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Kirjoitin vastaavan-
laista katsausta, kun 
elettiin kevättä 2017. 
Silloin valtakunnas-

sa valmistauduttiin sote- ja 
maakuntauudistuksen tu-
loon. Vaikka hanke kaatui 
silloin kiireeseen ja perus-
tuslaillisiin ongelmiin, seu-
dun tasolla edettiin rivakasti. 
Ajatuksena kuuden alueen 
kunnan yhteisessä valmis-
telussa oli, että lähipalvelut 
turvattaisiin parhaiten alu-
eellisen toteutuksen avulla, 
vaikka palvelujen järjestä-
misen vastuu olikin siirty-
mässä maakunnille. Maa-
kuntahallintoa ei syntynyt, 
mutta Keusote syntyi. Seu-
dulliset hyvinvointialueetkin 
näyttävät nyt olevan tulossa. 

Keusote, Keski-Uuden-
maan sote -kuntayhtymä 
ei ole kaikilta osin täyt-
tänyt odotuksia. Palvelut 
ovat kallistuneet ja osin 
myös etääntyneet eikä kai-

kesta voi syyttää Koronaa, 
väestön vanhenemista ja 
väistämättömiä muutoksia 
sote-palvelujen tuottami-
sen tavoissa. Monet hai-
kailevatkin edelleen Musti- 
joen perusturvan perään. 
Näen kuitenkin, ettei meillä 
juuri ollut muita hyviä vaih-
toehtoja, jos oli vaihtoehtoja 
lainkaan. Muutoksen vaiku-
tukset ja uuden sote-palve-
lujen tuottajan kasvukivut on 
vain kärsittävä. Pornaisten on 
oltava kuntana aktiivinen vai-
kuttajia ja annettava kunta- 
yhtymälle rakentavaa pa-
lautetta. Muutos sote-palve-
lujen järjestämisessä on joka 
tapauksessa väistämätön.   

Päättymässä oleva valtuus-
tokausi on sisältänyt paljon 
haasteita, joihin kunnalli-
set päättäjämme ovat pys-
tyneet hyvin vastaamaan. 
Keskusteluja on käyty aktii-
visesti ja vaikka asioista on 
ollut erilaisia näkemyksiä, 

sopu on kuitenkin säilynyt, 
mikä on tärkeää kun kunnan 
asioita viedään eteenpäin.

Kehuin v. 2017 kunnan hy-
vää taloudellista asemaa 
tiukkojen sopeuttamistoi-
mien jälkeen. Taloustilanne  
on edelleen parantunut, tilin- 
päätökset ovat olleet plus-
salla ja taseeseen on kerty-
nyt valtuustokauden aikana 
kolme miljoonaa lisää ylijää-
mää. Taseessa on ylijäämää 
tällä hetkellä kymmenen 
miljoonaa. Koska Pornaisten 
kunnan investoinnit ovat ol-
leet maltillisia, ne on voitu 
rahoittaa kassavaroin ilman 
lisälainoja. Päinvastoin, 
vanhoja lainoja on lyhen-
netty, ja kunnalla on velkaa 
enää likimain 2.000 euroa 
asukasta kohden. 

Vuosina 2017–2021 on Por-
naisissa tapahtunut paljon 
hyviä asioita, joista mainit-
takoon Kirkonkylän kerros-

talohankkeen toteutumi-
nen, tekonurmikenttä, kylien 
lähiliikuntapaikat koulujen 
yhteydessä sekä viimeisim-
pänä juoksuportaiden val-
mistuminen. Parhaillaan 
on käynnissä Linnunlaulun 
päiväkodin laajentaminen. 
Kevyen liikenteen väylän ra-
kentaminen vanhan Porvoon 
tien ja Vähä-Laukkoskentien 
välille saadaan toivottavasti 
liikkeelle jo loppuvuodesta. 
Iso haaste on myös liikkumi-
sen mahdollisuuksien paran-
taminen, sillä yksinomaan 

perinteisen joukkoliikenteen 
varaan emme voi jäädä.

Neljä vuotta sitten iso huoli 
oli kunnan väkiluvun kehi-
tyksestä. Myönteistä on, että 
viimeinen vuosi on kääntänyt 
Pornaisten väkiluvun pieneen 
kasvuun. Uusia omakotialuei-
ta on avattu Kartanorinteestä 
ja Ylijoen alueelta. Kokonaan 
uusi asuinalue Pellavarinne 
on tullut myyntiin muutama 
viikko sitten. Olemme panneet 
ilolla merkille uudisrakenta-
jien kasvaneen kiinnostuksen 

Edessä kiinnostavat vuodet – tervetuloa talkoisiin

kuntaa kohtaan, varsinkin kun 
nyt meillä on tarjolla entis-
tä laajempi skaala erilaisia ja 
erikokoisia tontteja.

Korona on viimeisen vuoden 
aikana vaikuttanut kunnan 
toiminnassa oikeastaan 
kaikkeen. Monet palvelut ja 
kokoustaminen on siirretty 
verkkoon ja kehitetty uusia 
toimintatapoja. Tästä ker-
tominen olisi ihan oma ta-
rinansa. Verkoista kuitenkin 
sen verran, että Pornaisten 
hyvät tietoliikenneyhteydet ja 
laaja vesi- ja viemäriverkosto 
ovat meille selvä etu uusista 
asukkaista kilpailtaessa. Etä-
työt ja ulkoilmaelämä voivat 
olla kovia juttuja jatkossa. 
Tätä viestiä olemme vieneet 
eteenpäin sloganilla ”Grillaa 
ja chillaa Pornaisissa”. 

Hyvät talousluvut antavat 
valittaville Pornaisten päät-
täjille liikkumavaraa kunnan 
toiminnasta ja investoin-
neista päätettäessä, mutta 
sitä liikkumavaraa on käy-
tettävä maltilla. Odotetta-
vissa on nimittäin lähivuosi-
na useita isoja investointeja, 
joista toivotuin lienee liikun-
tapainotteisen monitoimi-
hallin rakentaminen K-Mar-
ketin viereiselle pellolle. 
Samalla kunnassa on harkit-
tava, miten tämä vaikuttaa 
yhtenäiskoulun saneeraa-
miseen ja sen liikuntatiloihin 
tehtäviin muutoksiin. 

Pienetkin hankkeet voivat 
vaikuttaa paljon asukkai-
den hyvinvointiin ja edistää 
samalla kuntalaisten ter-
veyttä. Tällaisia hankkeita 
on sisällytetty jo v. 2021 ta-
lousarvioon ja samaa linjaa 
on tarkoitus jatkaa. Nämä 
teemat ovatkin jatkossa 
pinnalla, kun kunnan uutta 
roolia haarukoidaan käyn-
nistyvässä kuntastrategian 
uudistustyössä.

Kunnissa pohditaan parhail-
laan, miten rakentaa elin-
voimaista kuntaa ja edistää 
kuntalaisten hyvinvointia. 
Omalta osaltani toivotan 
kaikki vanhat ja uudet val-
tuutetut yhteisiin talkoisiin.

Hannu Haukkasalo,
kunnanjohtaja  

Huolenpitoa 
— huomennakin

HANNU HAUKKASALO
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Yhdenvertaista 
huolenpitoa 
vauvasta ikäihmiseen 
tulevaisuudessakin 
Kunta huolehtii, että perus-
palvelut ovat kuntalaisille 
yhdenvertaisesti saatavilla 
ja niin lähellä kuin se talou-
dellisesti on mahdollista. 
Ikäihmisten kohdalla lähi-
palveluna saatavien perus-
sotepalveluiden merkitys 
korostuu. Haluamme edistää 
Aurinkomäen aluetta ikäih-
misten palvelupaikkana ja 
kartoittaa uusien palvelu- 
asuntojen rakentamista.

Lapsiperheille suuntervey-
denhuolto ja neuvolapalve-
lut ovat ensiarvoisen tärkei-
tä toteuttaa lähipalveluna. 
Tällä hetkellä kuntamme 
peruspalvelut tuottaa Keu- 
sote. Valtakunnallinen so-
teuudistus toteutunee tule-
van valtuustokauden aikana. 
Uusien valtuutettujen tulee 
seurata uudistuksen etene-
mistä aktiivisesti ja vaikut-
taa siihen kaikin mahdollisin 
keinoin, jotta uudistus antaa 
meille vähintään yhtä hyvät 
tai vielä paremmat palvelut 
kuin nyt.

Ketteryys kannattaa 
ja yhteispeli luo 
elinvoimaa
Elinvoimainen kunta kehit-
tyy jatkuvasti etsien uusia 
ja ketteriä toimintatapoja 
kaikilla osa-alueilla. Meille 
se tarkoittaa muun muassa 
uusien asuin- ja yritystont-
tien tarjonnan pitämistä 
monipuolisena ja tontteja 
pitää pystyä muokkaamaan 
kätevästi erilaisiin tarpei-
siin. Me haluamme, että 
kunnassamme kaikkien on 
hyvä olla, elää, asua ja yrit-
tää. Kunnan on kuunneltava 
yrittäjiä ja asukkaita kaavo-
ja laatiessa. Kaikkia kyliä ja 
niiden keskuksia kehitetään 
tasavertaisesti. Eritoten 
Pornaisten portin yritysalu-
een kehittäminen yhdes-
sä yritysten ja asukkaiden 
kanssa on tärkeää. Suhtau-
dumme avoimesti erilaisiin 
yhteistyökuvioihin yritysten, 
järjestöjen ja asukkaiden 
kanssa.  

Nuorissa on tulevaisuus
Sivistystoimi on kuntamme 
tärkeimpiä osa-alueita, sillä 
siellä ohjataan ja opastetaan 
kuntamme tulevaisuutta. 
Lapsille ja nuorille on taatta-
va riittävästi tukea opintiellä 

ja heidän hyvinvointinsa on 
ykkösprioriteetti. Perusope-
tuksen lisäksi nuorille tulee 
olla tarjolla riittävästi mie-
lenterveyttä edistäviä palve-
luita tukemassa oppimista. 
Etenkin näin korona-aikana 
psykologisen tuen merkitys 
korostuu ja tarve kasvaa. Et-
sivä nuorisotyö toimii hyvin 
kunnassamme ja siihen kan-
nattaa edelleen panostaa, 
jotta kaikille nuorille saa-
daan hyvät eväät elämään. 

Nuorten harrastusmahdol-
lisuuksiin tulee panostaa ja 
järjestöjen tukeminen tällä 
sektorilla on tärkeää. Hy-
vinvoivassa kunnassa lap-
set, nuoret ja perheet voi-
vat hyvin. Kunnan talous on 

vakaalla pohjalla, se mah-
dollistaa kaiken ikäisille har-
rastustoiminnan kehittämi-
sen tulevaisuudessa.

Aktiiviset kuntalaiset 
ja järjestöt osana 
päätöksentekoa
Kaikilla kuntalaisilla tulee olla 
mahdollisuus vapaa-ajan ja 
kulttuurin palveluihin. Kun-
nassamme tulee kehittää 
näillä osa-alueilla tapahtu-
vaa yhteistyötä enemmänkin. 

