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Aija Franti on maatalous-
alan opiskelija ja valmistuu 
tänä syksynä maatalousyrit-
täjäksi. Hän työskentelee täl-
lä hetkellä kokopäiväises-
ti isänsä tilalla. Suunnitteil-
la on tilan jatkaminen. Aijan 
toimenkuvaan kuluvat kaikki 

Aija Franti haluaisi keskittyä 
kunnan tulevaisuuden 
hyvinvointiin - nuoriin

maatilan työt. Tätäkin juttua 
tehtäessä hän oli traktorilla 
viljanajossa, eikä ehtinyt pit-
kään jutella.  Tuotantoeläimiä 
ei heidän tilallaan ole, mutta 
talvisin Aijaa työllistävät lu-
miurakointi ja metsänhoito. 
 

Aija on asunut Pornaisissa ko-
ko ikänsä.
 
Aivan pääkaupunkiseudun ku-
peessa sijaitseva Pornainen on 
nopeasti kehittyvä kunta, jon-
ka  terveydenhuoltopalveluita 
Aija haluaisi parantaa. 

- Kasvun takia mielestäni 
Pornaisten kuntaa ei pitäisi 
liittää mihinkään ympärys-
kuntaan, ellei ole aivan pak-

Puuhanaiset Aija Franti, Ma-
ri Tanner ja Terhi Niinikoski 
Keskustan osastolla Pornais-
ten messuilla 15.9.2012

Hyvää vaalisyksyä!
Valtakunnallisesti ja 
paikallisesti on edes-
sä jännittävä syksy. 
Messuilla saimme 
jo esimakua tulevis-
ta kunnallisvaaleista 
ja valtakunnallises-
ti odotamme mielen-
kiinnolla kuntaraken-
neuudistuksen ete-
nemistä.

Uusi valtuusto pääsee ensi-
töikseen ottamaan kantaa sii-
hen, mitä mahdollisia kunti-
en selvitysalueita Pornaisten 
osalta lähdetään selvittämään. 
Ehdotukset julkaistaan näillä 
näkymin tammikuun lopussa 
2013.

Syys-lokakuun vaihteeseen 
on puolestaan luvattu sote-
alueita koskeva linjaus, mikä 
meidänkin osalta voi tarkoit-
taa jotakin uutta, Mustijoen 
perusturvan korvaavaa. Kun-
tarakenne- ja sote-uudistukset 
eivät välttämättä kulje käsi kä-
dessä ja tarkoita samoja aluei-
ta – näin on uumoiltu.

Paikallisesti saamme jän-
nittää uuden Mika Waltarin 
koulun valtionavustusta, jota 
on haettu kesäkuussa ja johon 
on toimitettu lisäaineistoa use-
ampaan otteeseen. Toivomme 
saavamme kosteusvaurio- ja 
sisäilmaongelmien korjaami-
seen tarkoitettua erityisavus-
tusta. Pornaisten osalta toki 
Laukkosken ja Jokimäen kou-
lujen korvaavan uuden kou-
lun rakentamiseen. Kyseisen 
avustuksen lopullinen kohtalo 
ratkeaa lokakuun lopussa.

Yhtenäiskoulu on aloitta-
nut entisten Yläkoulun ja Kir-
veskosken koulun tilalta. Uu-
si rehtorikolmikko on päässyt 
hyvään vauhtiin ahkeran työn-
tekijäkaartinsa kanssa.

Syksyn edetessä valmis-
tellaan ja hyväksytään myös 
kunnan vuoden 2013 talousar-
vio. Menojen toivotaan pysy-
vän maltillisella kasvu-uralla 
kovista nousupaineista huo-
limatta. Valtio leikkaa omia 
osuuksiaan vääjäämättä ja ka-
ventaa siten omalta osaltaan 
kunnan tuloja. Edessämme voi 
hyvinkin olla veroprosenttei-
hin kajoaminen.

Tavoite on joka tapaukses-
sa palvelujen turvaaminen, 
vanhojen lainojen maksami-
nen ja uuden ottaminen vain 
investointeihin, ei elämisen 
kuluihin. Tätä linjaa noudatta-
en lainakantamme onkin las-
kenut jo alle 2000 euroon asu-
kasta kohti. Taloutemme tur-
vana on lisäksi ollut alhainen 
työttömyys ja verotulojen kes-
kimääräistä suurempi kasvu.

Tuleva uusi valtuusto on 
merkittävien uudistusten edes-
sä ja joutuu tekemään ehkä hy-
vinkin ”kovia” päätöksiä. Tar-
vitsemme valtuutettuja, joilla 
on kehittämishalua ja –kykyä 
sekä ennakkoluulotonta asen-
netta kunnan tulevaisuutta lin-
jatessa.

Uutta on myös nuorisoval-
tuuston perustaminen ja vaali 
samanaikaisesti kunnallisvaa-
lien kanssa. Hyvät nuoret: nyt 
innolla äänestämään ja vaikut-
tamaan teidän omiin asioihin!

Kaikkien puolueiden kun-
nallisvaalien ehdokaslistat 
täyttyivät hyvin ja niistä löy-
tyy varmasti jokaiselle äänes-
täjälle sopiva ehdokas.

Siispä, kaikki joukolla 
äänestämään ja kohti 
tarmokasta uutta val-
tuustokautta!

Markku Hyttinen, 
kunnanjohtaja

ko, hän sanoo. Maatalous 
ei kuitenkaan saa jäädä no-
pean kehityksen jalkoihin.  
 
Ensimmäisenä Aija halu-
aisi perehtyä kunnan talo-
uteen, varojen jakautumi-
seen kunnassa sekä keskit-
tyä kunnan hyvinvointiin 
tulevaisuudessa eli nuoriin.  
 
Vapaa-ajasta Aija toteaa, ettei 
sitä hirveästi ole, hänen mieli-
puuhaansa on puutarhanhoito. 

Teksti Leena Sorvali

Pornaisten messukahvilassa kansanedustaja Paula Lehtomäki, 
yrittäjä Juha Virkki ja kunnanjohtaja Markku Hyttinen

Terhi Niinikoski 
haluaa pitää 
lähipalvelut 
omassa 
kunnassa
Terhi Niinikoskella on 
Laukkoskella lypsykar-
jatila miehensä kanssa.  
Tilalla on seitsemän-
toista lypsävää ja lisäk-
si muuta karjaa.

Terhi istuu neljättä kaut-
taan Pornaisten kunnanval-
tuustossa. Hän sanoo, että 
Pornaisilla asiat ovat hyvin 
ja uskoo sinne muuttavien-
kin viihtyvän hyvin.  Kunta ja 
seurakunta ovat panostaneet 
paljon nuorten hyvinvointiin, 
ja Terhi Niinikoski toivoo, että 
kunta olisi tulevaisuudessakin 
nuorille turvallinen ja mukava 
paikka asua ja harrastaa.

Vapaa-aikanaan Terhi har-
rastaa sauvakävelyä, jumppaa 
ja muuta kuntoliikuntaa sekä 
puuhailua lastenlasten kanssa.

Tule 
tapaamaan 

Keskustan 
kunnallisvaali-

ehdokkaita
Salen pihalle

La 20.10. klo 10 - 15 

La 27.10. klo 10 - 13  
puolueitten yhteiset 

vaalimarkkinat 
K-marketin pihalla,
tarjolla hernekeittoa
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Pääkirjoitus

Henny Sintonen tykkää 
yhteistyöstä naapurikuntien 
kanssa

Ninna Mäenpää on kuu-
den lapsen kotiäiti. Lapsista 
vanhin on tokaluokkalainen 
ja nuorin viiden kuukauden 
ikäinen.  Ninnalle Laukkos-
ten koulu on ihan ykkösasia. 
Sen rakentamisesta on jo use-
ampikin päätös tehty, mutta 
milloin koulua oikeasti ale-
taan rakentaa.

Ninna on Jokimäen ja 
Laukkosken koulun vanhem-
painyhdistyksen puheenjoh-
taja ja ottanut useammankin 
kerran yhteyttä kunnan päät-
täjiin ja viranomaisiin saadak-
seen tietää, missä mennään.  

Ninna on on ollut aktiivi-
nen muissakin lasten asioissa, 
ollut järjestämässä muun mu-
assa erilaisia tapahtumia lap-
sille.

Ninna Mäenpää toivoo, että 
Laukkosken koulua aletaan 
pian rakentaa

Ninna muutti perheineen 
Pornaisiin Espoosta lasten 
takia.  Hän on tyytyväinen 
asuinpaikkaan ja siihen, et-
tä Pornaisissa lapsiperheet 
saavat yksityisen hoidon tu-
en kuntalisää. Tuen turvin 
vanhemmille tulee enemmän 
valinnan vapautta lasten hoi-
don järjestämiseen. Ninnan 
mielestä se on oiva tuki van-
hemmille ja auttaa jaksamaan.  
Myös neuvola toimii Pornai-
sissa Ninnan mielestä muka-
vasti.

Ninnan sydäntä lähellä 
ovat paitsi lasten ja nuorten 
asiat myös terveydenhoitopal-
velut  ja turvalliset kevyenlii-
kenteen väylät.

Teksti Leena Sorvali
Kuva Birgitta Sula

Jarkko Kippilä haluaa 
kehittää kunnan omia 
palveluja
Jarkko Kippilä on sähkö-
alan yrittäjä ja syntyperäinen 
pornaislainen. Hän on tehnyt 
sähköalan asennuksia oma-
kotitaloihin vuodesta 2008, 
mutta odottaa innolla aikaa, 
jolloin ryhtyy maatalousyrit-
täjäksi kotitilallaan.  Kysees-
sä on viljatila, jonka ohessa 
tehdään pientä koneurakoin-
tia.  Jarkon tarkoituksena on 
jatkaa ja mahdollisuuksien 
mukaan suurentaa tilaa sekä 
tehdä sähkötöitä siinä sivussa.

