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Kuntavaaleissa on kyse kotiseudusta, 
alueen ihmisistä, heidän yhteisistä asiois-
taan. 

Kotikunnan valtuustossa päätetään 
lastemme lähikouluista ja päiväkodeis-
ta, isovanhempiemme hoidosta ja hoivas-
ta, kirjastoista ja liikuntapakoista, yrittä-
misen mahdollisuuksista, puistoista ja ke-
vyen liikenteen väylistä. Ja monista muis-
ta meidän jokapäiväisistä ja niin tärkeistä 
asioista.

Keskustan tunnus vaaleissa on: Keskus-
ta – se kotimainen. Ammennamme voi-
mamme suomalaisista kodeista ja uskom-
me maahan. Haluamme rakentaa luotta-
musta ja yhteistyötä Suomessa ja kotikun-
nissamme.

Kuntavaalien pääkysymys on tasa-arvo 
ihmisten ja maan eri osien välillä. Raken-
nammeko koko Suomea vai vastakkain-
asettelujen kahtiajakautunutta Suomea?

Keskustan tavoite on selvä: jokaisella 
on oikeus rakentaa omannäköistään hy-
vää elämää. Kodissaan ja kotimaassaan. 
Jokainen ansaitsee mahdollisuuden. Kan-
nustamme toimeliaisuuteen, yritteliäisyy-
teen ja vastuunottamiseen.

Ihmisen pitää saada aidosti valita 
asuinpaikkansa. Myös elämäntapoja on 
monia. Politiikan on annettava arvo niille 
kaikille – ei ylhäältä sanellen, vaan ihmis-
ten omaan harkintaan luottaen.

Kotimaisuus merkitsee Keskustalle pal-
jon. Toimimme sen eteen, että kuntien keit-
tiöissä hankinnat ovat kotimaisia ja paikal-
lisia. Kalaa lähivesistä, lihaa ja maitoa tu-
tuilta tiloilta.

Olemme metsän vihreä puolue. Uskom-
me, että metsät ovat ratkaisu – niin aikam-

me suuriin kysymyksiin kuin arkisiin tar-
peisiin. Jokaisella on oltava mahdollisuus 
nauttia lähiluonnosta.

Korostamme vapautta ja vastuuta. Ih-
minen tietää itse, mikä hänen elämässään 
on parasta. Tämän vastapainoksi hänellä 
on vastuita ja velvollisuuksia. 

Näin toimitaan myös kunnissa. Kunnat 
ja kaupungit ovat erilaisia. Luotamme kun-
tapäättäjien tietävän, mikä on oman kun-
nan ja kuntalaisten kannalta parasta. Sitä-
hän kunnallinen itsehallinto juuri on.

Tulevaa kuntavaalikautta värittää se, 
miten koronaa hoidetaan ja miten nou-
semme kriisin jälkeen. Kunnilla on tässä 
työssä tärkeä rooli, jotta kaikki pidetään 
mukana, palveluja kehitetään vastaa-
maan tarpeita ja paikallista yritystoimin-
taa vahvistetaan.

Ihmisillä on vaaleissa käytössä yksi ai-
noa, arvokas ääni. Sillä hän voi ottaa kan-
taa siihen, mikä on tärkeää. Ääni vaikuttaa 
sen antajan omaan ja lähimpien ihmisten 
elämään vuosiksi, jopa vuosikymmeniksi.

Jokainen valitsee, kehen luottaa. Ääni 
kannattaa antaa ihmiselle, jolle uskaltaisi 
antaa omat kotiavaimensa. 

Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka ovat 
tehtäviensä tasalla ja vievät maatamme 
eteenpäin. Tulevaisuuteen katsoen ja toi-
siinsa luottaen.

Hyvää kuntavaalikevättä 
kaikille!
Annika Saarikko,
Keskustan puheenjohtaja

Keskusta – kotien ja kotikuntien asialla

Päätöksenteko, valta, vallankäyttö, johtaminen ja joh-
tajuus ovat äänestäjien ja meidän ehdokkaiden pohdit-
tavina juuri nyt. Päätöksien tekemisen tapoja tutkittaes-
sa huomaa, että tuloksen tai laadun mustavalkoinen 
(joko-tai) tarkastelu ei välttämättä johda asiakokonai-
suuksien kannalta viisaisiin päätöksiin. Päätöksiä sor-
vattaessa äänestäjien ja päättäjien vastavuoroisen toi-
mintakulttuurin kehittäminen ja etenkin ylläpitäminen 
vaatii selkänojakseen hyvää, toimivaa johtamiskulttuu-
ria. Viisaiden päätöksien aikaansaamiseksi tehokkainta 
on sekä-että -tarkastelu. Tuon voi suomentaa vaikkapa 
erilaisten vaihtoehtojen ja näkökulmien puntaroinniksi.

Viimeistään ja etenkin silloin, kun jokin menee pie-
leen osoitetaan herkästi johtajaan tai todetaan joh-
tajuuden olevan hakoteillä. Niinhän se on, että johta-
ja kantaa viime kädessä vastuun. Vastuu on rakennet-
tu otettuun tai annettuun johtajan rooliin. Kunnallises-
sa päätöksenteossa se tarkoittanee kunnan luottamus-
henkilö- ja viranhaltijajohtoa, valtuuston, kunnanhalli-
tuksen ja lautakuntien puheenjohtajistoja. Kunnallises-
sa päätöksenteossa asiajohtaminen ja johtamisen tyylit 
ratkaisevat paljolti sitä, miten perusteellisesti ja ajan-
tasaisesti luottamuselimissä mukana olevat päättä-
jät saavat riittävät tiedot päätöksentekonsa tueksi. Hy-
vä päätöksenteko, ja voidaan puhua tässä yhteydessä 
myös kulttuuri päätöksien syntysijoilla, edellyttää huo-
lellista perehtymistä suunnitteluun, asialliseen toteu-
tukseen ja monipuoliseen arviointiin. Hyvä päätöksen-
teko on prosessi, jossa vaaditaan turnauskestävyyttä ja 
hyvinkin erilaisten mielipiteiden sallimista avoimessa 
keskusteluissa.

Puhetta päätöksenteosta
Johtajuutta on myös aivan jokaisen päättäjän oma 

suhde itsensä johtamiseen päätöksentekotilanteissa. 
Kyky itsen johtamiseen valtuuston ja vaikkapa lautakun-
tien kokouksissa voi näyttäytyä maltillisuutena, kykynä 
keskinäiseen vuorovaikutukseen ja ajatusten vaihtoon. 
Itsen johtaminen näyttäytyy mielestäni myös aloitteel-
lisuutena ja asiallisena käyttäytymisenä yhteistyössä 
kanssaihmisiä arvostaen. 

Jokainen vastuullinen, äänestäjien tarjoamalla luot-
tamuksella valtaan valittu päättäjä ja luottamushenki-
lö on oikeutettu kysymään, pyytämään, jopa vaatimaan 
ja saamaan riittävät ajantasaiset tausta-aineistot pää-
töksentekonsa tueksi. Päätöksiä ei saa, eikä voi tehdä 
sokkona. Rohkaisen vahvasti kysymään, pyytämään ja 
tarvittaessa vaatimaan.

Päätoimittaja Juha Määttä kiteytti Suomenmaan 
4/2021 pääkirjoituksessa mielestäni osuvasti sen, mi-
tä moni ehdokkaaksi sitoutunut on ehdokasmatkansa 
aikana pohtinut, minä muiden joukossa.  Määttä tote-
si kaikkien puolueiden vastuulla olevan sen, että poli-
tiikan meno säilyy sellaisena, että siihen voi osallistua 
mieltään pahoittamatta. 

Lopuksi, toivon kaikille onnea ja menestystä kunta-
vaalikampanjoille ja vaalien jälkeen rohkeutta tehdä 
viisaita päätöksiä tulevaisuuden Tuusulan, viihtyisän ja 
elinvoimaisen kuntamme eduksi. 

Salme Nepponen,pj.
Keskustan Tuusulan kunnallisjärjestö ry
Kunnanhallituksen,teknisen lautakunnan ja
Tuusulan Veden  johtokunnan varajäsen
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Tuusula on vaalikauden 2017-2021 toteuttanut pormestarimalliin perustuvaa kunta-
johtamisjärjestelmää. Kokeilun tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Pormestarioh-
jelman keskeisistä tavoitteista on lipsuttu, eivätkä kuntalaiset tunnu ottaneen por-
mestarimallia omakseen. Yhden valtuustokauden kokeilun jälkeen onkin aika todeta, 
että tämä on nähty. Siksi teimme helmikuun alussa valtuustoaloitteen, jossa esitäm-
me, että Tuusula palaa normaalin kuntajohtamisen aikaan.

Tuusulassa pormestarimalli on käytännössä tarkoittanut mm. sitä, että kunnalla on 
valtuustokauden 2017-2021 ollut palkattuina pormestari ja kaksi apulaispormestaria. 
Valinnat ovat tehneet kunnanvaltuuston suurimmat valtuustoryhmät keskuudestaan.

Vaalien jälkeen kunnassa laadittiin pormestariohjelma, jossa asetettiin valtuusto-
kauden toimintasuunnitelma ja tavoitteet. Monilta keskeisiltä osin ohjelman toteut-
tamisessa epäonnistuttiin. Kunnan taloutta ei saatu tasapainoon, eikä kunnan veto-
voimaa toivotunlaiseen kasvuun. Palvelupuolella päädyttiin kunnan kyläkouluverkkoa 
karsivaan linjaan. Linjamäen kyläkoulua ollaan lakkauttamassa, ja sama linja jatkuu 
tulevalla vaalikaudella, elleivät äänestäjät puutu asiaan.

Uuden valtuustokauden alkaessa on luonteva hetki tehdä ratkaisuja pormestari-
mallin jatkon suhteen. Neljän vuoden kokemusten perusteella voidaan hyvin vetää 
johtopäätös, ettei pormestarimalli Tuusulassa täyttänyt sille asetettuja odotuksia tai 
tavoitteita. Tätä kokeilua on turha jatkaa, tämä on nähty.

Esitämme, että pormestarimallista luovutaan ja Tuusulan kuntaa johdetaan jat-
kossa samaan tapaan kuin ylivoimaista valtaosaa Suomen kunnista. Ammattimai-
sen kuntajohtamisen mallin ovat valinneet myös kaikki muut Tuusulan kaltaiset ke-
hyskunnat pääkaupunkiseudun läheisyydessä.

Kun Tuusulan kunnanjohtajan paikka pannaan avoimeen julkiseen hakuun, siihen 
varmuudella saadaan tukku hyviä hakijoita, joilla on tehtävään vaadittavaa koulutus-
ta, työkokemusta ja näyttöjä. Näistä valitkaamme pätevin ja lähdetään kehittämään 
Tuusulaa ammattimaisella otteella kohti uutta nousua.

Koko Tuusulan potentiaali käyttöön
Tuusula on sijainniltaan erinomaisessa, mutta haastavassa paikassa. Olemme osa 
Helsingin seutua, hyvien rata- ja maantieyhteyksien tuntumassa. Lentokenttä työ-
paikkoineen on niin ikään lähellä. Tällä sijainnilla luulisi pärjäävän aivan erinomai-
sesti. Tuusulassa on paljon potentiaalia, joka valitettavasti jää käyttämättä jatkuvien 
ja turhanpäiväisten sisäisten kahinoiden takia. Kuntapolitiikka pitää saada nyt uuteen 
asentoon, kuntalaisten parhaaksi.

Kuntasuunnittelussa tarvitaan nyt hyvä ote. Uudet asuinalueet ja uudet kaupalliset 
palvelut kannattaa keskittää Hyrylän ja Riihikallion seudulle, Jokelaan ja Kellokoskel-
le. Mutta myös maaseutukylien elinvoima pitää turvata, kyläkouluista alkaen. Tuusu-
lan hyvästä päiväkoti- ja kouluverkostosta täytyy pitää hyvää huolta. Tämä asia on 
itselleni erityisen tärkeä ja läheinen.

Tuusulasta ei pidä lähteä tekemään suurkaupunkia. Se olisi kuntamme tärvelemis-
tä. Mielestäni meidän on syytä säilyttää se luonnonläheisyys ja maaseutumaisuuskin, 
mitä meillä on. Se on Tuusulan valttikortti tiheästi rakentuvalla Uudellamaalla. Myös 
Tuusulan vesistöjen kunnostamista pitää jatkaa.

Tuusulalla on hieno historia, jonka helmenä on Tuusulanjärven taiteilijayhteisö. 
Tämän päivän kuntapäättäjät rakentavat tulevaisuuden Tuusulaa. Siinä työssä pi-
tää huomioida Tuusulan hieno tausta, luonnonläheisyys, erilaiset taajamat ja kylät, 

Pormestarimalli on Tuusulassa nähty - 
kunnanjohtajan paikka hakuun

kulttuurikin. 
Luonnonläheisyys on tärkeä osa Tuusulaa. Luontokohteitamme pitää varjella, ja 

mahdollistaa niiden käyttö kuntalaisten virkistyskäytössä. Esimerkiksi Sarvikallio ja 
Fjällbo on parempi pitää nykymuotoisina, eikä kaavoittaa alueille asuntoja. Hieno-
ja ja varjeltavia luontokohteita löytyy useampiakin eri puolilta Tuusulaa. Niin on olta-
va jatkossakin.

Kunnan kasvu täytyy pitää hallinnassa, jotta voimme pitää huolta siitä, että palve-
lut voidaan pitää hyvällä tasolla, on kyse sitten terveydestä, lapsista, nuorista, ikäih-
misistä tai vaikkapa harrastusmahdollisuuksista.

