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TUUSULAN KOKOOMUS

59 v, yrittäjä
HYRYLÄ

57 v, sairaanhoidon
opiskelija, lähihoitaja,
sit. PAIJALA

52 v, isännöitsijä
HYRYLÄ

43 v, markkinointiviestinnän asiantuntija, RIIHIKALLIO

54 v, diplomiinsinööri, PAIJALA

58 v, toiminnanjohtaja, päätoimittaja
PAIJALA

50 v, yrittäjä, rkm.
RUOTSINKYLÄ

47 v, luokanopettaja,
KM, LAHELA

45 v, lakimies, OTM
RUSKELA

43 v, tietoliikenneasiantuntija
NAHKELA

61 v, työyhteisökouluttaja
RIIHIKALLIO

56 v, lehtori,
musiikin maisteri
LAHELA

43 v, tietohallintojohtaja
JOKELA

48 v, yrittäjä
MATTILA

40 v, myyjä
HALKIVAHA

42 v, myyntipäällikkö
HALKIVAHA

18 v, opiskelija
JOKELA

31 v, työnjohtaja
JOKELA

55 v, erityisopettaja, KM
JOKELA

44 V, vararehtori,
KM
LAHELA

29 v, sähköasentaja
KELLOKOSKI

48 v, osteopaatti, sit.
JOKELA

33 v, yrittäjä,
oikeustradenomi
MATTILA

53 v, yrittäjä,
opettaja
HYRYLÄ

50 v, yrittäjä
LAHELA

46 v, yrittäjä
HYRYLÄ

62 v,
erityisluokanopettaja
HYRYLÄ

46 v, rehtori
RUSUTJÄRVI

51 v, projektipäällikkö, insinööri
JOKELA

52 v, yrittäjä
MATTILA

62 v, ostaja
VAUNUKANGAS

45 v, virka-apulaisrehtori, KM
RIIHIKALLIO

56 v, sosiaaliasiamies,
varatuomari
HYRYLÄ

65 v, insinööri
RUSUTJÄRVI

53 v, ulkomaankaupan
asiantuntija
TUOMALA

50 v, järjestelmäpäällikkö
PAIJALA

59 v, yrittäjä,
agrologi
PAIJALA

35 v, yrittäjä, tj.
NAHKELA

60 v, kirkkoherra
LAHELA

63 v, tuotantokoordinaattori
JET, LAHELA

51 v, asianajaja,
yrittäjä
MATTILA

30 v, toimistopäällikkö, HTM
JOKELA

63 v, asiakaspäällikkö
HYRYLÄ

44 v, yrittäjä
MIKKOLA

40 v, tutkija,
teologi
RIIHIKALLIO

39 v, lukion rehtori
JOKELA

40 v, eläinlääkäri,
ELT, yrittäjä, sit.
RUSUTJÄRVI

50 v, lehtori,
insinööri (AMK)
NAHKELA

51 v, purseri, fil.yo.
PAIJALA

48 v, yrittäjä
vakuutusasiamies,
sit. RIIHIKALLIO

73 v, diplomiinsinööri
KIRKONKYLÄ

42 v, koulukuraattori,
sosionomi
RIIHIKALLIO

32 v, talouspoliittinen
erityisavustaja, VTM,
RIIHIKALLIO

Tutustu Tuusulan Kokoomuksen
kunnallisvaaliehdokkaisiin
ja vaaliohjelmaan 2017

www.tuusulankokoomus.fi

2

Pääkirjoitus

Kaikille hyvä Tuusula

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaita Tuusulassa

Uusi hallintomalli eli
MIKA MÄKI-KUHNA
pormestarimalli Tuusulaan
T

uusula saa uuden
valtuuston 1. kesäkuuta ja samalla se
aloittaa uuden hallintomallin mukaisen pormestarin
valinnalla. Mitä uutta malli
tuo kuntalaiselle ja onko se
kallis? Näihin kysymyksiin
olen vastaillut viime aikoina
ja itselleni on jäänyt kuva,
että keskiverto kuntalainen
ei varsinaisesti vastusta
mallia, pikeminkin ihmiset
tuntuvat olevan tietämättömiä mistä on kyse.
Uutta mallissa on paljon,
mutta käyn tässä läpi omasta mielestäni tärkeimmät
kohdat:

K

unnan tärkeimpiä tehtäviä on edesauttaa arjen sujumista
sekä huolehtia kuntalaisten turvallisuudesta. Lisäksi on erittäin tärkeää kehittää ja rakentaa pohjaa mahdollisuuksille,
oli kyse sitten yksittäisten kuntalaisten tarpeista, yritystoiminnan kehittämisestä tai työpaikkojen luomisesta. Kunnan
tehtävä on luoda mahdollisuuksia tasavertaisesti.