Jarkon sairaanhoitajavai-
mo odottaa parin toista lasta. 
Suruakin on ollut, sillä ensim-
mäinen lapsi kuoli mystisesti 
syntyessään.  On luonnollista, 

että Jarkolle ovat tärkeitä ter-
veyden- ja sairaanhoito. Jark-
koa kiinnostavat myös raken-
nus- ja kaavoitusasiat.

Jarkko sanoo, että Pornai-
nen on hyvä paikka asua ja 
yrittää. Hän haluaisi, että kun-
ta pysyisi itsenäisenä ja kehit-
täisi kunnan omia palveluja.

Vapaa-aikanaan Jarkko 
kertoo rakentelevansa auto-
tallia sekä ajelee moottori-
pyörällään trialia ja hiihtelee 
talvella.

Teksti Leena Sorvali

Myös viiden kuukauden ikäinen Joona-poika ilmaisi iloisesti 
tyytyväisyytensä lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisään.

Merja Nikula
Kaksi vaalikautta takana
Muutin Pornaisiin asumaan 
vuonna 1985. Kunnassa oli 
tuolloin kotiavustajanpesti 
auki, jonka sitten sain. Me-
nin naimisiin 1986 pornais-
laisen Timon kanssa. Saim-
me yhdessä aikaan neljä poi-
kaa, isommat pojat syntyivät 
1986, 1988 ja  nuoremmat 
1994 ja 1995. Perushoitajaksi 
valmistuin 1992 Porvoon ter-
veydenhuolto-oppilaitoksesta. 
Jatkoin töitäni perushoitajana 
kotihoidossa kunnassa. Myö-
hemmin valmistuin sairaan-
hoitajaksi 2000 samasta kou-
lusta.  Vuonna 2001 työsken-
telin Järvenpään kaupungin 
terveyskeskuksessa lääkärien 
avovastaanotolla että päivys-
tyksessä. Sittemmin olen työs-
kennellyt Vantaalla ja tällä 
hetkellä vaikutan Tuusulassa.
 

Harrastuksina minulla on 
luonnossa liikkuminen per-
heemme kaukasianpaimen-
koiran Assin kanssa. Kesällä 
marjastin Pornaisissa ja sain 
mustikoita runsaasti. Lapse-
na ja nuorenpana en jaksanut 

niitä kerätä. Nyt siitä on tullut 
ajan saatossa mukavaa. Käyn 
myös viikoittain säännöllisesti 
Tuusulassa kuntosalilla. Pidän 
tätä tärkeänä jaksamisen kan-
nalta ja hyvä lihaskunto pitää 
nivelet terveenä. Tähtäimessä 
on mennä kevättalvella 2013 

hiihtämään Ilomantsiin Po-
gostan hiihto. Pogostan hiih-
dosta meillä on kokemusta täl-
tä vuodelta maaliskuussa, jol-
loin hiihdimme mieheni kans-
sa retkisarjassa 30 kilometriä. 
Vapaa-aikoina mökkeilemme 
Ilomantsissa perheen kanssa.

Hoitajana ja 
hoidettavana
Olen tehnyt suurimman osan työurasta-
ni lasten, nuorten ja heidän perheidensä 
parissa. Yli 20 työvuoden aikana minul-
le on muodostunut käsitys siitä, mikä on 
lapsen paras. Lapsi ja nuori tarvitsee lä-
helleen turvallisia aikuisia, jotka huoleh-
tivat perustarpeiden hoidosta ja rajojen 
asettelusta. Perhe tarvitsee turvaverkon, 
joka muodostuu läheisistä ihmissuhteis-
ta, mutta myös yhteiskunnan järjestä-
mistä tuista ja palveluista.

pista avaamattoman eväspa-
kettini. 

Ikääntyneiden kotihoito on 
hyvä suuntaus. Harva ikäänty-
nyt kuitenkaan pärjää kotona 
täysin ilman apua. Kunnan 
järjestämien palveluiden li-
säksi monelle selviytymisen 
ehto on omaishoitaja, joka on 
yhteiskunnan ”halpatyövoi-
maa”. Omaishoitajien työn ar-
vostusta tulee nostaa ja turvata 
heille kuuluvat oikeudet.

Teveysmetkuja
Kunnallisvaaliehdokkuus on 
herättänyt uudenlaisen kiin-
nostuksen Pornaisten kunnan 
palveluihin ja niiden tilaan. 
Moni asia on hyvin, mutta pal-
jon voidaan myös tehdä, jot-
ta palvelut säilyvät ja parane-
vat. Kaiken ikäiset kuntalaiset 
ovat oikeutettuja saamaan tar-
vitsemansa palvelut kohtuul-
lisessa ajassa, kohtuullisen 
matkan päästä, laadukkaasti 
tuotettuna. Kunnan näkökul-
masta kustannustehokkuus 
on keskeinen asia. Olen var-
ma, että hyvällä suunnittelul-
la ja yhteistyöllä kunnan ra-
hapussin paksuus (tai laihuus) 
ja kuntalaisten tarpeet voivat 
kohdata.

Muistathan Vaahteramä-
en Eemelin, kauhukakaran ja 
metkujen tekijän, josta sittem-
min tuli kunnallispoliitikko? 
Eemeli tuumasi kerjäämällä 
hankituilla rahoilla ostettu-
ja kärpäspapereita tuvan kat-
toon ripustellessaan, että kyl-
lä asiat järjestyvät, kun vähän 
justeerailee. Eemeli oli hyvä-
sydäminen ja oikeamielinen 
poika, jonka monet hyvää tar-
koittavat tempaukset tulkittiin 
metkuiksi ja hän päätyi miet-
timään tekosiaan verstashuo-
neeseen. Onko sinun mieles-
täsi metku, jos harhauttaa Ko-
mentooran ja kuljettaa kunnan 
vaivaiset vesikelkalla kotiinsa 
syömään inkovaaralaisille va-
rattuja jouluherkkuja? 

Taina Majuri

ton tuottamaan meteliin. Kus-
tannussäästöt paperilla eivät 
ole samat kuin käytännössä. 
Yhdestä ison organisaation 
rattaissa hukkaantuneesta ve-
rinäytteestä aiheutuu lisätyö-
tä, odottelua ja kustannuksia 
useille tahoille ja säästöt jää-
vät syntymättä.

Ennaltaehkäisevän ter-
veydenhuollon vaikuttavuu-
den mittaaminen on vaikeata, 
koska ns. väliin tulevia muut-
tujia on paljon. Viime talvena 
julkaistu väitöstutkimus osoit-
taa, että kouluterveydenhuol-
lon supistaminen lisää psy-
kiatrisen osastohoidon tarvet-
ta (Paakkonen 2012). Koulu-
terveydenhuolto maksaa 125 
e/oppilas/vuosi, nuorisopsy-
kiatrinen laitoshoito 9000 – 
15 000 e/kk/potilas (Tervey-
denhoitajaliitto). 

Ikääntyneille 
ihmisarvoista 

hoitoa
Nuorena tein keikkatöitä Suo-
men suurimmassa vanhainko-
dissa. Muistan, kun aamulla 
seitsemältä totesin kollegoi-
den kanssa tilanteen: 54 täy-
sin autettavaa vuodepotilasta, 
viisi hoitajaa. Aamuvuoron 
päättyessä kaikki oli hoidettu, 
mutta lähtiessä otin jääkaa-

Taina nähdään useimmiten 
kylällä lenkillä.

Pornainen on hyvin ”lapsel-
linen” kunta. Omiin elämän-
arvoihini kuuluu näkemys 
siitä, että lapsi tuo leivän tul-
lessaan. Kasvavan ikäpolven 
hyvinvointiin panostaminen 
on kuin panisi rahaa pankkiin. 
Näin on myös silloin, kun tar-
vitaan toimivia tiloja koulun-
käyntiä ja harrastustoimintaa 
varten tai turvallisia kevyen-
liikenteen väyliä. Lasten op-

Kunnallisista luottamustehtä-
vistä minulla on kokemusta 
kahdelta vaalikaudelta. Sii-
tä on ollut hyötyä itselle, kun 
on saanut olla mukana, oppia 
ja nähdä miten kunnallinen 
päätöksentekoprosessi toimii. 
Taustoista on pitänyt ottaa sel-
vää ja tärkeänä on myös ollut 
saada tehdä asiat yhdessä. Nyt 
vaikutan toista kautta Uuden-
maan päihdehuollon kuntayh-
tymän hallituksen ja valtuus-
ton jäsenenä. Tällä kaudella 
olen myös ollut vapaa-aika-
lautakunnassa.

 
Olen mukana kunnallis-

vaaliehdokkaana, koska olen 
kiinnostunut hoitamaan yh-
teisiä asioita ja viemään nii-
tä mahdollisuuksien mukaan 
eteenpäin. Olen luonteeltani 
rohkea ja uskallan myös kysyä 
ja kertoa rakentavasti mielipi-
teeni asioista. Pidän yhteisten 
asioiden hoitamista hyvin tär-
keänä. Minulle tärkeitä arvoja 
ovat rehellisyys, vastuuntunto 
ja oikeudenmukaisuus. Täl-
laisen luottamusnaisen mi-
nusta saa, jos tulen valituksi 
valtuustoon.
.

Henny ompelee halloween-asua Parkojan koulun juhliin.

Lehden kustannuksista vastaavat Keskustan 
Pornaisten kunnallisjärjestö ry. ja ehdokkaat. 
Tukea on antanut myös Ammattiliitto Pro.

