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Ulla Parviainen luottaa yhä matkailun työllistävään vaikutukseen
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KS Fakta
■ Politiikan harrastaja
■ Ulla Parviainen,
52 vuotta.

Suvi Peltola
■ Ulla Parviaisen vaalilupa-

uksissa vilisee toinen toistaan
hienompia termejä. Mainituksi tulevat muun muassa luonnonvarojen kestävä käyttö, innovatiivisuuteen kannustaminen sekä kunniakas vanhuus.
Esille nousevat myös harvaanasuttujen alueiden tasavertaisuus ja teknologia.
Juhlavista sanoista huolimatta kyse on arkisista asioista, keskustan riveissä ehdolla oleva kuusamolainen vakuuttaa.
– Meidän metsävarojen
käyttö, meidän marjat, kalat
ja hiljaisuus, joka voidaan jalostaa matkailutuotteeksi. Ne
ovat asioita, joista tänne saadaan työtä, Parviainen sanoo.
– Innovatiivisuudesta hyvänä esimerkkinä toimii Sauna-tour. Meidän pitäisi päästä siihen, että rohkeasti kokeillaan asioita eikä ensimmäisenä ajatella pessimistisesti epäonnistumista, hän lisää.
PARVIAINEN on eduskuntavaaliehdokkaana keltanokka,
mutta kunnallispolitiikassa ja
puolueensa sisällä hänet voidaan laskea liki veteraanisarjaan. Tällä hetkellä Parviaiselle uskottuja luottamustehtäviä ovat muun muassa Kuusamon kaupunginvaltuuston
ja -hallituksen jäsenyydet ja
Pohjois-Pohjanmaan keskustan piirihallituksen varapuheenjohtajuus.
Ehdokas itse kuvailee harrastavansa politiikkaa, mutta eduskuntavaalien on määrä muuttaa harrastus ammatiksi.
– Luulen että minut tunnetaan alueella hyvin ja ennakointien mukaan minulla
on ihan hyvät mahdollisuudet mennä läpi. Kuusamolaiset ratkaisevat, sillä sieltä tulee pohjaäänimäärä, jota täydennetään muualta tulevilla
äänillä.
JOS Parviaisen tavoite kansanedustan pestistä toteutuu, hän tarttuisi ensimmäisenä sote-soppaan. Se on hänen mukaansa saatava valmiiksi mahdollisimman pian,
tuli hallituspohjaksi mikä tahansa. Siitä seuraavaksi Parviainen ryhtyisi pitämään harvaan asuttujen seutujen puolia muun muassa taistelemalla lukioverkoston supistamis-

■ Puoluekanta keskusta.
■ Perheeseen kuuluvat
puoliso Matti ja tytär
Veera (s.1999).
■ Harrastaa politiikkaa
ja sukkien kutomista.
■ Sai 64 pistettä
Koillissanomien Kuinka
kuusamolainen olet testissä. ”Olen kiertänyt
jo niin paljon muualla, että
minuun on tarttunut muun
maailman höpötyksiä”
■ Motto: ”Kaikki tietoni,
taitoni ja tarmoni käytän
yhteiskunnan parhaaksi
siltä paikalta, joka
minulle osoitetaan.”
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Parviainen
taistelisi
lukioverkoston
supistamista
vastaan.

”

Ihmisillä
itsellään
pitää
ottaa enemmän
vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan
ja kustannuksista.

Ennakointien mukaan minulla on ihan hyvät mahdollisuudet mennä läpi,
Ulla Parviainen uskoo.

ta vastaan.
– Koulutuspaikat pitää varmistaa keinolla millä hyvänsä.
Monien pienten kuntien lukioissa ja yläkouluissa on yhteisiä opettajia, jolloin lukiosta
luopuminen vaarantaisi myös

aineenopetuksen. Esimerkiksi Rukan koulu on jo niin pieni
yksikkö, että jos opettajilla ei
olisi kelpoisuuksia useampiin
opetettaviin aineisiin, opettajille ei tulisi riittävästi tunteja virkaansa omassa koulus-

sa, vaalikampanjansa ajaksi
virkavapaata ottanut Rukan
koulun rehtori toteaa.
Parviainen kertoo haluavansa työskennellä myös
vanhusten palveluiden parantamisen puolesta, samalla

tosin keventämällä yhteiskunnan rahallista taakkaa.
– Kokonaisuutta ajatellen meillä ei ole varaa tällaiseen rakennelmaan. Jos on
lähtökohta se, että emme kovasti korota kokonaisveroas-

tetta, niin kustannusvastuuta on pakko sysätä jonnekin.
Ihmisillä itsellään pitää ottaa
enemmän vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan ja kustannuksista.

