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Keskusta –
lähipalvelujen
ja
itsenäisyyden
puolesta!
Kunnallisvaaleissa päätetään kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen varjossa kuntien tulevaisuus
ja ihmisten lähipalvelut on nyt uhattuna. Äänestämällä Keskustaa ilmaiset mielipiteesi maan hallituksen
kovaa keskittämispolitiikkaa vastaan ja annat äänesi sen puolesta, että maaseudulla ja maakunnissa
pitää tulevaisuudessakin olla mahdollisuus asua, yrittää, tehdä työtä ja saada palveluja.

Kuntavaaleissa päätetään
kuntien tulevaisuudesta

Tero Pirttilä
puheenjohtaja
Keskustan Someron
kunnallisjärjestö ry.
Tuleva valtuustokausi tulee
olemaan Suomen kuntien kannalta ratkaisevan tärkeä. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus
ajaa yksisilmäisesti maahan n.
70 suurkunnan mallia. Kokoomuksen ja SDP:n johtaman
hallituksen kylmä keskittämispolitiikka vie toteutuessaan
maaseutukuntien asukkailta
niin palvelut kuin päätösvallankin.
Kuntauudistuksen kannattajat
perustelevat hanketta milloin
milläkin perusteella: mm. tasaarvolla, paremmilla palveluilla,
pienemmällä byrokratialla, kevyemmällä hallinnolla, paremmalla demokratialla ym.
Teoriassa tasa-arvo voi suurkuntien välillä parantua, mutta
suurkuntien rajojen sisällä eriarvoisuus tulee voimakkaasti
kasvamaan, johtuen palvelujen
keskittymisestä kuntakeskuksiin. Yleensä organisaation
kasvaessa byrokratia ja hallinto ei kevene. Pikemminkin
käy päinvastoin. Palvelujen

paraneminen on kyseenalaista, jos niiden saatavuus ratkaisevasti huononee välimatkojen
kasvaessa. Demokratiasta ja
vaikutusmahdollisuuksista ei
liioin voida puhua silloin, kun
väestömäärä liitosalueilla jää
niin alhaiseksi, että ei saada
enää edustajia valtuustoon.
Byrokratian purkamiselta ja
hallinnon keventämiseltä eivät
kuulosta myöskään puheet
kunnanosavaltuustoista tai
kuntien sisäisestä vaalipiirijaosta.
Suurkunnan myötä liitoskuntien kuntakeskukset muuttuvat
syrjäkyliksi. Samalla myös
kaikki elinkeinopoliittiset toimet mm. uusien yritysten ja
työpaikkojen aikaansaamiseksi ja näiden alueiden kehittämiseksi loppuvat, kun on täysi
työ saada uusia yrityksiä ja
työpaikkoja suurkunnan kuntakeskukseen.
Kuntauudistuksen suuri
vaara piilee myös siinä, että
suurkuntamalli antaa valtiolle
mahdollisuuden viedä maakunnista omat palvelunsa. Nekin vähät mitä vielä on jäljellä.
Tuskin valtion palvelupisteitä
yhteen kuntaan kovin montaa jätetään. Jos jokaisessa
kuntakeskuksessa on yksi,
niin silloinhan palvelut on kansalaisten ”saatavilla”, vaikka
tosiasiassa kovin kaukana.
Tarkkaavainen äänestäjä onkin
havainnut, että kuntavaalien
lähestyessä hallituspuolueiden
puheet kuntauudistuksesta
ovat lieventyneet ja mahdollisista pakkokeinoista vaietaan.
Samoin oli presidentinvaalien
alla. Koko hanke haudattiin
julkisesta keskustelusta en-

nen presidentinvaaleja. Kaksi
päivää vaalien jälkeen kokoomuksen ja SDP:n hallitus
julkaisi karttaharjoituksensa,
joka sisälsi ehdotuksen noin
70 kunnasta.
Oma arvioni on, että samoin
käy myös kuntavaalien alla.
Äänestäjien pelossa uudistuksen todellisesta tavoitteesta
ja pakkokeinoista vaietaan.
Vaalien jälkeen asia nostetaan
entistä voimallisemmin esille.
Kuntavaalien jälkeen hallitus
voikin toimia rauhassa haluamallaan tavalla, koska seuraavat eduskuntavaalit pidetään
vasta vuonna 2015.
Kuntavaalit onkin nostettava
kansanäänestykseksi kokoomuksen ja SDP:n johtamaa
kuntauudistusta vastaan.
Ainoastaan kokoomuksen ja
SDP:n rökäletappio ja kannatuksen raju putoaminen
saattaa saada nämä puolueet
ajattelemaan asiaa myös kansalaisten näkökulmasta. Pahinta koko kuntauudistuksessa on hirvittävä kiire. Ei malteta jäädä katsomaan miten jo
toteutetut kuntaliitokset ovat
onnistuneet ja mitä opittavaa
niistä voisi olla uusia kuntaliitoksia tehtäessä. Hallituksen
ylimielisyydestä kertoo se, että
ei ole haluttu kuunnella uudistukseen kohdistuvaa kritiikkiä
eikä etsiä ratkaisuja esiin
tulleisiin ongelmakohtiin. Lopputuloksena tulee olemaan,
että kokoomuksen ja SDP:n
valtapoliittisten pyrkimysten
seurauksena koko kuntakenttä
tuhotaan ja maaseutukuntien,
usein hyvin ja edullisesti järjestetyt palvelut ajetaan alas.
Someron Keskusta lähtee

kuntavaaleissa puolustukseen
kahdella rintamalla: Puolustamme tinkimättä Someron
itsenäisyyttä, lähipalveluja
ja omaa päätösvaltaa. Tästä
meillä on aukoton näyttö.
Keskusta ei lähtenyt missään
vaiheessa mukaan PARAShankkeeseen liittyvään
”hötkyilyyn” terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden
muodostamiseksi, vaikka
niin kokoomuksella, SDP:llä
kuin perussuomalaisillakin oli
suuria intohimoja erilaisten
yhteistoiminta-alueneuvottelujen käymiseen. Nyt koko
PARAS-laki on päättymässä ja
meillä on edelleen oma, itsenäinen terveyskeskus. Emme
ole antaneet somerolaisten

Äänestäjien pelossa uudistuksen
todellisesta tavoitteesta ja pakkokeinoista vaietaan.
Vaalien jälkeen asia
nostetaan entistä
voimallisemmin
esille.
omaa päätösvaltaa kunnan
rajojen ulkopuolelle. Kunnan
tehtävä on huolehtia kuntalaisten palveluista. Emme voi
olla mukana ratkaisuissa, jotka
huonontavat palveluja ja nostavat kustannuksia.
Kunnallisvaalien alla Somerollakin kaikki puolueet
näyttävät ilmoittautuneen
itsenäisyyden kannattajiksi.
On kuitenkin muistettava,
että syksyllä 2006, kun kuntaliitosasia oli kaupunginvaltuuston päätettävänä,
kokoomus, SDP ja perussuomalaiset olivat kaikki täyttä
päätä viemässä meitä Salon
kuntaliitosneuvotteluihin(Kval
16.10.2006 §40). Hanke kaatui
Keskustan vastustukseen äänin 20 - 15.
Liitosneuvottelujen kannattajat moittivat Keskustaa siitä,
että ei saatu tietää mitä olisimme kuntaliitoksessa saaneet,
kun ei menty mukaan neuvotteluihin. Tällaiset puheet ovat
täysin turhia. Sillä, mitä liitossopimuksessa olisi somerolaisille luvattu, ei olisi ollut mitään merkitystä. Liitossopimus

oli voimassa vain kolme vuotta
ja on siten jo päättynyt.
Keskusta peräänkuuluttaa
myös poliittisen kulttuurin parantamista Somerolla. Pienen
kunnan voimavara on siinä,
että asioita hoidetaan hyvässä
yhteishengessä, kuntalaisten
ja kunnan etu kirkkaana mielessä. Toisten virheiden etsiminen, syyllistäminen, valitusten
laatiminen ja asioiden jarruttaminen eivät kuulu keskustalaisten luottamushenkilöiden
toimintatapoihin. Keskusta on
aina ollut yhteistyön kannattaja. Keskustan vahva asema
somerolaisessa päätöksenteossa onkin perustunut vahvan
kannatuksen lisäksi siihen,
että olemme aina olleet halukkaita yhteistyöhön. Takavuosina teimme tiivistä ja tuloksellista yhteistyötä kokoomuksen
kanssa. Sittemmin yhteistyö
kristillisdemokraattien kanssa
on vakiinnuttanut asemansa.
Myös jatkossa tavoittelemme mahdollisimman laajaa ja
hyvää yhteistyötä puolueiden
kesken.
Someron Keskustalla on tarjota näissä vaaleissa äänestäjille
uudistunut ja monipuolinen
ehdokasjoukko. Keskustan
ehdokkaat edustavat kattavasti kunnan eri alueita sekä
eri ammatti- ja ikäryhmiä. Sukupuolten tasa-arvo toteutuu
listallamme paremmin kuin
koskaan ennen. Naisehdokkaiden osuus on 47 % ja nuoria
ehdokkaita on viidesosa koko
ehdokasmäärästä. Kokonaan
uusia, ensi kertaa ehdokkaana
olevia on 40 %. Uskon, että
mahdollisimman moni somerolainen löytää ehdokasjoukostamme itselleen mieleisen
ehdokkaan.
Näissä kunnallisvaaleissa
päätetään kuntien tulevaisuudesta. Äänestämällä Keskustaa ilmaiset mielipiteesi maan
hallituksen kovaa keskittämispolitiikkaa vastaan ja annat
äänesi sen puolesta, että maaseudulla ja maakunnissa pitää
tulevaisuudessakin olla mahdollisuus asua, tehdä työtä ja
saada palveluja.
Keskusta on vahvasti sitoutunut Someron kaupungin
pitkäjänteiseen kehittämiseen
ja somerolaisten ihmisten palvelujen puolustamiseen. Näin
on myös jatkossa.

Puheenjohtaja Juha Sipilä

Äänestä lähipalveluiden
puolesta!
parhaita asiantuntijoita. Siksi
niin lasten päivähoidossa kuin
vanhusten hoidossa tulee olla
vaihtoehtoja. Asioiden pitää
olla kuntalaisten käsissä. Keskusta ei hyväksy Kataisen hallituksen pakottavaa ja ylhäältä
sanelevaa kuntapolitiikkaa.
Meille on myös tärkeää, että
pienten lasten koulu on kodin
tuntumassa. Ja että muutkin arjen päivittäiset palvelut
järjestyvät mahdollisimman
läheltä. Siksi Keskusta esittää
lähipalvelulakia, jolla turvataan
laadukkaat palvelut lähellä
koteja.
Varsinkin lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tulevaisuuden
rakentamista. Meidän on yhteisvoimin puututtava siihen,
että yksikään ei syrjäydy.
Kunnallinen kotiapu on palautettava myös lapsiperheiden
saataville niin Somerolla kuin
muissakin kunnissa.

Juha Sipilä
Arkeamme koskevia päätöksiä
tehdään kunnissa. Niin myös
Somerolla. Päätöksenteolla
vaikutetaan mm. kouluihin,
päiväkoteihin, kirjastoihin,
kevyen liikenteen väyliin, asumiseen, liikuntapaikkoihin, terveydenhuoltoon ja vanhusten
hoivaan.
Olen huolissani siitä, että
tämä maa jakaantuu entistä
voimakkaammin menestyjiin
ja häviäjiin. Ihmisten elintilaa
ja valinnanmahdollisuuksia

ollaan kaventamassa mm.
kaavoituksella.
Kuntavaaleissa on nyt kyse
myös kuntien olemassaolosta
ja kuntalaisten oikeudesta
vaikuttaa. Kunnissa tiedetään
parhaiten, miten asiat kannattaa paikallisesti hoitaa.
Keskusta ei halua suurkuntia,
joissa päätöksenteko karkaa
kauas. Päätöksenteko toteutuu sitä paremmin, mitä
lähempänä ihmistä se on.

Ihmisen sivistys ja oikeus
harrastuksiin ei saa olla varallisuudesta kiinni. Keskusta puolustaa palveluita myös ydinkeskustan ulkopuolella. Meille
on tärkeää, että jokainen voi
elää omanlaistansa elämää
muita ihmisiä kunnioittaen.
Sellainen Suomi menestyy,
jossa teemme työtä ja välitämme toinen toisistamme.
Tsemppiä ja iloa vaalityöhön,
Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja
Kansanedustaja

Satumaasta
paratiisiksi
Yli 10 vuoden maailmalla kiertelyn jälkeen sain tilaisuuden
palata –ainakin hetkeksi – takaisin vanhaan kotikaupunkiini, lapsuuteni ja nuoruuteni
maisemiin Somerolle.
Kohtaaminen on ollut lämmin.
Nautin täällä joka päivä elämisen helppoudesta ja mutkattomuudesta. On ihanaa viedä
lapsi hoitoon mukavalle perhepäivähoitajalle ihan työpaikan
lähelle seisomatta ruuhkissa
ja hoitaa töiden jälkeen asiat
nopeasti pienellä liikkumissäteellä. Tällaisesta arjen helppoudesta saatoin Helsingissä
vain uneksia.
Myös verrattuna moneen
muuhun vastaavan kokoiseen
kuntaan Somerolla asiat ovat
varsin hyvällä mallilla: talous
on tasapainossa, veroprosentti
matala, peruspalvelut kunnossa, elämä monin tavoin vireää
ja ihmiset yritteliäitä. Tästä
kaikesta kiitos kuuluu yhtä
paljon hyviä päätöksiä tehneille kuntapäättäjille, osaaville
työntekijöille kuin kaikille somerolaisille ja somerolaisille
yrityksille.
Kuntavaalien alla ilma aina
sähköistyy puolueiden kilpaillessa paikoista. Tämä
lataus kannattaa suunnata
positiiviseksi voimaksi: toivon
ehdokkaiden keksivän kampanjakärjikseen uusia luovia
tapoja kehittää kaupunkiamme
ja parantaa somerolaisten
elämää. Somerolla on paljon
potentiaalia ja paljon hyviä
ihmisiä, jotka voivat muuttaa
sen toiminnaksi ja tulokseksi.
Kuntakenttä on melkoisessa myllerryksessä ja tulevat
vuodet tuovat mukanaan mo-

Ihmiset ovat oman elämänsä

nenlaisia haasteita luottamushenkilöille niin valtion toimesta
kuin sisäsyntyisestikin. Tarvitsemme kuntapäättäjiksi yhtä
kipeästi niin pitkän kokemuksen omaavia konkareita kuin
raikkaita ideoita pursuavia,
luutuneita rakenteita pöllyttäviä tuoreita kasvoja, naisia ja
miehiä.
Tällainen monipuolinen, kaikkia somerolaisia aidosti edustava joukko saadaan kasaan
vain, jos jokainen äänioikeutettu äänestää ja käyttää hetkisen vaivaa etsiäkseen juuri
omia ajatuksiaan ja arvojaan
lähimpänä olevan ehdokkaan.
Tämän kokoisessa kunnassa
se ei ole ylivoimainen tehtävä.
Kyselkää, jutelkaa ja antakaa
ajatusten virrata vuolaasti, niin
vaalien jälkeen pääsemme
parhaalla mahdollisella joukolla tekemään satumaasta paratiisia niin kuin markkinointimateriaalissamme luvataan.

Hanna Saarni
Kirjoittaja työskentelee Someron kaupunginsihteerin viransijaisena.

Terveisiä Varsinais-Suomen Vesaisilta!
Vesaiset ovat Suomen Keskustan varhaisnuorisojärjestö, joka
on perustettu jo vuonna 1956.
Nykyisin piirijärjestöjä on 18
kautta maan ja toiminnassamme mukana on yli 23 000 lasta
ja aikuista. Vesaisten tavoitteena valtakunnallisesti on pyrkiä
edistämään lasten ja perheiden
henkistä, fyysistä ja sosiaalista
hyvinvointia.
Vesaisten Varsinais - Suomen
piiri on edelleen vahva ja erittäin hyvin toimiva. Piirissämme
toimivia osastoja on lähes jokaisessa kunnassamme. Piirimme

sijoittuukin kaikissa mitattavissa
olevissa asioissa valtakunnalliseen kärkikolmikkoon. Piirin
kultavuodet jatkuvat edelleen,
vaikka toimintamme paikallistasolla onkin hieman hiipunut.
Kuluva vuosi on piirimme 40.
toimintavuosi = juhlavuosi. Ansaittua juhlaa on vietetty syyskuun alussa Taivassalon Tippsundissa sadan kutsuvieraan
kera. Juhlassamme on palkittu
yli 60 aktiivista Vesaistoimijaa
ansiomerkein tai muilla huomionosoituksilla.
Toiminta erilaisten perheiden

parissa yhteistyössä muiden
lapsi- ja nuorisojärjestöjen
kanssa on Vesaisten vahvuus.
Perheet ylisukupolvellisesti
voivat osallistua toimintaan,
jossa viihdytään niin tänä päivänä kuin tulevaisuudessakin.
Vesaisten strategian mukaiset
toiminnan kivijalat ovat turvallisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Kodin antama sekä
turvallisuus että vastuullisuus ja
kotona opetettava yhteisöllisyys
kantavat vuosien päähän. Tähän työhön perheet tarvitsevat
tukea ja kannustusta.