 Merja ja lenkkikaveri Anssi

Kirjoitin 20 vuotta sitten 
pääkirjoituksen vaalilehteen 
ja tarkastelin siinä kestävän 
kehityksen luomia mahdolli-
suuksia kehittää kotikuntaam-
me.

Olemme viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aika-
na selviytyneet esille tulleista 
haasteista ja kyenneet rakenta-
maan kunnan, jossa ihmisten  
on hyvä asua ja joka tarjoaa 
hyvät peruspalvelut kaiken-
ikäisille.

Tämän on mahdollistanut 
valittu kestävä kehitys, joka 
meillä Pornaisissa on merkin-
nyt tarkkaa taloutta, pitkäjän-
teistä ajattelua, mutta myös 
rohkeutta uudistua.

Kunnan väkiluku on kas-
vanut tasaisesti taaten kunnan 
kehityksen. Viime vuosina 
tehdyt investoinnit kaava-alu-
eilla kuin kylillekin rakenne-
tut vesi-, viemäri-, valokuitu-
verkot luovat pohjan kunnan 
kehittyä  luonnonläheisenä, 
nykyaikaisena maalaispitäjä-
nä.

 Tarvitsemme lisää yrittä-
jyyttä ja yritystoimintaa, sil-
lä työpaikkaomavaraisuus on 
alhainen. Niinpä työpaikkojen 
lisääminen on tärkeä tavoite, 
jolla turvaamme kunnan ve-
rotulopohjaa ja lisäämme kun-
nan vetovoimaisuutta ja viih-
tyvyyttä.

Meillä on asiat otettu asioi-
na, niitä on huolella mietitty, 
tehty ratkaisuja melko yksi-
tuumaisesti ja toimittu tehty-
jen ratkaisujen puolesta. niin 
varmasti jatkossakin, sillä 
vaikeina jos milloin tarvitaan 

yksimielisyyttä, oikeudenmu-
kaisuutta ja heikommassa ase-
massa olevien huomioimista.  

Valtionapujen pienenemi-
nen on kova haaste kaikille 
kunnille etenkin pienille – ei 
yksinomaan Pornaisille. Tästä 
huolimatta uskon Pornaisten 
edelleen selviävän itsenäisenä 
kuntana elinvoimaisuutta ja 
vahvuuksiamme kehittämällä.

Tämän vuoden kunnallis-
vaalit ovat myös linjavaalit. 
Hallitusohjelmaan kirjattu ta-
voite 70 kunnasta, on väärä ja 
epäoikeuden mukainen niitä 
pieniä kuntia kohtaan, jotka 
ovat hoitaneet asiansa hyvin.

Päätöksenteon siirtyminen 
kauemmas suuriin kuntakes-
kuksiin on vakava isku lähide-
mokratialle.  Näissä vaaleissa 
haetaan vastausta kysymyk-
seen jatkaako Pornainen itse-
näisenä kuntana ja haluavatko 
kuntalaiset edelleen olla ”Por-
nalaisia”.

Kuntien kannalta tärkein 
hanke kuitenkin on miten ns 
sote-hanke etenee ja ennen 
kaikkea miten miten terveys-
palvelut järjestetään tulevai-
suudessa.

  
Juha Virkki

Kehittyvä Pornainen

Henny Sintonen on paljas-
jalkainen helsinkiläinen, joka 
muutti kaksitoista vuotta sit-
ten miehensä mukana Pornai-
siin. Ajatteli ensin viettää siel-
lä vain äitiyslomansa, mutta 
alkoikin viihtyä.

- Tässä sitä ollaan, ei kos-
kaan pitäisi sanoa ei, Henny 
heläyttää iloisesti.  Hän ker-
too viihtyvänsä erinomaisesti 
Pornaisissa, josta on helppo 
lähteä joka suuntaan. Henny 
toimii lastenhoitajana Helsin-
gin kaupungin palveluksessa, 
on toiminut jo yli kolmekym-
mentä vuotta ja nähnyt laidas-
ta laitaan alalla tapahtuneet 
muutokset. Henny kertoo hu-
rauttavansa 35 minuutissa ko-
tipihalta Helsinkiin.

Henny kiittelee, että Pornai-
sissa ovat hammashoito, kou-
luterveydenhoito ja kouluasi-
at hoidettu hyvin. Hän kertoo 
myös aina saaneensa ajan ter-
veyskeskukseen samalle päi-
välle.

Hennylle ovat tärkeitä lap-
set ja nuoret, vanhuksia unoh-
tamatta.  Hän kannattaa yh-
teistyötä naapurikuntien kans-
sa niin, että samalla kuntien 
yksilöllisyys säilyy.

Henny sanoo rakastavansa 
käsitöiden tekemistä ja leipo-
mista. Telkkaria katsoessa ja 
muuallakin puikot heiluvat ja 
niin kotiväki kuin työtoverit-
kin saavat herkutella Hennyn 
leivonnaisilla.

Teksti Leena Sorvali

Kirveskoskenkoulu ja 
Yläkoulu ovat jo his-
toriaa. Pornaisissa al-
koi elokuussa toimia 
yhtenäiskoulu.

Kahden koulun yhdistäminen 
on iso asia. Tätäkin asiaa val-
misteltiin pitkään.

Aikoinaan Suomen ensim-
mäisiin kokeiluperuskoului-
hin kuulunut koulu on histo-
riaa..

Suomalaista koulutusta on ke-
hitetty oikeudenmukaisuuden 
ja tasa-arvon lähtökohdista si-
ten, että jokaiselle on oikeus 
laadukkaaseen perusopetuk-
seen ja jatko-opintoihin. 

Tästä huolimatta koulun 
suurena haasteena on mm. 
nuorten syrjäytymisen vaara, 
jatko- opiskelupaikan tai työ-
paikan puuttuminen. 

Pornaisissa näihin asioihin 
on puututtu ja ryhdytty toi-
menpiteisiin, että jokaiselle 
annettaisiin tasa-arvoiset läh-
tökohdat elämää varten. 

Koulu on lasten ja nuor-
ten ensimmäinen ”työpaik-
ka”, jossa opitaan työntekoa 
eli opiskelua. Jokainen aikui-
nen haluaa, että työpaikka on 
viihtyisä ja että siellä ei kiu-
sata ketään. Sama oikeus on 
oppilailla. Koulukiusaamista 
ei saa hyväksyä. Jos sitä to-
detaan, on tilanne selvitettävä 
heti. Koulukiusaamista ei pi-
dä sallia myöskään koulumat-

kalla, joka mielestäni on kou-
lumaailman kokonaisuuteen 
kuuluva osa. 

Koulu ei yksin kasva-
ta nuoria elämää varten, sil-
lä koti, joka on yhteiskunnan 
perusta, on kaikkein tärkein 
kasvattaja. 

Nykyaikana, tässä globaa-
lisessa maailmassa, eivät Por-
naisten kunta ja koululaitos 
saatikka kodit voi olla yksit-
täisiä eristyneitä saarekkeita.

Me voimme tarjota nuo-
rille mahdollisimman hyvät 
lähtökohdat ja innostaa sekä 
kannustaa heitä eteenpäin elä-
mään, jossa uuden asian oppi-
minen on kuin jatkuva seik-
kailu.

 Juha Virkki,  Sivistyslauta-
kunnan puheenjohtaja

Yhtenäiskoulu jatkaa kehitystä

Olen muuttanut Pornai-
siin seitsemän vuotta sitten. 
Perheeseeni kuuluu kaksi 
kouluikäistä, Kolumbias-
ta vauvaikäisenä adoptoitua 
lasta ja erityisopettajapuoli-
so, jonka kanssa on vedetty 
yhtä köyttä pitkälti yli 20 
vuotta. Olen valmistunut en-
simmäiseen hoitoalan am-
mattiin kehitysvammaisten-
hoitajaksi vuonna 1987, las-
tensairaanhoitajaksi 1991, 
terveydenhoitajaksi 2008 ja 
hoitotyön opettajaksi 2012. 
Terveystieteiden maisteri-
opinnot on tarkoitus saada 
valmiiksi tulevan talven ai-
kana. Olen opintovapaal-
la äitiys- ja lastenneuvolan 
terveydenhoitajan toimesta 
Sipoossa ja opintojen ohel-
la teen tuntitöitä hoitotyön 
opettajana Järvenpään seu-
rakuntaopistolla ja Porvoon 
Laurea AMK:ssa.

pimisen ja liikkumisen tuke-
minen tuottavat hyvinvointia 
moninkertaisesti, kun lapsista 
kasvaa aikanaan vastuullisia 
veronmaksajia. 

Terveyttä kaikille 
vuoteen x, millä 

rahalla?
Terveyskeskuksen ei-kiireel-
lisen hoidon jonotusajat ovat 
viisi viikkoa. Siinä ajassa mo-
ni sairaus ehtii muuttua kroo-
niseksi. Yksityissektori ei ole 
useimmille vaihtoehto, eikä 
siellä hoideta potilaita, jotka 
tarvitsevat kalleinta ja vaati-
vinta hoitoa. Paras laadun tae 
kaikilla terveyden- ja sosiaa-
lihuollon sektoreilla on riittä-
vä määrä osaavaa ja motivoi-
tunutta henkilökuntaa. Vaikka 
määriteltäisiin millaisia mitoi-
tuksia tahansa, potilaan saama 
hoito on juuri niin hyvää ja 
asiantuntevaa kuin on hoito-
ketjun heikoin lenkki. Kunta 
voi työnantajana kilpailla par-
haista työntekijöistä huolehti-
malla, että hoitoyksiköillä on 
käytössään niiden tarvitsemat 
resurssit.