Myös kuntalaisten vaikutus-
mahdollisuuksia ja osallis-
tamista kunnan päätöksen-
tekoon edistetään. Kuluvalla 
valtuustokaudella käyttöön 
otettua osallistuvaa budje-
tointia kehitetään edelleen 

ja tehdä tunnetuksi, jotta sii-
tä saadaan yhteisesti hyötyä 
kunnalle, sekä kuntalaisille. 
Kunnan sisäistä ja ulkoista 
tiedotusta on siis tehostetta-
va entistä paremmaksi. Kunta 
on olemassa kuntalaisia var-
ten ja yhdessä rakennamme 
kunnasta toimivan. 

Kunnioitamme ja 
hyödynnämme luontoa 
yhtäaikaisesti
Kestävä kehitys tarkoittaa 

pieniä ja suuria tekoja. Mei-
dän kunnassamme lämpöä 
tuotetaan jo uusiutuval-
la energialla ja lapsemme 
syövät koulussa pitkälti 
puhdasta kotimaista ruo-
kaa. Etätyömahdollisuuksia 
tulee parantaa. Joukkolii-
kenteen tilanne kunnas-
samme on haastava ja sen 
takia me haluamme, että 
kunnassamme toteutuisi 
kunnan sisäinen palvelu-
liikennöinti. Palveluliiken-
nöinnin tulee huomioida 
eritoten ihmisryhmät, jotka 
eivät pääse kulkemaan au-
tolla. Myös kattava kevyen 
liikenteen väyläverkosto on 
tärkeää niin turvallisuuden, 
kuin liikkumiskäyttäytymi-
sen ohjaamisen kannalta.

Tavoitteena viihtyisä 
kunta ja turvalliset 
tilat
Tulevalla vaalikaudella uu-
distetaan kuntamme raken-
nus- ja ympäristöjärjestys, 
jotka ohjaavat millaiseen 
suuntaan kuntamme ylei-

nen ilme kehittyy.  Kuntam-
me tulee panostaa omien 
rakennustensa ulkonäköön 
ja samalla huolehtii niiden 
kunnosta. Uusia rakennuk-
sia suunnitellessa, kuten 
monitoimihalli, tulee ottaa 
huomioon tilan toimivuus, 
esteettömyys ja viihtyisyys 
sekä monikäyttöisyys. Myös 
jo olemassa olevista ra-
kennuksista tulee huolehtia 
eikä niiden ylläpidosta saa 
tinkiä. Ylläpitoon ja korjauk-
siin tulee varata budjetissa 
riittävät määrärahat. 

Pitämällä hyvää huolta kun-
nan omaisuudesta ja teke-
mällä järkeviä investointeja 
saadaan talous pysymään 
vakaalla pohjalla ilman yl-
lättäviä menoeriä. 

Huolehditaan 
yhdessä siitä, että 
kunnan asiat ovat 
paremmassa kunnossa 
tulevia sukupolvia 
varten.

Meidän kuntavaaliohjelma –
Kaikille kuntalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään

Huolehditaan yhdessä siitä, että 
kunnan asiat ovat paremmassa 
kunnossa tulevia sukupolvia varten.

Katso miten ehdokkaamme selvisivät 
Vaalipaneeleistamme koskien tärkeitä 
kysymyksiä Pornaisissa, aiheena 
Elinvoima, Terveys, sekä Lapset ja nuoret.
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Olen päättämässä 
kunnallista luot-
t a m u s h e n k i l ö - 
uraani. Vanhan 

emännän rooliin kuuluu 
vanhojen muisteleminen. 
Suomen Kuvalehti listasi 
kunnat, etusivun otsikko-
na oli ”Timantti vai talous-
raato”. Pornainen oli sijal-
la 28 timanttien joukossa. 
Listauksessa huomioitiin 
elinvoima, väestö ja talous.  
Voimme olla tyytyväisiä, 
mutta siihen eivät tulevat 
päättäjät voi tuudittautua. 
Työtä on jatkuvasti tehtävä 
kovasti, jotta talous pysyy 
kuosissaan ja elinvoimaa 
muuttuvassa maailmassa 
löytyy.

1980-luvulla Pornainen al-
koi kasvaa, aloitin silloin 
luottamushenkilöurani nuo-
risolautakunnassa.  Olin jo 
ehdolla valtuustoon, mutta 
valtuustopaikka ei auen-
nut nuorelle naiselle. Por-
naisissa oli  v. 1975  n. 2500 
asukasta. Tuolloin aloitetiin 
omakotitonttien kaavoitus 
kirkonkylälle. Pornaisten 
päättäjät puhalsivat yhteen 
hiileen, niin että naapuri-
kunnissa irvailtiin, ettei Por-
naisissa ole kuin yksi puolue, 
Pornainen-puolue.

Pornaisissa on aina elet-
ty nuukasti. Silti 2013 jou-
duttiin tilanteeseen, mis-

sä taloutta piti sopeuttaa. 
Se ei ollut helppo tehtävä, 
mutta siitäkin päästiin yksi-
mielisyyteen. Kovin päätös 
henkilökohtaisesti kunnal-
lisella urallani liittyi tuohon 
s o p e u t t a m i s o h j e l m aa n . 
Jouduimme keskittämään 
kouluverkkoamme ja Halkian 
koulu mm. lopetettiin. Koulu 
oli minulle hyvin rakas, olin 
itse aloittanut siellä koulu- 
käynnin syksyllä 1965 ja isä-
ni oli käynyt samaa koulua 
1930-luvulla. Myös omat 
lapseni ehtivät käydä sitä.  
Kannatti kuitenkin satsata 
yhteen kouluun kylällä.

Omalla luottamushenkilö- 
urallani sain kokea mo-
nenlaisia erilaisia tehtäviä. 
1986 minut valittiin kesken 
kauden käräjäoikeuden lau-
tamieheksi. Siinä oppi ko-
vasti yhteiskunnasta, myös 
siitä nurjasta puolesta. Tätä 
uraa kesti 9 1/2 vuotta. Pe-
rusturvalautakuntaan tulin  
v. 1996 jäseneksi ja sen 
jälkeen olin kaksi kaut-
ta  puheenjohtajana.  Pa-
ras-hankkeen myötä Por-
nainen järjesti yhteistyössä 
Mäntsälän kanssa so-
te-asiansa. Laki velvoitti 
suurempia hartioita. Monet 
kunnat yhdistyivät tuolloin, 
Pornainen valitsi yhteistoi-
minnan. 2007 tehtiin pää-
tös yhteistoiminnasta. Sitä 
edelsi hyvin värikäs päätök-

senteko, oli myös kuntalais-
kuulemisia. Yhteistä mieltä 
olimme siitä että Pornais-
ten haluttiin säilyttää itse-
näisenä. Jatkoin yhteisessä 
perusturvalautakunnassa 
seuraavat 4 vuotta varapu-
heenjohtajana. Sittemmin 
Mustijoen perusturva liittyi 
yhteiseen KEUSOTEen. En-
nen Keusoten perustamista 
neuvoteltiin Keski-uuden-
maan kaupungista. Tämä 
oli sen aikaisen hallituk-
sen kuntarakennelain mu-
kaista ja liittyi silloiseen  
SOTE-uudistukseen. Uusien 
SOTE-alueiden piti aloit-
taa 1.1.2017. Keski-Uuden-
maan kaupunkia ei synty-
nyt. Pornainen lähti mukaan  
tähän selvitykseen koska 
myös Mäntsälä, sote-yh-
teistyökumppanimme läh-
ti. Loppujen lopuksi kaikki 
muut valtuusto hylkäsivät 
ehdotuksen paitsi Pornai-
nen.  Huokaisimme helpo-
tuksesta, saimme pitää it-
senäisyytemme. Jo ennen 
Mustijoen perusturvaa sain 
olla mukana Pornaisten 
edustajana ns.  Ister-selvi-
tyksessä, jossa selvitettiin 
terveydenhuollon yhteistä 
järjestämistä itäisellä Uu-
dellamaalla. Tämä karahti 
kiville kun Porvoo suurimpa-
na kuntana hylkäsi sen.

Kun selasin mappejani, 
huomasin että vieläkin ta-

petilla olevista kevyenlii-
kenteen väylistä olimme 
tehneet aloitteen jo v. 1996. 
Nyt niitä on jonkin verran jo 
rakennettu, mutta edel-
leen asia on ajankohtainen. 
Muistan urani alkuvaiheista 
sen, että päättäjien suu-
ri vaikuttamisen kohde oli 
yleisesti tiestön parantami-
nen.  1990-luvulla raken-
nettiin Järvenpään-tie, joka 
oli iso parannus tieoloihim-
me.

Mieluisen tehtävän sain, kun 
minut valittiin Kuntaliiton 
Pienten kuntien neuvottelu-
kuntaan kaksi kautta sitten. 
Yhden huomion olen teh-
nyt, me Pornaisissa olemme 
liian vaatimattomia oman 
kuntamme suhteen.  Meil-
lä on paljon mistä voimme 
olla ylpeitä mm. koulu- 
toimi ja kirjasto sekä tieten-
kin mahtava luonto jokimai-
semineen. Sijaitsemme vain 
50 km:n päässä pääkau-
pungista, meillä on mah-
dollisuuksia edelleen elin-
voimamme kasvattamiseen 
ja kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistämiseen.  Tuleville kun-
tapäättäjille toivon yhteis-
työkykyä ja malttia vaikka 
asiat tuntuisivat etenevän 
hitaasti.  

Kiitokset kaikille joiden kans-
sa ole saanut tehdä yhteis-
työtä  oman kuntani hyväksi. 

Tilinpäätöksen aika, 
Pornaisten kunta on timantti
JAANA PUTUS

• Pornaisten kunta on perustettu vuonna 1869 
ja sen asukasluku on 5070 (31.12.2020), jotka 
maksavat 20,5 % veroäyriä. Verotulot asukasta 
kohti 4186 € (31.12.2020) ja lainaa 1870 € 
(31.12.2020). Toiminnan ja investointien rahavirta 
390 €/asukas (31.12.2020). Valtionosuus 1510 €/
asukas (31.12.2020). 

• Kunnan kokonaispinta-ala on 150,09km2, josta 
maapinta-alaa on 146,52km2 ja vesipinta-alaa 
3,57 km  2

• Järvien rantaviivaakin löytyy 21,5 km.

• Pornaisten rajanaapureita ovat Mäntsälä, Askola, 
Sipoo ja Porvoo.

• Pornaisten ikäjakauma: 0-14v (19,6%), 15-64v 
(63,7%), yli 64v (16,7%) (31.12.2020)

• Kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua, jotka 
jakautuvat puolueittain (1.1.2021): Keskusta (10), 
Kokoomus (4), Perussuomalaiset (3),SDP (8), 
Vihreät (2).

• Kunnan Työttömyysaste 9,2 % (2021). Työllisiä 82 % 
(2018) työpaikkaomavaraisuus 44,5% (2018).

• Kunnan palveluksessa oli 182 viranhaltijaa, 
toimihenkilöä ja työntekijää. 

• Pornaisten kunnan perusopetuksen oppilaiden 
lukumäärä 773 ja opettajien 72. (20.9.2020)

• Väestönmuutos  2019-2020  +0,7 %

• Väestömuutosennuste tilastokeskus 2019-2040 -4,5 %

Lähteet: Kunnan toimintakertomus 2020, 
tilastokeskus sekä Suomen kuvalehden kuntakone. 