Sote-uudistus muuttaa kuntakenttää oleellisesti tulevalla valtuustokaudella. Tar-
vitaan hyvää edunvalvontaa, jotta uudistuksesta tulee myös Keski-Uudenmaan kan-
nalta toimiva. Keskustan listalta löydät hyvän joukkueen, joka toimii Tuusulan ja tuu-
sulalaisten parhaaksi.

Kuntavaalit ovat tärkeät vaalit. Käytä ääntäsi. 
Antti Kaikkonen
Puolustusministeri, kuntavaaliehdokas
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Pormestarimalliin siirtymisen äänestyksen tulos kunnanvaltuustossa 7.12.2016
Pormestarijohtoista kunnan hallintomallia kannattivat äänestyksessä:

• Sosiaalidemokraatit 11  valtuutettua
• Tuusulan puolesta (Tupu)  11  valtuutettua
• Kokoomus  7  valtuutettua
• Perussuomalaiset 3  valtuutettua
• Kristillisdemokraatit 2  valtuutettua
• Vihreät 1  valtuutettu

                                          yhteensä  35  äänesti pormestarimallin puolesta

Pormestarijohtoista kunnan hallintomallia vastustivat äänestyksessä:
• Kokoomus 9 valtuutettua
• Keskusta  4 valtuutettua
• Vasemmistoliitto 1 valtuutettu
• Rehti Tuusula 1 valtuutettu
• Ruotsalainen kansanpuolue 1 valtuutettu

                                           yhteensä 16 vastusti äänestyksessä pormestarimallia

Pöytäkirjat ovat luettavissa Tuusulan kunnan www-sivuilla.

Keski-Uusimaa  
-lehdessä oli 11.5.  
tuusulalaisten  
ehdokkaiden  
vastaukset  
pormestarimallista 
luopumiseen.  
Vastustamme siis  
nykyistä pormestari-
hallintoa.
Tämä on jopa  
tilastollisesti kuitenkin 
aika selvää.  
Tässä on tiedoksi  
(kaivettu Tilastokes-
kuksesta, Kunta- 
liitosta ja kunnan  
tilinpäätöksestä)

PORMESTARIVASTAUS

Tässä on asukasmäärät esim. kahdeksan vuoden aikana. 
Vertailun vuoksi on suluissa Nurmijärvi: 
v. 2013  38125 henkilöä (41178)
v. 2018  38664  (42151)
v. 2020 38783 (43663)

Eli Tuusulaan on saatu kahdeksassa vuodessa 658 asukasta.  
Pormestariryhmän tavoitteen mukaan piti v.2020 lopussa olla 40700.

Nurmijärvi on saanut 2485 eli nelinkertaisen määrän.   Sen sijaan Tuusulassa vel-
kaa on pystytty nostamaan kunnolla.  V. 2013 lopussa oli 893 eur/asukas ja v.2017 
lopussa 2041 eur/asukas. Vuoden 2020 lopussa velkaa on 3388 eur/henkilö.  Eli 
neljässä vuodessa 1347 eur/asukas eli päivässä melkein euron ja pikku perheen 
lisävelka (eli jokainen päivä) kahvipaketillinen velkaa. 

Toimitus
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Tuusulan palveluverkkoa on suunniteltu 
nykyisellä valtuustokaudella uuteen ku-
osiin. Perusteina on käytetty taloudelli-
suutta, uusia oppimisympäristöjä ja jo-
pa kuntakehitysjohtajan aivojen kuor-
mittumista. Tämä aivojensa rasittumi-
nen oli Heikki Lonkalla yhtenä perustee-
na Linjamäen koulun lakkautukselle jou-
lukuun 2020 valtuustoinfossa, kun pal-
veluverkon uudistamista käsiteltiin. Val-
tuusto päättikin hyvin täpärän äänestys-
tuloksen jälkeen Lakkauttaa Linjamäen 
koulun 1.8.2021 alkaen. Päätöksestä on 
tehty valituksia hallinto-oikeuteen mm. 
puutteellisten esittelytietojen perusteel-
la. Sain maaliskuussa tarkempia tieto-
ja koulujen kuluista ja niiden perusteella 
Linjamäen koulun lakkautuksella ei saada 
käytännössä lainkaan säästöjä.

Sivistystoimen agenda tuntuu olevan 
se, että karsitaan Tuusulan reunoilta pie-
net koulut ja keskitetään oppilaat taaja-
miin suuriin,  jopa lähes tuhannen oppi-
laan kampuksiin. Ruotsinkylästä on läh-
dössä molemmat koulut, eli suomenkieli-
nen ”Rottis” ja ruotsinkielinen ”Klemma-
ri” kunhan Lahelan kampus ja Kirkonkylän 

Tuusula tarvitsee kylien koulut
kampus joskus valmistuvat. Tuon Lahelan 
kampuksen myötä myös Nahkelan koulu 
tulee sulkeutumaan. Tuomalan koulun 
oppilaat on suunniteltu siirrettäviksi Kir-
konkylään.

Kuntalaisten agenda ei ole niin mus-
tavalkoinen kuin sivistystoimen viranhal-
tijoiden. Linjamäen, Nahkelan ja Tuoma-
lan koulujen evauksen, eli ennakkovaiku-
tusten arvioinnin, yhteydessä asukkaiden 
mielestä paras vaihtoehto oli, että koulut 
jatkavat toimintaansa nykyisillä paikoilla. 
Valtuuston enemmistö oli siis toista miel-
tä kuin asukkaat.

Mielestäni Tuusulan palveluverkon ke-
hittäminen on mietittävä uusiksi. Emme 
tarvitse liian suuria kampuksia, taloudel-
lisin koulun koko on n. 250-300 oppilasta. 
Tärkein syy pienten koulujen säilyttämi-
sille on kuitenkin lasten lyhyt koulumat-
ka. Silloin ei tarvita koulukyytejä niin mit-
tavasti, kuin harvojen suurten kampusten 
tapauksessa. Lapset kulkevat jalan tai 
pyörällä koulumatkat ja saavat samalla 
hyötyliikuntaa. Luonnon ihmeiden tark-
kailukin onnistuu paremmin, kuin taksin 
penkillä istuen. Näiden kaikkien Tuusulan 

Valtakunnallisissa ja Tuusulan kunnan 
suunnitelmissa on tavoitteena lisätä 
pyöräilyä osana liikennejärjestelmää ja 
terveysliikuntaa.

Pyöräily on hyvä liikuntamuoto. Sen 
avulla voi kohottaa fyysistä kuntoa, 

Pyöräily nautinnolliseksi,  
luontevaksi liikkumistavaksi
nauttia vauhdin hurmasta ja saada mie-
lelle piristystä. Pyöräillessä aistii luon-
toa, sen tuoksuja, ääniä, nauttii maise-
mista. Pyöräily virkistää ajattelua. Pyö-
räillessä voi syntyä uusia ideoita ja hyviä 
ratkaisuja mieltä askarruttaville ongel-
mille. Pyöräily on jalkojen nivelille ystä-
vällisempi liikuntamuoto kuin juoksu. 

Kunta voi lisätä turvallista pyöräilyä 
rakentamalla lisää kevyen liikenteen 
väyliä ja parantamalla jo olemassa ole-
vien turvallisuutta. Esimerkiksi katko-
viivalla erotetut kaistat toisivat selke-
än järjestyksen ja tekisivät liikkumisesta 
sujuvaa ja turvallisempaa. Kiinteät pyö-
rätelineet, joihin pyörän voi lukita run-
gostaan kiinni, tekevät pyörän säilyttä-
misestä turvallisen.

Maastopyöräilijöiden määrän kasva-
essa tarvitaan maastopyöräreitit ym-
pärivuotiseen käyttöön. Tuusulassa on 

Tuusula on perinteikäs hevospitäjä. He-
vosten läsnäolo saisi näkyä entistä laa-
jemmin ja hevosharrastusta tulisi tukea 
ja talliyrittäjyyttä suojella. Hevonen ei ole 
ainoastaan urheiluväline vaan hevosen 
merkitys ihmiselle on syvällisempi. He-
vosen kanssa voi rauhoittua, rentoutua ja 
unohtaa arjen kiireet. SRL: n mukaan lä-
hes joka viides 10-18 vuotias tyttö harras-
taa ratsastusta. Harmillisesti poikien har-
rastusmahdollisuuksia tuetaan enemmän 
esimerkiksi jäähallien ja palloilukenttien 
rakentamisella kuin tyttöjen harrastuksia. 
Ratsastus on toki vain yksi hevosurhei-
lun muoto. Hevosen kanssa voi harrastaa 
ja toimia erittäin monipuolisesti. Hevos-
urheilulajeja ovat esim. matkaratsastus, 
vikellys, lännenratsastus, ratsujousiam-
munta, raviurheilu, valjakkoajo, temppu-
ratsastus, polo crosse ja kenttäratsastus. 
Hevosen käyttäminen terapiassa, kuntou-
tuksessa ja sosiaalipedagogisessa toimin-
nassa on lisääntynyt paljon lähivuosina. 

Hevosyrittäjyyden tukeminen Tuusulassa

pienten kyläkoulujen välittömässä lähei-
syydessä on luonto kaikkine mielenkiin-
toisuuksineen. Myös kyläyhteisö on kou-
lun arjen tukena ja apuna. Käytännössä 
kaikki oppilaat tuntevat toisensa ja opet-
tajansa. Suurin osa vanhemmistakin tun-
tee toisensa, vaikka lapset voivat olla eri 
luokka-asteella. Sellaista yhteisöllisyyttä 
ei suureen kampukseen hetkessä synny.

Kunnan tuleekin jatkossa mahdollistaa 
rakentaminen nykyistä helpommin kylä-
koulujen läheisyyteen. Moni lapsiperhe 
haluaisi mieluummin asua maaseudul-
la, kuin taajamassa. Myös koulujen oppi-
laaksiottoalueita tulee tarkastella siten, 
että oppilasmäärä pysyy riittävän suure-
na myös pienissä kouluissa.

Uuden valtuuston tuleekin ensi töik-
seen perua nykyisen hätiköimällä teh-
dyt päätökset Linjamäen, Ruotsinkylän ja 
Klemetskogin koulujen lakkauttamises-
ta. Näitä jokaista voidaan kehittää omal-
la paikallaan. Svenska kulturfonden olisi 
takavuosina maksanut puolet Klemets-
kogin koulun laajennuksesta varhais-
kasvatuksen ja vanhusten palvelutalon 
kampukseksi, mutta Tuusulan kuntaa ei 

asia kiinnostanut. Nyt olisi aika hyväksyä 
tuo tarjous.

Matti Alanko (sit)
Keskustan kuntavaaliehdokas
Valtuutettu
Kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsen

runsaasti maastopyöräilijöitä, mutta 
merkittyjä, ympärivuotisia reittejä puut-
tuu. 

Työmatkapyöräily on oivallinen tapa 
säästää luontoa ja omia matkakustan-
nuksia sekä samalla saada päivittäinen 
liikunta-annos. Liikunnasta tulee sään-
nöllistä ja luontevaa. Suomen neljä vuo-
denaikaa tuovat hyvää vaihtelua työ-
matkapyöräilyyn hyvin erilaisten säiden 
muodossa. Kun on hyvät varusteet, niin 
pyöräily onnistuu joka säällä. Satees-
sa ja varsinkin lumisateessa pyöräilys-
sä on oma nautinnollinen tunnelmansa. 
Haasteellisen matkan jälkeen on hyvä, 
itseensä tyytyväinen, voittajafiilis.

Pyöräilyn voi ottaa myös vain osak-
si matkan tekoa kulkemalla osan mat-
kasta junalla, mikäli junayhteys matkal-
le osuu. HSL:n lipulla voi pyörän kuljet-
taa junassa ilman erillistä maksua. 

Tuusulaan on suunniteltu hevoskylää, 
joka päätettiin sijoittaa Jokelaan. Tä-
mä on erittäin hieno asia. Osaltani ha-
luan turvata hevosalan kehittymisen 
ja säilymisen myös muualla Tuusulas-
sa. Maankäytön uudistaminen on haas-
te ja toiminnan kasvun este talliyrittäjil-
le. Laidunmaita ja maastoreittejä tarvi-
taan. Maastoreittien säilyminen on mo-
nessa mielessä tärkeää; hevoset virkisty-
vät, kun pääsevät kentältä pois, ihmiset 
pääsevät nauttimaan luonnosta ja rat-
sastusvaellusten tarjoaminen tuo talleil-
le lisää asiakkaita sekä matkailijoita Tuu-
sulaan. Myös hevostapahtumien sijoitta-
minen Tuusulaan voisi toimia vetonaula-
na alueen matkailulle. 

Ratsastusreittien tulisi olla turvallisia 
ja poissa autoteiltä. Uusittu tieliikenne-
laki heikentää ratsastajien oikeuksia ja 
vaarantaa turvallisuutta, sillä autoilijoi-
ta ei enää kehoteta hidastamaan hevo-
sen kohdalla. Hevosten kouluttaminen on 

kehittynyt vuosien saatossa ja ratsastuk-
sen turvallisuuteen kiinnitetään aiempaa 
enemmän huomiota. Monesti unohde-
taan, että ratsastus on jokamiehenoike-
utta, joten teillä ja metsässä voi vapaas-

ti liikkua. Yksityisten teiden käyttöön tu-
lee toki saada lupa, jos ratsastus sel-
västi vaikuttaa tien kuntoon. Ratsastuk-
sen vaikutus teihin on kuitenkin vähäi-
nen. Osa ihmisistä on huolissaan hevo-
sen lannasta teillä. Hevosenlanta ei ole 
vahvan hajuista ja sitä on helppo käsi-
tellä. Lanta on myös hyvä lannoite. Mie-
lestäni on kuitenkin yleisen viihtyvyyden 
kannalta tärkeää, että jokainen ratsasta-
ja siirtää lannat tien sivuun. Toivottavaa 
on, että kaikki sitoutuvat tähän. Ruske-
lassa osa asukkaista onkin asettanut tien 
sivuun jakkaroita, joilta on helppo mennä 
takaisin hevosen selkään. Tällainen tois-
ten tien käyttäjien huomioiminen läm-
mittää sydäntä. Kyllä me kaikki teille ja 
metsiin mahdutaan!

