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Pidetään huolta Tuusulasta. 
Tuusula pitää huolta meistä.

PIDETÄÄN YHDESSÄ 
TUUSULA HYVÄN ELÄMÄN KUNTANA!
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PIDETÄÄN HUOLTA KUNNASTA. KUNTA PITÄÄ HUOLTA MEISTÄ.
Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä asioita. Vaikeina aikoina on 
erityistä merkitystä sillä, ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on 
huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat hyvät eväät elämään, ikäihmi-
set tarvitsemaansa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen.

Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain. Laa-
dukas varhaiskasvatus, tasa-arvoinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen 
aste ovat tae sille, että lapsemme ja nuoremme pärjäävät myös tulevaisuudessa. 
Toisen asteen muuttuminen aidosti maksuttomaksi helpottaa monen perheen ar-
kea. Haluamme tukea perheitä ja varmistaa, että elämän isompien tai pienempien 
murheiden kohdatessa kukaan ei jää yksin.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäihmisten ympärivuorokautisen 
hoivan hoitajamitoitus on nyt vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti 
töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, että vanhustenhoiva laitetaan 
kuntoon. Jokaisen tulee saada tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti, olipa kyse 
sitten lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta avusta arkeen. Meille on 
tärkeää, että jokainen ihminen voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla.

Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepidemia on entisestään 
korostanut kuntien roolia. Niissä pidetään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuu-
desta ja hyvinvoinnista sekä alueen elinvoimasta. Turvallisen arjen edellytyksenä 
on, että peruspalvelut toimivat. Korjataan se, mikä on rikki ja kehitetään sitä, mistä 
kannattaa pitää kiinni.

Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta ihmisestä pidetään huolta. 
Tämä työ lähtee kunnista. Valitaan niihin arkemme arvoiset päättäjät, jotka ovat 
valmiina tekemään työtä kuntalaisten parhaaksi. Nyt on aika äänestää!

PIDETÄÄN HUOLTA HUOMISESTA
Korona-taistelun sivujuonteena kahdeksan eduskuntapuoluetta yhdeksästä pää-
tyi kannattamaan kuntavaalien siirtoa huhtikuulta kesäkuulle. Päätökseen vaikutti 
ratkaisevasti viranomaisten arvio siitä, että vaalien järjestäminen huhtikuussa 
voisi vaarantaa niin suomalaisten terveyden kuin demokratiankin toteutumisen.

Vaalit ovat demokratian perusta, niissä jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikut-
taa ilman turhaa huolta siihen, mihin suuntaan kuljemme.

Kun ensi syksynä uudet valtuutetut ympäri Suomea aloittavat työnsä, tulee heillä 
olemaan pitkä ja haastava työlista. Silloin tuskin enää monikaan harmittelee vaalien 
siirtoa, vaan katse on jo tulevassa. Moni haaste odottaa ratkomista ja rohkeita arjen 
asiantuntijoita tarvitaan kaikkialla Suomessa.

Kuntapäättäjien vastuullinen ja tärkein tehtävä on pitää huolta huomisesta. Eri-
tyisesti tarvitsemme huolenpitoa heistä, jotka ovat tämän maan meille rakentaneet 
ja huolenpitoa heistä, jotka ovat tämän maan tulevaisuus. Siinä on erityisesti koro-
nan jälkeisessä maailmassa työtä kerrakseen.

Antti Lindtman 
SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kunnioitamme demokraattista järjestelmää ja jokaisen vapaata oikeutta 
kannattaa haluamaansa mielipidettä, asettua ehdolle ja äänestää turvalli-
sesti. Vaalirauha tarkoittaa sananvapautta, johon sisältyy velvollisuus tois-
ten mielipiteiden ja hyvin tapojen kunnioittamiseen.

Sitoudumme edistämään turvallista, erilaisia mielipiteitä kunnioittavaa 
ja loukkaamatonta vaalikampanjointia. Emme hyväksy minkäänlaista eh-
dokkaisiin kohdistuvaa väkivaltaa, uhkailua tai painostamista, epäasiallista 
viestintää tai valheellisten tietojen levittämistä. Vaalirauha tarkoittaa myös 
vaalityön rauhaa kaikissa muodoissaan.

Tehdään yhdessä hyvät vaalit! 
Tuusulan sosialidemokraattiset kuntavaaliehdokkaat

SITOUDUMME EDISTÄMÄÄN 
VAALIRAUHAA

Sanna Marin
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri
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Päättyvällä valtuustokaudella saimme yhteistyössä toteutettua pormestariohjelman ta-
voitteet lähes kokonaan. Se on hyvä pohja Tuusulan tulevalle kehittämiselle. Kunnan kasvu 
on lähtenyt usean vuoden pysähtyneisyyden jälkeen liikkeelle ja tavoitteena on sen jatku-
minen.  

SOSIALIDEMOKRAATTIEN VAALITAVOITTEET TUUSULASSA:  
ARJEN PALVELUT ASUKASLÄHTÖISESTI, 
KASVU TUKEMAAN PALVELUIDEN KEHITTÄMISTÄ

Hyvää elämää Tuusulassa
● Haluamme kehittää tuusulalaisten arjen palveluita kuntalaisten tarpeet ja 
 erilaiset elämäntilanteet huomioiden.   
● Haluamme elinkaariajattelulla mahdollistaa kaikkien ikä- ja erityisryhmien 
 hyvän elämän Tuusulassa.
● Pidämme huolta tuusulalaisten sosiaali- ja terveyspalveluista. Hyrylän, 
 Jokelan ja Kellokosken terveysasemat on säilytettävä.   
● Haluamme, että Tuusula on myös tulevaisuudessa kasvatuksen ja koulutuksen 
 kärkikunta.
● Monipuolinen kouluverkko on Tuusulan vahvuus.
● Huolehdimme lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Tulevaisuus on meille tärkeä! 
● Sisäilmaongelmissa nollatoleranssi.
● Haluamme kehittää liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia. Harrastaminen ei 
 saa olla rahasta kiinni. 
● Arvostamme luontoa, kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. Kehitämme osallistavaa 
 toimintaa edelleen.
● Haluamme lisätä arjen turvallisuutta. Se muodostuu hyvistä palveluista, 
 hyvästä ympäristöstä, ja siitä että jokainen tietää saavansa apua sitä tarvitessaan.
● Kuntakeskusten ja asuinalueiden on oltava viihtyisiä ja hyvin hoidettuja.
● HSL-yhteistyötä ja alueemme liikenneyhteyksiä on kehitettävä.
● Pidetään kaikki mukana, ei tilaa syrjäytymiselle!    

ME PIDÄMME HUOLTA TUUSULASTA!  SDP-TUUSULA

SDP on Tuusulassa yhteistyön ja kehityksen luottopakki. Haluamme kehittää Tuusulaa hy-
vän elämän kunnaksi, joka tarjoaa asukkailleen erilaisia asumismuotoja ja hyvät peruspal-
velut. 

Kasvu mahdollistaa kuntapalveluiden 
parantamisen ja kehittäminen
Julkisten palveluiden kehittäminen vaatii riittävän verokertymän. Kaupallisten palveluiden 
kehittämisen perusedellytys on kunnan väestön riittävä kasvu. 
● Kunnan tasapuolinen yritys- ja asuntokaavoitus ja paikallisten erityis-
 piirteiden huomioiminen takaavat kylien elinvoimaisuuden.
● Kasvua tukemaan tarvitaan riittävä yritys- ja asuntotonttivaranto, 
 jossa eri alueet ja asumismuodot ovat hyvin edustettuna.  

Kuntakeskusten ja kylien omaleimaisuutta tuettava, 
jossa tavoitteina:

HYRYLÄ on dynaaminen kuntakeskus 
jonka osina 

RIIHIKALLIO tarjoaa asukkailleen peruspalvelut ja luonnonläheisyyttä samas-
sa paketissa 
LAHELA  Koulu- ja kauppapalvelujen kehittämiseen vauhtia!
MATTILA-KIRKONKYLÄ  Kirkonkylän kampuksen rakentaminen tuo paran-
nuksen päivähoito- ja koulupalveluihin

JOKELA on viihtyisä puutarhakaupunki, jossa asutaan lähellä palveluita hyvien joukkolii-
kenneyhteyksien äärellä
KELLOKOSKI on viihtyisä historiaansa arvostava maaseutumainen kyläyhteisö, jossa on 
hyvät lähipalvelut ja liikuntamahdollisuudet

Eläkkeensaajat ovat kunnalle voimavara. He tekevät valtavan määrän vapaaehtois-
työtä eri sektoreilla ja hoitavat läheisiään. He ovat palveluiden käyttäjiä ja tuottajia. 
Hyvinvoivan kunnan on pidettävä huolta myös heistä muun muassa tukemalla eläke-
läisyhdistysten toimintaedellytyksiä ja edistämällä kulttuuri-, liikenne- ja liikuntapal-
veluiden saavutettavuutta. 

Erilaisilla asumis- ja palveluratkaisuilla tulee mahdollistaa hyvä asuminen eri elä-
mänvaiheissa ja kehitettävä kotiin tuotavia palveluita. Digitalisaation ja etäpalveluita 
kehitettäessä on muistettava myös ne, joita verkkopalvelut eivät tavoita. Etä- ja digi-
palveluiden ohella tarvitaan myös lähipalveluita. 

Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueiden 
vastuulle. Kunnan tulee muutoksessakin huolehtia ikääntyneiden asukkaidensa hyvän 
arjen turvaamisesta ja omaishoitajien jaksamisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon mak-
sut eivät saa olla esteenä palvelujen käyttämiselle. 

PIDETÄÄN HUOLTA IKÄIHMISISTÄ 

Seuraavilla sivuilla esittäytyvät SDP:n kuntavaaliehdokkaat Tuusulassa. Tutustu ehdok-
kaisiin ja valitse omasi. Ääni sosialidemokraateille on ääni vakaalle kehitykselle, yhteis-
työlle ja turvallisuudelle.    

TUTUSTU EHDOKKAISIIMME

Pidetään huolta Tuusulasta. 
Tuusula pitää huolta meistä.
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Ja pienet asiat mahdollistetaan suurilla päätöksillä. 
Siksi kunnallispolitiikka kiinnostaa.

Olen Aki Aaltonen Tuusulan Nahkelasta ja asu-
nut melkein koko ikäni Tuusulassa. Lapsuuteni 
olin Myllykylässä ja sieltä muutettiin Lahelaan, 
koulu onneksi pysyi samana Ruotsinkylän koulu-
na molemmissa paikoissa. Kyläkoulun kasvatti-
na arvostan kouluverkon monimuotoisuutta.

Olen ammatiltani tekninen neuvoja ja 
toimin työpaikallani pääluottamusmie-
henä. Opetan myös iltaisin tuntiopet-
tajana maalausalaa ammattikoululla.

Harrastan autoja sekä moottori-
pyöriä ja kunnosta pidän huolta kun-
tosalilla, uimalla tai pyöräilemällä.

Ehkä ala-aste ikäinen tyttäre-
ni on nostanut minulle tärkeäksi 
lasten ja nuorten mahdollisuu-
det harrastaa, kouluttautua ja 
viettää vapaa-aikaa turvalli-
sesti sekä monipuolisesti.

Mielestäni palvelut kuuluvat 
kaikille ja helposti tavoitetta-
viksi, puhutaan sitten terveyden-
huollosta, koulutuksesta, hoivasta 
niin vanhuksille kuin muillekin tarvit-
seville. Palveluihin laskisin myös kau-
palliset palvelut ja toivonkin, että kylä 
keskusten palvelut paranevat.

Pidetään Tuusula hyvänä asuinpaik-
kana niin isommissa kuin pienemmis-
säkin kylissä.

Aki Aaltonen 
tekninen neuvoja, insinööri AMK 
Nahkela

Olen 33-vuotias isä, varavaltuutettu ja ay-aktii-
vi Jokelasta. Sukuni on asunut Pohjois-Tuusulas-
sa 1700-luvun loppupuolelta lähtien. Perheeseeni 
kuuluu vaimo sekä 5- ja 7-vuotiaat tyttäret. Koulu-
tukseltani olen levyseppähitsaaja. Työskentelen 
Kellokoskella rautarakennefirmassa hitsaajana. 
Vapaa-aikani kuluu oman kodin kimpussa, oma-
kotitalossa kun on aina joku nurkka kesken. 

Kunnan hallittu kasvu on keino, jolla palve-
luiden tarjonta turvataan. Viimeistään nyt 
lisäraiteiden myötä on ymmärrettävä Jo-
kelan sijainti pääradan varrella ja osat-
tava hyödyntää sen tuomat mahdolli-
suudet. Politiikassa minulle tärkeitä 
asioita ovat solidaarisuus ja ta-
sa-arvo. Olen ääni lapsille ja muille, 
kenen ääni ei kuulu päätöksente-
ossa. Kaikki on pidettävä muka-
na!  Haluan osaltani olla mukana 
rakentamassa parempaa huomista 
lapsilleni ja heidän lapsilleen, edel-
täviä sukupolvia unohtamatta.

Jori Enroth 
hitsaaja 
Jokela

TYÖN JA ARJEN ÄÄNTÄ 
PÄÄTÖKSENTEKOON

ONNELLISUUS TULEE PIENISTÄ 
ASIOISTA

EI 
NUORTEN SYRJÄYTYMISELLE!
Olen 23-vuotias perheenäiti Riihikalliosta. Olen tällä het-
kellä äitiyslomalla maaliskuussa syntyneiden kaksos-
ten kanssa. Minulla on myös 5-vuotias tytär. Olen 
suhteellisen tuore tuusulalainen. Muutin Riihikal-
lioon mieheni perässä viime vuonna. Olen elänyt 
koko elämäni Helsingin ja Espoon suunnalla, joten 
Tuusulan rauhallisuus ja luonnonläheisyys ovat 
saaneet minut kokonaan pauloihinsa. 

Minulle tärkeää on lapsiperheiden asiat. 
Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus 
osallistua varhaiskasvatuksen palveluihin. 
Tuusulan varhaiskasvatus tulee pitää kor-
kealla tasolla jatkossakin.

