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Miksi Ulla?
Tule mukaan tulevaisuuden rakentamiseen.
Laitetaan yhdessä Suomi kuntoon. Keskustassa
on osaamista ja näkemystä, on nuoruuden
intoa ja uudistusmielisyyttä. On myös eletyn
elämän mukanaan
tuomaa kokemusta.

Meillä on pitkät perinteet, että täältä on
kansanedustaja. Se on
näkynyt kotiseutumme
kehityksessä. Karvalakkilähetystöillä nykyistä
hyvinvointia ei olisi saavutettu. Nyt on koottava
kaikki voimat ja saatava
perinne jatkumaan.

Äitiyden kustannukset
tulisi jakaa molempien
vanhempien työantajien
kesken. Pieniä työvoimavaltaisia yrityksiä pitäisi
verottaa lievemmin kuin
suuria. Ulla asialle.
Paula Kajava
yrittäjä

Juha Sipilä
puheenjohtaja
Suomen Keskusta

Pauli Saapunki
Ullan kansalaisverkoston veturi
maakuntaneuvos

Eduskuntavaalit 19.4. Ennakko- ja kotiäänestys 8.-14.4.2015

ULLA
Parviainen
EDUSKUNTAAN
”Täällä tulee olla tulevaisuudessa nykyistä paremmat
edellytykset asua, opiskella,
yrittää ja tehdä työtä.”
”Isäni jo aikoinaan totesi, että
kansanedustajien ja ministerien kannattaisi kysyä maakunnan väeltä, sillä heillä on
aikaa ajatella.”

72

Työn ja
yrittäjyyden
Koillismaa

Jokainen
ansaitsee
hyvän hoivan

Koulutus
turvattava
kotiseudulla

Harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien
Koillismaa on luonnonvarojen ja osaamisen
aarreaitta. Välimatkoista huolimatta yritysten
kilpailukyvystä on huolehdittava muun muassa
riittävällä kuljetustuella.
Työn ja toimeentulon ohessa upea luonto tukee
viihtymistä täällä. Suomeen 200 000 uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa.

Omaishoito ja vanhusten hoiva saatava
kuntoon. Omaishoidolle on laadittava yhtenäiset
valtakunnalliset kriteerit.
Jokaisella on oikeus hyvään ja arvokkaaseen
vanhuuteen. Palvelut tukemaan ikääntyvien
omia voimavaroja.
Yksinelävien kotitalousvähennystä tulee
korottaa.

Lukio on voitava käydä kotoa pitäen.
Ammattikoulutuksen tulee olla alueellisesti
kattava ja sen tulee vastata työelämän
tarpeita.
Nuorten työllistymisestä huolehdittava.
Tarvittaessa tehtävä räätälöityjä ratkaisuja
koulu-ja harjoittelupolulle työelämään niin,
että jokainen nuori löytää paikkansa.
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KOILLISSANOMAT

Kohti eduskuntaa
Kansanedustajaehdokas Ulla asumaan Kurvisenvaaralle Kuusamon
uudisasukkaiden joukosParviaisen puheessa toistuu ensimmäisten
sa 1670-luvun lopussa. Isän suku taas
usein huoli Pohjois-Suomesta löysi samoihin aikoihin asuinsijansa Taija siellä asuvien pitkien etäi- valkoskelta, näin Ulla itse hymyillen esittelee taustansa.
syyksien takana asuvista ihmisistä. Kansanedustajana hän Hain oppini maailmalta
pyrkisi saamaan käyttöön kaik- Peruskoulun Ulla aloitti Kurvisen koumutta yläasteelle Nilon kouluun
ki Pohjois-Suomen vahvuudet, lussa,
Kuusamon keskustaan matkaa olikin jo
alueen osaavat ihmiset, upean yli 50 kilometriä. Niiden vuosien aikana
asuinympäristön ja energia- Etelä-Kuusamon kylät tulivat tutuiksi.
Vuonna 1962 Ulla kirjoitti ylioppilaaksi
aarreaitan.
Kuusamon lukiosta.
änessä on kansanedustajaehdokas, jonka lähipiiri on oppinut tuntemaan ihmisenä, joka perehtyy
huolella asioihin ja on aina valmis lähtemään, kun tarvitaan tekijää puolueen
tai kotiseudun asioihin, olipa kyseessä
kahvinkeitto toritapahtumassa tai merkittävä luottamustehtävä. Ulla tunnetaan
myös henkilönä, joka nopeasti omaksuu
ja toteuttaa hänelle uskotut tehtävät.

