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Pornainen

Elämme mielen-
kiintoisia aikoja. 
Sote- ja maakunta- 
uuditusta valmis-
tellaan kiivaaseen 
tahtiin ja edus-

kunnan säädettävänä on iso-
ja lakipaketteja. Uudenmaan 
maakunnan väliaikaishallinnon 
pitäisi aloittaa jo heinäkuussa, 
mutta kovin, kovin paljon on 
vielä avoimia kysymyksiä. 

Kunnissa pohditaan sa-
maan aikaan, miten rakentaa 
elinvoimaista kuntaa ja edis-
tää kuntalaisten hyvinvointia. 
Näiden asioiden selvittämi-
seksi tulemme myös Pornai-
sissa tarvitsemaan avoimesti 
ja laaja-alaisesti ajattelevia ja 

yhteiseen kehittämiseen si-
toutuneita päättäjiä.

Keski-Uudenmaan alueella ei 
ole jääty toimettomana odot-
tamaan soten valtakunnalli-
sia ratkaisuja, vaan kuuden 
kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Tuu-
sula, Pornainen) selvitystyö 
ja alueellisen toteutusmallin 
valmistelu on jatkunut tar-
mokkaasti. Tällä hetkellä val-
mistellaan eri asiakasryhmille 
suunnattavien kärkihankkei-
den käytännön toteutusta 
sekä mielenkiintoisen valin-
nanvapauskokeilun käynnis-
tämistä. Ajatuksena kuntien 
yhteisessä valmistelussa on, 

että lähipalvelut turvattaisiin 
parhaiten alueellisen toteu-
tuksen avulla, vaikka palve-
lujen järjestämisen vastuu 
onkin vuoden 2019 alussa 
siirtymässä maakunnalle. 

Erilaiset kuntarakennesel-
vitykset ja kuntien yhdistä-
misajatukset on haudattu 
ainakin joksikin ajaksi. Tämä 
sopii hyvin pornaislaiseen 
ajatteluun. Kunnan talous 
on kunnossa ja vuoden 2016 
tilinpäätös osoittaa, että to-
teutetut talouden sopeutta-
mistoimet ovat vaikuttaneet. 
Tilikauden tulos on puoli-
toista miljoonaa plussalla ja 
taseessa on ylijäämää yli seit-
semän miljoonaa. Tämä toki 
antaa liikkumavaraa hyvälle 
ja tarpeelliselle palvelujen 
kehittämiselle, mutta mitään 
ylimääräistä jaettavaa ei ole 
jatkossakaan. 

Ylijoen uuden asuinalueen ka-
tuverkko ja kunnallistekniikka 
valmistuivat viime vuoden 
kesäkuussa. Syksyllä käynnis-
tyi kevyen liikenteen väylän 
rakentaminen Parkkojan kou-
lun kohdalla ja Mika Waltarin 
koulun uusi lähiliikuntapaikka 
otettiin käyttöön. Tänä vuon-

na Pornaisissa käynnistyy hy-
viä hankkeita, kuten kerrosta-
lon rakentaminen keskustaan 
ja uuden tekonurmikentän 
toteutus. Tällaiset toimenpi-
teet parantavat osaltaan kun-
nan elinvoimaa. Elinvoimaa 
luovat myös erilaiset tapah-
tumat, joiden toteutukses-
sa alueen yrittäjillä on ollut 
keskeinen rooli. Toivottavasti 
saamme aikaan myös lisää 
sellaista vetovoimaa, joka 
kääntää kunnan väkiluvun 
taas kasvu-uralle. 

Pornaisten uusi kaavoitusoh-
jelma on kunnianhimoinen ja 
tarjoaa lähivuosina monen-
laisia asumisen vaihtoehtoja. 
Ohjelma pitää sisällään kes-
kustan kehittämisen hank-
keita kunnan päätaajamassa, 
uusien täydennysrakenta-
misalueiden avaamista sekä 
uudenlaista kylien kehittä-
mistä. Kylien kehittämiseen 
antaa hyvän mahdollisuuden 
kunnan järkeväksi saneerat-
tu kouluverkko sekä keskite-
tyn vesi- ja viemäriverkoston 
ulottuminen kaikille keskeisil-
le kehittämisen alueille.
YLE:n Kuntatutka selvitti vii-
me syksynä, mikä on suoma-
laisten kuntien kunto ja miltä 

näyttävät niiden tulevaisuu-
dennäkymät. Johtopäätös 
Pornaisten osalta oli selkeä: 
Pornainen on Uudenmaan 
tuntemattomin kasvukunta. 
Kunnan tunnettavuuden pa-
rantamiseksi tulee tehdä pal-
jon työtä markkinoinnissa ja 
tiedottamisessa some-vaikut-
tamista unohtamatta.

Kuntatutkassa kuntia arvioitiin 
seuraavien neljän aihepiirin 
osalta, elinvoima, talous, ter-
veys ja ilmapiiri. Elinvoiman 
osalta Pornainen sai täydet 
viisi tähteä, taloudesta neljä 
ja terveydestä kolme, mutta 
ilmapiiristä vain kaksi. Ilmapii-
ri-indeksi kertoo yhteisön ak-
tiivisuudesta ja kunnan toimis-
ta hyvinvoinnin edistämiseen. 

Millä keinoin tämä kunnan 
ilmapiiriä mittaava tekijä sit-
ten paranisi: äänestämällä 
aktiivisemmin, perustamalla 
lisää yhdistyksiä, satsaamalla 
enemmän rahaa kulttuuriin ja 
vapaa-aikaan sekä saamalla 
yläkoululaiset liikkumaan en-
tistä enemmän. Näihin asioi-
hin meidän tulee panostaa.
Panostaminen onkin hyvä 
aloittaa heti, sillä nyt on ää-
nestämisen ja vaikuttamisen 
hetki. Eri puolueilla on hyviä 
ehdokkaita, joista jokainen 
äänestysikäinen kuntalainen 
löytää varmasti oman suosik-
kinsa. 

Hannu Haukkasalo, 
kunnanjohtaja  

Uudella valtuustolla on isot haasteet Pornaisten messuilla tavataan tuttuja
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Suomi viettää 100-vuotis 
juhlavuotta ja Pornaisten 
kunta täyttää 148 vuotta. 

Suomen taloudessa alkaa nä-
kyä valonpilkahduksia pitkän 
taantuman jälkeen.

Pornaisten kunnan talous on 
kohenemassa. Teemme viime 
vuodelta parhaan tuloksen 17 
vuoteen, vaikka velkaantumi-
nen onkin yli ja omavaraisuus-
aste alle kuntien keskiarvon. 
Syynä tähän on mm kuluvan 
vaalikauden investoinnit kou-
luihin ja koulujen liikenne-
turvallisuuteen sekä uusiin 
asuin- ja työpaikka-alueisiin. 
Tulevallakin valtuustokaudel-
la on tiedossa useita kohteita 
mm. varhaiskasvatuksen tila-
ratkaisut, liikenneturvallisuus-
hankkeet, lähiliikuntapaikat, 
kiinteistöjen korjausvelkaan 
liittyvät kohteet. 

Investointeja on jatkossakin 
tehtävä harkiten, koska velka-
taakkaa ei ole vastuullista kas-
vattaa.

Kunnossa oleva talous tur-
vaa perus- ja lähipalvelujen 
kehittämisen. Koulutus, sivis-
tys, varhaiskasvatus ja kun-
nallistekniikka ovat edelleen 
kuntalaisten tarvitsemia lähi- 
palveluita, joista päättäjien tu-

lee pitää huolta.  Tiedotukseen 
Pornaisten on satsattava niin 
kuntalaisille kuin kunnan ulko-
puolisillekin. Uusia kuntalaisia 
ja yrityksiä on vaikea saada, jos 
meitä ei tunneta. Pornaisten 
kunnan väkiluku ei ole kasva-
nut kuluvana vuosikymmenenä, 
meidän on tehtävä kaikki voi-
tava hallitun kasvun aikaan-
saamiseksi. Pornainen on se 
tuntematon kasvukunta pää- 
kaupunkiseudulla. Tontti- 
tarjonnan on oltava moni-
puolista, uutena välineenä 
kyläkaavoitus nykyisten kylä-
koulujen läheisyyteen.

Elinvoima- asiat tulevat ko-
rostumaan, meillä on hyvät 
lähtökohdat pienenä ja kette-
ränä kuntana omiin vahvuuk-
siimme nojautuen.  Työpaikka- 
omavaisuuden lisäämiseen on 
mahdollista, meillä on hyvä 
sijainti, satsauksia on tehty 
infraan: vesi, viemäri, valo-
kuitu sekä Pornaisten portin 
työpaikka-alueeseen. Pornai-
nen voi olla tulevaisuudessa 
vetovoimainen kunta, mah-
dollisuudet siihen ovat, mut-
ta itsestään kehitys ei etene, 
se tarvitsee tekijöitä. Kunnan 
päätöksenteossa on huomi-
oitava päätösten vaikutus yri-
tysten toimintaan. Tehdään 

Pornaisista vielä parempi 
paikka yrittää.