Kun perhe haluaa rakentaa kodin, heidän on saatava sujuvasti luvat. Kun
yrittäjä haluaa investoida, laajentaa toimintaansa ja luoda työpaikkoja, hänen on saatava dynaamisesti asiat eteenpäin. Kun kuntalaiset tarvitsevat
apua, neuvoja tai palveluita, heidän on tavoitettava oikeat tahot helposti ja
nopeasti.
Tuusulassa puhaltavat muutosten tuulet. Otamme suuren askeleen eteenpäin kohti tulevaisuutta ja siirrymme pormestarimalliin. Pormestarimallin tarkoituksena on nopeuttaa ja selkeyttää päätöksentekoa sekä lisätä
päätöksenteon läpinäkyvyyttä. EU:n suositus on, että kaikki siirtyisivät
pormestarimalliin. Tuusula siirtyy samaan aikaan kuin Helsinki, ja saa
näin ollen olla suunnannäyttäjien joukossa koko Suomen laajuudelta.
Kokoomus on Suomen suurin ja uusimman tutkimuksen mukaan myös
luotetuin kuntapuolue. Sellaisena me myös haluamme pysyä. Kokoomuksen aatteisiin kuuluvat vastuu, välittäminen, mahdollisuuksien tasa-arvo
sekä yksilönvapaus. Haluamme tukea myös yhteisöllisyyttä sekä huolehtia hyvin kaikkein heikoimmassa asemassa olevista. Kaikille täytyy
pyrkiä tarjoamaan mahdollisuus hyvään elämään.
Kuntavaalit ovat merkittävä keino vaikuttaa oman kunnan asioihin, sekä
ehdokkaana että äänestäjänä. Tehdään yhdessä kaikille hyvä Tuusula.

Ruut Sjöblom
Tuusulan Kokoomuksen puheenjohtaja
Kunnanvaltuutettu
Maakuntavaltuutettu
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Tuusulan Kokoomuksen vaaliohjelma
TUUSULAN
KOKOOMUKSEN
VAALILEHTI
KUNTAVAALIT
9.4. 2017
Ennakkoäänestys
29.3. – 4.4.

KOULUTUS

PALVELUT

RAKENTAMINEN

Laadukas ja monipuolinen perusopetus
on turvattava

Julkinen liikenne on saatava kuntoon

Kaavoitukseen nopeutta ja ketteryyttä

Kaupalliset palvelut on turvattava
kyläkeskuksissa

Työpaikka-alueita on kehitettävä ja
sitä kautta työpaikkaomavaraisuutta
kasvatettava

Opetusryhmäkoot on pidettävä
kohtuullisina
Oppilaiden hyvistä tietotekniikkataidoista on huolehdittava
Päiväkotien ja ala-asteiden läheisyys on
tärkeää

Terveyspalvelut on turvattava koko
kunnassa
Palveluseteleiden kokonaisvaltainen
käyttöönotto

Pientalotuotanto on turvattava
Kohtuuhintaisia pientalotontteja
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1. Valta ja vastuu saavat
kasvot pormestarissa.
2. Demokraattisuus lisääntyy päätöksenteossa kun
koko päätöksentekoprosessi, alusta loppuun, on avoin
ja esillä myös kuntalaisille.
3. Päätöksenteko tehostuu
kun erilliset päätöksentekotasot integroituvat ja
komentoketju suoristuu
sekä tulee esiin.
4. Kuntalaisvaikuttaminen ja lähidemokratia
lisääntyvät mallin myötä
kun pormestari jalkautuu
kuntalaisten luo erilaisten
kuntalais- ja teematapaamisten sekä perustettavien
vaikuttamisverkostojen
myötä.

5. Malli mahdollistaa
alhaalta ylöspäin ajattelun,
kun pormestarin täytyy
mittauttaa arvotaustansa ja
aikaansaannoksensa kuntalaisilla.
6. Pormestarimalli antaa
mahdollisuuden vahvistaa poliittista johtajuutta
kunnassa ja tuoda johtamisjärjestelmään nykyistä
vahvemman kansanvaltaisen elementin.
7. Malli myös vahvistaa
valtuuston asemaa.
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Uskon vahvasti, että tällä
mallilla Tuusulassa päästään taas kasvu- ja kehitysuralle ja ennen kaikkea
kuntalaisten viitoittamaan
suuntaan. Myös kunnan
talouden hoito helpottuu
valtuuston sitoutuessa
yhteisiin päämääriin ja jopa
merkittäviä säästöjä syntyy
päätöksenteon tehostumisen myötä.
Mika Mäki-Kuhna
varapuheenjohtaja
Tuusulan Kokoomus Ry
kunnanvaltuutettu

Tuusulaan palveluja ja työpaikkoja yrittämisen avulla

O

len Mari Vainionpää,
40-vuotias eläinlääkäri ja yrittäjä Rusutjärveltä. Tuusulaan muutin
Helsingistä vuonna 2010.
Mukavan ilmapiirin, maalaismaiseman ja kaupunkimaisen ilmeen yhdistelmän
vuoksi olen viihtynyt
Tuusulassa. Koulutukseltani olen eläinlääketieteen
tohtori sekä musiikkipedagogi.
Yrittäjyys ja työllistäminen Tuusulan alueella edellyttää saavutettavuutta sekä
kohtuuhintaisia toimitiloja
kiinnostavassa kuntamiljöössä. Julkisen liikenteen
kehittäminen parantaa
palvelujen saatavuutta ja
helpottaa myös työntekijöiden liikkumista. Kattavan

ja toimivan kouluverkoston
ylläpito turvaa kunnan
kehittymisen ja elinvoimaisuuden myös jatkossa.
Koulutuksen, palveluntarjonnan ja viihtyisän elinympäristön edistäminen ovat
investointeja tulevaisuuden
kotoisalle ja houkuttelevalle
Tuusulalle.