Nuorten syrjäytymistä tulee ehkäistä ja 
järjestää jokaiselle mahdollisuus harrastaa. 
Nuoriin pitäisi panostaa enemmän ja kehit-
tää nuorisotyön toimintaa entisestään.

Suuri järkytys minulle on ollut Tuusulan 
huonot julkiset yhteydet. Helsingissä olen 
tottunut, että pystyn pärjäämään ilman au-
toa. Tuusulassa se ei ole mahdollista. Olen 
kuitenkin tyytyväinen Tuusulan päätök-
sestä liittyä HSL:ään. Haluan olla mukana 
kehittämässä joukkoliikennettä vieläkin 
paremmaksi.

Ilona Airikka 
vuoropäällikkö 
Riihikallio 

Olen 31-vuotias isä ja asun Riihikalliossa. Perheeseeni 
kuuluu vaimoni lisäksi 4-vuotias tytär ja maaliskuussa 
syntyneet kaksoset. Työskentelen McDonald’s ravin-
toloissa kenttäpäällikkönä. Hain töihin Tuusulan Mc-
Donald’s ravintolaan 18-vuotiaana lukion ohella ja sillä 
tiellä olen pysynyt näihin päiviin asti. Olen asunut koko 
elämäni Tuusulassa ja aion asua vastaisuudessakin. 
Olen toisen kauden kunnanvaltuutettu sekä kasva-
tus- ja sivistyslautakunnan jäsen.

Minulle tärkeää on lasten ja nuorten hyvin-
vointi. Saan työssäni olla tekemissä erilais-
ten nuorten kanssa. Tämän vuoksi koen, että 
minulla on jonkin verran kosketuspintaa 
nuorten asioihin. Erilaiset harrastusmah-
dollisuudet lapsille ja nuorille ovat tärkeitä. 
Nuorten syrjäytymiseen tulee puuttua ja 
tarjota nuorille enemmän mahdollisuuk-
sia työllistyä. 

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeää. 
Omien ja muilta kuultujen kokemusten 
perusteella Tuusula onnistuu tässä erin-
omaisesti. Pidetään Tuusula varhaiskas-
vatuksen kärkikuntana myös jatkossa. 

Vuokra-asuntotuotanto on pidettävä 
hyvällä tasolla. Tuusulassa tulee olla tarjol-
la pieniä järkevänhintaisia asuntoja nuorille 
opiskelijoille ja eläkeläisille. Nuoret pitää 
saada jäämään kuntaan myös opiskelujen 
ohella. Nuorissa on tulevaisuus.

Jerry Airikka 
kenttäpäällikkö 
Riihikallio

NUORISSA ON TULEVAISUUS
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Olen 19-vuotias, tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuva, abiturientti. Harrastan maalaamista 
ja valokuvausta. Lähdin ehdolle kuntavaaleihin, koska haluan konkreettisesti vaikuttaa koti-
kuntani asioihin. On tärkeää tarjota kaikille kuntalaisille saavutettavat palvelut, kuten toimiva 
joukkoliikenne ja laadukkaat terveyskeskuspalvelut. 

Heikoimmassa asemassa olevia täytyy aina auttaa. Pidetään huolta, että mielenterveys-
palveluihin on helppo päästä, ettei kukaan jää potemaan ongelmiaan yksin. Annetaan nuorille 
myös mahdollisuus toteuttaa itseään taiteen ja kulttuurin keinoin, näin parannetaan nuorten 
hyvinvointia kokonaisvaltaisesti

Reetta Gustafsson 
Opiskelija, Vanhakylä,
Jäniksenlinna 

HYVINVOINTIA MYÖS TAITEEN JA 
KULTTUURIN KEINOIN

Korona-epidemia on vienyt 
meidät erillemme, mutta uskon 
ja toivon että olemme yhteisen 
koettelemuksen jälkeen hen-
kisesti lähentyneet. Korona-
epidemian akuutista vaiheesta 
selviydyttyämme on jälleenra-
kennuksen aika, jossa huoleh-
ditaan heikoimmatkin mukaan.

Nyt talouden ajauduttua epidemian rajoitusten takia 
syvään taantumaan, lomautukset ja työttömyys kohtaavat 
hyvin suurta määrää suomalaisistakin. Meillä ei ole varaa 
jättää heitä siinäkään jaetun niukkuuden aikana oman on-
nensa varaan. Pitkäaikaistyöttömien, työttömien nuorten 
ja kuntoutujien työelämään mukaan ottamisessa tullaan 
mittaamaan keskinäisen solidaarisuutemme määrä. Ku-
kaan ei voi tietää milloin on itse tuen tarpeessa. 

Vuosi 2021 voidaan nähdä tulevaisuuden historian kirjoi-
tuksessa käännekohtana, jonka jälkeen ihmiskunta kääntyi 
kohti yhteisöllisempää, vastuullisempaa ja solidaarisem-
paa maailmaa. Jälleenrakennuksen tulee olla myös yhteis-
tä ympäristöä kunnioittavaa ja hiilineutraalia. 

Luovuudella löydämme uudet paremmat tavat järjestää 
hallintoa, palveluja ja lisätä meidän kaikkien hyvinvointia. 
Siksi olen ehdolla.

Jouni Gustafsson 
toiminnanjohtaja 
Jäniksenlinna

KORONA  
– YHTEISÖLLISYYDEN 
JA SOLIDAARISUUDEN 
RASITUSKOE

SYDÄN ON VASEMMALLA
Olen suomalaisen yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän kasvatti, ja haluan toi-
mia yhteiseksi hyväksi kaikilla yhteiskunnan saroilla. Työkseni edistän lasten 
ja perheiden hyvinvointia. Myös kuntapolitiikassa haluan olla kehittämässä 
palveluita vastaamaan kuntalaisten – aina vauvasta vaariin – tarpeita.

Erityisosaamistani on mm. erilaisten ryhmien hyvinvointiin liit-
tyvien toimintojen kehittäminen ja koordinointi, monikulttuuri-
suus ja monikielisyys, kulttuuritulkkaus ja yhteiskunnallinen 
integraatio. Ihmisenä olen innovatiivinen ja optimistinen. 
Lisäksi olen kolmen lapsen äiti, joten ymmärrän aikamme 
haasteet vanhempana ja kasvattajana tässä yhteiskunnassa.

Haluan, että jokainen tuusulalainen voi hyvin. Tasa-arvo ja oikeu-
denmukaisuus ovat keskeisiä toimintaani ohjaavia arvoja. Nyt jos kos-
kaan tarvitaan empatiakykyisiä päättäjiä, joiden myötämielinen tahtotila on 
vähempiosaisten puolella ja sydän mahdollisimman vasemmalla. Toivon, 
että saan luottamuksenne.

Gazale Giray-Öngörür,  
YTM, Perhetoiminnan koordinaattori 
Mattilan alue

TAVOITTEENA PAREMPI
Olen 26-vuotias opiskelija ja demari, joka on asunut koko elämänsä Jokelassa. Opiske-
len Helsingin yliopistossa kuudetta vuotta pääaineenani historia, minkä lisäksi suoritan 
sivuaineinani yhteiskuntaopin ainekokonaisuutta ja aineenopettajaopintoja. Opiskeluje-
ni ohessa olen tehnyt sijaiskeikkoja eri kouluissa pääkaupunkiseudulla aina sopi-
van tilaisuuden tullen. Edellisten lisäksi olen aktiivisesti mukana monenlaisten 
erilaisten järjestöjen toiminnassa yliopistollani, puolueeni piirissä ja muualla, 
koska haluan olla tekemässä yhteiskunnasta parempaa. Hyödynnän eri-
laisia yhteyksiä, jotta voin asua yhä Jokelassa. Harrastan pianonsoittoa 
paikallisessa kansalaisopistossa, minkä lisäksi kävelen ja kirjoitan lyhyi-
tä tarinoita. Tähtään tulevaisuudessa siihen, että valmistuttuani voin 
opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia yläasteella tai lukiossa.

Ehdokkaana minulle on tärkeää, että kuntalaisten mielipitei-
tä oikeasti kuunnellaan paitsi vaalien aikana myös vaalien välissä. 
Tästä syystä minulle tärkeät arvot ovat edustettuina kampanjas-
sani, minkä lisäksi käyn reilua vaalikamppailua hyvässä hengessä 
monissa eri kanavissa tavoitettavuuden vuoksi. Tuusulassa pitäisi 
kehittää kuntalaisten elämänlaatuun liittyviä asioita, kuten julki-
sen liikenteen yhteyksiä, sillä ne ovat ratkaisevia, jotta mahdolli-
simman monenlaiset ihmiset haluavat asua tämän kunnan alueella. 
Tulevalla vaalikaudella haluan edistää liikenneasioita, työllistymistä 
ja hyvinvointia ylläpitäviä palveluita, kuten koulutusta ja liikuntapaik-
kojen laatua. Minut tulisi valita valtuustoon, jotta valtuustoon saa-
taisiin uuttera työmyyrä, uudenlaisia näkemyksiä ja kunnan positiiviselle 
kehitykselle tärkeää nuorten aikuisten ääntä.  

Tuukka Eronen 
opiskelija 
Jokela
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LISÄÄ KYLIEN ELINVOIMAISUUTTA 
Olen syntyjäni stadilainen ja tutustumisen Keski-Uudella-
malla asumiseen aloitin vuonna 1996, kun  muutin Järven-
päähän. Matka jatkui takaisin Helsinkiin v. 2001.  Mieli veti 
kuitenkin Keski-Uusimaalle, ja  vuoden 2007 lopussa pää-
dyin Rusutjärvelle, jossa viihdyn erinomaisesti. 

Politiikka ja poliittinen päätöksentekojärjestelmä sekä 
hallinto on tullut tutuksi työelämän kautta. Työskentelin 
kauppa- ja teollisuusministeriössä sekä työ- ja elinkein-
oministeriössä lähes koko työurani. Osallistuin aktiivisesti 
myös ammattiyhdistysliikkeen toimintaan. 

Kunnallispolitiikka alkoi kiinnostaa yhä enemmän kun 
lähestyin eläkeikää ja virtaa tuntuu  riittävän yhä. Tämän 
4-vuotiskauden olen osallistunut aktiivisesti sekä lauta-
kuntatyöskentelyyn että  SDP:n eri yhdistysten toimintaan.  

Tulevalla vaalikaudella haluan ensisijaisesti edistää Ru-
sutjärven kylän asioita.

Riitta Harkimo on valmis 
tekemään hartiavoimin 
töitä kylien elinvoimai-

suuden hyväksi. 

Ensimmäisen kerran olen tutustunut Tuusulaan jo 
pikkupoikana, tosin muutin pois 5-vuotiaana ja päätin 
tutustua Helsinkiin. Nyt olen muutama vuosi sitten 
palannut takaisin Tuusulaan ja tämä tuntuu 
kodilta pienen tauon jälkeen. 

Olen varatuomari, luvan saanut oikeu-
denkäyntiavustaja ja lakiasiaintoimis-
toyrittäjä. Olen tehnyt pitkän työuran 
finanssialalla vakuutusalan juridisissa 
tehtävissä, joissa olen erityisesti pereh-
tynyt liikennevakuutukseen, työtapa-
turma-asioihin, potilasvahinkoihin ja 
ylipäänsä kaikkeen lääketieteeseen, 
vahingonkorvausoikeuteen ja oikeu-
denkäyntien hoitamiseen liittyvään. 
Olen vuosien varrella ollut lukuisissa 
luottamustehtävissä. Olen Lakimies-
liiton valtuuskunnan jäsen, Helsingin 
yliopiston Alumniyhdistyksen val-
tuuskunnan 2. varapj sekä kansain-
välisen vakuutusoikeuden järjestön 
hallituksen jäsen.

TÄRKEÄT ASIAT OVAT                  YKSINKERTAISIA 

Olen perheenisä ja yrittäjä Nuppulinnasta. Työskentelen 
yrittäjänä maanrakennusalalla. Ennen yrittäjäksi ryhtymis-
täni työskentelin samalla alalla. Olin silloin työsuojeluval-
tuutettuna sekä luottamusmiehen tehtävissä. 

Olen yli kahdenkymmen vuoden ajan katsellut sivusta 
kuinka meiltä radanvarren asukkailta vain viedään palve-
luita. Kun aikoinamme muutimme Nuppulinnaan, täällä oli 
kauppa ja baari ja junaseisake. Nyt on vain ”junanjäljet”. Nyt 
kun pitäisi aikuisten päästä omiin töihinsä, lasten kouluun 
ja opiskelemaan ja ikäihmisten omille asioilleen, niin millä 
mennä? HSL:n reitit ja vaihtoyhteydet tarjoavat haja-asu-
tusalueiden asukkaille usein varsin hitaita yhteyksiä moni-
ne vaihtoineen ja palvelevat huonosti varsinkin ruuhka-ai-
kojen ulkopuolella. 

Haluan uskoa, että radanvarsialueita halutaan kehittää 
eteenpäin, ei taaksepäin. Toimiva julkinen liikenne, jonka 
aikataulut ja vaihtoyhteydet pelaavat on meille radan var-
ren ihmisille tärkeä asia. Töihin, opintoihin ja asioimaan 
pitää päästä myös julkisilla. 

Peruspalveluiden käyttö ja saatavuus täytyy turvata 
kaikille. 

Jari Hagström
yrittäjä
Nuppulinna

RADANVARREN 
ASUKKAIDEN 
ÄÄNI KUULUVIIN

*Kyläkoulut ovat tärkeä osa kylien elinvoimaisuutta. Ru-
sutjärven koulu tulee säilyttää.

*Kyläteiden kunnossapito luo turvallisuutta, Rusutjär-
ven tie tulee vihdoin kunnostaa. 

*Kylien elinvoimaisuutta lisää oikea-aikainen ja ajan 
tasalla oleva kaavoitus, kaavamuutokset tulee toteuttaa 
asukaslähtöisesti.