Pornaisten kunta 

pähkinänkuoressa

Pääkirjoitus

Meillä on takana 
reilu vuosi koro-
napandemiaa, 
mikä on monin 

tavoin vaikuttanut kunnan 
palvelujen järjestämiseen. 
Erityisesti Sote-puolella 
paukkuja on laitettu akuutin 
pandemian hoitoon. Por-
naisissakin on syntynyt hoi-
tovelkaa, terveyskeskus on 
ollut ajoittain kiinni ja se on 
synnyttänyt huolta lähipal-
velujen säilymisestä. Käym-
me jälleen kuntavaaleja, 
jossa uskotaan Sote-uudis-
tuksen tulevan seuraavan 
vaalikauden aikana. Nyt se 
taitaa olla kaikkein lähem-
pänä toteutumista puuttei-
neenkin. Toivomme näin, se 
toisi vakautta kunnan talou-
denpitoon. Jatkossakin maa-
kunnan kanssa tarvitaan 
samanlaista vuoropuhelu ja 
edunvalvontaa kuin Keuso-
tenkin kanssa.  

Pornaisten talous on hyvällä 
mallilla monilla mittareilla. 
Kehityksessä erityisen tyyty-
väinen olen, kun väkiluku on 
lähtenyt loivaan nousuun. 
Tutkimuksissa kunnan tule-
vaisuus nähdään myöntei-
senä. Olemme kehyskunta, 
johon ennusteiden mukaan 
elinvoima ja kasvu painottuu 
tulevaisuudessa.  Ihmisten 
arvot ovat muuttuneet, ha-
lutaan asua väljemmin, etä-
työ on monelle mahdollista. 
Pandemia  on nopeuttanut 
tätä pitkään ennustettua 
työelämän muutosta. Ihmi-
set haluavat asua maaseu-
dulla, mutta lähellä kaupun-
keja. Viihtyisyys ja vetovoima 
korostuvat, kun ihmiset va-
litsevat asuinpaikan.

Talous mahdollistaa myös 
pitkään vireillä ja kuntalais-
ten toiveissa olleiden inves-
tointien eteenpäin viennin, 
edellyttäen että kuntatalous 
pysyy kunnossa. Voitaneen 
ennustaa julkisen talouden 
tilasta, että kuntatalouskin 
tulee olemaan tiukoilla tule-
valla vaalikaudella.

Pornaisten valoisan tulevai-
suuden mahdollistaa kes-
tävä kehitys, joka tarkoittaa, 
että edistetään tarkkaa ta-
loutta, elinvoiman lisäämis-
tä, hyviä palveluita, inves-
tointeja tulevaisuuteen ja 
rohkeutta uudistua. Huoleh-
ditaan ympäristöstä.

Yhteisöllisyys, vuorovaiku-
tus, yhdessä tekeminen ja 
päättäminen on voimavara 
Pornaisissa. Aktiivisten ih-
misten, järjestöjen ja yhtei-
söjen merkitys korostuu pie-
nessä kunnassa.

Arvojamme toiminnassa 
ovat vapaus, yhteisöllisyys, 
huolenpito, tasa-arvo, oi-
keudenmukaisuus, sivistys 
yli sukupolvisuus, kestävä 
luontosuhde ja paikallisuus.

Ylen kuntabarometrissa yhte-
nä punaisella oleva kohta oli 
äänestysaktivisuus. Meidän 
listalla on monipuolinen jouk-
kue ehdokkaita. On nuoruutta 
ja kokemusta, sekä monen 
alan tuntemusta ja ennen 
kaikkea yhteistyökykyä.

Nostetaan äänestysprosent-
ti vihreäksi.

Hyvää Kesää!
Juha Virkki

KESTÄVÄ KEHITYS

JUHA VIRKKI

Sisulla ja  
sydämellä.
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Maanviljely, ko-
neurakointi ja 
m e t s ä n h o i t o 
työllistävät mi-

nut ympäri vuoden. Olen 
29-vuotias  nainen ja istunut 
kaksi kautta valtuustossa ja 
kunnanhallituksessa päät-
tämässä oman kuntamme 
asioista. Koen oman kun-
tamme asioihin vaikutta-
misen tärkeänä ja mielek-
käänä vastapainona omalle 
työlleni. Minulle on tärkeää, 
että kuntamme talous pysyy  
tasapainossa ja samal-
la pystymme tarjoamaan 
erilaisia palveluita ja har-
rastusmahdollisuuksia kun-

talaisille. Kunnassamme 
tulee olla hyvä asua, elää ja 
yrittää. Valtuutettuna pyrin 
ottamaan asioista selvää, 
pysymään ajan hermol-
la ja tekemään päätöksiä 
kuntamme hyväksi, vaikka 
välillä päätökset sotisiva-
kin henkilökohtaista aja-
tusmaailmaani vastaan. 
Tulevalla valtuustokaudel-
la erityisesti sote-uudistus 
tulee muuttamaan kuntien 
asemaa ja päätöksentekoa 
ja minusta olisi mielenkiin-
toista olla päättämässä 
näistä asioista ja vaikutta-
massa siihen miltä kuntam-
me tulevaisuus näyttää!

Aija Franti

Hannu Aarrelampi
Ajatuksia yrittämisestä ja meidän kunnasta

Olen ollut yrittäjänä 
jo 19 vuotta. Tun-
tuu kuin olisin juuri 
aloittanut, mutta 

kun katson kalenteriin niin 
näinhän se ei ole. Aika rien-
tää ja maailma muuttuu.

Itseasiassa fraasi, mutta kun 
katsotaan taakse päin niin 
asia on juuri näin.

Meitä kurittaa Covid-19 vii-
rus, joka rajoittaa tekemi-
siämme aika lailla. Yrittäjille 
korona on aiheuttanut paljon 
ongelmia. Ei kaikille. Joiden-
kin toiminta ei ole kärsinyt, 
mutta toisille on aiheutunut 
merkittäviä vaikeuksia.

Silti vuoden 2008 finanssi-
kriisi aiheutti meille lähes 
kymmenen vuoden taan-
tuman. Paljon suuremman 

taantuman kuin korona. 
Suomen talouden toipuminen 
vielä laahasi merkittävästi.

Harmittaa yrittäjien puolesta 
että mennään vaikeuksis-
ta vaikeuksiin. Samoin kuin 
palkansaajienkin puolesta.

Näyttäisi siltä että kun olem-
me päässeet koronasta ohi, 
talous tulee kasvamaan ja 
olemme normaalissa tilan-
teessa. Toivoisin että tämä 
tapahtuu kesän jälkeen. 

Puhun mielelläni yrittäjien 
puolesta koska olen Pornais-
ten Yrittäjien puheenjohta-
ja ja hyvinkin kiinnostunut 
jäsenten hyvinvoinnista, eli 
siitä miten yrityksillä menee.
 
Kunnan talous ei eroa yri-
tyksen taloudenpidosta.  

Tasapaino on tärkeää ja sen 
tulee olla pitkäaikaista. Ve-
laksi emme voi elää. Keski 
-Uudenmaan sote -kunta- 
yhtymä (Keusote) on mei-
dän suurin menoerä. Tuleva 
maakuntahallinto helpottaa 
tässä asiassa.

Yritän ajatella asioita kaik-
kien kannalta, vaikka en 
näin lyhyesti sitä osaakaan 
ilmaista. Yhteisiä asioita 
nämä  silti ovat. Pornais-
ten tulevaisuus on on hyvä 
kaikilla mittareilla mitattu-
na. Meillä on erittäin hyvin 
hoidettu talous ja kunta ja 
virkamiehet ovat meidän 
asialla.

Sanoisin lopuksi että käyt-
täkää paikallisten yrittäjien 
palveluja niin paljon kuin 
mahdollista.

Olen Maria Saa-
rinen, 50-vuo-
tias lähihoitaja 
K i r ve s ko s ke l t a . 

Työskentelen Järvenpään 
terveyskeskuksessa. Per-
heeseeni kuuluu aviomies ja 
kolme lasta iältään 14-21v, 
kissa ja kaksi sekarotuista 
koiraa.

Olen syntynyt Järvenpääs-
sä, jossa 2000-2004 toimin 
myös kaupunginvaltuutet-

tuna ja liikuntalautakun-
nassa. Kuitenkin lapsuuden 
kesät olen viettänyt äitini 
lapsuusmaisemissa Lauk-
koskella.

Minua on nuoruusvuosista 
lähtien kiinnostanut yhteis-
kunnan rakenteet ja sen toi-
mivuus eli ne yhteiset asiat.

Muutin Pornaisiin vuonna 
2006. Olen toiminut kaksi 
kautta myös Pornaisten kun-

nanvaltuustossa. Minulla on 
kokemusta myös lautakun-
ta- ja kunnanhallitustyöstä.

Tärkeitä tavoitteitani ovat 
palvelujen saatavuus ja nii-
den turvaaminen kaikille 
ikäpolville. Tämän päivän 
arjessa on eritysesti kiin-
nitettävä huomiota myös 
nuorten hyvinvointiin ja 
mahdollisuuteen saada tar-
vittaessa pikaista apua nk.
matalalla kynnyksellä.

Jos haluat tietää toimistani 
lisää, ota rohkeasti yhteyttä!
Maria Saarinen
e-mail:
manttu.saarinen@gmail.com
puh. 040 718 9104

Löydät minut myös 
Facebookista, 
Maria Saarinen 
ehdolla valtuustoon.

Maria Saarinen
Tavoitteena palveluiden turvaaminen
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Kuntavaalit ovat arki-
elämän ja sen suju-
misen kannalta ää-
nestäjän tärkeimmät 

vaalit - niissä äänestämällä 
vaikutetaan itseä lähinnä 
oleviin asioihin. Pienessä 
kunnassa kuntalaisen on 
monesti helpompi vaikuttaa, 
saada ääntään kuuluviin 
ja ideoitaan läpi itse asioi-
ta eteenpäin kunnan virka-
miehille vieden tai asioitaan 
ajamaan äänestäneensä  
kunnanvaltuutetun kautta. 

Kuntavaaleissa perinteises-
ti puhututtavat oman kun-
nan jo tehdyt sekä  suun-
nitteilla olevat investoinnit 
ja veroeurojen riittävyys tai 
riittämättömyys sekä kunta-
laisten käyttämät ja tarvit-
semat arjen palvelut.

Näiden vaalien teemoik-
si tulevat nousemaan myös 
sote-uudistuksen myötä 
kuntien muuttuvat tehtävät 
sekä maksuosuudet yhtei-
sistä, kunkin sote-alueen 
sisällä olevien  kuntien 
asukkaille mahdollisimman  
tasa-puolisesti tarjoamista  
palveluista  - riippumat-
ta käyttäjän varsinaisesta 
kotikunnasta.  Oman ter-
veyskeskuksen säilyminen 
varsinkin pienissä kunnissa 
osana isompaa, Pornaisten 
tapauksessa Keusotea, mie-
tityttää - asian suhteen on 
oltava koko ajan kunnan var-
paillaan ja kuulolla, seurat-
tava tilannetta. Lisäksi nyt jo 
puheissa on kuntien selvity-
minen koronasta ja koronan 
jälkeinen aika ja jälkihoito, 
joissa yksittäisillä kunnilla 
ihmisten arkea lähimpänä 
toimijana  on suuri rooli.