Linda Halme, 
Restonomi (AMK)- opiskelija, 
hevosen omistaja,  ratsujousiammunta- 
ja raviharrastaja

Helsingissä matkaa voi tehdä kaupun-
kipyörillä, joita saa käyttöönsä HSL:n mat-
kakortin ja mobiilisovelluksen avulla. Kau-
punkipyörät olisivat myös Tuusulassa hyvä 
apu liikkumiseen ja vahva kannanotto lii-
kunnan terveyttä edistävien liikkumismuo-
tojen puolesta, ympäristövaikutuksia unoh-
tamatta.

Pyöräliikenteellä ja sen lisäämisellä on 
myös merkittävä rooli kansanterveyden ja 
– talouden nostamisessa. Laadukkaiden ja 
turvallisten pyöräilyolosuhteiden tulee olla 
kaikkien asukkaiden saatavilla ympäri vuo-
den, jotta moninaiset hyödyt toteutuisivat. 

Pyöräilitpä siis arkimatkoja päivittäin, 
satunnaisesti asioille tai kuntolenkkejä sun-
nuntaisin, pyöräilyä edistävä kunnanval-
tuutettu on tärkeä. (pyörävaalit.fi)

Kaija Haapamäki
Keskustan pyöräilevä ehdokas 
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Mielestäni äidinrakkaus ei ole politiikkaa, mut-
ta sitä ehdottomasti tarvitaan politiikassa. Vii-
me viikkoina on Suomessa kuultu järkyttäviä ja 
surullisia uutisia koulukiusaamisesta. Äidinrak-
kaus on niin voimakas tunne, että se yltää myös 
asioihin, jotka eivät ole itseä lähellä. Näitä asioi-
ta on vaikea uskoa ja hyväksyä. Meillä kaikilla ai-
kuisilla on vastuu ja velvollisuus puuttua kiusaa-
miseen, jos sellaista huomaamme tapahtuvan. 
Pysytään kiusatun lähellä ja osoitetaan hänel-
le tukemme ja autamme häntä löytämään apua 
traumaattisiin kokemuksiin. Velvollisuutemme 
on saada myös kiusaaja avun piiriin. Toivotta-
vasti meiltä aikuisilta löytyy aikaa kysyä kuulu-
misia lapsiltamme ja nuoriltamme sekä kuun-
nella heitä aidosti! 

Äidinrakkaus on myös sitä että, äiti on aina 
äiti, vaikka lapsi kasvaa itsenäiseksi ja aikuisek-
si. Äidin sydän kokee lapsen pettymykset, tuskat 
ja kasvun paikat aina. Mutta myös iloitsee lap-
sen ilosta, onnistumisesta, ja onnesta. Se on voi-
makkain tunne, jota tunnen ja siinä on ehdoton-
ta rakkautta, jota mikään muu ei voi korvata. 

Toivon, että Tuusulassa, Suomessa ja   ko-
ko maailmassa jokainen lapsi kokisi aidosti ys-
tävyyttä ja kaveruutta päiväkodissa, koulussa, 
vapaa-ajalla ja omassa kodissa. Jokainen lap-
si on ainutlaatuinen ja arvokas. Jokaisella lap-
sella tulisi olla lähellään edes yksi rakastava ai-
kuinen. Tähän meillä on matkaa, ehkä Tuusu-
lassakin. Jokaisesta lapsesta ja nuoresta tulee 
ottaa koppi riittävän ajoissa. Viimeinen vuosi on 
ollut vaikea monelle meistä. Nyt on huolehdit-
tava siitä, että koulussa on mahdollisuus saada 
kaikki se tuki, jota sinne tarvitaan. Koulupsyko-
logeille, kuraattoreille ja koulunkäyntiavustajille 
on nyt ja tulevaisuudessa yhä lisääntyvästi tar-
vetta.Tästä haluan olla ottamassa päätöksen-

Äidinrakkaus –  
kuuluuko se  
politiikkaan? 

Kuntatalous vaatii 
vastuullisuutta
Kuntamme on tällä vaalikaudella lähte-
nyt kiihtyvän velkaantumisen tielle. Nyt 
rakennetaan palveluverkkoa isosti ja kal-
liisti. Päätöksenteossa peräänkuulute-
taan yhteistyötä ja kunnan kehittymis-
tä, pitovoima- ja vetovoimatekijöitä. Koko 
valtuusto keskiryhmää lukuunottamatta 
on ollut tunnollisen yksimielinen kaikissa 
ratkaisuissa. Vastapuolella on sitten vas-
tuullisuus kuntalaisia kohtaan. Vastuullis-
ta rahankäyttöä on osata arvioida uudel-
leen esimerkiksi palveluverkkorakennetta. 
Uudelleen arviointi ei tarkoita hankkeiden 
jarruttamista vaan vastuullisuutta. Yli va-
rojen elämisen tie on vaarallinen, on sitten 
kyse omassa elämässä ja omilla rahoilla 
elämisestä, mutta etenkin toisten rahoil-
la eläminen. Kiinteistöjen todellinen kun-
to ja realistiset lapsiennusteet tulee huo-
mioida. Ennakkovaikutusten arviointia tu-
lee tehdä säännöllisesti ja niiden tulokset 
täytyy ottaa huomioon päätöksenteossa. 
Saatavilla olevan faktisen tiedon valossa 
päättäjillä tulee olla kyky tehdä päätöksiä. 

Mielestäni vastuullisuutta kuntatalou-
teen tuo isojen investointien oikea aikainen 
jaksottaminen, kuntalaisten tasapuolinen 
kohtelu ja kustannusvastuullisuus.

Hyvinvoinnin tukeminen  
Tuusula on hyvinvoiva kuntakeskus pää-
kaupungin laitamilla. Sen houkuttele-

Vastuullisuutta päätöksentekoon
vuutta voidaan lisätä esimerkiksi hyvillä 
liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksilla se-
kä vahvalla kulttuuriosaamisella.  Kaa-
voituksella on pidettävä huolta luonnon 
tarjoamista liikuntamahdollisuuksista lä-
hellä ihmisten elinympäristöjä, tasapuo-
lisesti koko kunnan alueella. Tuusulan ur-
heilukeskus on kehittymässä yhdeksi koko 
Etelä-Suomen monipuolisimmista liikun-
tapaikoista. 

Kuluneella valtuustokaudella päätök-
senteossa on usein laiminlyöty asiantun-
tijalautakuntien lausuntoja, tai niitä ei ole 
pyydetty lainkaan. Tämä on viimeksi nä-
kynyt mm Fjällbon ja Sikokallion kylkeen 
suunniteltavien asuinrakentamista sal-
livien kaavojen yhteydessä. Molemmat 
edellä mainitut alueet ovat kuntalaisten 
virkistymisen kannalta oleellisen tärkei-
tä, eikä niistä kumpaankaan tulisi kaa-
voittaa minkäänlaista asuinrakentamis-
ta. Kun luontoarvot tuhotaan, niitä ei saa 
takaisin. Rakennettu ulkoilualue tai liikun-
taympäristö on ihan eri asia kuin luonnol-
lisesti syntynyt. Näihin ei saisi koskea.   

Lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja hyvinvoinnin 
turvaaminen
Viime aikoina on saatu synkkiä uutisia las-
ten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntymi-
sestä. Kulunut vuosi on lisännyt perheiden 
ahdinkoa ja ongelmat ovat paikoin eska-
loituneet. 

Tulevaisuudessa on nopeasti reagoita-
va tähän kasvaneeseen tarpeeseen ja li-
sättävä resursseja auttamaan ahdingossa 
olevia lapsia ja nuoria. Tilanteiden pahen-
tuessa kulutkin yleensä kasvavat, etupai-
notteinen reagointi on aina edullisempaa. 
Kouluihin on saatava lisää oppilashuollon 
resursseja. Koulukiusaamiseen on puutut-
tava vahvasti ja vakavasti. ”Koko kylä kas-
vattaa” -metodi ei ole tänäkään päivänä 
kulunut. Nykyisin tosin puuttuminenkin voi 
aiheuttaa vaaratilanteita. 

Tuusulassa tehtiin Mikä Mikä Teatte-
rin pyynnöstä,  ideastani lähtenyt koulu-
kiusaamiseen keskittyvä musiikkinäytel-
mä Olokorjaamo. Olokorjaamo lähti syn-
tymään koululaisia osallistamalla. Yh-
teistyöllä etsittiin nimettömiä kokemuksia 
koulukiusaamisesta, joista koottiin musi-
kaali. Kirjoituksia tuli parisataa ja kaikissa 
saaduissa kirjoituksissa oli yksi sama tois-
tuva teema: “ voi kun aikuisilla olisi enem-
män aikaa ja ne puuttuisivat”. Pysäyttä-
vää. Ei vaadi rahaa, vaatii vanhemmuutta 
ja aikaa omille lapsille. 

Lavalle tuotettuna Olokorjaamoon saa-
tiin tunnussävelmä Juha Tapiolta ja näy-
telmää esitettiin päivisin ilmaiseksi kou-
lulaisille ja iltaisin maksua vastaan muul-
le yleisölle. Projektiin osallistuneet kokivat 
sen kukin omalta osaltaan tärkeäksi, kuka 
mistäkin syystä.

Lapsissa ja nuorissa on meidän tulevai-
suus ylisukupolvisesti, heihin satsattu ra-
ha on kuin pankkiin laittaisi. 

Päätöksenteossa ratkaisevaa on asian-
tuntijuus ja kuntalaisten kuunteleminen 
herkällä korvalla. Kuntalaiset ovat oman 
kuntansa asukasomistajia. Ratkaisujen 
keskiössä ovat ihmisen tarpeet, eivät jär-
jestelmän. 

Minä pyrin osaltani vastaamaan vas-
tuullisesta päätöksenteosta. 

Taina Ketvel (kesk.)
Valtuutettu 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsen

Palkkaamalla lisää oppilashuol-
lon ammattilaisia Tuusulaan sai-
simme paljon lisää hyvinvoivia 
perheitä kotikuntaamme. Jos per-
heet voivat hyvin myös yhteiskun-
ta voi hyvin.

Opettajien työ on opettaa. 
Opiskelu- ja oppilashuollon on 
määrä vastata muusta koulussa 
tapahtuvasta toiminnasta. Viime 
vuosina on alettu kouluttamaan 
koulusosionomeja, jotka toimivat 
Tuusulassa nimellä kasvatus- se-
kä perheohjaaja.

Tuusulassa on yläkouluissa yh-
teensä 4 kasvatusohjaajaa, lisäksi 
alakouluissa oppilashuollon tuke-
na toimii perheohjaajia.  Molem-
pien työn tavoitteena on tukea ja 
ohjata oppilaita sekä heidän vah-
vuuksiensa että voimavarojensa mukaan siten, että jokaiselle opiskelu ja 
kouluun tuleminen olisi turvallista ja mieluisaa.

Kasvatusohjaaja ja perheohjaaja ovat matalan kynnyksen ammatti-
osaajia, joihin sekä oppilaiden että heidän vanhempiensa on helppo ot-
taa yhteyttä, koski asia sitten oppimishaasteita tai sosiaalista kanssa-
käymistä koulussa tai kotona.

Mitä aikaisemmin lapsen kehityksessä ilmeneviä vaikeuksia tai perhei-
den haasteita havaitaan, ja mitä aiemmin niihin voidaan puuttua ja tar-
jota tukea sitä tarvitseville, sitä helpommin voidaan välttää haasteiden 
kertaantumista koulutielle.

Suomessa on viime vuonna aloitettu kokeilu, jossa varhaiskasvatus-
kuraattorit ja varhaiskasvatuspsykologit ovat alkaneet kiertää pareittain 
päiväkodeissa.

Toivon ja esitän tällaista mallia myös Tuusulaan, kannattaa kokeilla.  

Mikko Laapotti, 
42- vuotias perheenisä Hyökkälästä. 
Tuusulan Keskustan kuntavaaliehdokas.     
 

Varhais- 
kasvatukseen 
erityisosaamista

tekijänä vastuuta Tuusulassa. Ennaltaehkäise-
vää työtä on enemmän kuin ollenkaan ymmär-
rämme. Paras lääke on tukea ja auttaa perheitä 
kotiin riittävän ajoissa. Äidit ja isätkin voivat ja 
saavat väsyä. Arjen kiire ja vaatimukset saat-
tavat käydä taakaksi, joka heijastuu koko per-
heen jaksamiseen. Vanhemmatkin saavat pyy-
tää apua! Ehkäisevällä lastensuojelulla ediste-
tään lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja hy-
vinvointia sekä tuetaan vanhemmuutta. Eikö 
ole tärkeä asia? 

Lapset ovat lahjaa. Pidetään heistä kaikista 
parhain mahdollinen huoli! 

Satu Heikkilä (kesk.)
Kuntavaaliehdokas
Valtuutettu
Kunnanhallituksen jäsen
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Miksi mukaan 
kuntapolitiikkaan – juuri nyt?
Juuri tässä hetkessä, kaikkien näiden 
muutosten ja mullistusten keskellä, tar-
vitsemme kuntaamme vakautta ja sel-
keää suuntaa päätöksentekoon. Krii-
sin hetkellä ja keskellä, päätöksenteos-
sa tarvitaan aukotonta yhteistyötä ta-
voitteiden asettamiseen, täydellistä si-
toutuneisuutta asetettuihin tavoitteisiin, 
selkeyttä ja päämäärätietoisuutta, jotta 
yhdessä selviämme vallitsevista haas-
teista.