Riitta Harkimo 
yrittäjä, eläkkeellä 
Rusutjärvi

Itselläni on kolme lasta ja kaksi lastenlasta,  
joiden elämässä mukana ollen olen saanut op-

pia, mikä elämässä on oikeasti tärkeää. Tärkeät 
asiat ovat varsin yksinkertaisia; turval-

linen päivähoito, hyvät ja toimivat 
koulut, tehokas sosiaali- ja terve-
ydenhoito, liikenneturvallisuus, 

hyvät kulkuyhteydet ja liikunta-
mahdollisuudet. Näiden asioiden 

eteen olen valmis tekemään 
töitä, sikäli kun saamani äänet 
sen mahdollistavat. Sote-uu-
distuksen ollessa eduskunnan 
käsiteltävänä on hyvä jo tässä 
vaiheessa pitää huolta siitä, 
miten kuntalaisten sote-palve-

lut hoidetaan aikanaan hyvin-
vointialueiden vastuulla.

Taisto Hujala 
varatuomari, yrittäjä 
Paijala, Koskenmäki

Olen ollut kuljetusalalla nelisenkymmentä vuotta. Pääasiassa lin-
ja-autokuskina, mutta myös kuorma-autonkuljettajan. Aiemmin 
olin mukana myös AKT:n paikallistoiminnassa. Olen asunut Joke-
lassa vuodesta 1981, mitä nyt tein vajaan kymmenen vuoden ajan 
lenkin Hyvinkäälle. Nyt olen työväentalolla talonmiehenä. Jokela 
on mukava ja rauhallinen paikka asua ja sellaisena toivottavasti 
pysyykin. 

Joukkoliikenneasiat kiinnostavat tietenkin, kun sitä puolta on 
ikänsä tehnyt. Pesti yksilövalmentajana työtoimintakeskuksessa 
antoi toisenlaista kokemusta ja ajatuksen aihetta. Siinä työssä oli 
apua, että on koko työelämän ollut ihmisten kanssa tekemisessä. 
Siellä näki, miten elämä voi eri syistä lähteä huonoon suuntaan, ja 
että joskus oikeaan saatu tuki, vaikka pienikin, voi auttaa paljon-
kin. Tuettu ja ohjattukin työ antaa elämään sisältöä ja ryhtiä sekä 
sosiaalisia kontakteja, vaikkei tie säännölliseen palkkatyöhön 
aukeaisikaan. 

Jouko Huovinen
talonmies, autonkuljettaja
Jokela

PIENIKIN TUKI VOI AUTTAA
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Olen 52-vuotias nainen Tuusulasta. Olen 
naimisissa ja kahden aikuisen lapsen äiti 
ja olenpa myös kahden suloisen pienen 
mummukin! Lisäksi kotonamme asuu 
kaksi rescue-eläintä, kissa ja koira, su-
lassa sovussa maatiaiskissamme kans-
sa.

Harrastan liikuntaa eri muodoissa, 
lukemista, teatteria ja kielten opiskelua 
sekä nautin pitkistä metsälenkeistä kau-
niissa kunnassamme Sulo-koiramme 
kanssa. Ammatiltani olen varhaiskasva-
tuksen opettaja ja työskennellyt paljon 
kansainvälisissä ympyröissä eri maissa 
ja usealla eri kielellä.

Asetuin ehdokkaaksi kuntavaaleissa, 
jotta minulla olisi mahdollisuus vaikuttaa 
oman kuntani kehittämiseen ja etenkin 
vanhusten hyvinvointi on minulle hyvin 
tärkeää.

Jaana Jäntti
opettaja
Kannisto

VANHUSTEN HYVINVOINNIN ASIALLA

Olen asunut Tuusulassa lähes 
koko ikäni ja kasvattanut tääl-
lä kolme lastani. Lapsiper-
heiden elämä ja harrastukset 
ovat tulleet tutuiksi, myös 
urheiluseuran hallitustoimin-
ta. Vammaispalveluiden pal-
veluohjaajana ja kehitysvam-
maisen sisareni kautta olen 
oppinut katsomaan asioita 
sekä viranomaisen että omai-
sen näkökulmasta. Minulle 
tärkeää on ihmisten lähiympäristön ja olosuhteiden paran-
taminen. Jokainen meistä on ainutlaatuinen ja kaikilla on 
oikeus hyvään elämään ja oikeus saada apua sitä tarvitessa.

Tuusulan positiivinen kasvu on säilytettävä. Asumisen 
monimuotoisuus on yksi tärkeistä tavoitteista. On mahdol-
listettava myös erityistarpeisten kuntalaisten yksilöllinen 
asuminen.

Harrastustoimintaa on tarjottava laaja-alaisesti kaikille. 
Panostaminen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin on 
tärkeää erityisesti lapsille ja nuorille.

Vanhuksille ja erityisryhmille on taattava mielekästä päi-
vätoiminta. Virtuaalikontakti on tervetullut lisä nykyiseen 
palvelutarjontaan, mutta ei korvaa yhteisöllistä toimintaa.

Minttu Junela 
vammaispalveluiden palveluohjaaja 
Riihikallio

HYVÄN ELÄMÄN EVÄÄT 
KAIKILLE – MYÖS 
ERITYISRYHMILLE

NYT ON JOKELAN VUORO
Pasila-Riihimäki lisäraiteiden rakentaminen on nyt tulossa 
Jokelan kohdalle. Jokelasta on hyvät paikallisjunayhtey-
det sekä etelään Helsingin ydinkeskustaan että pohjoiseen 
aina Tampereelle asti. Lisäraiteiden myötä mahdollisuus 
lisätä junavuoroja paranee oleellisesti ja ne antavat mah-
dollisuuden myös avata suljetut seisakkeet. Kunnan on 
vihdoin viimein tartuttava toimeen Jokelan erinomaisen 
sijainnin hyödyntämiseksi. Valmistelussa oleva Jokelan 
puutarhakaupungin keskustan yleissuunnitelma antaa tä-
hän hyvät linjaukset, kunhan kaavoitukseen saadaan vauh-
tia ja muun muassa radan alitus Peltokaareen toteutettua 
lisäraiteiden rakentamisen yhteydessä.

Koronapandemian jälkeinen aika tulee olemaan haasteel-
linen myös kuntatalouden kannalta. Emme vielä tiedä kaik-
kia vaikutuksia, mutta on uskallettava välttää 1990-luvun 
laman aikaiset virheet eikä karsia kuntalaisten palveluja.

Olen 73-vuotias kauppatieteiden maisteri Jokelasta, ny-
kyisin eläkeläinen ja Jokelan Eläkkeensaajien puheenjoh-
taja. Olen ollut Tuusulan eri luottamustehtävissä vuodesta 
1981 lukien. Nyt toimin viidettä kautta valtuutettuna ja sa-
malla ensimmäisenä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-
sen lautakunnan puheenjohtaja. Tällä kaudella toimin myös 
Keudan yhtymävaltuuston ja Laurean alueneuvottelukun-
nan puheenjohtajana sekä Kiljavan Sairaala Oy:n hallituk-
sen jäsenenä.

Valitse kokemusta Jokelasta!  

Aarno Järvinen 
kauppatieteiden maisteri, eläk. 
Jokela

Aarno Järvinen tietää, että kirjasto ja Jokela-talo on kaike-
nikäisille jokelalaisille tärkeä palvelu ja kokoontumispaikka.

Olen 53-vuotias työsuojeluvaltuutettu. Asun Vanhassakylässä. 
Harrastan mökkeilyä ja olen aktiivinen penkkiurheilija. Tuusu-

lassa tulisi kehittää kaavoitusta, nuorisopalveluja ja liikuntapaik-
koja. Koko kuntaa tulisi kehittää tasapuolisesti unohtamatta Poh-
jois-Tuusulaa. 

Markku Kaarlejärvi 
työsuojeluvaltuutettu
Vanhakylä 

NUORISOPALVELUJA 
JA LIIKUNTAPAIKKOJA!
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Tuusulan tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Siksi olen muka-
na kuntavaaleissa.

Minulle on tärkeää huolehtia toimivasta arjesta: lasten 
on saatava hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaan-
sa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen. 
Juuri näinä aikoina on väliä sillä, kuka asioista on päättä-
mässä. Kyse on arvoista, kyvystä ja halusta vaikuttaa.

Minut tunnetaan aktiivisena, iloisena ja myönteisenä 
yhteistyökumppanina, joka ei kuitenkaan pelkää ottaa kan-
taa ja viedä asioita ratkaisuun. Asiat tulee hoitaa lähellä 
ihmistä ja kuntalaista kuunnellen. Politiikkahan on meidän 
yhteisten asioiden hoitamista.

Olen ollut mukana SDP:n toiminnassa kymmeniä vuosia 
ja ammattiyhdistysliikkeen palveluksessa lähes 40 vuotta. 
Tämä aika on rakentanut näköalaa, mutta pitänyt samalla 
jalat maassa. Tiedän mitä ihmisten arki on ja mitä taval-

LÄHELLÄ IHMISTÄ, 
KUNTALAISTA 
KUUNNELLEN

linen meikäläinen arvostaa ja mitä Tuusulan tulee tarjota 
asukkailleen.

Marju Karlsson 
Kirjanpitäjä 
Mattila, Myrtinoja

Marju Karlsson 
arvostaa taidet-
ta ja kulttuuria 
sen tekijänä ja 
kokijana. 

PAREMPI ARKI 
- PAREMPI ELÄMÄ 

PIDETÄÄN HEIKOMMISTA HUOLTA
Olen 65-vuotias nuorekas eläkeläinen. Työskentelin noin 
40 vuotta Kellokosken sairaalassa erikoissairaanhoitajana 
monenlaisissa tehtävissä. Perheeseeni kuuluu aviomies 
Pentti ja pojat Jani ja Sami sekä sopivasti lapsenlapsia. 

Vuonna 1997 aloitimme rakentamaan ystäväpariskunnan 
kanssa nuorille mielenterveyskuntoutujille tarkoitettua 
nuorisokotia, jonka nuoret nimesivät Possulaksi talon pin-
kin värin vuoksi. V 2001 rakensimme  
sen viereen asuntoja viidelle kuntoutumisessaan eden-
neelle nuorelle. Elämä oli mielekästä, mutta kiireistä. Nuo-
risokoti jatkaa edelleen toimintaansa, mutta vetovastuu 
on siirretty seuraavalle sukupolvelle. Perheemme mottona 
on aina ollut pitää heikommista huolta. Myös Kellokosken 
Jäähallin rakentamiseen osallistuimme aktiivisesti ja oli 
hienoa nähdä talkoohengen kasvaminen.

Toimin puolisoni Pentin 16 valtuustovuoden jälkeen nyt 
toista kautta Tuusulan kunnanvaltuutettuna. Olen myös 
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän valtuuston 2. vara-
puheenjohtaja, Kellokosken Omakotiyhdistyksen  

hallituksen jäsen sekä Kalliomaan koulun tukiyhdistyksen 
puheenjohtaja.

Kuntatalouden tasapainosta huolehtiminen antaa mah-
dollisuuden tuottaa asukkaille erilaisia asumismuotoja ja 
hyvät peruspalvelut. Luottamustehtävissäni haluan pa-
rantaa Kellokosken ja Jokelan sosiaali- ja terveyspalvelui-
den saatavuutta lähipalveluina ja lisätä sekä omistus- että 
vuokra-asuntojen tuotantoa ja tonttitarjontaa kaiken ikäi-
sille Kellokoskella. Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvat-
tava ja koulukiusaamiseen on puututtava vankalla kädellä. 
Syrjäytymisen ehkäisyyn on lisättävä resursseja. Arjen tur-
vallisuus muodostuu hyvistä palveluista. Tämä on tärkeää 
varsinkin varttuneelle väestölle.

Rentoudun hyvän dekkarin, penkkiurheilun, musiikin ja 
mökillä Päijänteen aaltojen äärellä. 

Aila Koivunen 
psykiatrinen erikoissairaanhoitaja 
Kellokoski

Olen 49-vuotias perheellinen aineenopettaja Hyrylästä. 
Työskentelen opettajana Jokelan yläkoulussa ja lukios-
sa. Minulla on vankka kosketuspinta nuorisoon ja heidän 
kokemusmaailmaansa. Vaikeina aikoina kokemuksesta on 
hyötyä, mutta muutoksiin on myös vastattava ennakkoluu-
lottomasti.

Olen ollut politiikassa mukana 20 vuoden ajan. Olen 
toiminut valtuutettuna 17 vuotta, lautakuntien puheenjoh-
tajana 10 vuotta, pari vuotta kunnanhallituksessa ja nyt 
valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.  On ollut 
antoisaa tehdä työtä kuntalaisten parhaaksi. Se antaa 
perspektiiviä ymmärtää tavallisten ihmisten moninaisia 
tarpeita paremman kunnan kehittämiseksi.

Sitoudun pormestariohjelmaan ja sen avoimuuteen ja 
muutoshalukkuuteen 100-prosenttisesti. On ollut etuoikeus 
saada työskennellä uuden hallinnon parissa, vaikka olemme 
joutuneet painimaan ennennäkemättömän kriisin keskellä. 

Tällä valtuustokaudella aloitettu koulutuksen palvelu-
verkon käynnistyminen on myös tulevan valtuuston merkit-
tävin tehtävä. Nollatoleranssi sisäilmaongelmiin on suuri, 
mutta myös kestävän kehityksen kannalta merkittävä pää-
tös. Kuntakeskuksiamme täytyy vaalia ja kehittää ja palve-
lut niissä on turvattava!

Parempi arki tarkoittaa terveyspuolella päätösten tasa-
puolisuutta ja ryhdikkyyttä, mutta myös talouden kriittistä 
tarkastelua Keusoten kulujen kasvaessa kestämättömästi. 
Opetuspuolella sisäilmaltaan puhtaita rakennuksia, joissa 
annetaan 2020-luvun parasta opetusta Keski-Uudella-
maalla. Ja maanrakennuspolitiikassa riittävän rakennus-
kannan tarjoamista kunnan alati lisääntyvälle väkimäärälle. 

Kunnan pitää tarjota kattavasti virikkeitä kuntalaisilleen. 
Paremmat ulkoilumahdollisuudet, paremmat liikenneyh-
teydet, parempi museo ja kirjasto ja parempi tulevaisuus. 
Parempi elämä ja parempi osallisuuden tukeminen. Niiden 
eteen olen valmis valjastamaan osaamiseni ja motivaationi. 

