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Keskusta Pornainen
Hyvää vaalisyksyä!

Tule
tapaamaan

Keskustan
kunnallisvaaliehdokkaita
Salen pihalle
La 20.10. klo 10 - 15

La 27.10. klo 10 - 13  
puolueitten yhteiset
vaalimarkkinat
K-marketin pihalla,
tarjolla hernekeittoa

Valtakunnallisesti ja
paikallisesti on edessä jännittävä syksy.
Messuilla saimme
jo esimakua tulevista kunnallisvaaleista
ja valtakunnallisesti odotamme mielenkiinnolla kuntarakenneuudistuksen etenemistä.

Uusi valtuusto pääsee ensitöikseen ottamaan kantaa siihen, mitä mahdollisia kuntien selvitysalueita Pornaisten
osalta lähdetään selvittämään.
Ehdotukset julkaistaan näillä
näkymin tammikuun lopussa
2013.
Syys-lokakuun vaihteeseen
on puolestaan luvattu sotealueita koskeva linjaus, mikä
meidänkin osalta voi tarkoittaa jotakin uutta, Mustijoen
perusturvan korvaavaa. Kuntarakenne- ja sote-uudistukset
eivät välttämättä kulje käsi kädessä ja tarkoita samoja alueita – näin on uumoiltu.

Paikallisesti saamme jännittää uuden Mika Waltarin
koulun valtionavustusta, jota
on haettu kesäkuussa ja johon
on toimitettu lisäaineistoa useampaan otteeseen. Toivomme
saavamme kosteusvaurio- ja
sisäilmaongelmien korjaamiseen tarkoitettua erityisavustusta. Pornaisten osalta toki
Laukkosken ja Jokimäen koulujen korvaavan uuden koulun rakentamiseen. Kyseisen
avustuksen lopullinen kohtalo
ratkeaa lokakuun lopussa.
Yhtenäiskoulu on aloittanut entisten Yläkoulun ja Kirveskosken koulun tilalta. Uusi rehtorikolmikko on päässyt
hyvään vauhtiin ahkeran työntekijäkaartinsa kanssa.
Syksyn edetessä valmistellaan ja hyväksytään myös
kunnan vuoden 2013 talousarvio. Menojen toivotaan pysyvän maltillisella kasvu-uralla
kovista nousupaineista huolimatta. Valtio leikkaa omia
osuuksiaan vääjäämättä ja kaventaa siten omalta osaltaan
kunnan tuloja. Edessämme voi
hyvinkin olla veroprosentteihin kajoaminen.

Terhi Niinikoski
haluaa pitää
lähipalvelut
omassa
kunnassa

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

Tavoite on joka tapauksessa palvelujen turvaaminen,
vanhojen lainojen maksaminen ja uuden ottaminen vain
investointeihin, ei elämisen
kuluihin. Tätä linjaa noudattaen lainakantamme onkin laskenut jo alle 2000 euroon asukasta kohti. Taloutemme turvana on lisäksi ollut alhainen
työttömyys ja verotulojen keskimääräistä suurempi kasvu.

Uutta on myös nuorisovaltuuston perustaminen ja vaali
samanaikaisesti kunnallisvaalien kanssa. Hyvät nuoret: nyt
innolla äänestämään ja vaikuttamaan teidän omiin asioihin!

Tuleva uusi valtuusto on
merkittävien uudistusten edessä ja joutuu tekemään ehkä hyvinkin ”kovia” päätöksiä. Tarvitsemme valtuutettuja, joilla
on kehittämishalua ja –kykyä
sekä ennakkoluulotonta asennetta kunnan tulevaisuutta linjatessa.

Siispä, kaikki joukolla
äänestämään ja kohti
tarmokasta uutta valtuustokautta!

Kaikkien puolueiden kunnallisvaalien ehdokaslistat
täyttyivät hyvin ja niistä löytyy varmasti jokaiselle äänestäjälle sopiva ehdokas.

Markku Hyttinen,
kunnanjohtaja

Puuhanaiset Aija Franti, Mari Tanner ja Terhi Niinikoski
Keskustan osastolla Pornaisten messuilla 15.9.2012

ko, hän sanoo. Maatalous
ei kuitenkaan saa jäädä nopean kehityksen jalkoihin.

Terhi Niinikoskella on
Laukkoskella lypsykarjatila miehensä kanssa.
Tilalla on seitsemäntoista lypsävää ja lisäksi muuta karjaa.
Terhi istuu neljättä kauttaan Pornaisten kunnanvaltuustossa. Hän sanoo, että
Pornaisilla asiat ovat hyvin
ja uskoo sinne muuttavienkin 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.

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

Ensimmäisenä Aija haluaisi perehtyä kunnan talouteen, varojen jakautumiseen kunnassa sekä keskittyä kunnan hyvinvointiin
tulevaisuudessa eli nuoriin.

Aija Franti haluaisi keskittyä
kunnan tulevaisuuden
hyvinvointiin - nuoriin
Aija Franti on maatalousalan opiskelija ja valmistuu
tänä syksynä maatalousyrittäjäksi. Hän työskentelee tällä hetkellä kokopäiväisesti isänsä tilalla. Suunnitteilla on tilan jatkaminen. Aijan
toimenkuvaan kuluvat kaikki

maatilan työt. Tätäkin juttua
tehtäessä hän oli traktorilla
viljanajossa, eikä ehtinyt pitkään jutella. Tuotantoeläimiä
ei heidän tilallaan ole, mutta
talvisin Aijaa työllistävät lumiurakointi ja metsänhoito.

Aija on asunut Pornaisissa koko ikänsä.
Aivan pääkaupunkiseudun kupeessa sijaitseva Pornainen on
nopeasti kehittyvä kunta, jonka terveydenhuoltopalveluita
Aija haluaisi parantaa.
- Kasvun takia mielestäni
Pornaisten kuntaa ei pitäisi
liittää mihinkään ympäryskuntaan, ellei ole aivan pak-

Vapaa-ajasta Aija toteaa, ettei
sitä hirveästi ole, hänen mielipuuhaansa on puutarhanhoito.
Teksti Leena Sorvali

Keskusta Pornainen

Lähellä

Keskusta Pornainen

Merja Nikula

Pääkirjoitus

Kehittyvä Pornainen
Kirjoitin 20 vuotta sitten
pääkirjoituksen vaalilehteen
ja tarkastelin siinä kestävän
kehityksen luomia mahdollisuuksia kehittää kotikuntaamme.
Olemme viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana selviytyneet esille tulleista
haasteista ja kyenneet rakentamaan kunnan, jossa ihmisten
on hyvä asua ja joka tarjoaa
hyvät peruspalvelut kaikenikäisille.
Tämän on mahdollistanut
valittu kestävä kehitys, joka
meillä Pornaisissa on merkinnyt tarkkaa taloutta, pitkäjänteistä ajattelua, mutta myös
rohkeutta uudistua.
Kunnan väkiluku on kasvanut tasaisesti taaten kunnan
kehityksen. Viime vuosina
tehdyt investoinnit kaava-alueilla kuin kylillekin rakennetut vesi-, viemäri-, valokuituverkot luovat pohjan kunnan
kehittyä luonnonläheisenä,
nykyaikaisena maalaispitäjänä.
Tarvitsemme lisää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa, sillä työpaikkaomavaraisuus on
alhainen. Niinpä työpaikkojen
lisääminen on tärkeä tavoite,
jolla turvaamme kunnan verotulopohjaa ja lisäämme kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä.