Terveyspalveluiden te-
hottomuus ei poistu luomalla 
isompia organisaatioita. Isos-
sa organisaatiossa yksittäisen 
potilaan ääni hukkuu koneis-

Monen vuoden odotus päättyy, kun Jokimäen koulun rakennustyöt tällä tontilla alkavat. Uusi 
koulu on vahva osoitus siitä, että meillä valtuusto pystyy yhteistyöhön ja haluaa kehittää koti-
kuntaamme. 
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Tähän kysymykseen 
vastaa herkästi, en 
mitään. Kun asiaa 
ajattelee vähän syväl-
lisemmin, niin harras-
tuksia kyllä on. Kai-
killa meillä on vuoro-
kaudessa 24 tuntia 
ja jollakin se nukku-
misen ja työn välinen 
aika täytetään. 

Olisiko trendikästä vasta-
ta ruuanlaitto, kun joka päivä 
tulee perheelle kokattua. Ai-
kaansaannokset ovat kylläkin 
perinteistäkin perinteisempää 
kotiruokaa. Ei oikein kehtaa 
hehkuttaa harrastavansa kok-
kausta.

Puutarhanhoito taitaa olla 
nyt muodissa. Puutarhatyöt 
koen mieluisiksi. Puutarhani 
ei kyllä sovi lehtien esittele-
mäksi eikä näyttelypihaksi.  
Mistä se johtuukin, että nyt yli 
viisikymppisenä nauttii kas-
vimaan kitkemisestä, kun se 
nuorempana oli pakkopullaa? 
Tänä vuonna kasvimaa onkin 
antanut runsaan sadon pork-
kanoita, lanttuja, sipuleita ja 
papuja. Kukkapenkeissäni on 
moni perenna ottanut vallan ja 
levittäytyy minun suunnitel-
mistani viis veisten. Vadelmat 
ja  maa-artisokat hukkuivat  
nokkosten sekaan, tosin nok-
konenhan on nyt niin terveel-
liseksi todettu villivihannes. 

Todellinen intohimoni on 
marjastus ja sienestys. Vuosi 
sitten syksyllä suppilovahve-
ron poiminta jo lähti käsistä. 

Sato oli tosi runsas ja kun tie-
si paikat, sieniä ei vain kerta 
kaikkiaan voinut jättää met-
sään. Tänä kesänä pakastinta 
inventoidessani totesin, että 
minun puolestani tänä vuon-
na ei tarvitsisi tulla yhtään 
suppilovahveroa. No kantta-
relleja on jo tullut poimittua 
ja suppiksetkin ovat jo nous-
seet. Mustikoita on poimittu 
niin paljon, että pakastimeen 
ei juuri enää mitään mahdu  ja 
oli siirryttävä hillonkeittolin-
jalle.  

Hevosen hoitokin kuulos-
taa hienolta harrastukselta ja 
hoidanhan minä meidän he-
vosta, kun hevosta halunneet 
tytöt (tyttäreni ja hänen serk-
kunsa) ovat opiskelemassa ja 
hevosesta huolehtiminen on 
jäänyt  suurelta osin meille 
vanhuksille. Hevosharrastuk-
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Nuorisolaki. Olet-
ko tiennyt kyseisen 
lain olemassa olos-
ta? Nuorisolain piiriin 
kuuluvat kaikki alle 
29-vuotiaat. Nuori-
solaki säädettiin pal-
velualueet poikkileik-
kaavaksi laiksi, jon-
ka tulisi taata nuorille 
mahdollisuus osal-
listua itseään koske-
vaan päätöksente-
koon. Lain ensimmäi-
sessä pykälässä tä-
mä tuodaan selkeästi 
esille.

”Tämän lain tarkoituksena on 
tukea nuorten kasvua ja itse-
näistymistä, edistää nuorten 
aktiivista kansalaisuutta ja 
nuorten sosiaalista vahvista-
mista sekä parantaa nuorten 
kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen 
toteuttamisessa lähtökohtina 
ovat yhteisöllisyys, yhteisvas-
tuu, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo, monikulttuurisuus ja 
kansainvälisyys, terveet elä-
mäntavat sekä ympäristön ja 
elämänkunnioittaminen.” 
(http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2006/20060072)

Lakiin lisättiin vuonna 2011 
kaksi pykälää. 7b § etsiväs-
tä nuorisotyöstä ja 7a § pai-
kallisesta monialaisesta vi-
ranomaisyhteistyöstä. Etsi-
vän nuorisotyön tehtävänä on 
löytää ja ohjata nuoria, jotka 
ovat jääneet palveluiden ul-
kopuolelle. Etsivän nuoriso-
työn työntekijän palkkaami-
seen saadaan toistaiseksi val-
tion avustusta. Siinä vaihees-
sa kun valtion avustus työhön 
loppuu, pitää raha löytyä kun-
nalta itseltään koska työmuoto 
on lakiin kirjattu. 7a § mainit-

Lakiko lain vuoksi vai 
yhteiseksi parhaaksi?

tu monialainen viranomaisyh-
teistyö ei ole kevytperustei-
nen työryhmä vaan laissa on 
määritelty sille selkeästi oma 
tehtävä. Nuorten palvelu- ja 
ohjausverkoston tarkoitus on 
mm. kerätä ja koota tietoa 
nuorten ja lasten palveluiden 
saatavuudesta, laadukkuudes-
ta ja riittävyydestä. Ryhmältä 
kuntapäättäjät saavat tietoa 
lasten ja nuorten oloista kun-
nassa.  He ovat oiva väylä saa-
da ensi käden tietoa päätösten 
tueksi.

Nuorten kuulemisesta sano-
taan seuraavaa pykälässä 8: 
”Nuorille tulee järjestää mah-
dollisuus osallistua paikallis-
ta ja alueellista nuorisotyö-
tä ja -politiikkaa koskevien 
asioiden käsittelyyn. Lisäk-
si nuoria on kuultava heitä 
koskevissa asioissa.” (http://
www.finlex.fi/fi/laki/ajanta-
sa/2006/20060072). 

Lain tämä kohta saadaan 
täytettyä, kun kuntavaalien 
aikaan valitaan myös nuori-
sovaltuusto. Tässä on meille 
aikuisille haaste. Miten saam-
me nuoret innokkaat olemaan 
mukana ja tekemään sitä, mi-
hin heidät on valittu eli anta-
maan äänensä kuulua nuori-
soa koskevissa asioissa. Mi-
ten osaamme kasvattaa nuoria 
siihen, että olemalla aktiivinen 
voi vaikuttaa omiin asioihin. 
Ja toisaalta omaa luottamusta 
siihen, että kun he jotain yrit-
tävät, me aikuiset emme lan-
nista vaan olemme kannus-
tavia. Nyt meillä kaikilla on 
mahdollisuus aktivoida nuoria 
hyvään ja mielekkääseen teke-
miseen ja antaa heille tunteen 
kuulua joukkoon ja tähän kun-
taan.

Tässä oli muutamia nosto-
ja kyseisestä laista. Nostaisin 

vielä lain ulkopuolelta yh-
teiskuntatakuun. Hallitusoh-
jelmaan sisältyy nuorten yh-
teiskuntatakuun toteuttami-
nen siten, että jokaiselle alle 
25-vuotiaalle ja alle 30-vuo-
tiaalle vastavalmistuneelle 
voidaan tarjota työ-, harjoit-
telu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikka viimeistään 
kolmen kuukauden kulues-
sa työttömäksi joutumises-
ta (http://www.tem.fi/index.
phtml?s=4659). Tämän täyt-
tämiseksi ei riitä ainoastaan 
nuorison kanssa työtä tekevi-
en ponnistelut vaan tähän tar-
vitaan laaja-alaista yhteistyö-
tä viranomaisten kesken yli 
hallintokuntien. Loppuvuo-
den aikana kuntapäättäjien pi-
tää tarkastella, miten meidän 
kunnassa asiat saadaan hoidet-
tua niiden vaatimalla tasolla ja 
miten pystymme kuntana vas-
taamaan haasteeseen.

Pornainen on Suomen kol-
manneksi nuorin kunta. Kun-
tapäättäjien tulee oikeasti olla 
kiinnostuneita nuoria ja lap-
sia koskevista asioista. Hei-
tä on paljon ja heidän hyvin-
vointinsa kuvastaa sitä, miten 
kunta oikeasti voi. Heistä kas-
vaa aikuisia, jotka sitten ai-
kuisenakin ovat kiinnostunei-
ta olemaan mukana yhteisössä 
ja sen asioissa, jos hoidamme 
heidän asiat hyvin nyt kun he 
ovat nuoria ja lapsia.

Tea Nieminen
Erityisnuorisotyöntekijä/ 
sosionomi-amk opiskelija

Mitä sinä 
harrastat?

 JAANA PUTUS

Kolumni

Innokkaana metsästäjänä ja luon-
nossa liikkujana minulla on ollut 
mahdollisuus liikkua Pornaisten 
metsissä. Niiltä reissuilta on  koti-
tuomisina ollut niin riistaa kuin sie-
niä ja marjojakin.

Metsästyksen harrastajille on vielä suhteelli-
sen paljon yhtenäisiä metsiä, jotka ovat edelly-
tyksenä  esimerkiksi hirven metsästykseen. Mil-
lainen on tulevaisuus?

Metsästäjien, marjastajien ja muiden luonnossa 
liikkuvien toiveena on, että uudisrakentaminen 
keskittyisi mahdollisimman paljon jo rakenne-
tuille alueille, kattavien ja vesi- ja viemäriver-

Yhtenäiset metsäalueet takaavat metsästysharrastuksen tulevaisuudessa

kostojen varteen. Näillä toi-
milla meidän yhtenäiset met-
säalueet eivät pirstoutuisi ja 
metsästyskin olisi turvallisem-
paa, kun taloja ei ole lähetty-
villä. Sienestäjien ja marjas-
tajienkaan ei tarvitsisi mennä 
poimimaan kenenkään talojen 
“ nurkkin “.