Kim Kiuru
historian, yhteiskuntaopin ja psykologian lehtori
Hyrylä, Hyökkälä 
Kunnanvaltuutettu 
Valtuuston I vpj.

Aila Koivunen nauttii 
luonnosta, sillä siellä 
ymmärtää elämän ja 
asioiden tärkeysjärjes-
tyksen.
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LAADUKAS KOULUTUS  
ON TÄRKEÄÄ
Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi ihanaa tytärtä. Harrastan puutarhatöi-
tä, ulkoilua ja liikuntaa lasten kanssa sekä tuki- ja vapaaehtoistyötä mo-
nella saralla.

Sydäntäni lähellä ovat perheiden, lasten ja nuorten asiat. Perheiden 
tuki ja laadukas koulutus ovat tärkeitä asioita tulevaisuutemme kannalta. 

Satu Kumpulainen
erityisluokanopettaja
Hyrylä, Vesitorninmäki

Olen 69-vuotias eläkeläinen. Asun vaimoni kanssa Vaunu-
kankaalla. Yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat minua. Har-
rastan veneilyä ja Tuusulan Tunareiden kanssa mopoilua ja 
voittoa tavoittelematonta hyväntekeväisyyttä mm. nuorten 
ja sotaveteraanien hyväksi.

Arvostan elinympäristöä, jossa on hyvä asua ja elää. 
Olen valmis toimimaan arvomaailmani puolesta.

Kunnallisvaaliehdokkaana tavoitteitani ovat
• hyvät palvelut meille kaikille
• vahva kuntatalous
• kohtuulliset asumiskulut
• sujuvat liikenneyhteydet
• turvallinen ympäristö

 Kehittyvä kunta takaa hyvät kauppapalvelut ja uudis-
tuvat liikunta- ja hyvinvointipalvelut. Asumisen tulee olla 
kohtuuhintaista ja liikenteen sujuvaa.

Eläkeläisten ja ikäihmisten hyvinvointi on kuntamme 
voimavara. Siitä ei tule tinkiä. Ikäihmisten kotona asumista 
tulee tukea hyvillä palveluilla. Lisäksi sujuvat liikenneyh-
teydet kunnan sisällä ovat meille tarpeellisia. Eläkeläisten 
ja ikäihmisten harrastustoimia ja kulttuuripalveluita tulee 
kunnassamme olla tasapuolisesti.

Hyrylän kauppakeskuksen rakentaminen elävöittää kes-
kustaa ja lisää puuttuvia palveluita. Urheilukeskuksen laa-
jentaminen tuo lisää liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapal-
velut tulee olla jokaisen ulottuvilla aluevastuu periaatteella. 
Etelä-Tuusulan pyörätiet tulee korjata seuraavaksi. Kaunista 
luontoa tulee vaalia ja saada yhteiskäyttöön. Uimapaikat pi-
tää saada siisteiksi ja viihtyisäksi. Turvallinen varhaiskasva-
tus ja koulut ovat perheille houkutin muuttaa kuntaamme.

Juhani Kuoppala
Lentokonetarkastaja, eläk.  
Vaunukangas

HYVÄ ASUA JA ELÄÄ 
TUUSULASSA

Kyllä pitää. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat viime 
vuosina nousseet vauhdilla. Sähkönsiirtomaksujen nousu 
on ollut tapetilla useita vuosia muutamien isojen sähkön-
siirtoyritysten siirryttyä ulkomaisten sijoittajien käsiin. 
Yleisen mielipiteen ja pientaloasujien edunvalvojan, Oma-
kotiliiton, painostuksen tuloksena Marinin hallitus on on-
neksi korjaamassa tilannetta.  

Kunnissa päätetään suuri osa pientalo-kustannuksista. 
Tuusulan kunnanhallitus esitti viime syksynä rajuja 34-45 
% kiinteistöverokorotuksia vakituiselle asunnolle ja ton-
tille. Onneksi pientaloasukkaiden ja Omakotiyhdistyksen 
kannanottojen jälkeen valtuusto taipui puolittamaan kun-
nanhallituksen esittämän korotuksen. Vastaavia korotu-
sesityksiä on varmasti tulossa jatkossakin. Siksi valtuus-
toon kannattaa valita valtuutettuja, jotka eivät hyväksy 
kunnan alijäämien kattamista erityisesti pientaloasujien 
kukkarosta. 

Kunnallinen vesi on syytä nostaa vahvan silmälläpi-
don kohteeksi. Vesilaitokset ovat samanlaisia luonnollisia 

PITÄÄKÖ PIENTALOASUJAN OLLA HUOLISSAAN? 

Päivö Kuusisto on Hyrylän Seudun Omakotiyhdistyksen puheenjohtaja ja tietää, että omakotiasuminen pitää liikkeellä.  

monopoleja, kuin sähkönsiirtokin. Jyväskylässä jo yritet-
tiin käynnistää vesilaitoksen myynti osittain viime vuon-
na. Samalla kaavalla myytiin parikymmentä vuotta sitten 
kunnallisia sähkönsiirtoyhtiöitä ensin suurille kotimaisille 
toimijoille, jotka myöhemmin käärivät suuret voitot myy-
mällä sähkönsiirron ulkolaisille sijoittajille. Koko prosessin 
kustannukset rahastetaan lopulta kuntalaisilta.

Kuntatalouden hoidon on oltava vakaata ja tarkkaa. 
Talouden tasapainosta on huolehdittava, ettei jouduta pa-
niikkiratkaisuihin.  Hyvät kuntapalvelut; terveys, koulutus 
ja turvallinen Tuusula olkoot tavoitteemme! 

Olen omakotiaktiivi ja talousosaaja ja ehdolla Tuusulan 
kunnanvaltuustoon.  

Päivö Kuusisto 
laskentatoimen yo-merkonomi 
kunnanvaltuutettu, kuntakehityslautakunnan jäsen 
Paijala-Lahela



PIIPPO, ANTTI 
maanmittausinsinööri 
Hyrylä 
antti.piippo@outlook.com

LAHDENPERÄ, TUULA
opettaja
Mattilan alue
tuula.lahdenpera1@gmail.com

LEHTINEN, MAUNO
sosiaalineuvos, VM
Riihikallio
mauno1.lehtinen@gmail.com

LEHTONEN, JUKKA
mittausteknikko
Jokela
jukka.lehtonen@tuusula.fi

ÅHS, NIINA-LIISA
sairaanhoitaja
Kellokoski
niina-liisa.ahs@outlook.com

ÅMAN, TONI
toimitsija
Kirkonkylä
toni.aman.888@gmail.com

SIRNÖ, EMMI
bio- ja elintarviketekniikan insinööri
Jokela
emmi.sirnio@luottamus.tuusula.fi 

STELLBERG, KARI
huoltoteknikko, eläk.
Hyrylä, Mahlamäki
kari.stellberg@kolumbus.fi

SULANDER, JORMA
koneenhoitaja, eläk.
Hyrylä, Vaunukangas
jorma.sulander@gmail.com

PELTONEN, JANI
yrittäjä
Hyrylä
jamaskavis@gmail.com

NUUTINEN, ANNINA
sairaanhoitaja, ensihoitaja
Riihikallio
annina.nuutinen@gmail.com

PALOMÄKI, ULLA
hoitotyön esimies, työnohjaaja
Nuppulinna
palomulla@gmail.com

KUUSISTO, PÄIVÖ
laskentatoimen yo-merkonomi
Lahela, Paijala
paivo.kuusisto@icloud.com

HUJALA TAISTO
varatuomari, yrittäjä
Paijala, Koskenmäki
taisto.hujala@icloud.com

JUNELA MINTTU (SIT.)
vammaispalv. palveluohjaaja
Riihikallio
minttu.junela@gmail.com

JÄNTTI, JAANA
opettaja
Kannisto
jaanaj@ishelsinki.fi

JÄRVINEN, AARNO
kauppatieteiden maisteri, eläk.
Jokela
ajarvine@sci.fi

AALTONEN, AKI 
tekninen neuvoja, insinööri AMK 
Nahkela 
aki.aaltonen@tikkurila.com

ENROTH, JORI
hitsaaja 
Jokela 
jori.enroth@hotmail.com
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AIRIKKA, JERRY 
kenttäpäällikkö  
Riihikallio
airikka.jerry@gmail.com

AIRIKKA, ILONA 
vuoropäällikkö
Riihikallio
ilona.narva@hotmail.com

ERONEN, TUUKKA 
opiskelija
Jokela
tuukka.eronen@gmail.com

HUOVINEN, JOUKO
talonmies, autonkuljettaja
Jokela
jouko.huovinen@gmail.com

KUOPPALA, JUHANI
lentokonetarkastaja, eläk.
Vaunukangas
juhani1351@gmail.com

NYHOLM, JOHANNA
lähihoitaja, luottamusmies
Kirkonkylä
johannanyholm60@gmail.com

VÄÄNÄNEN, ELINA
YTM, HR-asiantuntija
Lahela
elina.vaananen@outlook.com

RÄSÄNEN, TAITO
pääluottamusmies
Lahela
taito.rasanen@tuusula.fi

SEPPÄLÄ. SIRPA
palvelupisteen esimies
Jokela
sirpa.seppala@tuusula.fi
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UDD, HELI
merkonomi
Kellokoski
heli.udd@kolumbus.fi

VASTAPUU, TIA
myyjä
Riihikallio
tia.vastapuumaria@gmail.com

VIRTANEN, JUKKA
urheilumanageri
Riihikallio
jukka.virtanen@jukrat.fi

RAATESALMI-SALONEN, TERHI
työsuojelutarkastaja
Kirkonkylä
terhi.raatesalmi-salonen@live.com

PIRTTINEN, KRISTA
tuotepäällikkö, autoinsinööri
Riihikallio
krista.pirttinen@gmail.com

PULSKA, JERE
ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja
Riihikallio
jere.pulska@gmail.com

PÄRSSINEN, KAARINA
psykologi, eläk.
Hyrylä, Kievari
kaarinaparssinen@gmail.com

LEHTONEN, KYÖSTI
diplomi-insinööri
Kellokoski
kyostile@kolumbus.fi

LEHTONEN, PIRJO
varhaiskasvatuksen asiantuntija
Kellokoski
pirjole@kolumbus.fi

TIKKANEN, JOONA
puuseppä
Jokela
joonatik@gmail.com

KARLSSON, MARJU
kirjanpitäjä
Mattila, Myrtinoja
karlssonin.posti@pp.inet.fi

KIURU, KIM
FM, historian, yhteiskuntaopin ja 
psykologian lehtori, Hyökkälä
kim.kiuru@tuusula.fi

KOIVUNEN, AILA
psyk. erikoissairaanhoitaja
Kellokoski
aila.koivunen@kolumbus.fi

KUMPULAINEN, SATU (SIT.)
erityisluokanopettaja
Hyrylä, Vesitorninmäki
satkumpulainen@gmail.com

HARKIMO, RIITTA
yrittäjä, eläkkeellä
Rusutjärvi
rharkimo@gmail.com

GIRAY-ÖNGÖRÜR, GAZALE 
YTM, perhetoiminnan  
koordinaattori, Mattilan alue
gazale.giray@gmail.com

GUSTAFSSON, JOUNI
YTK, toiminnanjohtaja
Jäniksenlinna
jouni.k.gustafsson@gmail.com

GUSTAFSSON, REETTA
opiskelija
Jäniksenlinna
reetta.gustafsson@gmail.com
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Tässä 
SDP:N KUNTAVAALIEHDOKKAAT 
Tuusulassa. 

HAGSTRÖM, JARI
yrittäjä
Nuppulinna
hagstromjari@gmail.com

KAARLEJÄRVI, MARKKU
työsuojeluvaltuutettu
Vanhakylä
markku.kaarlejärvi@tuusula.fi

LINDBERG, ARTO
pormestari
Riihikallio
arto.lindberg@tuusula.fi

LINDBERG, SARA
opiskelija
Riihikallio
sarajohanna.lindberg@gmail.com

MÄENSIVU, KARITA
haastemies
Vanhakylä
karita.maensivu@kolumbus.fi

RUISLEHTO, KIRSTI
tradenomi, eläk.
Kellokoski
kirsti.ruislehto@gmail.com

VÄHÄMÄKI, ERKKI
turvallisuuspäälllikkö
Lahela
erkki.vahamaki@tuusula.fi
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Ehdokkuuteni perusteena on vankka kokemus kunnallispolitiikasta ja 
-taloudesta. Olen ollut muun muassa Tuusulan  kunnanhallituksen ja 
tarkastuslautakunnan jäsen, sote-lautakunnan puheenjohtaja ja HUS:n 
valtuuston puheenjohtaja. Myös monipuolinen toimintani järjestöissä 
on tuonut paljon tietoja ja taitoja. Kuntapäättäjältä vaaditaan hyvää yh-
teiskunnallista ja taloudellista tietoa ja näkemystä.  Sitä uskon minulla 
olevan. 

Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on keskeisin 
valtuustotyön tavoitteeni sekä sote-uudistuksen onnistuminen kunta-
laisten parhaaksi. Kuntalaisten kärsimien koronapandemian haittojen 
korjaaminen on lähiajan kiireinen tehtävä.

Mauno Lehtinen 
sosiaalineuvos, VTM  
Riihikallio

VANKKAA YHTEISKUNNALLISTA OSAAMISTA

Olen lähtenyt ehdokkaaksi, koska tunnen, että minulla on vielä intoa lähteä 
suunnittelemaan ja vaikuttamaan kuntalaisten palveluihin. Työni kautta mi-
nulla on osaamista koulutukseen liittyvissä asioissa ja olen viimeisten vuo-
sien aikana päässyt perehtymään ikäihmisten selviytymiseen. Lasten 
ja nuorten kasvun tukeminen on mielestäni todella tärkeää, heihin 
on panostettava. 

Olen toiminut erilaisissa luottamustehtävissä 80-luvulta läh-
tien ja olen aina pystynyt perustelemaan ja tekemään päätöksiä. 