Keskusta Pornainen

yksimielisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja heikommassa asemassa olevien huomioimista.
Valtionapujen pieneneminen on kova haaste kaikille
kunnille etenkin pienille – ei
yksinomaan Pornaisille. Tästä
huolimatta uskon Pornaisten
edelleen selviävän itsenäisenä
kuntana elinvoimaisuutta ja
vahvuuksiamme kehittämällä.
Tämän vuoden kunnallisvaalit ovat myös linjavaalit.
Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite 70 kunnasta, on väärä ja
epäoikeuden mukainen niitä
pieniä kuntia kohtaan, jotka
ovat hoitaneet asiansa hyvin.
Päätöksenteon siirtyminen
kauemmas suuriin kuntakeskuksiin on vakava isku lähidemokratialle. Näissä vaaleissa
haetaan vastausta kysymykseen jatkaako Pornainen itsenäisenä kuntana ja haluavatko
kuntalaiset edelleen olla ”Pornalaisia”.
Kuntien kannalta tärkein
hanke kuitenkin on miten ns
sote-hanke etenee ja ennen
kaikkea miten miten terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa.

Meillä on asiat otettu asioina, niitä on huolella mietitty,
tehty ratkaisuja melko yksituumaisesti ja toimittu tehtyjen ratkaisujen puolesta. niin
varmasti jatkossakin, sillä
vaikeina jos milloin tarvitaan

Juha Virkki

Keskusta Pornainen
Julkaisija

Kaksi vaalikautta takana
Muutin Pornaisiin asumaan
vuonna 1985. Kunnassa oli
tuolloin kotiavustajanpesti
auki, jonka sitten sain. Menin naimisiin 1986 pornaislaisen Timon kanssa. Saimme yhdessä aikaan neljä poikaa, isommat pojat syntyivät
1986, 1988 ja nuoremmat
1994 ja 1995. Perushoitajaksi
valmistuin 1992 Porvoon terveydenhuolto-oppilaitoksesta.
Jatkoin töitäni perushoitajana
kotihoidossa kunnassa. Myöhemmin valmistuin sairaanhoitajaksi 2000 samasta koulusta. Vuonna 2001 työskentelin Järvenpään kaupungin
terveyskeskuksessa lääkärien
avovastaanotolla että päivystyksessä. Sittemmin olen työskennellyt Vantaalla ja tällä
hetkellä vaikutan Tuusulassa.
Harrastuksina minulla on
luonnossa liikkuminen perheemme kaukasianpaimenkoiran Assin kanssa. Kesällä
marjastin Pornaisissa ja sain
mustikoita runsaasti. Lapsena ja nuorenpana en jaksanut

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

Olen mukana kunnallisvaaliehdokkaana, koska olen
kiinnostunut hoitamaan yhteisiä asioita ja viemään niitä mahdollisuuksien mukaan
eteenpäin. Olen luonteeltani
rohkea ja uskallan myös kysyä
ja kertoa rakentavasti mielipiteeni asioista. Pidän yhteisten
asioiden hoitamista hyvin tärkeänä. Minulle tärkeitä arvoja
ovat rehellisyys, vastuuntunto
ja oikeudenmukaisuus. Tällaisen luottamusnaisen minusta saa, jos tulen valituksi
valtuustoon.
.

Merja ja lenkkikaveri Anssi

Henny Sintonen tykkää
yhteistyöstä naapurikuntien
kanssa

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

Ninna Mäenpää toivoo, että
Laukkosken koulua aletaan
pian rakentaa
Ninna Mäenpää on kuuden lapsen kotiäiti. Lapsista
vanhin on tokaluokkalainen
ja nuorin viiden kuukauden
ikäinen. Ninnalle Laukkosten koulu on ihan ykkösasia.
Sen rakentamisesta on jo useampikin päätös tehty, mutta
milloin koulua oikeasti aletaan rakentaa.

Henny kiittelee, että Pornaisissa ovat hammashoito, kouluterveydenhoito ja kouluasiat hoidettu hyvin. Hän kertoo
myös aina saaneensa ajan terveyskeskukseen samalle päivälle.

Ninna on Jokimäen ja
Laukkosken koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja ja ottanut useammankin
kerran yhteyttä kunnan päättäjiin ja viranomaisiin saadakseen tietää, missä mennään.

- Tässä sitä ollaan, ei koskaan pitäisi sanoa ei, Henny
heläyttää iloisesti. Hän kertoo viihtyvänsä erinomaisesti
Pornaisissa, josta on helppo
lähteä joka suuntaan. Henny
toimii lastenhoitajana Helsingin kaupungin palveluksessa,
on toiminut jo yli kolmekymmentä vuotta ja nähnyt laidasta laitaan alalla tapahtuneet
muutokset. Henny kertoo hurauttavansa 35 minuutissa kotipihalta Helsinkiin.

Hennylle ovat tärkeitä lapset ja nuoret, vanhuksia unohtamatta. Hän kannattaa yhteistyötä naapurikuntien kanssa niin, että samalla kuntien
yksilöllisyys säilyy.

Ninna on on ollut aktiivinen muissakin lasten asioissa,
ollut järjestämässä muun muassa erilaisia tapahtumia lapsille.

Henny sanoo rakastavansa
käsitöiden tekemistä ja leipomista. Telkkaria katsoessa ja
muuallakin puikot heiluvat ja
niin kotiväki kuin työtoveritkin saavat herkutella Hennyn
leivonnaisilla.
Teksti Leena Sorvali

Päätoimittaja Juha Virkki
Toimitus Jaana Putus, Juha Virkki
Valokuvat ehdokkaiden kuva-arkistoista
Taitto Birgitta Sula
Painopaikka Esa Print Oy Lahti 2012
Painos 3000 kpl
Jakelu kaikkiin talouksiin Pornaisissa
Lehden kustannuksista vastaavat Keskustan
Pornaisten kunnallisjärjestö ry. ja ehdokkaat.
Tukea on antanut myös Ammattiliitto Pro.

Henny ompelee halloween-asua Parkojan koulun juhliin.

Jarkko Kippilä haluaa
kehittää kunnan omia
palveluja
Jarkko Kippilä on sähköalan yrittäjä ja syntyperäinen
pornaislainen. Hän on tehnyt
sähköalan asennuksia omakotitaloihin vuodesta 2008,
mutta odottaa innolla aikaa,
jolloin ryhtyy maatalousyrittäjäksi kotitilallaan. Kyseessä on viljatila, jonka ohessa
tehdään pientä koneurakointia. Jarkon tarkoituksena on
jatkaa ja mahdollisuuksien
mukaan suurentaa tilaa sekä
tehdä sähkötöitä siinä sivussa.
Jarkon sairaanhoitajavaimo odottaa parin toista lasta.
Suruakin on ollut, sillä ensimmäinen lapsi kuoli mystisesti
syntyessään. On luonnollista,

Ninna muutti perheineen
Pornaisiin Espoosta lasten
takia. Hän on tyytyväinen
asuinpaikkaan ja siihen, että Pornaisissa lapsiperheet
saavat yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tuen turvin
vanhemmille tulee enemmän
valinnan vapautta lasten hoidon järjestämiseen. Ninnan
mielestä se on oiva tuki vanhemmille ja auttaa jaksamaan.
Myös neuvola toimii Pornaisissa Ninnan mielestä mukavasti.
Ninnan sydäntä lähellä
ovat paitsi lasten ja nuorten
asiat myös terveydenhoitopalvelut ja turvalliset kevyenliikenteen väylät.

