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Pro Kuusamo ry:n esittely TEM:n kaivoslain uudistamisen
valmistelun työryhmälle 16.4.2020.
Pro Kuusamo ry on kuusamolainen yhdistys, jonka tarkoitus on säilyttää
Kuusamo luonto- ja matkailukuntana ja ylläpitää sekä edistää Kuusamon
ainutlaatuiseen luontoon perustuvien elinkeinojen yleisiä toimintaedellytyksiä
ja työllistävää vaikutusta tuleville sukupolville. Yhdistys harjoittaa muun
muassa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä osallistuu aluettaan koskevaan
suunnitteluun ja toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Pro Kuusamo
ry:llä on yli 1100 jäsentä. Yhdistys on toiminut vuodesta 2013 asti.
Pro Kuusamo ry:n hallituksessa on edustettuna kuusamolaisia luontoon ja luontoimagoon
pohjautuvia elinkeinoja kuten matkailu, kala- ja porotalous sekä pysyvä- ja vapaa-ajan asutus.
Pro Kuusamo ry on osallistunut aktiivisesti mm. seuraaviin lupa- ja arviointimenettelyihin,
hyödyntäen eri alojen asiantuntijoiden laatimia muistutuksia, selvityksiä ja arvioita.
•
•
•

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiin Juomasuon kaivoshankkeesta.
Valitus KHO:lle TUKES:n päätöksestä koskien yleisiä ja yksityisiä etuja kaivospiireillä
Juomasuo, Sivakkaharju ja Meurastuksenaho.
Muistutukset Kuusamon kaupungin strategiseen yleiskaavaan.

Ilman eri alojen asiantuntemusta, on alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden
asianosaisten erittäin vaikea tosiasiallisesti arvioida kaivostoimintaa koskevien lupapäätösten
pohjalla olevien selvitysten ja suunnitelmien laatua sekä niiden sisältämiä mahdollisesti vakaviakin
virheitä ja puutteita.
Jäsenmaksutuottojen ja muiden yksityisten lahjoitusten turvin Pro Kuusamo ry on osallistunut
aktiivisesti alueensa suunnitteluun ja käyttänyt osallistumiseen, tiedottamiseen ja asiantuntijoiden
lausuntojen laatimiseen yhteensä noin 140 000 euroa toimintansa aikana. Pro Kuusamo ry:n lisäksi
myös muut Kuusamon alueen toimijat ja yhdistykset ovat käyttäneet kaivostoimintaa koskeviin
menettelyihin osallistumiseen merkittävästi aikaa ja taloudellisia resursseja.
Pro Kuusamo ry:n hallitus:
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Hautala, kunniatohtori, Kuusamo.
Varapuheenjohtaja Jokke Kämäräinen, toimitusjohtaja Tailored Adventures Oy, Kuusamo.
Miia Porkkala, AHO Group Oy, Espoo.
Heli Maaninka, matkailuala, Kuusamo.
Henrik Riipinen, Riipinen Restaurants Oy, Kuusamo.
Jarmo Pitkänen, Studioravintola Tundra, Kuusamo.
Juha Kujala, poroisäntä, Oivangin paliskunta, Kuusamo.
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Marko Kilpivaara, poroisäntä, Alakitkan paliskunta, Kuusamo.
Anna Kantola, paikallinen asukas, Kuusamo.
Tarja Leinonen-Viinikka, paikallinen asukas, Kuusamo.
Pekka Paalanne, vapaa-ajan asukas, Helsinki.
Sirpa Luojumäki, vapaa-ajan asukas, Lahti.
Eero Henttu, varatuomari, LKV-RUKA, Oulu.
Marja Salokangas, vapaa-ajan asukas, Helsinki.
Juha Korhonen, yrittäjä, elintarviketuotanto, kalatalous, Kuusamo.
Leena Haataja, yrittäjä, Leenan koskitupa, Kuusamo.
______________________________________________________________________________
Kuusamon 6000:sta työpaikasta, arviolta 4000 työpaikkaa on yksityisellä sektorilla. Näistä erittäin
merkittävä osa on luontoon pohjautuvissa ja Kuusamon imagoon nojautuvissa paikallisissa
elinkeinoissa kuten matkailussa, kalataloudessa, porotaloudessa, ruuan kuten maidon tuotannossa
ja jalostuksessa sekä metsätaloudessa- ja puun jatkojalostuksessa.
Kuusamoon on suunniteltu kaivostoimintaa pysyvän – ja vapaa-ajan asutuksen välittömään
läheisyyteen ja paikallisten luontoon pohjautuvien elinkeinojen ydinalueille, lähimmillään
kaivospiirit sijaitsevat vain 3 km päähän Rukan matkailukylästä ja Käylän kylästä sekä alle 1km
päähän Oulangan kansallispuistoon laskevasta Kitkajoesta.

Kuva: Kitkajoki, Hannu Hautala.
www.prokuusamo.fi ja prokuusamo@prokuusamo.fi varapj. Jokke Kämäräinen 0400 175 548.