Harrastuksiini kuuluu karavaanaritoiminta, olen siellä mu-
kana hallituksen jäsenenä. Olen toiminut myös Siskoissa ja Si-
moissa kauppa-apuna koronan aikana. Vapaa-aikana neulon, 
ulkoilen koiran kanssa ja hiihdän olosuhteiden niin salliessa. 

Uskon yhteistyöhön kaikkien kanssa ja puolustan rohkeas-
ti oikeaksi kokemiani asioita!

Tuula Lahdenperä
opettaja
Mattilan alue

YHTEISTYÖTÄ JA ROHKEUTTA

Tuusula on tullut minulle perinpohjin tutuksi, kun olen työs-
kennellyt noin 40 vuotta Tuusulan kunnassa mittaustek-
nikkona. Kunnallispolitiikkakin on minulle tuttua vuosien 
ajalta. Tällä kaudella olen ollut nimistötoimikunnan varapu-
heenjohtajana ja kuntakehityslautakunnan varajäsenenä. 

Tiedän, miten kunta toimii ja se antaa kunnallisena päät-
täjänä toimimiseen hyvän pohjan.  Nyt kun elämäntilanne 
sallii päivätöistä luopumisen, on kunnallisena luottamus-
henkilönä mahdollista käyttää aiempaa enemmän aikaa. 
Aikaa jää myös luonnossa liikkumiselle. Luonnon puhtaus ja 
monimuotoisuus ovat minulle tärkeitä arvo. Erityisesti poh-
javesistä ja niiden puhtaudesta on pidettävä huolta. 

Olen myös Jokelan Teboilin johtoryhmän vakituinen jä-
sen. Se on vanhanajan some, jossa jutut, tiedot ja mieli-
piteet välittyvät parhaalla mahdollisella tavalla. Ihmiseltä 
ihmiselle. 

Jukka Lehtonen 
mittausteknikko 
Jokela   

PIDETÄÄN HUOLTA 
LUONNOSTA JA 
POHJAVESISTÄ

PIDÄN TÄRKEÄNÄ, ETTÄ:
Kellokosken keskus-
tan, Ruukin alueen 
ja Sairaala-alueen 
kehittämistä sekä nii-
den elinvoimaisuuden 
eteen tehdään yhdes-
sä edistäviä ratkaisu-
ja. Taajamakeskus-
toihin panostaminen 

luo edellytyksiä palveluille ja joukkoliikenteelle – juuri 
niille asioille, joita ihmiset arvostavat. Keskusta-alueel-
le tulee toteuttaa monimuotoista, nuorista ikäihmisille 

soveltuvaa asumismuotoja.
Jokaisella on mahdollisuus liikkua terveyden ja hyvin-

voinnin kannalta riittävästi. Elinympäristön on tuettava 
rakenteellisesti ja sosiaalisesti fyysistä aktiivisuutta. 
Kaikille ikä- ja ihmisryhmille on oltava tarjolla mielekäs-
tä liikuntaa. Tasa-arvon ja kestävän kehityksen tulee olla 
myös liikuntakulttuurin keskiössä. Nuoret tarvitsevat 
enemmän harrastus-, liikunta- ja muita palveluita paran-
tamaan henkistä ja fyysistä hyvinvointiaan.

Arjen turvallisuus vastaa kyläläisten odotuksia asui-
nalueellaan. Etenkin arkielämän turvallisuuden tunne 
vaihtelee ikäryhmittäin. Iän karttuessa ja toimintaky-

vyn heikentyessä arjen turvallisuus nousee yhä merkit-
tävämpään rooliin. Ikäihmisten tapaturmien ehkäisy ja 
turvallinen asuminen luovat edellytyksiä mielekkääksi ja 
turvalliseksi koettuun elämään.

Vaimo sekä kolme aikuista lasta ja lapsenlapset pitä-
vät arjen rikkaana ja touhukkaana.

Kyösti Lehtonen 
diplomi-insinööri 
Kellokoski

HUOLEHDITAAN LAADUKKAASTA TOIMINNASTA JATKOSSAKIN
Tuusulan varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus on laadukasta.  Hyväs-
tä, ajanmukaisesta ja jatkuvasti kehittyvästä kasvatuksesta ja opetuk-
sesta tulee huolehtia myös jatkossa. Kuntastrategian mukainen tavoite 
”Tuusula on kasvatuksen ja opetuksen kärkikunta” pitää jatkossakin olla 
kirkkaana sekä mielessä että teoissa. 

Nuorten mahdollisuuksista koulutukseen, harrastustoimintaan ja 
mahdolliseen tuen tarpeeseen tulee huolehtia. Lapsille ja nuorille suun-
nattuihin toimintoihin ja palveluihin panostaminen on vanhan sanonnan 
mukaan ”kuin pistäisi rahaa pankkiin”. Pidetään kaikki mukana eikä anne-
ta yhdenkään lapsen tai nuoren syrjäytyä!

Korona-aika on osoittanut liikuntamahdollisuuksien, harrastustoimin-
nan ja kulttuuritarjonnan merkityksen ja arvon. Paljon on Tuusulassa jo 
kiinnitetty huomiota asianmukaisiin liikuntapaikkoihin ja monipuolisiin 

harrastusmahdollisuuksiin ja tämän pitää jatkua myös tulevaisuudes-
sa. Liikunta- ja harrastusmuodot vaihtelevat vuosien kuluessa ja näihin 
muuttuviin tarpeisiin tulee vastata.

Hyvä varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio-opetus, hyvät nuorisopal-
velut sekä mahdollisuudet pitää yllä hyvinvointia liikkumisen, harras-
tustoiminnan ja kulttuuritarjonnan avulla ovat minulle tärkeitä asioita, 
joiden eteen olen valmis tekemään töitä jatkossakin.

Pirjo Lehtonen 
varhaiskasvatuksen 
asiantuntija 
Kellokoski

Monella taholla aktiivinen Pir-
jo Lehtonen on myös kolmen 
aikuisen lapsen äiti ja kolmen 
lapsenlapsen mummi. 
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Valmistuin ylioppilaaksi viime keväänä Sibelius-lukiosta. Ko-
ronasta huolimatta olen voinut välivuoden aikana sijaistaa Rii-
hikallion koulussa ja oppia itsestäni ja nuorten hyvinvoinnista 
Tuusulassa. Aion edustaa ikäluokkaani, jotta kunnan päätökset 
tukevat myös nuorten kuntalaisten elämää. Keski-ikäinen mies 
ei voi ymmärtää 20-vuotiaan nuoren naisen tarpeita, ja minä-
kään en voi sanoa ymmärtäväni ikäihmisiä ja heidän etujaan. 
Siksi meitä kunnanvaltuutettujakin tulee olla mahdollisimman 
monenlaisia. 

En osaa sanoa ei, enkä hyväksy huonoa tai kieltävää vastaus-
ta. Olen harkitsevainen ja jääräpäinen, mutta myös ymmärtäväi-
nen, jos ja kun asiat perustellaan. Ei päättäjiä turhaan kutsuta 
päättäjiksi.

Tuusulan brändiä on rakennettu viime vuosina hurjasti. Taide 
on oivallisin brändäyksen aihe, koska se on aina ollut hiljainen 

osa Tuusulaa. Kulttuuri on elämäni. Nuorena olen ollut mukana 
monessa: kävin musiikkiluokkaa Rihassa, kuviskoulua, tanssin 
KETO:lla ja musisoin KUM:illa sekä Tuusulanjärven avoimessa 
musiikkikoulussa. Vankan pohjan ja vuosien jälkeen tanssahtelin 
vielä Sibelius-lukiossa. Taide on avartava harrastus. Sitä tulee 
tarjota ja kehittää kaikille tulevaisuudessakin – onneksi taide-
kasvastus saa Monion kautta tulta alleen!

Olen ehdolla, jotta nuorien asiaa ajetaan, eikä vain esitetä 
ajettavan. Toiset sanoo, toiset tekee. Tärkeintä ei ole tehdä po-
litiikka, vaan päätöksiä ja valintoja tasa-arvoisemman, vihreäm-
män ja sosioekonomisesti reilumman kunnan puolesta.

Sara Lindberg
opiskelija 
Riihikallio

KESKI-IKÄISET EIVÄT EDUSTA NUORIA

KYLÄT OVAT RIKKAUS
Olen neljännen kauden valtuutettu ja suvussamme 
valtuutettu jo kolmannessa polvessa. Valtuuston 
lisäksi olen ollut kulttuurilautakunnassa, sosiaali- 
ja terveyslautakunnassa, kasvatus-ja sivistyslau-
takunnassa ja kunnanhallituksessa, joten koke-
mukseni on monipuolinen.

Haja-asutusalueella asuvana koen, että kun-
taa tulee kehittää tasapuolisesti. Kuntakeskus-
ten ulkopuolelle jääviä kyliä ei saa unohtaa, vaan 
niille pitää antaa mahdollisuus olla kehityksessä 
mukana.

Julkinen liikenne tulisi saada toimimaan myös 
kunnan sisällä, jotta toimivia yhteyksiä saataisiin 
myös haja-asutusalueelle. Näin palvelut olisivat 
helpommin saatavilla myös kuntakeskusten ulko-
puolella asuville kuntalaisille.

Tuusula on laaja kunta ja meidän erilaiset 
asuinalueet ovat rikkaus, eivät suinkaan rasite. 
Annetaan arvoa myös niille pienille kyläkouluil-
le ja pidetään huolta hyvästä kouluverkostamme. 

Kaavoituksella täytyy varmistaa, että meillä löytyy 
kohtuuhintaisia asuntoja kuntalaisten eri elämän-
tilanteisiin.

Vapaa-aika kuluu paljolti koirahommissa, puu-
hailemme tottelevaisuus- ja rauniokoirajuttuja. 
Myös leipominen on ollut jo vuosia intohimoni. 

Valtuustovuosiin on mahtunut monenlaista, niin 
hyvässä kuin pahassa. Ensimmäisistä valtuusto-
vuosista on mieleen painunut muun muassa sitkeä 
vääntö Vanhiksen koulun puolesta. Viimeisimpänä 
ilahdutti kauan kaivattu Jokelantien kevyen liiken-
teen väylä, joten edelleen SISULLA JA SYDÄMEL-
LÄ MUKANA!

Karita Mäensivu 
haastemies
Vanhakylä/Purola 
Valtuutettu 
Kunnanhallituksen jäsen

Olen toiminut pitkään kunnallisissa luottamustehtävissä. 
Tuusulalaiset ovat äänestäneet minut valtuustoon lukui-
sia kertoja ja olen toiminut kunnanvaltuutettuna melkein 
kolmekymmentä vuotta. Olen kunnioittanut tätä valtakir-
jaa niin, että olen osallistunut kaikkiin kunnanvaltuuston 
kokouksiin näinä vuosina. Olen toiminut niin valtuuston 
kuin kunnanhallituksenkin puheenjohtajana. Tuusulaa olen 
edustanut erilaisissa kuntayhtymissä jo yli kolmenkymme-
nen vuoden ajan. Paraikaa olen muun muassa maakuntaval-
tuuston jäsen, HUS-valtuuston jäsen ja Keusoten valtuuston 
jäsen. 

Tuusulan kunnan päätehtävä on järjestää ja tuottaa la-
kisääteisiä palveluita sekä huolehtia kunnan elinvoimasta 
monin eri tavoin. Näistä asioista päätetään kunnanvaltuus-
tossa, ja siksi on merkitystä sillä ketä vaaleissa valitaan 
kunnanvaltuutetuiksi. Yhteisistä asioista päättäminen on 
pitkäjänteistä yhteistyötä ja kompromissien tekemistä 
enemmistön löytymiseksi. Minulle on tärkeää että Tuusu-
lassa on hyvät palvelut ja palvelut ovat myös saatavissa.

Kunnallisten palveluiden tärkeä ydin on sosiaali-ja ter-
veyspalvelut sekä varhaiskasvatus ja koulut. Tärkeää on 
tietysti että vesi tulee ja menee sekä tiet ovat käytettä-
vässä kunnossa. Tuusulassa sosiaali-ja terveyspalvelut 
järjestää Keusote-kuntayhtymä ja tavoitteeni on että pal-
velutaso voidaan ylläpitää hyvällä tasolla. Koulujen ja var-
haiskasvatuspalveluiden osalta tavoitteeni on laadukkaan 
sisällön lisäksi saada tilatkin asianmukaisiksi. Joudumme 
uudistamaan käytännössä kaikki koulut ja päiväkodit, jotta 
peittoamme erilaiset esiintyneet sisäilmaongelmat. Kan-
natan ripeää toimintaa jotta voimme luopua parakeista ja 

ELINVOIMAA PALVELUIDEN TURVAAMISEKSI
Arto Lindberg on 
Tuusulan ensim-
mäinen pormestari. 
Kuva Kari Kohvakka.

muista väliaikaisratkaisuista. 
Tuusulan vakaa kasvu edellyttää asuntorakentamista, 

työpaikkojen luomista ja kaupallisten palveluiden paran-
tumista. Tuusulaan pitää saada vuosittain vähintään 400 
uutta kotia, jotta voimme turvata ikäihmisille ja kaikenlai-
sille perheille mahdollisuuden hyvään asumiseen. Työpaik-
ka-alueita on pystyttävä avaamaan yrityksiä varten, jotka 
parantavat Tuusulan työpaikkaomavaraisuutta. Kaupallis-
ten palveluiden parantuminen edellyttää sujuvaa kaavoi-

tusta ja väestönlisäystä. Elinvoima on yhdistelmä tasaista 
kasvua ja tarjontaa.

Tuusula on kotini ja Tuusulan kehityksen puolesta aion 
edelleen toimia. Olen huono vastustamaan ja en oikein 
osaa ymmärtää näitä kaiken kehityksen vastustajia. Ää-
nestämällä minua tiedät varmuudella mitä saat.

Arto Lindberg 
Pormestari 
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KIPINÄ VAIKUTTAMISEEN 
VIE MUKANAAN
Nimeni on Annina Nuutinen. Olen 36-vuotias ja perheesee-
ni kuuluu kolme lasta ja aviomies. Asumme Riihikalliossa.