Yhteiskunnan murros on asettanut uusia haasteita myös paikallistason toimintaan; vanhoista harrasteista on jouduttu luopumaan, mutta uusia on otettu
tilalle. Somerolla näkyvimmät
toimintamuotomme ovat kerho- ja retkitoiminnassamme.
Oman toimintamme lisäksi
osallistumme piirien järjestämiin
tapahtumiin ja teemme yhteistyötä eri järjestöjen kanssa.
Tervetuloa mukaan hauskaan ja
mukavaan toimintaan!

Sirkku Kankaanpää
Vesaisten Varsinais - Suomen
piirin puheenjohtaja

Työhyvinvointityöllä
satsataan tulevaisuuteen
avoimena vuorovaikutuksena,
tekemisen meininkinä ja luottamuksena työkavereihin ja
työnantajaan. Se vaikuttaa
työntekijän käsityksiin itsestä,
omasta osaamisesta ja roolista
työyhteisössä. Työhyvinvoinnilla on siis kokonaisvaltainen
vaikutus ihmiseen: työssä
jaksaminen näkyy myös vapaaajalla ja toisinpäin.

Maija Saarinen
Työhyvinvointi on ajankohtainen asia, kun seurataan suomalaista työelämää ja yksilöä
koskevaa keskustelua. Suurten
ikäluokkien eläköityessä, työurien aloittamisen myöhentyessä ja työelämään mukaan
tulevien vähentyessä, työuria
on pystyttävä pidentämään.
Erityisesti kunnat tulevat olemaan tilanteessa, jossa niiden
houkuttelevuutta työnantajana
on pystyttävä lisäämään, jotta
eläkkeelle jäävien tilalle saadaan uusia tekijöitä. Tämän
lisäksi kunnissa tarvitaan myös
entistä enemmän panostusta
nykyisen henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamisen tukemiseen. Työhyvinvointityöllä
on näin ollen merkittävä rooli
tulevaisuuden haasteisiin vastaamisessa.
Työhyvinvoinnissa on kysymys
ihmisten jaksamisesta, työn
ilon kokemisesta ja motivaatiosta. On tärkeää, että jokainen
työntekijä voi työpaikalla tullessaan kokea tyytyväisyyttä ja
sieltä lähtiessä ajatella hyvillä
mielin päivän antia. Työhyvinvointi näkyy työyhteisössä

Kokemukset hyvinvoinnista eivät kuitenkaan synny
itsestään, vaan ne vaativat
osakseen toimenpiteitä ja sitoutumista. Jokaisella yksilöllä
on oma vastuunsa fyysisestä
ja psyykkisestä terveydestään,
mutta tämän lisäksi tarvitaan
työyhteisön tasolta satsauksia.
Erityisen tärkeää työhyvinvoinnin edistämisessä on ammattitaitoinen esimiestyö. Esimiestyössä korostuvat ihmisten ja
asioiden johtamisen taidot.
Taitavalla johtamisella luodaan
työyhteisöön työntekijää arvostava kulttuuri, jossa jokaisella
yksilöllä on erityinen asemansa. Esimiehen kyvyt kuunnella,
antaa palautetta, puuttua epäkohtiin ja toimia oikeudenmukaisesti sekä seisoa ratkaisujen
takana, lisäävät työntekijän
työhyvinvointia. Tämän lisäksi
tarvitaan toimenpiteitä, jotka
mahdollistavat ihmisten ajatusten, ehdotusten ja kritiikin esille
saamisen. Avoin ilmapiiri luo
uutta ja antaa mahdollisuuden
mennä eteenpäin, mutta se
antaa myös eri-ikäisille työntekijöille mahdollisuuden tehdä
työtä rinta rinnan. Parhaimmillaan työyhteisön monimuotoisuus on rikkautta, jossa yhdistyvät nuorten työntekijöiden
uusin koulutus ja vanhempien
työntekijöiden kokemus.

Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä kunnan ei ole mahdollista
toimia tehokkaasti, ratkaista
ongelmatilanteita, suuntautua
tulevaisuuteen ja toisaalta varautua mahdollisiin haasteisiin.
Työhyvinvointityöhön satsaamalla panostetaan samalla siis
kunnan talouteen ja tulevaisuuden jatkuvuuteen. Satsaaminen ei kuitenkaan voi olla
kertaluonteista, vaan se vaatii
pitkäjänteistä arjessa huomioimista sekä konkreettisia toimenpiteitä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Se vaatii
sitoutumista tehtävään työhön,
erityisesti kunnan poliittisten
päättäjien taholta. Poliittiset
päättäjät ovat omalta osaltaan
johtajia, liidereitä, jotka voivat
toiminnallaan tukea työntekijöiden työhyvinvointia ja parempaa henkilöstön huomioimista.
Näin toimimalla turvataan
kunnan tärkeimmän kilpailutekijän eli henkilöstön jaksaminen
myös tulevaisuudessa.
Kirjoittaja Maija Saarinen

Keskusta –
lähipalvelujen
ja
itsenäisyyden
puolesta!

Mukana
joukkueessa
Neljä vuotta sitten olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana
kunnallisvaaleissa. Olin noihin
aikoihin ottanut kantaa päivähoidon järjestelyihin ja ollut
asiasta myös yhteydessä luottamushenkilöihin. Tästä jonkin
ajan kuluttua sain puhelun ja
minua kysyttiin ehdokkaaksi
kunnallisvaaleihin. Kovinkaan
kauaa minun ei päätöstä tarvinnut miettiä, sillä olin utelias
näkemään miten päätöksenteko Somerolla sujuu.
Nyt neljä vuotta varavaltuutettuna ja ympäristölautakunnan
jäsenenä on kulunut. Mitä sitten olen oppinut näiden neljän
vuoden aikana?
Työ lautakunnassa on suurelta
osin rutiinien hoitamista. Ympäristölautakunta esimerkiksi
myöntää ympäristö- ja maaainesluvat, ottaa kantaa kaavoitukseen ja jakaa yksityistieavustuksia. Lisäksi lautakunta
valvoo sääntöjen noudattamista omalla toimialallaan.
Kaupungin virkamiehet valmistelevat päätökset ja työntekijät
tuottavat kaupungin palvelut.
Heillä onkin erittäin suuri rooli
siinä millaisia palveluja me somerolaiset saamme.

pitää olla mielessä päätöksestä
seuraavat kustannukset tai
säästöt nyt ja tulevaisuudessa. Yli varojen elämistä pitää
välttää.
Joidenkin asioiden päättäminen saattaa olla tuskallisen hidasta. Asia ei etene mihinkään
ennen kuin sitä on vatvottu
niin kauan, että on saavutettu
jonkinlainen yksimielisyys tai
kompromissi. Asioiden hidas
eteneminen saattaa johtaa
tunteeseen, että mitään ei tapahdu.
Politiikka on yhteisten asioiden
hoitamista yhdessä. Yksin ei
saa mitään aikaiseksi. Asioiden eteenpäin vieminen vaatii
yhteistyötä ja riittävää yksimielisyyttä.
Kaikista tärkein oppi on kuitenkin ollut se, että Somerolla asioita on hoidettu varsin viisaasti.
Tästä syystä Somero on monin
tavoin hyvä paikka elää. Someron kehittyminen tarvitsee
jatkossakin hyvän joukkueen.
Tässä joukkueessa haluan olla
mukana.

Asioita on koko ajan paljon meneillään. Jatkokäsittely saattaa
kumota aikaisemmin tehdyn
päätöksen. Olo onkin välillä
kuin suunnistusviestin jäsenellä: oman osuuden jälkeen viesti
häviää metsän uumeniin eikä
aina voi tietää mistä kohtaa
ja milloin se seuraavan kerran
putkahtaa näkyviin.
Tarkka taloudenpito on tärkeää.
Kaikkia päätöksiä tehtäessä
Jaana Kyyrä

Yhteistyö on voimaa
Somero on niin iso paikkakunta, että meillä on varaa
hoitaa asiamme. Meillä on
voimaa tehdä se, minkä katsomme hyväksi. Miellä on
myös tietoa ja taitoa tehdä
se, mikä on seutumme hyväksi. Meillä on myös halua
tehdä kaikki asuinseutumme
hyväksi.
Meillä ei kuitenkaan ole
varaa riitelyyn. Jokainen
turhanpäiväinen kränä heikontaa voimiamme. Jakaantuneet voimat merkitsevät
puolella voimalla toimintaa.
Sellaiseen meidän ei pitäisi
syyllistyä.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Yhdessä tehden
asiat edistyvät. Mutta jos
jarruttelemme selkeitä ratkaisuja, niin siitä kärsivät kaikki.
Jos meillä on vain periaatteesta hanttiin -asenne, niin
asiat viivästyvät ilman eikä
kukaan siitä hyödy. Jarrut
päällä -asenne heikentää
yhteisöä. Kun asiat mutkistuvat niin ne pitkistyvät. Turha
viivyttely nostaa hintoja. Turhat kähinät maksavat todella
paljon. Tarvitaan siis sellaista
henkeä että suostutaan
hoitamaan asioita yhdessä.
Henkilökohtaisten syytösten

pitäisi väistyä, turhat toisten
mollaamisten pitäisi olla ohi.
Ihmisten asioita tässä pitäisi hoitaa ja toinen toistaan
kuunnellen.
Järkevä politiikka ottaa
huomioon paikkakunnan
sijainnin. Someron sijainti
on sellainen että meille on
parasta pysyä itsenäisinä.
Näin me pidämme palvelut
lähellämme. On mieletöntä,
että jonkun pikkujutun takia
pitää köörätä Forssa, Salo,
Turku tai Helsinki -rallia turhan takia.
Meillä on lähellämme va-

rottava esimerkki. Yhteen
liitetyssä kaupungissa on
tapaus, missä Someron rajoilta kuskataan lasta Salon
keskustan ohi Halikkoon asti
koulun takia.
Somerolla ei ole varaa ylettömyyksiin. Meidän on aiheellista olla todella säästäväisiä kokonaiskuluissamme.
Kun maltamme säästää aina,
kun se on mahdollista, niin
silloin meille jää varaa hoitaa
kaikki merkittävät ja tärkeät
hommat. Näin kaupunkimme
tulee entistä paremmaksi
elää.

Matias Roto, Rovasti
040 - 356 06 25
rotomatias44@gmail.com
matias@roto.nu
www.roto.nu
facebook Tauno Matias Roto

Keltanokan
oppivuodet

Riikka Gustafsson
Lähdin neljä vuotta sitten mukaan kunnallispolitiikkaan. Olin
silloin 26-vuotias. Nuoreksi
minua sanottiin silloin ja ehkäpä
edustan tätä vähemmistöön
lukeutuvaa ikäluokkaa vieläkin, sillä sekä valtuuston että
lautakuntien jäsenten keski-ikä
lähentelee 50 ikävuotta. Tämä
kertoo siitä, että meitä nuoria on
erittäin vaikea saada mukaan
kunnallispolitiikkaan. Tämä on
sääli, sillä nuoria ja idearikkaita
ihmisiä kaivataan päättämään
tulevaisuuden asioista. Toisaalta, samaan hengenvetoon voin
sanoa, että arvostan suuresti
kokemusta ja iän tuomaa näkemystä yhteisten asioiden hoitamisessa. Sitä ei opita kirjoista
lukemalla.
Ajatus kunnallispolitiikkaan lähtemisestä oli kytenyt pitkään.
Osittain tämä on verenperintöä.
Olihan vaarini Arvid Gustafsson
valtuuston pitkäaikainen puheenjohtaja. Ajattelin, että minäkin haluan jossain vaiheessa
olla mukana vaikuttamassa Someron asioihin. Puoluekantani
on aina ollut selvä. Kun minua
neljä vuotta sitten kysyttiin Keskustan ehdokkaaksi, en voinut
vastustaa tilaisuutta asettua
ehdolle. Olin erittäin yllättynyt
jäädessäni vain muutaman äänen päähän valtuustopaikasta,
toiselle varasijalle. En osannut
odottaa niin suurta äänimäärää.
Siispä olen varavaltuutettuna
päässyt kuluneen neljän vuoden
aikana osallistumaan hyvin moneen valtuuston kokoukseen.
Lisäksi olen kaupunginhallituksen jäsen, joka on ollut erittäin
suuri näköalapaikka tällaiselle
keltanokalle. Kuluneet neljä
vuotta ovat opettaneet paljon.
Sekä asioista, että asioiden hoitamisesta.
Olin nuori, noviisi ja kaikin puolin hyväuskoinen lähtiessäni
mukaan kunnallispolitiikkaan.
Uskoin, että kyse on yhteisten
asioiden hoitamisesta hyvässä
hengessä ja kunnan kehittämisestä kohti tulevaisuuden

Talous kunnossa –
peruspalvelut kuntalaisille

haasteita. Hyvin pian sain huomata, että todellisuudessa sekä
luottamushenkilöiden, että virkamiesten energiasta kuluu erittäin suuri osa siihen, että väännetään kättä pilkun paikasta,
pengotaan asioita ja vaaditaan
selityksiä ja selvityksiä milloin
mistäkin. Lyhyesti sanottuna:
mikään asia ei koskaan ole niin
hyvin, etteikö siitä joku aina
valittaisi. Tämä on ollut suurin
turhautumiseni syy näiden vuosien aikana.

Nykypäivinä kunnossa oleva
talous on varmin tae turvata
hyvät palvelut kaupunkilaisille.
Vain pitkäjänteisellä talouden
hoidolla on mahdollisuus
suunnitella palvelut myös
tulevaisuuteen. Somerolla
on vältetty velkaantumista ja
pidetty tarkkaa taloutta, keskustan vahva asema kunnallispolitiikassa on antanut tähän
mahdollisuuden ja toteutettu
talouspolitiikka on ollut onnistunutta.

Mutta tästäkin huolimatta, tässä
sitä edelleen ollaan. Ehdokkaana. Uskon kuitenkin edelleen
siihen, että Keskusta pyrkii hoitamaan asioita yhteisen edun
nimissä. Meillä jokainen saa
vapaasti ilmaista mielipiteensä
ja asioista keskustellaan yhdessä avoimesti. Keskustalla on
ilmiömäinen kyky seistä yhtenä
rintamana asioiden takana tarvittaessa. Tämä näkyy ulospäin
niin hallitus- kuin valtuustotyöskentelyssä.

Jo pitkään, yli kymmenen vuoden ajan lainaa on Somerolla
maksettu takaisin ja uutta
lainaa ei ole tarvinnut ottaa ja
siksi viime vuoden lopussa lainaa oli alle 300 euroa asukasta
kohden ja kuitenkin olemme
pystyneet tekemään edellisten vuosien aikana noin 50
miljoonan euron investoinnit.
Nämäkin luvut osoittavat, että
taloutta on hoidettu järkevästi
ja pitkäjänteisesti.

Vaikka olen kadottanut lapsen
uskoni asioiden ja ihmisten hyvyyteen, en silti ole kadottanut
uskoani siihen, etteikö asioihin
pystyisi vaikuttamaan. Yksi
ihminen ei tee ihmeitä, mutta
olemalla porukassa mukana aktiivisesti, saa mielipiteensä paremmin kuuluville. Haluan edelleen omalla panoksellani olla
mukana vaikuttamassa siihen,
että Somero säilyy itsenäisenä
ja että meillä palvelut toimivat
myös tulevaisuudessa.
Riikka Gustafsson
Maaseutuyrittäjä, maaseutusihteeri
050-3520454
riikka.gustafsson@somerolainen.com

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ja pitkäaikaisena valtuutettuna olen saanut
läheltä seurata kunnallistalouden kehitystä ja rahojen riittävyyttä menoihin. Somerolla on
hyvin tällä valtuustokaudella
pystytty toteuttamaan valtuuston asettamat tavoitteet
muutamaa vähäistä poikkeusta lukuun ottamatta. Viime
vuodet ovat Somerolla olleet
ylijäämäisiä, tuloja on ollut
reilusti enemmän kuin menoja.
Vahvasti positiivinen vuosikate
on tähän asti sallinut omalla
rahalla mittavat investoinnit
erityisesti terveydenhuollon rakennuksiin ja kaikkeen peruspalvelujen kehittämiseen.
Tulevalla valtuustokaudella

on odotettavissa kaupungin
talouden selvä kiristyminen ja
entistä enemmän tulevat valtuutetut joutuvat miettimään
mihin rahat laitetaan. Vanhusväestömme osuus tulee
edelleen kasvamaan ja asettaa
päättäjät vaikeiden ratkaisujen
eteen, jotta kaikki peruspalvelut pystytään pitämään tämänhetkisellä tasolla. Kaupungin
velka asukasta kohden tulee
lisääntymään ja valtuutetut
ovat uudenlaisen tilanteen
edessä menneisiin vuosiin
verrattuna. Velan ottaminen investointien toteuttamiseen on
tosiasia, jota emme voi välttää
tulevalla valtuustokaudella.
Kuitenkaan velanottoa käyttötalousmenojen kattamiseen
en tule hyväksymään vaikka
haasteet muuttuisivat kuinka
vaikeiksi.
Kuluvalla valtuustokaudella
valtuustotyöskentelyssä nousi
esille uudenlainen politiikanteko, jolla asioiden eteenpäinviemistä yritettiin kampittaa kaikin mahdollisin keinoin. Eräät
henkilöt näkivät tärkeämmäksi
saada torjuttua asioiden sujuva hoito ja sitä kautta tekivät
hankalaksi päätösten toteuttamisen ja vaikeuttivat viran -ja
toimenhaltijoiden tehdä heille
kuuluvaa työtään. Tällainen
suhtautuminen valtuustotyöskentelyyn vaikeuttaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja
pitkäjänteistä päätöksentekoa
on vaikea saada aikaiseksi.
Tulevaisuudessa toivon uusien
haasteiden lisäävän yhteistyötä.
Someron itsenäisyys on uhattuna tulevina vuosina. On
käsittämätöntä, miksi Somero
jossa asiat ja palvelut ovat

kunnossa, pitäisi väkipakolla
liittää suurempaan kokonaisuuteen. Naapurikaupungissa
olemme voineet todeta kuntaliitoksen tuomat vaikeudet,
talous on kurjistunut ja peruspalveluja on karsittu reunaalueilta. Olen vakuuttunut, että
kaupunkilaiset tulevat arvostamaan keskustan tekemää
työtä puolustaa itsenäisyyttä
ja omaa päätöksentekoa myös
tulevaisuudessa.
Tuleva valtuustokausi on taloudellisesti haasteellinen ja
kaikenlaisiin vaalilupauksiin
paremmasta on suhtauduttava
hyvin harkiten. Tulevaisuus
talouden osalta on epävarmempi kuin aikoihin, johtuen
valtion tulevasta valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta,
verotulojen vähenemisestä ja
hallituksen ajamasta kuntauudistuksesta. Somero tulee parhaiten pärjäämään itsenäisenä
kuntana ja kaikille hyvänä
paikkana asua, elää ja yrittää.