Olen 44-vuotias, perhee-
ni kanssa v. 2007 pääkau-

punkiseudulta Pornaisiin 
muuttanut lähihoitaja. Työs-
kentelen alani töissä mie-
lenterveys- ja kehitysvam-
maisten asumisen parissa 
sekä lisäksi  toimin perhe-
hoitajana kehitysvammai-
selle lapselle tai nykyään 
jo nuorelle, joka on käynyt  
perheessämme viikonlop-
puisin ja loma-aikoina nyt  
8 vuoden ajan, toimiessam-
me hänen tukiperheenä. 
Kotona asuvat lapsemme 
ovat kaikki jo kouluikäisiä, 
nuorimmat 6v. kaksoset ja 
vanhimmat 2  kotoa pois 
muuttaneita nuoria aikuisia. 
Minusta on juuri myös  ”lei-
vottu” pienelle tyttövauvalle 
uunituore, uudesta roolista-
ni hyvin ylpeä ja onnellinen 
mummi. 

Luottamustoimissa kun-
nassamme olen toiminut 
vuodesta 2008. Aluksi kun-
nanvaltuuston 1. ja 2. vara-
jäsenenä, juuri loppuvalla 
kaudella  varsinaisena kun-
nanvaltuutettuna.

Nyt valtuutettuna toimiessa-
ni jätin valtuustossa aloitteen 
kotihoidontuen kuntalisän  
maksamisen aloittamisesta 
Pornaisissa, kun Mäntsäläkin 
oli  juuri tehnyt vastaavan 
myönteisen päätöksen asian 
suhteen.  Keräsin asialle kah-
dessa paikassa Pornaisten 
kylällä nimiä kuntalaisilta 
adressiin kuntalisän saami-
sen puolesta. Toisena aloit-
teena esitin valtuustossa  
kahden aktiivisen pornais-
laisen äidin alulle panema-

na kuntalaisaloitteen, jot-
ta kunta neuvottelisi MLL:n 
kanssa lastenhoitopalvelui-
den tilaamisen mahdolliseksi 
myös pornaislaisille perheil-
le. Sopimus tehtiin ja perheet 
ovat voineet 2018 lähtien ti-
lata lastenhoitoapua MLL:n 
lastenhoitovälityksestä.

Sivistyslautakunnan jäsen 
olen ollut 3 kautta ja me-
neillään olevalla kaudella 
osallistunut lisäksi sivistys-
lautakunnan jäsenenä kun-
nan avoimiin virkoihin ha-
kevien haastatteluryhmiin 
valittaessa Pornaisiin sivis-
tysjohtaja, koulun johtaja/
luokanopettaja Parkkojalle, 
yhtenäiskoulun rehtori ja vii-
meiseksi nyt tänä keväänä 
vapaa-aikatoimen päällikkö.

Meneillään olevalla kau-
della olen toiminut kunnan 
vammaisneuvoston ja Keski- 
Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymän varajäseninä. 
Vapaaehtoistyönä olen ve-
tänyt pari viime vuotta  kun-
nan alle kouluikäisille lapsil-
le ja heidän vanhemmilleen/
hoitajille suunnattua Touhu- 
aamupäivää yhtenä arkipäi-
vän aamuna viikossa.

Oman kotikunnan asioihin 
ja päätöksentekoon vaikut-
tamisen koen itselleni hyvin 
tärkeänä.  Jos en jostain pää-
tettävästä asiasta ymmärrä 
tarpeeksi tai joku oleellinen 
asia jää itselle epäselväksi 
kirjallisesta materiaalista, 
olen tottunut ottamaan sel-
vää ja olemaan yhteyksissä 
virkamieheen tai tahoon, jol-
ta saan tarvittavaa lisätie-
toa. Olen hyvin sitoutunut lu-
pautumiini luottamustoimiin 
ja aina pyrkinyt pääsemään 
kokouksiin, jos ei ilmaannu 
ihan ylivoimaista estettä.

Tavoitteena olisi mielestäni 
hyvä olla se, että tehdään 
Pornaisista entistä enem-
män asukkaidensa näköinen, 
saada aikaan tunne, että 
yhdessä päätetään ja pys-
tytään vaikuttamaan omiin 
asioihin ja muutoksiin.  Mah-
dollistaa kunnan asukkaiden 
osallisuus ja mielipiteen ker-
tominen mahdollisimman 
moneen kunnassa päätettä-
vään asiaan ja käyttää näi-
tä kyselyitä päätöksenteon 
tukena. Myös kysyen nuorten 
ja lasten mielipidettä aina 
kun on kyseessä heihin vai-
kuttavat asiat ja päätökset 
kunnassa. Itsekin Pornais-
ten tulisi olla asukkaitaan 
säännöllisesti, ketterästi ja 
ymmärrettävässä muodossa 

tiedottava kunta. Tasapuo-
lisesti jokaisen kuntalaisen-
sa parhaaksi toimiva, kun-
nassa toimivien järjestöjen 
ja yhdistysten resursseja 
hyödyntävä ja koordinoiva,  
asiantunteva, taloutensa 
järkevästi hoitava, eteenpäin 
menevä ja uusia muuttajia 
kuntarajojensa sisälle hou-
kutteleva Pornainen. Mui-
den kuntien toimia ja ideoita 
seuraava sekä omien kunta-
laistensa ja työntekijöiden-
sä monipuolista osaamista 
hyödyntävä Pornainen.

Tätä kaikkea toivon kotikun-
tamme entistä enemmän 
olevan ja sen tavoitteen 
eteen haluaisin itsekin luot-
tamustoimissa työskennellä 
edelleen. Koen olevani hel-
posti lähestyttävä ihminen, 
joka mielellään jää juttele-
maan asiasta kuin asiasta 
ihmisiä eri yhteyksissä koh-
datessaan ja on kuulolla, 
mistä puhutaan kuntalaisten 
kesken vieden näitä kuule-
miaan asioita tarvittaessa 
eteenpäin.

Paljon tärkeitä ja vaikeita 
päätöksiä on tulossa kunnan-
valtuustoon tulevana val-
tuustokautena ja niihin mie-
lelläni haluaisin olla omalta 
osaltani vaikuttamassa.

Johanna ”Jii” Tukiainen

Johanna Tukiainen
Kotikunnan parhaaksi - yhteistyöllä

Olen Vesa-Pekka 
Husso, muutta-
nut noin kymme-
nen vuotta sitten 

Vantaalta Pornaisiin. Olen 
viihtynyt perheeni kanssa 
täällä hyvin. Työskentelen 
kirvesmiehenä Lehdolla, ja 
toimin myös luottamusteh-
tävissä samassa firmassa. 
Tykkään ulkoilla luonnossa, 
marjastaa sekä ihailla luon-
toa. Kevään tullessa ja lu-
men sulaessa pääsen myös 
harrastamaan pyöräilyä. 

Olen nyt ensimmäistä kertaa 
ehdokkaana kunnallisvaa-
leissa.  Politiikka on kiinnos-
tanut aina ja seuraan sitä 
aktiivisesti. Nyt olisi ajatus 
päästä toteuttamaan toi-
mintaa ja tekemään päätök-
siä muiden kanssa yhdessä. 
Mielestäni Pornaisissa täy-
tyisi säilyä palvelut moni-
puolisina, jotta saataisiin 
muuttoliikenne nousuun. 
Rakennetaan lisää liikunta-
paikkoja, jalankulkuteitä ja 
harrastusmahdollisuuksia 
nuorille sekä ikääntyville. 

Muun muassa näiden avulla 
saataisiin lisättyä yhteisöl-
lisyyttä ja mukavuutta Por-
naisiin. Minusta on tärkeätä 
säilyttää ja lisätä palveluita, 
sekä viihtyvyyttä kaiken ikäi-
sille.

Pornaisissa on paljon poten-
tiaalia ja haluan olla osa-
na kehittämässä siitä yhä 
parempaa kuntaa kaikille. 
Tuodaan kaikille esille Por-
naisten hyviä puolia, kuten 
kaunis luonto ja kylämme 
yhteishenki. 

Vesa-Pekka Husso

Yksinkin voi 
tehdä paljon, 
mutta vain 
yhdessä ja hyvässä 
yhteistyössä päätökset 
saadaan tehtyä.
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Minulla on viimei-
sin valtuusto-
kausi ollut kunnia 
toimia kuntam-

me suurimman valtuusto-
ryhmän puheenjohtajana. 
Tehtävä on ollut työllistävä ja 
mielenkiintoinen. Samalla on 
saanut hyvän näköalapai-
kan siitä, miten kunnan asiat 
etenevät, ja miten valtuusto-
ryhmät niihin ovat päässeet 
vaikuttamaan.

Kun neljä vuotta sitten aloi-
timme valtuustokautta, oli 
valtuustoryhmien kaikilla 
puheenjohtajilla yhteinen 
näkemys, että kauden aika-
na pyritään pitämään tiivis-
tä yhteistyötä. Hyvä yhteis-
työ ja keskusteluyhteys jo 
ennen päätöksentekoa luo 
puitteet asioiden etenemi-
selle. Samalla valmistele-
vat virkamiehet saavat sel-
känojaa valmistelutyöhön, 
kun ovat tietoisia valtuus-
toryhmien näkemyksistä jo 
hyvissä ajoin. Tämä on val-
tuustokauden aikana ko-
rostunut erityisesti kunnan 
strategiaa ja vuosittaisia ta-
lousarvioita käsiteltäessä.

Kaikista asioista ei olla oltu 
aina samaa mieltä, ja hyvä 
niin. Erilaiset painotukset 
ja arvot kuuluvat päätök-
sentekoon. Silti mielestäni 
asioista päätettäessä on 
kunnassa vallinnut hyvä 
henki ja tekemisen meinin-
ki. Tämän toivoisi jatkuvan 
tulevallakin valtuustokau-
della.

Valtuustoryhmän puheen-

johtajan keskeisin tehtävä on 
mielestäni ryhmän jäsenten 
näkemysten kuunteleminen 
ja huomioonottaminen. Kes-
kustan valtuustoryhmässä 
tämä on toteutunut erittäin 
hyvin. On keskusteltu avoi-
mesti päätettävistä asiois-
ta ja kaikkien näkemykset 
on pystytty huomioimaan. 
Uskon Keskustan valtuu-
tettujen olevan tyytyväisiä 
ryhmän kuluneen valtuusto-
kauden toimintaan. 

Valtuustoryhmien merkityk-
sen uskon olevan tulevalla 
valtuustokaudella vähintään 
yhtä suuri kuin tällä hetkel-
lä. Tiedossa on mm. isoja 
investointeja sekä tärkeitä 
rekrytointeja, joihin valtuus-
toryhmillä tulee olemaan 
sanansa sanottavana.

Hienointa valtuustoryhmän 
puheenjohtajien tehtävässä 
on ollut mahdollisuus teh-
dä yhteistyötä älykkäiden ja 
perehtyneiden kollegoiden 
kanssa. 

Siteeraan kirjailija Heikki 
Luomaa: ”Mitä on kunta? Se 
on läjä paperia, pari-kol-
me mainitsemisen arvoista 
virkamiestä ja lauma toinen 
toistaan pöllömpiä luotta-
mushenkilöitä.” Varmas-
ti monella kuntalaisella on 
tuonkaltainen kyyninen kä-
sitys kunnasta ja kunnanval-
tuutetuista. Itse voin hyvällä 
omallatunnolla sanoa, että 
näin ei ole asioiden oikea lai-
ta – onneksi.