Koronasta ja sen vaikutuksista on tässä 
kohdassa turhaa alkaa kirjoittelemaan, se 
on meillä kaikilla varmasti tiedossa, mut-
ta toisaalta emme voi myöskään piilou-
tua koronan taakse ja sen varjolla tehdä 
työtämme kuntapäättäjinä yhtään huo-
nommin, kuin normaaleissa olosuhteissa.  

Siksi haluan tuoda oman osaamiseni 
yhteiseen käyttöön.

Minulle mikään asia ei ole liian vähä-
pätöinen, mutta tärkeimmät asiat saa-
daan etenemään sujuvasti selkeällä pri-
orisoinnilla. Olen mukana kokonaisvaltai-
sesti ja hoidan eteeni tulevat asiat, kaikki, 
samalla tarmokkuudella.  

Kuntapolitiikka on 
paikallispolitiikkaa ➙ 
Tuusulassa, tuusulalaiselta 
tuusulalaiselle! 
Vallitseva tilanne Suomessa, moninainen 
epävarmuus, osittain järkkyneet valtara-
kenteet ovat tuoneet mukanaan monen-

Millainen on meidän  
tulevaisuutemme Tuusula?

laisia lieveilmiöitä. Tämä näkyy myös po-
litiikan kentässä, monellakin tapaa. 

Populistit ja kaikenlaiset ”somehörhöt” 
ovat täyttäneet mahdollisia valtatyhjiöi-
tä omilla kannanotoillaan, ja jo nyt an-
siokkaasti sotkeneet kuntavaaleihin mu-
kaan myös valtakunnan politiikan. Jat-
kuvat uhittelut, milloin mistäkin asiasta, 
täyttävät uutiset ja ohjaavat kuntalaisia 
vääriin johtopäätöksiin. Lopulta näiden 
vouhotusten vaikutus yksittäiseen kunta-
laiseen on pieni, mutta syö aivan turhaa 
energiaa asioiden oikeanlaisesta hoita-
misesta.   

Tuusulaa ja sen kehittämistä koskevat 
päätökset tehdään Tuusulassa, tuusula-
laisten päättäjien toimesta. 

Siksi kuntavaaleissa on erityisen tär-
keää löytää se oma, turvallinen ja luotet-
tava, henkilöehdokas, jonka vakaisiin kä-
siin antaa omat veroäyrinsä, tietäen että 
ne käytetään parhaalla mahdollisella ta-
valla kunnan ja sen asukkaiden, Sinunkin, 
olojen parantamiseen ja edistämiseen.  

Päätöksenteon pitää olla 
vastuullista – kantaa  
kauemmas kuin vaalikausi
Kunnallisessa päätöksenteossa tulee ot-
taa huomioon kunnan ja/tai kuntalais-
ten kokonaishyöty, jonka tulee kantaa 
kauemmas tulevaisuuteen kuin vain 4 
vuotta, vaalikauden. 

Tehtävät suunnitelmat ja sitä kautta 
päätökset tulee perustua riittävän laa-
ja-alaiseen selvitykseen ja vastata koh-
taavaan tarpeeseen. Tämä tarkoittaa eri-

tyisesti suurinvestointeja, kuten koulut ja 
muut julkiset rakennukset sekä suurem-
mat maakaupat. 

Nyt tuntuu olevan vallalla päätöksen-
teon pakko, jossa on perusteena ollut, että 
asiat saataisiin maaliin tällä vaalikaudel-
la. Tämä on mielestäni ehdottoman vää-
rä lähestymistapa, joka johtaa pahimmil-
laan ylilyönteihin ja vääriin johtopäätök-
siin. Tässä kohdassa erityisesti mielee-
ni nousee suunnitellut koulukampukset, 
parkkitalot ja Hyrylän liikekeskus sekä jät-
tipäiväkoti. Osiltaan myös kaavoitukses-
sa ja sitä kautta käynnissä olevat tontti-
kaupat, niin asunto- kuin työpaikkaton-
teissa. Kaikissa näissä edellä mainituissa 
asioissa päätöksentekoa on ohjannut kii-
re ja pakonomaisuus, aiheuttaen sen, että 
pohja- ja perustietoihin paneutuminen on 
jäänyt vajaaksi ja siten nyt tehtyjen pää-
tösten järkevyydestä käydään keskuste-
lua. Uudet päätökset voivat olla jopa suo-
ranaisesti ristiriidassa aiempien, samas-
ta asiasta tehtyjen, päätösten kanssa. 
Puhumattakaan siitä, että huonosti teh-
dyillä valmisteluilla on usein huomatta-
via kustannusvaikutuksia, joka taas rasit-
taa tarpeettomasti kunnan kassaa.

Millaista päätöksentekoa 
Tuusulassa tulevaisuudessa 
tarvitaan?
Haluan nähdä tulevaisuuden päätök-
senteon yhdessä tekemisenä, toisiamme 
ja mielipiteitämme kunnioittaen, pitkä-
jänteisenä asioista sopimisena ja niiden 
edistämisenä, ilman pakonomaisuutta, 

kiirettä. Kuitenkaan myöskään tarpeet-
tomasti viivyttämättä, vaan oikein jak-
sottamalla. 

Lisäksi tulee ehdottomasti huomioi-
da entistä paremmin kustannusvastaa-
vuus, kaikissa tehdyissä asioissa. Valtuus-
tolla on käytössään kuntalaisten antama 
valtakirja, vaalitulos, mutta ei kuitenkaan 
avointa shekkivihkoa. Tehtävät investoin-
nit tulee olla linjassa kuntatalouden ke-
hittymisen kanssa, koska pelkällä valtio-
navustuksilla ja lainarahalla rakennettu 
kunta ei ole, eikä saa olla, meidän yhtei-
nen tahtotilamme.    

Tulevaisuuden Tuusulan, 
tuusulalaisille,  
tekee ja luo tuusulalaiset!
Marko Ketvel
operatiivinen johtaja

Keusote on ollut muutaman vuoden vas-
tuussa Tuusulan ja viiden muun kunnan 
sekä kaupungin sote-palveluiden järjes-
tämisestä ja tuottamisesta. Organisaa-
tion uudelleen luominen saati toiminnan 
sujuvuus ei ole tapahtunut ongelmitta. 
Keusote on ns. vapaaehtoinen kuntayh-
tymä, jota vastustimme muutamia vuosia 
sitten Tuusulan sosiaali- ja terveyslauta-
kunnassa. Kunnanvaltuuston enemmistö 
päätti kuitenkin silloin toisin. 

Matkan varrella on ollut tarkoitus osal-
listaa ammattilaisia, koota hyviä käytän-
teitä ja luoda yhteistyötä. Onko näin käy-
nyt? Onko henkilöstöä kuultu riittävästi? 
Hoitajien ammattiyhdistys Tehyn kyse-
lyn mukaan tehyläisistä 20 % on kuntayh-
tymän käynnistämisen jälkeen vaihtanut 
työnantajaa vieden osaamisensa muual-
le. Hiljattain julkaistiin nuorille lääkäreil-
le suunnatun kyselyn tulokset, joiden mu-
kaan nuoret lääkärit eivät pidä Keusoten 
terveysasemia houkuttelevina paikkoina 
oppimiseen. Järvenpään Just sai lääkäreil-
tä yhden tähden ja muut Keusote asemat 
kaksi tähteä kun asteikko oli 1-5. Vertai-
lun vuoksi mainittakoon että Kerava (joka 
ei kuulu Keusoteen) sai 5 tähteä.  Keuso-
ten organisaatio koettiin huonosti toimi-
vaksi, siellä nähtiin johtamisen puutetta 
ja resurssivajetta. Terveydenhuollon am-
mattilaisena näen tämän kyselyn tulok-
set kauaskantoisesti ongelmallisina, sillä 
sairaanhoitajat ja lääkärit vaihtavat alal-
la tiiviisti kokemuksiaan eri organisaatiois-
ta ja suosittelevat tai ovat suosittelemat-

Edunvalvonta takkuaa -  
Karkaavatko lähipalvelut Tuusulasta? 

ta työpaikkaansa muualla työskentelevil-
le kollegoille. Vuonna 2019 kokonaisvaih-
tuvuus vakituisen henkilöstön osalta oli 
Keusotella 9 % ja vuonna 2020 jo yli 14 %.

Muutama sana taloudenhallinnas-
ta Keusotessa, ja siihen liittyvästä edun-
valvonnasta Tuusulassa. Miksi Keusotessa 
ei tehdä toimenpide-ehdotuksia kun sel-
västi nähdään, että talousarvio on ylitty-
mässä? Tuusulan sosiaali- ja terveyslau-
takunnalle tuotiin - aikana ennen Keuso-
tea - selkeästi ylitysuhat tietoon. Kerrot-
tiin myös vaihtoehdot ja niiden seurauk-
set, riskit ja ennusteet. Näistä poliittises-

ti valitut luottamushenkilöt sitten päät-
tivät. Tuusulalla on nykyisessä Keusoten 
valtuustossa muutamia edustajia. Vähän 
väliä kuulemme kunnanvaltuustossa pu-
heita, kuinka ”Keusoten edunvalvontaa on 
tehostettava”. Toistaiseksi tuottavuusoh-
jelman toimenpiteet eivät ole suunnitel-
lusti toteutuneet vaan budjetti ylittyy vuo-
sittain useilla miljoonilla. Suunta on siis 
täysin päälaellaan. 

Mikä on sitten tuusulalaisten asema? 
Näkymänä on, että palvelut uhkaavat 
keskittyä yhä vahvemmin Hyvinkää-Nur-
mijärvi-Järvenpää -akselille. Tämä on 
nähtävissä esimerkiksi Kiljavan kuntou-
tuskeskuksen keskittymänä Nurmijärvel-
le, perhekeskuspalveluiden keskittymänä 
Hyvinkäälle ja Justin terveyspalvelukes-
kittymänä Järvenpäähän. Tuusulan osana 
näyttää olevan palveluiden karsinta, jos-
sa pienemmät terveysasemamme (Joke-
la ja Kellokoski) olivat jo kertaalleen liipai-
simella. Kansalaisadressit pelastivat ase-
mat sillä kertaa, mutta vuonna 2022 tar-
kastelu pienten asemien osalta on jälleen 
esillä. Vanhusten päivätoiminta oli jo lop-
pumisuhan alla Tuusulassa, sitä käsitel-
tiin poikkeuksellisesti Tuusulan kunnan-
valtuuston kysymyksenä.  Toistaiseksi toi-
minta jatkuu, joskin on jälleen tauolla ko-
ronapandemian takia.

2023 on tarkoitus siirtyä sote-uudistuk-
sen myötä hyvinvointialueisiin. Silloin on 
kyse jälleen täysin uudesta, lain mukai-
sesta organisaatiosta, jolloin vapaaehtoi-
nen kuntayhtymä organisaationa lakkaa 

olemasta. Tämä tarkoittaa jälleen uuden 
organisaation rakentamista ja mukaan 
tulee silloin myös pelastustoimi. Vaarana 
näen, että Keusoten alueen sote-kustan-
nukset ovat tällä hetkellä suuremmat kuin 
tulevan hyvinvointialueen rahoitusmal-
li tulee olemaan. Tämä puolestaan edel-
lyttää entistä suurempaa talouden tasa-
painottamista Keusotessa vuosina 2021-
2023. Joka tapauksessa säästöpaineet 
ovat vuodesta 2023 eteenpäin hyvinvoin-
tialueella kymmeniä miljoonia vuosittain.

Ja lopuksi, Keusoten alueella on edel-
leen 16 erilaista ICT-järjestelmää. Hoita-
jat, lääkärit ja muut alan ammattilaiset 
kirjaavat päivittäin lukuisiin eri potilas- ja 
asiakastietojärjestelmiin jotka eivät vält-
tämättä puhele keskenään. Justin erikois-
hammaslääkärin kirjaus ei näy Hyrylän 
hammashoitolan hammaslääkärillä, 
vaikka he työskentelevät samassa orga-
nisaatiossa. Edunvalvonnan suhteen Tuu-
sulassa tarvitaan täysin uudenlaista ryh-
tiliikettä. Emme voi enää seurata passii-
visesti vierestä, kun lähipalvelumme ovat 
vaarassa karata kunnasta. Kannan suur-
ta huolta myös siitä, että Keusoten tavoit-
teena on karsia kovalla kädellä vanhusten 
ympärivuorokautisen hoivan paikkoja. Sii-
tä käytetään nimitystä “palvelurakenteen 
keventäminen”. Haasteita riittää. Loppuu-
ko aika kesken tässä nykyorganisaatiossa?

Mirka Kovalainen (kesk)
Tarkastuslautakunnan jäsen,
varavaltuutettu
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Viimeksi kuluneen vuoden aikana on pal-
jon keskusteltu kodeista koko maassa 
niin myös Tuusulassa. Ihmisen pitää saa-
da aidosti valita asuinpaikkansa. Olkoon 
kyse yhden hengen taloudesta ja kodis-
ta tai monilapsisesta perheestä, joka ha-
luaa asua väljästi, mutta sijoittua siten, 
että työmatkat ja harrastusreissut ovat 
sujuvasti kuljettavissa.

Liikkumisen pitää olla sujuvaa ja kaikil-
le kustannuksiltaan kohtuullista. Liikenne 
tulee nähdä palveluna. Teknologian hyö-
dyntämisellä ja useiden eri liikennemuo-
tojen sekä liikkumistapojen yhdistelemi-
sellä liikkumisesta voidaan tehdä teho-
kasta ja ympäristöystävällistä ja tätä pi-
tää Tuusulassakin edistää. Useat kunta-
laiset ovat tuoneet esiin pettymyksensä 
HSL:n liikennöintiin; linjaverkostoon sekä 
aikatauluihin. Näitä olisi hyvä ennen seu-
raavaa sopimusta tarkastella asukkaiden 
tarpeiden näkökulmasta kuitenkin unoh-
tamatta kustannuksia.

