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Turvallinen arki on arvokkainta
Pian kolmevuotias Veera 
Honkanen vastaa moik-
kaukseen maalaistalon 
pihapiirissä, jossa ei näy 
muita ihmisiä. Pikkutyttö 
viittoo reippaasti, että tule 
tänne vain, äiti ja isä ovat 
sisällä.
   - Juuri turvallisuuden tun-
ne on maaseudulla parasta. 
Voi päästää lapsen pihalle 
yksin eikä tarvitse pelätä 
mitään, Elisa Honkanen 
sanoo.
   Vaalea maalaistalo Män-
tyharjun Hietaniemessä 
on sekä Elisan että Veeran 
synnyinkoti. 
   33-vuotias Elisa palasi 
sukunsa kotitilalle reilut 
neljä vuotta sitten ja toi 
mukanaan miehensä Ville 
Myllerin, 35. Pariskunnan 
esikoistytär syntyi vuotta 
myöhemmin kesällä eli on 
paljasjalkainen mäntyhar-
julainen.
   - On ihanaa, että Veera 
saa juurtua tänne vauvasta 
asti. Minulla oli täällä hyvä 
ja turvallinen lapsuus, jonka 
haluan tarjota omalle lap-
sellenikin, Honkanen sanoo.

Imatra vaihtui  
Hietaniemeen

Vieläkään Elisa Honka-
nen ja Ville Myller eivät 
osaa sanoa, miten päätös 
Mäntyharjuun muutosta 
syntyi. Pariskunnan elä-
mä oli asettunut vahvasti 
uomiinsa Imatralla, jossa 
oli remontoitu omakotita-
lo, vakituiset työpaikat ja 
ystävät.
   - Kerran olimme peru-
nannostotalkoissa täällä, 
kun joku porukasta heitti 
kommentin, että te tulette 
sitten jatkajiksi tänne, Hon-
kanen muistelee nauraen.

Elisa Honkanen palasi kotitilalleen Hietaniemeen ja toi kaupunkilaisen Ville Myllerin mukanaan.  
Rauhallinen maaseutu on Veera-tyttärelle paras kasvuympäristö.

   Pian monta pientä palasta 
loksahteli kohdalleen. Työ 
Prismassa ei ollut kum-
mankaan unelma-ammat-
ti, ja Elisan vanhemmat Ilpo 
ja Mervi Honkanen olivat 
valmiita tekemään tilaa 
kotitalossa seuraavalle 
sukupolvelle. Ilpo Honka-
nen oli eläköitymässä tilan 
töistä eikä Elisan veljillä 
ollut mitään sukupolven-
vaihdosta vastaan.
   - Koska perheenlisäys oli 
toiveissa, ajattelin, että 
täällä on ainakin hyvä 
kasvattaa lapsia. Uskoin, 
että kotitila elättää meidät, 

koska se on elättänyt mon-
ta aiempaakin sukupolvea, 
Honkanen myöntää.
   Elämänmuutos oli suu-
rempi Imatralla kasvaneelle 
Villelle, joka myöntää ole-
vansa kaupunkilaispoika.
   - En tiennyt koko Män-
tyharjusta mitään, mutta 
ensimmäisillä vierailuilla 
jäi hyvä olo. Sitten ajatte-
lin, että miksi ei, elämässä 
pitää kokeilla monenlaista, 
Myller naurahtaa.

Mansikkaa, mökkejä  
ja metsää

Sukupolvenvaihdokses-
sa pariskunnalle siirtyi 
kaikki Honkasen kotitilan 
yritystoiminta. Pariskunta 
tuottaa luomumansikkaa 
avomaalta, vuokraa neljää 
loma-asuntoa Juolasveden 
rannalla ja harjoittaa met-
sätaloutta.
   - Tulimme enemmän 
perinteiden jatkajiksi kuin 
yrittäjiksi. Haluamme, ettei 
tilan historia lopu tähän 
sukupolveen.
   Jokainen sukupolvi muut-
taa omalla tavallaan 
maatilojen toimintaa – ja 
niin aikovat tehdä tulevai-
suudessa myös Honkanen ja 
Myller. Vaikka luomuman-
sikka menee kaikki suora-
myyntinä pellolta pöytään, 
maatalous on jäämässä 
sivurooliin.
   - Ruuantuotanto ei ole 

meidän intohimomme. Esi-
merkiksi matkailupuoli kiin-
nostaa enemmän, ja maa-
seutuyrittäjänä voi toimia 
monella tavalla, pariskunta 
huomauttaa. 