MARI VAINIONPÄÄ
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Mari Vainionpään eläinsairaala
sijaitsee Hyrylän keskustassa.

JANNE MELLIN

Järkevää tunnetta
poliittista tuoreutta
S
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ain hieman ennen
vuodenvaihdetta yllättävän puhelinsoiton
Kokoomuksen Tuusulan
paikallisjärjestön suunnalta. Puhelun aiheena oli
huhtikuun kuntavaalit ja
minun mahdollinen kiinnostukseni lähteä ehdolle.
Tuon puhelun jälkeen aloin
tosissani pohtia, mitä annettavaa minulla voisi olla
kuntapäättäjänä.

Haluan olla rakentamassa
entistä parempaa yhteistyötä kunnan poliittisten
päättäjien ja virkamiesten
välille. Olen ihminen, joka
tulee toimeen kaikkien
ihmisten ja erilaisten mielipiteiden kanssa ja osaan arvostaa erilaisia näkemyksiä.
Luotan omaan laaja-alaiseen
ammattitaitooni etenkin
lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden elämänpiirissä

vaikuttavien asioiden hoidossa ja edistämisessä. Minulle tärkeitä teemoja ovat:
Kasvatus ja sivistys, Urheilu
ja liikunta sekä Kulttuurin
monimuotoisuus.

www.tuusulankokoomus.fi
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JUKKA NIEMINEN
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SARIANNA LAITINEN

Myötätuulta
hyvinvointiin
I

sot hyvinvointihankkeet (monitoimitalo,
liikuntapaikat) on saatettava valmiiksi. Toivon
perusterveyshuollon säilyvän lähellä. Hyvinvointia
ja aikuisten liikuntamahdollisuuksia edistäisivät
jatkuvat ulkoilureitit
järvenrannalla niiltä osin,
kuin se omistussuhteiltaan mahdollistuu.

Lapsiin ja nuoriin
kohdistuvien resurssien
riittävyys tuottaa tulosta.
Erityisopetus ei voi siirtyä
kokonaan isompiin luokkiin. Valtakunnallisessa
suuntauksessa pienryhmät vähenevät ja oppilaat opiskelevat isoissa
luokissa saaden lisätukea
erityisopettajalta, joiden
määrä ei Tuusulassa ole

21

vielä tavoitteen mukainen, 100 oppilasta/
erityisopettaja. Kaikilla
on oikeus hyvään opiskeluun. Turvataan siis se
ja harkitaan järjestelyjä
tarkkaan, jotta emme
epäonnistuisi.

Pienilläkin kouluilla on
paikkansa Tuusulassa

K

O

unnan imagon ja
vetovoiman kannalta,Tuusulan on
pikaisesti alettava keskustan uudelleen suunnittelu
ja rakentaminen. Että
sinne saataisiin riittävän
kokoinen kauppakeskus
päivittäistavara kauppoineen ja erikoisliikkeineen.
Lisäksi keskustassa pitää
olla tarpeeksi asuntoja ja
asukkaita, jotta tämä kaikki
on mahdollista taloudellisesti toteuttaa.

R

keilemaan eri lajeja vaikka
tytöt ja pojat yhdessä.
Nyt kun Monio - hanke
etenee niin samalla myös
urheilukeskuksen yleissuunnitelma pitää päivittää
tähän päivään. Kun nyt
viimeksi rakennettin alueelle salibandyhalli (avajaiset
syksy 2016) niin siihen
käytettiin viimeinen nyt

Kun Tuusulan keskus on
tarpeeksi vahva, se mahdollistaa myös tulevaisuudessa
terveys ja hyvinvointipalvelujen tarjoamisen kuntalaisille.
Tämän kaiken rinnalla on
pidettävä huolta kyläkouluista ja , sekä kehitettävä
niiden mahdollisuuksia
pärjätä isojen koulujen
rinnalla.
Julkinen liikenne laitettava
kuntoon, työntekijöiden
pitää päästä töihin, opiske-

lijoiden kouluun ja harrastuksiin. Koska Tuusula
tarvitsee veronmaksajia ja
yritykset työntekijöitä pitää
julkisen liikenteen vastata
kysyntään. Tähän ei riitä
linja-auto silloin tällöin
vaan vuoroja on oltava
riittävästi Helsinki-Vantaan
lentoasemalle ja Helsinkiin.
Vain riittävällä määrällä
julkista liikennettä, saamme
uusia asukkaita Tuusulaan
ja entisiä pysymään vehreässä kunnassamme.

hyvinvointi. Myös itämaiset
taistelulajit ja kaikenlainen
IT-asioiden parissa puuhaaminen ovat lähellä sydäntäni.
Mielestäni lapsilla tulee
olla riittävästi mahdollisuuksia harrastaa ja ulkoilla. Haluan, että perheelläni
on mahdollisuus liikkua
luonnossa ja tutustua sen
ihmeellisyyksiin. Haluan
olla kuntalaisena sellaisessa
kunnassa, joka ei ole liian
suuri ja asioiden päättämi-

ARTO NÄTKYNMÄKI

nen onnistuu ilman massiivista ja turhaa byrokraattista koneistoa.
Omasta mielestäni suurimmat epäkohdat kunnan
toiminnassa liittyvät tällä
hetkellä koulutukseen ja
sen resursointiin ja organisointiin. Toivon pystyväni
vaikuttamaan opetustoiminnan kehittymiseen
siten, että ryhmäkoot eivät
enää kasvaisi ja pienilläkin
kouluilla olisi Tuusulassa
paikkansa.