Ä

Juuret syvällä Koillismaalla
Ulla on syntynyt Kuusamon Kurvisenkylässä Anja (s. Kurvinen) ja Sauli Polojärven nelilapsisen perheen esikoisena.
-Olen koillismaalainen alkuasukas. Äidin suvun kantaisä Erik Kurvinen asettui

ULLA - EHDOKKAAMME
• Ulla Mari Parviainen (o.s. Polojärvi),
s. 11.4.1962
• Koulutus: kasvatustieteen maisteri,
rehtori
• Perhe: puoliso Matti, paikallisjohtaja,
ja tytär Veera, 16 v, huilisti ja
alppilaskija

ULLALLE TÄRKEÄÄ
•
•
•
•
•

työ ja toimeentulo
palvelut harvaan asutuilla seuduilla
koulutuksellinen tasa-arvo
arvokas vanhuus
luonnonvarojen kestävä käyttö

Aluksi Ulla opiskeli kädentaitoja Oulun
kotiteollisuuskoulussa ja Rovaniemen
käsi- ja taideteollisuusopistossa. Siellä
hänen lopputyönään oli vasta hyväksytyn Koillismaan miehen kansallispuvun
valmistaminen.
Tiedonnälkä johti kädentaitajan uusiin opintoihin: Vuonna 1994 Ulla suoritti Oulun yliopistossa kasvatustieteen
maisterin tutkinnon ja sai kelpoisuuden
niin luokanopettajan kuin tekstiilityön
aineenopettajan virkaan. Myöhemmin,
työn ohessa, hän on suorittanut sekä
opetushallinnon että erityisopettajan tutkinnon.
Opintojen jälkeen Ulla palasi töihin
synnyinkuntaansa, aluksi luokanopettajaksi, mutta pian hänestä tuli Nilon koulun rehtori ja viisi vuotta sitten Rukan
yhtenäisen peruskoulun rehtori.
Nyt Ullan työkenttänä on koko laaja
Pohjois-Kuusamo. Koulutyttönä hänelle
tulivat tutuiksi Etelä-Kuusamon kylät, lähes 20 vuotta rehtorina ovat tutustuttaneet hänet muihin koti-Kuusamon kyliin.

Yhteisiä asioita hoitamaan
Aktiivinen nuori nainen huomattiin ja vedettiin politiikkaan. Heti ensimmäisissä
kunnallisvaaleissa 1996 valtuustopaikka avautui lähes 200 äänellä.
-Ja mikä mielenkiintoinen maailma
avautuikin! Ulla huudahtaa.
-Luottamustehtävien hoitaminen oli erittäin aikaa vievää ja haasteellista ensimmäisinä vuosina, syntyihän Veera-tytär
pian politiikkaan antautumiseni jälkeen.
Mutta kaikki onnistuu pienen lapsen äidiltäkin, kun tukena on paljon ydinperhettä laajempi perhe. Mummot, ukit, täti,

enon perhe, serkut ja Veeran kummit
ovat Matti-isän lisäksi turvanneet minulle mahdollisuuden osallistua poliittiseen
toimintaan.
Ullan kykyyn ja tapaan hoitaa yhteisiä
asioita on luotettu alusta alkaen. Hän
aloitti Kuusamon kulttuurilautakunnan
puheenjohtajana ja on jatkanut kokonaisen vaalikauden niin valtuuston puheenjohtajana kuin hallituksen varapuheenjohtajana. Tällä vaalikaudella hän
on kaupunginhallituksen jäsen.
Myös oman puolueen Keskustan piirissä Ulla on saanut merkittäviä luottamustehtäviä. Tällä hetkellä hän on PohjoisPohjanmaan piirin varapuheenjohtaja ja
puoluehallituksen varajäsen.
-Yhteisten asioiden hoitaminen on harrastus, joka antaa ja ottaa. Kokouksiin
valmistautuminen vie runsaasti aikaa,
mutta plussapuolelle siinä lopulta jää.
Kaiken tämän ansiosta olen löytänyt
taustat ja ymmärtänyt syyt Kuusamon ja
jopa koko Suomen nykytapahtumille.