Viihtyisyys ja vetovoima koros-
tuvat kun ihminen valitsee per-
heelleen asuinpaikan. Meillä on 
kunnassa paljon hyviä asioita. 
Yhteisöllisyys ja kaikenlainen 
toimeliaisuus on toivottavaa, 
on se sitten kunnan, yritysten, 
järjestöjen tai yksityisten kun-
talaisten aikaansaamaa. Hyvä 
yhteistyö ja luottamus toimijoi-
den kesken on edellytys asioi-
den eteenpäin saamiseksi.

Arvoja toiminnassamme 
ovat vapaus, yhteisöllisyys ja 
huolenpito, tasa-arvo, oikeu-
denmukaisuus, sivistys, ylisu-
kupolvisuus, kestävä luonto-
suhde ja paikallisuus.

Pornainen on hyvä paikka 
asua ja elää. Pidetään huolta 
itsestämme, toisistamme ja 
ympäristöstä, jotta Pornainen 
olisi vielä parempi paikka.

Juha virkki

ELÄMÄÄ JA ELINVOIMAA

Pornaisten 
kunta pähkinänkuoressa

• Pornaisten kunta on perustettu vuonna 1869 ja sen asukasluku on 5087, jotka 
maksavat 20,5 % veroäyriä. Verotulot asukasta kohti 3610 € ja lainaa 2880 €. 
Toiminnan ja investointien rahavirta 284 €/ asukas. Valtionosuus 1087 €/ asukas. 

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

• Järvien rantaviivaakin löytyy 21,5 km.
• Pornaisten rajanaapureita ovat Mäntsälä, Askola, Sipoo ja Porvoo.
• Pornaisten ikäjakauma: 0-14v (23,9%), 15-64v (63,0%), yli 64v (13,2%).
• Kunnanvaltuustossa on 27 valtuutettua, jotka jakautuvat puolueittain 

(1.1.2013): Keskusta (9) , Kokoomus (5), Perussuomalaiset (3), SDP (9), Vihreät (1).
• Kunnan Työttömyysaste 7,4 %. Työllisiä 79 %. työpaikkaomavaraisuus 43,1 %.
• Kunnan palveluksessa oli 138 viranhaltijaa, toimihenkilöä ja työntekijää. 
• Pornaisten kunnan perusopetuksen oppilaiden lukumäärä 885 ja opettajien 

66. (20.9.2015)
• Väestönlisäys 2010-2017 – 0,4 %. Väestönlisäys 1992–2010 50 %, 

Väestönlisäysennuste 2017–2030 5,9 %.
Lähteet: Kunnan toimintakertomus 2015, Ylen kuntatutka ja tilastokeskus. 

Tulevaisuudessa koti- 
kunnan tärkein teh-
tävä on huolehtia 
arjen palveluista. 

Lapsillemme on turvattava 
laadukkaat varhaiskasvatuksen 
palvelut ja mahdollisuus käy-
dä koulua mahdollisimman 
lähellä kotia. Meillä Pornai-
sissa kouluverkko onkin tällä 
hetkellä hyvässä mallissa ja 
mahdollistaa tämän. Tärkeä 
osa kuntalaistemme hyvää 
elämää on myös viihtyisä elin- 
ympäristö. Kunta rakentaa 
elinvoimaa ja vastaa maan-
käytöstä, kunnallistekniikasta  
sekä edistää terveyttä ja  
hyvinvointia. Kuitenkin kun-
talaisten on itse päätettävä 
tulevaisuudestaan.

Kunnan tulevaisuuden kan-
nalta on tärkeää, että talout-
ta hoidetaan hyvin. Tarkka 
taloudenpito tarkoittaa sitä, 
että muun muassa investoi-
daan harkiten. Investointi-
tarpeita kuitenkin on ja niitä 
pitää toteuttaa maltilla, jotta 
pystytään vastaamaan kun-
talaisten tarpeisiin. Tämän 
lisäksi jo olemassa olevista 
rakennuksista on pidettävä 
huolta, sillä korjausvelkaa 
ei saa syntyä. Kevyen liiken-
teen väyliä on suunniteltava 
ja toteutettava yhdessä ELY- 
keskuksen kanssa, sillä kevy-
en liikenteen väylät lisäävät 
turvallisuutta kunnassamme. 
Katuvalaistuksen ja kunnallis- 
tekniikan rakentamista on jat-
kettava tarpeiden mukaan.

Myös kylien viihtyvyyteen 
pitää panostaa. Tällaisia pa-
nostuksia voivat olla esimer-
kiksi lähiliikuntapaikkojen 
kunnostaminen ja rakenta-
minen. Kylien kehittäminen ja 

monipuolisen tonttitarjonnan 
varmistaminen on yksi kun-
nan vetovoimatekijöistä.

Keskeisten kyläalueiden ra-
kentamisen tiivistäminen 
kyläkaavoilla ja maankäyttö- 
sopimusten hyödyntäminen 
on otettava keinovalikoimaan.  
Vanhojen kaavojen tarkaste-
lu ja kirkonkylän kehittämis-
suunnitelman toteuttaminen 
lisäävät keskustan viihtyvyyt-
tä ja vetovoimaa.

Pornaisten kunnan hallinto 
on ollut säästötoimenpiteiden  

kohteena ja näyttää siltä, että 
siihen on nyt karsimisen si-
jaan panostettava. On myös 
harkiten mietittävä henkilös-
tön määrää, sillä joillain sek-
toreilla voidaan tarvita lisä- 
satsauksia ja toisaalla työn-
kuvia muuttamalla voidaan 
pärjätä vähemmälläkin. Tu-
levaisuuden kunnan ja sen 
työntekijöiden tulee olla ket-
teriä muuttuvassa maailmas-
sa. Työnantajana kunnan on 
panostettava työntekijöiden-
sä hyvinvointiin ja koulutuk-
seen. Sähköisiä palveluita on 
myös hyödynnettävä ja kehi-

Keskustan valtuustoryhmä teki aloitteen 
kevyen liikenteen väylistä heti kuluvan  
valtuustokauden alussa 2013: 

”Pornaisissa on jo vuosia pidetty esillä kevyen- 
liikenteen väylien rakentamisen tarpeellisuutta, 
mutta valtion rahoitusta emme ole hankkeil-
lemme saanut ja omalla rahalla ei resursseja 
hankkeille ole ollut. Kunta on pitänyt asiaa esillä 
Ely-keskuksen suuntaan. Keskustan valtuusto-
ryhmä esittää, että valmistelemme asiaa omin 
resurssein mahdollisimman pitkälle ja teemme 

kattavan suunnitelman väylistä. Tällöin kun suun-
nitelmat ovat jo olemassa, pystymme aloitta-
maan hankkeet nopeasti, kun rahoitus järjestyy 
tai löytyy vaihtoehtoisia malleja toteuttaa tiet”

Olemme tyytyväisiä, että kesällä valmistuu 
Parkkojan koulun kevyen liikenteen väylä, joka 
oleellisesti parantaa koululaistemme liikenne-
turvallisuutta.

Suunnitelmallisesti on edettävä väylien ra-
kentamisessa yhdessä tienpitäjän kanssa, talou-
dellisten resurssien puitteissa. Toim. J.V

Koulumatkan  turvallisuuteen  panostetaan

Sisulla ja  
sydämellä.



tettävä. Haluamme, että kun-
ta palauttaa koteihin jaetta-
van paperisen Luonnollisesti 
Pornainen – lehden, sillä tie-
dotus ei voi jäädä yksin säh-
köisten välineiden varaan ja 
etenkin varttuneempi väestö, 
järjestöt ja seurat kaipaavat 
lehteä.

Luonto ja kestävä kehitys on 
Pornaisten kunnan luonnol-
linen perusta. Pornaisiin tul-
laan juuri maaseutumaisuu-
den ja luonnon takia. Täällä 
on mahdollisuus asua väljem-
min, pitää lemmikkieläimiä tai 
harrastaa puutarhanhoitoa. 
Pornaisilla on myös erinomai-
nen mahdollisuus lähellä pää-
kaupunkiseutua satsata mat-
kailuun. Tässä kunta voisi olla 
aktiivinen yhdessä yrittäjien 
ja yhdistysten kanssa.

Yrittäjiä Pornaisissa on pal-
jon, vaikka kunnan työpaikka- 
omavaraisuus onkin valta-
kunnan matalimpia. Yrittäjien 
ja kunnan tiivis yhteistyö hyö-
dyttääkin kaikella tapaa mo-
lempia osapuolia. Pornaisten 
portissa kunnalla on mahdol-
lisuus tarjota yrityksille tont-
teja ja portista on erinomaiset 
liikenneyhteydet pääkaupunki- 
seudulle ja sitä kautta koko 

Uudellemaalle. Kunnan pa-
nostuksia markkinointiin on 
menneellä vaalikaudella pa-
rannettu, mutta silti tulevalla 
kaudella siihen on panostet-
tava entistä enemmän.

Markkinoinnissa yhteistyötä 
tulee hyödyntää enemmän. 
Erilaisia omalaatuisempiakin 
markkinointikeinoja tulee 
rohkeasti kokeilla. Tavoitteek-
si voisi asettaa näkyvän yritys-
toimijan saamisen Pornaisiin.