Teksti Leena Sorvali
Kuva Birgitta Sula

Olen muuttanut Pornaisiin seitsemän vuotta sitten.
Perheeseeni kuuluu kaksi
kouluikäistä, Kolumbiasta vauvaikäisenä adoptoitua
lasta ja erityisopettajapuoliso, jonka kanssa on vedetty
yhtä köyttä pitkälti yli 20
vuotta. Olen valmistunut ensimmäiseen hoitoalan ammattiin kehitysvammaistenhoitajaksi vuonna 1987, lastensairaanhoitajaksi 1991,
terveydenhoitajaksi 2008 ja
hoitotyön opettajaksi 2012.
Terveystieteiden maisteriopinnot on tarkoitus saada
valmiiksi tulevan talven aikana. Olen opintovapaalla äitiys- ja lastenneuvolan
terveydenhoitajan toimesta
Sipoossa ja opintojen ohella teen tuntitöitä hoitotyön
opettajana Järvenpään seurakuntaopistolla ja Porvoon
Laurea AMK:ssa.
Pornainen on hyvin ”lapsellinen” kunta. Omiin elämänarvoihini kuuluu näkemys
siitä, että lapsi tuo leivän tullessaan. Kasvavan ikäpolven
hyvinvointiin panostaminen
on kuin panisi rahaa pankkiin.
Näin on myös silloin, kun tarvitaan toimivia tiloja koulunkäyntiä ja harrastustoimintaa
varten tai turvallisia kevyenliikenteen väyliä. Lasten op-

Terveyttä kaikille
vuoteen x, millä
rahalla?
Terveyskeskuksen ei-kiireellisen hoidon jonotusajat ovat
viisi viikkoa. Siinä ajassa moni sairaus ehtii muuttua krooniseksi. Yksityissektori ei ole
useimmille vaihtoehto, eikä
siellä hoideta potilaita, jotka
tarvitsevat kalleinta ja vaativinta hoitoa. Paras laadun tae
kaikilla terveyden- ja sosiaalihuollon sektoreilla on riittävä määrä osaavaa ja motivoitunutta henkilökuntaa. Vaikka
määriteltäisiin millaisia mitoituksia tahansa, potilaan saama
hoito on juuri niin hyvää ja
asiantuntevaa kuin on hoitoketjun heikoin lenkki. Kunta
voi työnantajana kilpailla parhaista työntekijöistä huolehtimalla, että hoitoyksiköillä on
käytössään niiden tarvitsemat
resurssit.
Terveyspalveluiden tehottomuus ei poistu luomalla
isompia organisaatioita. Isossa organisaatiossa yksittäisen
potilaan ääni hukkuu koneis-

Yhtenäiskoulu jatkaa kehitystä
Kirveskoskenkoulu ja
Yläkoulu ovat jo historiaa. Pornaisissa alkoi elokuussa toimia
yhtenäiskoulu.

että Jarkolle ovat tärkeitä terveyden- ja sairaanhoito. Jarkkoa kiinnostavat myös rakennus- ja kaavoitusasiat.
Jarkko sanoo, että Pornainen on hyvä paikka asua ja
yrittää. Hän haluaisi, että kunta pysyisi itsenäisenä ja kehittäisi kunnan omia palveluja.

Kahden koulun yhdistäminen
on iso asia. Tätäkin asiaa valmisteltiin pitkään.
Aikoinaan Suomen ensimmäisiin kokeiluperuskouluihin kuulunut koulu on historiaa..

Vapaa-aikanaan Jarkko
kertoo rakentelevansa autotallia sekä ajelee moottoripyörällään trialia ja hiihtelee
talvella.

Teksti Leena Sorvali

pimisen ja liikkumisen tukeminen tuottavat hyvinvointia
moninkertaisesti, kun lapsista
kasvaa aikanaan vastuullisia
veronmaksajia.

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 kotikuntaamme.

Suomalaista koulutusta on kehitetty oikeudenmukaisuuden
ja tasa-arvon lähtökohdista siten, että jokaiselle on oikeus
laadukkaaseen perusopetukseen ja jatko-opintoihin.

pista avaamattoman eväspakettini.
Ikääntyneiden kotihoito on
hyvä suuntaus. Harva ikääntynyt kuitenkaan pärjää kotona
täysin ilman apua. Kunnan
järjestämien palveluiden lisäksi monelle selviytymisen
ehto on omaishoitaja, joka on
yhteiskunnan ”halpatyövoimaa”. Omaishoitajien työn arvostusta tulee nostaa ja turvata
heille kuuluvat oikeudet.

Olen tehnyt suurimman osan työurastani lasten, nuorten ja heidän perheidensä
parissa. Yli 20 työvuoden aikana minulle on muodostunut käsitys siitä, mikä on
lapsen paras. Lapsi ja nuori tarvitsee lähelleen turvallisia aikuisia, jotka huolehtivat perustarpeiden hoidosta ja rajojen
asettelusta. Perhe tarvitsee turvaverkon,
joka muodostuu läheisistä ihmissuhteista, mutta myös yhteiskunnan järjestämistä tuista ja palveluista.

Henny Sintonen on paljasjalkainen helsinkiläinen, joka
muutti kaksitoista vuotta sitten miehensä mukana Pornaisiin. Ajatteli ensin viettää siellä vain äitiyslomansa, mutta
alkoikin viihtyä.

Keskustan Pornaisten kunnallisjärjestö ry.
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hiihtämään Ilomantsiin Pogostan hiihto. Pogostan hiihdosta meillä on kokemusta tältä vuodelta maaliskuussa, jolloin hiihdimme mieheni kanssa retkisarjassa 30 kilometriä.
Vapaa-aikoina mökkeilemme
Ilomantsissa perheen kanssa.

Hoitajana ja
hoidettavana

Kunnallisista luottamustehtävistä minulla on kokemusta
kahdelta vaalikaudelta. Siitä on ollut hyötyä itselle, kun
on saanut olla mukana, oppia
ja nähdä miten kunnallinen
päätöksentekoprosessi toimii.
Taustoista on pitänyt ottaa selvää ja tärkeänä on myös ollut
saada tehdä asiat yhdessä. Nyt
vaikutan toista kautta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallituksen ja valtuuston jäsenenä. Tällä kaudella
olen myös ollut vapaa-aikalautakunnassa.

Taina nähdään useimmiten
kylällä lenkillä.

Teveysmetkuja

ton tuottamaan meteliin. Kustannussäästöt paperilla eivät
ole samat kuin käytännössä.
Yhdestä ison organisaation
rattaissa hukkaantuneesta verinäytteestä aiheutuu lisätyötä, odottelua ja kustannuksia
useille tahoille ja säästöt jäävät syntymättä.
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon vaikuttavuuden mittaaminen on vaikeata,
koska ns. väliin tulevia muuttujia on paljon. Viime talvena
julkaistu väitöstutkimus osoittaa, että kouluterveydenhuollon supistaminen lisää psykiatrisen osastohoidon tarvetta (Paakkonen 2012). Kouluterveydenhuolto maksaa 125
e/oppilas/vuosi, nuorisopsykiatrinen laitoshoito 9000 –
15 000 e/kk/potilas (Terveydenhoitajaliitto).

Ikääntyneille
ihmisarvoista
hoitoa
Nuorena tein keikkatöitä Suomen suurimmassa vanhainkodissa. Muistan, kun aamulla
seitsemältä totesin kollegoiden kanssa tilanteen: 54 täysin autettavaa vuodepotilasta,
viisi hoitajaa. Aamuvuoron
päättyessä kaikki oli hoidettu,
mutta lähtiessä otin jääkaa-

Tästä huolimatta koulun
suurena haasteena on mm.
nuorten syrjäytymisen vaara,
jatko- opiskelupaikan tai työpaikan puuttuminen.
Pornaisissa näihin asioihin
on puututtu ja ryhdytty toimenpiteisiin, että jokaiselle
annettaisiin tasa-arvoiset lähtökohdat elämää varten.
Koulu on lasten ja nuorten ensimmäinen ”työpaikka”, jossa opitaan työntekoa
eli opiskelua. Jokainen aikuinen haluaa, että työpaikka on
viihtyisä ja että siellä ei kiusata ketään. Sama oikeus on
oppilailla. Koulukiusaamista
ei saa hyväksyä. Jos sitä todetaan, on tilanne selvitettävä
heti. Koulukiusaamista ei pidä sallia myöskään koulumat-