Heikki Tuomisto
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu
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Luottamushenkilö
mahdollisuuksien luojana

Kunnassa - yhteisössä ihmisten keskellä.

Arto Aalto
Omaksi roolikseni on muodostunut toimia yhteistyössä ideoiden esittäjänä ja mahdollisuuksien luojana sekä käyttää tässä
hyväkseni luojalta saamiani
ominaisuuksia. Täällä Someron
Somerniemellä olo aikanani
(kohta 10 vuotta) olen kehittänyt
itseäni opiskelemalla juuri tänne
sopivia koulutuksia ja soveltanut ja edelleen sovellan niitä
käytännön toimiksi.
Tästäkin syystä olen erilaisiin
toimintamuotoihin aktiivisesti
osallistuva, asioita muuttamaankin pyrkivä, mutta sovitteleva ja yhteensopivien toimintojen yhdistäjä.
Erilaisiin toimintamuotoihin
osallistuminen ja kaupunkimme
sekä seurakunnan luottamustoimiin valittuna ja osallistuvana
olen täällä saanut ”hyvän opin”
ja luonut näkemyksen täällä

tapahtuneesta ja tapahtuvasta
toiminnasta. Tällä kokemuksella
pystyn kuulemaan asukkaita,
vapaa-ajan asukkaita, yrittäjiä,
ja ”satunnaisia matkailijoita”.
Otan vastaan minulle kerrottuja kehitysideoita ja yhdessä
edeten niistä saattaa löytyä
asioita, joita voimme kehittää
innovaatioiksi meidän kaikkien
hyväksi. Somerolla tarvitaan
nyt tulevaisuudenuskoa ja toivoa suotuisaan kehitykseen
omana itsenäisenä kuntana
yhteistyössä lähialueen kuntien
ja maakunnallisten toimintojen
kanssa. Olosuhteet täällä ovat
jo muodostuneet koko ajan
suotuisemmiksi ja kun yhdessä toimitaan saadaan paljon
myönteistä kehitystä aikaan.
Tämä aikani täällä on ollut
tähän mennessä elämäni
antoisinta aikaa ainakin siinä
mielessä. että täällä on saanut
tuntea yhteenkuuluvuutta ja
tuntenut tyydytystä siitä, että
on saanut asioita eteenpäin.
Edelleen haluan jatkaa toimiani myös luottamushenkilönä,
vaikka mikäli tulen valituksi
tulee eteen myös priorisoinnin
paikka, eli pitää tehdä valintaa
missä toiminnoissa ja tehtävissä erityisesti haluaa vaikuttaa.
Aikaisemmin vuonna 2008
kunnallisvaalien alla esittämäni
tavoitteet ovat vielä kesken,
mutta olen myös lisännyt
uusia tavoiteltavia asioita, joiden katson omalla alueellani
parhaiten edistävän tämän
paikkakuntamme kehitystä.

Varmasti jonkin verran ”sekoitan
myös pakkaa” sillä edustan
vihreiden arvojen lisäksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja
yhteiskuntavastuun periaatteita
kaikkien heikommassa asemassa olevien avustamiseksi
sekä edustan myös kristillisiä
arvoja. Mielestäni menestyksen
ja talouden arvojen edelle pitää
nousta ihmisyys. Ahneuden
ekonomia on jo muuttumassa
kohtuuteen perustuvaan talousajatteluun ja arvojohtajuuteen
koko yhteiskunnassamme ja
laajemmaltikin maapallollamme.
Tarvitaan ihmisyyttä, vastuuta luonnosta ja välittämisen
moraalia. Henkilökohtaisesti
olen kiinnostunut juuri näistä arvoista ja pyrin yhteisten
asioiden hoitamisessa huomioimaan tämän järjestyksen.
Tämän olen oppinut elämäni
varrella oman elämäni kautta ja
tähän mennessä lähes kaiken
siitä politiikan ulkopuolelta.
Nykyaika on haastavaa. Muutokset lähtevät meistä. Meillä
on vapaus valita. Asioiden tulee
ylittää myös puolueiden jakolinjat. Meillä on syytä toimia yhteistyössä asiat edellä. Yhdessä
me olemme Someropuolue.
Tehkäämme politiikkaa omasta
ja kannattajiemme näkökulmasta, mutta toisia arvostaen
ja sovitellen sekä aina pitämään
mielessä heikompien asema,
eli käyttäisimme ”valtaamme” asioiden edistämiseen
meidän kaikkien hyväksi eikä
asemamme pönkittämiseksi.

Ellemme tähän pysty, niin meidän on syytä keskittyä vain
meille tärkeisiin yhdistäviin asioihin eikä meitä erottaviin. Nyt
on jätettävä ”pikkupolitikointi”
ja toisien vikojen kaivelu sekä
”turhanpäiväiset valituskierteet” muihin foorumeihin, kuin
valtuustoon, hallitukseen ja
lautakuntiin. Tämä ei suinkaan
tarkoita sitä, että eri mieltä asioista ei voisi olla. Näin tulee olla
myös oman puolueen sisällä ja
sellainen käytäntö on ainakin
keskustassa voimassa.
Itse olen nyt seurannut täällä
asioiden kehittymistä ja ollut
minua kiinnostavissa toiminnoissa. Kunnallisten- ja seurakunnan luottamustoimien
kautta on tullut lisää tehtäviä.
Tällä hetkellä olen valtuuston
varajäsen, kaupunginhallituksen
varajäsen, elinkeinolautakunnan
jäsen, Kiinteistö Oy Somerasuntojen hallituksen puheenjohtaja,
Ktö Tormän ja Ktö Jukolan hallituksen jäsen, Someron seurakunnan Somerniemen kappelineuvoston jäsen, Diakoniatyöryhmän jäsen Somerniemellä
ja Diakoniajohtokunnan jäsen
Someron seurakunnassa, Someron vesiensuojeluyhdistys
ry:n puheenjohtaja, Paimionjoki
yhdistyksen hallituksen jäsen,
Someron Omakotiyhdistys
ry:n hallituksen jäsen, Someron neuvottelukunnan sihteeri
(tarvittaessa) ja vielä Arimaan
hoitoyhdistyksen hallituksessa
sekä Jakkulan kylän yhteisten
alueiden hoitokunnan jäsenenä.
Kylätoimintahankkeissa, jätevesihankkeissa sekä jätevesineuvonnassa olen ollut mukana ja
nyt vielä meneillään olevassa
Someron matkailun kehittämishankkeessa. Kylätoimintakin on
antanut paljon haasteita ja siinä

on saanut tuntumaa jatkoideointiin ja innovaatioiden kehittämiseen.
Kouluttautumisestani tänä
aikana mainitsen Jätevesiasiantuntija – ja tuotekehittäjätutkinnon (40 opintoviikkoa
monimuotokoulutuksena),
A- Ark- rakennussuunnittelijan
pätevyyskoulutuksen (30 ov.),
ISO 2001:2008 laatujärjestelmäkoulutus rakennussuunnitteluyritykseni laatujärjestelmäksi.
Näiden lisäksi pienyritykseni on
eturintamassa kehittämässä
rakentamismenetelmiä ja passiivitalorakenteita pientaloihin ja
kerrostalosaneerauksiin. Tällä
hetkellä olen edistämässä vihreän talouden tuloa Somerolle
ja vesistöihin - ja vesiluontoon
liittyvän matkailun kehitystä.
Uskon ja toivon, mutta myös
tiedän näiden avulla saavutettavan positiivista imagoa ja sitä
kautta ”imua Somerolle”, eli
uusien yritysten ja asukkaiden
virtaa pitemmällä tähtäyksellä.
Näistä lähtöasetelmista Somero
tulee nyt ponnistamaan eteenpäin. Olkaamme näiden vahvuuksiemme edesauttajina ja
toimikaamme mahdollisuuksien
luojana yrityksille ja tänne muuttaville uusille asukkaille. Emmehän me halua Somerosta ja
sen ainutlaatuisesta luonnosta
reservaattia, vaan otamme sen
kestävän kehityksen mukaisella
tavalla meitä kaikkia hyödyntävään käyttöön.
Arto Aalto
Rakennussuunnitteluyrittäjä
Jakkulan Pappila
02- 731 2452, 040 571 7349
www.aalto.eu
suunnittelu@aalto.to, arto@
aalto.to
facebook Arto Aalto

Tilastopoimintoja väestöstämme
Vuoden 2011 lopussa meitä somerolaisia oli 9268 henkeä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuoden 2030 lopussa meitä
on 8999 henkeä. 19 vuodessa väkiluku vähenee ennusteen mukaan
keskimäärin 14 hengellä vuosittain.
Seuraavaksi pieni taulukko ikäryhmittäisistä väkimääristä.
0-14-vuotiaat
15-64- vuotiaat
64-vuotiaat
kpl
%
kpl
%
kpl
%
2011 1374
15
5404
58
2490 27
2030 1173
13
4373
49
3453 38
Tarkasteluaika on melko pitkä, 19
vuotta. Se tuo muutenkin hankalaan ennustamiseen lisää epävarmuutta, mutta antaa myös aikaa
reagoida ja toimia. Kehityksen
suunta tuskin täysin päinvastaiseksi kuitenkaan muuttuu.
Nuorimpia 0–4-vuotiaita oli vuoden 2011 lopussa yhteensä 379
henkeä. Keskimäärin siis jokaisen
ikävuoden lapsia oli 76 kpl.
Ennusteen mukaan v. 2030 tämän
ikäisiä olisi 351 kpl eli ikäluokka
olisi 70 lasta.Yli 90-vuotiaita oli
vuoden 2011 lopussa meistä somerolaisista 101 henkeä.

Vastaavasti heitä ennustetaan
vuonna 2030 olevan 245 henkeä.
75 vuotta täyttäneitä oli vuoden
2011 lopussa 1219 henkeä ja
vuoden 2030 ennusteen mukaan
tuolloin heitä on 1974 henkeä.
Tilastoista on löydettävissä monenlaista tietoa kunnan suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi.
Myös kuntalaiset voivat niistä
nähdä kehityksen suunnan ja
sen mukanaan tuomat mahdollisuudet, esimerkiksi työmahdollisuudet.

Pari ajatusta. Väkilukumme on
viime vuosina vähentynyt nopeammin, kuin tämä pitkän tähtäimen tilasto ennustaa. Käsillä
oleva haaste on, miten saamme
väkilukumme turvattua. Mielestäni väestökehityksen turvaaminen myönteisempänä edellyttäisi
työmahdollisuuksien lisäämistä.
Siis mistä saamme ihmisille työpaikkoja ja miten saadaan ihmiset ja työ kohtaamaan.
Siihen tarvitaan yksityisten
kuntalaisten ja yrittäjien panoksen lisäksi kaupungilta lujaa
elinkeinopolitiikkaa. Lujaa työtä
ja yhteistyötä paitsi kaupungin
kaikkien toimialojen, niin sivistys- ja sosiaalitoimen kuin teknisen toimenkin kanssa, myös
työvoimaviranomaisten keinojen
täysimittaista hyödyntämistä.Jos
ei tähän haasteeseen nyt kyetä
vastaamaan, on meillä jonkin
ajan kuluttua haasteena, mistä
saamme töihimme tarvittavat
tekijät. Someron kaupungin ja

somerolaisten toiminnalla voidaan tietysti osittain vaikuttaa
kehityksen suuntaan, siihen toteutuvatko ennusteet vai ovatko
ne ylä- tai alakanttiin todellisesta
muutoksesta.
Uhat ja haasteet voivatkin olla
mahdollisuuksia.
Kirjoituksen tietolähteinä käytetty Tilastokeskuksen tilastoja.

Mirja Rouhiainen

Someron on panostanut vanhusten asioihin valtuustokauden
aikana, kuvassa palvelutalo Tervaskanto.

Palveluiden puolesta
ennätystä tavoittelemaan
Mittavat investoinnit, itsenäisyyden ja palveluiden
säilyminen sekä hyvät talousluvut – on ilo kirjoittaa nämä
avainsanoina kuluneesta valtuustokaudesta 2008-2012.
Viimeisen neljän vuoden
aikana Suomessa on koettu
taantumajaksoja taloudessa
ja ne ovat koskettaneet myös
kuntasektoria. Someron kaupungin taloudellinen tila on
kuitenkin edelleen vakaa. Kuluvan valtuustokauden aikana
kaupungin henkilökuntaa on
lisätty ja lomautuksilta on vältytty, vaikka yleisempi suunta
muissa kunnissa on ollut henkilöstön lomautukset ja jopa
vähentäminen. Kotikaupungillamme on velkaa asukasta
kohden huomattavasti alle
Suomen kuntien keskiarvon,
ja myös tulo- ja kiinteistöveroprosentit ovat alhaiset. Nämä
tunnusluvut ovat selviä osoituksia talouden pitkäjänteisestä ja järkevästä hoidosta. Hyvi-

en tunnuslukujen arvo kasvaa
entisestään, kun otamme huomioon sen, että kuluneen valtuustokauden aikana kaupunki
on tehnyt monia merkittäviä
investointeja.
Valtuustokauden aikana toteutetut investoinnit ovat kohdistuneet monille eri sektorille.
Päällimmäisenä tulee varmasti
mieleen syksyllä käyttöönotettu uimahallimme. Perusturvan
puolella investoimme terveyskeskuksen saneeraukseen,
vanhusten palvelukeskukseen
ja kohta valmistuvaan kehitysvammaisten palvelutaloon.
Joensuun koululla sijaitsevat
teknisen työn tilat uudistettiin
ja samoin myös Oinasjärven
koulun tilat. Valtuustokauden
aikaan kohosi uusi Kohnamäen silta ja useampaan
paikkaan saatiin liikennettä
selkiyttämään kevyen liikenteen väyliä. Myös Kiiruun
koulun piha-alue ja puiston
paikoitusalueet kunnostet-

tiin. Yrittäjyyden tukemiseksi
kaupunki rakentaa parhaillaan
teollisuushallia. Pärnämäentien vuokratalojen korjaaminen
puolestaan kohensi kaupungin
asuntotarjontaa. Kaiken kaikkiaan 2000-luvulla Someron
kaupunki on investoinut noin
50 miljoonalla eurolla. Näiden
investointien myötä olemme
saaneet parannettua niin palvelutasoa kuin kaupungin viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
Kuluneen valtuustokauden
päätösten pohjalta seuraava
merkittävä rakennushanke
on vanhusten palvelutalo
Lamminniemeen. Jaatilan sillan rakentamisesta on myös
suunnitelma. Jatkossa kevyen
liikenteenväyliä pitää rakentaa
lisää ja haja-asutusalueiden
teiden avustamista tulee jatkaa. Teimme hyvän päätöksen
pysyä itsenäisenä kuntana,
mutta taistelu ei vielä ole ohi.
Kuten tiedämme, kuntauudistus on yksi merkittävimmistä

hankkeista lähitulevaisuudessa. Siihen liittyen meidän
on kaikin tavoin pyrittävä
osoittamaan kykymme ja vahvuutemme turvata kaupungin
asukkaille palvelut ja toiminnot
parhaiten itsenäisenä kuntana.
Somero on tehnyt monenlaisia
ennätyksiä niin asukkaiden
aktiivisuuden kuin kunnan tunnuslukujen kautta. Viime vuosien tilanteen huomioon ottaen on suorastaan ihme, että
Somero on pystynyt investoimaan näin mittavasti ja silti
säilyttämään talouden hyvässä
kunnossa. Kaupungin työntekijät ja me luottamushenkilöt
olemme tehneet kaikkemme,
jotta kaupungin palvelut ovat
säilyneet ja jopa parantuneet.
Nyt meillä kaikilla somerolaisilla on näytön paikka. Kunnallisvaaleissa äänestäminen on
kaikkien kuntalaisten oikeus ja
mahdollisuus vaikuttaa oman
asuinkunnan tulevaisuuteen.
Yleinen vahva mielipide on
säilyttää Somero itsenäisenä
ja palvelut Somerolla. Kun me
nyt tulevissa vaaleissa äänestämme aktiivisesti ja siten näytämme välittämisemme oman
kaupungin asioista, saamme

nostettua äänestysprosentin
uusiin ennätyslukemiin. Tällä
tavoin saamme valtakunnallisestikin tarvitsemaamme
huomiota ja näytämme, että
me somerolaiset uskomme
tulevaisuuteen ja haluamme
vaikuttaa asioihin yhteisen
tavoitteen saavuttamiseksi.
Hyvät somerolaiset, minä toivon ja pyydän, että seuraava
Suomen ennätys somerolaisten toimesta tehdään äänestysprosentin nostamisessa
huippulukemiin!