Kunnan tulisi ottaa aktiivisem-
pi rooli työttömien ja nuor-
ten työllistämisessä. Tällä 
hetkellä etsivä nuorisotyö 
pitää huolen nuorista, mut-
ta yli 30-vuotiaita työttömiä 
pitäisi myös aktiivisemmin 
auttaa työllistymään. Vapaa- 
aikasektorilla on kiinnitettävä 
huomiota siihen, että kaiken 
ikäisille riittää aktiviteetteja. 
Vaikka perusturvapalvelut 
siirtyvät parin vuoden päästä 
maakunnan hoidettavaksi, 
on kunnan edelleen panos-
tettava vanhusten tarpeisiin 
yhdessä kolmannen sektorin 
kanssa. Päiväkeskustyyppi-
selle toiminnalle olisi edel-
leenkin tarvetta. Nuorilla on 
kaikilla oltava mahdollisuus 
monipuolisiin harrastuksiin. 

Tässä kannattaa hyödyntää 
järjestöjen osaamista ja ko-
keilla erilaisia yhteistyötapoja 
heidän kanssaan.

Lapset ja nuoret ovatkin kun-
tamme tulevaisuus. Lasten- ja 
nuorten osallisuutta heitä kos-
kevassa päätöksenteossa tu-
lee lisätä, kuten jo YK:n lasten 
oikeuksien sopimus vuodelta 
1989 velvoittaa. Tämä vaatii työ-
tä erityisesti lasten ja nuorten 
parissa työskenteleviltä, mutta 
myös koko kunnalta. Lisäksi 
tämän vuoden alusta voimaan 
tullut nuorisolaki korostaa las-
ten ja nuorten mielipiteiden 
kuulemista. Lasten ja nuorten 
osallisuus ei saa olla pelkkää 
kyselyä, vaan aktiivista kuunte-
lemista sekä kannustamista.

Nuorisovaltuuston roolin 
kehittäminen ja heidän ot-
taminen aktiivisemmin mu-
kaan päätöksentekoon olisi 
tärkeää. Nuorisovaltuusto 
on kuluvalla kaudella saanut 
jo äänensä kuuluviin kunnal-
lisessa päätöksenteossa ja 
heille osoitettiin, että heitä 
kuunnellaan ja heidän ehdo-
tuksensa ovat kannatettavia.
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Maatalous, koneura-
kointi ja metsän-
hoito pitävät minut 

työllistettynä ympäri vuoden. 
Näiden lisäksi olen nyt ollut 
yhden kauden valtuutettuna 
ja kunnanhallituksen jäse-
nenä kunnassamme ja koen 
kotikuntani asioihin vaikut-
tamisen tärkeänä. Nuorena 
valtuutettuna haluaisin nähdä 
kuntamme nuoret aktiivisessa 
roolissa kuntamme päätöksen 
teossa, mikä nuorisovaltuus-
ton kautta onkin mahdollista.  
Kuntamme tulisi tarjota nuo-

rille monipuolisia harrastus- 
mahdollisuuksia, mikä ei yksin 
kunnalta onnistu, vaan vaa-
tii saumatonta yhteistyönä 
vapaa-aikatoimen, nuoriso- 
toimen, nuorisoseurojen ja 
urheiluseurojen kesken.  

Uudella valtuustokaudella 
tapahtuu merkittäviä valta-
kunnallisia muutoksia, jotka 
muuttavat kuntia ja meidän 
täytyy olla valmiita sopeu-

tumaan näihin muutoksiin. 
Pienessä kunnassa muutos-
ten vaikutukset ovat varmasti 
suuremmat kuin isommissa 
kunnissa, mutta uskon, että 
Pornaisten kunnassa voim-
me ketterämmin reagoida 
muutoksiin ja vaikuttaa omiin 
asioihimme. Mielestäni pie-
nessä kunnassa pystymme 
yhdessä päättämään asioista 
paremmin!

Aija Franti Päättäväisyyttä 
päätöksentekoon

Tea Nieminen

Hei!
Olen 36-vuotias kol-
men lapsen äiti Hal-

kiasta. Olen asunut 10 vuotta 
Pornaisissa, jonne muutin 
miehen vuoksi. Mieheni on 
alkuperäinen pornaislainen. 
Elämä menee tällä hetkellä 
kodin ympärillä kun viime 
vuoden lopulla meille syntyi 
meidän perheen iltatähti. 
Vanhemmat lapset ovat jo 
kouluikäisiä. 

Alunperin olen koulutuksel-
tani nuoriso- ja vapaa-ajan- 
ohjaaja. Tänä keväänä pitäisi 
saada todistus, jossa ammat-
tini sanotaan jatkossa olevan 
sosionomi amk. Olen tehnyt 
töitä sosiaalipuolella lasten-
kodeissa, ammatillisessa perhe-
kodissa, kehitysvammaisten 
asumisyksiköissä sekä vapaa- 
ajanohjaajana erilaisissa työ-
yhteisöissä. Viimeisin työ-
paikka ennen äitiyslomalle 
jäämistä oli Pornaisten kun-
nan etsivä nuorisotyöntekijä. 
Olen aikaisemminkin, ennen 
opiskelua ollut Pornaisten 
kunnalla töissä, mutta työ- 
nimikkeeni oli silloin erityis-
nuorisotyöntekijä. Työtehtä-
vääni kuului mm. käynnistää 
ja kehittää etsivää nuoriso-
työtä  kunnassa (2011). 

Olin ehdolla viime kunta- 
vaaleissa, mutta en tullut 
silloin valituksi valtuustoon. 
Olen kuitenkin ollut kunnan-
hallituksen varajäsen ja leiri- 
keskustoimikunnan jäsen. 
Vuoden 2016 alusta olen ollut 
Pornaisten Keskustan kun-
nallisjärjestön sihteeri ja vuo-
den 2017 alusta Keskustan 
Uudenmaan piirihallituksen 
jäsen. Vuoden 2015 lopulta 
olen ollut Silmun hallituksen 
varajäsen.

Ratkaisukeskeiselle elämän-
asenteella  olen saanut olla 
kehittämässä ja luomassa uut-
ta tehtävissä joissa olen toimi-
nut. Samalla asenteella aion 
vaikuttaa päätettävinä olevien 
asioiden kanssa. Minulla on 
tarvittavaa rohkeutta katsoa 
asioita useammasta näkö- 
kulmasta kohti tulevaa. Erilais-
ten ihmisten ajatusten kuule-
minen ja vahvuuksien tuke-
misen taitoni tulee varmasti 
näkymään myös valtuusto-
työskentelyssäni kun kunnan 
asioihin haetaan uudenlaisia 
vaihtoehtoja. Keskustellen ja 
yhdessä tehden, kompromis-
sien kautta on mahdollisuus 

luoda uutta ja viedä asioita 
eteenpäin. Erilaiset näkemyk-
set eivät ole uhka tai este vaan 
mahdollisuus päästä siinä 
hetkessä parhaaseen mahdol-
liseen ratkaisuun. Kumppa-
nuus on voimaa!

Näillä eväillä ja ajatuksilla 
olen asettunut ehdolle kunta- 
vaaleihin ja toivon pääseväni 
käyttämään osaamistani kaik-
kien kuntalaisten hyväksi. Ota 
rohkeasti yhteyttä niin kes-
kustellaan lisää!

Tea Nieminen
sosionomi

Luodaan rohkeasti 
yhdessä mahdollisuuksia 
- Kehittyvä Pornainen!



Keskusta Pornainen 

Joija Tikkanen

Pornaisissa on potentiaalia kasvaa

Sote-uudistuksen myötä 
kuntien pääasiallisiksi 
tehtäviksi jää koulutus, 

varhaiskasvatus ja kaavoi-
tuksen myötä vaikuttaminen 
kaikkeen rakentamiseen kun-
nassa. Turvallinen ja viihtyisä 
kotikunta on tarpeellinen ja 
tärkeä kaikille kuntalaisille. 
Lisäksi luonnon ja metsien 
vaikutus terveyteen on tutki-
tusti merkittävä. Pornaisten 
kunnassa luonto peltoineen 
ja metsineen ulottuu jokaisen 
kuntalaisen arkeen näkyväs-
ti. Kaunis Mustijoki polveilee 
kunnan läpi pohjoisesta ete-
lään monine koskineen ja kum-
puilevat uusmaalaiset pelto- 
maisemat reunustavat kylän-
raittia kauniisti. Varmasti suu-
rin syy tänne muuttoon mo-
nilla onkin kaunis rauhallinen 
ympäristö ja väljä asuminen 
lähellä pääkaupunkiseutua.

Kunnassa rakentamista oh-
jaa rakennusjärjestys ja sitä 
vahvempana kaavoitus. Por-
naisten kunnassa on osalla 
kirkonkylää ja Kotojärven 
alueella voimassa olevat  
asemakaavat ja muuten kir-
konkylällä, pohjoisella ja ete-
läisellä kylällä osayleiskaavat. 
Hyvänä rakentamisen ohjeena 
voisi pitää, että rakentaminen 
tulisi keskittää kyläkeskuksissa 
koulukeskuksien ympäristöön 
tiivistäen olemassa olevaa 
rakennuskantaa. Näin ollen 
yhtenäiset pelto- ja metsä-
alueet eivät pirstaloidu käyttö- 
kelvottomiksi niin elinkeino- 
kuin virkistysnäkökulmasta. 
Samanaikaisesti täytyy toki 
olla tarjolla mahdollisuuksia 
rakentaa syrjempäänkin esi-
merkiksi harrastustoiminnan 
vuoksi. Yhtenäiset ja tiiviim-
mät rakennusalueet mah-
dollistavat myös taloudelli-

semman ja tehokkaamman 
teknisen infrastruktuurin eli 
esimerkiksi liikenneverkot, 
vesihuollon, energiahuollon 
ja tietoliikenneverkot. Kunnan 
sijainti pääkaupungin lähei-
syydessä ja hyvien liikenneyh-
teyksien päässä mahdollistaa 
asumisen maaseudun rau-
hassa kuin myös yrittämisen 
aivan pääkaupungin imussa.