Kolmen kuntataajamamme kehittämi-
nen kullekin alueelle ja niiden asukkail-
le sopivilla asumismuodoilla on tärkeää. 
Tarvitaan monimuotoisia ja -vaiheisia 
asumisratkaisuja. Edullisia, kohtuuhin-

Asumista ja arkea sujuvaksi

taisia mutta myös ylellisiä. Houkuttavat 
haja-asutusalueet ovat hyviä kohteita, 
kun halutaan kodin yhteyteen harrastus-
tiloja, uudistaa edellisten sukupolvien ra-
kennuskantaa tai tarvitaan pienen yrityk-

sen työpajatilaa- etätyöpisteitä unohta-
matta. Myös täydennysrakentaminen on 
mahdollistettava. Se voi olla vaikkapa 
kahden sukupolven yhteisö.

Asumisen edellytyksistä on huolehdit-
tava. Kunnan tekninen toimi rakentaa uu-
sien alueiden infraa; vesijohtoja, viemä-
reitä, valaistusta kaduille, teille ja kevyt-
väylille. Lisäksi tehdään uusia teitä ja ka-
tuja sekä saneerataan entisiä. Myös puis-
toja on rakennettu ja entisiä kunnostettu, 
hyvinä esimerkkeinä Jokelassa Peltokaa-
ren alueen puistot koirapuistoineen, Not-
kopuisto sekä Rykmentinpuiston ja asun-
tomessualueen puistot.

Puistojen lisäksi tekninen toimi huo-
lehtii myös lähiluonnosta eli kunnan 
omistamista metsäalueista. Niitä pitää 
hoitaa suunnitelmallisesti ja pitkäjäntei-
sesti kuntalaisten katseltavaksi ja kuljet-
tavaksi.

Kunnan vesi- ja viemäriverkoston li-
säksi eri puolille Tuusulaa on muodostet-
tu asukkaiden toimesta osuuskuntia tai 
pienempiä vesi- ja viemäririnkejä. Näitä 
kunta myös tukee,  ja niillä on hyvä vai-
kutus ympäristöön, koska avoviemäreis-
tä päästään eroon. Tuusulan Vesi kehit-

Lienemme yhtä mieltä siitä, että meidän 
kaikkien intresseissä on nauttia mahdol-
lisimman ravintorikasta ruokaa. Samaan 
viittaa vanha sanonta: ”Olet mitä syöt” 
ja länsimaisen lääketieteen isän Hippo-
krateen väitetään todenneen: ”Ruoka 
olkoon lääkkeemme ja lääke ruokam-
me”. 

Onko näin? Millaista ruokaa itseasias-
sa syömme?

USA:ssa on 1940 luvun lopulta asti 
tutkittu ruoka-aineiden ravintoaineita, 
vitamiineja, flavonoideja yms. Tulokset 
ovat pysäyttäviä. Ravintoaineiden pitoi-
suudet ovat laskeneet keskimäärin esi-
merkiksi  kasviksilla 30-60 %, hedelmil-
lä 40-70 %, lihalla noin 30 % jne. Tulok-
set on saatu vähittäiskaupoista kerä-
tyistä näytteistä. Vaihtelu on suurta eli 
löydöksissä on paljon keskiarvoa pa-
rempia, mutta myös huonompia näyt-
teitä. Ravintoarvot ovat alkaneet las-
kea voimakkaammin 1970- luvulta läh-
tien ja 1990-luvulla ollaan jo saavu-
tettu melkolailla nykytaso, jossa tarvi-
taan esimerkiksi kaksinkertainen mää-
rä ruoka-ainetta tavoiteltaessa samaa 
ravitsemuksellista vaikutusta. Tulokset 
koskevat siis varsinaisia ravintoainei-
ta. Energiaa ruoka-aineissa on entiseen 
malliin, mikä selittää osaltaan nykyis-
tä lihavuusongelmaa. Kasvit, eläimet ja 
ihmiset elävät ”nälässä” muuten pait-
si energian saannin suhteen. Tätä puu-
tosta pidetään syynä kroonisten saira-
uksien, syöpien ja esimerkiksi ADHD:n 
lisääntymisen taustalla. Suomesta ei 
vastaavaa aikasarjaa ole, mutta tulok-
set lienevät samansuuntaisia ja ainakin 
kroonisten ym. sairauksien kehitys on 
kaikissa länsimaissa samanlaista. 

”Sitä saa mitä tilaa” eli maatalou-
dessa maksetaan kiloista eikä laadulla 
ole juuri merkitystä eikä sitä mitata. Li-
säksi ruuan hintaa on pyritty laskemaan 
vuosikymmeniä. 1960-luvulla alkanut 
ns. ”vihreä vallankumous” otti käyttöön 
voimaperäisesti väkilannoitteet ja kas-

Ravintorikas ruoka:  
kasviksia? luomua? eineksiä? vai mitä?

vinsuojeluaineet. Näillä on saatu kiloja. 
Samalla ruuan laatu ja maan mikrobis-
to ovat kärsineet.

Nyt tiedetään, että terve kasvi tai eläin 
tarvitsee ainakin 90 eri alkuainetta. Lan-
noitteissa annetaan kuitenkin vain ehkä 
3-5 ravinnetta. Epäsuhta tarpeen ja an-
nettujen ravinteiden välillä on suuri. Li-
säksi maanmuokkaus, helppoliukoiset 
lannoitteet ja kasvinsuojeluaineet hait-
taavat tai kokonaan pysäyttävät maan 
biologisia prosesseja.  Esimerkiksi liukoi-
sen typen ja kalin runsas käyttö haittaa 
kasvien hivenravinteiden saantia. Mo-
net mikroravinteet ovat välttämättömiä 
vaikkapa tiettyjen entsyymien muodos-
tamiseen, mutta pienikin yliannos joh-
taa myrkytykseen. Määrät ovat niin pie-
niä, ettei niitä voida annostella.

Tarvittavat ravinteet löytyvät lähes 
kaikkialta maapallolta erilaisina pitoi-
suuksina. Ongelma on monimuotoi-
suuden kato viljelyjärjestelmissämme. 
Luonnossa ei ole yksilajisia kasvustoja 
(monokulttuureja) eikä siellä ole lannoi-
tusta eikä kasvinsuojeluaineita. Luon-
nossa monimuotoisuus on kaiken ydin. 
Maassa monimuotoinen kasvusto ruok-
kii muodostamillaan sokereilla maan-
alaista mikrobistoa (bakteereita, sie-
niä, alkueläimiä jne.), jotka esimerkiksi 
rapauttamalla irrottavat ravinteita kas-
veille käyttökelpoiseen muotoon. An-
nostelu on tarkkaa, eikä myrkyllisyysra-
jaa ylitetä, koska liuottava bakteeri tai 
sieni kuolisi itse yliannokseen. Vaihdan-
ta toimii ja yhteistyöstä hyötyvät lajit pi-
tävät haitalliset lajit kurissa. 

Uudistavassa viljelyssä (regenerative 
agriculture) pyritään edellä mainittuun 
yhteistyöhön luonnon prosessien kans-
sa. Maan elämää eli mikrobistoa pyri-
tään häiritsemään mahdollisimman vä-
hän minimoimalla muokkaukset, lannoi-
tus ja kasvinsuojeluaineiden käyttö se-
kä lisäämällä kasvustojen monimuotoi-
suutta monilajisin kasvustoin ja jatku-
van vihreän kasvipeitteen avulla. Elvyt-

tämällä mikrobisto pystytään myös vält-
tämättömät mikroravinteet saamaan 
käyttöön. Rankalla muokkauksella, run-
saalla lannoituksella ja kasvinsuojeluai-
neiden käytöllä ei ole mahdollista tuot-
taa ravintorikasta ruokaa.  Muokkaus ja 
viime vuosina lisääntynyt lannoitus vai-
kuttavat haitallisesti myös luomu-tuo-
tannossa. Maailmalla on jo kymmenien 
vuosien hyviä kokemuksia tällaisesta vil-
jelystä ja tämä menetelmä tulisi nyt so-
vittaa myös Suomen oloihin. EU:n ”Pel-
lolta pöytään” (Farm to Fork) suunnitel-
mat ja Monimuotoisuus -strategia ta-
voittelevat samoja asioita. Ongelmana 
on meidän vastuuministeriömme, virka-
kuntamme ja agribisnes, jotka jarrutta-
vat kehitystä tähän suuntaan. Valmiste-
lussa olevan yhteisen maatalouspolitii-
kan uudistuksen antamia mahdollisuuk-
sia ei haluta ottaa Suomessa käyttöön.

Onneksi meillä on mahdollisuus ää-
nestää lompakollamme. Ihmisille on 
luotu hyvät mekanismit tunnistaa ter-
veellistä ravintorikasta ruokaa. Instru-
menttimme ovat nenä ja suu sekä erityi-
sesti kieli. Kasveissa muodostuvat ensin 
hiilihydraatit ja sokerit. Seuraavina tule-
vat proteiinit ja rasvat. Viimeisinä muo-
dostuvat aromiaineet. Nyrkkisääntöinä 
voidaan pitää: jos kasvi on mauton, se 
on pääsääntöisesti myös ravinneköyhä. 
Samoin ”väärä” maku - esimerkiksi kit-
keryys porkkanassa - kertoo ravinneköy-
hyydestä. Voimakas ”luontainen” maku 
puolestaan kertoo ravinnerikkaudesta. 

Eläimet osaavat usein luontaisesti va-
lita paremmin tarvitsemaansa ravintoa, 
mutta meidän pitää puolestamme ope-
tella kyky uudestaan.

Maista ruokaasi ja äänestä kukkarol-
lasi terveellisemmän ja luonnolle pa-
remman vaihtoehdon puolesta!

Pentti Mattila (kesk.)
Agronomi, MMM
Luomuviljelijä ja ”ikuinen opiskelija”
Kunnanhallituksen jäsen

tää arjen toimintaansa esimerkkinä etä-
luettavat vesimittarit verkoston alueel-
la. Niiden rinnalla vedensaannin varmis-
tukseen on tehty muuta ohjausjärjestel-
mää sekä kriiseihin varautumisen varmis-
tusta. Liikelaitoksena se toimii tuloksek-
kaasti tulouttaen kunnan kassaan oman 
osuutensa. Näin positiivista etenemistä 
jatkettakoon.

Silti selvää on, että hyvää kuntaa, sen 
eri toimialoja ei ole ilman vastuullis-
ta taloudenpitoa. Tuusulassa on raken-
nettu paljon ja tehty suuriakin panostuk-
sia kunnan houkuttavuuden lisäämiseksi. 
Muistettakoon kuitenkin, että velkataak-
ka voi langeta maksettavaksi yhtäkkiä 
eli malttia pitää olla ja suunnitelmien ja 
suurinvestointien valintojen pitää toimia 
asukkaiden eduksi. On tärkeää, että kun-
nan asiat jäävät tuleville sukupolville pa-
remmassa kunnossa kuin ne nyt ovat. Tä-
mä pätee kaikkeen – niin talouteen, ym-
päristöön, kunnan kiinteistöihin kuin pal-
veluihinkin.

Marjut Kylliäinen (kesk)
Tekninen lautakunta,vpj.
Tuusulan Veden johtokunnan jäsen
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Keusotessa pyritään digitalisoi-
maan kaikki palveluihin hakeutu-
minen. Hoitajan tai lääkärin vas-
taanotolle joutuu soittamaan tiet-
tyyn numeroon, jossa on monta 
vaihtoehtoa. Kuudesta kuntavaih-
toehdosta soittajan täytyy vali-
ta kunta, jonka palveluja haluaa. 
Nauha pyörii tiedotteessa niin no-
peasti, ettei ikäihminen pysty rea-
goimaan tarpeeksi nopeasti vaa-
dittuun toimintoon. Toiseksi he 
joutuvat painelemaan numero-
näppäimiä, joilla valitaan se kun-
ta, johon kuuluu. Ikääntyminen on 
hidastanut käsien ja sormien mo-
toriikkaa ja numeronäppäinten 
painelu on haasteellista iäkkäille. 
Usein heillä on myös kuulon ale-
nemaa, joka vaikeuttaa tiedotteen 
kuulemista.

Eräs vanhempi herra toi esille 
keskustelussa, että toivoisi kuo-
levansa ennen kuin kaikki palvelut 
digitalisoidaan.

Kaikilla ei ole älykännyköitä käytössä, eivätkä kaik-
ki halua tai pysty opettelemaan niiden käyttöä enää 
vanhemmalla iällä.

Eräs vanhempi herra kertoi seikkailuistaan Keus-
oten numeroissa. Takaisinsoittopalveluissa täy-
tyy kuunnella koko nauha kunnolla ja painaa kaksi 
(2)  kertaa numeroita, että takaisinsoitto aktivoituu. 
Kaikki eivät pysty toimimaan niin nopeasti tai ymmär-
rä kuunnella viestiä loppuun asti, joten takaisin soit-
to jää tulematta.

Sama koskee monia muitakin digitaalisia palvelui-
ta mm. ikäihmisten päivätoimintaa. Mäntsälässä ja 
Pornaisissa on kokeilussa virtuaalinen päivätoimin-
ta. Laitteet viedään kotiin ja ikäihmiset, jotka pysty-
vät ja haluavat osallistua päivätoimintaan, osallis-
tuvat siihen 1-3 kertaa viikossa. Työntekijä ottaa yh-
teyttä heihin ja päivätoimintaan osallistutaan omas-
ta kodista. Miten käy sellaisten ikäihmisten, joilla ei 
ole mahdollisuutta osallistua tämän muotoiseen toi-
mintaan? Meillä on paljon yksinäisiä ikäihmisiä asu-

massa kotona, joille sosiaa-
listen kontaktien vuoksi olisi 
tärkeää päästä edes kerran 
viikossa pois kotoa.