Ilkka Koivuniemi
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Kaupunginvaltuutettu

Keskusta turvaa palvelut
Kuntavaaleihin valmistauduttaessa on hyvä muistaa, että
kunnat tuottavat monissa
tapauksissa suurimman osan
tarvitsemistamme palveluista.
Kuntien palveluiden kaari päivähoidosta vanhusten hoitoon
ja lämmöstä veteen ovat aivan
perustarpeitamme ja niistä
juuri on kyse edustajiamme
valitessa.
Keskustalle kunta on ihmisten
yhteisö. Ihmisen kokoisessa
kunnassa asukkailla on mahdollisuus rakentaa hyvää ja
turvallista tulevaisuutta itselleen ja läheisilleen. Keskustalainen ajattelu lähtee siitä,
että kuntalaisella pitää olla
mahdollisuus tehdä elämäntilanteensa mukaisia, aitoja
valintoja niin asumisessa,
lasten tai vanhusten hoidossa
kuin muissa tärkeissä arjen
asioissa. Hyvä kuntapolitiikka
tukee näitä valinnan mahdollisuuksia.
Vastuu kunnallisten palvelujen
järjestämisestä on kunnalla. Palvelut voidaan tuottaa
kunnan omana tuotantona tai
yhteistyössä muiden kuntien
kanssa. Tuottajina voidaan
käyttää myös yrityksiä, järjestöjä, yhdistyksiä ja naapurikuntia. Keskustalle on tärkeintä, että kuntalaiset saavat palvelut tasa-arvoisesti, riittävän
läheltä ja laadukkaina. Hyvin

hoidettu kunta kuten Somero
on erittäin tehokas.
Kunta on keskustalaisille
enemmän kuin rajoja, rakenteita ja palvelujen järjestämistä. Kunta on keskustalaisille
alueellisen kehityksen keskus.
Keskusta kehittää kuntia niin,
että myös tulevilla sukupolvilla
on mahdollisuus elää ja vaikuttaa hyvinvoivissa kunnissa.
Edessä olevien vuosikymmenten haasteet, etenkin väestön
ikääntyminen ovat tosiasioita,
joita kukaan ei halua kiistää.
Tulevaisuuden menestyvä
kunta ei synny keskittäen ja
ylhäältä käskyttäen, mutta ei
myöskään kaikkeen nykyiseen
takertuen ja kiinni pitäen.
Keskusta haluaa vastata tulevaisuuden haasteisiin kuntia
uudistamalla. Tämä tapahtuu
yhteistyössä kuntien ja kuntalaisten kanssa.
Keskusta puolustaa kunnallista itsehallintoa. Keskusta
haluaa turvata vakaan ja terveen kuntatalouden. Vain näin
voidaan taata kuntalaisille
heidän palvelunsa ja muu hyvinvointinsa. Kuntien on kannettava vastuunsa yrittäjyyden
ja työnteon edistämiseksi ja
kannustamiseksi. Taloudellisesti vakaa ja kehittyvä kunta
luo elinvoimaa laajemminkin
alueelleen. Valtion on harjoitet-

tava ennustettavaa ja pitkäjänteistä kuntapolitiikkaa etenkin
saattamalla kuntien tehtävät ja
rahoitus tasapainoon. Valtionosuusjärjestelmän on jatkossakin otettava huomioon kuntien keskinäiset erot olosuhdeja palvelutarvetekijöissä sekä
verotuloissa asukasta kohti.

Kuvassa juuri valmistunut Oinasjärven koulun keittiö.

Lähipalvelujen pitää tukea
kuntalaisten arjen sujuvuutta ja
niiden on oltava saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä
ja kohtuullisessa ajassa.
Me keskustalaiset kuntapäättäjät olemme Teidän asiallanne. Meille palvelut eivät ole
ideologisia kysymyksiä vaan
arjen ongelmiin vastaamista.
On kotiin tulon aika.
Juuri valmistunut uusi uimahalli on tämän valtuustokauden
aikaansaannoksia.

Jani Kurvinen
Keskustan Varsinais-Suomen
piirin puheenjohtaja

Someron kunta on tämän valtuustokauden aikana investoinut terveyskeskuksen saneeraukseen,
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Ehdokkaiden esittely
Nimi
Arvokkainta Somerolla
Tärkeimmät vaaliteemani
Kerron hieman itsestäni
Arto Veijo Kalervo Aalto.
Asiakkailleni Arto Aalto ja tutuille Arto.
2. Maalaiskaupungin rauha ja ihanteellinen vuodenaikojen mukaan vaihtuva asuin - ja työskentely ympäristö. Täällä kokee vaihtelevan luonnon
terapeuttisen vaikutuksen ihmeen. Ihmisten aktiivisen toiminnan kautta
saa hyvän olon ja saavuttaa hyvän elon. Nämä olosuhteet ovat inspiroineet
monia kehittämään tätä hienoa Someroamme. Itse jaan tämän Someromme
visiossani ”kolmeen kehitysalueeseen” keskustaajamaan eli landen city ja
Itä-, ja Länsilandeen. Yhteydet tänne muodostavat viisi pääteiden suuntaa
ja ”valtavesistö” Paimionjoen järvi- ja jokiketju, joka jakaa Someron halki ja
sen varteen ovat kylät muodostuneet. Nämä ovat arvokkaita paikkakuntamme vahvuuksia.
3. Tärkeimmät vaaliteemani liittyivät jo edellisellä vaalikaudella näihin em.
paikkakuntamme vahvuuksiin.
A Someron infran kehittämishaasteet ja etenkin kyläseutujen kehittäminen.
B Ympäröivän vaihtelevan luonnon hyödyntäminen matkailun kehitystä
palvelemaan – hiljaiset elämysreitit käyttöön.
C Someromme brändin löytäminen yhdessä ja muokkaaminen markkinointivaltiksi.
D Vihreän talousjärjestelmän, luonnonvaratalouden ja biotalouden edistäminen maalaiskulttuurikaupungin voimavaraksi.
4. Kerron hieman itsestäni ja jutussani sitten lisää:
Olen syntynyt maalaistalon poikana Loimaan maalaiskunnassa.
Olen käsityöläinen, rakentaja ja suunnittelija sekä vähän taiteilijakin
olen aina ollut. Toimin rakennussuunnittelijana ja pienen yritykseni
monitoimimiehenä. Teen erilaisten rakennusten suunnittelua ja luontomatkailuun liittyviä suunnittelutöitä sekä infraan liittyviä suunnitelmia.
Asustan nyt kaksistaan vaimoni Vuokon ja koiriemme Abbyn ja Fridan sekä
”yritystoimintani kanssa” kehittyvää pappilaamme nykyisin Jakkulan Pappila.
Kolme aikuista lastamme ovat maailmalla. Lastenlapsia on yksi Anton 8 v.,
joka asuu Englannin Bristolissa.
Kari Ahlbom yrittäjä, mv
Itsenäinen kunta, lähidemokratia. Palvelujen säilyminen kaikille kuntalaisille
tasapuolisesti. Vireä ja viihtyisä kunta kaikinpuolin asua ja olla.
Kunnan säilyminen itsenäisenä, niin kuntalaisilla mahdollisuus käyttää omia
lähipalveluja ja vaikuttaa omiin asioihin paremmin. Naapurikuntien ja muidenkin kanssa yhteistyötä mahdollisimman paljon. Saadaan säästöä ja toimintaa
tehokkaammaksi. Myös haja-asutusalueella elinmahdollisuus turvattava.
Vanhusten ja ylipäätänsä perusturvan alueella riittää jatkossa työtä, että
saadaan kaikille hyvä hoito ja turva. Hoitohenkilöstön jaksaminen turvattava.
Edelleen painotan hyvin paljon yhteistyön merkityksestä monessa asiassa.
4. Olen 53 v merkonomi, huoltoasema-alan yrittäjä, mv Vilukselan kylästä.
Perheeseen kuuluu 13v poika. Olen ollut 3 kautta perusturvalautakunnassa
ja piirin yrittäjätoimikunnassa. LHJ:n jätelautakunta, Pitkäjärven MKS:n
sihteeri ym. luottamustehtäviä. Harrastuksiin kuuluu lenkkeily, matkustelu
ja mökkeily, miten aika antaa periksi.
Laura Eeva
2. Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla
Somerolaiset ovat mukavia, persoonallisia ja avuliaita ihmisiä. Somerolla
kaikki tarvittavat palvelut löytyvät läheltä. Itse nautin siitä, että saan asua
Somerolla maaseudun rauhassa, mutta silti täältä ajaa nopeasti tarvittaessa
vaikka Helsinkiin, Turkuun ja Tampereellekin.
3. Tärkeimmät vaaliteemani
- Somero itsenäisenä – ei kuntaliitosta vaan kuntien välistä yhteistyötä
tiivistettävä
- Nykyisten palveluiden säilyttäminen ja mahdollisuuksien mukaan parantaminen.
- Vetovoimaisuuden lisääminen – uusia yrittäjiä ja asukkaita
4. Kerron hieman itsestäni
Olen maatilan tytär Janakkalasta. Muutin viisi ja puoli vuotta sitten Saloon
ja sieltä kaksi vuotta sitten Somerolle. Perheeseeni kuuluu mies ja vuonna
2011 syntynyt tytär. Olen töissä Osuuspankki Kantrisalossa konttorinjohtajana. Lisäksi pyöritän mieheni kanssa kotieläintiloja Someron Lautelassa
ja Salon Kuusjoella. Koulutukseltani olen ylioppilas, erä- ja luonto-opas,
tradenomi sekä kauppatieteiden maisteri. Harrastan lukemista, ratsastusta
sekä ulkoliikuntaa ja luontoretkeilyä perheen ja koirien kanssa. Vuosi sitten
aloitin myös venäjän kieliopinnot Someron kansalaisopistossa.
Riikka Gustafsson
2. Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla Juureni ovat syvällä Someron savessa
ja kotitila on arvokkainta minulle Somerolla. Muita kuntia sivusta seuranneena
osaan arvostaa myös Someron runsasta palvelutarjontaa sekä toimivia
peruspalveluja.
3. Tärkeimmät vaaliteemani Someron itsenäisyyden sekä perus-/lähipalveluiden turvaaminen. Yritetään pitää talous kunnossa, jotta tähän on
edellytykset myös tulevaisuudessa.
4. Kerron hieman itsestäni Olen 30-vuotias maatalousyrittäjä Lehtimäen kulmalta. Lisäksi toimin Someron kaupungilla maaseutusihteerinä.
Koulutukseltani olen agrologi (AMK). Olen naimisissa ja viljelemme
yhdessä mieheni kanssa kotitilaani Pyölin kylässä sekä mieheni kotitilaa Akaan Kylmäkoskella. Olen ollut mukana kunnallispolitiikassa neljä
vuotta, sekä yhtä kauan mukana Someron maataloustuottajayhdistyksen
toiminnassa. Vähäisellä vapaa-ajallani yritän pitää vanhaa lavatanssiharrastusta yllä käymällä aina tilaisuuden tullen pyörähtelemässä
parketilla.
Eevi Haho
2. Somero on rauhallinen ja viihtyisä maaseutukaupunki.
3. Perheiden hyvinvoinnin ja kasvatustyön tukeminen.Yritysten ja palveluiden säilyttäm nen mahdollisimman monipuolisina Somerolla.
4. Olen perheenäiti, maatalousyrittäjä sekä koulutukseltani lastentarhanopettaja.
Antti Hakala
2. Virkeä ja elinvoimainen maaseutu.
3. Haja-asutusalueiden elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen.
Ulla Hautamäki
2. Itsenäinen kaupunki. Ihmiset. Vireä kulttuurielämä ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Kaunis luonto.
3. Sosiaalisen tasa-arvon säilyttäminen. Lähipalveluiden säilyttäminen.
Someron etujen ja asioiden hoitaminen rakentavalla yhteistyöllä.
4. Ikä 56-v. Elin lapsuuteni maalaistalon tyttärenä Perttelissä.Valmistuin
optikoksi v.1979 ja olen työskennellyt ja asunut Somerolla v:sta 1980. Yrittäjänä v:sta 1986. Olen opiskellut työn ohella amerikkalaisessa yliopistossa

optometrian kandidaatin tutkinnon, valmistuminen tämän vuoden toukokuussa. Perhe: kolme poikaa Aku, Niilo ja Otto, miniä Linda ja lapsenlapsi
Eeka 5 kk. Olen utelias elämälle ja halua kehittyä. Olen myös opiskellut työn
ohella neljä vuotta kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja luovuutta edistävän
Essential Motionin ohjaajaksi, valmistuminen nyt ”viittä vaille”. Harrastuksena
opiskelen neljättä vuotta laulua.
Terttu Heinonen
2. Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla Luonnon rauha ja maalaismaisemat
3. Tärkeimmät vaaliteemani Itsenäinen Somero
4. Kerron hieman itsestäni
Asun Laitiaisissa maatilalla. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi poikaa,
kaksi pojanpoikaa sekä kaksi koiraa. Työskentelen Verotarkastusyksikössä
Forssan toimipisteessä. Olen työni ohella Veta:n (Verotarkastusyksikön)
pääluottamusmies ja Verotarkastushenkilöstö ry:n hallituksen jäsen. Olen
myös Someron Lämpö Oy:n hallituksen jäsen.
Petteri Hyytiäinen
2. Itsenäisyys, terve taloustilanne sekä kohtuullisen hyvät lähipalvelut
3. Someron tulee säilyttää oma päätäntävalta kuntalaisia koskevissa asioissa
4. Olen asunut Somerolla vuodesta 1999 lähtien. Kohta neljän lapsen isänä
osaan arvostaa saatavilla olevia neuvolan, terveyskeskuksen sekä muita
kaupungin tarjoamia palveluja.
Tapani Juselius
2. Kuntalaisten henkilökohtainen ja lähellä olevat palvelut on säilytettävä.
Kunta on pidettävä itsenäisenä. Terveys- ym. palvelut pidettävä lähiseudulla.
Suosittava lähiruokaa, etenkin luomua.
3. Tärkeimmät vaaliteemani. Edellisten lisäksi perinteinen maalaisjärki
päätöksenteossa. Tasa-arvoiset palvelut kaikille kuntalaisille. Huolehdittava
etteivät ihmiset eristäydy toisistaan.
4. Olen viljellyt kotitilani vuodesta 1974 lähtien Somerniemellä. Nykyisin tila
on luomuna. Olen naimisissa ja kolmen tyttären isä ja yhden lapsenlapsen
vaari. Harrastan tanssia ja uintia. Olen ollut ennenkin ehdokkaana ja useamman lautakunnan jäsenenä. Keskustapuolueen toiminnassa olen ollut
mukana jo 1970- luvulta lähtien.
ANJA KALLIO
Synnyinkaupungin pitäminen virkeänä ja virikkeitä antavana.
Perusturvan saannin turvaaminen sekä mahdollisuus viranomaisasiointiin
kotipaikkakunnalla (Kela,työvoimatoimisto, poliisikanslia). Lähpalveluiden
turvaaminen.
Olen eläkeläinen Häntälästä.Aviomies ja karjalankarhukoira ovat seurananani. Pankkitoimihenkilönä olin yli 33 vuotta. Vapaaehtoistyöstä pidän paljon.
Harrastuksiini kuuluu sukkien ja puseroiden neulominen. Puh. 045 2341676
anja.k.kallio@gmail.com
1. Sirkku Kankaanpää,
40 - vuotias neljän lapsen perheenäiti Vilukselasta. Päiväni täyttävät työssäkäynti ja kodin arjen pyörittäminen lasten harrastuksineen.
2. Minulle arvokkainta kotikulmilla on viihtyisä maalaisympäristö, jossa on
turvallista elää, olla ja harrastaa.
3. Tärkeimpinä vaaliteemoinani ovat asiat, jotka liittyvät lasten, nuorten ja
vanhusten hyvinvointiin. Tämä onnistuu Someron kaupungin tasapuolisella
kehittämisellä ja riittävien palveluiden turvaamisella kaikille somerolaisille.
4. Olen Järvenpäästä kotoisin, mutta olen asunut Somerolla lähes kaksikymmentä vuotta. Olen somerolaisille tullut tutuksi monien sekä työpaikkojeni
että harrastustoimintani kautta. Nyt työskentelen terveyskeskuksen vuodeosastolla ja vapaa - ajallani olen mukana Keskustapuoleen, Keskustanaisten,
Vesaisten, Maa- ja kotitalousseuran ja koulumme vanhempainyhdistyksen
toiminnassa. Sirkku kankaanpää 0500 - 536 161 artokan@smail.fi
Raimo Karvonen
Raimo Karvonen 68v eläkkeellä oleva rakennusmestari. Sota-ajan lapsena
köyhyys pakotti jo 15-vuotiaana oman elannon hankkimiseen. Aloitin metsurina, sitten kirvesmiehenä ja viimeksi rakennustarkastajana. siinä sivussa
maanviljelyä ja aina joku rakennusprojektikin meneillään.
Myös liikunta on ollut tärkeimpiä elämäntapojani. Näillä kokemuksillani luulen
tuntevani laajan ihmisryhmän ajatukset, tarpeet ja ongelmat.
Kunnioitan niitä ihmisiä, jotka ovat saavuttaneet sitkeällä työllään ja yrittämisellään meille hyvinvointi-suomen.
Päällimmäiset tavoitteeni:
Kaikkia ihmisryhmiä pitää huomioida oikeudenmukaisesti.
Tervepohjaisille olemassa oleville ja alkaville yrityksille pitää luoda hyvät
edellytykset toimia ja laajentua Somerolla. Tätä kautta saadaan uusia työpaikkoja ja asukkaitakin Somerolle.
Vanhusväestöstä on pidettävä huolta - he ovat sen ansainneet.
Kaikenikäisten ihmisten liikunnan ylläpitämiseen on panostettava. Etenkin
nuorten liikunnan lisäämiseen pitää löytää lisää houkuttimia, jotta liikkuminen
tuntuisi heistä mukavalta.
Taistelen myös itsenäisen Someron ja Somerolla olevien palvelujen puolesta.
MOTTO: Rakentavasti keskustelemalla Someroa viedään eteenpäin.
Hannu Kesäniemi
2. ARVOKKAINTA SOMEROLLA/KOTIKULMILLA:
Somero tarjoaa monivivahteisen ja turvallisen asuinympäristön. Harrastusmahdollisuuksia on paljon tarjolla liikunnan, kulttuurin ja vaihtelevan
luontomme parissa. Yhteisöllisyys ja ystävälliset ihmiset mahdollistavat
hyvän kasvuympäristön lapsille. Täällä vielä kunnioitetaan ikääntyviä ihmisiä
ja arvostetaan heidän elämänkokemustaan. Somerolla on tarjolla paljon
hyviä julkisia ja yksityisiä palveluja. Eri alojen ammattilaisia löytyy laaja kirjo.
3. TÄRKEIMMÄT VAALITEEMANI:
Someron pitää turvata ja kehittää peruspalvelujaan itsenäisenä kaupunkina.
Vanhusten palvelukeskuksen rakentaminen ja Kiiruun koulun peruskorjaus
on aloitettava mahdollisimman nopeasti. Oman terveyskeskuksen palvelujen säilyttäminen ja kotipalvelun resurssien lisääminen on todella tärkeää.
Kaupungin elinkeinopolitiikan on oltava aktiivista, jotta nykyiset yritykset/
työpaikat säilyvät ja uusia yrityksiä saadaan tuomaan työpaikkoja. Koko
kaupungin alue tulee huomioida tasapuolisesti suunnittelussa ja päätöksenteossa, jotta myös kylien elinvoimaisuus säilyy. Esimerkiksi yksityisteiden
tukemista ja kevyenliikenteen väylien rakentamista pitää jatkaa jo pelkästään
liikenneturvallisuuden vuoksi.
Hyvä yhteistyö, valmistelussa sekä päätöksenteossa yli puolue- ja hallintorajojen, palvelee parhaiten kuntalaisia. Onnistuneella yhteistyöllä eurot
voidaan kohdentaa tehokkaasti sinne missä niitä tarvitaan. Minulle erityisen
tärkeitä asioita ovat: perheiden hyvinvointi, lasten sekä nuorten kasvun
tukeminen, oman terveyskeskuksen säilyminen ja vanhusten hyvän sekä
arvokkaan hoidon takaaminen.
4. KERRON HIEMAN ITSESTÄNI:
Olen syntynyt ja asun edelleen Viuvalan kylässä Somerniemellä. Ammatiltani
olen maaseutuyrittäjä. Tilalla harjoitetaan viljan viljelyä ja polttopuuyritystoimintaa. Olen naimisissa ja minulla on seitsemän lasta, kaksi poikaa ja

