinen (Jarmo Pitkänen), 
Olavi Aikkila (Aripekka Kilpi-
vaara), Juha Korhonen (Jaana 
Voutilainen), Pekka Paalanne, 
(Sirpa Luojumäki)

Pro Kuusamo: kaivosyhtiön 
kunnioitettava kansalaismielipidettä

”Kaivoshank-
keella ei ole 
sosiaalista 

toimilupaa.
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BirdLife Suomen Tornien taisto 
järjestetään tänä keväänä lau-
antaina 9.5. 

Valtakunnallisessa tapah-
tumassa lintuharrastajat kisai-
levat siitä, mistä lintutornista 
nähdään ja kuullaan eniten lin-
tulajeja klo 5-13. Samalla teh-
dään lintuharrastusta tunne-
tuksi ja kerätään varoja äärim-
mäisen uhanalaisen heinäkur-
pan suojeluun.

Tornien taisto järjestetään jo 
22. kerran, ja mukana on taas 
yli 300 lintutornia eteläranni-
kolta Lappiin ja Ahvenanmaal-
ta Pohjois-Karjalaan. 

Vastaava tapahtuma järjes-
tetään samaan aikaan myös 
Ruotsissa ja Tanskassa.

TAPAHTUMAAN voi ilmoit-
tautua mukaan perjantaihin 
8.5. saakka. Yleisö on tervetul-
lut jokaiseen kisaan osallistu-
vaan torniin. Yli 70 tornilla jär-
jestetään lisäksi opastettu lintu-
retki klo 10.

Kuusamosta on neljä tornia 
ja Taivalkoskelta kolme. Kuu-
samon Suiningilla Olkivaaran 
torniin ovat tervetulleita kaikki 
linnuista ja tapahtumasta kiin-
nostuneet joko koko ajakasi tai 
vaikka vain pistäytymään.

Tornin omistaja Pentti Kur-
vinen lupaa tarjota kahvia ja 
nuotion omien makkaroiden 
paistamiseen. Paikalla olevat 
kuusamolaiset lintuharrasta-
jat kertovat mielellään linnuis-
ta ja tornista tehdyistä havain-
noista.

Muut Kuusamosta osallistu-
vat tornit ovat yksi Kirkonkyläs-
sä Vihtasalmella ja kaksi Toran-
kijärven rannalla.

Tornien taiston tulokset jul-
kaistaan osoitteessa www.
birdlife.fi /tornientaisto lauan-
taina 9.5. klo 18 mennessä.

Koillismaalla 
seitsemän 
tornia mukana 
taistossa
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MIKKO HÄME

Mikko Häme

Kuusamolaiset tanssiryh-
mät Kuusamon Senioritans-
sijat, Kuusamo-opiston nei-
donkenkäryhmä sekä kant-
ritanssiryhmä toivottivat 
paikkakunnalle saapuneen 
senioritanssien atimoväen 
kuusamolaisittain tervetul-
leiksi Kuusamotalolla tiis-
tai-iltana.

Kuusamoon on saapunut 
noin 350 senioritanssin ys-
tävää ympäri maan.

Tilaisuuden mahdollis-
ta valtakunnallista leimaa 

pohdittiin 15 vuotta sitten, 
kun hankkeen vetäjät Pent-
ti Kurvinen ja Erja Paakka-
ri tulivat esittämään asiaan 
kaupungille, tuolloinen kau-
punginhallituksen puheen-
johtaja Matti Heikkilä muis-
teli tiistai-iltana.

– Ja saatiinhan sitä. Minä 
osallistuin alkuvuosien pii-
rinpyöriäisten istumatans-
siin.  Tapahtumasta oli ku-
va valtakunnallisessa leh-
dessä . Ja vielä tänäkin päi-
vänä minulta on kysytty val-
takunnallisen kuljetusalan 
liiton kokouksessa, että har-

rastatko sinä vieläkin istu-
matanssia!

Kaupunginhallituksen ny-
kyinen jäsen Martti Turu-
nen totesi, että senioritanssi 
on erinomaista liikuntaa.

– Se hoitaa jalkojen kun-
toa, tasapainoa ja myös 
muistin hallintaa. Tällainen 
toiminta on hatunnoston ar-
voista.

Tervetuliaistilaisuudessa 
oli Pentin Polkan ensiesi-
tys. Sen on säveltänyt Alpo 
Murtovaara ja sanoittanut 
Jorma Satta.

Nuorta kuusamolaisverta edustivat Kuusamo-opiston neidonkenkäryhmä.

Kuusamolaiset tanssivat 
atimoväen tervetulleeksi

”Kuusamoon 
on saapunut 
noin 350 

senioritanssin 
ystävää ympäri 
maan.