PETRI VUOLLET

Tuusulan turvaaja
O

len 48-vuotias
Riihikalliossa asuva
perheenisä ja yrittäjä.
Ammatiltani olen vakuutusasiamies, työskentelen
Tuusulassa.
Olen ollut Riihikallion
koulun tuki ry:n hallituksen
jäsen vuoden 2014 lukukaudesta alkaen vaikuttamassa
koululaisten hyvinvointiin
ja harrastamiseen. Lähdin
vuosi sitten KJT Hockey
G09 -apuvalmentajaksi
poikani joukkueeseen. Harrastan mm. golfia Tuusulan
Golfklubin kentällä.

Sain kutsun Tuusulan
Kokoomuksesta lähteä
kuntavaaliehdokkaaksi.
Mietittyäni asiaa suostuin lähtemään mukaan
sitoutumattomana ehdokkaana. Haluan olla mukana
vaikuttamassa Tuusulan
kunnan asioihin. Uskon että
minulla on annettavaa politiikan ulkopuolelta tulevana
uutena, luovana ja rohkeana
kuntapäättäjänä. Haluan
osaltani varmistaa, että
Tuusulassa on visiona olla
edelläkävijäkunta ja halu
tehdä yhdessä kunnastam-

me vieläkin parempi paikka
asua, kasvaa sekä mahdollistaa paremmat toimintaedellytykset pk-yrityksille.
Vaaliteemani:
• Pk-yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja
verkostoituminen Tuusulassa.
• Panostus Tuusulan kouluihin ja lasten turvalliseen
kasvatukseen.
• Liikunta ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
Tuusulassa.

TARJA HARTMAN
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Pormestari – uhka vai
mahdollisuus?

PEKKA RUOTSALAINEN

KAJ MALMLUND
Yhteishenkeä yli puoluerajojen

O

41

len 48-vuotias yrittäjä
Tuusulan Mattilasta,
jonne perheemme
kanssa rakensimme omakotitalon vuonna 2010. Olen
mukana kunnallispolitiikassa, koska toivon pääseväni
sitä kautta korjaamaan
omasta mielestäni väärällä uralla olevia asioita ja
muutenkin vaikuttamaan
positiivisesti kunnan kehittämiseen.
Itselleni tärkeitä asioita
ovat oma perhe ja sen

26

voimassa oleva rakennusoikeus. Urheilukeskukseen
pitää seuraavaksi rakentaa
monitoimihalli oheispalveluineen monen lajin
käyttöön. Myös ulkotekojääkenttä on harrastajien
toivomuslistalla.
Rakentajia kyllä lötyy kun
alueen rakennusoikeudet
ovat kunnossa.

51

JUKKA-PEKKA JUSSILA

Kehittyvän Tuusulan veturiksi
virkeä ja siisti keskusta

Monio/urheilupuisto
mahdollisuuksien yhtälö
ykmentinpuistoon
sijoittuva Monion
rakentaminen on nyt
askelta lähempänä kun
hankesuunnitelma
hyväksyttiin. Monioon tarvitaan moneen tarpeeseen
muunneltava sali, mutta
liikuntatunneille oppilaita
voi ja pitää tulevaisuudessa
viedä urheilupuistoon ko-
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len koko ikäni asunut
Lahelassa ja toiminut
maanrakennusalan
yrittäjänä yli 26vuotta.
Perheeseeni kuuluu vaimo,
kolme täysi-ikäistä lasta
sekä kaksi lastenlasta.
Kunnallispolitiikassa
haluan vaikuttaa ensisijaisesti siihen että pystyttäisi
tekemään hyvällä yhteishengellä yli puoluerajojen
päätöksiä jotka oikeasti
kehittäisi Tuusulaa, koska
nyt on vaarana että pysähtyneisyyden aika vahvistuu ja

sen seurauksena muutumme kokonaan nukkumalähiöksi.
Yhtä tärkeänä pidän
sitä että kuntamme pitää
ehdottomasti muuttaa toimintaansa siten, ettemme
jatkuvasti menetä yrityksiä
naapurikunnille,vaan luoda
edellytykset haluta toimia
Tuusulassa, koska toimivat
ja työllistävät yritykset
ovat todellinen vetovoima
kunnallemme.
Tonttipolitiikkaamme
tulisi kehittää siten, että

Tuusulassa asuville ja tänne
muuttaville olisi monipuolisesti tarjolla eri käyttötarkoituksiin soveltuvia
tontteja.
Eli yhteenvetona sanoisin, että nyt on korkea
aika tehdä hartiavoimin
töitä, jotta saamme tehtyä
Tuusulasta toimivan ja
vetovoimaisen kunnan,
jossa palvelut kehittyvät ja
josta me kaikki voimme olla
ylpeitä.