Arjen turvallisuus koostuu 
eri tekijöistä. Esimerkiksi va-
laistut tiet, hiekoitetut tiet 
ja jalkakäytävät ja yleinen 
ympäristöstä huolehtiminen 
luovat arjen turvallisuutta. 
Myös palveluiden saatavuus 
ja helppokäyttöisyys lisäävät 
tätä. Peruspalveluiden saa-
tavuus omassa kunnassa on 
taattava. Suunnittelematto-
miin ja harkitsemattomiin 
investointeihin meillä ei ole 
varaa, mutta perustellusti ja 
priorisoimalla voimme viedä 
rakennus- ja kehittämishank-
keita yksi kerrallaan läpi kun-
nan velanottoa kuitenkaan 
lisäämättä merkittävästi.

Lyhyesti vielä minusta. Olen 
41-vuotias ja toimin myy-
mälävastaavana Tuusulassa 
puutarhamyymälässä. Olen 
asunut Pornaisissa pian 20 
vuotta. Perheeseeni kuuluu 
sukutilaa hoitava maanvilje-
lijä-yrittäjä aviomies, 11- ja 
15- vuotiaat lapset ja muu-
tama kissa ja koira lemmik-
kinä. Olen koulutukseltani 
rakennus- ja ympäristöalan 
ihminen ja toiminut erilaisis-
sa luottamustoimissa Por-
naisten seurakunnassa ja 
kunnalla lähinnä rakennus- ja 
teknisen alan puolella tääl-
lä asumiseni aikana. Tällä 
hetkellä olen varajäsenenä 
sivistyslautakunnassa sekä 
rakennus- ja ympäristölauta-
kunnassa.

Kun työpäivän jälkeen kau-
pungin hulinasta kotiin pala-
tessaan viimeisen nyppylän ja 
mutkan takaa aukeavat tutut 
Mustijoen maisema ja Hevon-
selän talot, niin sitä vaan tun-
tee tulleensa kotiin.

Mari Tanner

Mari Tanner

Rakentavasti kohti turvallista ja 
viihtyisää kotikuntaa

Meidän kunnassa on 
virallisten tietojen 
mukaan noin 280 

yritystä. Kun otetaan huo-
mioon kunnan koko niin mää-
rä on suuri. Itse asiassa olem-
me yksi yrittäjävetoisimmista 
kunnista Suomessa. Yrittäjien 
paikallisjärjestöön kuuluu 

noin 120 jäsentä. Olemme 
siis hyvin organisoituneita ja 
saamme paljon aikaiseksi.

Yrittäjät ovat olleet mukana 
järjestämässä lukuisia tapah-
tumia ja ovat yksi merkittä-
vimmistä kolmannen sektorin 
toimijoista kunnassa.

Uuden valtuustokauden ai-
kana käynnistyy maakunta- 
hallinto ja kunnille jää (laaja- 
alaisesti) ihmisten hyvinvointiin 
ja kuntien elinvoimaisuuteen 
liittyvät tehtävät.

Käy niin että kuntalaisia pitää 
kuunnella enemmän, monis-
sakin asioissa. Näin pienes-
sä kunnassa kuin Pornainen 
tämä on pelkästään positiivis-
ta ja toteuttamiskelpoista. 

Uudella valtuustokaudella tu-
lee siis tilanne jossa kaikki val-
tuutetut joutuvat pohtimaan 
hyvin laaja-alaisesti sitä että 
miten parannetaan kuntalais-
ten hyvinvointia. 

Käy niin että kunta joutuu te-
kemisiin monien erilaisten toi-
mijoiden ja tahojen kanssa pal-
jon enemmän kuin aiemmin. 
Heidän kanssaan sitten järjes-
tellään, sovitaan, tehdään, or-
ganisoidaan, mietitään, ratko-
taan, neuvotellaan jne. 

Meillä on hyvä kulttuuri ”yrit-
teliäästä” yhdessä tekemi-
sestä ja sen jatkuminen on 
tärkeää.

Hannu Aarrelampi, 
Pornaisten yrittäjät

Hannu Aarrelampi

Pornaisten yritteliäisyys 
maakuntauudistuksen ja  
soten vaikutuspiirissä
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Pornaislaisille luonto on 
tärkeä. Pornaisista löy-
tyy maaseudun rauhaa, 

vaikka asummekin ihan lähel-
lä pääkaupunkiseutua. Tämä 
on lapsille turvallinen paikka 
kasvaa ja meillä on tilaa myös 
lemmikkien kanssa harras-
tamiselle. Nämä Pornaisille 
ominaiset piirteet tulevat 
myös vetämään kuntaan tar-
vittavia uusia asukkaita. Ja uu-
sia veronmaksajiahan kunta 
tarvitsee aina.

On tärkeää huolehtia, että 
näistä yhteisistä asioista pi-
detään hyvää huolta kunnan 

päätöksenteossa. Pornaisten 
asukkaiden peruspalveluiden 
on oltava kunnossa ja niitä 
tulee kehittää.

Kaunis luonto on Pornaisten 
valttikortti ja monille ihmi-
sille, myös minulle, voima- 
vara. Meidän on huolehdit-
tava luontopoluistamme,  
liikuntapaikoistamme ja koira- 
puistostamme. Kaikista näis-
tä upeista paikoista, joissa 
näemme ja koemme Pornais-
ten parhaita puolia. Tässä 
meillä on vielä mahdollisuut-
ta parantaa. Kunnan taloutta 
on hoidettu maltilla, joten 

nyt on aika ja mahdollisuus 
esimerkiksi korjata rikkinäi-
nen koirapuisto ja tarkastaa 
ulkoliikuntapaikkojen kunto. 
Vapaa-aikatoimeen panos-
taminen on osa ennaltaeh-
käisevää terveydenhuoltoa ja 
tämä kustannus kyllä maksaa 
itsensä takaisin pitkällä aika-
välillä.

Olen 37-vuotias markki-
noinnin ja myynnin ammat-
tilainen. Minulla on kaksi 
pientä lasta, aviomies ja per-
heeseemme luetaan mukaan 
myös koiramme ja kissamme. 
Vapaa-aikani kuluu luonnos-

sa liikkuen, joko partiossa, 
koirien kanssa, metsällä tai 
luonnon antimia keräillen. 
Yhdistystoiminta ja -aktiivi-
suus on sydäntäni lähellä. 
Toimin mm. Maaseudun  
kehittämisyhdistys Silmu ry:n 
Pornaisten edustajana.

Vaikka olen muuttanut kun-
taan muualta, Pornaisista on 
tullut minulle vuosien mittaan 
tärkeä paikka. Olen valmis an-
tamaan edelleenkin oman pa-
nokseni sen puolesta. Myös 
kunnanvaltuutettuna.

Joija Tikkanen
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Tulevat uudistukset  
sosiaali- ja terveyden-
huoltosektorilla ovat 

mahdollisuus keskittää kun-
nan voimavaroja paremmin 
kuntalaisista huolehtimiseen 
ja lähipalvelujen turvaami-
seen. Tämä on todennä-
köisesti suurin muutos ja 
mahdollisuus kunnille tule-
vaisuudessa. Tähän tarvitaan 
järkeviä ihmisiä kunnan hal-
lintoon viemään muutokset 
hallitusti eteenpäin.

Lapset ja nuoret ovat luon-
nollisesti myös kuntien tule-
vaisuus. Heitä pitää siis kuun-
nella ja saada osallistumaan 
päättämiseen. Harrastus- ja 
osallistumismahdollisuuksien  
pitää olla kunnossa että 
saamme heistä osallistuvia, 
aktiivisia aikuisia. Etsivän 
nuorisotyön turvaaminen 
pitkäjänteisesti on mielestäni 
Pornaisissa yksi avainasioita 
nuorisotyön saralla.

Marko Sirén

Marko Sirén

Mika 

Ruskeepää

Olen Mika Ruskeepää, 
44-vuotias kahden 
lapsen isä Laukkos-

kelta. Työskentelen yrittä-
jänä sekä maanviljelijänä. 
Vapaa-aikani vietän perheen 
kanssa ja lempipuuhani met-
sästyksen ja riistanhoidon 
parissa. Minulle tärkeätä on 
että Pornainen pysyisi itse-
näisenä ja että kuntalaisilla 
olisi hyvä ja turvallinen ympä-
ristö elää ja olla ikään katso-
matta.

Sisulla ja  
sydämellä.