Yhdessä eteenpäin!
Valtakunnallisessa
vaalikampanjoinnissa Ulla on konkari. Aikaisemmissa
vaaleissa hän on tehnyt työtä monen
ehdokkaan taustalla.
-Näissä ympyröissä olen tutustunut moniin henkilöihin, joihin nyt voin ottaa yhteyttä ja kysyä neuvoa oman kampanjani
aikana. Tarvittava verkosto on valmiina
myös eduskuntatyöhön. Yksin ei voi
mitään, mutta vaaliteemallani Yhdessä
eteenpäin saadaan paljon aikaan.
Ullan mielestä on helppo olla keskustalainen ja toimia sen keskeisten arvojen
mukaan myös eduskunnassa.
- Minulle on kaiken a ja o se, että sivistys, työ, toimeentulo ja peruspalvelut
turvataan kaikille asuinpaikasta riippumatta. Haluan kantaa vastuuta heikoimmistakin lähimmäisistä. Metsän keskellä
kasvaneena minulla on oikea asenne
luontoon ja luonnonvaroihin.
- Suomi nousee nykyisestä talousahdingosta, kunhan vastakkainasettelu maaseudun ja kaupungin, etelän ja pohjoisen välillä unohdetaan. Silloin Suomen
kaikki voimavarat saadaan käyttöön.

Monessa
mukana
Ulla: ”Kaikki tietoni, taitoni ja tarmoni
käytän yhteiskunnan parhaaksi siltä
paikalta, joka minulle osoitetaan.”
Kuusamon keskustanaisia tapaamassa eduskunnassa kansanedustaja Tuomo Hännistä.

Ulla on tosi kiva ja mukava rehtori. Ulla istuu
töissä tietokoneen ääressä. Ulla syö ruokalassa. Ulla kävelee paikasta
toiseen koululla. Ulla tulee kouluun autolla. Ulla on koulussa enimmäkseen työhuoneessa. Hän
on tosi rauhallinen. Ullalla on hienoja vaatteita.
Karita 8 v.

Ulla ollut luomassa kansainvälistä kouluyhteistyötä
eri maihin niin itään kuin länteen. Kuva Kiinasta.

Vaalitulokset jännittävät joka kerta.

Joulumyyjäisissä on aina
oma hieno tunnelmansa.

Naapurikuntien edustajia Kuusamon
140-vuotisjuhlassa Ullan ympärillä.
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Ullaan voi luottaa
Kuusamolla on ollut vahvoja edustajia eduskunnassa. Niilo Ryhtä oli kansanedustaja ja
ministeri ja hänen aikanaan Kuusamoon saatiin monia merkittäviä hankkeita. Niillä nostettiin pitäjää sodan tuhkista.
Ryhdän työtä jatkoivat useamman kauden
kansanedustajat Mauno Manninen, Pauli
Saapunki ja Tuomo Hänninen. Heidän kaikkien panoksensa Kuusamon kehittämisessä on
kiistaton.
Tämä ketju ei saa katketa. Ulla Parviaisella on hyvät mahdollisuudet jatkaa tätä työtä.
Maalaiskodin kasvattina hän tuntee Kuusamon kehittämisen tarpeet. Hyvän peruskoulutuksen omaavana hän työskentelee vaativalla paikalla nuorten kasvattajana. Hänellä
on hyvä tuntuma perheensä kautta kuusamolaiseen elinkeinoelämään ja matkailuun.
Piirin varapuheenjohtajuus, vahva toiminta
kuusamolaisessa järjestökentässä ja Iijokilaakson jäsenäänestyksen kärkipaikka. Siinä
hyvät eväät vaalitaistoon. Ullaan voi luottaa.
Jaakko Heikkinen
YTM, toimittaja