P

ormestarimalli
kiihdyttää mieliä.
Kokoomuksessakin on
kannattajia ja vastustajia.
Selvä enemmistö valtuustoryhmästämme vastusti
mallia siitä päätettäessä.
Kuuluin näihin.
Suuret valtuustoryhmät
eivät ole asettaneet omaa
pormestariehdokastaan.
Minusta se onkin oikein.
Nyt käydään kuntavaalit ja
valitaan ylintä päätösvaltaa
käyttävä valtuusto. Politiikkaa ei pidä henkilöidä
pormestariin ja sekottaa
vaalia, kun pormestarin
valintasääntöjäkään ei paljastettane ennen kuntavaalia. Pormestaria ei ratkaista
kuntavaalin äänestyskopissa. Liikaa pormestarista

puhumalla voidaan saada
pettyneitä äänestäjiä.
Itse en siis kannattanut
mallia, jota perusteltiin
mm. vallan palauttamisella
poliittisille luottamushenkilöille. Valta on kuitenkin
koko ajan ollut poliittisilla
luottamushenkilöillä, valtuustolla. Minä huolestun,
kun poliittista valtaa siirretään kollegiolta yhdelle
henkilölle.
Jos Tuusulaan valitaan
pormestari, valittavan
henkilön tulee omista tai
taustaryhmänsä tavoitteista riippumatta keskittyä
kahteen asiaan. Ensiksikin,
kuntalaisten mahdollisuus
vaikuttaa politiikan sisältöön pitää nostaa uudelle
tasolle. Tarvitaan avoimuut-

ta, keskustelua ja moderneita vuorovaikutteisia,
myös sähköisiä, kanavia ja
uskoa siihen, että asioihin
kannattaa vaikuttaa. Pari
kuntalaisiltaa vuodessa ei
riitä mihinkään. Toiseksi,
valtuuston on kyettävä kirkastamaan kuntastrategia ja
kunnan suunta. Valtuuston
laajan enemmistön on sitouduttava näihin ja vietävä
niitä yhteistuumin eteenpäin. Jos valtuusto ei tähän
kykene, pysähtyneisyys,
kuten niiden syykin, jatkuu.
Pormestarilla on mahdollisuus toimia liimana, joka
pitää tämän 51 jäsenisen
joukkueen yhtenäisenä ja
liikkeessä.

Tuusula eläväksi
kaavoituksen keinoin

P

ystyn tekemään
nopeitakin päätöksiä ja kannan
päätöksistäni vastuun.
Olen yrittäjäperheessä
kasvanut moniosaaja ja
tottunut taistelemaan
pienen ihmisen puolesta.
Haluan vaikuttaa siihen, että Tuusulasta tulee
parempi paikka olla ja
elää seuraavilla toimenpiteillä:

• Tuusula eläväksi kaavoituksen keinoin. Rakennetaan ihmisen kokoinen
viihtyisä Tuusula.
• Kuntalaisten tarvitsemat
laadukkaat terveyspalvelut
lähelle, myös päivystys.
Diabeetikoiden hyvään
hoitotasapainoon ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää
huomiota. Hoitamattomat
sairaudet ovat kalliita
yhteiskunnalle ihmisen
kärsimyksen lisäksi.

• Panostetaan koulutukseen. Nuoret ovat tulevaisuutemme. Annetaan
nuorille edellytykset
oppia ja kehittää osaamistaan.
Julkinen liikenne toimivaksi.
www.facebook.com/
TarjaHartmanTuusula

www.tuusulankokoomus.fi
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VILLE ROKKONEN
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Haja-asutusalueelle
pitää saada rakentaa

O

O

ehdolle, sillä nuorten ääntä
tarvitaan päätöksenteossa. Haluan olla mukana
luomassa tulevaisuuden
Tuusulaa.
Vahvuutenani politiikassa on motivaatio, sekä nuori
ja innovatiivinen näkökulma asioihin

len 35-vuotias maanrakennusalan yksityisyrittäjä. Perheeseeni kuluu avopuolisoni
Nina sekä minulle erittäin
rakas poikani Aaron, joka
on tullut juuri 2 vuoden
miehekkääseen ikään. Tärkeää minulle elämässä on
vapaus yrittää ja harrastaa
liikuntaa luonnon keskellä
ja siksi asunkin Tuusulan
Nahkelassa, mikä tarjoaa

oivat mahdollisuudet tehdä
kyseisiä asioita. Syy miksi
lähdin politiikkaan oli se,
että haja-asutusalueelle pitää saada rakentaa
ja Tuusulassa on näitä
poikkeustarveratkaisuja eli
rakennuslupia ollut lähes
mahdoton saada haja-asutus
alueelle. Laki ei kuntaa estä
myöntämästä näitä lupia ja
kunnassa pitäisi olla sääntö,
että pitää olla todella paina-

yynikoiden mielestä ’kaikki kirjat
on jo kirjoitettu, kuvat maalattu ja
kaikki laulut sävelletty’. ’Ei mitään
uutta auringon alla’, totesi kuningas
Salomo jo 1000 eKr.
Luovuutta on tutkittu laajalti ja määritelmät vaihtelevat näkökulman mukaan.
Joku pitää vain taiteilijoita luovina,
toinen ymmärtää yritysjohtajan tarvitsevan luovuutta, kolmas julistaa insinöörin
käyttävän työssään luovuutta. Luovat
ihmiset ovat toisinajattelijoita. He kehittävät maailmaa paremmaksi paikaksi,
koska luovuus edistää:

vat perusteet estää rakennusluvan saanti. Nykyinen
toiminta estää taloudellista
toimeliaisuutta ja vähentää
merkittävästi verotuloja
Tuusulassa. Tämä asia
vaatii pikaista korjausta,
jotta meillä yrittäjillä olisi
helpompi tehdä tätä omaa
yhteiskunnan kannalta
tärkeää työtä.