Otto Karhunen 

Otto Karhunen
Valtuustoryhmät kunnan 
päätöksenteon vetureina Olen 45-vuotias 

ja toimin myy-
mälävastaava-
na puutarha-

myymälässä Tuusulassa. 
Olen asunut Pornaisissa jo 
yli 20 vuotta. Perheeseeni 
kuuluvat sukutilaa hoita-
va maanviljelijä-safariyrit-
täjä aviomies, pian 16- ja 
20-vuotiaat nuoret, pari kis-
saa ja koira. Koulutustaus-
tani koostuu rakennus- ja 
ympäristönsuunnittelualan 
opinnoista. Olen toiminut 
erilaisissa luottamustoimis-
sa Pornaisten seurakunnas-
sa ja kunnalla lähinnä ra-
kennus- ja teknisen toimen 
puolella täällä asumiseni 
aikana. Tällä hetkellä olen 
varajäsenenä rakennus- ja 
ympäristölautakunnassa. 
Vapaa-aikaani vietän usein 
joko neulepuikot tai virk-
kuukoukku kädessä, koiran 
kanssa lenkkeillen tai kesäi-
sin pihalla puuhaillen. 

Koen ensisijaisesti tärkeä-
nä säilyttää kotikuntamme 
elinvoimaisena ja viihtyisänä 
kaikille asukkaille lapsista 
vanhuksiin. Kuntamme ta-
loudellinen tilanne on täl-
lä hetkellä hyvä, mutta silti 
taloudenpidossa on oltava 
tarkkana. Erilaisia raken-
nus- ja kehitysprojekteja on 
toteutettu ja tullaan toteut-
tamaan maltillisesti työ ker-
rallaan. Terveyskeskuksen ja 
hammashoitolan palvelut 
ovat pikkuhiljaa palanneet 
koronasulkujen jälkeen ky-

lälle ja näistäkin lähipal-
veluista on tärkeää pitää 
kiinni jatkossa. Tarvitsemme 
myös uusia asukkaita kun-
taamme, jotta asukaspohja 
palveluiden tason säilymi-
seksi pysyisi riittävänä. Kun-
nalla onkin tarjolla tontteja 
ja rakenteilla uusiakin tontti-
alueita eri puolilla. 

Lisäksi minulle on tärkeää 
huolehtia rakennetun ym-
päristön ja luonnon väli-

sestä suhteesta. Luonnon ja 
metsien vaikutus terveyteen 
on tutkitusti merkittävä. 
Pornaisten kunnassa luon-
to peltoineen ja metsineen 
ulottuu jokaisen kuntalai-
sen arkeen varsin näkyvästi 
ja helposti saavutettavasti, 
mutta näistäkin eduista on 
pidettävä huolta. Hyvänä 
rakentamisen ohjeena voi-
si pitää, että rakentaminen 
tulisi keskittää kyläkeskuk-
sissa koulukeskuksien ym-

päristöön tiivistäen olemas-
sa olevaa rakennuskantaa. 
Näin ollen yhtenäiset pelto- 
ja metsäalueet eivät pirs-
taloidu käyttökelvottomiksi 
niin elinkeino- kuin virkistys-
näkökulmasta. 

Olen tunnollinen ja yhteis-
työkykyinen ja olen ehdok-
kaana, koska yhteisten asioi-
den hoitaminen kiinnostaa 
elinvoimaisen ja turvallisen 
kotikuntamme hyväksi.

Mari Tanner

Olen 50-vuotias 
Diplomi-insinööri 
ja asunut Pornai-
sissa yli 20 vuotta. 

Perheeseen kuuluu puoliso 
ja kolme ahkerasti liikun-
taa harrastavaa lasta, joista 
kaksi vanhempaa suorittaa 
opintoja jo omillaan. 

Pornaisten kunnanval-
tuustossa ensimmäinen 
valtuustokauteni on ollut 
opettavainen ja muistakin 
luottamustoimista on koke-
musta kertynyt. Olen toimi-
nut neljän kunnan yhteisen 
Rakennus- ja ympäristö-
lautakunnan puheenjohta-
jana sekä kunnanhallituksen 
varajäsenenä. 

Viimeisen vuoden aikana on 
ollut ilo huomata että Por-
naisten vetovoima on pa-
rantunut ja asukasluku sekä 
rakentaminen ovat jälleen 

kasvussa. Taustalla on pit-
käjänteinen työ mm. moni-
puolisessa kaavoituksessa 
ja kunnan markkinoinnissa. 
Ratkaisevaa on että pystym-
me tarjoamaan tulevaisuu-
dessakin luonnonläheisen ja 

viihtyisän asuinympäristön, 
riittävät palvelut ja liiken-
neyhteydet kaikille asukkail-
le sekä elinvoimaisen kun-
nan alueen yrittäjille. 

Lähiliikuntapaikkojen uusi-

miset ovat osoittautuneet 
onnistuneiksi ja tärkeiksi 
henkireijiksi kuluneen koro-
na-kauden aikana. Uusien 
kevyenliikenteen väylien 
rakentaminen on yksi mer-
kittävimmistä pidemmän 
aikavälin tavoitteista ulko-
na liikkumiseen kannusta-
miseksi ja liikenneturval-
lisuuden parantamiseksi. 
Toivottavasti saamme myös 
liikunta- ja monitoimihallin 
rakentamisen pian liikkeelle 
niin että kotikunnassamme 
on tulevaisuudessa entis-
täkin paremmat puitteet 
liikunta- ja järjestötoimin-
nalle. 

Pornaisten kunnan tasapai-
noinen kehittäminen vaatii 
yhteistyökykyisiä päättäjiä ja 
olen valmis antamaan oman 
panokseni sen puolesta.

Tero Olander

Tero Olander
Kehittyvä Pornainen
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Joija Tikkanen
ELÄVÄINEN, LÄHEINEN, YHTEINEN - PORNAINEN

Kymmenen vuotta 
sitten muutin per-
heeni kanssa Por-
naisiin. Tarkoituk-

sena oli löytää kasvavalle 
perheellemme luonnonlä-
heinen ja turvallinen kasvu-
ympäristö. Tilaa olla, elää 
ja harrastaa. Pornainen ei 
ollut meille ennestään tut-
tu, mutta maaseutumainen 
ympäristö vetosi meihin. 
Koulut ja palvelut olivat kui-
tenkin myös riittävästi saa-
vutettavissa. 

ELÄVÄINEN KUNTA 
VUOROVAIKUTUKSELLA
Aluksi tunsin olevani aivan 
pihalla. Missä ja mitä Por-
naisissa onkaan? Mistä saan 
tietoa palveluista ja har-
rastusmahdollisuuksista? 
Missä pääsen tutustumaan 
paikallisiin ihmisiin? On-
neksi kysyvä ei tieltä eksy ja 
rohkeasti tapahtumiin osal-
listumalla ja verkostoitu-
malla olen vuosien mittaan 
päässyt jo paremmin sel-
ville mitä meiltä Pornaisista 
löytyykään. Tämä kuitenkin 
muualta muuttajana nosti 
esille kysymyksen, joka on 
edelleen kymmenen vuoden 
jälkeen ajankohtainen: Mi-
ten saisimme parannettua 
tiedotusta Pornaisissa pa-
remmin? Meillä on hienoja 
kohteita ja tapahtumia Por-
naisissa, mutta viesti niistä 
ei kulje kuntalaisille. Samoin 
Kunnan palvelut ja vuoro-
vaikutus kuntalaisiin kai-
paavat informatiivisempaa 

otetta. Tämä on eläväinen 
kunta, joka tulee eläväksi ai-
noastaan kuntalaisten ja yri-
tysten osallistamisen kautta. 
Suunnittelun ja päätöksen 
teon tueksi tarvitaan tietoa 
ja sitä saadaan ainoastaan 
jalkautumalla ”ruohonjuu-
ritasolle” kuntalaisten ja 
yrittäjien pariin. Itse olen ko-
kenut kaikista antoisampana 
kaikki ne keskustelut ja vies-
tit, jossa yhdessä on käy-
ty läpi kunnassa esiintyviä 
haasteita ja mahdollisuuk-
sia. Ilman tämän kaltaista 
palautetta en saisi selville 
mitä ajatuksia ja kokemuk-
sia kuntalaisilla on. Siksi toi-
voisinkin vielä aktiivisempaa 
yhteydenottoa. Elinvoima 
syntyy mahdollisuuksista, 
mutta myös omasta aktiivi-
sesta otteesta.

LÄHEINEN KUNTA ON 
VÄLTTÄMÄTTÖMYYS 
Pornainen on kunta, josta 
käydään paljon ulkopuolel-
la opiskelemassa ja töissä. 
Kunnassa on paljon viime 
vuosina puhuttu julkisen lii-
kenteen parantamisesta ja 
kevyen liikenteen väylien li-
säämisestä. Onneksi vihdoin 
näyttää siltä, että kevyen 
liikenteen väylähankkeet 
alkavat edistyä ja julkisen 
liikenteen tilaakin arvioi-
daan uusin näkökulmin. Työ 
tämän suhteen on kuitenkin 
vasta alkuvaiheessa ja nämä 
teemat on pidettävä edel-
leen esillä. Lähipalvelut ovat 
seikka, joiden kiinni pitämi-

seksi meidän on edelleen 
työskenneltävä. Naapuri-
kuntiin palveluiden perään 
ajaminen kesken työpäivän 
vaikkapa lapsi koulusta 
haettua on monelle van-
hemmalle hyvin haasteel-
lista, jos vielä oma työpaikka 
on Pornaisten ulkopuolel-
la. Panostaminen toimiviin 
lähipalveluihin ja paikalli-
syrittäjien tukeminen lisää 
monella tapaa asukasviih-
tyvyyttä ja arjen sujuvuutta.

YHTEINEN TEKEMINEN VIE 
ETEENPÄIN
Viime kuntavaaleissa olin 
ensimmäistä kertaa ehdok-
kaana. Silloin ylsin ensim-
mäiselle varasijalle. Sain 
kutsun Kuntakehitysjaos-
toon, jossa olen ollut mu-
kana käsittelemässä mm. 
kunnan elinkeinopolitiikkaa, 
vetovoimaista kehitystä ja 
elinvoimaisuutta. Pääsin 
kiinni konkreettisiin toimiin 
ja näkemään mitä kunnassa 
oikein tapahtuukaan, mikä 
koskettaa myös minua ja 
perhettäni. Joskus esiinty-
vä päätöksenteon hitaus ja 
pitkät prosessit olivat mi-
nulle suurin yllätys. Onneksi 
kuitenkin pääsin näkemään 
ja tekemään konkretiaa, kun 
kirjoitin kaksi valtuustoaloi-
tetta Yhdistystalo Pytingin 
perustamisesta ja koirien 
uimapaikasta. Näihin sain 
kannatusta myös omasta ja 
toisesta valtuustoryhmästä. 
Ilokseni Pytinki on tänä päi-
vänä yhteisessä käytössä ja 

koirien uimapaikkaakin on jo 
valmisteltu. 