Risto Piirainen

seen kuuluu tietysti heinänte-
ko kesäisin. Lampaat saivat 
jäädä minun harrastusvali-
koimastani pois, kun se me-
ni extreme-urheilun puolelle. 
Muutamien tuntien rupeama 
lampaiden perässä juoksua  
pitkin kylän peltoja ja metsiä 
useamman kerran syyskesällä 
sai mitan täyteen.

Yhteenvetona näistä mi-
nun harrastuksistani voisi to-
deta, että harrastan maaseu-
tuelämää, johon kuuluu mo-
nipuolisesti lannanluomista, 
kunnanvaltuuston kokousta 
ja kaikkea muuta siltä väliltä. 
Kaunokirjallisuudesta ja kä-
sitöistä haaveilen, sitten eläk-
keellä.....

Keskusta Pornainen

Lähellä

Meille on tärkeintä, että Pornaisissa 
kuntalaiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, 

riittävän läheltä ja laadukkaina. 

HALUAMME PORNAISIIN
 • toimivat kevyenliikenteen väylät
 • hyvin toimivan terveyskeskuksen

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

Keskustalainen ajattelu läh-
tee siitä, että kuntalaisella pi-
tää olla mahdollisuus tehdä 
hänen elämäntilanteensa mu-
kaisia, aitoja valintoja niin 
asumisessa, lasten hoidossa 
kuin muissakin tärkeissä arjen 
asioissa. Hyvä kuntapolitiikka 
tukee näitä valinnanmahdolli-
suuksia.

Keskusta haluaa myös hyö-
dyntää sen osaamisen ja ne 
voimavarat, joita löytyy yk-
sittäisiltä kuntalaisilta, jär-
jestöiltä ja muilta yhteisöiltä. 
Hyvää kuntaa ei voi olla il-
man ihmisten omatoimisuutta 
ja vastuunkantoa itsestään ja 
läheisistään.

Näille sanomme Pornaisissa 
KYLLÄ: • Lähipalvelut

• Lähidemokratia
• Lapsiperheiden hyvinvointi
• Nuorten aktivointi
• Ikäihmisten hyvät palvelut
• Monipuolinen kuntayhteistyö ja verkostot
• Kansalaisvaikuttaminen

Näille sanomme 
EI: • Maaseudun palvelujen alasajo
 • Kansalaisten eriarvoistaminen 
 • Keskittäminen

Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestö ry. 
Pj. Juha Virkki
0400 841 293 

juha.virkki@virtek.fi 
Sihteeri Jaana Putus

0400 015153, jaana.putus@pp.inet.fi

www.pornaistenkeskusta.fi

Kunnan menestymisen ehto 
on onnistunut elinkeinopoli-
tiikka, joka luo edellytykset 
toimiville hyvinvointipalve-
luille. Yrittäjyys synnyttää 
myös elinvoimaisuutta kun-
taan ja laajemmallekin alueel-
le. Keskustan mielestä kunnal-
la on päävastuu oman alueen-
sa kehityksen suunnasta.

Huhtikuu 
1982

Pidän sylissäni sinua tyttä-
reni, katsot minua syvänsini-
sillä silmilläsi, minusta on tul-
lut äiti. Sydämeni on pakahtua 
onnesta. Kaiken ilon keskellä 
en voi olla ajattelematta vas-
tuuta, joka minulla ja isälläsi 
on sinun elämästäsi. Onneksi 
sait syntyä Suomeen, ajatte-
len. Täällä on hyvä neuvola-
järjestelmä, terveydenhoito, 
päivähoito, lapsilisät, kaikille 
yhtenäinen peruskoulu ja mo-
nia muita asioita, joista lapsi-
perhe useissa maissa saisi vain 
haaveilla. Tiedän, että suoma-
lainen yhteiskunta tukisi meitä 
vanhempina.

Valmistuin kahden vuo-
den kuluttua opettajaksi ja 
sain pienellä koululla Poh-
jois-Karjalassa opetettavak-
seni viisi ekaluokkalaista ja 
kuusi toisen luokan oppilasta. 
Näin oppilaiden luottavaiset, 
tiedonjanoiset silmät. Silloin 
ajattelin vastuutani, nyt opet-
tajan näkökulmasta. Halusin 
opettajana jakaa oppilailleni 
elämässä tarvittavia tietoja ja 
taitoja. Tiesin, että se onnistui-
si perheiden kanssa yhdessä ja 
niiden resurssien turvin, joita 
suomalainen yhteiskunta kou-
lutukseen antaa. 

Säästöjä

Tuolloin ei vielä puhuttu la-
masta, mutta kun se sitten yh-
deksänkymmentäluvun alussa 
iski rankalla kädellä yhteis-
kuntaamme vastaan, ei si-
tä voinut olla huomaamatta. 
Lapsiperheiden toimeentulo 
kapeni mm. työttömyyden, 
verotuksen lapsivähennyksen 
poiston, lapsilisien leikka-
usten, sairauskuluvähennys-
ten poistumisen jne. myötä. 
Myös kouluissa alettiin sääs-
tää. Jälkeenpäin huomattiin, 
mitä kaikkea lama ja sen mu-
kanaan tuomat säästötoimen-
piteet saivat aikaan yhä use-
ammille lapsille ja nuorille. 
Psyykkinen oireilu alkoi nä-
kyä enenevässä määrin kou-
luissa ja tämä aiheutti paineita 
erityisopetukseen, perheneu-
volaan ja lastenpsykiatriaan. 
Edellisen laman jälkiä korja-
taan vieläkin.

Nyt olemme jälleen
tilanteessa, jossa 

talousnäkymät ovat
epävakaat

Haluaisin uskoa, että edelli-
nen lama on opettanut meil-
le jotain -  sen, että lasten ja 
nuorten tarpeita ei voi sääs-
tösyihin vedoten jättää huo-
miotta. Tällaiset säästötoi-
menpiteet, joita esitetään, tu-
levat vastaan ennemmin tai 
myöhemmin lasten ja nuorten 
pahoinvoinnin ja syrjäytymi-
sen lisääntymisenä. Tällaisten 
vääristä toimenpiteistä aiheu-
tuneiden virheiden korjaami-

nen jälkeenpäin tulee todel-
la kalliiksi. Eikä kaikkea voi 
edes rahalla korjata.

Sinisilmäinen tyttäreni on 
nyt aikuinen. Hän työskente-
lee lastenpsykiatrian osastol-
la sairaanhoitajana. Hän on 
nähnyt siellä, kuinka pienen-
kin lapsen elämä voi olla sir-
paleina ja että yhteiskunnas-
sa tarvitaan varhaista puuttu-
mista lasten hätään. Aikuisten 
on yhdessä kannettava huolta 
pienemmistään ja heikommis-
taan.  Neuvolajärjestelmän ja 
perusterveydenhoidon taso on 
pidettävä korkealla, päivähoi-
don laatuun sekä esiopetuksen 
ja koulutuksen resursseihin on 
satsattava riittävästi. Nuorille 
on tarjottava mielekästä toi-
mintaa vapaa-aikana.  Perhei-
den on saatava apua ajoissa, 
silloin kun avuntarvetta on.

Pornainen on kunta,
jossa on paljon
lapsia ja nuoria

Kunnassamme on yli 1400 
alle 18-vuotiasta, heistä n. 
400 on viisivuotiaita tai nuo-
rempia, perusopetuksen pii-
rissä on n. 900 lasta ja nuorta. 
Lapsiperheet ovat kuntamme 
rikkaus, mutta lapset ja nuo-
ret ovat myös kunnalle suuri 
menoerä. Tämä asettaa suuria 
haasteita sille, että kuntamme 
pystyy pitämään palvelutason-
sa hyvänä. Nytkään se ei ole 
huono, mutta aina voi miettiä, 
mitä voisimme tehdä parem-
min. 

Meidän tulee
panostaa 

laadukkaaseen
päivähoitoon ja
esiopetukseen

Perheille tulee tehdä mah-
dolliseksi valinta kotihoidon, 
kunnallisen tai yksityisen 
päivähoidon välillä. Esiope-
tuksemme taso on korkealla. 
Mielestäni olisi tärkeää, että 
nyt kunnassamme olevaa var-
haiserityisopettajan toimenku-
vaa jatketaan, jolloin mahdol-
listuu lapsen tukeminen vaike-
uksien ilmetessä jo esikoulun 
aikana. 

Ei pihistetä yhtään 
lapsilta ja nuorilta

Luokkakoot kunnan kouluis-
sa ovat vielä sopivan pieniä ja 
tuntikehys on säilynyt riittävä-
nä. Myös oppikirjoihin ja ope-
tusvälineisiin on vielä saatu 
varoja riittävästi. Enää ei kui-
tenkaan näistäkään ole varaa 
pihistää opetuksen kärsimättä. 
Tietotekniseen laitteistoon pi-
täisi satsata, jotta pysyisimme 
kouluissa ajan hermoilla. Ete-
läisen koulun hanke on eden-
nyt ja odotetaan rakentamisen 
aloittamista. Uuden koulun 
myötä myös Laukkosken ja 
Jokimäen koulujen oppilaat 
saavat toimivat koulutilat.