•
•
•
•

ongelmien ratkaisukykyä
yllätyksellisyyttä
tuoreiden näkökulmien löytämistä
kekseliäisyyttä, innovatiivisuutta
ja nokkeluutta
• taitoa yhdistää asioita uudella tavalla
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KEIMO JOENSUU

Edistetään yhdessä luovuutta!
Tehdään Tuusulasta onnellisten ihmisten
asuinsija. Anna äänesi soida!
Uutta luova ehdokas, musiikin maisteri
ja lehtori.
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JUHA LAMPI

Rakentamista
hidastavia
valituksia
rajoitettava
ULLA ROSENQVIST

M

40

Omakotitonttien
määrää pitää kasvattaa

T

uusula on monella
tapaa idyllinen paikka
asua. Jotta se pysyisikin sellaisena, kunnasta
tulee tehdä asuinpaikka,
josta ei tee mieli lähteä
merta edemmäksi kalaan. 		
Lapsiperheille tulee
tarjota monia vaihtoehtoja,
kun he valitsevat päivähoitopaikkoja ja kouluja.
Koulujen opetuksen tulee olla
monipuolista ja tasokasta.

Joukkoliikenne Tuusulan sisällä sekä Tuusulasta
etelään että pohjoiseen tulee saada paremmin kaikkia
kuntalaisia palvelevaksi.
HSL:n liittyminen antaa tähän hyvät mahdollisuudet.
Työpaikkaomavaraisuutta tulee myös lisätä.
Kuntakeskuksia on
syytä kehittää.
Omakotitalotontien
määrää pitää kasvattaa

varsinkin Etelä-Tuusulassa.
Uuden valtuuston tulee
pohtia kunnan hallintoorganisaatiota ottaen huomioon vähenevät vastuut
SOTEn keventäessä kunnan
tehtäviä puoleen aikaisemmasta.
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VILLE RAEVUORI

K

Nuorten ääntä tarvitaan
päätöksenteossa
vaikuttamassa harrastusmahdollisuuksiin Tuusulassa. On tärkeää, että kaikilla
on mahdollisuus harrastaa.
Ilmaisia lähiliikuntapaikkoja tulee tarjota kuntalaisille, jotta harrastaminen ja
liikkuminen on mahdollista
matalan kynnyksen toiminnalla, eikä seuratoimintaan
ole välttämätöntä ryhtyä.
Lähdin kuntavaaleihin

7

Politiikka
on
luovuutta
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TOPI KORPINEN

len Jokelalainen
18-vuotias abiturientti
Topi Korpinen. Kipinän vaikuttamiseen olen
löytänyt nuorisovaltuuston
kautta, jonka puheenjohtajana olin viime syksyn.
Olen vaikuttanut nuorisovaltuuston edustajana sekä
liikunta- että kuntakehityslautakunnassa.
Haluan erityisesti olla

Kokoomuksen kuntavaaliehdokkaita Tuusulassa

uutin Kellokoskelle kolme
vuotta sitten. Suurimpia
syitä oli päivähoidon ja
koulujen läheisyys sekä uusi tyylikäs omakotitaloalue. Ne ovat asioita
joita 29-vuotias kahden lapsen isä
puolisonsa kanssa arvostaa.
Olenkin sitä mieltä, että
kyläkouluverkosto tulee säilyttää
ja päivähoitopaikka täytyy taata
jokaiselle päivähoitoikäiselle, vaikka toinen vanhemmista olisikin
kotona.
Päätökseemme muuttaa
Kellokoskelle vaikutti myös uusi
omakotialue. Mikäli Tuusulaan
halutaan lisää kaltaisiamme nuoria
lapsiperheitä, tulee uusia pientaloalueita kaavoittaa lisää ja turhia
rakentamista hidastavia valituksia
täytyy rajoittaa.
Perheeseeni kuuluu avopuoliso
ja pojat 6v ja 5kk. Koulutukseltani
olen sähköasentaja ja ylioppilas.
Harrastan hiihtoa, salibandyä ja
rakentamista.

CATHARINE MALINGREY

Lapsillemme tulee antaa
kansainvälistä koulutusta

A

summe ”Metropoli
”alueella, jossa asuu
1,4 miljoona ihmistä
eli 1/3 Suomen asukkaista.
Tuusula on kansainvälisen
lentokentän läheisyydessä ja Helsinki - Vantaan
lentokenttä on Pohjoisen
”Hub” eli Euroopan lentokenttä, josta on lyhyin reitti
Aasiaan.
Se tarkoittaa suurta,
kasvavaa turistivirtaa,
elinkeinoja, työpaikkoja,
kansainvälisiä suhteita.
Siihen voidaan parhaiten valmistautua antamalla meidän lapsillemme

oikeanlaista kansainvälistä
koulutusta ja kehittämällä
asuinympäristöämme ottamaan vastaan uusia ihmisiä,
jotka tuovat osaamistaan ja
elinkeinoja.
Avainsanat: Koulutus-Palvelut-Rakentaminen.
Olen Tuusulan rakennuslautakunnan varavaltuutettu.
Pääkaupunki-seudulla asuvista 400 000 on ulkomaalaistaustaisia! He puhuvat
300 eri kieltä ja ovat osa
sekoituksen kirjoa toisessa ja
kolmannessa sukupolvessa.