Kunnallisvaaliehdokkuus on
herättänyt uudenlaisen kiinnostuksen Pornaisten kunnan
palveluihin ja niiden tilaan.
Moni asia on hyvin, mutta paljon voidaan myös tehdä, jotta palvelut säilyvät ja paranevat. Kaiken ikäiset kuntalaiset
ovat oikeutettuja saamaan tarvitsemansa palvelut kohtuullisessa ajassa, kohtuullisen
matkan päästä, laadukkaasti
tuotettuna. Kunnan näkökulmasta kustannustehokkuus
on keskeinen asia. Olen varma, että hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä kunnan rahapussin paksuus (tai laihuus)
ja kuntalaisten tarpeet voivat
kohdata.
Muistathan Vaahteramäen Eemelin, kauhukakaran ja
metkujen tekijän, josta sittemmin tuli kunnallispoliitikko?
Eemeli tuumasi kerjäämällä
hankituilla rahoilla ostettuja kärpäspapereita tuvan kattoon ripustellessaan, että kyllä asiat järjestyvät, kun vähän
justeerailee. Eemeli oli hyväsydäminen ja oikeamielinen
poika, jonka monet hyvää tarkoittavat tempaukset tulkittiin
metkuiksi ja hän päätyi miettimään tekosiaan verstashuoneeseen. Onko sinun mielestäsi metku, jos harhauttaa Komentooran ja kuljettaa kunnan
vaivaiset vesikelkalla kotiinsa
syömään inkovaaralaisille varattuja jouluherkkuja?
Taina Majuri

kalla, joka mielestäni on koulumaailman kokonaisuuteen
kuuluva osa.
Koulu ei yksin kasvata nuoria elämää varten, sillä koti, joka on yhteiskunnan
perusta, on kaikkein tärkein
kasvattaja.
Nykyaikana, tässä globaalisessa maailmassa, eivät Pornaisten kunta ja koululaitos
saatikka kodit voi olla yksittäisiä eristyneitä saarekkeita.
Me voimme tarjota nuorille mahdollisimman hyvät
lähtökohdat ja innostaa sekä
kannustaa heitä eteenpäin elämään, jossa uuden asian oppiminen on kuin jatkuva seikkailu.
Juha Virkki, Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
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Kolumni

Mitä sinä
harrastat?

pike 2012

JAANA PUTUS

Tähän kysymykseen
vastaa herkästi, en
mitään. Kun asiaa
ajattelee vähän syvällisemmin, niin harrastuksia kyllä on. Kaikilla meillä on vuorokaudessa 24 tuntia
ja jollakin se nukkumisen ja työn välinen
aika täytetään.
Olisiko trendikästä vastata ruuanlaitto, kun joka päivä
tulee perheelle kokattua. Aikaansaannokset ovat kylläkin
perinteistäkin perinteisempää
kotiruokaa. Ei oikein kehtaa
hehkuttaa harrastavansa kokkausta.
Puutarhanhoito taitaa olla
nyt muodissa. Puutarhatyöt
koen mieluisiksi. Puutarhani
ei kyllä sovi lehtien esittelemäksi eikä näyttelypihaksi.
Mistä se johtuukin, että nyt yli
viisikymppisenä nauttii kasvimaan kitkemisestä, kun se
nuorempana oli pakkopullaa?
Tänä vuonna kasvimaa onkin
antanut runsaan sadon porkkanoita, lanttuja, sipuleita ja
papuja. Kukkapenkeissäni on
moni perenna ottanut vallan ja
levittäytyy minun suunnitelmistani viis veisten. Vadelmat
ja maa-artisokat hukkuivat
nokkosten sekaan, tosin nokkonenhan on nyt niin terveelliseksi todettu villivihannes.
Todellinen intohimoni on
marjastus ja sienestys. Vuosi
sitten syksyllä suppilovahveron poiminta jo lähti käsistä.

4

Sato oli tosi runsas ja kun tiesi paikat, sieniä ei vain kerta
kaikkiaan voinut jättää metsään. Tänä kesänä pakastinta
inventoidessani totesin, että
minun puolestani tänä vuonna ei tarvitsisi tulla yhtään
suppilovahveroa. No kanttarelleja on jo tullut poimittua
ja suppiksetkin ovat jo nousseet. Mustikoita on poimittu
niin paljon, että pakastimeen
ei juuri enää mitään mahdu ja
oli siirryttävä hillonkeittolinjalle.
Hevosen hoitokin kuulostaa hienolta harrastukselta ja
hoidanhan minä meidän hevosta, kun hevosta halunneet
tytöt (tyttäreni ja hänen serkkunsa) ovat opiskelemassa ja
hevosesta huolehtiminen on
jäänyt suurelta osin meille
vanhuksille. Hevosharrastuk-

seen kuuluu tietysti heinänteko kesäisin. Lampaat saivat
jäädä minun harrastusvalikoimastani pois, kun se meni extreme-urheilun puolelle.
Muutamien tuntien rupeama
lampaiden perässä juoksua
pitkin kylän peltoja ja metsiä
useamman kerran syyskesällä
sai mitan täyteen.
Yhteenvetona näistä minun harrastuksistani voisi todeta, että harrastan maaseutuelämää, johon kuuluu monipuolisesti lannanluomista,
kunnanvaltuuston kokousta
ja kaikkea muuta siltä väliltä.
Kaunokirjallisuudesta ja käsitöistä haaveilen, sitten eläkkeellä.....

Lakiko lain vuoksi vai
yhteiseksi parhaaksi?
Nuorisolaki. Oletko tiennyt kyseisen
lain olemassa olosta? Nuorisolain piiriin
kuuluvat kaikki alle
29-vuotiaat. Nuorisolaki säädettiin palvelualueet poikkileikkaavaksi laiksi, jonka tulisi taata nuorille
mahdollisuus osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Lain ensimmäisessä pykälässä tämä tuodaan selkeästi
esille.
”Tämän lain tarkoituksena on
tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten
aktiivista kansalaisuutta ja
nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten
kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen
toteuttamisessa lähtökohtina
ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasaarvo, monikulttuurisuus ja
kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja
elämänkunnioittaminen.”
(http://www.finlex.fi/fi/laki/
ajantasa/2006/20060072)
Lakiin lisättiin vuonna 2011
kaksi pykälää. 7b § etsivästä nuorisotyöstä ja 7a § paikallisesta monialaisesta viranomaisyhteistyöstä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on
löytää ja ohjata nuoria, jotka
ovat jääneet palveluiden ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön työntekijän palkkaamiseen saadaan toistaiseksi valtion avustusta. Siinä vaiheessa kun valtion avustus työhön
loppuu, pitää raha löytyä kunnalta itseltään koska työmuoto
on lakiin kirjattu. 7a § mainit-

tu monialainen viranomaisyhteistyö ei ole kevytperusteinen 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, laadukkuudesta ja riittävyydestä. Ryhmältä
kuntapäättäjät saavat tietoa
lasten ja nuorten oloista kunnassa. He ovat oiva väylä saada ensi käden tietoa päätösten
tueksi.
Nuorten kuulemisesta sanotaan seuraavaa pykälässä 8:
”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien
asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä
koskevissa asioissa.” (http://
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072).
Lain tämä kohta saadaan
täytettyä, kun kuntavaalien
aikaan valitaan myös nuorisovaltuusto. Tässä on meille
aikuisille haaste. Miten saamme nuoret innokkaat olemaan
mukana ja tekemään sitä, mihin heidät on valittu eli antamaan äänensä kuulua nuorisoa koskevissa asioissa. Miten osaamme kasvattaa nuoria
siihen, että olemalla aktiivinen
voi vaikuttaa omiin asioihin.
Ja toisaalta omaa luottamusta
siihen, että kun he jotain yrittävät, me aikuiset emme lannista vaan olemme kannustavia. Nyt meillä kaikilla on
mahdollisuus aktivoida nuoria
hyvään ja mielekkääseen tekemiseen ja antaa heille tunteen
kuulua joukkoon ja tähän kuntaan.
Tässä oli muutamia nostoja kyseisestä laista. Nostaisin

vielä lain ulkopuolelta yhteiskuntatakuun. Hallitusohjelmaan sisältyy nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen siten, että jokaiselle alle
25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle
voidaan tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai
kuntoutuspaikka viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta (http://www.tem.fi/index.
phtml?s=4659). Tämän täyttämiseksi ei riitä ainoastaan
nuorison kanssa työtä tekevien ponnistelut vaan tähän tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä viranomaisten kesken yli
hallintokuntien. Loppuvuoden aikana kuntapäättäjien pitää tarkastella, miten meidän
kunnassa asiat saadaan hoidettua niiden vaatimalla tasolla ja
miten pystymme kuntana vastaamaan haasteeseen.
Pornainen on Suomen kolmanneksi nuorin kunta. Kuntapäättäjien tulee oikeasti olla
kiinnostuneita nuoria ja lapsia koskevista asioista. Heitä on paljon ja heidän hyvinvointinsa kuvastaa sitä, miten
kunta oikeasti voi. Heistä kasvaa aikuisia, jotka sitten aikuisenakin ovat kiinnostuneita olemaan mukana yhteisössä
ja sen asioissa, jos hoidamme
heidän asiat hyvin nyt kun he
ovat nuoria ja lapsia.