Laadukasta
vapaa-aikaa

Kunnan nuorisotoimi, urhei-
luseurat ja seurakunta omalta 
osaltaan panostavat siihen, et-
tä nuorille olisi vapaa-aikana 
mielekästä tekemistä. Perus-
tettava nuorisovaltuusto an-
taa nuorille mahdollisuuden 
tutustua kunnalliseen päätök-
sentekoon ja suo mahdolli-
suuden saada nuorten ääntä 
kuuluville heitä koskevissa 
asioissa. Näin nuoria saadaan 
kehittävän toiminnan piiriin ja 
mahdollinen syrjäytyminen, 
päihteiden käyttö ja häiriökä-
yttäytyminen saadaan ehkäis-
tyä tai ainakin vähenemään. 

Toimivat joukko-
liikenneyhteydet

Toisen asteen koulutuspaikat 
sijaitsevat naapurikunnissa ja 
sen vuoksi on tärkeää turva-
ta joukkoliikenneyhteyksien 
säilyminen Pornaisista lähi-
kuntiin. 

Lokakuu 
2012

Uskon, että meidän pornais-
laisten yhteinen tahtotila on 
se, että tarvitsemamme pal-
velut säilyvät mahdollisim-
man lähellä ja että ne ovat 
laadukkaita. Olen myös sitä 
mieltä, että rakkaus kotiseu-
tuun syntyy lapsuudessa ja 
nuoruudessa. Juuremme ovat 
siellä, missä meistä välitetään 
aidosti, missä koemme turvaa 
ja missä saamme tukea. Us-
kon, että moni haluaa palata 
opiskelujensa jälkeen omalle 
kotiseudulleen. Tämän päivän 
lapset ja nuoret ovat huomisen 
veronmaksajia ja huolehtivat 
silloin omalta osaltaan kun-
nan palvelujen tuottamisesta.

Keskustalaisuus aatteena 
on aina korostanut perhekes-
keisyyttä ja välittämistä toisis-
ta. Keskustalaisuus ajaa lähi-
demokratiaa, mutta korostaa 
samalla myös yhteistyötä lä-
hialueiden kesken. Pornaisten 
kunnalla on kaikki edellytyk-
set säilyä itsenäisenä kuntana, 
joka voi tarjota hyvät palvelut 
kuntalaisilleen tuottamalla ne 
itse tai tarpeen mukaan lähi-
kuntien kanssa yhteistyössä.

Haluan omalta osaltani tu-
kea pornaislaisten perheiden, 
lasten ja nuorten hyvinvoin-
tia ja antaa osaamiseni ja tie-
tämykseni käyttöön kunnalli-
sessa päätöksenteossa.

Päivi Laitinen
Luokanopettaja
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Keskusta Pornainen Keskusta Pornainen

1.  Olen juuri 40 vuotta täyttänyt 
paljasjalkainen pornaislainen maan-
viljelijä/yrittäjä. Perheeseeni kuuluu 
vaimo ja kaksi lasta.

2. Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kunnan luottamus-
tehtävistä.

3 + 4. Vanhemmiten olen kiinnostunut yhteiskunnalli-
sista asioista ja seuraan niitä aktiivisesti eri medioista. Kotikun-
nassamme tärkeitä asioita ovat tällä hetkellä tuleva kuntaliitos, 
asia joka ei toivottavasti tulisi olemaan niin ehdoton kuin siitä 
on puhuttu.

Toisia tärkeitä asioita ovat terveydenhuoltoon sekä vanhusten 
että lasten hoitoon liittyvät asiat.  Kolmantena asiana, jonka ha-
luaisin tuoda esiin, on työpaikkojen luominen kuntaamme.  Yri-
tystoiminnan houkutteleminen kuntaamme on mielestäni jäänyt 
liian vähälle huomiolle verrattuna esimerkiksi naapurikuntiin.

5. Äänestäjät saavat minusta rehellisen ja uutteran kunta-
vaikuttajan, joka uskaltaa esittää myös omat mielipiteensä.

1. Perheeseeni kuuluu vaimo, 
syyskuun alussa syntynyt poika 
ja kolme kissaa.  Olen syntynyt 
Pornaisten Halkiassa, muuttanut
sieltä vuonna 2001 Vantaalle ja 
takaisin Pornaisiin Kirves-
koskelle vuonna 2008.

3. Minua pyydettiin ehdokkaaksi ja muutaman päivän mietin-
nän jälkeen päätin suostua ajatellessani, että voisihan sitä yrittää 
saada jotain aikaan oman kylän parantamiseksi.  Mielestäni nuo-
risolle pitäisi saada joitain hyödyllisiä harrastusmahdollisuuksia 
ja tekemistä iloille ja viikonlopuille omalla kylällä.

4. Pornainen on hyvä paikka asua ja olla. Täällä pidetään 
toisista huolta ja katsotaan toisten perään  -  ainakin niiltä osin, 
mitä itse tiedän.

5. Olen maalaisjärkinen ja oikeudenmukainen.  Ilmaisen mie-
lipiteeni ehkä jopa liiankin helposti ja selkeästi  -  sekä kysyttä-
essä että ilman kysymistä.

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:

1. Olen 36-vuotias rakennuspiirtäjä ja miljöösuunnittelija. 
Työskentelen tällä hetkellä Tuusulasssa puutarhamyymälän 
myymälävastaavana.  Harrastuksiini kuuluvat kesäisin puutar-
hanhoito sekä hyöriminen kasvihuoneessa ja kasvimaalla. Tal-
visin tulee usein käperryttyä käsitöiden pariin sohvan nurkkaan.

Asun Hevonselässä lähellä kirkonkylää. Perheeseeni kuu-
luu mieheni Mika sekä lapset Iida (11 v) ja Onni (7 v).  Kotona 
hyörii jaloissa myös kaksi kissaa.  Olen syntynyt ja asunut Hy-
vinkäällä pienen ikäni. Pornaisissa aloin pyöriä parikymmentä-
vuotta sitten seurustelun merkeissä.

2. Olen ollut Pornaisten rakennuslautakunnan jäsen vuosi-
na 2001 - 2005 ja Pornaisten seurakunnan kirkkovaltuuston ja 
-neuvoston jäsen vuosina 2003 - 2010.  Tällä hetkellä olen edel-
leen kirkkovaltuuston varajäsen.

3. Kunnalliset asiat ovat aina kiinnostaneet minua.  Mikä oli-
si parempi paikka kuin kunnanvaltuusto päästä vaikuttamaan 
päätöksentekoon ja osallistua tekemään Pornaisista entistä pa-
rempaa ja toimivampaa asuinpaikkaa meille kuntalaisille  -  niin 
nuorille kuin vanhemmillekin.

4. Mielestäni asioita on täällä näillä resursseilla hoidettu ihan  
hyvällä tavalla, mutta aina on parantamisen varaa.  Itse olen 
viihtynyt Pornaisissa, täällä on ollut hyvä asua ja kasvattaa per-
hettä luonnon läheisyydessä.  Toivon, että jatkossakin Pornai-
sille ominaiset kumpuilevat peltomaisemat ainakin osaksi säi-
lyisivät kylän ilmeessä eikä kaikkia peltoja pirstottaisi rakent-
misella.

5. Äänestäjät saavat helposti lähestyttävän, yhteistyökykyisen 
ja luotettavan luottamusnaisen.

Tämän kuvan otti 7-vuotias poikani Onni, joka jaksaa lähteä 
äidin apusilmiksi ja onkin osoittautunut tarkaksi suppilovah-
veroiden löytäjäksi.

1. Olen 46-vuotias kahden pojan (24 v ja 18 v) ja yhden 
tyttären (15 v) isä. Olen myös yhden naperon vaari. Leipäni 
tienaan automaatio-/instrumentti -kunnossapidon työnjohtajan/
työnsuunnittelijan tehtävissä.

Harrastukseni ovat pyörineet pääasiassa urheilun ja jouk-
kuepelien (mm. kuntosali, karate, kaukalopallo ja sähly) sekä 
kymmenisen vuotta junioriohjaajana mm. jääkiekon ja saliban-
dyn parissa.  Ikääntymisen ja laiskistumisen myötä liikunnalli-
set harrastukseni ovat jääneet vähemmälle ja olen korvannut ne 
pienimuotoisella bänditoiminnalla.

2. Asustelen paluumuuttajana vanhassa lapsuudenkodissani 
Kupsenkylässä. Välillä tein 16 vuoden lenkin Porvoossa eli pal-
jasjalkainen pornaislainen olen, vaikka en koko ikääni ole ollut 
kylän vahvuudessa.

3. Aikaisempaa kokemusta kunnallisista luottamustehtävis-
tä minulla ei ole, rehellisesti sanottuna olen ehdokkaana, kos-
ka minua pyydettiin.  Minua kiinnostavat asuinkuntani ja sen 
asukkaiden yhteisten asioiden hoitaminen tasapuolisesti. Van-
husten hoito, terveydenhoito, nuorisotilat, harrastus- ja vapaa-
ajanviettomahdollisuudet, kevyenliikenteen väylät, koulut ja 
niiden kunto... loputon lista ja kaikki tärkeitä mutta eivät help-
poja asioita.  Omimmaksi alueekseni koen liikuntaan ja vapaa-
aikaan liittyvät asiat.

4. Pornaisten asiat on mielestäni tähän asti hoidettu vähin-
täänkin kohtuullisen hyvin.  Parannettavaa varmasti on ja ne 
selviävät parhaiten kuuntelemalla kunnan asukkaita.

Kaiken kaikkiaan Pornainen on hyvä paikka olla ja elää.  
Kaikella on kuitenkin hintansa, vaikka mielellään laittaisi asiat 
kerralla kuntoon, pitää ymmärtää, että kirstun pohja tulee ennen 
pitkää vastaan.  Se rajoittaa ja pakottaa priorisoimaan.

5. Äänestäjille tarjoan yhteistyökykyä, tasapuolisuutta ja 
vastuuntuntoa.