viisi tyttöä, nuorin on 10kk ja vanhin 21v. Meillä lapset ehtivät harrastaa
enemmän kuin isänsä.
Arto Koivu
2. Somerolla arvokkainta luonto ja ihmiset sekä sopivan kokoinen yhteisö
Kotikulmilla yhteisöllisyys ja luonto
3. Itsenäinen Somero ja peruspalveluiden parantaminen.
4. Maaseutuyrittäjä Häntälästä perhe vaimo ja tytär harrastukset politiikka
ja penkkiurheilu kunnallispolitiikan konkari joka on valmis edistämään
somerolaisten asioita vielä seuraavat 4 vuotta jos kuntalaiset niin haluavat.
Ilkka Koivuniemi
2. Arvostan kotikaupungissamme sitä, että laadukkaat palvelut ovat lähellä
ja kauniin luonnon ympäröimänä. Täällä on ainutlaatuiset ja monipuoliset
mahdollisuudet asua, toimia ja harrastaa.
3. Tärkein vaaliteemani on panostaa Someron säilymiseen Suomen kartalla
ja täällä olevien palveluiden säilymiseen sekä niiden edelleen kehittämiseen.
4. Olen ollut valtuustossa neljä kautta. Viime vuosien aikana elämäntilanteeni
on sallinut sataprosenttisen panostamisen kaupungin luottamustehtäviin, ja
siitä on tullutkin sydämeni asia. Jos tulen uudelleenvalituksi, pystyn jatkamaan samalla panostuksella ja aina parempaan pyrkien. Luottamustehtävien
ohella harrastelen ja puuhailen vaimoni ja tyttärieni perheiden kanssa tutuissa
maalaismaisemissa.
Katariina Kotikoski
2. Se että kaikki tärkeä, niin palvelut kuin ihmisetkin, lö tyy läheltä, eikä
tarvitse taittaa naurettavan pitkiä matkoja usein.
3. Tärkein vaaliteemani on nuorten asioiden ajaminen. Nuoria koskettavia
asioita on jatkuvasti pinnalla, kuten esimerkiksi Kiiruun koulun kohtalo. Ja
kukapa tietäisi nuorten asioista ja mielipiteistä paremmin kuin nuoret itse?
4. Olen 18-vuotias opiskelija ja olen asunut koko ikäni Somerolla. Tällä hetkellä opiskelen kolmatta vuotta Someron lukiossa ja keväällä olisi tarkoitus
painaa ylioppilaslakki päähän. Tulevaisuudessa aijon opiskella graafisen
suunnittelijan ammatin sekä seilata ulkomailla niin paljon kuin mahdollista.
Jani Kurvinen
Hyvien palveluiden maalaisidylli keskellä ruuhkasuomea.
Someron kaupunkia kannattaa kehittää ja puolustaa nyt ja tulevaisuudessa.
Olen 39 v maaseutu- ja matkailuyrittäjä Pitkäjärven Kökköstä. Vaimo, 5 v
ja 6 v pojat sekä 2,5 v kaksostytöt täyttävät hyvin ajan, joka luottamustehtävistä jää.
Jaana Kyyrä
2. Somero on minulle koti: ei ihan täydellinen, mutta erittäin rakas.
3. Pienen lapsen äitinä lasten ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Somerolla on paljon luonnonvaroja, joita tulisi hyödyntää tehokkaasti ympäristöä
pilaamatta.
4. Olen nelikymppinen agronomi. Työkseni teen maataloustilastoja osittain
Helsingissä ja osittain etätöinä kotona. Perheeseeni kuuluvat aviomies ja
7-vuotias tytär. Asumme maatilalla Hirsjärvellä. Suurin osa vapaa-ajasta
kuluu perheen kanssa puuhaillessa. Ulkoilemme ja liikumme paljon. Rentoudun myös lukemalla tai kuuntelemalla äänikirjaa. Oman siivunsa vievät
myös ympäristölautakunnan jäsenyys ja kunnallisjärjestön sihteerin tehtävät.
Petri ”könö” Känkänen
2.Tuttu/turvallinen asuinympäristö, ystävät, elinvoimainen maatalous.
3. Säilytetään Somero itsenäisenä.Kunnallisten palveluiden säilyttäminen
sekä kehittäminen.
4. Paremmin minut tunnetaan könönä.Olen 43-vuotias ja työkseni toimin
sikalanhoitajana.Perheeseeni kuuluu avovaimo Kirsi ja tytär Kiia joka on jo
muuttanut kotoa pois ,sekä 3-vuotiaat kissamme laku ja lulu.Vapaa-aikani
kuluu ystävien kanssa aikaa viettäen karokea laulaen sekä joskus tansseissa
käyden.Olen mukana Someron karjala-seuran toiminassa jonka koen tärkeäksi sukujuurieni takia,sekä harrastajateatteritominassa tähän menessä
rakkain roolini on ollut alikesantti Rokan rooli.
Outi Laine
2. Viihtyisä asuinympäristö ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.
3. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme, pidetään heistä huolta.
4. Olen paljasjalkainen Somerolainen, kotoisin Terttilästä. Nykyisin voin ikkunasta katsella Salon ”laitakaupunkia” Uutta-Hirvelää.
Kunnallisvaaleissa olen ehdolla toista kertaa. Viimeiset 4-vuotta olen
kuulunut tekniseen lautakuntaan. Perheeseeni kuuluu avomies Jari sekä
tyttäret Kirsi ja Katri. Lisäksi ruokakunnassa on koira ja kaksi kania. Töissä
olen Laukamolla, metallitehtaassa kokoonpanotehtävissä. Toimin myös
työntekijöiden varapääluottamusmiehenä. Tytärteni lentopalloharrastuksen
myötä, kuulun myös Sopan johtokuntaan ja olen yhden joukkueen johtajana.
Vesaisten johtokuntaan olen kuulunut jo 20-vuotta. Vapaa-ajallani harrastan
käsitöitä mm. kudon ja ompelen. Käyn myös kuntosalilla ja uimassa.
Katri Lauren
2. Päätöksenteon läheisyys, hyvin hoidettu talous eli itsenäinen Somero.
3. Lapsiperheiden, lasten ja nuorten asioiden ajaminen.
4. Olen Katri 39-v perheeseeni kuuluu neljä lasta, avoimies ja kaksi kissaa.
Jarno Lehtimäki
2. Someron pitää säilyttää itsenäisyys kuntana. Palvelut pyrittävä pitämään
vähintäänkin samalla tasolla kuin nyt.
3. Tasapuolinen kohtelu palveluissa iästä riippumatta. Lapsille ja nuorille
sekä vanhemmille turvattu tulevaisuus.
4. Työskentelen tuotantopäällikkönä Pohjolan Liikenteellä läntisellä-uudella
maalla. Kahden ala-asteikäisen pojan isä Pitkäjärveltä
Niina Mikkola (Tammisto)
2. Tärkeintä Somerolla ovat perhe, sukulaiset ja ystävät. Arvokasta ovat myös
maalaiskaupungin turvallisuus, kauneus ja rauha. Somero on kaupunki, jossa
on hyvä asua ja elää - hyvät palvelut ja harrastukset ovat ensiarvoisen tärkeitä
viihtyvyyden kannalta. Tärkeä asia Someron menestymisen kannalta ovat
myös aktiiviset kuntalaiset. Kun Somerolle jotain oikein kovasti halutaan,
ovat myös kaupungin asukkaat valmiita ryhtymään toimeen - Somerolla
jos jossain on vielä aitoa talkoohenkeä ja yhdessä tekemisen meininkiä.
3. Someron elinvoimaisuuden ja lähipalveluiden turvaaminen sekä Someron
itsenäisyyden säillyttäminen. Itsenäisyys on ehdoton edellytys Someron
hyvinvoinnille, ilman itsenäisyyttä päätöksenteko ja lähipalvelut karkaavat
Somerolta ja vaikutusmahdollisuudet oman kotiseudun kehittämiseen
nollaantuvat.
4. Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja floristi mutta työskentelen tällä
hetkellä koulunkäyntiavustajana. Silloin tällöin teen myös sairaanhoitajan
ja päivähoitajan sijaisuuksia - eli työnkuvani on varsin monipuolinen :-).
Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana 18-vuotiaasta, ensin palo- ja pelastuslautakunnassa, nuorten edustajana kaupunginhallituksessa ja sitten
muutaman vuoden tauon jälkeen valtuustossa ja kaupunginhallituksessa.

Kunnallisvaalit 2012
(Lähes) syntyperäisenä somerolaisena voin sanoa, että Someron ja somerolaisten hyvinvointi on ollut aina minulle tärkeä asia. Tämä lienee ilmeisesti
myös syy siihen, että olen alunperin lähtenyt mukaan kunnallispolitiikkaan.
Tästä huolimatta aikaa on riittänyt myös perheelle ja monenlaisille harrastuksille. Perheen 17- ja 15-vuotiaat tyttäret ovatkin pienestä asti tottuneet
siihen, että perhe on monessa mukana.

on tärkeää.
4. Asun Lehtimäenkulmalla, lähellä Ypäjän rajaa. Vaikka matkaa cityyn on
15 km, en tunne olevani syrjässä, vaan elämän
keskellä. Viljelen eri yhteistyötahojen kanssa kotitilaani. Osaaikaisena toiminnanjohtajana palvelen 45 yhdistyksen ja yli 15 000 jäsenen
vilkkaasti toimivaa Eläkeliiton Varsinais-Suomen piiriä.

1. Visa Moisander
2. Kokonaisuutena arvostan itsenäistä ja elinvoimaista Someroa.
3. Turvataan Someron säilyminen itsenäisenä ja työpaikkojen monipuolisuus.
4. Olen syntyperäinen somerolainen maatalouskoneiden parissa työskentelevä yrittäjä. Koulutukseltani olen maatalousyrittäjä ja maatalouskoneasentaja. Erityisesti kesäiltaisin nautin Nummijärven rantasaunasta ja kirkkaasta
uimavedestä.

1. Mikko Ruohonen
2. Somerolla on monenlaista,kylät ja niissä toimivat kylätoimikunnat jotka
pitävät kylät elinvoimaisina. luonto on somerolla ainutlaatuista järvet ja
metsät niistä meidän täytyy pitää hyvää huolta.
3. Toivon että Somero pidätään itsenäisenä eikä liitetä toiseen kuntaan. Kylät
on pidättävä elinvoimaisena ettei maaseutu autioidu.
4. Asun Somerniemellä Palikaisten kylässä,minulla on kaksi lasta ja vaimo.
Toimin yrittäjänä maarakennus/metsä alalla.Harrastan metsästystä ja kalastusta. Olen toiminut kuluvalla vaalikaudella elikeinolautakunnan jäsenenä.

Lasse Nivalinna
2. Luonto ja rauhallinen ympäristö, toimivat palvelut
3. Lisää moniarvoisuutta yhteistyöllä puhtaan maaseudun puolesta
4. Yksityisyrittäjä, naimisissa, kaksi tytärtä ja yksi sijaislapsi. Harrastuksina
metsästys ja musiikki. Varsinais-Suomen pelimanniyhdistyksen hallituksessa
olen ollut 8 vuotta. Tällä hetkellä työstämme Kaustisten kansanmusiikkitapahtumaa vuodeksi 2014 jolloin teemana Varsinais-Suomi.
Sinikka Ojala
Kaunis maaseutuympäristö, hyvät peruspalvelut, monipuoliset harrastusmahdolliduudet ja ystävälliset ihmiset.
Itsenäinen Somero perus- ja lähipalveluineen. Vanhusten palvelujen ja
omaishoidon parantaminen. Kaikille ikäryhmille turvallinen, tasa-arvoinen
ja hyvinvoiva elinympäristö - Yhdessä eteenpäin. Olen neljättä vuotta
eläkkeellä ja asun Sylvänän kylässä maalaistalossa. Yli 30-vuotta olin
päihdetyöntekijänä Salon seudulla. Päihdekoulutuksen lisäksi olen suorittanut agrologin tutkinnon. Harrastan käsitöitä, liikuntaa ja järjestötoimintaa.
Puh. 044-5463059, ojala.sinikka@luukku.com.
Irina Ojala-Sirro
Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla: Someron itsenäisyys. Somerniemellä
monen yhdistyksen tiivis yhteistyö
Tärkeimmät vaaliteemani: Syrjäkylillä on tärkeää säilyttää lähipalvelut.
Pidetään huolta että lapsilla on jatkossakin lähikouluna oman kylän koulu.
Kerron hieman itsestäni: Olen naimisissa ja minulla on neljä lasta. Tällä hetkellä olen opiskeleva kotiäiti. Harrastuksiani on laulaminen ja näytteleminen
Somerniemen Musiikkiteatterissa sekä lenkkeily. Toimin myös Oinasjärven
koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana.
Taina Parikka
2. Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla: Luonto, Ihmiset, koti, kaikki tarvittava
ja hyvät palvelut lähellä.
3. Tärkeimmät vaaliteemani: Someron vauraus ja oma päätösvalta turvattava, vähintään nykyinen palvelutaso säilytettävä asukkailla.
4. Kerron hieman itsestäni: 53 v. linja-autonkuljettaja. Olen toiminut kouluttajana logistiikka-alalla, kuljetusyrittäjänä, ja olenpa laittanut koululaisille
ruokaakin. Muutin Somerolle kaksi vuotta sitten yli 80-vuotiaan äitini kanssa
Vihdistä. Harrastan lukemista ja koiran kanssa lenkkeilyä. Toiveitani ovat
vanhusten turvallisen kotona asumisen takaaminen mahdollisimman pitkään
sekä koirapuiston saaminen Somerolle.
Tero Pirttilä
Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla:
Somero on itsenäinen kunta, jossa tärkeimmät palvelut toimivat hyvin ja
joustavasti. Rauhallinen ja ruuhkaton maaseutukaupunki, jossa elämä on
mutkatonta.
Tärkeimmät vaaliteemani:
Tärkeimmät asiat ovat Someron säilyminen itsenäisenä kuntana ja kaupungin
taloudesta huolehtiminen. Ilman näitä ei voida tehdä mitään muutakaan.
Palvelujen pitää toimia ja olla helposti ihmisten saatavilla. Turvallisuus on
perusoikeus. Haja-asutusalueiden asumismahdollisuudet on turvattava.
Esim. teiden kunnosta on huolehdittava.
4. Kerron hieman itsestäni
Olen 45-vuotias maanviljelijä ja agrologi Kultelan kylästä. Perheeseen
kuuluu vaimo ja kolme poikaa. Olen toiminut pitkään Someron kaupungin
luottamustehtävissä ja Keskustan eri tehtävissä.
Taru Pöri
2. Mielestäni on arvokasta voida todeta useampien asioiden Somerolla
olevan vielä melko hyvin.
3. Positiivista yhteistyötä Someron ja somerolaisten parhaaksi. Peruspalvelujen turvaaminen tulevaisuudessakin Somerolla.
4. Asun Someron keskustassa yhdessä puolisoni kanssa. Toimin tällä hetkellä kiireapulaisena Someron Lihansavustamon tehtaanmyymälässä. Minulla
on pitkäaikaista kokemusta yhteisten asioiden hoitamisesta vastuullisissa
luottamustehtävissä.
Tauno Matias Roto.
Lapsena kutsuttiin Taunoksi, opiskeluajasta alkaen Matiakseksi. Molemmat
käyvät.
2. Someron luonto on voimavara: pellot, metsät, järvet, joet, somerikot ja
savimaat.
Ihmiset ovat ystävällisiä. Asioista voidaan keskustella. Täällä tunnetaan
omat mielipiteet.
Meillä on rikas kulttuuriperintö. Tunnemme oman arvomme. Olemme
avoimia uusille näköaloille. Tiedämme, mikä meille on parasta ja mikä
täällä toimii.
3. Koko kaupungin alue pitää huomioida. Kaikkia alueita pitää hoitaa. On
tärkeätä, että jokaista kuullaan heidän elämälleen tärkeissä asioissa.
Yhteistyötä on tärkeää. Kun me somerolaiset vedämme yhtä köyttä, niin
voimme katsoa rohkeasti tulevaisuuteen. Jos riitelemme, niin voimat
valuvat hukkaan. Yhteistyö on voimaa: työ sujuu. Loan heitto vie voimia
eikä asiat hoidu.
Voimamme riittävät, jos maltamme käyttää järkeä..
4. Kävin kansakoulun Koisthuhdassa, yhteiskoulun Somerolla ja opiskelin
Helsingissä. Työni olen tehnyt pappina. Eläkkeelle siirryin 1.5.2012.
Vaimoni on Colette Roto ja lapsemme ovat Hilary Momo, 11v, ja Elvira
Mboka, 9v. He käyvät Ollilan koulua.
Mirja Rouhiainen
2. Sopivan kokoinen paikka. Tämä on niin pieni, että täällä
ihmiset tuntevat toisensa nimeltä ja niin suuri, että on monenlaisia eri alojen
laadukkaita palveluita ja yrityksiä.
3. Kaupungin talous ja toiminta on kokonaisuus, jonka pitää
olla kestävästi tasapainossa. Yhteistyö asukkaiden, kaupungin
henkilöstön ja luottamusmiesten kesken ja eri ryhmien sisällä
on voimaa. Työpaikat sekä yrittäjyys ja kaikenlainen työn teko