Nimeni on Merja  
Nikula, 55 vuotias,  
4 lapsen äiti ja yhden 

(kohta kahden) lapsenlapsen 
mummo. Ammatiltani olen 
sairaanhoitaja. Työskentelen 
Pornaisissa muistisairaiden 
ikäihmisten parissa. Tavoit-
teenani on muistiystävällinen 
Pornainen. Haastankin teidät 
kaikki mukaan tekemään koti- 
kunnastamme muistiystäväl-
lisen.

Olen mukana rakennus- 
joukoissa. Sitoudun kuule-
maan kotikuntani muistisairai-
den ja läheisten ääntä. Sitou-
dun ottamaan ikäpoliittisissa 
asioissa yhteyttä lähimpään 
muistiyhdistykseen tai ikä- 
ihmisten neuvostoon. Muisti- 
ystävällisen Suomen ja muisti- 
ystävällisen kunnan aika on 
nyt kun väestö vanhenee. 

Kunnan tehtävänä on edistää 
kuntalaisten terveyttä ja hyvin- 
vointia, panostaen myös 
muistisairauksien ehkäisyyn. 
Omaishoitajia on autettava 
jaksamaan. Muistisairaan lä-
heisen rinnalla kulkeminen 
on raskasta ja erittäin arvo-
kasta työtä. Kuntamme tulisi 
parhain mahdollisin tavoin tu-
kea niin virallisen omaishoito- 
sopimuksen tehneitä kuin 
muitakin omaishoitajia. Tut-
kimusten mukaan omaisten 
sidonnaisuus hoitoon on eri-
tyisen suurta muistisairauden 

edetessä keskivaikeaan vai-
heeseen. Hyviä tapoja tukea 
omaishoitajien jaksamista 
ovat sairastuneiden vuoro-
hoitojaksot, kotiin annetta-
vat palvelut, omaishoitajien 
vapaapäivät sekä omaishoi-
tajien omasta terveydestä ja 
vireydestä huolehtiminen. 
Meidän on huolehdittava, 
että kunnassamme on help-
po elää terveellistä arkea. 

Muistisairaiden ihmisten ja 
heidän läheistensä oikeudet 
koskettavat meitä kaikkia. Koti- 

kuntalain ja sosiaalihuoltolain 
muutokset ovat tärkeitä uu-
distuksia. Pitkäaikaishoidossa 
oleva vanhus saa valita koti-
kuntansa ja muuttaa toiseen 
hoitopaikkaan, esimerkiksi 
lähelle sukulaisiaan asumaan. 
Uusi kotikunta on velvolli-
nen järjestämään tarvittavat 
palvelut niin, että muutto on 
mahdollinen. Muistisairaiden 
ihmisten ja heidän läheistensä 
ääni ansaitsee tulla kuulluksi.  

Perehdyin Pornaisten kunnan 
ikäpoliittiseen ohjelmaan, 

jossa on lupaus kehittää ikä- 
ihmisten kotihoitoa ja vah-
vistaa kaikenikäisten omais- 
hoitoa. Ikäpoliittinen ohjelma  
päivitetään valtuustokausittain.  
Pornaisissa ikäihmisten liik-
kumista tuetaan myös mak-
suttomilla palveluilla: ilmai-
nen ohjattu kuntosalitunti 
eläkeläisille sekä toiminnal-
lisen harjoittelun ryhmä  
lihaskunnon ylläpitämiseksi. 
Lisäksi kerhotilojen käyttö 
on maksutonta. Vapaaehtois- 
työtä on myös kehitetty ja 
koulutuksia pidetty. Siihen 

kunnat tarvitsevat yhteistyö-
kumppaneita, järjestöjä ja yri-
tyksiä eri sektoreilta.

Kehittämiskohteita Por-
naisten ikäpoliittisesta 
ohjelmasta: 
• Lisätään esteetöntä 

asumista; elävät pihapiirit, 
joissa myös muita asukas-
ryhmiä

• Viikoittainen palvelu- 
liikenne sivukylillä asuville 
ikäihmisille

• Kehitetään ennalta- 
ehkäiseviä toimenpiteitä ja 
toimintakyvyn ylläpitoa 

• Kotihoidon asiakkaille tur-
vallisuutta ja yhteydenpito-
mahdollisuuksia > valvovaa 
ja etäyhteydenpidon mah-
dollistavaa teknologiaa 
muistisairaiden ja muiden 
kotihoidon asiakkaiden 
hoidon tueksi

• Ikäihmisten ulkoliikunta- 
mahdollisuuksien lisääminen

Tämän päivän viisailla pää-
töksillä voidaan hillitä muisti- 
sairauksiin liittyvien kustan-
nusten kasvua. Uskon vahvas-
ti, että yhdessä voisimme edis-
tää muistisairaiden ja läheisten 
asiaa kotikunnassamme. Ker-
tokaa rohkeasti päättäjille, 
mihin muistisairaille ja lähei-
sille tärkeisiin asioihin, mei-
dän tulisi ihan ensimmäiseksi 
tarttua?

Merja Nikula

Muistiystävällinen Pornainen tarvitsee päättäväisiä rakentajia

Olen Päivi Laitinen, 
56-vuotias luokan- 
opettaja. Työsken-

telen Pornaisten Yhtenäis- 
koulussa. Olen ollut kulu-
neena vaalikautena kunnan- 
valtuustossa Keskustan 1.vara- 
valtuutettu ja nyt loppu- 
kaudeksi nousin varsinaiseksi 
valtuutetuksi. Olin myös jäse-
nenä teknisessä lautakunnassa  
siihen saakka, kunnes se kun-
nassamme lakkautettiin. Näi-
den lisäksi olen perusturva- 

lautakunnassa Keskustan en-
simmäinen varajäsen.

Olen saanut hyvää kokemus-
ta valtuustotyöskentelystä ja 
päätöksenteosta, sillä olen ol-
lut yli puolessa kuluneen kau-
den valtuuston kokouksista 
läsnä. Haluaisin mielelläni jat-
kaa myös tulevalla valtuusto- 
kaudella.

Minua lähellä ovat jo työnikin 
vuoksi lasten ja nuorten asiat 
kunnassamme. Kouluraken-
nuksemme ovat hyväkuntoisia, 
nyt kun Laukkoskellekin on 
saatu uusi Mika Waltarin kou-
lu. Mutta seinät yksin eivät 
riitä. Osaava, työssä jaksava 
opetushenkilöstö ja koulun 
muu henkilökunta ovat aivan 
yhtä tärkeitä, jotta oppilaille 
voidaan tarjota parasta mah-
dollista opetusta ja huolen- 
pitoa koulupäivien aikana.  

Nykyisin puhutaan ns. digiloi-
kasta, joka tarkoittaa sitä, että 
sähköisiin oppimateriaaleihin, 
laitteistoihin ja niiden käytön 
koulutukseen pitää jatkuvas-
ti panostaa yhä enemmän. 
Tämä asettaa haasteita kun-
nan talouden suunnitteluun. 
Mielestäni ns. perinteiset  
opetusvälineet, kirjat ja vihkot, 
ovat edelleen sähköisten ma-
teriaalien rinnalla aivan yhtä 
tärkeitä opiskelun välineitä. 
Olemme vuosia joutuneet ta-
louden tiukan tilanteen vuoksi 
säästämään oppimateriaalien 
hankinnoissa. Uusi opetus-
suunnitelma vaatii kuitenkin 
myös kirjasarjojen päivitystä 
vastaamaan aikaa.

Lasten ja nuorten liikkumi-
sen mahdollisuuksia pitää 
edelleen kehittää. Urheilu- 
paikkoja pitää lisätä, kunnostaa 
ja hoitaa. Myös kaikenlainen 
muu harrastustoiminnan 

kehittäminen ja tukeminen 
lapsirikkaassa kunnassamme 
on tärkeää. Näillä toimilla voi-
daan estää lasten ja nuorten 
syrjäytymistä.

Pornaisten kunta tarvitsee 
uusia veronmaksajia. Tämä 
on tosiasia, joka meidän on 
ymmärrettävä. Se, miten uu-
sia asukkaita kuntaamme saa-
daan, onkin sitten jo monien 
asioiden summa. Kunnassam-
me on kaavoitettu tontteja, 
mutta tonttikauppa ei ole läh-
tenyt riittävästi liikkeelle.

Houkuttelevuutta kuntaamme 
kohtaan pitäisi lisätä. Meillä 
on kaunis ja puhdas maalais-
mainen ympäristö, joka voisi 
herättää muuttajien mielen-
kiinnon. Koulujemme ja päi-
väkotiemme mainostaminen 
saattaisi oikein kohdennettu-
na houkutella lapsiperheitä 
muuttamaan tänne. Myös  

päivittäispalvelut on mahdol-
lista saada omalta kylältä ja 
monille ihmisille se on tärkeä 
asia. Yrittäjyyttä pitäisi tukea 
ja työpaikkaomavaraisuutta 
pitäisi pystyä lisäämään. Kun-
nassamme ei ole toisen as-
teen koulutustarjontaa, eikä 
töitä riitä täällä kaikille. Sen 
vuoksi joukkoliikennettä on 
edelleen kehitettävä vastaa-
maan sekä opiskelijoiden että 
työssäkäyvien liikkumisen tar-
peita.