1. Perheeseeni kuuluu puoliso, 
14- ja 16-vuotiaat tyttäret ja kaksi
kissaa.  Asumme omakotitalossa 
Pornaisten Lahan kylässä.

Olen syntyperäinen pornaislainen Halkian kylästä.  Olen vä-
lillä kokeillut  asumista muuallakin, mutta viimeiset 17 vuotta 
taas Pornaisissa.

2. Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kunnan luottamus-
tehtävistä.

3. Haluan omalta osaltani vaikuttaa kotikuntani asioihin niin, 
että ne toimivat.  Minulle ovat tärkeitä erityisesti lasten ja nuor-
ten asiat. Nuorten syrjäytyminen on vakava ongelma, jota myös 
kunta voi osaltaan ehkäistä.

4. Pornainen on mukava ja rauhallinen paikka elää ja olla.  
Mielestäni asiat on täällä suhteellisen hyvin hoidettu.  Kuntaa 
ja palveluita on kehitetty ja kehitetään edelleen

5. Äänestäjät saavat minusta suoraselkäisen ja sitoutuneen-
luottamusmiehen, joka haluaa turvata kunnan tulevaisuuden 
omalta osaltaan.

Vaalikrapulasta 
tuli pahempi 
kankkunen

Sunnuntaina 5. helmikuuta 
oli ilmassa suuren urheilujuh-
lan tuntua. Sauli Niinistöstä 
oli juuri tullut tämän kansa-
kunnan ”suojelija”. Auvoisan 
presidenttiparin yhteys heh-
kui eetteristä katsottuna asti 
– samoin, kuin Kataisen Jyr-
kin sympaattinen, korrekti ja 
jopa aavistuksen mairea hymy 
osoituksena tyytyväisyydestä. 
Kolme yötä ehdimme selvitä 
näistä tunnelmista ja kärsiä 
presidentinvaalikrapulasta. 

Keskiviikkona 8. helmikuuta 
tiedotusvälineisiin ihmisten 
silmille lävähti enemmistön 
näkökulmasta kolme äärim-
mäisen ikävää uutista: Nokian 
joukkoirtisanominen, Puolus-
tusvoimauudistus ja hallituk-
sen, työryhmän taakse, naa-
mioitu kuntakartta. Koska en 
ole töissä Nokialla ja reservin 
sotilasarvoni on vain jääkäri, 
kuntakartta riipaisi kaikista 
eniten – ja syvältä. Pornainen 
oli sijoitettu Mäntsälän ja Puk-
kilan kanssa ”kimppaan”. Tä-
mä ei tullut itselleni yllätykse-
nä. Olihan Suomen Kuvalehti 
jo paria viikkoa aikaisemmin 
julkaissut oman vastaavan 
version kuntakartasta, joka 
ei kovin merkittävästi eron-
nut lopputuloksesta. Kuiten-
kin mieleeni tuli ikävänlainen 
skenaario: hienosti asiansa 
hoitavat pikkukunnat yhdiste-
tään osaksi isoa kokonaisuut-
ta ihan vain sen vuoksi, että 
homogeeniset kuntarakenteet 
pätisivät niin Pornaisissa kuin 
Pelkosenniemelläkin. Loppu-
tuloksena voin todeta, että it-
selleni tuli vaalikrapulaa suu-
rempi päänsärky.

Luovuttamista?
Kun kuntakartta julkais-
tiin, ikävikseni sain todeta, 
että Pornaisissa alkoi melkoi-
nen myllerrys. En tiedä iski-
kö ihmisiin paniikki vai äidin-
vaisto, mutta meni korkein-
taan viikko, kun niin pitäjän 
eteläpäädyn kuin pohjoispää-
dynkin kahvipöydät täyttyivät 
”nurkkaparlamenteista”. Ai-
heena oli tietysti: ”Liitytään-
kö Sipooseen, Porvooseen, 
Mäntsälään vai mihinkä?”. 
Eikä siinä, nämä nurkkaparla-
mentit ovat äärimmäisen hie-
no tapa toteuttaa demokrati-
aa. Mutta ihmiset, jotka paria 
viikkoa aikaisemmin vastusti-
vat koko kuntauudistusta, oli-
vatkin jo kyräilemässä ideoita, 

että ainakin siinä omassa ruo-
kakunnassa asiat ovat vähiten 
huonosti. Ja toki myös oman 
pesänsä suojeleminen on tär-
keää, mutta tilanteesta tuli 
mieleen Kummeli-sketsi ”me 
ollaan hävitty tää peli”. 

Tyhjiä vastauksia
Pornaisten kirkonkylän asu-
kas- ja kyläyhdistys POKS 
järjesti maaliskuun lopulla 
seurakuntasalissa keskuste-
lutilaisuuden, jossa kuntalai-
sille vastauksia antoi kunta-
ministeri Henna Virkkusen 
erityisavustaja Elina Laavi. 
Esitin pari mielestäni äärim-
mäisen relevanttia kysymystä 
hänelle, jotka koskivat lähinnä 
kaavaillun kuntauudistuksen 
vaikutuksia lähidemokratiaan 
ja kansalaisvaikuttamiseen. 
Vastaukseksi jäi poliittinen 
jargon yhdistettynä toistuvaan 
”emme halua Kreikan mallia” 
-vakuutteluun. Tämänkö to-
siaan halusin mennä kuule-
maan? Tai halusiko kukaan 
muukaan? Poistuessa tilaisuu-
desta itselleni jäi lähinnä paha 
mieli, vaikka sainkin mukavat 
suosionosoitukset kanssaih-
misiltä kysymyksistäni. Us-
kon, että monet paikallaolijat 
jakavat tuntemukseni. Pienenä 
kuriositeettina: minun ja puo-
lisoni lisäksi ei kovin montaa 
alle 35-vuotiasta tilaisuuteen 
osallistunut.

Epäonnistunut 
avioliitto

Olen huvittuneena seuran-
nut kuntaliitosvouhotusta 
isäni kotiseudulla, Varsinais-
Suomen, Satakunnan ja Pir-
kanmaan rajalla. Huvittunei-
suus kohdistuu Sastamalan 
kaupunkiin. Entiseen Vam-
malan kaupunkiin on liitetty 
kymmenkunta naapurikuntaa, 
jotka eivät tee pesäeroa emä-
kuntansa ongelmiin: velkai-
suusaste suuri, työvoiman tar-
jonta vähäistä, kasvava ikään-
tyvien määrä yms. Vaikutukset 
ovat samaa luokkaa suhteessa 
vanhaan sananlaskuun, jossa 
vannoutuneet vanhapiika ja 
vanhapoika päättävät avioitua. 
Tiikeri kun ei tunnetusti pääse 
kovin helposti raidoistaan.  

Ei nyt sentään 
saatille asti

Yhteistyötä on kuntien välillä 
tehty aina, ja tehdään jatkossa-
kin. Tämä kanssakäyminen ei 
silti vaadi kuntaliitosta. Sekä 
oma, että Keskustan näkemys 

kuntaliitoksista on, että ne ovat 
toki tarpeelliset niissä kunnis-
sa, jotka eivät kerta kaikkiaan 
pärjää omillaan. Pakkokeino-
ja ei katsota hyvällä missään 
olosuhteissa ja kuntaliitospää-
tökseen vaaditaan aina kunta-
laisten mandaatti. Omistan 
Kiroileva Siili–T-paidan, jos-
sa puhekuplaan on kirjoitettu: 
”Lähretäänkö tanssiin”. Mi-
käli Sipoo, Mäntsälä, Porvoo 
tai jokin Keski-Uudenmaan 
kunnista esittäisi tämän tans-
sikutsun Pornaisille, vastai-
sin: ”tanssimaan lähden, mut-
ta saatille et pääse”.

Otto Karhunen, 
25-vuotias 

kuntavaaliehdokas

Pakina Musta 
keskiviikko
– muistaako kukaan?

Terve!
En ole vielä tähänastisen 44-vuotisen elämäni 
varrella kokenut varsinaista poliittista heräämistä, 
mutta kyllä seurannut politiikkaa ikäänkuin toisel-
la silmällä. Nyt kuitenkin havaitsen naamatauluni 
pilkottavan Pornaisten keskustan ehdokaslistalla. 
Onko puolueelle sattunut erehdys? Onko kysees-
sä  väärinkäsitys vai olenko sittenkin oikeassa pai-
kassa?

Synnyin maatalon pojaksi ja 
kasvoin peltojen sekä sinisten 
vaarojen keskellä Sotkamos-
sa. Vaikea astmani ja heinäal-
lergiani tekivät jo hyvissäajoin 
selväksi sen, ettei minusta tul-
lut maanviljelijää. Lukion ja 
armeijan käytyäni löysin itseni 
valtion vaatteiden sisältä: En-
sin puolustusvoimien harmais-
ta, seuraavaksi rajavartiolai-
toksen vihreistä ja lopulta po-
liisin sinisistä haalareista. Täs-
sä vaiheessa oli mukaan karttu-
nut yhteensä viisihenkinen per-
he ja elämän maantieteellinen 
sijainti vaihtunut Sotkamosta 
Kanta-hämeeseen. Elämä oli 
leppoisaa ja kaikki sujui omal-
la painollaan...

aikaisen asuntomme vuokra-
suhteen sekä kahden vuoden 
päätoimisen rakennusprojek-
tin jälkeen saatoimme onnel-
lisina todeta, että ratkaisumme 
oli täsmälleen oikea -varsin-
kin lasten kannalta. Jokaisessa 
maailman asiassa ja jokaisessa 
paikkakunnassa on tietysti pa-
rantamisen varaa -niin myös 
Pornaisissa.