Olemme kansainvälisiä
ja pystymme ottamaan
vastaan ulkomaalaisia ja
suhtautumaan eri kulttuureihin, jotka tuovat meille
rikkautta omaan kulttuurimme, niin kuin Sibeliuksenkin aikana.
Onneksi meillä Ei ole terrorismia ja Suomi on luokiteltu parhaaksi maaksi missä
asua, jossa on myös paras
koulutus. Tutkimustuloksissa olemme aina sijoittuneet
maailman parhaisiin. Me
haluamme turvata tulevaisuuden näillä arvoilla!
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Kyläkoulut
vetovoimatekijöiksi
1. Päättäjät ja virkamiehet
pysykööt lestissään, roolit
selkeiksi.
2. Faktat päätösten perustaksi, kaikki data auki
kuntalaisille. Päätöksenteon
tulee perustua avoimuuteen.

4. Tuomalan koulun ja
yliopiston kehittämä
oppimis- ja opekoulutusinnovaatio saatava
hyödyttämään kaikkia.

6. Kokeilu: Yhteinen
palveleva virtuaalikunta
Ristinummi-Tuomala-Ainola
alueista älyteknologian
avulla

5. Lähikouluille SOTE-palvelupiste ja
vanhuksille ilmainen
kouluruoka.

7. Kyläkoulut ja Rantatie-Tuusulanjärvi vetovoimatekijöiksi

3. Yritykset ja esim. koulut
vapautettava hallinnon
ikeestä. Turhat kupongit
pois eikä byrokratiaa!

Lue lisää taustoista FB
sivultani @villeraevuorimahdollistaja

Actionia JOHANNA GUSTAFSSON
Tuusulan
valtuustoon

T

ärkeää on tehdä oikeita asioita ja valintoja. Arvot näkee ajankäytöstä.
Päätin pitää tauon yritysvalmentajan
töistä ja opiskella eräoppaaksi. Luonto ja ekologisuus ovat minulle tärkeitä. Aion yhdistää
entiseen työhöni eräoppaan hommat –viedä
esimiesvalmennukset ulos luontoon.
Kuljen alle 50 km matkat pyörällä, joskus
hiihtäen tai meloen. Luonnon säästämisen
lisäksi haluan liikkua lihasvoimalla, ihan siis
itsekkyyttäni. Kiva kuitenkin, jos saan innostettua muita mukaan.
Minulle on myös tärkeää auttaa. Tässäkin
on itsekäs motiivi. Siitä tulee hyvä olo. Joskus
viemme lomamatkalla sata kiloa vaatteita
köyhään maahan. Usein auttaminen on pieniä
tekoja arjessa.
Sivusta seuranneena Tuusulassa tarvitaan
tervettä järkeä ja inhimillisyyttä. Sen ymmärtämistä, että oikeudenmukaisuus ei ole tasajako. Jokaiselta odotetaan erilaista panosta sen
mukaan, mihin on mahdollisuus. Ihmisten
erilaisuuden hyväksyminen on tärkeää ja se,
että annetaan jokaisen käyttää vahvuuksiaan.
Asiat, joista sekä tykkään, että olen niissä
hyvä: ideoida, ratkoa ongelmia, löytää pullonkauloja, hahmottaa kokonaisuuksia, katsoa
tulevaisuuteen ja yrittää muuttaa tulevaisuutta paremmaksi.

6

www.tuusulankokoomus.fi

8

10
KATJA NORDSTRÖM

Aikuiset yhdessä
nuorempien apuna
I

hmisen elämän alkuvaiheet on saatava
raiteilleen. Tärkeää on
päiväkodin/koulun ja
kodin yhteistyö, lähikoulut ja -päiväkodit,
turvallinen koulumatka
ja maltilliset ryhmäkoot.
Teknologiataitojen tulee
olla peruskoulun opetussuunnitelman mukaisella
tasolla. Säästötoimia ei
pidä kohdistaa varhais-

kasvatukseen.
Parasta syrjäytymisen
ehkäisyä on saada kukin
nuori peruskoulun jälkeen
opiskelun, työharjoittelun
tai vastaavan piiriin. Nuorta ei saa jättää yksin, vaan
hänellä tulee olla aikuisista muodostuva tukiverkko
ympärillään.
Tuusulan liikenneyhteyksien tulee olla
mahdollisimman toimivia.