Riitta Ryhtä
Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla Mukavat ihmiset, kauniit järvi- ja jokimaisemat, monipuoliset kaupalliset ja julkiset palvelut sekä hyvät vapaaajanviettomahdollisuudet.
Tärkeimmät vaaliteemani
- Ikääntyvälle väestölle tulee kehittää hyvinvointia edistäviä palveluita, jotta mahdollisimman moni vanhus voisi elää täysipainoista elämää itsenäisesti omassa
kodissaan. Lisäksi tulee huolehtia riittävistä ja monipuolisista hoivapalveluista.
- Oppimisympäristöjä tulee kehittää niin, että kaikille lapsille ja nuorille
voidaan taata hyvät ja turvalliset olosuhteet saada perus- ja lukio-opetusta
Somerolla.
- Kaupungin henkilökunnan työssä jaksamista ja hyvinvointia tulee edistää
johtamista, sisäistä viestintää ja tyhy-toimintaa kehittämällä. Työssään viihtyvä ja hyvinvoiva henkilökunta tuottaa laadukkaita palveluita tehokkaasti.
- Nopeiden valokuituyhteyksien rakentaminen haja-asutusalueille tulee
käynnistää valtioneuvoston Laajakaista 2015 –hankkeen mukaisesti.
Kerron hieman itsestäni: Olen maalaistyttö, äiti ja isoäiti. Juureni ovat
vahvasti Someron savessa. Asun Kimalantien varrella Ryhtän kylässä vain
kivenheiton päässä synnyinkodistani. Työssäni Someron kansalaisopiston
kurssisihteerinä suunnittelen ja koordinoin oppimis- ja harrastusmahdollisuuksia somerolaisille ja koskelaisille. Olen myös itse innokas opiskelija.
Parhaillaan minulla on työn alla graafisen suunnittelun opinnot Turun avoimessa ammattikorkeakoulussa. Rakkain harrastukseni on lentopallo, jota
pelaan pari kolme kertaa viikossa. Tutustu minuun ja ajatuksiini lukemalla
blogiani osoitteessa http://riittar.wordpress.com
Maija Saarinen
Ammatti: Erityisnuorisotyöntekijä, opettaja, ikä 31-v.
Työura: 10- vuotta nuorisotyössä ohjaustehtäviä ja kehittämistyötä. Nyt
työskentelen opettajana.
Muuta: Naimisissa, koira. Harrastukset liittyvät vahvasti urheiluun mm. kuntosalia, juoksua ja hiihtoa. Myös matkustus kiinnostaa ja kesäisin mansikan
viljely ”tutulla” tilalla. J
Arvokkainta Somerolla ovat upeat liikuntamahdollisuudet, hyvät palvelut ja
yritteliäät ihmiset, joilla on intoa kehittää Someroa eteenpäin.
Tärkeimmät vaaliteemani liittyvät Nuorten hyvinvoinnin edistämiseen,
syrjäytymisen ehkäisyyn ja nuorten kuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Ennaltaehkäisevätyö nuorten parissa toteutuu
parhaiten laajalla yhteistyöllä, jossa koti, koulu ja vapaa-aika kohtaavat.
Pääkasvatusvastuu on kodilla, mutta kodit tarvitsevat ympärilleen vahvan
tukiverkoston, jonka yhteistyön on oltava avointa ja luontevaa. Nuorisotyön
on myös mentävä sinne, missä nuoret ovat.
Toinen itselleni tärkeä asia on työhyvinvointi. Ilman hyvinvoivaa henkilöstöä
ei rakenneta vahvaa kuntaa tai paranneta palveluita. Tarvitaan laadukasta
henkilöstötyötä, jotta työntekijöiden arjessa jaksamisesta voidaan parantaa.
Työhyvinvointityössä tulee huomioida työura kokonaisuudessaan, myös
nuoret tarvitsevat tukea varhaisessa vaiheessa.
Saksa Heli
Arvokkainta Somerolla on, että ollaan itsenäinen maaseutukaupunki.
Tehdä parhaani kotikunnan palvelujen säilyttämiseksi Somerolla.
Eläkkeellä oleva maatilan emäntä. Harrastuksia on yhdistyksissä toimiminen,
liikunta, matkailu.
Juha Salo
Arvokkainta Somerolla/kotikulmilla
Someron arvokkain voimavara on osaavat ja ahkerat ihmiset. Täällä on
hoidettu asiat niin, että olemme itsenäisiä ja meillä on talous kunnossa.
Kunnan tuottamat palvelut ovat hyvät ja monipuoliset. Lisäksi Somerolta
löytyy yksityisyrittäjyyttä usealta eri alalta. Yksityisyrittäjyys tuo merkittävää
lisäarvoa kaupunkilaisille.
Tärkeimmät vaaliteemani: Olemassa olevien palveluiden turvaaminen. Itsenäisen päätäntävallan säilyttäminen, tarvittaessa yhteistyössä, ei liitoksin.
Varhaiskasvatus ja kouluverkko tulee turvata, lukion säilyminen ainoana
toisen asteen koulutuksena Somerolla myös tärkeää.
Kerron hieman itsestäni: Olen 37-vuotias kahden lapsen, Joonaksen (4) ja
Iidan (2), isä. Naimisissa onnellisesti kuudetta vuotta vaimoni Liisan kanssa.
Maatalousyrittäjänä olen toiminut vuodesta 2002, munintakanojen sekä
peltoviljelyn parissa. Koulutukseltani olen ylioppilas ja rakennusmestari.
Sotilasarvoni on reservin luutnantti. Suomen Siipikarjaliitto ry:n kananmunayhdistyksen jäsenenä olen ollut sen perustamisesta lähtien. Kiinnostus
politiikkaan ja yhteiskunnallisiin asioihin ovat tulleet minulle verenperintönä,
sillä myös isoisäni on ollut valtuustossa. Valtuustoon haluan, koska uskon
siten voivani vaikuttaa asioihin. Toivon pääseväni valtuustoon, että Somero
saisi tuoreita näkemyksiä, uutta osaamista ja rohkeutta tehdä hyviä päätöksiä
tulevaisuuden turvaamiseksi.
Maria Tapio
2. Kaupunki ja maaseutu samassa paketissa. Monipuolinen ja rauhallinen
ympäristö elää ja kasvaa.
3. Tahdomme olla somerolaisia myös jatkossa. Tämän takia meidän tulee
pysyä itsenäisinä.
4. Olen perheenäiti, joka haluaa kasvattaa lapsensa Somerolla nauttien
turvallisuuden tunteesta ja lähipalveluista.
TUOMINEN PAAVO OLAVI
2. Itsenäisyys ja hyvin hoidettu talous. Molemmat ovat menestymisen
perustoja, joiden varaan voi tulevaisuutta rakentaa. Somero on sopivan
kokoinen kuntayksikkö, jossa asiat ovat hallittavissa, eli ns. ”ihmisen kokoinen”. Asuinpaikkana Somero on rauhallinen ja turvallinen. Toivottavasti
säilyy myöskin jatkossakin. Täällä on hyvät peruspalvelut, sekä harrastus- ja
liikuntamahdollisuudet. Kaupungin keskustaa ympäröivät laajat maa- ja
metsätalous alueet vesistöineen ovat todella komeat ja luovat arvokkaan
leiman. Somero on kokonaisuus, jonne oli helppo muuttaa asumaan.
3. Olisin valmis laittamaan itseni likoon paikallisuuden puolesta. Tärkein-

pänä on Someron itsenäisyyden säilyttäminen. Kaupungin talous tulee
edelleen pitää vahvana. Meillä pitäisi olla jotain erikoista, eikä jäljitellä
muita. Se voisi olla esim. pienten kyläkoulujen tulevaisuuden turvaaminen.
Tämä loisi tulevaisuuden uskoa niille lapsiperheille, jotka ovat kotinsa hajaasutus alueille perustaneet. Myöskin tiestön kunto vaatii lisää huolenpitoa.
Eli kaupungin tasapuolisen kehittämisen, laitaosia unohtamatta. Tässä
joutuu kyllä uimaan vastavirtaan, mutta yritetään. Nykyiseen kehitykseen
pitää saada muutos. Kaiken keskittämisellä ja suuruuden ihannoinnilla on
saatu aikaan palveluista tyhjennetty maaseutu. Ja sekin on tehty - velaksi.
4.Olen tullut Somerolle puolisoni kanssa viettämään eläkepäiviä. Syntyjään
olen Tarvasjoelta. Avioliiton solmimisen jälkeen muutimme silloisen Kuusjoen
kunnan Kanungille, maatilan oston myötä. Elämäntyöni olen tehnyt YliVesän tilaa viljellen ja kehittäen seuraavaa polvea varten. Olen ollut mukana
kunnallispolitiikassa Tarvasjoella sekä Kuusjoella, jonka luottamustoimista
jättäydyin pois, lähinnä ajanpuutteen takia, koska olin mukana myös MTK:n
luottamustehtävissä. Olen ollut MTK V-S:n liiton johtokunnassa, sekä keskusliiton johtokunnassa 8 v. ajan. Harrastuksiani on ollut penkkiurheilu, sekä
kolmen pojan kannustaminen ikäkausiurheilussa. Metsästys ja kilpakyntö
ovat kuuluneet aikaisemmin harrastuksiini. Nykyisin aikaa kuluu metsien
hoidossa, sekä vapaa-ajan kiinteistön rakennuksilla.
Heikki Tuomisto
2. Ihmiset, luonto, kunnan itsenäisyys -ja kunnossa oleva talous ja kaikki
lähellä olevat peruspalvelut.
3. Kaikki palvelut kuntalaisille Somerolta, erityisesti terveydenhuoltopalveluiden saatavuus turvattava omassa terveyskeskuksessa. Kaupungin
talous on edelleen pidettävä tasapainossa, jotta voimme jatkaa itsenäisenä
kuntana, tuottaa omat palvelumme kuntalaisille ja pitää päätöksenteko
edelleen Somerolla omissa käsissämme. Ei kuntaliitoksille, en hyväksy, että
somerolaisten päätökset tehdään jossain muualla kuin Somerolla. Lakisääteisten palvelujen tulee kohdella kuntalaisia tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti
asuinpaikasta riippumatta.
4. Olen ammatiltani kiinteistönvälittäjä ja asun Someron keskustassa. Perheeseeni kuuluu puoliso, kaksi aikuista tytärtä ja neljä lastenlasta. Olen 24
vuotta ollut valtuuston jäsenenä ja halu vaikuttaa asioihin on edelleen vahva.
Vapaa-aika kuluu perheen ja erityisesti lastenlasten kanssa puuhasteluissa.
Puh. 0500-535560, heikki.tuomisto@kiinteistokolmio.fi
Armas Töykkälä
2. Hyvät naapurit ovat olleet rahanarvoinen etu.
3. Haja-asutusalueen kehittäminen.
4. 26-vuotias kimalainen. Tällä hetkellä puuhailen omien rakennusprojektien
kimpussa, välillä teen kiinteistönhoito-, polttopuu- ja rakennushommia
muillekin jos kerkiän. Intohimoni on kiinteistönkehitys ja sitä varmaan tulevaisuudessa tulen enimmäkseen tekemään. Tykkään myös soitella kitaralla,
viheltää ja lauleskella.
Christian Vainio
2. Hyvät ihmis suhteet / maaseudun rauha
3. Löydä vihreä neli apila ja nuorille parempi somero.
4. Ikä 18v. Opiskelija. Harrastuksena koneiden ja autojen kunnostaminen.
Kari Vainio
2. Somerolaisuus ja kotiseutu.
3. Pidä keskusta ja maaseutu virkeänä.
4. Ikää 57 v. Perheeseen kuuluu kiva vaimo ja neljä aikuista lasta.
Harrastukset vanhat autot, puutarhan viljely ja lemmikit.
Anita Vallenius
2. Perhe
4. Olen 20 vuotias, ammatiltani maaseutuyrittäjä/maatalouslomittaja, valmistuin 2012 keväällä.
Harrastan ratsastusta ja pidän kaikenlaisista eläimistä.
Heikki Veikkola
2. Elävä asuttu maaseutu.
3. Palveluiden säilyttäminen ja parantaminen. Itsenäinen Somero
4. Asun Someron Kaskiston kylässä. Olen 51-vuotias. Harrastuksista mainittakoon ulkoilu, metsässä liikkuminen ja matkailu etenkin Suomen lapissa.
Viime vaalikaudella olin jäsenenä ympäristölautakunnassa.
Marika Vieri
2. Oma terveyskeskus. Hyvät harrastusmahdollisuudet. Pieni ja itsenäinen
kaupunki.
3. lapset ja kouluasiat
4. Perheessä mies ja 4 lasta. Sairaanhoitajana terveyskeskuksessa.
1. Mikko Virtanen
2. Hyvät peruspalvelut
3. Someron itsenäisenä pysyminen, jolloin pystytään takaamaan tärkeät
peruspalvelut lähellä asukkaita.
4. Olen agrologiopiskelija Mikko Virtanen Someron Terttilästä.
Mikko Juhani Älli
2. Somerolla tärkeintä ja samalla hienointa ovat hyvät palvelut kunnan
kokoon nähden. Valitettavasti olemme joutuneet jo joistakin palveluista
luopumaan ( poliisi, lupakanslia) ja tavoitteenani on turvata olemassa olevien
palvelujen säästäminen niin pitkälle kuin mahdollista. Kaupungissamme
on myös vireätä yritystoimintaa, ja on aina positiivista huomata yrittäjien
uskallus ottaa uusia riskejä ja kehittää toimintaansa meidän somerolaisten
hyväksi. Tähän tietysti vaadittaisiin kaupungin puolelta lisää panostusta
ja sitä paljon puhuttua yhteistyötä.
3. Vaaliteema: En voi puhua pelkästä vaaliteemasta, vaan seuraavien
neljän vuoden tavoitteistani. Päätöksentekoon tarvitaan selkeyttä, asiat
eivät saa jäädä makaamaan pöydälle liian pitkiksi ajoiksi, samaten yhdenmukaisiin ja selkeisiin toimintatapoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Poliittinen köydenveto ei saisi vaikuttaa ja hankaloittaa yhteisten asioiden
hoitoa. Kaikki me kuitenkin haluamme oman kaupunkimme parasta.
Kuten jo edellä mainitsin, palvelujen säilymisen puolesta tarvitsee tehdä hartiavoimin töitä, ilman että joudumme tinkimään muista tärkeistä
asioista. Pienen koululaisen isänä minulla ovat tietysti kouluasiat lähellä
sydäntä. Tulee herätellä keskustelua ja tutkia vaihtoehtoja, jotta saamme
turvattua meille niin arvokkaat kyläkoulut. Jokaisella koululaisella tulee
olla oikeus kohtuullisen mittaiseen koulumatkaan kohtuullisessa ajassa.
Vedetään yhtä köyttä ja tehdään hyvä Somero!
4. Olen 35-vuotias yrittäjä Someron Ollilasta. Perheeseeni kuuluvat vaimo
Päivi sekä 7-vuotias tytär Ada-Maria ja 5-vuotias Hugo-poika. Vähäisen
vapaa-aikani vietän perheen parissa kotona touhuten ja melko pitkälti lasten
harrastusten parissa. Kesäisin harrastan golfia.