Olen toiminut ensihoitajana, sairaanhoitajana, lähihoi-
tajana ja näiden ammattien lisäksi olen toiminut hoiva-alan 
yrittäjänä. Tällä hetkellä työskentelen vammautuneiden 
yksikössä vastaavana sairaanhoitajana. Olen työskennellyt 
vuodesta 2003 terveydenhuollon tehtävissä. 

Vapaa-aikani kuluu lasteni harrastuksien parissa. Poi-
kani pelaa jääkiekkoa paikallisessa seurassa ja tyttäre-
ni harrastaa ringetteä, joten jäähallit ovat tulleet tutuksi. 
Itseeni kulutan lopun liikenevän aikani kuntosalilla, talvisin 
avantouiden ja kesäisin moottoripyöräillen.

Lähdin viime kuntavaaleissa mukaan kunnallispolitiik-
kaan ja siitä se kipinä vaikuttamiseen lähtikin.

Luottamustoimeni ovat: Tuusulan kunnan varavaltuu-
tettu, Tuusulan Demareiden puheenjohtaja. Tarkastuslau-
takunnan jäsen, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän 
valtuutettu. HUS-kuntayhtymän varavaltuutettu.

Annina Nuutinen 
sairaanhoitaja 
Riihikallio

Annina Nuutinen on 
Tuusulan Demarit 
ry:n puheenjohtaja.

Olen nyt kunnanval-
tuutettuna kolmatta 
kautta. Haluan edel-
leen olla mukana vai-
kuttamassa meidän 
kaikkien Tuusulaan, 
jossa ihan jokaisella 
on mahdollisuus asua 
ja elää hyvää elämää. 
Kuluneella kaudella 
olen ollut kuntakehi-
tyslautakunnassa ja 
toiminut SDP valtuus-
toryhmän puheenjoh-
tajana. 

Kunnan tontti- ja asuntotuotanto on pitkästä aikaa 
mahdollistamassa kunnan kasvua. Sitä tulee edelleen 
tukea kaikin keinoin, sillä vain siten turvaamme kunnan 
palvelut jatkossakin. Minulle on myös tärkeää, kuntalaisten 
oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu sekä mahdol-
lisuus osallistua sekä vaikuttaa oman arjen suunnitteluun. 
Siksi siis mukana uudelleen.

Ulla Palomäki 
hoitotyön esimies, työnohjaaja 
Linjamäki, Nuppulinna

TASAVERTAISUUTTA JA 
OSALLISUUTTA 

Ulla Palomäki on toiminut tällä 
kaudella valtuustoryhmän pu-
heenjohtajana.

Olen 44-vuotias neljän kouluikäisen lapsen äiti. Työsken-
telen lähihoitajana kotihoidossa Tuusulan kunnan alueella. 
Koulutustani olen syventänyt opiskelemalla mielenterve-
ys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon, sillä näiden 
palveluiden tarve kasvaa kaiken aikaa. Toimin Keusotessa 
SuPerin luottamushenkilönä sekä ammattiosastoni pu-
heenjohtajana.

Minulle tärkeitä asioita ovat lasten- ja nuorten syrjäyty-
misen ennaltaehkäisy sekä ikäihmisten palveluiden kehit-
täminen. Syrjäytymistä voidaan ehkäistä jo varhaiskasva-
tuksen puolella turvaamalla pienet ryhmäkoot ja koulutetut 
hoitajat. Kotihoidossa hoidettaville lapsille on tarjottava 
kerhotoimintaa. Matalankynnyksen palvelut nuorisolle 
tulisi turvata ja olla helposti saatavilla. Näin kynnys hakea 
tukea ja apua madaltuvat. 

Apua tarvitsevien ikäihmisten määrä lisääntyy lähivuo-
sina. Palveluverkostoa tulisi kehittää voimakkaasti ikäih-
misten omatoimisen pärjäämisen tueksi arjessa. Ikään-
tyneiden yksinäisyys on lisääntynyt viime vuosien aikana. 
Ihmisten elämäntilanteet ovat erilaisia ja siksi erilaisia 
asumismuotoja pitäisi kehittää entisestään, jolloin ikään-

tyvä voisi valita itselleen 
sopivan asumismuodon. 
Ryhmä- sekä yhteisöasu-
minen tukevat ikäihmisiä 
arjen selviytymisessä ja 
vähentävät yksinäisyyttä 
ja turvattomuutta. Ny-
kyisellään apua tarvitse-
ville ikäihmisille tarjolla 
on lähinnä vain kotihoi-
toa tai laitospainotteista 
asumista. 

Osallistuva budjetointi on selkeästi lisännyt yhteisölli-
syyttä ikään katsomatta koko Tuusulassa sekä asukkaiden 
halua kehittää omaa asuinympäristöään viihtyisämmäksi.

Rakennetaan yhdessä kaikki asukkaat huomioon otta-
vaa yhteisöllistä Tuusulaa.

Johanna Nyholm
Lähihoitaja, luottamushenkilö
Hyrylä

KATSOTAAN YHDESSÄ TULEVAAN 
JA TUETAAN TOISIAMME

AVOIMUUTTA JA RIPEYTTÄ PÄÄTÖKSENTEKOON
Olen 45 -vuotias neljännen polven paljasjalkainen 
Tuusulalainen, nykyisin Hyrylässä asuva kah-
den kouluikäisen lapsen isä. Ammatiltani olen 
rakennusalan yrittäjä. Vapaa-ajalla pelaan 
sählyä ja flipperiä sekä jalkapalloa katsomos-
ta käsin, aina paikallisista alasarjoista englan-
nin valioliigaan ja tietysti Huuhkajien koti- ja 
vieraspelit paikanpäältä nähtynä. 

Kunnanvaltuutettuna olen toimi-
nut kolme kautta vuodesta 2008, 
nyt kuluvalla kaudella olen ollut 
vaikuttamassa myös kunnan-
hallituksessa.

Kunta tarvitsee asuk-
kaita pystyäkseen tur-
vaamaan kuntalaisten 
hyvinvoinnin. Monen 
vuoden tauon jälkeen 
olemme vihdoin saaneet 
kunnan asukasluvun kas-
vuun. Myös kaavoitettuja 
ja lainvoimaisia omakoti ja 
yhtiömuotoisia tontteja riit-
tää myytäväksi tuleville ja ny-
kyisille tuusulalaisille. Yritykset 
ovat suoraa tulovirtaa Tuusulaan 
ja teollisuustonteille kunnassa 
onkin kova kysyntä. Haasteena on 

valitusten vuoksi viivästyvät teollisuustonttien kaavoi-
tukset. 

Asukasluvun ja yritysten kasvu takaa myös tu-
levaisuudessa mahdollisuuden kunnan menojen 
rahoitukseen, joita Tuusulassa riittää. Sisäilmaon-
gelmista kärsivien koulujen ja päiväkotien purka-
misesta johtuen palveluverkkoamme uudistetaan 

melkoisesti. Nämä välttämättömät investoinnit 
takaavat lapsille ja aikuisille turvalliset puit-

teet oppimiselle ja opetukselle. Uusilla ja 
nykyvaatimustason omaavilla kouluilla 

tavoittelemme koulutuksen kärkikun-
nan titteliä. 

Pormestarimalliin siirtyminen on 
tuonut mukanaan kaivattua avoi-
muutta ja ripeyttä päätöksente-
koon. Kuntalaisten osallistaminen 
on ollut tärkeä osa uutta Tuusu-
laa, jonka eteen olen valmis teke-
mään töitä myös seuraavat neljä 
vuotta!

Jani Peltonen 
yrittäjä 
kunnanvaltuutettu, 
kunnanhallituksen jäsen 
Hyrylä
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Olen 39-vuotias kahden lapsen isä Hyrylästä. Toimin Tuusu-
lassa maanmittausinsinöörinä kunnallistekniikan mittaus-
palveluissa, johon olen vastikään siirtynyt oltuani lähes 5 
vuotta Loviisan kaupungilla kiinteistönmuodostustehtävis-
sä. Olen iloinen, että minulle on auennut mahdollisuus tehdä 
töitä kotikuntani hyväksi.

Vapaa-aikani kuluu vuoroviikoin lasteni kanssa touhua-
miseen ruoanlaiton, leivonnan ja ulkoilun merkeissä, joka 
toinen viikko taas aktiivisesti kuntonyrkkeillen, lenkkeillen, 
hiihtäen ja pyöräillen. Kuluneen vuoden aikana ovat tulleet 
erityisen tutuiksi useat ulkoilu- ja nuotiopaikat ympäri Uut-
tamaata.

Olen kiinnostunut olemaan mukana kunnallisessa pää-
töksenteossa erityisesti omaa ammatillista taustaani vas-
taavissa osa-alueissa. Kunnallistekniikan rakentamisen, 
maankäytön ja kaavoituksen hankkeet kiinnostavat. Moni-
puolisten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksien kehittäminen 
kaikkien kuntalaisten saataville on sydäntäni lähellä.

Tulevaisuuden Tuusulan kilpailukyvyn ja viihtyvyyden 
parantaminen vaatii herkällä korvalla kuuntelevaa keskus-
telua, sekä rohkeaa ja hyvin perusteltua asioiden esiintuo-
mista. Rakennetaan lapsillemme kotoisa kunta!

Antti Piippo 
maanmittausinsinööri 
Hyrylä 

RAKENNETAAN 
LAPSILLEMME 
KOTOISA KUNTA

Olen 35-vuotias autoinsinööri Riihikalliosta. Päivä-
työtä teen automaahantuonnissa tuotepäällikön 
roolissa. Vapaa-aikani kuluu pitkälti koiraharrastuk-
sen parissa. Päivittäisestä liikuttamisestani vastaa 
kerrynterrieri Samba, jonka kanssa käyn näyttelyis-
sä, treenaan tottelevaisuuskoulutusta ja lenkkeilen 
pitkin Riihikallion katuja. 

Lähes koko elämäni olen asunut Tuusulassa ja 
minusta on tärkeätä olla vaikuttamassa kotikunnan 
asioihin, meidän kaikkien yhteisiin asioihin. Siispä 
olenkin jo viidettä kertaa ehdolla kunnallisvaaleissa. 
Kunnan luottamustehtävissä olen ollut vuodesta 2013 
lähtien. Menneellä kaudella olen toiminut keskusvaa-
lilautakunnan puheenjohtajana ja sitä edeltävällä kau-
della olin jäsenenä nuorisolautakunnassa.

Moikkaillaan kun tavataan!

Krista Pirttinen 
autoinsinööri 
Riihikallio

KOTIKUNTA  
JA RIIHIKALLIO 
SYDÄMESSÄ

Kotikunnan lenkkipolut ovat tulleet Krista Pirttiselle ja 
Samballe tutuiksi.  

Olen 37-vuotias perheenisä ja kuljetusalan ammattilainen. 
Eri kokoisilla ja pituisilla autoilla olen ajellut ajokortin saan-
nista lähtien. Tällä hetkellä työskentelen paikallisen yrittä-
jän palveluksessa, jonka ajot ajellaan Uudenmaan alueella.

Tällä hetkellä olen kunnanvaltuutettuna ja toivottavasti 
jatkossakin. Olen myös ammattiliittoni AKT:n hallituksen 
jäsen sekä ammattiosastoni varapuheenjohtaja.

Vapaa-aikana kunnostan rintamamiestaloa täällä Pai-
jalan ja Ruskelan alueella, jossa majaa pidetään.  Mukavaa 
on myös perheen kanssa yhdessä puuhastella ja ulkoilla. 
Perheeseeni kuuluu vaimoni Marle, joka on kauneusalan 
pienyrittäjä, sekä lapset Luukas (10v), Lenni (1,5v) sekä 
Aapo-kissa. Touhua siis riittää parhaassa seurassa.

Ehdokkaaksi sai lähtemään ihmisten tarvitsemat palve-
lut. Ne pitää turvata ja kehittää niin, että ovat jokaisen saa-
tavilla. Puolueeni ajaa asioita, joilla pidetään hyvinvointia 
yllä jokaisen tarpeisiin.

Olen käytettävissäsi seuraavallekin kaudelle.

Jere Pulska 
ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja 
Paijala, Ruskela

HYVINVOINTIA 
JOKAISEN TARPEISIIN

NÄKEMYSTÄ JA 
KOKEMUSTA 
Olen juuriltani ja perusluonteeltani karjalainen, evakkomat-
kalta Satakunnan ja Hämeen kautta tänne Uudellemaalle 
työelämävuosinani asettunut, nykyisin yksin elävä aktiivi-
nen nainen. Muutin Tuusulaan 1995. Työurani tein ammatin-
valintapsykologina ja tiedottajana sekä freelance toimitta-
jana, mitä hommaa teen edelleen muun muassa muutamille 
karjalaislehdille. Olen ollut koulutytöstä alkaen aktiivinen 
yhdistysihminen, puurtanut niissä vastuuhenkilönä ja toimi-
nut kunnallisissa luottamustoimissa Hämeenlinnassa, Riihi-
mäellä ja Tuusulassa yhteensä pian 50 vuoden ajan.

Näissä työtehtävissä, harrastuksissa ja eri luottamus-
toimissa minulle on karttunut laaja kokemus ja näkemys 
yhteiskunnasta. Ja siitä, millaisiin haasteisiin ja joskus 
ylitsepääsemättömän tuntuisiin vaikeuksiin ihmiset elä-
mänkaarensa eri vaiheissa törmäävät. Me - Sinä ja minä, 
nuorista meihin jo eläkkeelle ehtineisiin -  kohtaamme 
haasteita niin arkipäivästä selviytyäksemme kuin pyrkies-
sämme kukin omia haaveitamme toteuttamaan.

Äänestä minua kuntavaaleissa luottamustehtävään! 
Saat hyvän asiantuntijan ja Sinuun yhteyttä pitävän koke-
neen ihmisen edustajaksesi kunnan vastuulla olevien asioi-
den hoitamiseen! 

Kaarina Pärssinen 
psykologi, eläk. 
Hyrylä, Kievari
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HYVÄN ASUMISEN JA 
IKÄÄNTYNEIDEN 
ASIALLA

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, koska syntyperäisenä kel-
lokoskelaisena kylä ja sen asukkaat ovat minulle rakkaat. 
Kellokosken lisäksi koko Tuusulan kunta vaatii erilaisia   
kehittämistoimenpiteitä kyetäkseen vastaamaan nyky-
päivän sekä tulevaisuuden haasteisiin.  Olen käytettävissä 
yhteisten asioiden hoitamiseen.   