Kuluvalla kaudella Mänty-
harjun valtuustossa on ollut 
yhdeksän Keskustan val-
tuutettua. 
   Me Keskustan luottamus-
henkilöt emme ole olleet 
niitä kaikkein äänekkäimpiä 
valtuuston kokouksissa, 
somessa ja muutenkaan 
julkisuudessa. Lautakunnis-
sa ja kunnanhallituksessa 
saamme kuitenkin suumme 
auki, sillä niissä elimissä 
asiat valmistellaan ja siellä 
varsinaisesti vaikutetaan 
asioiden sisältöön. 
   Olemme olleet asioiden 
taustoihin paneutuneita ja 
ratkaisukeskeisiä puurta-
jia. Käsiteltävät asiat eivät 
aina ole helppoja ja mielui-
sia, mutta meillä keskus-
talaisilla on ollut kaikesta 
mielipide, joten olemme 
kantaneet vastuumme 
myös vaikeissa asioissa. 

   Tällä kaudella raskain 
päätettävä asia oli kou-
luratkaisu. Kouluasiasta 
päätettäessä ryhmämme 
mielipiteet jakautuivat, 
kuten joissakin muissakin 
asioissa. Päätöksen jälkeen 
jatkoimme kuitenkin yhte-
näisenä porukkana. 
   Iloisempana asiana pää-
tettiin Kisalan laajennuk-
sesta, vaikka sen käsittely 
ei mennytkään aivan kuin 
Strömsössä. Lopputulokse-
na liikuntapaikkamme ovat 
nyt huippukunnossa. 
   Nyt niiden käyttöön on 
kannustettava kaikkia 
kuntalaisia, ei pelkästään 
urheilumielessä harrastajia, 
vaan myös terveysliikkujia 
on rohkaistava varaamaan 
vuoroja.

Lisää muuttajia ja  
monipaikkaisuutta 

Mäntyharju tarvitsee lisää 
veronmaksajia. Kunta-
markkinointia tulisi koh-
dentaa uusien asukkaiden 
hankkimiseen esimerkiksi 
vapaa-ajanasukkaista ja 
muualta Mäntyharjussa 
työssäkävijöistä. 
   Myös jokainen kuntalainen 
on Mäntyharjun markkinoi-
ja. Emme itse ehkä näe, mi-
ten hieno paikka Mäntyhar-
ju on, joten markkinointiin 
voisi harkita ulkopuolelta 
tulevia ideoita. 
   Monipaikkaisen asumisen 
edellytyksiä on vahvistetta-
va ja niihin on vaikutettava.
Nopeat tietoliikenneyh-
teydet ovat a ja o etätyön 
mahdollistamisessa. Etä-
työtiloja pitäisi myös saada 
tarjolle. Etätyön lisään-
tyminen auttaa osaltaan 
myös ilmastonmuutoksen 

torjunnassa. 
   Kaksoiskuntalaisuus olisi 
meille myös toivottava 
uudistus. Ainakin val-
tionosuuksia pitäisi jakaa 
niin, että jaossa otettaisiin 
huomioon vapaa-aja-
nasukkaiden määrä.

Elinvoimaisen  
maaseudun puolesta  
 
Sote-uudistus on välttä-
mätön. Terveyspalveluiden 
kulut tulevat joka tapauk-
sessa kasvamaan väestön 
ikääntymisen takia. Pal-
velut pitää turvata kaikille 
ja kaikkialla. Uudistus on 
tehtävä niin, että jokai-
nen saa palvelun ja hoidon 
mahdollisimman lähellä.
   Kunnassa päätökset pitää 
tehdä läpinäkyvästi ja oi-
keudenmukaisesti faktoihin 
perustuen. Asioiden virka-
miesvalmistelu on tehtävä 
niin, että luottamushenkilöt 
voivat luottaa perusteiden 
paikkansa pitävyyteen.