PASI HYVÄMÄKI
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Tuusulan tulisi osallistua
Ruskeasannan aseman
ja liityntäpysäköinnin
rakentamisen kustannuksiin. Julkiset liikenneyhteydet on saatava
kuntoon.
Lisää minusta
nettisivuiltani
www.katjanordstrom.fi

Täyden Kympin
Ratkaisu
O

lipa kerran pieni kylä –
Ruskelan kylä – Tuusulanjärven rantamaisemissa.
Kylälle tuli tarvetta koulunpenkeille ja liikuntapeleille.
Elettiin 1900-luvun alkuvuosia. Kylällä Sarsalanojan
pohjoispuolella Heikkilän
isäntä lahjoitti maan ja puut
kyläkoulun tekemiseen.
Valtaosin koulu tehtiin
omin voimin. 1980-luvulla
urheilukentillä oli valot,
niitä huollettiin, ne jäädytet-

tiin talvisin ja pukukoppikin oli.
Tuli 2000-luku ja
byrokraattiset prosessinohjaus-keskittämis-säästötarpeet. Loppui urheilukenttien ylläpito, poistui valot ja
pukukopit.
Täyden Kympin ratkaisu
olisi kunnalle kustannusvapaa: ostetaan urheilukentän
kiinteistö kyläyhdistykselle. Saadaanhan me kenttä
kuntoon ominkin avuin.

Yhteisöllinen toiminta
ei aina tarvitse tapahtua
viranomaistoimisesti ja
julkisvaroilla. Itse asiassa
sen saa yleensä paremmin
järjestettyä oman porukan
talkoohengellä.
Katso lisää
www.pasihyvamaki.fi

Lähi- ja luomuruoka Tuusulan
kouluihin ja päiväkoteihin
T

uusulassa kouluruoan
summa per oppilas on
noin 2,34 e ja tällä pitäisi
taata täysipainoinen ateria
jokaisena arkipäivänä. Miten sitten saisimme tuotua
enemmän lähi-ja luomuruokaa suunnilleen samalla
hinnalla koululaisille? On
lähdettävä ruokalistojen ja
reseptiikan asteittaisella
muokkaamisella. Valmisruokien osuutta on tarkasteltava erikseen ja pyrittävä
löytämään korvaavia ruokia
omavalmisteisena. On saatava parhaat asiantuntijat eli
Tuusulan ruokapalvelun
ihmiset mukaan kehitystyöhön. On tehtävä pitkän
tähtäimen suunnitelma.
Perusruokalistan kierto
on yleensä muutaman
viikon jaksoissa ja listan ei
tarvitsisi toistua samanlai-

sena vaan siihen voisi tehdä
muutoksia esimerkiksi
sesonkituotteiden tai juhlapyhien mukaan. Tärkeässä
roolissa on myös keittiön
ja lähituottajan välinen
yhteistyö. Lähituotteiden
tilaukset voisi antaa koko
ruokalistalle kerralla, joten
lähituottaja pystyisi ennakoimaan tarpeet hyvissä
ajoin etukäteen.
Lähiruokarengas Reko
Tuusulassa ja lähialueilla
lähi- ja luomuruokatuottajia on useita kymmeniä ja
paljon hyvää on jo saatu
aikaan. Tästä erinomaisena
esimerkkinä on Tuusulan
lähiruokarengas Reko, joka
on elävöittänyt Hyrylän
toria keskiviikkoillan
jakotilaisuuksillaan. Lähi-

https://www.facebook.com/potkuatuusulaan/

TIIA KAUKOLAMPI

ruokarengas on tarkoitettu
Tuusulan lähialueen asukkaille, jotka haluavat ostaa
paikallista ruokaa suoraan
tuottajalta. Rekon avulla
lähiruokatuottajat ovat
saaneet näkyvyyttä, vahvistaneet yhteistoimintaansa
ja löytäneet synergiaetuja.
Nyt pitäisi saada prosessi
käyntiin myös kouluruokailun osalta.
Kilpailutuksia varten
pitäisi tutustua markkinoihin etukäteen ja käydä
tuottajien kanssa jatkuvaa
vuoropuhelua siitä, mitä tarvitaan ja mitä he pystyvät
toimittamaan. Tarjouspyynnöt pitäisi pyrkiä tekemään
sellaisiksi, että lähialueen
tuottajat pystyvät vastaamaan niihin joko yksin tai
toisten tuottajien kanssa
verkostoituen.
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KARI KINNUNEN

Tulevaisuuden
kunta on sivistyskunta
M

aakuntauudistus palvelumuutoksineen on
todennäköinen. Tulemme
tekemään kaikkemme, jotta
uudistus sujuisi kuntalaisten kannalta hallitusti,
eivätkä palvelut karkaa
liian kauas.
Tulevaisuudessa
päätämme itse varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta,
kulttuurista ja muista
hyvinvointiin liittyvistä
palveluista. Nämä palvelut
haluamme pitää laadukkaina. Rinnalla kulkevat

maankäyttö ja kaavoitus,
joiden avulla Tuusula tulee
olemaan elinvoimainen ja
viihtyisä.
Tavoitteellisuus ja
kyky tehdä yhteistyötä
on tärkeää. Tavoitteisiin
sitoutuminen ja niiden toteutuminen on todennäköisempää, jos neuvottelemme
tavoitteistakin yhdessä ja
sitoudumme niihin yhdessä.
Yhtenä tavoitteena tulee
olla myös yhteinen ideointi
uudistaa toimintatapojam-
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me. Valtuustossa juuri
hyväksytyn Monio-hankkeen suunnittelun yhteydessä kuulin tähän liittyvän
ajatuksen: ”Jos teemme
sitä, mitä olemme aina
tehneet, saamme sitä, mitä
aina olemme saaneet”. Tätä
voinee soveltaa muuhunkin
kuin oppimisympäristöihin.
Kari Kinnunen
Valtuustoryhmän
puheenjohtaja