Tea Nieminen
Erityisnuorisotyöntekijä/
sosionomi-amk opiskelija

Yhtenäiset metsäalueet takaavat metsästysharrastuksen tulevaisuudessa
Innokkaana metsästäjänä ja luonnossa liikkujana minulla on ollut
mahdollisuus liikkua Pornaisten
metsissä. Niiltä reissuilta on kotituomisina ollut niin riistaa kuin sieniä ja marjojakin.
Metsästyksen harrastajille on vielä suhteellisen paljon yhtenäisiä metsiä, jotka ovat edellytyksenä esimerkiksi hirven metsästykseen. Millainen on tulevaisuus?
Metsästäjien, marjastajien ja muiden luonnossa
liikkuvien toiveena on, että uudisrakentaminen
keskittyisi mahdollisimman paljon jo rakennetuille alueille, kattavien ja vesi- ja viemäriver-

kostojen varteen. Näillä toimilla meidän yhtenäiset metsäalueet eivät pirstoutuisi ja
metsästyskin olisi turvallisempaa, kun taloja ei ole lähettyvillä. Sienestäjien ja marjastajienkaan ei tarvitsisi mennä
poimimaan kenenkään talojen
“ nurkkin “.
Risto Piirainen

Huhtikuu

1982

Pidän sylissäni sinua tyttäreni, katsot minua syvänsinisillä silmilläsi, minusta on tullut äiti. Sydämeni on pakahtua
onnesta. Kaiken ilon keskellä
en voi olla ajattelematta vastuuta, joka minulla ja isälläsi
on sinun elämästäsi. Onneksi
sait syntyä Suomeen, ajattelen. Täällä on hyvä neuvolajärjestelmä, terveydenhoito,
päivähoito, lapsilisät, kaikille
yhtenäinen peruskoulu ja monia muita asioita, joista lapsiperhe useissa maissa saisi vain
haaveilla. Tiedän, että suomalainen yhteiskunta tukisi meitä
vanhempina.
Valmistuin kahden vuoden kuluttua opettajaksi ja
sain pienellä koululla Pohjois-Karjalassa opetettavakseni viisi ekaluokkalaista ja
kuusi toisen luokan oppilasta.
Näin oppilaiden luottavaiset,
tiedonjanoiset silmät. Silloin
ajattelin vastuutani, nyt opettajan näkökulmasta. Halusin
opettajana jakaa oppilailleni
elämässä tarvittavia tietoja ja
taitoja. Tiesin, että se onnistuisi perheiden kanssa yhdessä ja
niiden resurssien turvin, joita
suomalainen yhteiskunta koulutukseen antaa.

Säästöjä
Tuolloin ei vielä puhuttu lamasta, mutta kun se sitten yhdeksänkymmentäluvun alussa
iski rankalla kädellä yhteiskuntaamme vastaan, ei sitä voinut olla huomaamatta.
Lapsiperheiden toimeentulo
kapeni mm. työttömyyden,
verotuksen lapsivähennyksen
poiston, lapsilisien leikkausten, sairauskuluvähennysten poistumisen jne. myötä.
Myös kouluissa alettiin säästää. Jälkeenpäin huomattiin,
mitä kaikkea lama ja sen mukanaan tuomat säästötoimenpiteet saivat aikaan yhä useammille lapsille ja nuorille.
Psyykkinen oireilu alkoi näkyä enenevässä määrin kouluissa ja tämä aiheutti paineita
erityisopetukseen, perheneuvolaan ja lastenpsykiatriaan.
Edellisen laman jälkiä korjataan vieläkin.

Nyt olemme jälleen
tilanteessa, jossa
talousnäkymät ovat
epävakaat
Haluaisin uskoa, että edellinen lama on opettanut meille jotain - sen, että lasten ja
nuorten tarpeita ei voi säästösyihin vedoten jättää huomiotta. Tällaiset säästötoimenpiteet, joita esitetään, tulevat vastaan ennemmin tai
myöhemmin lasten ja nuorten
pahoinvoinnin ja syrjäytymisen lisääntymisenä. Tällaisten
vääristä toimenpiteistä aiheutuneiden virheiden korjaami-

nen jälkeenpäin tulee todella kalliiksi. Eikä kaikkea voi
edes rahalla korjata.
Sinisilmäinen tyttäreni on
nyt aikuinen. Hän työskentelee lastenpsykiatrian osastolla sairaanhoitajana. Hän on
nähnyt siellä, kuinka pienenkin lapsen elämä voi olla sirpaleina ja että yhteiskunnassa tarvitaan varhaista puuttumista lasten hätään. Aikuisten
on yhdessä kannettava huolta
pienemmistään ja heikommistaan. Neuvolajärjestelmän ja
perusterveydenhoidon taso on
pidettävä korkealla, päivähoidon laatuun sekä esiopetuksen
ja koulutuksen resursseihin on
satsattava riittävästi. Nuorille
on tarjottava mielekästä toimintaa vapaa-aikana. Perheiden 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 nuorempia, perusopetuksen piirissä on n. 900 lasta ja nuorta.
Lapsiperheet ovat kuntamme
rikkaus, mutta lapset ja nuoret ovat myös kunnalle suuri
menoerä. Tämä asettaa suuria
haasteita sille, että kuntamme
pystyy pitämään palvelutasonsa hyvänä. Nytkään se ei ole
huono, mutta aina voi miettiä,
mitä voisimme tehdä paremmin.

Meidän tulee
panostaa
laadukkaaseen
päivähoitoon ja
esiopetukseen
Perheille tulee tehdä mahdolliseksi valinta kotihoidon,
kunnallisen tai yksityisen
päivähoidon välillä. Esiopetuksemme taso on korkealla.
Mielestäni olisi tärkeää, että
nyt kunnassamme olevaa varhaiserityisopettajan toimenkuvaa jatketaan, jolloin mahdollistuu lapsen tukeminen vaikeuksien ilmetessä jo esikoulun
aikana.

Ei pihistetä yhtään
lapsilta ja nuorilta
Luokkakoot kunnan kouluissa ovat vielä sopivan pieniä ja
tuntikehys on säilynyt riittävänä. Myös oppikirjoihin ja opetusvälineisiin on vielä saatu
varoja riittävästi. Enää ei kuitenkaan näistäkään ole varaa
pihistää opetuksen kärsimättä.
Tietotekniseen laitteistoon pitäisi satsata, jotta pysyisimme
kouluissa ajan hermoilla. Eteläisen koulun hanke on edennyt ja odotetaan rakentamisen
aloittamista. Uuden koulun
myötä myös Laukkosken ja
Jokimäen koulujen oppilaat
saavat toimivat koulutilat.

Laadukasta
vapaa-aikaa

Kunnan nuorisotoimi, urheiluseurat ja seurakunta omalta
osaltaan panostavat siihen, että nuorille olisi vapaa-aikana
mielekästä tekemistä. Perustettava nuorisovaltuusto antaa nuorille mahdollisuuden
tutustua kunnalliseen päätöksentekoon ja suo mahdollisuuden saada nuorten ääntä
kuuluville heitä koskevissa
asioissa. Näin nuoria saadaan
kehittävän toiminnan piiriin ja
mahdollinen syrjäytyminen,
päihteiden käyttö ja häiriökäyttäytyminen saadaan ehkäistyä tai ainakin vähenemään.