Pornaisten talous on saatu 
kipeiden, mutta tarpeellisten 
säästötoimien avulla parem-
paan kuntoon. Nyt on aika 
luoda katseet tulevaisuuteen 
ja ryhtyä yhteistuumin kehit-
tämään kuntaamme entistä 
elinvoimaisemmaksi.

Päivi Laitinen

Keskustele, osallistu ja vaikuta www.huolenpitoa.fi
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Ku n t a k e s k u s t e l u i s s a 
on viime aikoina vi-
lahdellut termi ”uusi 

kunta”. Tätä on alettu käyt-
tää tulevaisuuden kunnista 
kun Sote-palvelut ovat men-
neet maakuntiin vuoden 
2019 alusta. Monissa suu-
rissa kaupungeissa ja keski- 
suurissakin kunnissa muu-
tos tulee olemaan iso. Suuri 
osa kuntien toiminnasta me-
nee Sote-alueille maakuntiin.  
Tämä vaikuttaa tietysti kun-
tien hallintoon muutenkin. 
Enää ei tarvita samaa miehi-
tystä tukipalveluissa, mah-
dollisesti kiinteistöjä jää pois 
käytöstä jne. Pornaisten kal-
taisten pienten kuntien osalta 
muutos ei ainakaan heti tule 
olemaan dramaattinen. Toi-
saalta meillekin tulee mah-
dollisuus uudistua. Enää eivät 
sote-kustannukset ole niin ar-
vaamattomia kunnan budje-
tissa. Kunnille on edelleen jä-
tetty terveyden edistäminen. 
Tätä toki maakuntien Sote- 
palvelutkin tekevät. Meille  
peruskunnille tulee nyt koo-
tusti mietittäväksi, mikä kaik-
ki on terveyden edistämistä ja 
miten eri sektorien toiminnot 
tukevat hyvinvointia. Sellaiset 
asiat kuin koulun oppilas-
huoltotyö, nuorisotyö yleen-
säkin, kulttuuri, vapaa-ajan 
toiminnot jopa kaavoitus 
nousevat esiin. 

Kun kunta on kaiken kaik-
kiaan hyvä paikka asua, sil-
loin asiat on hoidettu myös 
terveyden edistämisen näkö-

kulmasta mallikkaasti. Muis-
tetaan myös, että me ihmiset 
toiminnallamme edistämme 
hyvinvointia, kun on ystäviä, 
perhe ja yhteisö mihin kuu-
lua terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen on jo hyvällä 
mallilla.

Verkostoituminen on yksi 
pienten kuntien elinvoimana  
edellytys. Tämä korostaa 
myös päättäjien verkostojen 
merkitystä. Pornainen on 
aikanaan mennyt mukaan 
Keski-Uudenmaan kuntien 
yhteistyöhön.  Pornainen on 
pienimpänä KUUMA-kuntana 
saanut hyvin äänensä kuu-
luviin ja olemme hyötyneet 
monesta yhteisestä projek-
tista. Tämä on ollut verkos-
toititumista parhaimmillaan. 
Pornainen on jo pitkään teh-
nyt eri asioissa yhteistyötä  
naapurikuntien kanssa.

Mielenkiintoinen tehtävä on 
ollut, kun pääsin jäseneksi 
Kuntaliiton pienten kuntien 
neuvottelukuntaan. Neuvot-
telukunta antaa lausuntoja eri 
asioista pienten kuntien nä-
kökulmasta ja toimii pienten 
kuntien äänitorvena Kunta- 
liitossa. Olen saanut osallistua 
eri puolella Suomea järjestet-
täviin seminaareihin, joissa 
on tavannut kuntavaikuttajia.  
Olen nähnyt, miten pienet 
kunnat ovat ketteriä ja innova-
tiivisia järjestäessään pienillä 
resursseilla palveluja kunta-
laisilleen. Toki myös suuria 
huolenaiheita on, etenkin syr-

jäseuduilla.  Eräs pieni kunta 
päätti työllistää kaikki työttö-
mänsä ja onnistui niin hyvin 
että osa muutti pois naapuri-
kuntaan. Toisessa kunnassa 
otettiin lähiruoka sydämen 
asiaksi, se onnistui kun keittiö 
kehitti reseptinsä lähiruokaan  
soveltuvaksi.  Yhdessä kunnas-
sa kunnanjohtaja käy aamu- 
kahveilla yrittäjien kanssa, jol-
loin on selvillä oman alueensa 
yritysten tilanteesta.

Tulevaisuuden kunnan rooli 
on edistää kuntalaisten hy-
vinvointia, yhteisöllisyyttä ja 
alueen elinvoimaa. Tulevilla 
valtuutetuilla on suuremmat 
mahdollisuudet tehdä kun-

nasta sen vahvuuksiin poh-
jautuvan ja asukkaittensa 
näköisen kunnan. Järjestö- 
toiminta, pienet yritykset, 
maaseutumaisuus, ekolo-
gisuus ovat asioita joihin 
täällä Pornaisissa kannattaa 
keskittyä. Elinvoima on us-
koa tulevaisuuteen ja omiin 
mahdollisuuksiin. Kansalais-
vaikuttaminen on pienessä 
kunnassa helpompaa kuin 
suuressa, kuntalaisten ääni 
yleensä kuuluu. Meidänkin 
tulee silti kehittää edelleen 
kuntalaisten vaikuttamis- 
mahdollisuuksia. 

Jaana Putus

Jaana Putus

Pornainen voi luottavaisena uskoa tulevaisuuteensa

Vuonna 2012 kuntakenttä  
eli kriittisiä hetkiä 
Kataisen hallituksen 

kuntauudistuksen ikeessä. 
Kuntauudistus ja suunnitellut 
pakkoliitokset olivat minulle 
ehkä se suurin sysäys lähteä 
ehdolle kunnallisvaaleihin. 
Päätös ehdokkuudesta oli 
helppo, ja yllätyksekseni tulin 
valituksi kunnanvaltuustoon  
ja sivistyslautakuntaan. Vii-
meiset neljä vuotta ovat ol-
leet melkoisen moninaiset 
pornaislaisen kuntapäättäjän 
näkökulmasta.

Ensimmäiset kaksi vuot-
ta valtuustokautta mentiin 
jokseenkin sumussa. Epä-
tietoisuus kuntamme  tule-
vaisuudesta oli käsin kos-
keteltavissa. Käynnissä oli 
kuntaliitosselvitykset niin 
Itä-Uudenmaan kuntien kuin 
Keski-Uudenmaan kuntien 
kanssa. Kunnan kehittäminen 
jäi tuolloin ymmärrettävästi 
vähemmälle. Itä-Uudenmaan 
selvityksestä irtauduimme 
2014 ja Keski-Uudenmaan 
selvitys päättyi  tuloksetto-
mana 2015. Hyvä niin! Meille 
Pornaisiin tuntui palautuvan 
tuolloin varovaisen positiivi-
nen kehittämisen meininki.

Kuntaliitosselvitykset eivät 
olleet kuluneella valtuusto- 
kaudella ainoat murheet. Jo 
heti valtuustokauden alussa 
kävi selväksi verotulojen jyr-
kähkö lasku suhteessa me-
noihin sekä väestönkasvun 
pysähtyminen. Tästä seu-
rauksena hallintokuntien me-
noja leikattiin aluksi 2013, ja 
syksyllä 2014 tehtiin vuoteen 
2018 ulottuva talouden so-
peuttamisohjelma, josta seu-
ranneita leikkauksia voidaan 
nimittää jo huomattavan suu-
riksi. Näitä päätöksiä ei ollut 
miellyttävää olla tekemässä.

Jos jotain ikävää, niin myös 
jotain mukavaa. On ollut ilo 
huomata usean merkittä-
vän hankkeen valmistumista  
valtuustokauden aikana. Esi-
merkiksi Parkkojan kevyen- 
liikenteenväylä, Waltarin kou-
lun lähiliikuntapaikka sekä 
Pornaisten Tekonurmi Oy:n 
tekonurmikenttä, joka tänä 
keväänä valmistuu kirkon- 
kylälle, ovat kaikki osoituk-
sia siitä, että Pornaisissa 
tapahtuu ja tehdään paljon 
myöskin hyvää. Jos talouden 
sopeuttamisohjelma oli päät-
täjänä vastenmielinen koke-
mus, niin muun muassa näi-
den hankkeiden toteutumista 
on ollut ilo seurata.

Nyt olen pyrkimässä toiselle 
kaudelle kunnanvaltuustossa.  
Jos 2012 päätös ehdokkuu-
desta oli helppo, niin tällä 
kertaa se ei sitä suinkaan 
ollut. Stressaava tilanne työ-
elämässä sekä marraskuussa 
2016 syntynyt esikoistyttö 
ovat pistäneet sikäli arvoja 
elämässä uusiksi, että ehdok-
kuus ei ollut itsestäänselvyys, 
vaan huolellisen harkinnan 
tulos. Oma ajankäyttö ja jak-
saminen pitää osata arvioi-
da kuntapäättäjänä ollessa. 
Vasemmalla kädellä yhteisiä 
asioita ei ole viisasta hoitaa.