Keskustalainen vaikuttaja
suurin kirjaimin
- MAURI SALO
tajana. Keskustan Someron
kunnallisjärjestön puheenjohtajana Mauri Salo on toiminut
kahteen otteeseen.
Salo on ollut mukana kunnallispolitiikassa vuoden 1992
kunnallisvaaleista lähtien. Valtuuston puheenjohtajana hän
on toiminut neljä kautta eli 16
vuotta. Ensimmäisestä ehdokkuudestaan ja valinnastaan
Mauri Salo kertoo näin:

Syntyperäinen somerolainen,
pitkänlinjan yrittäjä, yhdistysaktiivi, kunnallispoliitikko, kansanedustaja - kaikki termejä jotka
sopivat mieheen, joka on ollut
20 vuotta tiiviisti mukana keskustalaisessa ja somerolaisessa
kunnallispolitiikassa sekä neljällä kaudella kansanedustajana
luotsaamassa valtakunnanpolitiikkaa ja avannut menestyksekkäästi Someron ovia Arkadianmäelle ja Arkadianmäen
ovia Someron suuntaan.
Yrittäjyyden ja politiikan ohella
Mauri Salo on ehtinyt osallistua
aktiivisesti myös yhdistystoi-

mintaan. Innokkaana ravimiehenä hänen ensimmäinen luottamustehtävänsä oli Hippoksen
johtokunta 1970 - 1980-luvuilla
sekä sittemmin 12 vuoden
jäsenyys Suomen Hippos ry:n
hallituksessa, josta seitsemän
vuotta kului puheenjohtajana.
Lisäksi näkymää kansainvälisille
kentille tarjosi kahden vuoden
rupeama maailman ravijärjestön
puheenjohtajana. Aktiivinen
yrittäjätoiminta on saanut miehen tarttumaan toimeen myös
yrittäjäyhdistyksessä. Siitä on
osoituksena 12 vuoden pesti
Someron Yrittäjien puheenjoh-

“Isä (Kaarlo Salo) oli ollut
aktiivisesti mukana kunnallispolitiikassa ja oli päättänyt
näissä vaaleissa jättäytyä pois.
Itse olin vastaavasti päättänyt
asettua ehdolle samaisiin kunnallisvaaleihin. Lopulta sitten
kävi niin, että ehdokkaana oli
sekä isä että poika - isä nimittäin päätti tukijoukkojen pyynnöstä sittenkin asettua vielä
ehdokkaaksi. Vaaleissa isä sai
104 ääntä ja poika 103 ääntä.
Olimme Someron kaupungin
ensimmäisten valtuutettujen
joukossa, Somerostahan tuli
kaupunki vuonna 1993. Ehdimme molemmat istua myös yhtä
aikaa kaupunginhallituksen
pöydässä. “
Sittemmin Mauri Salo on kerännyt Someron kunnallisvaaleissa jopa 444 ääntä, mikä on
menneinä vuosina merkinnyt
henkilökohtaisessa vaalituloksessa ehdotonta kärkipaikkaa .
Mikä sai Sinut lähtemään mukaan kunnallispolitiikkaan ?
“Keskustelin yleensä paljon politiikasta sekä valtion ja kunnan
asioiden hoitamisesta tuottajien ja kauppiasasiakkaiden

kanssa. Kun 1980-luvun lopulla
Holkerin hallituksen vahvan
markan politiikka romahdutti
yritysmaailman mahdollisuudet,
päätin, että asioihin täytyy kyetä
vaikuttamaan. Niinpä lähdin
mukaan politiikkaan. Myös isäni
oli mukana kunnallispolitiikassa
ja varmasti myös se vaikutti
päätökseeni.”
Miten kunnallispolitiikka on
muuttunut näiden 20 vuoden
aikana, olethan saanut valtuuston puheenjohtajana seurata tilannetta aitiopaikalta?
“1990-luvun alussa kaupungilla
oli velkaa ja lama jatkui. Politikointiin ei ollut mahdollisuuksia
vaan kaupungin asiat oli laitettava uuteen formuun. Säästöjä
oli löydyttävä, aika oli haasteellista. Vaalien ja paikkajakojen
jälkeen käärittiin hihat ja ryhdyttiin hoitamaan asioita. Kaksi valtuustokautta meni tasapainon
saavuttamisessa, jonka jälkeen
alkoi aktiivinen investointikausi.
Kaupungilla meni paremmin
ja mukaan tuli henkilöitä, jotka halusivat tehdä politiikkaa.
Poliittinen ilmapiiri muuttui.
Salo ehdotti ryhmille, että asioita käytäisiin läpi porukalla
ennen päätöksentekoa mutta
se ei onnistunut. Asiat haluttiin
hoitaa näkyvästi valtuustossa.
Politiikka on muuttunut selvästi
populistisemmaksi. Keskustan
ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin aina ollut asukaslähtöinen politiikka ja vakaa talous.”
Mitä politiikka on Sinulle antanut?
“20 vuoden aktiivinen toimiminen politiikassa on tarjonnut
paljon vaikutusmahdollisuuksia

ja paljon ihmissuhteita, jotka
ovat edelleen minulle tavattoman tärkeitä.”
Mitä ohjeita haluat antaa tuleville päättäjille?
“Seuraavan valtuustokauden
tärkein asia on hoitaa kiihkottomasti Someron ja somerolaisten etua. Tavoite on, että säilytetään Someron itsenäisyys ja
turvataan palvelutuotanto niin,
että Somerolla on hyvä olla. On
luotettava äänestäjien harkintaan siinä, mikä ryhmä kykenee
viemään asioita eteenpäin johdonmukaisesti ja somerolaisten
tahtoa noudattaen. Tässä yhteydessä voin todeta, että keskustalaiset eivät ole ottaneet
yhtään harha-askelta suurkunta-asiassa vaan päätöksenteko
on kaiken aikaa ollut ryhdikästä
ja yksimielistä.”
Millä mielin jätät näiden vuosien jälkeen keskustalaisen
päätöksenteon seuraaville
keskustapäättäjille?
“Keskustaa en missään nimessä jätä (naurahdus)... Sitäpaitsi
olen lupautunut toimimaan
ovien avaajana myös jatkossa,
ovathan tämän hetken valtioneuvoston jäsenet minulle
tuttuja. Päätöksenteossa luotan
Keskustan kunnallisjärjestön
hyviin aktiivitoimijoihin, jotka
tälläkin kertaa ovat joukolla
keränneet kunnallisvaaleihin
hyvän, täyden ehdokaslistan,
josta äänestäjien on helppo
tehdä valintoja. Tärkeää on toimia yhtenä joukkona niin ettei
menetetä mahdollisuuksia eikä
tuhota huomista päivää.”
(Niina Mikkola 9/2012)

Someron Keskusta haluaa kiittää lämpimästi Mauri Saloa haastattelusta
sekä vuosien pyytettömästä työstä
Someron, somerolaisten ja Keskustan
hyväksi.

Koulukuulumisia
Kulunut nelivuotiskausi on koulujen osalta ollut meillä, ehkä
pitkästä aikaa, kohtuullisen
seesteinen ja rauhallinen, vaikka välillä valtiovallan taholta on
tiettyjä uhkia ollutkin ilmassa ja
niitä riittää jatkossakin. Uudet
opetussuunnitelmat ovat tulossa ja tietävät lisää haasteita
meilläkin, mutta uskon ja toivon
niistä selvittävän.
Joensuun koulun kauan odotettu korjaus ja uudistus saatiin
viimein valmiiksi kokonaisuudessaan, samoin Oinasjärven
keittiön ja liikuntatilan kunnostus. Toki haasteita koulukiinteistöjen osalta riittää myös

tulevalle valtuustokaudelle. Yläasteen ja lukion tilojen osalta
kuntokartoitukset saatiin tänä
syksynä käyntiin eikä yhtään
liian aikaisin, jo alustavat tulokset kertovat karua kieltään
tilojen kunnosta, pohdittavaksi
tuleekin mitä tehdään ja miten
turvataan yläasteen ja lukion
opiskelu mahdollisimman häiriöttömästi tulevien korjausten
aikana. Haaste tulee olemaan
mittava, mutta toivoakseni
tästäkin selvitään yhteen hiileen puhaltamalla ja tietoisina
paremmasta ja ennenkaikkea
oppilaille ja opettajille terveellisestä ja turvallisesta työympäristöstä.

Ala-asteiden osalta suurin huoli
on ollut Pitkäjärven koulun kunnostuksen siirtyminen jatkuvasti eteenpäin eikä vieläkään
voida varmasti luvata milloin
hanke etenee, toivottavasti
kuitenkin mahdollisimman pian.
Kokonaisuutena ehkä kaikkein
suurin huoli tulevaisuudessa
meillä on jatkuvasti alenevat
oppilasmäärät jotka uhkaavat
kyläkoulujen säilymistä ja koko
kaupungin yleiskuvaa. Kouluverkkokeskustelu tulee varmasti jatkumaan, mutta toivon
että sitä käydään asiapohjalta
ja tosiasiat huomioiden eikä
vain jonkun alueen omaa etua
miettien. Tärkeintä olisi väes-

tökehityksen suunnan muutoksen aikaisaaminen. Näin
parhaiten turvataan myös koko
kaupungin tulevaisuus ja kehittyminen jatkossa.
Koulu on paljon muutakin kuin
kiinteistöjä, täytyy muistaa
että keskeistä on säilyttää
oppilaiden kiinnostus uuden
oppimiseen ja tähän parhaat
eväät antaa opettajakunta sen
pätevyys ja ammattitaito ja
koko henkilöstö joka kouluissa
työskentelee, siitä meillä Somerolla voidaan olla ylpeitä.
Toivon että se hyvä yhteishenki
joka tänäkin päivänä vallitsee
säilyisi myös jatkossa.

Arto Koivu
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Oikeus valita asuinpaikkansa

Töykkälä Armas
On yksi Suomen perustuslaissa luetelluista perusoikeuksistamme. Mielestäni julkisen
vallan toimijoiden tulisi tehdä
kaikkensa, jotta tätä oikeutta
pystyttäisiin myös käyttämään.
Käytäntö kuitenkin maassamme, kuin myös Somerolla, on
se että yhdyskuntasuunnittelua
pyritään harjoittamaan ohjaten
kansalaisia asumaan kaupunkikeskuksiin. Minä haluan että
kaupunkimme pyrkisi kaatamaan raja-aidan taajaman ja
haja-asutusalueen välillä, jotta
he jotka haluavat kulkea vas-

taan sitä valtavirtaa, joka on
viime vuosikymmenet pyrkinyt
kaupunkiin, pystyisivät helpommin niin tekemään.
Nimittäin pois keskustasta
muuttaa haluavien, muiden
kuin maa- ja metsätalouteen
liittyviä elinkeinoja harjoittavien kotitalouksien kannalta
olisi ihanteellista, jos maata
ja asuntoja olisi paremmin
saatavilla läheltä kyläkouluja
ja liikenneväyliä. Tällä hetkellä
kaupungilla on myynnissä
kaksi hyvin sijoittunutta tonttia
Terttilässä ja Häntälässä, sekä
yksi Oinasjärvellä. Niille pitäisi
kuitenkin asettaa selkeä edullinen myyntihinta, höllentää
rakentamisvelvoitetta, ja markkinoida paremmin, jotta ne
menisivät kaupaksi. Keskeisellä paikalla olevia tontteja tulisi
myös olla saatavilla kaikissa
pääkylissä.
Kaupunki voisi myös tukea
rahallisesti ympäri vuoden toimivia haja-asutusalueen palvelualan yrityksiä. Ehkä siten
Länsi-Somerollekin voitaisiin
jälleen saada kyläkauppa.
Pitkäjärven suunnan erityis-

Perimmäisten
asioitten äärellä
Tulevissa kunnallisvaaleissa valittava kaupungin uusi valtuusto
tulee elämään haasteellisen
kauden. Maan hallitus aikoo
suorittaa historiallisen kuntauudistuksen, joka ei sulje pois
pakkoliitoksiakaan. Tämä on
mielestäni ennen kuulumatonta
Suomen kuntahistoriassa ja viittaa tyyliltään mielestäni hyvin
läheisesti itärajan taakse. Maan
hallituksen taholta on kerrottu
mitä ihmeellisimmät kriteerit,
mitä kunnilta vaaditaan. On annettu ymmärtää että Suomessa
on liikaa pieniä kuntia, jotka
eivät voi ottaa tulevaisuuden
haasteita vastaan. Varmasti
näitäkin saattaa muutama olla,
mutta luulisin että paras asiantuntija löytyy tähän ns. kentältä,
eikä Helsingin kirjoituspöydän
takaa. Muistuttaa kovasti edelleen itärajan taakse, kun Moskovassa tehtiin päätös viljellä
maissia Karjalassa. Hallituksen
kuntauudistus on mielestäni samaa tyyliä tämän kanssa.

Mikä on vahva
peruskunta?
Vastaukset ovat olleet kovin
kirjavia, riippuen juuri keneltä ja koska vastaukset ovat
tulleet. Näin kunnallisvaalien
alla jopa kahden päähaallituspuolueen puheenjohtajat ovat

kiistäneet että 75 peruskunnan
tavoite olisi olemassa. Suita on
pannut suppuun vähän se, että
kannatusluvut eivät ole olleet
nousussa, vaan päinvastoin.
Hallituksen syytöksiin maamme
pienistä kunnista ei voi ihan
ymmärtää, kun ottaa huomioon
esim. lukuja Ranskasta. Kuntia
on lähes 37000, pinta-alallinen
keskikoko 14,9 km2 ja keskimääräinen väkiluku n.1750. Näitä
ranskalaisia keskiarvoja Somero
vetäisi sisälleen väestöllisesti
yli viisi ja pinta-alallisesti yli 46.
Ilmeisesti Ranskassa on isojen
kuntayksiköiden ja valtion talouden hoitajat onnistuneet Suomea
paremmin, koska ei tarvita ns.
maksumiehiä maalta.
Vahva peruskunta jos mikä, on
Somero. Sen kokonaisuus, hyvin
hoidettuine talouksineen on sen
arvoisia että sen itsenäisyydestä
tulee jokaisen tulevan valtuutetun
tehdä töitä ja pitää kunnia-asiana
säilyttää itsenäisyys. On esitetty
mielipiteenä että Somero on kaupunkina hankalassa paikassa.
Se on mielestäni niin loistavassa
paikassa, että sen tulevaisuutta
voi ajatella ainoastaan itsenäisenä. Ajatteluni perustuu sille,
että valtionapujärjestelmän tulee
jakaa kaikille kuntayksiköille apu
samansuuruisena asukasta koh-

piirre on kaksi koulua, joista
kumpikaan ei nykyisellään ole
enää koulurakennuksena tarkoituksenmukainen. Ehdotukseni on uuden koulun rakentaminen vaikka Sillanpäähän,
Kaurakedontien risteykseen.
Se olisi suuri investointi, mutta
niitä kaupunki on viime aikoina
tottunut keskustankin alueella
tekemään. Se myös antaisi
voimakkaan viestin siitä, että
täällä aiotaan jatkossakin pitää huolta haja-asutusalueen
palveluista. Rakennus voisi
olla näyttävä ja rohkeasti esillä
maisemassa, silti pilaamatta
arvokasta kartanomiljöötä liian
halvannäköisellä tai nykyarkkitehtonisella ulkoasulla. Koulun
ympärille voisi sitten alkaa
kehittää uutta kyläkeskusta.
Voi olla ettei Åvikia raaskita uudisrakennuksilla piirittää, minun
mielipiteeni on kuitenkin, että
joka nykyisyyden tulisi voida
tehdä tulevaisuuden historiaa.
Tulevaisuudessa Länsi-Somerolle voisi jopa syntyä Pyölin
ja Pitkäjärven postitoimipaikat
käsittävä kunnan esiaste, jota
voitaisiin kutsua itäpuolen esi-

merkin mukaan vaikka Somerjärveksi.
Kyläkeskuksia tukemaan
tarvitaan myös yhtenäiset
kevyen liikenteen väylät keskustaan saakka. Niihin voitaisiin kanavoida myös pieniä
liittymiä, parantaen mutkaisten
teiden turvallisuutta. Kutsuisinkin niitä ennemmin hitaan
liikenteen väyliksi, sillä niillä
voitaisiin sallia liikkuminen
kaikilla ajoneuvoilla alle 2030km/h, samaan tapaan kuin
pihakaduilla. Ihmisillä on nimittäin suuri tarve liikkua kävellen,
pyörällä ja erilaisilla hitailla kulkuneuvoilla turvallisesti myös
keskustan ulkopuolella. Lapset
liikkuvat kouluun, kavereilleen
ja harrastuksiin, ja aikuiset vastustaakseen autoiluun liittyvää
lihomispyrkimystä.
Vaikka ajankin voimakkaasti
maaseudun kehittämistä, en
kuitenkaan tahdo sitä tehdä
kaupungin kustannuksella. Pidän itse toista kotia keskustassa, ja minusta on tärkeää että
maaseudunkin elämää tukemassa on olemassa palvelu- ja
asutuskeskuksia. Olen silti aat-

teeltani maalaisliberaali, jonka
erottaa kaupunkilaisliberaaleista lähinnä käytännönläheisyys
ympäristöasioissa, ja poliittinen
keskustalaisuus. Toisin sanoen,
en kannata vihreiden ympäristönäkemyksiä, vasemmistolaista tasapäistämistä, enkä
oikeistolaista kilpailukulttuuriakaan, jotka kaikki mielletään
nykyään liberaaleiksi arvoiksi.
Edustan klassista maltillista liberalismia, jonka ydinajatus on
yhteiskunnan rooli yksilönvapauksien ja tasa-arvon edistäjänä
ja tasapainottajana. Tahdonkin
tuoda esille sen, että ääni minulle on ääni konservatismia,
ja erityisesti perussuomalaista
ajatusmaailmaa vastaan.
Lopuksi sanoisin vielä kuinka tärkeää mielestäni on, että
tulevalla vaalikaudella Somero
ei lähde neuvottelemaan itseään isomman kumppanin
kanssa muusta kuin osakuntaliitoksesta. Valtion ryhtyminen
pakkoliitoksiin tulisi olemaan
niin vihoviimeinen virhe, että
sitä odotellessa ei kannata hötkyillä, vaan keskittyä rauhassa
olemaan Suomen paras kunta.