Toimivat joukkoliikenneyhteydet
Toisen asteen koulutuspaikat
sijaitsevat naapurikunnissa ja
sen vuoksi on tärkeää turvata joukkoliikenneyhteyksien
säilyminen Pornaisista lähikuntiin.

Lokakuu

2012

Uskon, että meidän pornaislaisten yhteinen tahtotila on
se, että tarvitsemamme palvelut säilyvät mahdollisimman lähellä ja että ne ovat
laadukkaita. Olen myös sitä
mieltä, että rakkaus kotiseutuun syntyy lapsuudessa ja
nuoruudessa. Juuremme ovat
siellä, missä meistä välitetään
aidosti, missä koemme turvaa
ja missä saamme tukea. Uskon, että moni haluaa palata
opiskelujensa jälkeen omalle
kotiseudulleen. Tämän päivän
lapset ja nuoret ovat huomisen
veronmaksajia ja huolehtivat
silloin omalta osaltaan kunnan palvelujen tuottamisesta.
Keskustalaisuus aatteena
on aina korostanut perhekeskeisyyttä ja välittämistä toisista. Keskustalaisuus ajaa lähidemokratiaa, mutta korostaa
samalla myös yhteistyötä lähialueiden kesken. Pornaisten
kunnalla on kaikki edellytykset säilyä itsenäisenä kuntana,
joka voi tarjota hyvät palvelut
kuntalaisilleen tuottamalla ne
itse tai tarpeen mukaan lähikuntien kanssa yhteistyössä.
Haluan omalta osaltani tukea pornaislaisten perheiden,
lasten ja nuorten hyvinvointia ja antaa osaamiseni ja tietämykseni käyttöön kunnallisessa päätöksenteossa.

Meille on tärkeintä, että Pornaisissa
kuntalaiset saavat palvelut tasa-arvoisesti,
riittävän läheltä ja laadukkaina.
Keskustalainen ajattelu lähtee siitä, että kuntalaisella pitää olla mahdollisuus tehdä
hänen elämäntilanteensa mukaisia, aitoja valintoja niin
asumisessa, lasten hoidossa
kuin muissakin tärkeissä arjen
asioissa. Hyvä kuntapolitiikka
tukee näitä valinnanmahdollisuuksia.

Keskusta haluaa myös hyödyntää sen osaamisen ja ne
voimavarat, joita löytyy yksittäisiltä kuntalaisilta, järjestöiltä ja muilta yhteisöiltä.
Hyvää kuntaa ei voi olla ilman ihmisten omatoimisuutta
ja vastuunkantoa itsestään ja
läheisistään.

Kunnan menestymisen ehto
on onnistunut elinkeinopolitiikka, joka luo edellytykset
toimiville hyvinvointipalveluille. Yrittäjyys synnyttää
myös elinvoimaisuutta kuntaan ja laajemmallekin alueelle. Keskustan mielestä kunnalla on päävastuu oman alueensa kehityksen suunnasta.

Keskusta Pornainen

Lähellä

HALUAMME PORNAISIIN
• toimivat kevyenliikenteen väylät
• hyvin toimivan terveyskeskuksen
HALUAMME TURVATA
• kouluille riittävät resurssit, säilytetään hyvä koulumme
• eteläisten kylien koulun rakentamisen
• nuorille koulutus- ja harrastusmahdollisuudet

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
Päivi Laitinen
Luokanopettaja

www.pornaistenkeskusta.fi
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Kysyimme
ehdokkailta:

1. Henkilötiedot

Millainen perhe, missä asut, oletko
paljasjalkainen pornaislainen?

Keskusta Pornainen

Mika Ruskeepää

1.

Olen juuri 40 vuotta täyttänyt
paljasjalkainen pornaislainen maanviljelijä/yrittäjä. Perheeseeni kuuluu
vaimo ja kaksi lasta.

2.

Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kunnan luottamustehtävistä.

2. Kokemuksesi kunnan luottamustehtävissä?
Mari Tanner
3
+
4.
Vanhemmiten
olen
kiinnostunut
yhteiskunnalli3. Miksi olet ehdokkaana?
sista asioista ja seuraan niitä aktiivisesti eri medioista. KotikunMitä 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?

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 haluaisin tuoda esiin, on työpaikkojen luominen kuntaamme. Yritystoiminnan 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.

Näin he vastasivat:
Miska Salonen

1.

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

3. Minua pyydettiin ehdokkaaksi ja muutaman päivän mietinJari Nikula

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 joukkuepelien (mm. kuntosali, karate, kaukalopallo ja sähly) sekä
kymmenisen vuotta junioriohjaajana mm. jääkiekon ja salibandyn parissa. Ikääntymisen ja laiskistumisen myötä liikunnalliset harrastukseni ovat jääneet vähemmälle ja olen korvannut ne
pienimuotoisella bänditoiminnalla.

2. Asustelen paluumuuttajana vanhassa lapsuudenkodissani

Kupsenkylässä. Välillä tein 16 vuoden lenkin Porvoossa eli paljasjalkainen pornaislainen olen, vaikka en koko ikääni ole ollut
kylän vahvuudessa.

3. Aikaisempaa kokemusta kunnallisista luottamustehtävistä minulla ei ole, rehellisesti sanottuna olen ehdokkaana, koska minua pyydettiin. Minua kiinnostavat asuinkuntani ja sen
asukkaiden yhteisten asioiden hoitaminen tasapuolisesti. Vanhusten hoito, terveydenhoito, nuorisotilat, harrastus- ja vapaaajanviettomahdollisuudet, kevyenliikenteen väylät, koulut ja
niiden kunto... loputon lista ja kaikki tärkeitä mutta eivät helppoja asioita. Omimmaksi alueekseni koen liikuntaan ja vapaaaikaan 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.
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nän jälkeen päätin suostua ajatellessani, että voisihan sitä yrittää
saada jotain aikaan oman kylän parantamiseksi. Mielestäni nuorisolle 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 mielipiteeni ehkä jopa liiankin helposti ja selkeästi - sekä kysyttäessä että ilman kysymistä.

Marko Siren

1. Perheeseeni kuuluu puoliso,

14- ja 16-vuotiaat tyttäret ja kaksi
kissaa. Asumme omakotitalossa
Pornaisten Lahan kylässä.
Olen syntyperäinen pornaislainen Halkian kylästä. Olen välillä kokeillut asumista muuallakin, mutta viimeiset 17 vuotta
taas Pornaisissa.

2.

Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kunnan luottamustehtävistä.

3. Haluan omalta osaltani vaikuttaa kotikuntani asioihin niin,

että ne toimivat. Minulle ovat tärkeitä erityisesti lasten ja nuorten 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.

Musta
keskiviikko

Pakina

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

1. Olen 36-vuotias rakennuspiirtäjä ja miljöösuunnittelija.

Työskentelen tällä hetkellä Tuusulasssa puutarhamyymälän
myymälävastaavana. Harrastuksiini kuuluvat kesäisin puutarhanhoito sekä hyöriminen kasvihuoneessa ja kasvimaalla. Talvisin tulee usein käperryttyä käsitöiden pariin sohvan nurkkaan.
Asun Hevonselässä lähellä kirkonkylää. Perheeseeni kuuluu mieheni Mika sekä lapset Iida (11 v) ja Onni (7 v). Kotona
hyörii jaloissa myös kaksi kissaa. Olen syntynyt ja asunut Hyvinkäällä pienen ikäni. Pornaisissa aloin pyöriä parikymmentävuotta sitten seurustelun merkeissä.

2.