Mitä olen sitten oppinut neljäs-
sä vuodessa kuntapäättäjänä? 
Suurimpana ja tärkeimpänä 
olen oppinut yhteistyön mer-
kityksen päätöksenteossa. 
Päättäjäkollegoiden kunnioit- 
taminen, luottamus ja hyvä- 
henkinen tekeminen ovat 
avain, kun halutaan viedä 
asioita eteenpäin. Haluan olla 
tulevalla valtuustokaudella 
vaalimassa näitä arvoja koti-
kuntamme päätöksenteko-
kulttuurissa.

Otto Karhunen

Otto Karhunen

Yhteisin sävelin eteenpäin
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Olen 46-vuotias Diplomi- 
insinööri ja asunut 
Pornaisissa vuodes-

ta 2000. Perheeseen kuuluu 
puoliso ja kolme ahkerasti lii-
kuntaa harrastavaa lasta. Itse 
olen aina harrastanut paljon 
liikuntaa, esimerkiksi pelannut 
jääkiekkoa seurajoukkueessa 
12-vuotiaasta saakka. Tällä 
hetkellä toimin 10-11 -vuotiai-
den poikien valmentajana pai-
kallisessa salibandyseurassa, 
koska haluan jakaa vuosien 
varrella joukkueurheilussa 
oppimiani tietoja ja taitoja 
lasten ja nuorten hyväksi. 

Odotan että kotikunnas-
samme on jatkossakin hyvät 
puitteet ja mahdollisuudet 
erityisesti lasten ja nuorten lii-
kunta- ja järjestötoiminnalle. 
Se vaatii nyt aktiivista yhdes-
sä kehittämistä ja kehittymis-
tä eri osapuolilta; kunnalta, 
järjestöiltä ja kuntalaisilta, 

muuten jäämme palveluiden 
tarjonnassa naapurikuntien 
varjoon. Toisin sanoen, jos 
harrastukset ja palvelut siirty-
vät kauemmas, joutuisimme 
hakemaan niitä naapurikun-
nista ja käyttämään entistä 
enemmän aikaa ja rahaa pal-
velujen perässä liikkumiseen. 

Työelämässä olen toiminut 
yli 20 vuoden ajan kansain-
välisissä teollisuusyrityksissä  
tuotantopäällikön ja tuotanto- 
johtajan tehtävissä. Vastaa-
vasti haluan jakaa työssä op-
pimiani tietoja ja taitoja myös 
Pornaisten kunnan ja palvelu-
jen kehittämiseksi. Kuntam-
me tarvitsee korkeaa osaa-
mista ja yhteistyökykyisiä 
ihmisiä tasapainoiseen kehit-
tämiseen – siinä on suurin mo-
tivaationi lähteä kuntavaali- 
ehdokkaaksi 2017. 

Tero Olander

Millaisen kunnan minä haluan

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

Näin he vastasivat:

Heikki Peisa

Olen 43-vuotias, joka 
on asunut Pornaisis-
sa lähes koko ikänsä. 

Muutin tänne vuonna 1981 
Helsingistä vanhempieni mu-
kana ja olen siitä asti asunut 
täällä katkotta. Koulutukselta-
ni olen liiketalouden traden-
omi. Töissä olen toimistoesi-
miehenä Helsingin kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirastossa. 
Vapaa-aika on kulunut erilai-
sissa vapaaehtoistyössä nuo-
risoseurajärjestössä. 

Haluan, että Pornaisten voima- 
varana on jatkossakin vahva 
yhteisöllisyys. Meillä on usei-
ta erilaisia yhdistyksiä, jotka 
tarjoavat eri ikäisille har-
rastus- ja vapaa-ajanvietto- 
mahdollisuuksia tekemällä 
tuhansia tunteja pyyteetöntä 
vapaaehtoistyötä. Tätä työ-
tä tulee arvostaa korkealle 
ja samalla kehittää kunnan 
ja yhdistysten yhteistyötä.  
Mm. tiedottaminen uusille 
asukkaille kaikista mahdol-
lisuuksista tulisi parantaa. 
Minä näen, että näistä yh-
distyksistä kumpuaa se toi-
minta mitä kunnan alueella 
halutaan järjestettävän. Tätä 
yhteisöllisyyttä voisi käyt-
tää kunnan markkinoinnissa 
enemmän hyväkseen ja yh-
distyksiä voisi ottaa mukaan 
markkinointiin. 

Haluan myös, että lasten- ja 
nuorten pääsisivät aktiivisesti 
osallistumaan heitä koskeviin 
päätöksen tekoon. Tapoja on 
monenlaisia, mutta nuoriso-
valtuuston roolin kehittämi-
nen nykyisestä tilanteesta 
voisi olla yksi. Tärkeää on kui-
tenkin, että osallisuus ei ole 
pelkkää kyselyä vaan aktiivis-
ta kuuntelua. 

Sote-uudistuksen edetessä 
kunnan tulee toimia aktiivi-
sesti lähipalvelujen turvaa-
jana. Samalla palveluja tulee 
kehittää, kuitenkin niin, että 
ne ovat kaikkien niitä tarvit-
sevien saatavissa riippumatta 
siitä mitä välineitä kullakin on 
käytössä.  

Heikki Peisa

Pidetään huolta 
yhteisöllisyydestä

3.1.2017 | YDINVIESTI JA TUNNUKSET

Vakioidaan ydinviestin, 
Suomi kuntoon -tunnuksen 
sekä Keskustan tunnuksen 
yhteisnäkyminen.
Ensin vaaliteema, sitten suurempi 
Suomi kuntoon -kokonaisuus, 
lopuksi allekirjoittajana Keskusta.

Huolenpitoa
huomennakin.

Huolenpitoa
huomennakin.Keskusta Pornainen 7

Olen Veera Varjalehto, 
18 vuotias ja opiske-
len Järvenpään luki-

ossa, josta valmistun talvella 
2017. Yhteiskunnalliset asiat 
ovat aina jonkin verran kiin-
nostaneet minua ja lukiossa 
valitsinkin yrittäjyys, talous ja 
yhteiskunta suuntautumis-
vaihtoehdon. Olen nuorisoval-
tuustossa kolmatta vuotta ja 
tällä hetkellä nuorisovaltuus-
ton varapuheenjohtaja. Nuo-

risovaltuuston kautta olen 
päässyt tutustumaan vaikut-
tamiseen jopa Kuuma-seudun 
tasolla. Tulevana valtuusto-
kautena koen itselleni tärkeäk-
si edistää nuorten mielipitei-
den kuulemista ja nuorten 
yleistä olemista Pornaisissa. 
Mielestäni nuoret täytyy huo-
mioida kunnallisessa päätök-
senteossa, ja vaikka kuinka 
”kliseiseltä” se kuulostaakin 
nuorissa on tulevaisuus.

1 Olen 39-vuotias, kesällä 
tulee 10 vuotta kun muu-

timme pääkaupunkiseudulta 
Pornaisiin. Lapsuuteni ja nuo-
ruuteni olen viettänyt naapu-
rikunnassa Mäntsälässä. 

Perheeseeni kuuluu mies, 
lapset ja koira. Vanhin lap-
sistani on 20v asepalvelusta 
suorittamassa oleva nuori-
mies, nuorimmaiset 2v. kak-
soset, välissä koululaisia ylä- 
ja ala-asteella. 

Koulutukseltani olen sai-
raaseen lapseen ja nuoreen 
erikoistunut lähihoitaja ja 
hammashoitaja, työsken-
telen  asumispalvelutyön- 
tekijänä Espoossa kehitys-
vamma- ja mielenterveys- 
puolen yksikössä. Teen 
50%:sta työaikaa, jotta per-
heelle ja luottamustoimille 
jää aikaa nyt kun lapset ovat 
vielä pieniä.

2 Vuodesta 2008 alkaen 
kunnan sivistyslautakunnan 

jäsenenä, lautakuntaan lisät-
tiin vapaa-aikalautakunnan 
asiat v. 2016 alusta ennes-
tään olleiden koulu-, kirjasto- 
ja kulttuuriasioiden lisäksi.

Kunnanvaltuuston 1. ja 2. 
varajäsenenä v.2008 alkaen, 
joten valtuustossakin on tul-
lut paljon istuttua näiden 9 
vuoden aikana.

Pornaisten kirkkovaltuuston 
jäsen vuodesta 2015 alkaen.

3 Heti Pornaisiin muutet-
tuamme v. 2007 minua 

pyydettiin ehdokkaaksi tule-
viin kuntavaaleihin. Mukaan 
lähtemistä en kauan miettinyt, 
kiinnostus yhteiskunnallisiin 
asioihin ja niihin vaikuttami-
sen halun olen varmaan ime-
nyt jo äidinmaidosta. 

Koen tärkeäksi tuoda 
esiin perheen ja työn yhteen-
sovittamisongelmissa paini-
vien, ”ruuhkavuosia” elävien 
tärkeiksi kokemat asiat ja ko-
kemukset päätöksentekoon. 
Kokouksiin lähdenkin välillä 
hihansuussa kuivunutta ruo-
kaa tai muuta, viime minuu-
teilla mutta täynnä intoa, 
suoraan keskeltä kiireistä 
lapsiperhearkea..