Tätä et
ehkä tiennyt
Ullasta?
Ulla on aktiivinen ja tunnettu toimija ympäri
maakunnan, mutta on asioita, joita et ehkä
vielä tiennyt Ullasta...
* Ensimmäiset omat ”tienestit” käpyjä keräämällä 12-vuotiaana.
* Metsästyskortti taskussa keväästä 1978,
siitä lähtien Kurvisen Eränkävijöiden jäsen. Luonto tärkeä pienestä pitäen.
* Osallistunut hirvenhiihtokisoihin.
* Edustanut Kuusamoa hiihdon maakuntaviestissä.
* Harrastanut myös tanhua ja pujottelua.
Pelannut lentopalloa, Poussussa, Kurvisessa, Kerolla ja Murtovaarassa.
* Kuusamon kunnan kerhonohjaajana
neljänä kesänä Etelä-Kuusamossa.
* Ensimmäinen auto Datsun 100 A.
* Isä yhteismetsän mittamies ja osakas
kalankasvatusyrityksessä, jonka töissä
ylioppilaskirjoitusten keväällä.
* Lempi-instrumentti: huilu.
* Parasta ruokaa: pannulla paistetut muikut
ja pottumuusi.
* Käynyt 30 maassa, kaukaisimmat Japani
ja Kiina.
* Kielitaito: koulussa opiskellut englantia,
ruotsia, saksaa. Toimeentulokieli
englanti, venäjän alkeet.
* Kodin perintönä arvot: perhe, työ,
opiskelu, luonto.
* ”Yhdessä maailmasta tulee parempi.”
Elämässä tärkeätä toisten kunnioittaminen, rehellisyys, ahkeruus, periksiantamattomuus, tasa-arvo.
* Osasi lypsää lehmän 3-vuotiaana.
* Jo 5. kausi Kuusamon valtuustossa.
* Autoa ajaessa kuuntelee Yle Oulua.
* Rentoutuu kutomalla sukkia.
* Uusin harrastus golf, tasoitus 34,2.
* ”Hovikampaaja” oma kummityttö.
* Hampaita ei ole oiottu.
* Voisi kuvitella työskentelevänsä yrittäjänä.
* Kävisi armeijan, jos olisi nuori.
* Lempiväri ja tuoksu: sininen, suopursun
tuoksu kuumana kesäpäivänä.
* Ensimmäinen nettikirjahankinta:
Kuka hullu haluaa poliitikoksi?
Ulla haluaa!
Äänestä!

ILMOITUSLIITE

Yritykset luovat työpaikat
Iijokilaakso on antanut työtä metsätaloudessa. Myöhäinen isojako antoi
kuusamolaisille tiloille metsäomaisuudet käyttöön muuta maata myöhemmin. Sen vuoksi esimerkiksi sahateollisuuden kehittäminen käynnistyi
varsinaisesti vasta 1950- ja 1960-luvulla. Silloin alkoi mm. Pölkky Oy:n
kehittäminen laajan alueen johtavaksi
puunjalostajaksi.
Iijokilaakson sahateollisuuden ensimmäiset hankkeet Taivalkoskella olivat
jo 1800-luvulla. Sahaustoimintaa on
jatkettu Taivalkoskella.
”Olemme tehneet vuosien kehitystyön kotimaisen ja nimenomaan pohjoissuomalaisen Pölkky Oy:n puun
jatkojalostamiseksi energiatehokkaiksi
hirsirakennuksiksi. Suomalainen puu

Tulevien päättäjien tulisikin
tukea enemmän kotimaista
puurakentamista.
Jukka Mursu
myynti- ja
markkinointijohtaja

”

on myös valttia koko ajan kasvavan ulkomaan vientimme osalta.
Kuusamoon rakennettu kolmen talon rivitaloyhtiö on herättänyt kiinnostusta ympäri Suomen. Ekologinen hirsirakentaminen kasvaa enemmän ja
enemmän myös julkisrakentamisessa.
Tulevien päättäjien tulisikin tukea
enemmän kotimaista puurakentamista.
Metsäalalla on mahdollisuus saada

jopa satojatuhansia uusia työpaikkoja
oikeansuuntaisilla päätöksillä.
Koillismaalla on säilytettävä työpaikat perustuotannossa, ja pitkien etäisyyksien haittoja on kompensoitava
muun muassa riittävien kuljetustukien
muodossa.

Koulutus on osaamisen kivijalka
Kivijalka pitää taloa pystyssä, ja vastaavasti koulutus on osaamisen kivijalka.
Keskusta kunnioittaa tasa-arvoista
ja erilaisten oppijoiden perusopetusta
kautta Suomen.
Perusopetuksen on vastattava ympäröivän yhteiskunnan tarpeisiin. Se
ei voi olla yhteiskunnasta irrallisena
toimijana.
Lukio- ja ammattikoulutusverkon
tulee olla riittävän laaja ja monipuolinen. Koulutuksesssa voidaan hyödyntää nykyteknologiaa taitavan ohjaajan

opastuksella. Mobiilien oppimisympäristöjen tarjoamat väylät takaavat myös
jatko-opintoja
asumisympäristöstä
riippumatta. Niitä on osattava hyödyntää ja yhteistyötä on lisättävä.
Meillä ei ole varaa jäädä pysähtyneenä pysäkille. On oltava aktiivinen
valmistumisensa jälkeenkin. Hyvänä
esimerkkinä elinikäisestä oppimisesta
meillä on kansanedustajaehdokas Ulla
Parviainen. Ulla suoritti hiljattain erityisopettajatutkinnon.
Jo Uno Cygnaeus arvosti sellaista tietoa mikä aiheuttaa oppilaassa

”sisäisen siveellisen jalostuksen
ja parannuksen”.
Ikävaihetta vastaava kehitys on
ihmisen velvollisuus. Tähän me
pyrimme.

