
Keskusta Pornainen
Lähellä



Meille on tärkeintä, että Pornaisissa 
kuntalaiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, 
riittävän läheltä ja laadukkaina. 

Keskustalainen ajattelu lähtee sii-
tä, että kuntalaisella pitää olla mah-
dollisuus tehdä hänen elämänti-
lanteensa mukaisia, aitoja valintoja 
niin asumisessa, lasten hoidossa 
kuin muissakin tärkeissä arjen asi-
oissa. Hyvä kuntapolitiikka tukee 
näitä valinnanmahdollisuuksia.

Keskusta haluaa myös hyödyntää sen osaamisen ja 
ne voimavarat, joita löytyy yksittäisiltä kuntalaisilta, jär-
jestöiltä ja muilta yhteisöiltä. Hyvää kuntaa ei voi olla 
ilman ihmisten omatoimisuutta ja vastuunkantoa itses-
tään ja läheisistään.

Kunnan menestymisen ehto on onnistunut elinkei-
nopolitiikka, joka luo edellytykset toimiville hyvinvointi-
palveluille. Yrittäjyys synnyttää myös elinvoimaisuutta 
kuntaan ja laajemmallekin alueelle. Keskustan mieles-
tä kunnalla on päävastuu oman alueensa kehityksen 
suunnasta.

Niemikorpi
Janne
 yrittäjä

Franti Aija
opiskelija, 

sitoutumaton

Karhunen Otto 
varastomies

Kilpeläinen 
Antti 

rajatarkastaja,
sitoutumaton

Kippilä Jarkko
yrittäjä

Laitinen Päivi
luokanopettaja

Marjomäki 
Sirpa 

laitoshuoltaja

Majuri Taina
hoitoalan
opettaja,

terveydenhoitaja

Mäenpää 
Ninna
kotiäiti

Nieminen Tea 
erityisnuoriso-

työntekijä, 
sitoutumaton
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Vain 
äänestämällä 
vaikutat!

HALUAMME PORNAISIIN
• toimivat kevyenliikenteen väylät
• hyvin toimivan terveyskeskuksen

HALUAMME TURVATA
• kouluille riittävät resurssit, säilytetään hyvä koulumme 
• eteläisten kylien koulun rakentamisen
• nuorille koulutus- ja harrastusmahdollisuudet

Virkki Juha
sähköteknikko,

yrittäjä

Keskusta Pornainen 
Lähellä

Niinikoski
Terhi

emäntä

Nikula Merja
sairaanhoitaja

Nikula Jari
työnjohtaja,
suunnittelija,
sitoutumaton

Piirainen Risto 
yrittäjä

Putus Jaana 
röntgenhoitaja

Ruskeepää 
Mika

yrittäjä

Salonen Miska
työhön osallistuva 

työnjohtaja, 
sitoutumaton

Sintonen 
Henny

lastenhoitaja

Sivusaari 
Liisa

asiakaspalvelu-
päällikkö

Tanner Mari
myymälä-
vastaava

Tukiainen 
Johanna
lähihoitaja

Siren Marko
yksikön-
johtaja
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Kyllä

 Ei

Näille sanomme Pornaisissa KYLLÄ:
	•	Lähipalvelut

•	Lähidemokratia

•	Lapsiperheiden	hyvinvointi

•	Nuorten	aktivointi

•	Ikäihmisten	hyvät	palvelut

•	Monipuolinen	kuntayhteistyö	ja	verkostot

•	Kansalaisvaikuttaminen

Näille sanomme EI:
•	Maaseudun	palvelujen	alasajo

•	Kansalaisten	eriarvoistaminen	

•	Keskittäminen

Keskustan	Pornaisten	kunnallisjärjestö	ry.	
Pj. Juha Virkki

Hakalantie 116, 07190 HALKIA 
0400 841 293 

juha.virkki@virtek.fi 
 

Sihteeri Jaana Putus
0400 015153, jaana.putus@pp.inet.fi

www.pornaistenkeskusta.fi
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