Onko tarkoitus, että 
ikäihmiset eivät saa tai tar-
vitse palveluita? Onneksi 
suurimmalla osalla on lä-
heisiä, jotka voivat auttaa 
palveluissa. Meillä on kui-
tenkin vielä paljon yksinäi-
siä ikäihmisiä, joilla ei ole 
ketään läheistä auttamas-
sa palveluihin hakeutumi-
sessa.

Terveyskeskuksissa on 
omat yhteyshenkilöt, joille 
ikäihmisiä on ohjattu soit-
tamaan. He toimivat yhte-
yshenkilöinä edelleen lää-
käriin päin. Toiminta on hiu-
kan haasteellista, jos lää-
käri ei koskaan näe potilas-
ta tai saa keskustella hänen 

kanssaan, vaan tieto kulkee hoitajan kautta. Kysees-
sähän on toisen käden tietoa.

Lääkärin vastaanotolle voi myös hakeutua netin 
kautta, mutta se on haasteellista ikäihmisille, joilla ei 
ole nettiä tai älykännykkää.

Elämme digiaikaa, enkä halua olla muutoksia vas-
taan, mutta niihin siirtyminen tulisi mennä portaittain. 
Erilaiset ihmiset, eri elämäntilanteissa olisi hyvä ot-
taa huomioon suunnitteluvaiheessa. Digipalvelujen 
rinnalla voisi olla yksi numero puhelinpalveluun, jo-
hon ikäihmiset voisivat soittaa suoraan ja saada siel-
tä haluamansa palvelun.

Onkohan tehty laskelmia, kuinka paljon erilaiset 
digipalvelut ja niiden ylläpito maksavat? Mennään-
kö Keusotessa yksistään tulosajattelulla eteenpäin?

Toimivatko digipalvelut hyvin ja palvelevatko kaik-
kia kuntalaisia, tällä hetkellä eivät.

Maritta Mitronen
Asumispalvelukoordinaattori, eläk.
Tuusulan Keskusta

Jäävätkö ikäihmiset 
Keusotessa  
digitalisoinnin jalkoihin! Kaikkien kuntalaisten edun mukaista on, että yksityisteitä 

tuettaisiin selvästi suuremmalla rahamäärällä kuin nyt.
Laskentatavasta riippuen voidaan arvioida, että noin kol-

masosa kunnan alueella olevista kulkuväylistä on yksityis-
teitä.

Näiden väylien ylläpidosta vastaavat tiekuntien osak-
kaat, eli tavalliset kuntalaiset. Suuri osa heistä on eläke-
läisiä. Työssä käyvistä vain harvalla on tien kunnossapitoon 
liittyvää erityisosaamista esimerkiksi ammattinsa puolesta.

Useimmiten yksityistiet eivät ole ainoastaan osakkaiden-
sa käytössä. Monella niistä on myös läpikulkuliikennettä.

Lain mukaan tie on pidettävä tieosakkaiden liikennetar-
peen edellyttämässä kunnossa niin, että kunnossapidosta ei 
aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia. Kunnos-
sapidossa on otettava huomioon myös liikenneturvallisuus.

Kunta avustaa hakemuksesta järjestäytyneiden tiekun-
tien tienpitoa vuosittain talousarvioon varatun määrärahan 
puitteissa. Kunnan avustuksien piirissä on yli 100 tiekuntaa 
ja tiestöä noin 170 kilometriä. Avustusten kokonaissumma 
vuonna 2021 on 100 000 euroa.

Kunta maksaa yksittäiselle tiekunnalle tukea siis keski-
määrin alle 1000 euroa vuodessa. Se on iso raha, mutta vain 
murto-osa siitä, mitä käytetään kunnan omassa hoidossa 
oleviin kulkuväyliin.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jussi 
Niemi-Pynttäri 
(kesk.)
psykiatrian
erikoislääkäri

Lisää tukea 
yksityisteille

Tuusulan nykyisen valtuuston alkuase-
telma oli varsin erikoinen kunnan histo-
riassa. Edellinen valtuusto oli päättänyt 
siirtymisestä pormestarimalliin. Keskus-
talaiset valtuutetut eivät kannattaneet 
pormestarimallia, koska ammattijohta-
jaa kunnassa ei olisi. 

Valtuustokauden alussa pormestari-
hallinnon kannattajat mainostivat ”uut-
ta Tuusulaa”. Ainoa valtuustokauden 
huippuhetki oli Tuusulan Asuntomessut, 
jotka järjestettiin vaikeissa olosuhteissa 
onnistuneesti. 

Tuusulan pormestarihallinto epäon-
nistui monessa asiassa. Suurin takaisku 
tuusulalaisille on ollut kunnan omien hy-
vin toimineiden terveyspalveluiden su-
lautuminen Keusoteen. Pormestarihal-
linto ei ole onnistunut valvomaan tuu-
sulalaisten etuja, vaan terveyspalvelut 
ovat selvästi heikentyneet. Kustannukset 
ovat kuitenkin nousseet huomattavasti. 

Toinen merkittävä epäonnistuminen 
on ollut kunnan silmitön velkaantumi-
nen. Lähikuntien kunnanjohtajiin verrat-
tuna Tuusulan pormestari ei ole miet-
tinyt säästökohteita, eikä investointien 

Tuusula tarvitsee kunnanjohtajan
lykkäämistä, vaan ajoi läpi kuntalaisten 
kukkaroista kaivettavat veronkorotukset. 
Valtuustokaudella on myös palkattu li-
sää henkilökuntaa, vaikka kunnan asu-
kasluku ei ole kasvanut. 

Pormestarihallinnon epäonnistumi-
nen on myös jättikoulujen ja päiväkotien 
suunnittelu ja toteuttaminen. Aikaisem-
min päiväkoteja pidettiin lähipalvelui-
na ja siksi kodin ja päiväkodin välimatka 
oli lyhyt. Esimerkiksi rakenteilla olevan 
Martta Wendelin päiväkodin takia pu-
retaan viisi pientä päiväkotia, joten vä-
limatkat pitenevät oleellisesti. Vuoden 
2020 lopulla Linjamäen koulu päätettiin 
lakkauttaa säästösyistä, mutta kukaan 
ei ole vieläkään kyennyt kartoittamaan, 
minkä suuruinen realistinen säästö lak-
kautuksesta seuraa. Seuraavaksi lak-
kautetaan Tuomalan ja Nahkelan koulut 
”säästösyistä”. 

Raskaimmat pormestarihallinnon 
epäonnistumiset liittyvät kahteen val-
takunnalliseen uutiseen.  Kaukokiito Oy 
osti Tuusulasta maa-alueen. Maankäyt-
tösopimuksen jälkeen yritys olisi raken-
tanut alueelle logistiikkakeskuksen. Por-

mestarin johdolla valtuusto päättikin 
käynnistää pakkolunastuksen kyseises-
tä maa-alueesta. Siinä samassa meni 

kerralla Tuusulan kunnan maine yritys-
ystävällisenä kuntana. Pakkolunastuk-
sen seurauksena Tuusula menetti myös 
Keskon logistiikkakeskuksen, joka raken-
netaan nyt Nurmijärvelle. 

Toisessa uutisessa Helsingin Sano-
mat kertoi pormestarikaksikon luotto-
korttien käytöstä. Pormestarikaksikko ei 
ole palauttanut alkoholiin ja öisiin taksi-
matkoihin käyttämiään varoja kunnalle. 
Epäasiallista on myös se, että valtuuston 
kokouksen videointi keskeytettiin asiasta 
käydyn keskustelun ajaksi.

Tuusula tarvitsee kunnanjohtajan, jol-
la on todellinen vastuu kuntalaisten ve-
rovarojen käytöstä. Kunnan johtaminen 
on kuin ison yrityksen johtamista ja sik-
si siihen tarvitaan ammattiosaajaa eikä 
pelkkää poliittista sopivuutta. 

Tuusulalaisten peruspalvelut on pi-
dettävä etusijalla kunnan kehittämises-
sä. Lintutornien, laiturien ja grillikatosten 
aika on nyt ohi.  

Ari Nyman (kesk.)
Valtuutettu
Kunnanhallituksen varajäsen 
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Kyläkoulun kasvattina pienten koulujen 
arvostus ja säilyttäminen ovat lähellä sy-
däntäni. Pienten koulujen elinvoimaisuus 
ja opetuksen erikoistuminen ovat lapsi-
perheiden ja kylien voimavara. Hyvinvoin-
tia lisäävää lapsi-ja perhepolitiikkaa luo-
daan yhdessä, lasten ja nuorten tarpeet 
huomioiden.   

Tuusulan kolmen persoonallisen kes-
kuksen tasapuolinen kehittäminen on 
tärkeää, unohtamatta niitä ympäröiviä 
kyliä. Pääviemäri-ja vesiverkostojen ra-

Laitetaan hyvä  
kiertämään

kentaminen pitäisi laajentaa myös kun-
takeskusten ulkopuolelle vanhoille ra-
kennusalueille. Kunnan kiinteistöjen kor-
jausvelan pienentäminen onnistuu vain 
oikea-aikaisilla korjauksilla ja huolloilla.  

Olen ollut kunnallispolitiikassa muka-
na yli 20 vuotta varavaltuutettuna ja kun-
nanvaltuutettuna. Olen toiminut terveys-
lautakunnan, sosiaali-ja terveyslauta-
kunnan ja hyvinvointilautakunnan jäse-
nenä. Olen ollut vaikuttamassa ikäihmis-
ten ja vammaisten perhehoidon viennissä 
kunnan palveluvalikkoon.  

Haluan herättää ymmärrystä ja kes-
kustelua päättäjissä ja toimijoissa koski-
en ikääntyvän väestörakenteen sosiaali-
sia ja poliittisia päätöksen teon seurauk-
sia. Asian tiimoilta olen tehnyt aloitteen 
ikäihmisten subjektiivisesta oikeudesta 
hoitoon, hoivaan ja huolenpitoon,  kan-
salaisaloite.fi –sivustolla. 

Ihmisenä olen määrätietoinen, kauas-
katseinen ja luotettava. Tarvittaessa toi-
min ”halki-poikki-pinoon”- periaatteel-
la. Rentoudun parhaiten käsitöiden ja 
puutarhanhoidon parissa. 

Mottoni ovat elämässäni: ”Laitetaan 
hyvä kiertämään” , ei niin huonoa etteikö 
se edesauta hyvänkin syntymistä.

Tehdään yhdessä elämisen hyvinvoin-
tia meille kaikille. Minä välitän.

 
Erja Sarenius-Salmenkivi (kesk.)
perushoitaja, perhehoitaja

Iäkkäämpien lähimmäistemme elinolo-
jen ongelmakohdat ovat korostuneet ku-
luneen vuoden aikana, kun koronavirus 
sulki ovia ja laittoi meidän kaikkien jaksa-
misen ahtaalle. Monet ovat olleet ilman 
fyysistä kontaktia läheisiinsä, puhelimet 
ja verkkoyhteydet sentään toimivat. Toi-
set jäivät yksin/kaksin kotiinsa, toiset hoi-
valaitoksiin, jotka sulkeutuivat vierailijoil-
ta. Monelle laitoksessa asuvalle sähköi-
sistä viestimistä ei ole iloa. Kaipaus ja yk-
sinäisyys ovat raastavia tunteita.

Perusoikeudet kuuluvat kaikille ihmi-
sille, ketään ei saa perusteetta asettaa 
eriarvoiseen asemaan. Ikä on mielivaltai-
nen peruste eriarvoistaa. Itsestään sel-
vää on, että ikäihmisille kuuluvat samat 
oikeudet kuin muillekin. Iästä riippumat-
ta. Jokaisella on oikeus saada parhaalla 
mahdollisella tavalla arvokasta elämää 
tukevat palvelut.

Hyvinvointivaltiossamme on varaa 
hoitaa ikäihmisemme arvokkaasti ja hei-
dän erilaisia tarpeitaan kunnioittaen. Ky-
se on tahdosta. Se miten kohtelemme 
heitä, paljastaa paljon arvoistamme ja 
asenteistamme.

Suomen lapset jäävät  
liian varhain yksin
Työn ja perheen yhteensovittamisessa 
pitäisi Suomessa panostaa enemmän. 

Meillä odotetaan lapsilta liian var-
haista itsenäisyyttä.

Kyllä lapsi selviää, kyllä hän osaa ot-
taa jääkaapista ruokaa ja mennä jul-
kisilla sinne ja tänne. Suomen lapsilla 
ei ole tarpeeksi emotionaalista turvaa. 
Nykymenolla lapset jäävät liian varhain 
yksin.

Ikäihmisten 
arvostus

Isovanhemmat ovat kiinnostuneet las-
tenlastensa kasvusta ja kehityksestä ja 
ovat valmiita auttamaan lasten hoita-
misessa, mikäli sitä on tarjolla sopivassa 
suhteessa heidän vointiinsa. Samalla ta-
pahtuu arvokasta ja hiljaista tiedonsiirtoa 
nuoremmille sukupolville. 

Ikäihmiset ovat yksilöitä ja hyvin eri-
laisia. Toiset elävät yli 90-vuotiaiksi yksin 
kotonaan, toiset tarvitsevat tukea jo hy-
vin varhaisessa vaiheessa.

Ei ole kansakunnan etu, jos maakun-
tien Suomi tyhjenee. Annetaan ihmisten 
elää hyvää elämää juuri siellä missä he 
itse haluavat.