Salme Sahi
kasvatustieteen tohtori
erityisopettaja

Palvelut säilytettävä myös taajaman ulkopuolella
Palvelut säilyvät taajaman ulkopuolella
vain, jos kylille saadaan työpaikkoja ja
elämää. Matkailu on nykyisin yksi tärkeimpiä elinkeinoja koko Koillismaalla.
Lukuisa määrä ihmisiä saa siitä elantonsa ja aluetta on määrätietoisesti
tehty kansainvälisesti tunnetuksi yritteliäiden matkailuihmisten ansiosta.
Haja-asutusalueen elämää voidaan
turvata kehittämällä teknologiapalveluita. Hyvin toimivat yhteydet ovat elinehto.
”Maaseudulla tarvitaan kekseliäi-

Eiköhän ruveta töihin!
Marjo Määttä
matkailuyrittäjä

”

syyttä, uskoa omiin tuotteisiin ja palveluihin sekä kykyä yhteistyöhön. Siinä
on muutamia keinoja säilyttää palvelut
maaseudulla sekä saada työtä. Kuusamo on täynnä mahdollisuuksia, jos
ne halutaan hyödyntää. Me päätimme
yhteistyössä eri yrittäjien kanssa, että

Kuusamosta
löytyy maailman
parhaat
saunat ja saunatuotteet. Syntyi
SaunaTour, joka
oivallinen
esimerkki uudesta
i n n o va a t i o s t a
ja yhteistyöstä.
Eiköhän ruveta
töihin!”

Luonnonvarat kestävään käyttöön
Kuusamon ja Taivalkosken runsaiden
luonnonvarojen hyödyntämisessä on
otettava huomioon pitäjän muut elinkeinot ja ympäristöarvot.
Metsät kasvavat ja niitä voidaan käyttää aina uudelleen. Metsänhakkuissa
nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa
monipuoliset metsien uudistamistavat.
Tietoa ja taitoa Koillismaalta löytyy.
Maatalouden tuotteet on pystyttävä
jalostamaan omalla paikkakunnalla.
Oman juustomeijerin tulevaisuus on
Koillismaan kannalta erittäin merkittävää.
Kalatalous antaa maataloudelle sivutuloja, ja jalostus luo työpaikkoja. Puh-

Se on tuo syöminen ollu muotie maaliman sivu ja mitä likempänä tuotettu, niin sen somempi.
Heikki Luokkanen
maanviljelijä

”

das vesi on tulevaisuuden voimavara.
Pienteollisuus ja yrittäminen tarjoavat
mahdollisuuksia innovatiiviselle tuotekehittelylle. Kuusamon Uistin on tästä
erinomainen esimerkki.
Jokaisen nykyisen työpaikan säilyttäminen ja uusien luominen on tulevaisuuden yhteinen haaste. Marjakin

kannattaa ottaa maasta.
Kaivosteollisuus ei saa vaarantaa
Kuusamon vesistöjä, eikä luontokunnan imagoa. Mahdolliset kaivannaisteollisuuden kohteet on valittava matkailukohteiden ulkopuolelta.

Ikäihmisten toimintakykyyn panostettava
Koillismaalainen ikäihminen haluaa
asua omassa kodissa mahdollisimman
pitkään. Kotona pärjääminen edellyttää toimintakykyyn panostamista. Siksi yli 65 -vuotiaiden liikuntapassia ja
maksutonta terveysneuvontaa tulee
ylläpitää. Monipuoliset terveyspalvelut
lähipalveluina tulee säilyttää tulevassa
SOTE-uudistuksessa.
Kotitalousvähennys on ulotettava terveyspalvelujen ostamiseen.

Hoivan ja huolenpidon painopisteen
tulee olla määrältään ja sisällöltään
riittävän kotihoidon turvaamisessa ja
omaishoidon kehittämisessä huomioiden muistisairaiden tarpeet. Esteetön
ja aktivoiva asuinympäristö ylläpitää
turvallisuutta ja omatoimisuutta sekä
taajamassa että haja-alueilla. Osallisuuden toteutuminen edellyttää yhteisiä kohtaamis- ja kokoontumistiloja
ikäihmisille.