Olen ollut Pornaisten rakennuslautakunnan jäsen vuosina 2001 - 2005 ja Pornaisten seurakunnan kirkkovaltuuston ja
-neuvoston jäsen vuosina 2003 - 2010. Tällä hetkellä olen edelleen kirkkovaltuuston varajäsen.

3. Kunnalliset asiat ovat aina kiinnostaneet minua. Mikä olisi parempi paikka kuin kunnanvaltuusto päästä vaikuttamaan
päätöksentekoon ja osallistua tekemään Pornaisista entistä parempaa 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 perhettä luonnon läheisyydessä. Toivon, että jatkossakin Pornaisille ominaiset kumpuilevat peltomaisemat ainakin osaksi säilyisivät kylän ilmeessä eikä kaikkia peltoja pirstottaisi rakentmisella.

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

Johanna Tukiainen haluaa
jatkaa kunnanvaltuustossa
Johanna Tukiainen on
35-vuotias lähihoitaja, hän
työskentelee lapsiperheiden
kotipalvelussa ja kehitysvammaisten parissa.
Johanna on perheellinen,
vuonna 2007 Pornaisiin muuttanut. Lapsia hänellä on sekä
ylä- että ala-asteella.
Kuluvalla kaudella Johanna
toimi Keskustan 1. varajäsenenä ja osallistui paljon valtuustotyöhön sekä oli sivistyslautakunnan varsinainen
jäsen.

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

– muistaako kukaan?

Vaalikrapulasta
tuli pahempi
kankkunen

Sunnuntaina 5. helmikuuta
oli ilmassa suuren urheilujuhlan tuntua. Sauli Niinistöstä
oli juuri tullut tämän kansakunnan ”suojelija”. Auvoisan
presidenttiparin yhteys hehkui eetteristä katsottuna asti
– samoin, kuin Kataisen Jyrkin 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 äärimmäisen ikävää uutista: Nokian
joukkoirtisanominen, Puolustusvoimauudistus ja hallituksen, työryhmän taakse, naamioitu kuntakartta. Koska en
ole töissä Nokialla ja reservin
sotilasarvoni on vain jääkäri,
kuntakartta riipaisi kaikista
eniten – ja syvältä. Pornainen
oli sijoitettu Mäntsälän ja Pukkilan kanssa ”kimppaan”. Tämä ei tullut itselleni yllätyksenä. Olihan Suomen Kuvalehti
jo paria viikkoa aikaisemmin
julkaissut oman vastaavan
version kuntakartasta, joka
ei kovin merkittävästi eronnut lopputuloksesta. Kuitenkin mieleeni tuli ikävänlainen
skenaario: hienosti asiansa
hoitavat pikkukunnat yhdistetään osaksi isoa kokonaisuutta ihan vain sen vuoksi, että
homogeeniset kuntarakenteet
pätisivät niin Pornaisissa kuin
Pelkosenniemelläkin. Lopputuloksena voin todeta, että itselleni tuli vaalikrapulaa suurempi päänsärky.

Luovuttamista?

Kun kuntakartta julkaistiin, ikävikseni sain todeta,
että Pornaisissa alkoi melkoinen myllerrys. En tiedä iskikö ihmisiin paniikki vai äidinvaisto, mutta meni korkeintaan viikko, kun niin pitäjän
eteläpäädyn kuin pohjoispäädynkin kahvipöydät täyttyivät
”nurkkaparlamenteista”. Aiheena oli tietysti: ”Liitytäänkö Sipooseen, Porvooseen,
Mäntsälään vai mihinkä?”.
Eikä siinä, nämä nurkkaparlamentit ovat äärimmäisen hieno tapa toteuttaa demokratiaa. Mutta ihmiset, jotka paria
viikkoa aikaisemmin vastustivat koko kuntauudistusta, olivatkin jo kyräilemässä ideoita,

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

Tyhjiä vastauksia

Pornaisten kirkonkylän asukas- ja kyläyhdistys POKS
järjesti maaliskuun lopulla
seurakuntasalissa keskustelutilaisuuden, jossa kuntalaisille vastauksia antoi kuntaministeri Henna Virkkusen
erityisavustaja Elina Laavi.
Esitin pari mielestäni äärimmäisen relevanttia kysymystä
hänelle, jotka koskivat lähinnä
kaavaillun kuntauudistuksen
vaikutuksia lähidemokratiaan
ja kansalaisvaikuttamiseen.
Vastaukseksi jäi poliittinen
jargon yhdistettynä toistuvaan
”emme halua Kreikan mallia”
-vakuutteluun. Tämänkö tosiaan halusin mennä kuulemaan? Tai halusiko kukaan
muukaan? Poistuessa tilaisuudesta itselleni jäi lähinnä paha
mieli, vaikka sainkin mukavat
suosionosoitukset kanssaihmisiltä kysymyksistäni. Uskon, että monet paikallaolijat
jakavat tuntemukseni. Pienenä
kuriositeettina: minun ja puolisoni lisäksi ei kovin montaa
alle 35-vuotiasta tilaisuuteen
osallistunut.

Epäonnistunut
avioliitto

Olen huvittuneena seurannut kuntaliitosvouhotusta
isäni kotiseudulla, VarsinaisSuomen, Satakunnan ja Pirkanmaan rajalla. Huvittuneisuus kohdistuu Sastamalan
kaupunkiin. Entiseen Vammalan kaupunkiin on liitetty
kymmenkunta naapurikuntaa,
jotka eivät tee pesäeroa emäkuntansa ongelmiin: velkaisuusaste suuri, työvoiman tarjonta vähäistä, kasvava ikääntyvien 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 jatkossakin. Tämä kanssakäyminen ei
silti vaadi kuntaliitosta. Sekä
oma, että Keskustan näkemys

kuntaliitoksista on, että ne ovat
toki tarpeelliset niissä kunnissa, jotka eivät kerta kaikkiaan
pärjää omillaan. Pakkokeinoja ei katsota hyvällä missään
olosuhteissa ja kuntaliitospäätökseen vaaditaan aina kuntalaisten mandaatti. Omistan
Kiroileva Siili–T-paidan, jossa puhekuplaan on kirjoitettu:
”Lähretäänkö tanssiin”. Mikäli Sipoo, Mäntsälä, Porvoo
tai jokin Keski-Uudenmaan
kunnista esittäisi tämän tanssikutsun Pornaisille, vastaisin: ”tanssimaan lähden, mutta saatille et pääse”.

Otto Karhunen,
25-vuotias
kuntavaaliehdokas

Asuminen haja-asutusalueella voi olla hyvä
vaihtoehto ympäristön
kannalta
Kannatan asumista haja-asutusaluella. Ihmisillä pitää olla oikeus asumiseen
sellaisessa ympäristössä, jota arvostaa.
Kaikki eivät halua
pakkautua asfalttiviidakkoon 500-1000
neliön tonteille omakotitaloihin, rivitaloihin tai kerrostaloihin.
Kun maata mökin ympärillä on vähän enemmän, sitä voi paremmin hyödyntää.
Kunnollinen kasvimaa, kasvihuone ja marja-/hedelmätarha
tarjoavat todellista lähiruokaa.
Sieniä ja metsämarjojakin voi
saada jopa omalta maalta tai
ainakin todella läheltä. Lisäksi on mahdollisuus omavaraisuuteen myös vaikkapa munien osalta. Lihansyöjällekin
löytyy helppoja vaihtoehtoja,
pienimuotoinen lihantuotanto ei ole ongelmallista. Pari
lammasta tai vuohta karitsoineen, kanit tai kananpojat saavat helposti paljon paremman
ja lajinmukaisemman elämän
kuin tehotuotannossa konsanaan. Toki niitäkin voi pitää
vain lemmikkeinä. Lisäksi
esim. kanat hyödyntävät hyvin
tähteeksi jäänyttä ruokaa. Jos
pitää koirista ja kissoista, nekin pärjäävät omalla pihalla.
Naapureille koituva riesa on

Terve!