Ennen varavaltuutettu-
na toimimista olen ollut 
ns. kuntalaisaktiivi. Perus-
tin Facebookiin Pornaisten 
Mamat- ja Pornaisten Koi-
rat-ryhmät verkostoitumista 
varten. Koirat-ryhmän voi-
malla veimme läpi kuntaan 
Koirapuiston parannuspro-
jektia ja Mamat ovat olleet 
monelle muullekin paik-
kakunnalle muuttaneel-
le helppo tapa kysellä ja 
saada erilaisia vinkkejä.

Työkseni toimin kan-
sainvälisenä myyn-
tipäällikkönä. Maa-
ilmalta on hyvä 
aina palata kotiin, 
Pornaisiin. Per-
heeseeni kuuluu 
mies, lapset 8- ja 
10-vuotta, sekä kis-
sa ja koiria. Vapaa-ai-
ka menee vahvasti joko 
partiossa, puutarhas-
sa, metsällä tai merel-
lä. Perheen yhteinen 
vapaa-aika on minul-
le erittäin arvokasta. 
Pornaisissa meillä on 
hyvä ympäristö siihen. 
Toivon voivani jatkaa työtä 
sen eteen myös seuraavalla 
kaudella.

Hei, 
Olen Jenny Vilk-
man ja asun Kup-
senkylässä, Hal-

kiassa. Ikää minulla on 27 
vuotta. Perheeseeni kuuluu 
2 alle kouluikäistä lasta ja 
aviomieheni. Olen asu-
nut Pornaisten kirkonkyläl-
lä nuoruuteni ja muuttanut 
pohjoispäähän kuntaa mie-
hen perässä. Opiskelen täl-
lä hetkellä täyspäiväisesti 
sairaanhoitajaksi, mutta ai-
katauluni mukaan keikkai-
len oman kuntamme koti- 
hoidossa. Koulutuksiltani 
olen yo-merkonomi, sekä 
lähihoitaja. Vapaa-aikani 
vietän pääsääntöisesti tal-
lilla omaa hevostani hoitaen 
ja mieheni apuna maatilan 
päivittäisissä töissä.  

Lähdin ensimmäistä ker-
taa kunnallispolitiikkaan 
mukaan, koska haluan olla 

kehittämässä kuntaamme 
tulevaisuuden haasteissa. 
Erityisiä haasteita näen sosi-
aali- ja terveydenhuollossa, 
joita haluan olla ratkaise-
massa. Lähipalveluiden säi-
lyttäminen on iso asia kun-
nan vetovoiman kannalta. 

Lasten ja nuorten hyvinvoin-
ti on puhuttanut paljon koko 
maassa eri tapausten takia, 
eikä Pornainen ole vältty-
nyt lieveilmiöiltä myös-
kään. Lasten ja nuorten va-
paa-ajan toimintaan tulee 
panostaa vähintään samal-
la tasolla, kuin aikaisempina 
vuosina. Koen, että riittävä 
tuki ja yhteenkuuluvuus esi-
merkiksi harrastusten kautta 
lisää kohderyhmän hyvin-
vointia ja lieveilmiöiltä voi-
daan välttyä. Monipuolinen 
kunta houkuttelee lisäksi 
uusia asukkaita. 

Minulle tärkeitä asioita ovat 
lisäksi yhdenvertaisuus ja 
ympäristö. Taustastani joh-
tuen minulle erittäin tärkeää 
on eri ihmisryhmien huo-
mioon ottaminen kunnan 
päätöksissä. Ympäristöön 
vaikuttavissa asioissa pää-
töksen teko tulee nojautua 
luotettavaan tutkimustie-
toon.

Mielestäni Pornainen on hyvä 
paikka asua ja elää. Muutok-
sia kaivataan joihinkin asioi-
hin ja mielelläni lähden niitä 
ratkomaan tulevana neljänä 
vuotena. 

Vastailen mielelläni kysy-
myksiin ja minuun saa ottaa 
yhteyttä esimerkiksi so-
siaalisen median kautta, tai 
sähköpostilla osoitteeseen 
jenny.vilkman@outlook.com

Jenny Vilkman

Tule keskustelemaan kanssani  FBhen:  
www.facebook.com/joijatikkanenpornainen
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Merja Nikula
Hei kaikki Pornaislaiset 

Haluan kertoa teille 
kuinka minä vai-
kuttaisin kunnan 
asioihin.

Olen koulutukseltani sai-
raanhoitaja ja työskentelen 
Järvenpäässä terveyskes-
kuksessa Keusoten palve-
luksessa. Pornaisissa olen 
asunut 36 vuotta. Olen nai-
misissa, minulla on neljä 
aikuisiässä olevaa lasta ja 
lapsenlapsia kaksi.

Kunnan luottamustehtä-
vissä olen vaikuttanut eri-
tehtävissä kuten, varaval-
tuutettuna kahtena kautena 
valtuustossa ja yhden kau-
den kunnanhallituksessa. 
Olen myös ollut varsinaisena 
jäsenenä Uudenmaan päih-
dehuollon kuntayhtymän 
hallituksessa sekä valtuus-
tossa ja vapaa-ajan lau-
takunnassa. Nykyään olen 
tarkastuslautakunnan jäsen 

sekä kolmas varavaltuutettu.  
Olen esittänyt valtuustossa 
yhdessä Keskustan kanssa 
aloitteen yhteiskäyttöauton 
suhteen ja toivonkin että asia 
etenisi hyvään suuntaan.

Ehdokkaana olen siksi että 
yritän vaikuttaa kuntalais-
ten asioihin, huolehtia että 
palvelut säilyvät järkevästi 
lähellä. Uusista asioista voisi 
ottaa käyttöön toimivat rat-
kaisumallit.

Pornaisissa on asiat hoidet-
tu aina järkevästi, kuunnel-
len kuntalaisia. Pornaisissa 
on hyvä asua, olla ja elää. 
Luonto on lähellä.

Luottamushenkilönä kehit-
täisin asioita parempaan 
suuntaan, olen avoin mo-
nenlaisille työtavoille, kun 
kunnan asioista päätetään.

Luottamushenkilönä olen 

ulospäinsuuntautunut. Ha-
keudun mielelläni tilantei-
siin, joissa on muita ihmisiä 
ja voin olla heidän kanssaan 
vuorovaikutuksessa. Teen 
mielelläni asioita yhdessä 

muiden kanssa, näin saa-
daan aikaan parhaat tulok-
set. Haen ”win-win” ratkai-
suja eli malleja, joiden avulla 
kaikki voittaisivat. Osaan 
kommunikoida yhteisön ar-

voista, nautin ja rohkaisen 
kaikkia yhteistyöhön. Oival-
taminen ja idearikkaus ovat 
minulle tärkeitä ja mietin 
usein tulevaisuuden asioita. 

Mielestäni on aina hyvä ot-
taa huomioon ihmisten tar-
peet ja toimia empaattises-
ti. Olen useimmiten ihmisiä 
koskevien asioiden suhteen 
mieluummin salliva ja so-
peutuva kuin kriittinen tai 
periaatteellisen jyrkkä.

Olen sitä mieltä, että ennen 
toiminnan aloittamista on 
hyvä tehdä päätös ja suunni-
telma miten asiassa edetään 
kohti tavoitetta. Hyvään suu-
nitelmaan kuuluu aina aika-
taulu, jota pitää noudattaa. 
Jos asiat ovat kiinni minusta, 
ne valmistuvat määräajassa 
tai hieman ennen. Näin jää 
vielä aikaa tarkistaa, että 
kaikki on kohdallaan. Minulle 
on tärkeää se, että tavoittee-
seen päästään silloin milloin 
pitää ja on sovittu.

Olen vakuuttava, vastuun-
tuntoinen ja empaattinen 
vaikuttaja.

Olen 36-vuoti-
as maanviljelijä 
Halkiasta. Maan-
viljely, koneura-

kointi sekä pienimuotoinen 
sähköurakointi pitää minut  
kiireisenä.

Vapaa-aika kuluu kotona 
vaimon ja kahden alakoulu- 

ikäisen lapsen kanssa. Har-
rastuksiin kuuluu satunnai-
nen lenkkeily sekä talvisin 
hiihtoa.

Minulle tärkeää maaseudun 
rauhan lisäksi on itsenäinen 
kunta, sekä toimivat perus-
palvelut.

Jarkko Kippilä Henni Lempinen

Olen Henni Lem-
pinen, 37-vuo-
tias, naimisissa 
ja kahden lapsen 

äiti. Perheeseemme kuu-
luvat myös lemmikkim-
me. Koirat, kissat ja puput. 
Pornaisissa olen asunut 11 
vuotta. Ammatiltani olen 
koulutettu hieroja ja teen 
Pornaisissa töitä yrittäjänä.

Vapaa aikani vietän perhee-
ni kanssa. Metsä ja luonto 
ovat voimavarani ja tärkeä 
paikka, koko perheelle. He-
vosten kanssa puuhastelu 
on itselleni terapia hetki, 
stressin nollausta, pysähty-
mistä arjen kiireistä ja kes-
kittymistä hetkeen.Itselleni 
tärkeitä asioita ovat luonto, 
ihmisten hyvinvointi, lapset 
ja nuoret. 

Tällä hetkellä tärkeimmäk-
si nousee lapsiin ja nuoriin 
liittyvät asiat kunnassam-
me. On tärkeätä, että var-
haiskasvatuksen ja koulu-
jen henkilökunta voi hyvin. 
Näin he jaksavat pitää hy-
vää huolta lapsistamme ja 
opetuksen laadukkaana. On 
myös tärkeätä, että kaik-
ki saisivat yhdenvertaiset, 
tasapuoliset lähtökohdat 
oppitielle. Tämä vaatii las-
ten kohtaamista yksilöinä, 
tarpeeksi tukitoimia (toi-
mintaterapia, puheterapia), 
erityisopetusta ja, että pien-
luokkia on tarpeeksi ja ne on 
tarpeiden mukaan jaettu. 

Lapsille ja nuorille pitäisi 
myös olla helposti lähestyt-
täviä ja helposti saatavilla 
olevia mielenterveyspalve-
luita. Kaikilla on oikeus har-

rastaa. Lasten ja nuorten lii-
kuntapaikkoja on kehitettävä 
ja niistä on pidettävä huolta. 
Mahdollisimman monipuo-
lista toimintaa. Enemmän 

lasten ja nuorten ääntä 
kuuluviin. Mitä he tahtoisi-
vat ja toivoisivat. Heissä on 
tulevaisuus, pidetään heistä 
huolta.
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Olen 47-vuotias, 
joka on asunut 
Pornaisissa lä-
hes koko ikänsä. 

Työskentelen toimistopal-
velupäällikkönä Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja 
koulutuksen toimialalla. 
Vapaa-aika on kulunut eri-
laisissa vapaaehtoistöissä 
nuorisoseurajärjestössä. Olin 
ehdolla viime kuntavaaleis-
sa, mutta en tullut silloin 
valituksi valtuustoon. Olen 
kuitenkin ollut sivistyslau-
takunnan jäsen. Lisäksi olen 
ollut vammaisneuvostossa 
sivistyslautakunnan edus-
tajana sen perustamisesta 
lähtien (v. 2019).