Kerttu Lohilahti
eläkkeellä oleva seniorineuvolan
sosiaalityöntekijä,
Koillismaan Seudun Muisti ry:n
varapuheenjohtaja

KOILLISSANOMAT
ILMOITUSLIITE

Matkan varrelta

Ullan Pirtissä juttusilla entiset kansanedustajat Mauno Manninen, Pauli
Saapunki ja Tuomo
Hänninen. Valitaan
Ulla jatkamaan
miesten viitoittamaa tietä viemään
viestiä päätöksentekopaikoille!

”

Ulla ja
Juha Sipilä
haluavat
koko Suomen
kuntoon!

Kulttuurin merkitys hyvinvoinnille on tärkeä. Ja Ulla tietää sen. Toiminta kulttuurija vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana ja osallistuminen kotiseututyöhön ovat
antaneet hänelle käytännön kokemusta.
Monimuotoisen kulttuurin ja oman kotiseudun paikalliskulttuurin tunteminen
antavat vankan pohjan ja taidon toimia
tulevana lainsäätäjänä myös kulttuuriasioissa.
Helena Palosaari
eläkeläinen, lehtori

Omaishoitajana toimiva Sirkka Poussu vaatii, että omaishoitajien rahallista tukea on huomattavasti nostettava ja se on siirrettävä KELAn maksettavaksi.

”

Koillinen Suomi saa toimeliaan kansanedustajan, kun äänestämme Ullan Arkadianmäelle.
Kaikissa luottamustehtävissään Ulla on pitänyt
meidät ajan tasalla niin kunnan, maakunnan
kuin koko Suomen ajankohtaisista asioista.
Hänen kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä.
Hän on todellinen työmyyrä.
Anne Meriläinen
Keskustanaisten Kuusamon yhdistyksen puheenjohtaja

Veera ja Ulla-äiti -innokkaat uimarit.

”
Todellinen kansanliike Suomen Keskusta
Rovaniemen puoluekokouksessa 2012.

Lasten kotona tapahtuvaa hoitoa on tuettava nykyistä enemmän. Nykyiset tuet eivät siihen
kannusta. Kuvassa Marja ja Elias Tornberg ja Ulla.

ARVAA ULLAN
ÄÄNIMÄÄRÄ!

Suomi tarvitsee rohkean talousohjelman. Valtion velaksi eläminen
on saatava loppumaan lähivuosina. Tärkeintä on saada Suomen
talous kahden prosentin kasvu-uralle työntekoa ja yrittäjyyttä vahvistamalla.
Me tarvitsemme ravistelua ja uudelleen ajattelua monissa asioissa.
On uskallettava tehdä rohkeitakin kokeiluja. Virheitäkään ei saa
pelätä. Digitaalisten ratkaisujen ja tekniikan hyödyntämisessä Suomi on nostettava maailman kärkimaiden joukkoon. Inhimillisyyttä,
sydäntä ja käsiä tarvitaan silti jatkossakin.
Juha Sipilä
puheenjohtaja
Suomen Keskusta

Olen monessa eri järjestössä tehnyt yhteistyötä
Ulla Parviaisen kanssa ja tunnen hänet erittäin
tarmokkaaksi ja yhteistyökykyiseksi yhteisten asioiden hoitajaksi. Koillismaalla on ollut onnea siinä, että
olemme saaneet täältä lähes yhtäjaksoisesti edustajamme eduskuntaan. Tästä edustuksesta ovat kantaneet vastuun lähes yksimielisesti koko maakunnan
äänioikeutetut. Kokoamalla jälleen rivimme voimme
turvata sen, että tämä edustus jatkuu. Se tapahtuu
parhaiten siten, että annamme äänemme Ulla
Parviaiselle.
Mika Määttä
Kuusamon
kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
Suomen Keskustan Kuusamon
kunnallisjärjestön puheenjoghtaja

Nimi (tekstaten)
Puh.

Osallistu Ullan vaalityöhön
kartuttamalla vaalikassaa.

Palauta Ullan Pirttiin viimeistään 18.4.2015 (avoinna joka päivä klo 12-18).
Voita illallinen kahdelle Ullan kanssa.
Lisäksi kaikki kupongin palauttaneet mukana arvonnassa.

Pienikin tuki auttaa. Kiitos!
Saaja: Samaan suuntaan ry.
Tilinro: FI45 5194 0720 1777 60

Yhdessä eteenpäin

www.ullaparviainen.ﬁ