Kunnallishallinto on minulle tuttua. Työurani tein naapu-
rikaupungissa keskittyen pääasiassa asunto-olojen kehittä-
miseen ja hallintoon. Työssä tuli tutuksi muun muassa mo-
nimutkainen ja tunteita nostattava kunnan maapolitiikka.   

Tänä päivänä luottamustehtäviäni ovat mm. kunnan 
vuokrataloyhtiön eli Tuusulan kunnan  kiinteistöt Oy:n halli-
tuksen puheenjohtajuus sekä Kellokosken Eläkeläiset ry:n  
puheenjohtajuus. Ikääntyneiden suuri joukko tarvitsee 
puolensa pitäjiä.   

Lastenlasten kautta myös lapsiperheiden haasteet ovat 
tuttuja. Minulle tärkeää on  palveluiden saatavuus, mm. 
Kellokosken ja koko Pohjois-Tuusulan terveysasemien   
säilyminen.  Kellokosken ja Jokelan keskustan rakentumis-
ta pitää vauhdittaa, että kylämme eivät näivety. Kasvu tur-
vaa kunnan talouden ja palvelut. Kasvuun Tuusula tarvitsee   
kaikenlaiset asumistarpeet huomioon ottavaa asunto-
tuotantoa.   

Kirsti Ruislehto 
tradenomi, eläk. 
Kellokoski

Kirsti Ruislehto on Kellokosken Eläkeläiset ry:n puheenjohta-
ja ja valmis toimimaan ikääntyneiden palveluiden puolesta. 

Olen kolmen aikuisen tyttären äiti ja kahden lapsen isoäiti. 
Koulutukseltani olen ylioppilas, päivähoitaja sekä merko-
nomi.  Olen oman ammattiyhdistykseni puheenjohtaja.

Hyvän kunnan palvelut vastaavat jokaisen kuntalaisen 
arjen tarpeita. Lapsiperheet tarvitsevat laadukasta var-
haiskasvatusta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Jokainen 
vanhempi haluaa luottaa siihen, että koulut ovat turvallisia 
ja oppilaat saavat laadukasta opetusta. Kuntalaisten hyvää 
elämää edistetään mahdollisuuksilla harrastaa perheen tu-
loista tai tilanteesta riippumatta. Myös ikääntyvät ihmiset 
tarvitsevan saavutettavissa olevia laadukkaita palvelui-
ta. Kunnan on varmistettava joustava työmatkaliikenne ja 
mahdollisuus harrastaa toimivan joukkoliikenteen avulla 

SAAVUTETTAVAT PALVELUT, 
JOUSTAVA JOUKKOLIIKENNE

Tuusulan lä-
hiluonto tulee 
Terhi Raate-
salmi-Salo-
selle tutuksi 
juoksemalla.  

eri vuorokauden aikoina. Asuntoja on rakennettava erilais-
ten elämäntilanteiden tarpeisiin.

Kunta tarvitsee kasvua ja verotuloja palvelujen tuotta-
mista varten, joten keskustoja on kehitettävä uusien kun-
talaisten ja yrittäjien houkuttelemiseksi. Kunnan on huo-
lehdittava myös kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista 
ja työehdoista, sillä hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö 
tuottavat laadukkaita palveluita.

Terhi Raatesalmi-Salonen 
työsuojelutarkastaja 
Kirkonkylä

Päätöksiä tehtäessä tulee kiinnittää huomio niiden 
pitkäaikaisiin vaikutuksiin. Kunnan ei tulisi myydä 
”lypsäviä lehmiä” kuten vuokra-asuntoja. Maltillisil-
la hinnoilla on vaikutus vuokra-asumiseen, samoin 
tonttipolitiikalla. Kunnan hinnoittelun tulee huomioida 
kohtuuhintaisten tonttien saatavuus, sillä kunta ei ole 
voittoa tekevä yritys. 

Tulevaisuuden kunnan tulee tuottaa palvelut kun-
talaisten ehdoilla. Mikäli kunta tuottaa palvelut itse, 
voidaan asiat korjata kyseisen esimiehen käskyllä heti, 
mutta kuinka kuntalainen voi vaikuttaa yhtiöihin? Ei 
mitenkään. Yhtiöittämisessä luottamushenkilöt luopu-
vat vallastaan päättää millaisia palveluita kuntalaisille 
tuotetaan. Ostopalvelut tulevat kalliiksi eivätkä toimi 
halutulla tavalla. 

Taito Räsänen 
pääluottamusmies 
Lahela

Hei, nimeni on Sirpa Seppälä ja perheeseeni kuuluu avio-
mies sekä koira ja kissa. Asumme Jokelassa. Työskentelen 
palvelupisteen esimiehenä Hyrylässä ja vapaa-aikoinani 
lähden mielelläni lenkille luontoon joko koiran kanssa kä-
vellen tai hevosen selässä. Pidän dekkareista ja mökkeilen 
ympäri vuoden Längelmäveden rannalla.

Arjen politiikassa tarvitaan mielestäni aitoa välittämistä, 
joka näkyy tekoina. Peruspalveluiden riittävyys, saatavuus 
ja hyvä taso on taattava jokaiselle niitä tarvitsevalle. Joke-
lassa asuvana koen myös tärkeäksi parantaa Jokelan ja Kel-
lokosken kuntapalveluiden saatavuutta sekä terveyspuolel-
la päätöksenteon tasapuolisuutta. Tärkeintä on todellinen 
oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo, huolenpito heikoimmista, 
aito demokratia sekä luonnon- ja ympäristönsuojelu. 

Yhteiset asiat hoituvat parhaiten oikealla asenteella ja 
yhteistyöhakuisella otteella.

Sirpa Seppälä 
palvelupisteen esimies 
Jokela 

TASA-ARVOISEMMAN TUUSULAN PUOLESTA

PALVELUITA 
KUNTALAISTEN EHDOILLA
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TAVOITTEITANI KEVÄÄN KUNTAVAALEIHIN 2021

TERVEET KOULUT JA PÄIVÄKODIT 
Olen 27-vuotias bio- ja elintarviketekniikan insinööri Jokelan Pel-
tokaaresta. Olen kahden lapsen äiti ja yhden äitipuoli. Tällä hetkellä 
olen Tuusulan kunnanvaltuuston jäsen ja lisäksi vaikutan kulttuu-
ri- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä Jokelan kehittämisverkoston 
ydintiimissä. 

Minulle tärkeitä asioita kunnassa on turvalliset ja monipuoliset 
liikuntapaikat. Lisäksi kunnan kuntakeskuksista tulisi löytyä hyvät 
peruspalvelut, kuten terveet ja laadukkaat koulut ja päiväkodit, ter-
veydenhuoltopalvelut ja neuvola. Palvelut tulisi olla helposti saata-
villa kaikille ryhmille, niin jalan kuin autollakin.

Myös Tuusulan kunnan kasvu on tärkeää tulevaisuudessa. Kun-
nan kasvaessa tulisi kiinnittää huomiota hyviin liikenneyhteyksiin. 
Ne auttavat kasvattamaan ja ylläpitämään vilkasta ja elinvoimaista 
Tuusulaa. Viidennen sukupolven jokelalaisena mielestäni Jokelaa 
tulisi kehittää historiaa kunnioittaen, monipuolisesti asukkaiden 
tarpeisiin vastaten ja aktiivisesti markkinoiden. 

Tuusulassa kaikkien asukkaiden hyvinvointi on tärkeää ja kaik-
kien tulisi saada elää turvallista arkea. Haluan jatkaa vaikuttamista 
ja olla mukana tekemässä Tuusulasta entistäkin parempaa paikkaa 
asua ja elää, niin nuorille kuin vanhemmillekin. 

Emmi Sirniö 
bio- ja elintarviketekniikan insinööri 
Jokela

HYVINVOINTIA JA 
LÄHIPALVELUITA KAIKILLE
Olen syntyperäinen kolmannen polven tuusulalainen. Pidän tärkeänä, 
että Tuusulan kunnassa tulee säilyttää hyvät terveyspalvelut, lähipal-
velut, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja ikäihmisten palvelut parhaalla 
mahdollisella tasolla. Palveluiden pysymiseen ja paranemiseen haluan 
vaikuttaa niin että, kaikilla olisi hyvät ja tasavertaiset asumisen ja liik-
kumisen edellytykset paremman Tuusulan puolesta. Kuten suoran bus-
siyhteyden palauttaminen Kamppiin ja tonttiliittymien aurauslumien 
ongelmien ratkaisut.

Olen  nyt  Tuusulan SDP:n kunnallisjärjestön varajäsen, Keski-Uu-
denmaan ympäristölautakunnan varajäsen, Keski-Uudenmaan vesien-
suojelun liikelaitoskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsen ja 
Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen.

Kari Stellberg 
Hyrylä, Mahlamäki

● Kunnassa asuvien määrän kasvattaminen, jolla saadaan   
 verokertymää kasvatettua.
● Nuorisolle ajanmukaisten harrastuspaikkojen toteuttaminen.
● Koulujen rakentaminen ja kunnostuksien jatkaminen.
● Ikäihmisten kulttuuri- ja harrastetoiminnasta ja niihin 
 tarvittavista tiloista huolehtiminen.
● Ikäihmisiin kohdistuvan kotisairaanhoidon jatkaminen ja 
 kehittäminen.
● Hyrylän liikekeskuksen rakentamisen vauhdittaminen.
● Kiinteistöveron ja muiden perusmaksujen, joita voidaan 
 luokitella piiloveroksi, korotuksien on oltava maltillisia
 – korotusten painopiste oltava kulutuksen puolella.
● Talvella teiden aurauksessa huolehditaan, ettei tukita
 kiinteistöihin johtavia kulkuväyliä kokonaan, missä  
 asuu liikuntaesteisiä tai sairaita ihmisiä heidän  
 turvallisuuden vuoksi.

Ääni Jormalle on ääni Tuusulan uudistukselle, 
kehitykselle, kasvulle ja hyvinvoinnille. 

Jorma Sulander 
Hyrylä, Vaunukangas

Olen 29-vuotias uusi tulokas kunnallispolitiikkaan. Koulu-
tukseltani olen puuseppä. Minulle sydäntä lähellä ovat kult-
tuuri ja taiteet. Koen varsinkin nykyaikaisemman kulttuurin 
tukemisen tärkeänä.

Mielestäni kulttuurin tuottamisen edesauttaminen on 
paras väline osallisuuden ja yhteisöllisyyden kasvattami-
selle.

Kunta pystyy tarjoamaan terveyspalveluita, koulutuk-
sia ja muita resursseja, jotka ovat keskeisiä hyvinvoinnille. 
Tärkeä osa hyvinvointia on elämän merkityksellisyys, joka 
isolta osalta syntyy osallisuudesta. Merkitys on ajassamme 
katoava piirre, joka on oire osallisuuden ja yhteisöllisyyden 
katoamiselle. Tässä ajassa on vaikea kokea yhteisiä asioita 
merkitykselliseksi.

Koen että on tärkeää pyrkiä lisäämään mahdollisuuk-
sia mielekkääseen osallistumiseen kunnan toimintaan ja 
yhteisöllisyyden luomiseen kaikennäköistä kulttuuria kuten 
musiikkia, kuvataidetta ja teatteria tukemalla. Esimerkiksi 
järjestämällä tiloja ja koulutuksia, tukemalla sekä toimi-
malla aktiivisesti yhteistyössä kulttuurialan yhdistysten 
kanssa ja järjestämällä esiintymistilaisuuksia - esimerkik-
si  bändi-iltoja ja taidenäyttelyitä - uusille tulijoille. Näin 
pystymme madaltamaan kynnystä taiteen tekemiselle sekä 
oman merkityksen luomiselle.

Joona Tikkanen 
puuseppä 
Jokela

TAIDE JA KULTTUURI 
LUOVAT ELÄMÄLLE 
MERKITYKSEN
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PALVELUIDEN 
SAAVUTETTAVUUS 
TÄRKEÄÄ 

Olen 52-vuotias turvallisuuden ammattilainen Lahelasta ja 
talouteeni kuuluu vaimo ja kaksi koiraa. Pari aikuista tytär-
tä ovat jo hajaantuneet Tuusulaan. Olen myös tuore faari 
1-vuotiaalle pojannassikalle. 

Tällä hetkellä työn vastapainona toimii luonnossa liikku-
minen ja mökin rakentelu. Pidemmillä lomilla pohjoisen kut-
su on ollut vastustamaton.

Työskentelen Tuusulan kunnan turvallisuuspäällikkönä ja 
turvallista ympäristöä ei voi koskaan korostaa liikaa. Turval-
lisuus on pohja, jonka päälle muut toimintomme asettuvat. 
Maslowin tarvehierarkian mukaan turvallisuus onkin ihmi-
sen yksi suurimmista perustarpeista.

Liikenneturvallisuus on puhuttanut kuntalaisia jo vuosia, 
ja paljon on sen eteen töitäkin tehty kuten kiertoliittymiä, 
jalkakäytäviä ja suojateitä. Iso ongelma on kuitenkin asen-
teissa, joten liikennekasvatus on isossa asemassa liiken-
nevahinkojen vähentämisessä tulevaisuudessa. Kunnan 
tuleekin edistää liikenneturvallisuutta lisäämällä valistusta 
kaikissa ikäryhmissä.

TURVALLINEN TUUSULA

Luonnossa liikkuminen 
lataa Erkki Vähämäen 
akkuja.

MAHDOLLISUUKSIA 
LIIKUNNALLISEEN  
ELÄMÄNTAPAAN
Olen 67-vuotias urheilumarkkinoinnin ammattilainen ja yrittäjä. 
Huippu-urheilijoiden managerina minulle liikunta ja vapaa-ajan 
harrastusmahdollisuudet ovat sydäntä lähellä. Soten tullessa 
voimaan lähivuosina siirtyy suuri osa kuntien vastuista Hyvin-
vointialueille. Vapaa-aika ja oman kylän palvelut tulevat entistä 
tärkeimmiksi. 