Pornaisten vahvuutena on 
ketteryys päätöksenteossa. 
Tätä on ylläpidettävä, sillä 
se on yksi tärkeä tekijä Por-
naisten elinvoiman kasvat-
tamisessa. Hyvä elinvoima 
vaatii, että meillä tulee olla 
jatkuvasti tarjolla riittävää ja 
erilaista tonttitarjontaa, jot-
ta kaikille halukkaille löytyisi 
sopiva tontti. Tämä tarkoit-
taa, että tontteja tulee olla 
tarjolla niin keskusta alueel-
la kuin kylillä. Myös yrityksil-
le tulee olla tarjolla erilaisia 
tontteja ja ratkaisumahdolli-

suuksia toimintansa kehittä-
miseen, sillä työpaikkaoma-
varaisuudella on mielestäni 
hyvät mahdollisuudet kas-
vaa nykyisistä luvuista. Yh-
tenä tavoitteena voisi olla 
kuulla vasaran kopsetta joka 
kylästä, se kertoo kunnan 
olevan elinvoimainen.

Elinvoima ei ole kuitenkaan 
yksin kiinni tonttitarjonnasta 

vaan myös perus- ja lähipal-
veluja on kehitettävä koko 
ajan. Koulurakennuksista 
on huolehdittava hyvin jat-
kossakin, vaikka nyt ne ovat 
hyväkuntoisia. Kouluissa 
on tällä hetkellä hyvin tilaa 
uusille oppilaille. Täten sitä 
voisi mahdollisesti hyödyn-
tää kunnan kohdennetussa 
markkinoinnissa lapsiper-
heille, sillä nyt korona-aika 

on lisännyt perheiden kiin-
nostusta siirtyä kaupungeis-
ta väljemmille asuinalueille 
kehyskuntiin. 

Sote-uudistuksen edetessä 
kunnan tulee toimia aktiivi-
sesti, että Pornaisista löytyy 
tarvittavat lähipalvelut jat-
kossakin. Tämä vaatii paljon 
omaa työtä, mutta kunta-
rajat ylittävää yhteistyötä 

ei saa unohtaa. Tässä voisi 
myös pohtia, voisiko jotain 
palveluja antaa Pornaisista 
myös muualla asuville. Näi-
hin palveluihin pääsemisen 
vaikeutta on helpotetta-
va sivukyliltä, sillä julkinen 
liikenne on vähäistä. Minä 
odotankin mielenkiinnolla 
mitä Keskustan jättämään 
valtuustoaloitteeseen pal-
veluliikenteestä vastataan, 
sillä mielestäni koululaislii-
kenteen hyödyntäminen täs-
sä on selvittämisen arvoista. 
Tämä lisäisi myös oman kun-
nan kaupallisten palvelujen 
käyttöä, ja jotkut voisivat 
jopa luopua toisesta autosta, 
joka tällä hetkellä on monel-
le perheelle välttämätön. 

Meidän on myös huolehdit-
tava siitä, että vapaa-ajal-
la mahdollisuus harrastaa 
oman kiinnostuksen mukaan. 
Tämä vaatii, että jatketaan 
vähintäänkin nykyisenlais-
ta yhteistyötä Pornaisis-
sa toimivien yhdistysten ja 
yhteisöjen välillä. Tässä on 
kuitenkin kehittämistä, joka 
on erinäisistä syistä jäänyt 
vähemmälle. Pornaisis-
sa toimii kuitenkin lukui-
sa määrä yhdistyksiä, jotka 
tarjoavat eri ikäisille harras-

tus- ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksia.  Vapaa- 
aikaviettomahdollisuudet 
ovat mielestäni yksi tärkein 
tekijä kunnan elinvoiman yl-
läpitämisessä. 

Pornaisten talous on tällä 
hetkellä hyvässä kunnossa. 
Siitä on kuitenkin jatkossa-
kin huolehdittava. Kunnos-
sa oleva talous on kuitenkin 
palvelujen kivijalka. Kaikki 
lisämenot ja investoinnit tu-
lee tehdä harkiten. Palveluja 
parantaminen ei välttämät-
tä vaadi lisäpanostuksia, 
vaan asioita voidaan hoitaa 
toisin samalla rahalla.  

Elinvoima vaatii uskoa omiin 
mahdollisuuksiin. Pornaisten 
elinvoiman parantamista on 
kaikkien päättäjien tehtä-
vä yhdessä huomioiden ja 
kunnioittaen toistensa eri-
laisia näkökantoja. Luotta-
mus ja hyvä yhdessä teke-
misen kulttuuri ovat avain, 
jolla asiat saadaan etene-
mään. Haluan olla mukana 
tulevalla valtuustokaudella 
vaalimassa näitä arvoja ko-
tikuntamme elinvoiman yl-
läpitämisessä. 

Heikki Peisa

Heikki Peisa
Pornaisten elinvoimasta on huolehdittava

Olen 40-vuotias 
perheenäiti Hal-
kiasta. Perhee-
seeni kuuluu avio-

mies sekä 3 lasta. Kahdella 
lapsistani peruskoulu alkaa 
kääntyä kohti loppuaan ja 
nuorin ei ole vielä koulutie-
tään aloittanut. Vapaa-aika 
kuluu lasten harrastusten 
parissa. Olen ollut vuosien 
saatossa eri rooleissa mu-
kana lapseni salibandy har-
rastuksessa, tällä hetkellä 
toimin joukkueen yhtenä 
huoltajana. Se mitä aikaa 
tästä ja luottamustoimista 
jää, luen ja ulkoilen lähi-
maastoissa.

Työskentelen Palvelu-
vastaavana Uudenmaan 
TE-toimistossa. Muuta työ-
kokemusta löytyy lasten-
suojelun, nuorisotyön ja et-
sivän nuorisotyön puolelta 
sekä hivenen myös kehi-
tysvammapuolelta. Olen-
pa myös menneinä vuosina 
McDonald´sissa paistanut 
pihviä ja toiminut asiakas-
palvelijana. Koulutukseltani 
olen Sosionomi AMK.

Tulin valituksia 2017 vaa-
leissa valtuustoon. Olen 
valtuuston lisäksi ollut kaksi 
ensimmäistä vuotta kun-
nanhallituksen varajäsen ja 
puolesta välistä valtuus-
tokautta kunnanvaltuuston  
1. varapuheenjohtaja. Näi-
den luottamustoimien lisäksi 
olen ollut Mustijoen sotelau-
takunnan varapuheenjoh-
taja (ennen keusoten käyn-
nistymistä), Keusoten 
valtuuston jäsen, Uuden-
maan liiton Maakuntaval-
tuuston jäsen ja leirikeskus-
toimikunnan jäsen. Näiden 
lisäksi olen ollut erilaisissa 
rooleissa puoleen luotta-
mustehtävissä, tällä het-
kellä olen mukana kunnal-
lisjärjestön johtokunnassa, 
Keskustanaisten hallituksen 
varajäsenä, puoluevaltuus-
ton varajäsenä sekä olen 
Keskustan Uudenmaan piirin 
varapuheenjohtaja.

Olen ehdolla, koska yhteis-
ten asioiden hoito ja kun-
nan kehittäminen kiinnostaa 
edelleen. Vahvuuksikseni 
katsoisin hyvät sosiaaliset 
taidot, politiikassa kun mi-

tään ei tehdä yksin. Työ- 
urallani melkein jokainen 
työ on pitänyt sisällään 
uuden käynnistämistä tai 
kehittämistä, joten ratkai-
sukeskeinen ajattelu tulee 
selkärangasta. Osaan ottaa 
huomioon erilaiset ihmiset 

ja mielipiteet sekä hakea 
tarvittaessa kompromisseja 
asioihin.

Menneellä kaudella moni it-
selleni tärkeä asia on men-
nyt eteenpäin. Olemme 
saaneet hankittua monitoi-

mihallille tontin ja kevyen 
liikenteen väylä-hanke on 
edistynyt lähemmäs toteu-
tumista. Nyt vain odotamme 
Elyn rahoitusta hankkeelle. 
Kotojärven alueen parantelu 
on aloitettu ja koulujen ul-
koliikuntapaikkoja on tehty 

sekä saatu vakinaistettu va-
paa-aikatoimen väkeä. Pitkä 
kestoiselle toiminnan kehit-
tämiselle ja etenkin nuorille 
sekä lapsille tärkeän pysy-
vyyden takaamisen edelly-
tys on tutut aikuiset. Erilaiset 
ennaltaehkäisevät palvelut 
ja toimet ovat lähellä sy-
däntäni ja niiden puolesta 
puhun. Tulevalla kaudella 
tulen edistämään lapsiin, 
nuoriin ja perheiden sekä 
heidän arkeen liittyviä asioi-
ta. Monitoimihallin ja mui-
den keskeneräisten hank-
keiden eteenpäin viemistä 
pitää jatkaa. Samoin mo-
nipuolisen tonttitarjonnan 
jatkuminen niin yksityis- kuin 
yritystonttien puolella on 
tärkeää. Kaikki yllä mainittu 
edellyttää hyvää ja järkevää 
taloudenhoitoa toteutuak-
seen, ilman veron korotuksia.

Näillä ajatuksilla olen eh-
dolla kuntavaaleissa.

Seuraa 
@nieminen.tea

@Teacni

Tea Nieminen
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1. Meillä on Juuso mieheni kanssa 10 lasta. Vanhin lap-
semme on 17-vuotias ammattikoulussa, sitten on ylä- ja 
alakoulu ikäsiä sekä 3 alle kouluikäistä. Asumme Jokimä-
essä, jonne muutimme 2008 Espoosta.

2. Olen ollut vuodesta 2012 varavaltuutettuna ja nyt vii-
meisimmän kauden sivistyslautakunnan jäsenenä. Lisäksi 
toimin kirkkoneuvostossa sekä valtuustossa.

3. Haluan olla vaikuttamassa Pornaisten asioihin, si-
vistyslautakunta on erityisesti ollut lähellä, jonka kautta 
olen saanut olla vaikuttamassa kunnan päätöksen te-
koon. Myös sosiaali ja terveyspalvelut ovat hyvin tärkeä 
osa kunnan palveluita meille kaikille.

4.  Pornaisissa on hyvä olla ja elää, saa olla turvallisin 
mielin. Kunnan asioita on hoidettu mielestäni hyvin, on 
kehitetty monia osa-alueita, tontteja, lähiliikunta aluita. 
Kevyenliikenteen väylää vielä odotellaan.

5. Luotan siihen, että minuun on helppo kuntalaisten 
olla yhteydessä, kun heillä on mielen päällä asioita jotka 
puhuttavat. Olen helposti lähestyttävä ja aina tavoitetta-
vissa ollessani kotiäiti. 

1. Henkilötiedot: Millainen perhe, missä asut, oletko paljasjalkainen pornaislainen?  
2. Kokemuksesi kunnan luottamustehtävissä? 
3. Mitä mieltä Pornaisista, miten asiat on hoidettu tähän asti? 
4. Millainen paikka Pornainen on olla ja elää? 
5. Millaisen luottamusnaisen- tai miehen äänestäjät saavat, jos sinut valitsevat?