4 Pornainen on mielestäni 
mukava ja luonnonlähei-

nen paikka asua ja halutes-
saan myös mahdollisuudet 
vaikuttaa olosuhteisiin pa-
remmat kuin suuremmilla 
paikkakunnilla. Olemme 
saaneet pienenä kuntanakin 
tähän asti pitää itsenäisyy-
temme toivon että näin sai-
simme jatkaa tulevaisuudes-
sakin. Kuntaa on kehitetty 
kuntalaisten parhaaksi ja toi-
veiden mukaisesti: Mika Wal-
tarin uusi koulu on vihdoin 
valmistunut, kevyen liiken-
teen väyliä rakennettu ja on 
rakenteilla, Yhtenäiskoulun  
parkkipaikkoja uusittu tur-
vallisemmiksi ja paremmin 
toimiviksi, keskustan ur-
heilukenttiä parannellaan 
kevään tullen. Koirapuiston 
kunnosta on tullut viestiä, 
että kunto ei ole turvallinen, 
sinne pitäisi myös satsata 
resursseja pikimmiten, koiria 
ja koirapuiston käyttäjiä kun 
kunnasta löytyy paljon. 

Kukkaron nyörejä olemme 

myös Pornaisissa joutuneet 
kiristämään tasapainotus- 
ohjelman nimissä, koulu-
toimessakin leikattu juusto- 
höylällä kaikesta, mistä on 
suinkin pystynyt, mutta joka 
vaikuttaisi mahdollisimman 
vähän koululaisten arkeen. 
Erityisopetuksen resurssit 
ovat olleet Pornaisissa aika 
hyvät valtakunnallisesti mi-
tattuna, mutta nyt resursseja 
on jouduttu kohdentamaan 
vähän eri tavalla, sinne mis-
sä on koettu eniten lisäys- 
tarvetta. Viestiä on tullut kou-
luilta, että tarvetta olisi vielä 
enempään ja tämä huoli olisi 
mielestäni otettava todesta. 
On jokaisen oppilaan etu, 
että tukea koulutyöhön saa 
mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa eikä odotella on-
gelmien paisumista suurem-
miksi ja hankalammin hoi-
dettaviksi. Näin työrauhakin 
säilyy luokissa paremmin. 

5 Äänestäjät saavat minus-
ta aktiivisen, innostuneen 

ja rehellisen kuntavaikut-
tajan, joka  tarvittaessa us-
kaltaa ottaa kantaa ja kysyä 
perusteluja ja lisäselvityksiä. 
Pidän tärkeänä yhteistyötä ja 
hyvää vuorovaikutusta, jot-
ta päätöksiä saadaan myös 
eteenpäin. Kompromisseja 
tulee pystyä tarvittaessa te-
kemään niin työ-, koti- kuin 
valtuustotyössäkin, osaten 
arvostaa muita ja muiden 
erilaisiakin mielipiteitä. ”Asiat 
riitelevät, eivät ihmiset.”

Olen myös hyvin sitou-
tunut niihin tehtäviin, joihin 
minut on valittu. Nykyisten 
luottamustoimieni kokouk-
sista poissaolot voi laskea 
yhden tai kahden käden sor-
milla 9 vuoden ajalta. 

Johanna Tukiainen

1Olen 33-vuotias ison 
perheen kotiäiti. Olen 

muuttanut Pornaisiin vuon-
na 2008, mieheni on täältä 
kotoisin ja omaa tilaa tarvit-
taessa tuntui hyvältä vaihto- 
ehdolta muuttaa tänne. 
Muuttaessa Jokimäkeen 
katsoimme koulun sijain-
nin, jotta ne ovat järkevän 
matkan päässä.

Perheeseeni kuuluu mie-
heni Juuso ja 8 lasta, heistä 3 kotona ja 5 alakoulussa.

2Olen varajäsenenä sivistyslautakunnassa. Pornaisten 
seurakunnan kirkkovaltuustossa olen ollut vuodesta 

2011- ja neuvostossa vuodesta 2015 alkaen.
Lisäksi toimin Mika Waltarin koulun vanhempain- 

yhdistyksen puheenjohtajana .

3Olen ehdolla, jotta voin vaikuttaa kunnassa tehtäviin pää-
töksiin. Erityisesti lasten ja nuorten asema Pornaisissa on 

sydämellä. Erilaisten omakohtaisten kokemusten kautta on 
tullut esille kunnan kriisiavun puute lapsiperheille. Jos jotain 
tapahtuu, ei ole kunnalla antaa nopeaa apua perheille. Esi-
merkiksi -Miten olisi kriisitilanteisiin varattu kodinhoitaja?

Palveluiden turvaaminen omassa kunnassa, ja kevyen- 
liikenteenväylien  rakentaminen turvallisen  liikkumisen ta-
kaamiseksi.

4Mielestäni Pornaisissa on kokonaisuudessa asioista pi-
detty hyvää huolta, ainahan joitain puutteita on ja pa-

rannettavaa löytyy.

Paikkana Pornainen on mukava, luonnonläheinen alue 
asua. On omaa tilaa mutta ihmisiä lähellä kuitenkin. Äidin 
ajatuksin täällä on mukavasti kerho toimintaa alle koulu- 
ikäisille lapsille ja perheille. Saamme jakaa elämän koke-
muksia toisten vanhempien kanssa. 

Meistä jokainen saa elää täällä sellaisena kuin on ja jo-
kaista arvostetaan.

5Iloisen pirtsakan toiminnan naisen, joka saa asioita val-
miiksi yhdessä tehden.

Ninna Mäenpää

1Olen 54-vuotias alkuaan 
halkialainen, nykyään 

Laukkoskella asuva emäntä 
- oikeammin vanhaemäntä. 
Tilanpidosta vastaa nykyään 
nuorempi polvi. Oman ajan 
lisäännyttyä ruhtinaallisesti 
käytän sen mm. mummui-
luun, pihatöihin ja kuntolii-
kuntaan.

2Olen viidettä kautta 
valtuutettuna ja täl-

lä valtuustokaudella olen 
toiminut tarkastuslauta-
kunnan puheenjohtajana. 
Aikaisemmin olin perusturva- 
lautakunnassa muutaman  
4-vuotiskauden.

3 Lähdin ehdokkaaksi, 
koska yhteiset asiat kiin-

nostavat. Kun on mukana 
kunnan luottamuselimissä, 
saa tietoa asioista ihan eri 
tavalla kuin esim. lehtien 
kautta. Koen mielekkääksi 
päästä vaikuttamaan oman 
kunnan asioihin. 

4 Pornainen on mielestä-
ni hyvä paikka asua ja 

elää. Toki pienellä paikka- 
kunnalla ei ole tarjota kaik-
kea, mitä suurempi voi. Mei-
dän plussaa on kuitenkin 
pienen paikkakunnan rau-
ha, toimivat lähipalvelut, lu-
kuisat aktiiviset yhdistykset, 
luonto jne.

5 Äänestäjät saavat mi-
nusta tunnollisen ja ko-

keneen kuntavaikuttajan, 
joka uskoo, että pienikin 
kunta voi pärjätä.

Terhi NiinikoskiVeera Varjalehto

Sisulla ja  
sydämellä.



Kunnallisvaaliehdokkaamme

24

Hannu 
Aarrelampi
Yrittäjä

Pornaisissa

25

Aija 
Franti
Maatalousyrittäjä

26

Otto 
Karhunen
Varastomies

27

Päivi 
Laitinen
Luokanopettaja

28

Roni 
Latostenmaa
Autonkuljettaja

29

Ninna 
Mäenpää
Kotiäiti

30

Janne 
Niemikorpi
Kuljettaja

31

Tea 
Nieminen
Sosionomi
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Terhi 
Niinikoski
Emäntä

33

Merja  
Nikula
Sairaanhoitaja

36

Jaana 
Putus
Röntgenhoitaja

37

Mika 
Ruskeepää
Yrittäjä 

38

Marko 
Sirén 
Yksikön päällikkö
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Mari 
Tanner
Myymälävastaava
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Johanna 
Tukiainen
Lähihoitaja
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Juha 
Virkki
Yrittäjä, 
sähköteknikko
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Joija 
Tikkanen
Tuotepäällikkö
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Heikki 
Peisa
Toimistoesimies 

34

Tero 
Olander
Diplomi-insinööri
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Veera 
Varjalehto
Opiskelija

3.1.2017 | YDINVIESTI JA TUNNUKSET

Vakioidaan ydinviestin, 
Suomi kuntoon -tunnuksen 
sekä Keskustan tunnuksen 
yhteisnäkyminen.
Ensin vaaliteema, sitten suurempi 
Suomi kuntoon -kokonaisuus, 
lopuksi allekirjoittajana Keskusta.

Huolenpitoa
huomennakin.

Huolenpitoa
huomennakin.

Keskusta Pornainen

Julkaisija Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestö ry.
Päätoimittaja Juha Virkki
Valokuvat ehdokkaiden kuva-arkistoista, 
kuvat Pornaisista Hannu Aarrelampi 

Toimitus Joija Tikkanen, Juha Virkki
Taitto Kubanne / Anni Lahti
Painopaikka Savion Kirjapaino 2017
Painos 3000 kpl

Jakelu kaikkiin talouksiin Pornaisissa

Lehden kustannuksita vastaavat Keskustan 
Pornaisten kunnallisjärjestö ry. ja ehdokkaat. 