Martti Väyrynen (kesk.)
Tarkastuslautakunnan varajäsen

Korona-aikana on ihmisten liikuntamuo-
dot ja tottumukset vähentyneet. Varsin-
kin kun viime keväänä annettiin velvoit-
tavina yli 70-vuotiaiden pysyminen ka-
ranteeninomaisissa oloissa kotonaan. 
Myös kaupassakäyntiä heidän osaltaan 
rajoitettiin. Näin muodostui tilanne, jos-
sa ikäihmiset jättivät normaalit ulkoilut-
kin väliin ja tapaamiset ystävien ja suku-
laisten kanssa vähenivät minimiin. Vali-
tettavasti näitä 70-vuotiaiden rajoituksia 
ei varsinaisesti purettu, kerrottiin vain, et-
tä se olikin suositus.

Totuus on kuitenkin toisenlainen. Vie-
läkin osa vanhemmista ihmisistä ei näe 
ystäviään eikä sukulaisiaan muutoin kuin 
kenties parvekkeen kautta tai ikkunan ta-
kaa. On niin helppo sukulaisten jatkaa tä-
tä vanhempien sukulaistensa sulkua ko-
tiin sen verukkeella, että nämä ovat ris-
kiryhmää. Onneksi rokotukset ovat alka-
neet jo ikäihmisille ja nuoremmille vai-
keaa sairautta sairastaville ihmisille. 

Mutta mitä voimme itse tehdä lihas-
kuntomme eteen? Tee testi: pystytkö pe-
semään hampaitasi seisten yhdellä ja-
lalla. Kallistaako oikealle vai vasemmal-
le, testaa myös seisten toisella jalallasi. 
Pystytkö nousemaan portaita toiseen tai 
kolmanteen kerrokseen ilman, että hen-
gästyt ja joudut lepäämään välillä.

Olitpa hyvin iäkäs tai nuorempi, kan-
nattaa lihaskuntoa parantaa harjoitte-
lemalla. Koskaan ei ole liian myöhäistä. 
Netistä ja tv:stä voi seurata jumppaoh-
jeita, mutta jos ne ovat liian nopeita tai 
vaikeita, aloita tuolijumpalla. Istu tuolilla 
ja marssi nostamalla vuorotellen jalko-
ja. Toista useamman kerran. Voit nousta 
tuolilta seisomaan ja takaisin. Toista taas. 
Pyöritä istuessasi olkapäitä  toiseen suun-
taan ja sitten taas toiseen suuntaan. Ta-
sapainoa voit harjoitella seisomalla yh-
dellä jalalla pestessäsi hampaita. Ja kun-
non noustessa voit lisätä jumppaliikkeitä 
lisää. Tee harjoituksia päivittäin.

Ikäihmisten lihas-
kunto ja ravinto

Lihaskuntoon vaikuttaa mös ravin-
to. Proteiinin puute ruokavaliossa joh-
taa lihaskunnon heikentymiseen. Varsin-
kin jos on kasvissyöjä, kannattaa lisätä 
ruoka-aineita, joissa on proteiinia. Myös 
luuston kuntoon kannattaa kiinnittää 
huomiota ruokavaliossa, jotta osteopo-
roosi ei salakavalasti heikentäisi luustoa.

Nyt kun olemme tänä keväänä olleet 
monenlaisten  rajoitusten varassa, em-
me ole päässeet hyödyntämään erilais-
ten kerhojen ja jumppien mahdollisuutta. 
Tuusulassa kerhotilana Hyrylässä toimii 
Mäntymäellä oleva kiinteistö. Sitä käyt-
tävät useat eri yhdistykset ja se on suh-
teellisen pieni tiloiltaan. Toivottavasti 
saamme useampia tiloja käyttöön, kun-
han harrastustilat voidaan avata. 

Olen Keskustan ehdokkaana Tuusulas-
sa ja toivotan lukijoille hyvää liikunnallis-
ta kevättä.

Eila Tidenberg (kesk.)
lähihoitaja, tradenomi
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Tulevaisuuden visiot: 
Isojen koulukampusten vai palveluasumisen kehittäminen?  

Tulevaisuuden maksava sukupolvi on nyt 20 vuotiaita

Ikärakenne Tuusula 2019
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Uusi normaali nosti päätään vuonna 2020 
ja kaikkien harmiksi on jatkanut tulevai-
suuden muokkaamista vielä 2021. Var-
maan meillä tulee jatkumaan uusi nor-
maali koronan tai muiden virusten puit-
teissa. 

Koronavirus on yksi kriisi yrittäjien mui-
den kriisien joukossa. Yksityisyrittäjät ja 
PK-sektorin yrittäjät joutuvat jatkuvasti 
yksin ratkaisemaan mitä erilaisempiä on-
gelmia ilman varsinaisen yhteisen halli-
tustyöskentelyn tukea markkinoiden, ta-
louden ja henkilöstön puitteissa. Talous-
suhdanteidenkaan vaikutukset eivät ta-
saannu yhdessä yössä. Osa yrittäjistä on 
vasta toipunut 2008 pörssiromahduk-
sesta, kun jo seuraavaa taloustaantuma 
puskee koronan myötä päälle. Globaa-
lit muutosvoimat, kuten ilmastonmuutos 
sekä digitalisaatio ja väestönmuutokset 
ovat kaikki myös haasteita, joihin yrittä-
jien ja kunnan on varauduttava.

 Taantuman myötä onkin yhä tärkeäm-
pää säilyttää mielessä tulevaisuuskuva, 
joka on maalattu, johon pyritään. Yrittä-
jän tärkeimpiä ominaisuuksia on sitkeys ja 
heti sen perään joustavuus.  Kun mennään 
alamäkeä niin voi itkeä tirauttaa, hakata 
päätä seinään, mutta loppupelissä pitää 
pystyä keräämään itsensä kasaan, hen-
gittää syvään ja katsoa miten tänään lä-
hestytään asetettua tavoitetta. Miten 
varmistan tänään ja vielä huomennakin, 
että lapsillani on kaurapuuroa pöydässä. 
Tavoite on sama, mutta tapa lähestyä si-
tä ei enää välttämättä ole. Kunnan tulee 
yhtäläisesti pyrkiä määrätietoiseen joh-
tamiseen tavoitetta kohti ja tarvittaes-
sa muuttamaan näkemystään siitä, mi-
ten siihen päästään ja varmistamaan, et-
tä palvelutarjonta säilyy halutulla tasol-
la. Päättäjien tulee hahmottaa kunta ko-
konaiskuvana, jotta yksityiskohtaisemmat 
päätökset tukisivat haluttua suuntaa.

Yrittäjään nähden kunnan tulisikin va-
rautua tulevaisuuteen pitkäjännitteisesti 
ja mahdollistaen. Kunnan ja yrittäjän ai-
kajana on usein hyvin erilainen: yrittäjäl-
le voi tulla äkisti tonttitarve ja jos kunta 
ei ole varautunut ratkomaan yrittäjän on-
gelmia etsii yrittäjä kunnan, joka on va-

Tuusula, sen yrittäjät ja  
tulevaisuuden ennakointi

rautunut yrittäjän mahdollisiin tarpei-
siin. Päätöksenteon suunnitelmallisuus, 
läpinäkyvyys ja järjestelmällinen käyt-
töönotto luovat pohjan sille, että yrityk-
set haluavat asettua Tuusulaan. Päätös-
ten ajanmukaisuus ja kunnan virkamies-
ten tavoitettavuus ovat tärkeitä. Kunnan-
kin talous on terve, kun yritystoiminta ku-
koistaa.

Tuusulan kunnan tulisi yhtäläisesti ol-
la varautunut vanhojen ammattien hä-
viämiseen teknologian kehittyessä. Uudet 
muodot kuten kiertotalous ja datatalo-
us, joilla voidaan palvella entistä tehok-
kaammin yhteiskuntien ja niiden asukkai-
den tarpeita, tulevat lisääntymään. Tuu-
sulan kunnan tuleekin varautua siihen, 
että talousmallien murtuessa taloudel-
linen kasvu ja kilpailukyky ovat yhä ene-
nevissä määrin osa tietointensiivistä glo-
baalitaloutta. Kyberhyökkäyksiin tulee 
yhä tehokkaammin varautua. Vai vaatii-
ko se hybridisodankäynnin aiheuttaman 
kriisin, ennen kuin  tietojärjestelmien tur-
vaamiseen suhtaudutaan riittävällä va-
kavuudella? Kotitaloudet saattavat pyö-
riä kynttilöiden ja generaattoreiden va-
rassa, mutta yritykset ovat monen säh-
kö- ja tietoverkon varassa.

Digitalisoituvassa tulevaisuudessa 
tarvitaan myös joustava tavaraliikenne, 
joka kuljettaa tavaran runkokuljetuksiin, 
terminaaleihin ja kaupan yksiköihin se-
kä lähivarastoihin. Suomen tuontiliiken-
teen logistinen solmukohta on sijoittu-
nut lähelle Suomen suurinta kulutuskes-
kittymää, pääkaupunkiseudulle.  Suomen 
merkittävin logistinen vyöhyke sijaitsee-
kin Helsinki-Vantaan lentoaseman, Vuo-
saaren sataman ja pääradan, Kehä III:n 
sekä nelos- ja viitostien ympäristössä. 

Tuusulan tuleekin varautua yhä mer-
kittävämpään asemaansa kasvattamal-
la tavaraliikenteen kapasiteettia muun 
muassa edistämällä Kehä IV:n tiehan-
ketta. Kumipyörärahti onkin osoittanut 
kasvukykynsä vuosikymmenten aika-
na, erityisesti finanssikriisin jälkeen. Glo-
baali kasvu tulee liikennemäärien kasvun 
myötä painottamaan uusia ratkaisuja lii-
kenteessä. Tuusulan tulee olla hereillä ja 

tunnustella, miten henkilö- ja tavaralii-
kenne tulee kulkemaan tulevaisuudessa, 
myös ehkä energian kuljetus. Yhteys Hel-
sinki-Vantaan lentokentälle tulee ole-
maan merkittävässä roolissa.

Globaali meno voi olla joskus kuop-
paista.Tuusulan onkin tartuttava tilai-
suuksiin ja onnistuakseen kääntämään 
uhat mahdollisuuksiksi. Volyymit voi-
vat romahtaa, operaattoreita voi men-
nä konkurssiin, toimijoita voi fuusioitua, 
liikenneyhteyksissä on parannettavaa ja 
toimitustiheydet eivät ole enää sitä, mi-
tä ne olivat ennen viimeisintä kriisiä. Nä-
mä ovat kaikki globaaleja ilmiöitä. Jokai-
nen uusi yksityissektorin investointi tähän 
hetkeen on askel tulevaisuutta kohti. On 
paljon tekijöitä, jotka eivät tunne rajoja.

Erilaisten skenaarioiden tekeminen, 
miltä tulevaisuus voisi näyttää ja miten 

eri tulevaisuuksiin voidaan varautua on 
järkevää riskienhallintaa. Sitten on näi-
tä tekijöitä, joiden ei uskota koskaan tu-
levan ja niihin ei varauduta. Olisiko koro-
naan voinut varautua?

Tuusulalla on paljon tarjottavaa sekä 
kansallisille että kansainvälisille mat-
kailijoille turvallisena, helposti tavoitet-
tavana kohteena. Luonnon läheisyys ny-
kykiireessä, puhdas ilma ja väljyys, mis-
sä liikkua ja nauttia luonnosta ovat Tuu-
sulan valtti. Kunnan tuleekin olla aktiivi-
sesti yhteydessä yrityksiin, jotka haluavat 
kehittää Tuusulan matkailupalveluita ja 
ohjata toimijat toimimaan yhteen. Tuu-
sulassa on laadukkaita matkailualan yri-
tyksiä, ravitsemis- ja majoituspalveluita, 
maatila- ja luontomatkailua sekä mui-
ta elämyspalveluyrityksiä. Matkailu on 
Suomessa tietotekniikka- ja informaa-
tiopalveluiden jälkeen toiseksi isoin pal-
veluvientiala. Nämä kaksi alaa nivoutu-
vat yhä tiiviimmin yhteen. Kenelläkään ei 
kuitenkaan ole varmaa käsitystä siitä mi-
ten, milloin ja missä mitassa globalisaa-
tiolle niin keskeinen ihmisten liikkuvuus 
alkaa palautua.

Yhteistyön merkitys yritysten kanssa 
pitää nähdä voimavarana. Yrittäjyys tuo 
työtä, veroja, hyvinvointia ilman väestö-
rakenteen kasvun mukanaan tuomia suu-
ria henkilöstö- tai infratarpeita.

Kunnan tulee pitäytyä perustehtävis-
sään, pitää kirkkaana mielessä kenel-
le ja kenen rahoilla tehdään. Kunnan-
johdon tulisi nimenomaisesti johtaa, vie-
dä asioita eteenpäin eikä pyrkiä hallin-
noimaan niitä, tunnistamatta mitä pitäi-
si viedä eteenpäin, miten kehittää, miten 
nähdä tulevaisuus.

Tulevaisuus ei ole sellainen, jota odo-
tetaan kädet taskussa ja otetaan sit-
ten koppi kun se tulee. Sitä varten tulee 
valmistautua, jotta voidaan hyödyntää 
mahdollisuudet ja toivottavasti välttää 
tai edes minimoida uhat.Kääritään hihat 
ja tartutaan toimeen, ajoissa.

 
Anu Åberg
Tuusulan Keskusta
Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Pirjo on tuontisavolainen Iisalmesta, 
mutta on asunut jo 40 vuotta Uudella-
maalla. 

Olen huumorintajuinen hassuttelija: 
ilos ellee pittää,  vaekka syvän märkä-
nis. Olin jo 21-vuotiaana Keskustan eh-
dokkaana Ylä-Savossa, olen aina halun-
nut vaikuttaa yhteisiin asioihin. Minulta 
puuttuu poliittinen pyrkyryys,olen tiimi-
pelaaja, tavallisen kuntalaisen puolesta. 

Terveydenhoito
Tuusulassa on loistava terveydenhoito, 
ja sen täytyy pysyäkin sellaisena. Kun 
minulla oli henkisesti kovat ajat elämän 
vastoinkäymisten ja surujen takia, sain 
terveyskeskuksesta joustavasti apua. 