Kysyimme ehdokkailta

Ninna Mäenpää

1. Minulla on kolme lasta ja 
viisi lastenlasta, olen syn-
tyisin Rovaniemeltä, mutta 
asunut Pornaisissa jo 20v.

2. Toimin Pornaisten yrittä-
jien hallituksessa ja Pornais-
ten nuorisoseuran johtoryh-
mässä sekä hallituksessa.

3. Pornainen on mukava 
paikka suurten kaupunkien 
läheisyydessä, mutta turval-
listen ja terveellisten tilojen 
ja alueiden ylläpitoon tulisi 

 
talouden kiristyessäkin olla 
käytettävissä oikein suunnat-
tuja resursseja. Puutteellises-
ti hoidettuina korjausvelan 
määrä kasvaa, korjauskus-
tannukset ovat suurempia ja 
siten työtkin haasteellisempi 
toteuttaa. Käytettävissä pi-
tää tietenkin olla ajantasaiset 
suunnitelmat ja siihen liitty-
vät ohjelmat tulevien vuosien 
korjaus- ja remontti tarpeista.

4. Teknisten asioiden osaa-
jan.

Petri Heikkilä

1.   Olen Veera Varjalehto, 22 -vuotias nuori ja olen synty-
nyt muualla, mutta asunut nyt yli 10 vuotta jo Pornaisissa.

2. Kunnan luottamustehtävistä ei ole kokemusta kuin 
nuorisovaltuustolaisen näkökulmasta. Nuvan puheen-
johtajana toimiessa oli mahdollisuus päästä seuraamaan 
valtuuston kokouksia.

3.  Nuorena ja entisenä nuvalaisena itseäni tietenkin 
lähimpänä on nuoria koskettavat asiat ja se miten nuoria 
kuunnellaan päätöksiä tehdessä! Ja kuten kaikessa, niin 
aina voi parantaa!

4.  Paikkana uskomattoman kaunis ja varmasti aina tulee 
olemaan ”koti”, vaikka pois muuttaisikin. Vaikka ollaankin 
vähän syrjässä suurempien kaupunkien menosta, niin tääl-
tä pääsee kaikkialle nopeasti mutta saa silti elää rauhassa.

5.  Nuorekkaan ja tekevän! Olen ehtinyt olemaan mu-
kana vähän kaikkialla ja osaan tarkastella asioita useas-
ta näkökulmasta. Koen omaavani terveen järjen ja reilut 
mielipiteet sekä arvot. Tahdon, että kaikilla olisi hyvä olla!

Veera Varjalehto

Olen 36-vuotias 
kohta kolme vuo-
tiaan pojan äiti 
Laukkoskelta. 

Päivät kuluu pojan ja he-
vosten kanssa. Olen myös 
kiinnostunut yrittäjyydestä. 
Harrastuksiini kuuluu hevos-

ten hoito, tallihommat ja 
ratsastus. 

Minulle tärkeää on  turvalli-
nen ja lapsiystävällinen sekä 
yritys myönteinen kunta, 
jossa toteutuu peruspalvelut 
tasapuolisesti kaikille.

Hannele Mämmi

Tere.
Olen paljasjalkai-
nen pornaislainen 
vuosikertaa 1957. 

Synnyin Pornaisten Terveys-
talolla torstaina illansuussa  
13.6.

Minua pyydettiin ehdok-
kaaksi ja kun politiikkas olen 
ikäni seurannut ja myös 
kantaa ottanut niin ajattelin 
mikä ettei.

Taustani on perinteinen 
maalaispojan iloineen ja su-
ruineen.

Nykyisistä luottamusteh-
tävistä sen verran että olen 
Mhy,n valtuustossa ja kirk-
kovaltuustossa kuin -neu-
vostossakin ollut muutamia 
kausia vuosien varrella.

Monet minut jo tuntevatkin 
ja jotka haluavat ottaa lisää 
selvää niin voi kurkata esim, 
fb,sivuille.

Voisin sanoa että tavoit-
teitani voisi kuvata Simo 
Silmun sanoin kappaleessa 
”Kaikkea hyvää”

Jukka Juhola



Poimintoja investoin-
neista jotka valmis-
tuneet, toteutukses-
sa tämän vuoden 

budjetissa  tai suunnittelus-
sa tulevalle valtuustokau-
delle.

Kunta on satsannut kulu-
neella kaudella uusiin kaa-
va-alueisiin, Kartanorinne, 
Pellavarinne, Linnunlaulu ja 
Ylijoen kaava-alueet täy-
dentävät toisiaan. Tontti-
kauppa onkin vilkastunut. 
Ennustettu väkiluvun vähe-
neminen on taittunut loi-
vaan nousuun.

Tämän vuoden surin hanke 
on Linnunlaulun päiväkodin 
laajennus, joka valmistuu 
ensi vuonna käyttöön.

Aurinkomäen päiväkoti- 
rakennus, joka oli alun perin 
vanha vanhainkoti, puretaan 
ja alueelle aletaan suunni-
tella ikäihmisille vuokrapal-
veluasuntoja. Ikäihmisten 
asuntoja on kaavailtu myös 
Pellavarinteen  alueen ns. 
pientalo kortteleihin. 

Toinen pitkään vireillä ollut 
hanke on kevyenliikenteen-
tien rakentaminen välillä 
Hyötinmäki- Jokimäki. Tämä 
alkaa  ELY:a tulleiden tieto-
jen mukaan. Tievalaistus-
ta  on lisätty viime vuosina 
mahdollisuuksien mukaan 
lisäämään osaltaan tur-
vallisuutta. Myös seuraavat 
kevyenliikennekohteet odot-
tavat suunnittelun aloitta-
mista. K-kaupan ja Salen 
risteykseen rakennetaan uusi 
kiertoliittymä.

Pornaisten Portin työpaikka- 
alueen kaavoitusta ja veto- 
voimaa kehitetään tällä 
hetkellä kaavoitustyöt ovat 
käynnissä. Ylen kuntatutkas-
sa  Pornaisten osalta työpaik-
kaomavaraisuus ja  yhteisö-
verot olivat huonoja, joten 
alueeseen on tarve panostaa.

Kunnan vesilaitoksella teh-
dään tarvittavia investointe-
ja ja tutkitaan keinoja lisätä 
ja varmistaa veden tuotanto. 
Vesilaitos on taloudellisesti 
ja teknisesti hyvässä kun-
nossa. Hyvä niin.

Unohtaa ei sovi myöskään 
sähköisten palveluiden ke-
hittämiseksi tehtäviä inves-

tointeja, esim. ajantasaisen 
paikkatietojärjestelmä.

Liikunta- ja vapaa-ajan 
palveluja on kehitetty kulu-
valla kaudella useita mm. 
tekonurmikentän alueeseen 
saatiin puuttunut pysäköin-
tialue  sähköautolatauspis-
teineen. Kyläkoulujen lähi-
liikuntapaikat valmistuivat.

Suurimpana tulevaisuuden 
investointina on K-kaupan 
alapuolella olevan liikun-
ta- ja vapaa-ajan alueen 
suunnittelun käynnistämi-
nen. Maaperätutkimukset 
on jo tehty. Investoinnissa on 
monta porrasta ja selvitystä 
ennen varsinaista investoin-

tipäätöstä. Alueelle tulee 
ainakin toivottu monitoimi-
halli ja talviliikuntaa silmällä 
pitäen hallin hukkalämmöllä 
tekojäärata. Investoida voi-
daan jos kunnan talous on 
kuosissa.

Kotojärven alueen kehittä-
mishankkeisiin sisältyy usei-

ta kohteita. Tässä listattuna 
muutamia, kuten työn alla 
oleva kuntoradan perus- 
parannus ja valmistuneet 
kuntoportaat. 

Tämän vuoden budjetissa on 
esteetön luontopolku liikun-
taesteisille, koirien ulkoilu-
tusreitti ja uimapaikka, kun-

toradan kuntoilulaitteiden 
päivitys, sekä selvityksen 
alla Kivisniemeen uusi luon-
topolku.

Halkian urheilukentän laa-
jennukseen ja kunnostuk-
seen on varattu myös budje-
tissa määräraha.

Nuorille pitkään esillä ollut  
paikka tapaamisiin  oleske-
lukatoksineen on myös tä-
män vuoden hankkeita.

Uusien investointien lisäksi 
erityisen tärkeää on huoleh-
tia nykyisten rakennusten ja 
omaisuuden kunnossapidos-
ta. Korjauksia on lukuisia ku-
luvallekin vuodelle, joitakin 
mainitakseni. Listalla on mm. 
kunnantalon julkisivu ja ka-
ton uusinta, Yhtenäiskoulun 
kotitalousluokka ja tilamuu-
tokset, ilmastointihankkeita, 
leirimajan kunnostusta jne.

Tämän lisäksi kunnalla on 
merkittävä metsäala josta 
myös huolehdittava.

Kuntakehityksen porukalla 
on monipuolinen tehtävän-
kuva, ei kahta samanlaista 
päivää. Työniloa, toivoo toi-
mitus- J.V
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Katsaus kunnan investointeihin

Pellavarinteen omakotikaava-alue. Maisemaa mustijokilaaksoon ihailee Tekni-
nenjohtaja Antti Ikonen

Linnunlaulua päiväkodin laajennustyöt etenee. Työmaakierroksella Tekninen johtaja Antti Ikonen. 

Hyötinmäki-Jokimäki kevyenliikenteen rakenta-
minen alkaa vihdoin  tänä vuonna Elyltä saatujen 
tietojen mukaan.

Tähän pellolle suunnitellaan Monitoimihallia joka mahdollistaa niin liikunta 
kuin kulttuurikäytön.



Keskustan ehdokkaat
Pornaisissa

7
Hannu  
Aarrelampi 
yrittäjä 

8
Aija  
Franti 
maatalousyrittäjä

9
Petri  
Heikkilä 
yrittäjä (sit.)

10
Vesa-Pekka 
Husso 
kirvesmies 

11
Jukka 
Juhola 
maanviljelijä  

12
Otto  
Karhunen 
varastotyöntekijä

13
Jarkko 
Kippilä 
maanviljelijä,  
yrittäjä

14
Henni 
Lempinen 
koulutettu hieroja

15
Ninna 
Mäenpää 
kotiäiti

16
Hannele 
Mämmi 
tallimestari 

18
Merja 
Nikula 
sairaanhoitaja 

17
Tea 
Nieminen 
Palveluvastaava, 
Sosionomi AMK

19
Tero 
Olander 
Supply Chain  
Manager

20
Heikki 
Peisa 
toimistopalvelu- 
päällikkö, tradenomi 

21
Maria 
Saarinen 
lähihoitaja (sit.) 

22
Mari 
Tanner 
myymälävastaava 

23
Joija 
Tikkanen 
myyntipäällikkö 

24
Johanna 
Tukiainen 
lähihoitaja

25
Veera 
Varjalehto 
vuoropäällikkö 

26
Jenny 
Vilkman 
opiskelija

27
Juha 
Virkki 
yrittäjä,  
sähköteknikko

Julkaisija Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestö ry.
Päätoimittaja Juha Virkki
Toimitus Joija Tikkanen, Juha Virkki
Valokuvat ehdokkaiden kuva-arkistoista,  
Keskusta
Taitto Kubanne / Anni Lahti
Painopaikka Savion Kirjapaino 2021
Painos 4300 kpl
Jakelu kaikkiin talouksiin Pornaisissa

Lehden kustannuksista vastaavat Keskustan  
Pornaisten kunnallisjärjestö ry ja ehdokkaat. 

Keskusta Pornainen

Kuntavaalit 13.6.2021.•  Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021. 
www.pornaistenkeskusta.fi