En ole vielä tähänastisen 44-vuotisen elämäni
varrella kokenut varsinaista poliittista heräämistä,
mutta kyllä seurannut politiikkaa ikäänkuin toisella silmällä. Nyt kuitenkin havaitsen naamatauluni
pilkottavan Pornaisten keskustan ehdokaslistalla.
Onko puolueelle sattunut erehdys? Onko kyseessä väärinkäsitys vai olenko sittenkin oikeassa paikassa?
Synnyin maatalon pojaksi ja
kasvoin peltojen sekä sinisten
vaarojen keskellä Sotkamossa. Vaikea astmani ja heinäallergiani tekivät jo hyvissäajoin
selväksi sen, ettei minusta tullut maanviljelijää. Lukion ja
armeijan käytyäni löysin itseni
valtion vaatteiden sisältä: Ensin puolustusvoimien harmaista, seuraavaksi rajavartiolaitoksen vihreistä ja lopulta poliisin sinisistä haalareista. Tässä vaiheessa oli mukaan karttunut yhteensä viisihenkinen perhe ja elämän maantieteellinen
sijainti vaihtunut Sotkamosta
Kanta-hämeeseen. Elämä oli
leppoisaa ja kaikki sujui omalla painollaan...

Vuonna 2008 saimme ajatuksen käydä tutustumassa äitini
isän lapsuusmaisemiin Pornaisissa. Tuolla yhdellä ainoalla
visiitillä olikin perheellemme
lopulta kohtalokkaat seuraukset -aloimme vakavasti suunnitella muuttoa tuolle mystiselle paikkakunnalle. Kymmenisen vuotta Hämeessä
asuttuamme päätimme ottaa
hallitun riskin: Myydä uuden
talomme, jättää vakituiset virkamme ja viedä kolme lastamme meille kaikille entuudestaan tuntemattomaan paikkaan Pornaisiin.

yleensä pienempi ja paremmin siedettävissä.
Kun verrataan haja-asutusalueella ja kaupungissa tuotetun kotitalousjätteen määrää,
kaupunkilaiset voittavat selvästi. Kun on oma jäteastia,
jätteen määrän vähentäminen
tuo nopeasti suoria säästöjä
jätekustannuksiin. Isolla pihamaalla kompostointikin hoituu kätevästi, eikä siitäkään
synny kiistoja naapureitten
kesken. Paljon hyötyliikuntaa tulee erilaisista pihatöistä aivan huomaamatta. Ei ole
pakko lähteä maksamaan ja
hikoilemaan kuntosalille kunnon ylläpitämiseksi.
Isolla, osin luonnontilaisella pihalla lasten mielikuvitus
pääsee oikeuksiinsa, tekemistä riittää, eikä lapsia tarvitse koko ajan kytätä ja pelätä
auton alle jäämistä. Toki kura
lentää ja puustakin voi pudota, mutta ei lastenkaan leikkien tarvitse olla vain erilaisilla
ostetuilla välineillä pelleilemistä. Lisäarvoa tulee vielä
terveydenkin kannalta; ihoja allergiasairaalan ylilääkäri
Tari Haahtelakin on sanonut,
että “Ihmisten elinympäristö
on muuttunut. Immuunijärjestelmämme ei enää kuormitu maaperän mikrobien taholta samalla tavalla kuin ennen.
Puhumme asfaltti-indeksistä:
mitä enemmän ihmiset joutuvat eroon luontoyhteydestä,

aikaisen asuntomme vuokrasuhteen sekä kahden vuoden
päätoimisen rakennusprojektin jälkeen saatoimme onnellisina todeta, että ratkaisumme
oli täsmälleen oikea -varsinkin lasten kannalta. Jokaisessa
maailman asiassa ja jokaisessa
paikkakunnassa on tietysti parantamisen varaa -niin myös
Pornaisissa.
Poliisin ammatissa olen joutunut näkemään liikenneonnettomuuksia ja kohtaamaan
valitettavan useasti myös
kuolemantapauksia. Ensimmäisinä parannuskohteina
paatuneisiin näköelimiini tarttuivatkin uuden paikkakunnan
ällistyttävän
mutkikkaat ja
mäkiset tiet,
joiden ilmeisen välttämättömät kevyenliikenteenväylät loistivat
poissaolollaan!

sen heikommaksi immuuniverkosto kehittyy”. Asumme
siis liian hygieenisesti, ostamme käsiteltyä, hygienisoitua,
tapettua, yleensä vielä muoviin pakattua ruokaa, liikumme kesät talvet kengät jalassa
ja kuskailemme itseämme ja
lapsiamme autolla harrastuksiin sisätiloihin jne.
Työmatkat tehdään tietenkin useimmiten omalla autolla, koska ei ole paljon vaihtoehtoja. Jos omalta kannaltani katson asiaa, olisi aivan
sama, asuisinko Järvenpään
tai Mäntsälän keskustassa vai
täällä metsässä, julkisilla kulkuneuvoilla en pääsisi työpaikalleni. Toinen huonompi juttu on tietenkin se, että asutus
vie aina tilaa luonnolta. Toisaalta, kun asutus on harvaa,
väliin mahtuu hirviä, peuroja, supikoiria, kettuja, välillä
karhu, susi ja ilveskin. Niille
suotakoon oikeus elää. Harakat ovat olleet munavarkaissa, haukka on pistänyt kanojani paistiksi, samoin joskus
naapurin koira. Ei näitä eläinnaapureita tarvitse kuitenkaan
sen vuoksi vihata. Niilläkin on
yhtäläinen oikeus elää ja syödä. Pitää vaan yrittää olla itse ovelampi. Eläkäämme siis
sovussa kaikenlaisten naapureitten kanssa ja pitäkäämme
maaseutu elävänä.
Liisa Sivusaari
Olen aktiivinen liikkuja ja
harrastevalikoimastani löytyy
useita sinällään riskialttiita
urheilulajeja: esimerkiksi jääkiekko, jalkapallo ja erilaiset
kamppailulajit. Omistan myös
lentolupakirjan, jota hyödynnän satunnaisesti. Myönnän
siis ottavani hallitun riskin aina jotain näistä harrastaessani.
Niin hullu en kuitenkaan ole
että uskaltaisin pyöräillä Pornaisissa!
Saattaa siis kuitenkin olla että
olen oikeassa paikassa asettuessani ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin. Untuvikkona
ja vastikään paikkakunnalle
muuttaneena lienee helpompi
havaita metsä puilta
ja kenties löytää uutta
näkökulmaa asioihin.

Kahtellaan.
Terveisin
Antti Kilpeläinen

Ankaran muuttoruljanssin,
lopulta ikävän hankalan väli-
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41
Franti Aija

opiskelija,
sitoutumaton

42
Karhunen Otto
varastomies

47
Marjomäki Sirpa
laitoshuoltaja

sairaanhoitaja

59
Siren Marko
yksikönjohtaja

Kilpeläinen Antti
rajatarkastaja,
sitoutumaton

48
Mäenpää Ninna
kotiäiti

53
Nikula Merja

43

Piirainen Risto
yrittäjä

60
Sivusaari Liisa
asiakaspalvelupäällikkö

45

Kippilä Jarkko

Laitinen Päivi

50

51

Nieminen Tea

Niinikoski Terhi

56

57

yrittäjä

49
Niemikorpi
Janne
yrittäjä

54

44

erityisnuorisotyöntekijä,
sitoutumaton

55
Putus Jaana
röntgenhoitaja

61
Tanner Mari
myymälävastaava

Ruskeepää Mika
yrittäjä

62
Tukiainen
Johanna
lähihoitaja

luokanopettaja

emäntä

Salonen Miska
työhön
osallistuva
työnjohtaja,
sitoutumaton

63
Virkki Juha

yrittäjä,
sähköteknikko

46
Majuri Taina

hoitoalan
opettaja,
terveydenhoitaja

52
Nikula Jari
työnjohtaja,
suunnittelija,
sitoutumaton

58
Sintonen Henny
lastenhoitaja

Keskusta
Pornainen

Lähellä