Viihtyisä ympäristö 
kuntalaisille
Vain 200 metrin päässä kotoani on rau-
hallinen Mikkolan lampi ja pieni luonto-
polku. Käyn siellä usein koirieni kanssa. 
Myös Kellokosken Ruukin ympäristö on 
ainutkertainen, Tuusulan keidas. Ihmi-

Pirjo pistää toimeksi
sen yhteys luontoon on tärkeää, metsä 
on kuin sielunhoitoa. Joka paikkaa ei saa 
rakentaa täyteen.

Jokaisen velvollisuus on auttaa
Vääryyksiin pitää puuttua. Taltutin 23 
vuotta sitten ampujan Hakunilassa gril-
lillä. Mies veti putkikassista konepistoo-
lin ja alkoi ampua. Hän laittoi aseen pii-
pun vieressäni olevan naisen naamalle. 
Minulla ei ollut aikaa ajatella, vaan tar-
tuin aseen piippuun ja painoin sen alas ja 
otin miehen sidontaotteeseen. Uho lai-
meni, hän pakeni, mutta myöhemmin 
hänet löydettiin ja tuomittiin rikoksesta. 
Minulta vaurioitui solisluusta nivel. Tämä 
muisto vahvistaa sitä, että ennaltaeh-
käisevä päihde- ja mielenterveystyö on 
tärkeää. Myös perhe- ja nuorisotyöhön 
pitää saada resursseja, kuulevia korvia. 

Koulutuksen arvostus
Kaikki kolme lastani ovat kouluttautu-
neet ammattiin ja saaneet jalansijan yh-
teiskuntaan. Toivon, että myös viisikuis-

ta tyttärenpoikaani odottaa turvallinen 
ja laadukas koulumaailma.

Minun koulutukseni on musiikkitera-
peutti, olen myös eläintenkouluttaja ja 
trimmaaja.  Olen kolmen koiran omis-
taja ja trimmaan yrityksessäni viisi koi-
raa päivässä. Siinä näkee konkreettises-
ti työnsä jäljet. Lemmikin omistaminen 
lisää terveyttä, alentaa jopa verenpai-
netta. 

Vanhukset
Minulla on valtakunnallinen huoli van-
huksista. Oma 85-vuotias, hyväkuntoi-
nen äitini asuu edelleen kotonaan Ii-
salmessa. Toivon että hänellä ja kaikil-
la Suomen vanhuksilla on mahdollisuus 
valita, missä asuu. Halpuus tai hoivako-
tien kilpailutus ei saa vaikuttaa tähän. 

Lopuksi, lupaan olla kuntapolitiikassa 
todella hyvä tiimipelaaja, sillä ilman yh-
teistyötä ei synny mitään. 

Pirjo Yökangas (kesk.)  
yrittäjä

32

31



Keskusta 2021 –  11www.tuusulankeskusta.fi

www.tuusulankeskusta.fi

Olen tullut Turusta Tuusulaan v. 
1957. Asun Hyrylän keskustassa. 
Olen jo eläkkeellä, toimin työ-
elämässä työnjohtajana. Minua 
pidetään “vitsimummona” ja 
minulta kyselläänkin viikon vit-
seistä. Tässä yksi:

“Mummo meni rollaattoril-
la pankkiin ja pankki olikin sattu-
moisin auki. Mummo pyysi tililtä 
rahaa, mutta pankkivirkailija ker-
toi, että eihän pankilla ole rahaa. 
Kysy vaikka R -kioskilta!”
Luottamustoimet:
- Eläkeliiton Tuusulan yhdis-
 tyksen hallituksen jäsen,
 emäntä ja bingoemäntä
– Keskustan kunnallisjärjestön
  ja Hyrylän paikallisyhdistyksen 
 hallituksen jäsen.

Timo Huhtaluoma
DI, yli-insinööri, eläk.
Lahela

Kalevi Hyytinen
yrittäjä
Riihikallio

Mervi Kuutti (Sit.) 
opiskelija
Riihikallio

Mikko Maula
LVI-asentaja
Nahkela

Juha Partanen
kuljetuspäällikkö
Jokela

Jari Raita
“torppari”, sekatyömies
Rusutjärvi

Sanna Takala
apulaisosastonhoitaja
Vanhakylä

Antti Vaittinen
yrittäjä
Paijala

24

8 14

27

239 18

2925
Birgit Pasanen
palveluesimies, eläk.
Hyrylä

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Olen muuttanut Tuusulaan  
35 vuotta sitten. Työuran olen 
tehnyt asuntohallituksessa
ja ympäristöministeriössä.
Luottamustoimet:
- Kaksi kautta valtuutettuna 
 ja varavaltuutettuna
- Tarkastuslautakunnan varapj. 
 ja jäsen
- Hyrylän Seudun Omakoti-
 yhdistyksen pj 26 vuotta, 
 nyt hallituksen jäsen
- Omakotiliiton Liittovaltuuston
  jäsen
- Tekniikan Akateemisten TEK:in
 hallituksen varajäsen 
 2010-2020

Olen kotoisin Pulkkilasta, 
naimisissa, meillä on kaksi 
teini-ikäistä poikaa. 
Olen Keskustan Hyrylän 
paikallisyhdistyksen 
hallituksen jäsen.

Olen perheellinen kasvatus- 
ja ohjausalan lastenohjaaja-
opiskelija.Työelämässä olen 
ollut mukana vuosia, 
nyt olen uusien haasteiden
edessä sekä ammatillisesti 
että poliittisessa yhdistys-
ja järjestötoiminnassa.

Olen alkuperäinen 
tuusulalainen, kasvamassa 
toisen polven paikallis-
poliitikoksi.

Olen syntynyt ja saanut 
koulutukseni Taivalkoskella. 
Perheeni on toiminut 
kuljetusalalla useammassa 
sukupolvessa. Tällä hetkellä 
toimin kuljetuspäällikkönä 
Konerinki Oy:ssä.
Seuraan aktiivisesti yhteis-
kunnallisia asioita.

Olen tuttu ja tunnettu 
monista tehtävistä ja toimista 
vuosien varrelta Tuusulassa. 
Verkostoni ovat laajat.
Luottamustoimet tällä hetkellä:
– Kuntakehityslautakunnan 
 jäsen
– KeuSoten yhtymävaltuuston  
 jäsen

Olen asunut Tuusulassa yli 30 v.
Olen koulutukseltani terveyden-
hoitaja ja sairaanhoitaja AMK 
sekä terveystieteiden kand. 
Olen työskennellyt Tuusulan  
neuvoloissa ja kouluilla terve-
ydenhoitajana yli 10 vuotta. Ja 
nyttemmin HUS:n Kellokosken
sairaalassa apulaisosastonhoi-
tajana.
Luottamustoimet:
– Suomen terveydenhoitaja-
 liitto Uudenmaan yhdistys ry  
 hallituksen jäsen 2006-2009
– Vanhankylän koulun vanhem- 
 painyhdistys hallituksen jäsen  
 ja pj v. 2016 lähtien
– Pääkaupunkiseudun dysfasia- 
 yhdistys ry hallituksen jäsen 
 v. 2016 lähtien
– Aivoliitto, liittovaltuuston 
 jäsen 2020 -2023

Minut tunnetaan mm. vihreän 
energianasiantuntijana jo n. 20 
vuoden ajalta.
Luottamustoimet:
– Kuntakehityslautakunnan ja  
 rakennusvalvontajaoston 
 varajäsen

Jos on käynyt niin,  
että olemme  

unohtaneet  pyytää  
Sinua mukaan  

toimintaan. 
Ole rohkeasti  
yhteydessä  

joko  
Jukka Kaikkoseen 

 050 0462421  
tai 

Salme Nepposeen  
salme.nepponen 

@gmail.com
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Olemme tavattavissa Hyrylässä juttuteltalla  
koronarajoitusten sallimissa puitteissa terveysturvallisesti  

lauantaina 5.6. ja 12.6. klo 9.30-15.00

Kuntavaalit 2021 | Tuusula | Suomen Keskusta r.p. 
Ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.2021 | Vaalipäivä 13.6.2021

Teemme töitä perheiden hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi, tulevaisuus  
tehdään kodeissa
l Olemme Tuusulan Keskustassa tukemassa kodin,  

päivähoidon, koulun ja työn yhteensovittamista.  
Edistämme päätöksenteossa vaihtoehtoja ja  
perheiden valinnanvapautta kunnan vetovoima-  
ja pitovoimatekijöinä.

l Neuvoloiden tulee mielestämme olla matalan kynnyksen moniammatillisia palve-
luyksiköitä, jotka palvelevat myös perheen perustamista harkitsevia. Neuvoloista 
löytyvät lasten psykologiset ja sensomotorista kehitystä tukevat palvelut. Esitäm-
me vanhemmuuden tukitoimeksi ”vanhemmuusajokorttia”.

l Pidämme nuoret mukana, emme jätä. Viemme palvelut sinne, missä nuoret ovat. 
     Kannustamme katutoimintaan, olemme mukana nuorten keskuudessa. 
l Turvaamme kotiin vietävien palveluiden saatavuutta lapsiperheille, omaishoitajille, 

vammaisille ja ikäihmisille. Tuusulalaisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden koor-
dinointia ja seurantaa tulee toteuttaa kiinteässä yhteistyössä eri toimijoiden kesken 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sisältöasiantuntijoiden kanssa. 

l Omaishoitajien sijaisille, perhehoitajille ja henkilökohtaisille avustajille esitäm-
me perustettavaksi ylikunnallista digiresurssipankkia, joka auttaa sijaisjärjestely-
jen sähköistä hoitamista sinne, missä tarvetta on, oikea-aikaisesti. Ylikunnallinen 
yhteistyö helpottaa osaltaan sijaisresurssien riittävyyttä.

Rakennamme tuusulalaisille turvallista arkea
l Tuemme monimuotoista ja kohtuuhintaista asumista koko kunnan alueella.
l Sujuva liikenne on mielestämme erinomaista perhepolitiikkaa. Julkisen liikenteen 

tulee olla kattavaa, sujuvaa ja kohtuuhintaista. Liityntäparkkipaikkoja on oltava riit-
tävästi ja niiden tulee olla asiallisesti hoidettuja ja valaistuja.

l Varmistamme päätöksiä tehdessämme lähellä koteja tarjottavien palveluiden saa-
tavuutta. Hyvässä kunnossa olevat lähikoulut tulee jatkossakin säilyttää. Koululais-
ten ja perheiden tarpeet ovat erilaisia, vaihtoehtoja tarvitaan. Päivähoito, esikoulu 
ja koulu lähellä kotia ovat maaseutukunnan ja haja-asutusalueiden keskeisiä ve-
tovoima- ja pitovoimatekijöitä.

l Pidämme huolta, että harrastusmahdollisuudet ovat koko kunnan alueella tasa-
puolisesti käytettävissä. Yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden on oltava mukana 
kaikessa kunnan toiminnassa.

KUNTAVAALIOHJELMA 2021 TUUSULASSA  

Edistämme hyvinvointia työllä ja yrittäjyydellä
l Kannustamme kouluttautumiseen, työhön ja yrittämiseen.
l Pidämme esillä ja päätöksenteon ytimessä vahvan rahoituspohjan, ostovoiman se-

kä yrittäjähakuisuuden merkitykset uusien yritysten perustamisessa ja saamiseksi 
kuntaan. Samalla tuemme työllisyyttä kunnassa. 

l Edellytämme, että kunta on elinvoiman keskus, joka takaa yrittämisen mahdolli-
suuksia. Pk –yritykset on otettava mukaan kunnan hankintoihin ja digitalisaation 
keinoja on yhä edelleen laajennettava yrittäjien tukemiseksi.

l Esitämme yritystonttien määrän kasvattamista ja byrokratian purkamista lupien 
käsittelyprosessien joustavoittamiseksi. Kannatamme yrittäjien tarpeita vastaavi-
en nk. räätälöityjen tonttien määrän lisäämistä.

l Täydennysrakentamista tulee mielestämme helpottaa. 
l Huolehdimme osaltamme siitä, että kunta hyödyntää paikallista ruuan tuotantoa, 

kuljetuspalveluita ja muuta paikallista yritystoimintaa kunnan palveluissa ja han-
kinnoissa. 

Puhdas luonto ja vastuu ympäristöstä  
ovat meille päätöksenteon perustana
l Otamme päätöksiä tehdessämme huomioon, että tulevaisuuden Tuusulassa kun-

nan investoinnit esimerkiksi puurakentamiseen sitovat hiiltä vuosikymmeniksi 
eteenpäin.

l Huolehdimme siitä, että kunnassa  
laaditaan ja päivitetään kestävän  
kehityksen ohjelmia. Seuraamme sitä,  
että ohjelmia noudatetaan, seurataan  
ja edistyminen tehdään  
näkyväksi kuntalaisille. 

l Puolustamme viher- ja  
virkistysalueita.  
Edellytämme, että kunta  
investoi hyvinvointia  
tukeviin luontopalveluihin. 

l pieniä kouluja, - asumisen väljyyttä, -turvallista elinympä-
ristöä, - hoidettuja metsiä, 

l toimivaa joukkoliikennettä, - demokratian toteutumista, - 
terveysasemia ja -palveluja, - lähipalveluja, - kunnanjohta-
jaa johtamaan kuntaa, - kaavoituksen edistämistä lähiympä-
ristöä kunnioittaen, 

l tuemme kyläteitä ja toimimme sen puolesta,että saamme 
rautatieyhteyden ja -seisakkeen Hyrylään. Tuemme yrittä-
jyyttä ja haluamme edistää yritysten toimintaedellytyksiä. 

– arjessa lähellä, tulevaisuutta rakentamassa

TUUSULAN KESKUSTA 
puolustaa