ti. Tämän jälkeen on selvää että
me tulemme itsenäisinä somerolaisina edelleenkin pärjäämään.
Tulevaisuus on joka tapauksessa
haasteellinen, koko yhteiskunnalle, oli kuntien lukumäärä mikä
tahansa. Rajoja muuttamalla kun
ei väki yhtään nuorene, velat eivät vähene, eikä työn tuottavuus
parane. Ainoastaan pyrokratia
tulee lisääntymään.
PAIKALLISUUS on asia jota tulisi
pitää esillä hyvin voimakkaasti.
Somerolla on yli 600 yrittäjää.
Tämä luku on yllättänyt ainakin
minut. Näitä meidän kaikkien
somerolaisten tulee tukea ja
käyttää heidän palveluitaan. On
surkeaa, että yhteiskuntaamme
on levinnyt tyyli lompakoiden
paksuuntumisen myötä, lähteä
päiväksi ostoskeskuksiin shoppailemaan. Onhan se ehkä kivaa,
mutta ei aina varmaankaaan
niin järkevää. Voimakas vieraan
pääoman tulo kansantalouteen,
sekoittaa terveen ajattelun työnteon tärkeydestä. Opettaminen
esim. kouluissa tulisi pitää sisällään mistä mikäkin tuote on
kotoisin. Harhakuva siitä, että
maito tulee meijeristä ja makkara
ja leipä kaupasta, on lapsille ja
nuorille oikaistava.
Mentiin vähän pieleen kunnallisvaaliasiasta, mutta kaikki
mielestäni liittyy ainakin osittain
itsenäisen Someron tulevaisuuteen. Edessä on todella tärkeät
vaalit kuntien tulevaisuutta ajatellen. Ratkaisu on äänestäjien

Kultelan ja Härkälän suunnan kevyen liikenteen väylät tekevät
mm. koulumatkat turvallisemmaksi.
käsissä. Toivottavasti pystytte
valitsemaan yhteistyökykyisen
valtuuston, joka elää siinä hetkessä ja tekee toimikautensa
ajan somerolaisten kannalta
parhaita ratkaisuja. Perustuslakimme antaa suojan kunnan
itsenäisyydelle, ellei valtuusto
tee päätöstä kunnan tai kaupungin lakkauttamiselle, tai sen
liittämisestä toiseen. Itsenäinen,
yhteistökykyinen Somero on
mielestäni oikea ratkaisu tulevaisuuteen.

Paavo Tuominen

Kodinkonehuolto
Somero Korjauspiste

Sähkö-Erkki Oy

Tapion Grilli

31400 Somero

Someron Kukkakeskus ja
hautaustoimisto Kauppi
Joensuuntie 25, Somero

ANNEN PUUDUU KY

Iloksi
su
herkku ille!

Konehuolto Jarkko Palen

jälleenmyyjät,
toripäivät ja
messutapahtumat:

Tili- ja isännöintitoimisto Heikki

Syötävän hyvää vuodesta 1961

HEINO

Jukolantie 3, 31400 Somero

Peltoniemen
Tila

www.pellavakeskus.fi

Outi ja Heikki
Tuominen

Taksi
Juha Tähtinen

Turuntie 250
02-748 7348, 0400 405 641

Munatukku
Nikula Oy
Somer-Sora Oy
VARATTU
Vuokrattavana

teollisuushalli

Sorat,
Perunaa,
Porkkanaa Murskeet

Mikko Pentti Kourla Oy
Somerniemi   
p.0400-635 797

Somerniemi
p.0400-635 797

3200 m2 lämmin + 800 m2 kylmä

Myydään/Vuokrataan
Pyöräkuormaaja Volvo 120 F -08

MAURI SALO Oy 0500 123 799

Metallityöpaja

Matti Kanerva
Teräsrakenteet alihankintana
Puh. 748 3432 – 0400 224 188

VARATTU

Kökkön lomamökit
Lomamökkejä ja
leirintäalue
Jani Kurvinen
Ecospring
Havupuupellettiä

Turuntie 1247,
Pitkäjärvi, SOMERO
kurvinen.jani@gmail.com
p. 0400 536 526

VARATTU

Silento

RAKENTAMISEN AMMATTILAINEN
Hämeentie 21 A
31500 Koski Tl

www.ojaranta.fi

RAUTANET KOSKI OY

Samuli Jussila

PALVELEVA MAATALOUS- JA RAKENNUSTARVIKELIIKE
Hongistontie 3
31500 Koski Tl
Puh. (02) 484 920

EKL-palvelut

Avoinna: ma-to 6.30-16.30, pe 6.30-18
www.rautanetkoski.fi

040 5132916

Someron Terästyö

– Rumpukompostorit – hallien teräsrakenteet
– kuorma-autojen päällirakenteet – kuljettimet
– tilaus- ja alihankintatyöt

KAIKKEA TERÄKSESTÄ
– OTA YHTEYS

RISTIKOT KATOLLESI MEILTÄ

Puh. (02) 7483 040, 0400 535 559

www: someronterastyo.fi

Tarjouspyynnöt:
myynti@puunjalostus.fi

www.puunjalostus.fi

Tilausliikenne AIMO HELENIUS
Makuja
käytössänne
AIMO Kuljetuksiin
HELENIUS
yli
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot
Puh. 0440 550 551

Tilausliikenne
puolueKuljetuksiin käytössänne
Puh. 0440 550 551 aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi
rajojen!
50+1 ja 11+1 -paikkaiset linja-autot

LAADUKKAAT BETONIELEMENTIT
Tarjouspyynnöt ja myynti:
Marko Koski
p. 050 596 6341

marko.koski@koskenbetonielementti.fi
www.koskenbetonielementti.fi

www.tilausliikennehelenius.fi

Puh. 0440 Polttopuuta
550eri551
aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi
puulajeja ja pituuksia

VARATTU

puh.
      Kotiinkuljetus
tai 0440
nouto550 551

aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi

Hannu Kesäniemi
p. 0400 720 337.
Helsingintie 2209. 31470 Somerniemi

puh. 0440 550 551

JANNE NOKI

TARMON
aimo.helenius@kuljetusahelenius.fi
TERÄS OY
myynti@peltikiinni.fi
www.peltikiinni.fi

Kalkit

www.tarmonteras.fi

Someron Sähkö
ja Kone Oy

Puh. 050 515 1592

Someron
Huoltomestarit Oy
Puunhakkuu- ja korjuutyöt

Metsäkoneurakointi
J. Tuomola Oy
Ihamäentie 421 31400 Somero
Puh. 040 7757640

Vahvaa välittämistä jo vuodesta 1986 lähtien.

www.kiinteistokolmio.fi

Kunnallisvaalit 2012
Someron Keskustan
vaaliohjelma

Keskusta – lähipalvelujen
ja itsenäisyyden puolesta

Kunta on kuntalaisia
varten
Kunta ei ole pelkkä hallintokoneisto ja palvelujen tuottaja,
vaan ihmisten yhteisö, jossa
kuntalaisilla on aito mahdollisuus
vaikuttaa oman kuntansa palvelujen järjestämiseen ja kotiseutunsa kehitykseen. Paikalliset
ihmiset tietävät parhaiten, miten
kunnan voimavarat tulee käyttää
ja kohdentaa.
Kunnan tehtävä on ennen muuta
huolehtia kaikkein heikommassa
asemassa olevista jäsenistään.
Niistä, jotka eivät itse pysty puolustamaan oikeuksiaan.
Kunnan tehtävä on järjestää
asukkailleen tarvittavat peruspalvelut laadukkaasti ja siten, että
palvelut on helposti saatavilla.
Tämä ei kuitenkaan poista ihmisten vastuuta ja velvollisuuksia
huolehtia itsestään, läheisistään
ja ympäristöstään.
Keskustalainen ajattelu lähtee
siitä, että kuntalaisella pitää olla
mahdollisuus tehdä elämäntilanteensa mukaisia, aitoja valintoja
niin asumisessa, lasten hoidossa
kuin muissa tärkeissä arjen asioissa. Hyvä kuntapolitiikka tukee
näitä valinnanmahdollisuuksia.
Kunnan tulee edistää oman alueensa elinvoimaisuutta luomalla
edellytyksiä ihmisten omatoimisuudelle ja yrittäjyydelle. Samoin

kunnan on toiminnassaan pyrittävä hyödyntämään alueensa
ihmisten ja yritysten osaamista,
palveluja ja tuotantoa.

Keskusta Somerolla
Keskustalla on Somerolla ollut
pitkään vahva kannatus. Tämä
on mahdollistanut sen, että
Someron kaupunkia on voitu
kehittää pitkäjänteisesti, suunnitelmallisesti ja taloudellisesti
tehokkaasti.
Someron kaupunki on 2000-luvulla tehnyt runsaan 50 miljoonan euron investoinnit kuntalaisten palvelujen ja asuinympäristön parantamiseksi. Kaupungin
palvelutarjonta on pystytty
pitämään hyvällä tasolla. Silti
veroprosentti on maan alhaisimpia ja velkaa on vähän, selvästi
alle kuntien keskiarvon. Voidaan
sanoa, että Someron kaupungin
talous on hyvässä kunnossa.
Kuluneella vaalikaudella vireillä
olleeseen PARAS-hankkeeseen
liittyvään ”hötkyilyyn” Keskusta
ei lähtenyt mukaan, vaikka niin
kokoomuksella, SDP:lla kuin
perussuomalaisillakin oli intohimoja erilaisiin yhteistoimintaalueneuvotteluihin. Keskustan
toimintatapa oli oikea. Nyt koko
PARAS-hanke on päättymässä
ja tärkeimmät kunnalliset palvelut on pystytty säilyttämään

Somerolla. Mm. itsenäinen terveyskeskus.
Kuluneen vuoden aikana tehtiin
päätökset pitkään vireillä olleesta
vanhusten palvelukeskuksen
rakentamisesta. Palvelukeskus
rakennetaan Lamminniemen hyvinvointikeskuksen viereen. Tällä
ratkaisulla kaupunki on osaltaan
tukemassa hyvinvointikeskuksen
toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuutta.
Edellisellä vaalikaudella Keskustan äänin käyttöönotettu lasten
kotihoidontuen kuntalisä on
osaltaan lisäämässä perheiden
valinnanmahdollisuuksia lasten
päivähoidon järjestämisessä.
Keskusta vastusti Someron
kaupungin osallistumista Salon
seudun kuntien kuntaliitosneuvotteluihin. Mikään liitosneuvotteluihin mukaan mennyt kunta ei
jäänyt itsenäiseksi. Mm. kokoomus, SDP ja perussuomalaiset
kannattivat Someron osallistumista liitosneuvotteluihin. (Kval
16.10.2006 § 40)
Keskusta on vahvasti kuntien
yhteistyön kannalla silloin kun se
on kuntalaisten edun mukaista ja
taloudellisesti järkevää.

Itsenäinen Somero
Keskusta vastustaa pääministeri
Kataisen hallituksen kuntauudistushanketta ja siihen mahdolli-

sesti liittyviä pakkokeinoja.
Me Keskustassa näemme, että
paikalliset ihmiset itse tietävät,
minkälainen kuntarakenne ja
hallinto-organisaatio parhaiten
palvelee ihmisten tarpeita ja millä
tavalla lähipalvelut tulee järjestää.
Somerolaisten lähipalvelut pystytään parhaiten turvaamaan itsenäisen kunnan avulla. Samalla
myös somerolaisten vaikutusmahdollisuudet omien palvelujensa järjestämiseen säilyvät.
Jos meillä ei ole itsenäisyyttä, ei
pian ole mitään muutakaan.
Someron säilyminen itsenäisenä
kuntana ja sitä kautta lähipalvelujen ja lähidemokratian turvaaminen.
Kaupungin talouden tasapainon
säilyttäminen. Kaupunkia on
johdettava siten, että emme jätä
kohtuutonta velkataakkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi.
Lapsiperheiden kotipalvelua
tulee edelleen kehittää. Perheillä
on oltava varmuus siitä, että on
olemassa taho, johon voi hädän
hetkellä turvautua.
Nuorisotyön kehittäminen yhteistyössä koulujen kanssa.
Jokaisella nuorella on oltava
mahdollisuus löytää paikkansa
yhteiskunnassa. Nuorten syrjäytyminen on suuri yhteiskunnallinen uhka, joka on kyettävä
torjumaan.
Vanhusten avopalvelujen ja
omaishoidon kehittäminen sekä
omaishoitajien palvelujen parantaminen. Lamminniemeen
rakennettava 60-paikkainen
vanhusten palvelukeskus on
rakennettava suunnitellussa aikataulussa.
Terveyskeskuksen lääkäripulaan
on löydyttävä ratkaisu. Lääkäripula on ehkä suurin uhkatekijä
oman terveyskeskuksen olemassaololle.
Työterveyshuollon kehittäminen
omalla paikkakunnalla. Keskusta
teki kuluneella valtuustokaudella
aloitteen työterveyslääkärin palkkaamisesta terveyskeskukseen.

Keskusta vastusti Someron kaupungin osallistumista Salon seudun kuntien kuntaliitosneuvotteluihin. Mikään liitosneuvotteluihin mukaan mennyt kunta ei jäänyt itsenäiseksi. Mm. kokoomus, SDP
ja perussuomalaiset kannattivat Someron osallistumista liitosneuvotteluihin.

Keijo Näyskä Ky

Lapsilla ja nuorilla on oltava hyvät
ja tasa-arvoiset olosuhteet saada
perus- ja lukio-opetusta. Tärkein
ja kiireellisin kouluinvestointi on
Kiiruun koulun peruskorjaus.

MURSKEET,
SORAT, SEPELIT

31520 Pitkäjärvi Vilukselantie 232
muovihaara@jippii.fi
P. (02) 748 0760
Taitto: Graafinen Palvelu Seppo Mäkinen. Paino: Salon Lehtitehdas. Päätoimittaja Jani Kurvinen

VELJ. NUORITALO
p. 0400 533 739, 0400 321 314

Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on pienen kunnan tärkein
voimavara. Henkilöstön jaksamiseen ja työolosuhteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
Uudet yritykset ja työpaikat syntyvät ihmisten aktiivisuuden ja
innovatiivisuuden seurauksena.
Kunnan tulee aktiivisesti toimia
sen puolesta, että perusedellytykset yritystoiminnalle ovat olemassa. Mm. riittävä tonttireservi,
ajanmukainen kaavoitus, toimivat
liikenneyhteydet ja asianmukaiset
tietoliikenneyhteydet.
Somerolla on runsaat luonnonvarat. Laajat pelto- ja metsäalueet
sekä runsaat pohjavesivarat.
Näiden tarjoamia mahdollisuuksia
on osattava hyödyntää elintarvikkeiden ja bioenergian kysynnän
kasvaessa.
Haja-asutusalueiden elinmahdollisuudet on turvattava. Omalle
maalle rakentaminen on jatkossakin oltava mahdollista ja yksityisteiden ylläpitoa on kaupungin
varoin tuettava.
Liikenneturvallisuutta edistäviä
hankkeita on vietävä eteenpäin.
Jaatilan siltahankkeen edistäminen ja kevyen liikenteenväylien
rakentamisen jatkuminen kuuluvat Keskustan tavoitteisiin.

Lopuksi
Kunnallisvaaleissa päätetään
kuntien tulevaisuudesta. Kuntauudistuksen varjossa kuntien tulevaisuus ja ihmisten lähipalvelut
on nyt uhattuna. Äänestämällä
Keskustaa ilmaiset mielipiteesi
maan hallituksen kovaa keskittämispolitiikkaa vastaan ja annat
äänesi sen puolesta, että maaseudulla ja maakunnissa pitää
tulevaisuudessakin olla mahdollisuus asua, yrittää, tehdä työtä ja
saada palveluja.
Keskusta on vahvasti sitoutunut
Someron kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen ja somerolaisten ihmisten palvelujen
puolustamiseen. Kuluneellakin
valtuuskaudella Keskusta on toiminut johdonmukaisesti palvelujen kehittämisen ja itsenäisyyden
säilyttämisen puolesta. Keskustalle kaupungin taloudesta huolehtiminen on aina ollut keskeinen
asia. Tähän sitoudumme myös
jatkossa.

TIENSUUN
PUUTARHA
HANNU TIENSUU
31520 PITKÄJÄRVI
0400 783 661