Tuusulan tulee antaa liikuntapaikat ilmaiseksi seurojen ja 
kyläyhteisöjen käyttöön ja kannustaa siten lapset ja nuoret 
liikunnalliseen elämäntapaan.

Kannatan kuntien tiivistä yhteistyötä ja silti olen aina 
riihikalliolainen. Jo pian 30-vuoden aikana juureni ovat kas-
vaneet tänne. Pidetään kylä edelleen turvallisena ja viihtyisä-
nä omana pesänä. 

Jukka Virtanen 
urheilumanageri 
Riihikallio

Olen ollut kiinnostunut politiikasta varmaan 14-vuotiaasta 
asti, vaikka minun lähipiirissäni ei kukaan ole mukana po-
liittisessa toiminnassa. SDP on minulle sopiva ja hyvä puo-
lue, koska se on maltillinen ja inhimillinen. Muissa puolueis-
sa on radikaaleja ja liian kärjekkäitä ajatuksia suuntaan tai 
toiseen. 

Olen 18-vuotias ja asunut Tuusulassa vasta vähän aikaa. 
Täällä on ihan kivaa ja rauhallista, mutta liikkuminen julki-
sella liikenteellä on hankalaa. Ei asiaa kyllä ole helppo toi-
mivaksi korjatakaan, kun täällä on niin vähän porukkaa. On 
kiva lähteä kokeilemaan kunnallispolitiikassa. Vaaliteemo-
jani en ole vielä paljon miettinyt, mutta tietenkin nuorten 
elämään ja yleensä tulevaisuuteen liittyvät asiat kiinnos-
tavat.

Tia Vastapuu 
myyjä/opiskelija 
Riihikallio

MALTILLISTA JA INHIMILLISTÄ POLITIIKKAA

Olen Heli Udd Kellokos-
kelta. Koulutukseltani 
olen merkonomi. Lapseni 
olen kasvattanut jo ai-
kuisiksi ja työssäni 
yksityisenä per-
hepäivähoitajana 
olen ollut monen 
lapsen kasvussa 
mukana. Nykyisin 
en ole työelämäs-
sä terveyssyistä. 
Terveys ei kuitenkaan estä yhteisiin asioihin vaikuttamista. 
Pikemminkin se avaa uusia näkökulmia.

Politiikassa olen ollut pitkään mukana. Aluksi se oli vas-
tapainoa lasten kanssa olemiselle, mutta tärkeää on ollut 
myös mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Kokemusta mi-
nulla on monesta lautakunnasta. Viimeisimpänä olen ollut 
varajäsenenä kasvatus- ja sivistyslautakunnassa ja toimi-
nut Kellokosken kehittämisverkoston ydintiimissä. Lisäksi 
olen kirkkovaltuutettu ja hautaustoimen johtokunnassa 
mukana. Olen osallistunut kokouksiin tunnollisesti.

Itse pohdin, onko Tuusula loppuelämäni asuinpaikka. 
Onko ikääntyneenä ilman autoa mahdollista pärjätä? Onko 
tarjolla sopivia, mahdollisesti esteettömiä asuntoja? Kun-
ta houkuttelee uusia asukkaita päiväkodeilla ja kouluilla. 
Entä me täällä jo asuvat keski-ikäiset ja vanhemmat? Miksi 
meidän pitäisi pysyä Tuusulassa? Terveenä ei mieti, kuinka 
palvelut ovat saavutettavissa sairaana ja raihnaisena tai 
voisiko niitä saada jopa kotiin. Vaatiiko tulevaisuuden pal-
velujen saavuttaminen digitaitoja? Palveluiden säilyminen 
omalla kylällä on tärkeää. 

Elämä ei aina mene suunnitelmien mukaan, vaan tapa-
turmat ja sairaudet muuttavat myös nuorempien elämää. 
Entä miten sairauksia voitaisiin ennaltaehkäistä? Moni 
sairaushan on myös hyvillä elintavoilla vältettävissä. Mikä 
houkuttelisi ihmiset sohvilta ja ruutujen äärestä liikku-
maan ja laittamaan terveellistä ruokaa?

Tällä hetkellä elämääni tuo sisältöä lapsenlapsi ja har-
rastukset, joista korona-aikanakin olen pystynyt jatka-
maan käsitöitä ja lukemista. Olen aktiivisesti mukana 
useissa yhdistyksissä, muun muassa martoissa ja omako-
tiyhdistyksessä.

Heli Udd 
merkonomi 
Kellokoski

Korona aika on vaikuttanut monen kuntalaisen turvalli-
suustunteeseen sekä suoraan että välillisesti. Huoli omasta 
toimeentulosta on tosiasia monessa taloudessa. Syrjäyty-
minen, pahoinvointi ja ahdistus näkyvät ilki- ja väkivalta-
tilastoissa sekä katukuvassa, mikä vaikuttaa turvallisuus-
tunteeseen. Riippuu paljon kunnan toimista, kuinka hyvin 
tilanteesta palaudutaan korona-ajan mentyä. Tarvitaan 
panostusta esim. mielenterveys-, nuoriso- ja työllistämis-
palveluihin.

Olen asunut ja työskennellyt Tuusulassa jo 20 vuotta ja 
ollut 12 vuotta mukana kunnallispolitiikassa. Se antaa  hy-
vän näkemyksen ja pohjan luottamustehtäviin. Valtuustos-
sa edistäisin Tuusulan kunnan ja kuntalaisten turvallisuutta 
sekä hyvinvointia, koska nämä asiat jäävät helposti muiden 
asioiden varjoon. 

Erkki Vähämäki 
turvallisuuspäällikkö 
Lahela
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Olen Kellokosken kasvatti, täältä maa-
ilmalle lähtenyt, tänne aina palannut. 
Tämän tunnen turvalliseksi ja hyväksi 
paikaksi elää ja olla.

Kissa, kädentaidot, kulttuuri, kipot 
ja Kellokoski eli Torsti, taiteilu, teat-
teri, Tupperware ja Tuusula ovat elä-
mäni kiinnekohtia. Niistä ammennan 
voimani ja niiden puolesta olen valmis 
laittamaan itseni likoon.

Viidennen polven kellokoskelaisena 
haluan olla kehittämässä kylän elin-
voimaisuutta osana Tuusulaa. Päivit-
täisten palveluiden saatavuus kaike-
nikäisille mahdollistaa monipuolisen 
ikäjakauman ja siten myös Kellokos-
kelaisen verenperinnön ja historian 
siirtymisen meidänkin jälkeemme.

Sairaala ja sen potilaat ovat aina 
olleet osa Kellokoskea. Sairaalan alas-

ajon myötä on tärkeää yhdessä ylläpi-
tää samaa laajaa hyväksyvää ilmapii-
riä eri erityisryhmiä kohtaan - Tuusula 
on kaikille hyvä paikka elää!

Pidän erityisen tärkeänä, että 
kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus 
saada sosiaali- ja terveystoimen pal-
veluita helposti ja oireenmukaisessa 
kiireellisyysjärjestyksessä laadusta 
tinkimättä ja ihmistä leimaamatta.

”Ei missään muissa kaupungeissa 
tai kylissä, tunnu kuin täällä, kotikylän 
sylissä”

Niina-Liisa Åhs 
sairaanhoitaja
Kellokoski

Demarit ovat perinteisesti tavanneet  
ihmisiä vaalien alla ja välissäkin 
soppatykkien äärellä hernekeittoa 
tarjoillen. Kevään 2021 
kuntavaalikampanjaa suunnitellessa 
tilanne on ollut epävarma. Mutta 
tavataan taas soppatykillä tai 
kuuman grillin äärellä heti, kun se on 
mahdollista. Sitä ennen voit ottaa 
rohkeasti yhteyttä ehdokkaisiimme. 
Kysy, kerro, anna palautetta!    

KOTIKYLÄN ILMAPIIRI ON VOIMAVARA

Olen 40-vuotias HR-asiantuntija (YTM) ja asun aviopuoli-
soni ja kahden kouluikäisen lapsen kanssa Lahelassa. Olen 
demariryhmän 1. varavaltuutettu, kasvatus- ja sivistyslau-
takunnan jäsen sekä kunnanhallituksen varajäsen. Saatat 
löytää minut vapaa-ajallani suunnistusrasteilta, laavuilta 
tulilla evästelemässä tai tatamin laidalta. Minulle tärkeä 
asia on inhimillinen ja turvallinen arki. Se koostuu laaduk-
kaasta varhaiskasvatus- koulutoiminnasta, lähipalveluiden, 
kuten sote-, harrastus- ja liikuntapalveluiden saavutetta-
vuudesta sekä siitä, että kaikilla on mahdollisuus ja oikeus 
elää ja asua Tuusulassa hyvää elämää.  

Olemme viihtyneet Tuusulassa erinomaisesti - moni- 
puoliset harrastusmahdollisuudet, kaunis luonto sekä tur-
vallinen arki ovat perheelleni tärkeitä. On hienoa, kuinka 
kunnan kehitystä on saatu määrätietoisesti eteenpäin ja 
haluan olla mukana kehittämässä Tuusulaa yhä paremmak-
si kuntalaisille. Politiikassa täytyy tehdä rohkeita, eteen-
päin vieviä päätöksiä kuntalaisia kuunnellen ja arvoja kun-
nioittaen. Haluan, että jatkossakin tuusulalaisilla on oikeus 
turvalliseen, sujuvaan ja laadukkaaseen arkeen lähellä 
luontoa ja palveluita. Yhdessä olemme enemmän!

Elina Väänänen 
HR-asiantuntija 
Lahela

INHIMILLINEN JA 
TURVALLINEN ARKI

Elina Väänäsen mielestä politiikassa pitää tehdä rohkeita 
päätöksiä.

Palasin alkuvuodesta Tuusulan lapsuusmaisemiini muuta-
man Helsingissä vietetyn vuoden jälkeen. Helsingistä mukaani 
liittyi vaimoni, joten matkan voidaan jälkikäteen todeta olleen 
menestys. 

Työskentelen Palvelualojen ammattiliitto PAMissa toimit-
sijana. Työssäni ratkon työntekijöiden ja työnantajien välisiä 
riita-asioita. Tehtävä vaatii oikeudellista osaamista, neuvotte-
lutaitoja ja usein hyviä hermoja. Työssäni näen matalapalkkai-
sen työelämän koko kirjon.

Aikanaan harkitsin pitkään omaa poliittista kotipesääni. Lo-
pulta oli ilmeistä, että Sosiaalidemokraattisen puolueen arvot 
vastaavat omiani. Vapaus, solidaarisuus ja tasa-arvo puhut-
televat itseni kaltaista pienimuotoista maailmanparantajaa. 
Kuitenkin kaikessa tekemisessä tulee olla tietty arkijärki ja rea-
lismi mukana, jotta saadaan aikaan konkreettisia tuloksia. 

Näen että kunnallisen päätöksenteon on noudatettava 
samoja lainalaisuuksia kuin hyvän hallinnon muutoinkin. Pää-
töksenteon on oltava läpinäkyvää, perusteltua ja harkittua. 
Minulle tärkeitä aiheita ovat oikeudenmukainen työelämä, vas-
tuullinen kilpailuttaminen ja kuntapalveluiden kehitys.

Toni Åman 
toimitsija 
Kirkonkylä

MAAILMANPARANTAMISTA JA REALISMIA

Niina-Liisa Åhsin mielestä 
on tärkeää kehittää Kello-
kosken elinvoimaisuutta.

Lähde kanssamme toteuttamaan oikeuden-
mukaista, tasa-arvoista ja inhimillistä yhteis-
kuntaa. 
Tule mukaan rakentamaan parempaa Tuusulaa. 
Jos olet kiinnostunut toiminnastamme ota 
yhteyttä. 

Annina Nuutinen, p. 045 1388933, 
annina.nuutinen@gmail.com, 
Tuusulan Demarit pj. 
Kyösti Lehtonen, p. 0400 474 773, 
kyostile@kolumbus.fi, 
Pohjois-Tuusulan Demarit pj. 
Päivö Kuusisto, p. 0400 418 499, 
toimisto@tuusulandemarit.fi

HALUATKO 
VAIKUTTAA?



ENNAKKOÄÄNESTYS KOTIMAASSA 26.5.–8.6.2021
JA ULKOMAILLA 2.–5.6.2021

KUNTAVAALIT 
SUNNUNTAINA 13.6.2021

Vaaleissa valitaan valtuusto johtamaan paikallista päätöksentekoa seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Kuntavaalit ovat 
kuntalaisten merkittävin vaikuttamismahdollisuus omaan lähidemokratiaansa. Vaalituloksen perusteella määrittyy 
myös kunnallisten lautakuntien voimasuhteet. Vaalitulos ratkaisee, kuka asioistamme päättää ja mikä on kehityksen 
suunta! 

Kaikki kuntavaalien päivämäärät ja ohjeet äänestämisestä osoitteesta www.vaalit.fi/kuntavaalit

JULKAISIJA SDP -  Tuusula

Kun taas on aika juhlia ja kokoontua yhteen, 
muista perinteiset työväentalomme

Juhlatalo Hyrylän Torppa, 
Koskelantie 4, 04300 Tuusula  
Katso lisää: 
www.hyrylantorppa.fi  
 
Jokelan Työväentalo, 
Siljalantie 2, 05400 Jokela  
Katso lisää: 
www.jokelan.tyovaentalo.com

TUUSULAN 
MAAPERÄ-

TUTKIMUS OY

P. 0400 606 953
info@kaira.fi

SDP:N PUOLUESIHTEERI 
ANTTON RÖNNHOLM  
tekee verkkovierailun Tuusulaan ja Nurmijärvelle 

LA 29.5.2021 KLO 11.30—12.30

Tule nettiin kuulemaan mitä mieltä puoluesihteeri ja 
paikalliset demariehdokkaat ovat asioista, joista seuraavan 
neljän vuoden aikana kunnissa päätetään.   
Oikean kanavan löydät nettisivuilta 
tuusulandemarit.fi tai jokelan.tyovaentalo.com   
ja facebook-sivuilta ”Kuntavaalit 2021 SDP Tuusula” 
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