Poliisin ammatissa olen jou-
tunut näkemään liikenneon-
nettomuuksia ja kohtaamaan 
valitettavan  useasti myös 
kuolemantapauksia. Ensim-
mäisinä parannuskohteina 
paatuneisiin näköelimiini tart-
tuivatkin uuden paikkakunnan 
ällistyttävän 
mutkikkaat ja 
mäkiset tiet, 
joiden ilmei-
sen välttämät-
tömät kevy-
enliikenteen-
väylät loistivat 
poissaolollaan!

Kannatan asumis-
ta haja-asutusaluel-
la. Ihmisillä pitää ol-
la oikeus asumiseen 
sellaisessa ympäris-
tössä, jota arvostaa. 
Kaikki eivät halua 
pakkautua asfalttivii-
dakkoon 500-1000 
neliön tonteille oma-
kotitaloihin, rivitaloi-
hin tai kerrostaloihin.

Kun maata mökin ympä-
rillä on vähän enemmän, si-
tä voi paremmin hyödyntää. 
Kunnollinen kasvimaa, kasvi-
huone ja marja-/hedelmätarha 
tarjoavat todellista lähiruokaa. 
Sieniä ja metsämarjojakin voi 
saada jopa omalta maalta tai 
ainakin todella läheltä. Lisäk-
si on mahdollisuus omavarai-
suuteen myös vaikkapa mu-
nien osalta. Lihansyöjällekin 
löytyy helppoja vaihtoehtoja, 
pienimuotoinen lihantuotan-
to ei ole ongelmallista. Pari 
lammasta tai vuohta karitsoi-
neen, kanit tai kananpojat saa-
vat helposti paljon paremman 
ja lajinmukaisemman elämän 
kuin tehotuotannossa konsa-
naan. Toki niitäkin voi pitää 
vain lemmikkeinä. Lisäksi 
esim. kanat hyödyntävät hyvin 
tähteeksi jäänyttä ruokaa. Jos 
pitää koirista ja kissoista, ne-
kin pärjäävät omalla pihalla. 
Naapureille koituva riesa on 

yleensä pienempi ja parem-
min siedettävissä.  

Kun verrataan haja-asutus-
alueella ja kaupungissa tuote-
tun kotitalousjätteen määrää, 
kaupunkilaiset voittavat sel-
västi. Kun on oma jäteastia, 
jätteen määrän vähentäminen 
tuo nopeasti suoria säästöjä 
jätekustannuksiin. Isolla piha-
maalla kompostointikin hoi-
tuu kätevästi, eikä siitäkään 
synny kiistoja naapureitten 
kesken. Paljon hyötyliikun-
taa tulee erilaisista pihatöis-
tä aivan huomaamatta. Ei ole 
pakko lähteä maksamaan ja 
hikoilemaan kuntosalille kun-
non ylläpitämiseksi.

Isolla, osin luonnontilaisel-
la pihalla lasten mielikuvitus 
pääsee oikeuksiinsa, tekemis-
tä riittää, eikä lapsia tarvit-
se koko ajan kytätä ja pelätä 
auton alle jäämistä. Toki kura 
lentää ja puustakin voi pudo-
ta, mutta ei lastenkaan leikki-
en tarvitse olla vain erilaisilla 
ostetuilla välineillä pelleile-
mistä. Lisäarvoa tulee vielä 
terveydenkin kannalta; iho- 
ja allergiasairaalan ylilääkäri 
Tari Haahtelakin on sanonut, 
että “Ihmisten elinympäristö 
on muuttunut. Immuunijär-
jestelmämme ei enää kuormi-
tu maaperän mikrobien tahol-
ta samalla tavalla kuin ennen. 
Puhumme asfaltti-indeksistä: 
mitä enemmän ihmiset jou-
tuvat eroon luontoyhteydestä, 

sen heikommaksi immuuni-
verkosto kehittyy”. Asumme 
siis liian hygieenisesti, ostam-
me käsiteltyä, hygienisoitua, 
tapettua, yleensä vielä muo-
viin pakattua ruokaa, liikum-
me kesät talvet kengät jalassa 
ja kuskailemme itseämme ja 
lapsiamme autolla harrastuk-
siin sisätiloihin jne. 

Työmatkat tehdään tieten-
kin useimmiten omalla autol-
la, koska ei ole paljon vaih-
toehtoja. Jos omalta kannal-
tani katson asiaa, olisi aivan 
sama, asuisinko Järvenpään 
tai Mäntsälän keskustassa vai 
täällä metsässä, julkisilla kul-
kuneuvoilla en pääsisi työpai-
kalleni. Toinen huonompi jut-
tu on tietenkin se, että asutus 
vie aina tilaa luonnolta. Toi-
saalta, kun asutus on harvaa, 
väliin mahtuu hirviä, peuro-
ja, supikoiria, kettuja, välillä 
karhu, susi ja ilveskin. Niille 
suotakoon oikeus elää. Hara-
kat ovat olleet munavarkais-
sa, haukka on pistänyt kano-
jani paistiksi, samoin joskus 
naapurin koira. Ei näitä eläin-
naapureita tarvitse kuitenkaan 
sen vuoksi vihata. Niilläkin on 
yhtäläinen oikeus elää ja syö-
dä. Pitää vaan yrittää olla it-
se ovelampi. Eläkäämme siis 
sovussa kaikenlaisten naapu-
reitten kanssa ja pitäkäämme 
maaseutu elävänä. 

Liisa Sivusaari

Olen aktiivinen liikkuja ja 
harrastevalikoimastani löytyy 
useita sinällään riskialttiita 
urheilulajeja: esimerkiksi jää-
kiekko, jalkapallo ja erilaiset 
kamppailulajit. Omistan myös 
lentolupakirjan, jota hyödyn-
nän satunnaisesti. Myönnän 
siis ottavani hallitun riskin ai-
na jotain näistä harrastaessani. 
Niin hullu en kuitenkaan ole 
että uskaltaisin pyöräillä Por-
naisissa! 

Saattaa siis kuitenkin olla että 
olen oikeassa paikassa aset-
tuessani ehdokkaaksi kun-
nallisvaaleihin. Untuvikkona 
ja vastikään paikkakunnalle 
muuttaneena lienee helpompi 

havaita metsä puilta 
ja kenties löytää uutta 
näkökulmaa asioihin.

Kahtellaan.

Terveisin 
Antti Kilpeläinen   

Asuminen haja-asutus-
alueella voi olla hyvä 
vaihtoehto ympäristön 
kannalta

Vuonna 2008 saimme ajatuk-
sen käydä tutustumassa äitini 
isän lapsuusmaisemiin Pornai-
sissa. Tuolla yhdellä ainoalla 
visiitillä olikin perheellemme 
lopulta kohtalokkaat seurauk-
set -aloimme vakavasti suun-
nitella muuttoa tuolle mysti-
selle paikkakunnalle. Kym-
menisen vuotta Hämeessä 
asuttuamme päätimme ottaa 
hallitun riskin: Myydä uuden 
talomme, jättää vakituiset vir-
kamme ja viedä kolme las-
tamme meille kaikille entuu-
destaan tuntemattomaan paik-
kaan Pornaisiin.

Ankaran muuttoruljanssin, 
lopulta ikävän hankalan väli-

Jari Nikula

Mari Tanner

Marko Siren

Mika Ruskeepää

Miska Salonen

Johanna Tukiainen haluaa 
jatkaa kunnanvaltuustossa

Johanna Tukiainen on  
35-vuotias lähihoitaja, hän 
työskentelee lapsiperheiden 
kotipalvelussa ja kehitysvam-
maisten parissa.

Johanna on perheellinen, 
vuonna 2007 Pornaisiin muut-
tanut. Lapsia hänellä on sekä 
ylä- että ala-asteella.

Kuluvalla kaudella Johanna 
toimi Keskustan 1. varajäse-
nenä ja osallistui paljon val-
tuustotyöhön sekä oli sivis-
tyslautakunnan varsinainen 
jäsen.

Tärkeitä asioita Pornaisissa Johannan mielestä ovat:
• lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen
• tasapuoliset ja hyvinvoivat kyläkoulut
• palvelujen turvaaminen kotikunnassamme
• ikäihmisten kotipalvelut ja tarvittaessa laadukkaat 
  vanhainkotipalvelut



Kunnallisvaaliehdokkaamme Pornaisissa

Nikula Merja 
sairaanhoitaja

Piirainen Risto 
yrittäjä

Putus Jaana 
röntgenhoitaja

Ruskeepää Mika
yrittäjä

Salonen Miska
työhön 

osallistuva 
työnjohtaja, 

sitoutumaton

Sintonen Henny
lastenhoitaja

Virkki Juha
yrittäjä,

sähköteknikko

Sivusaari Liisa
asiakaspalvelu-

päällikkö

Siren Marko
yksikönjohtaja

Tanner Mari
myymälä-
vastaava

Tukiainen 
Johanna
lähihoitaja

Franti Aija
opiskelija, 

sitoutumaton

Karhunen Otto 
varastomies

Kilpeläinen Antti 
rajatarkastaja,
sitoutumaton

Kippilä Jarkko
yrittäjä

Laitinen Päivi
luokanopettaja

Majuri Taina 
hoitoalan 
opettaja, 

terveydenhoitaja
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Niemikorpi
Janne 
yrittäjä

Niinikoski Terhi
emäntä

Nieminen Tea 
erityisnuoriso-

työntekijä, 
sitoutumaton

Marjomäki Sirpa 
laitoshuoltaja

Mäenpää Ninna
kotiäiti

Nikula Jari
työnjohtaja, 
suunnittelija, 
sitoutumaton

Keskusta 
Pornainen

Lähellä
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