Mäntyharjun Keskustalla on Mäntyharjun Keskustalla on 
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   Yrittäjyys on Honkaselle 
ja Myllerille työtä, mutta ei 
kiveen hakattu elämänta-
pa. Kumpikaan ei karsasta 
ajatusta palkkatyöstä – 
erityisesti, jos sitä voi tehdä 
etänä kotona Hietaniemes-
sä.
   - Hyvät tietoliikenneyhte-
ydet avaavat maaseudulle 
samat mahdollisuudet kuin 
kaupunkeihin, Honkanen 

Olemme asioiden taustoihin Olemme asioiden taustoihin 
paneutuneita ja  paneutuneita ja  
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   Asiat ovat erityisen ajan-
kohtaisia nyt, kun kaksi 
keskeistä viranhaltijaa, 
rakennustarkastaja ja tek-
ninen johtaja, siirtyvät pois 
kunnan palveluksesta. 
    Elinvoimainen maaseutu 
on aina ollut asia, jota Kes-
kustan ainoana puolueena 
on pitänyt jatkuvasti esillä. 
Koko Suomi on pidettävä 
mahdollisimman elinvoi-

maisena, samoin myös koko 
Mäntyharju. Siihen me Kes-
kustan kuntavaaliehdok-
kaat tähtäämme ja siihen 
olemme valmiita. 

Työtä yhteisen  
kotikunnan eteen

Mäntyharjussa on ollut hyvä 
yhteistyö kaikkien poliittis-
ten ryhmien välillä, vaikka 
painotuseroja onkin. Toivon, 
että myös vaalikamppailu 
sujuu hyvässä ja asiallises-
sa hengessä, jotta vaalien 
jälkeen voimme jatkaa 
yhdessä työtämme koti-
kuntamme eteen.   
   Mäntyharjun Keskustalla 
on 23 erinomaista ehdo-
kasta, joiden ajatuksiin 
voit tutustua seuraavalla 
aukeamalla. Joukossa on 
sekä kokeneita vaikutta-
jia että paljon uusia, uusin 
ajatuksin päätöksentekoon 
haluavia ehdokkaita. 
   Äänestämällä voit vali-
ta, kuka on paras ihminen 
ajamaan juuri sinun asioi-
tasi valtuustossa yhteisen 
kotikuntamme Mäntyharjun 
parhaaksi. 

Markku Lamponen
Mäntyharjun Keskustan  

kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mäntyharjun Keskustan kuntavaalilehti 
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Löydät meidät myös
verkosta ja somesta!
Mäntyharjun Keskustan ehdokkaista, vaaliohjelmasta 
ja tulevista tapahtumista kerrotaan lisää verkossa ja 
sosiaalisessa mediassa. 
   Mäntyharjun Keskustan kunnallisjärjestön omat  
verkkosivut löytyvät osoitteesta  
keskusta.fi/etela-savo/mantyharju/  
    Facebook-sivulle pääsee osoitteella  
www.facebook.com/KeskustaMantyharju. 
   Seuraa ilmoittelua ja tule tapaamaan ehdokkaita!

”Tulimme enemmän  
perinteiden jatkajiksi kuin 
yrittäjiksi. Haluamme, ettei 
tilan historia lopu tähän 
sukupolveen.”

miettii.
   - Minä voisin hyvin käydä 
vieraalla töissä esimerkiksi 
talvisin, kun tilalla on hiljai-
sempaa. Olisihan se vaihte-
luakin, Myller sanoo.

Lääkäri ja koulukyyti
tärkeitä palveluita

Kotikunta Mäntyharju on 
kohdellut uusia muuttajiaan 
hyvin. Keskustasta löytyy 
riittävästi kauppoja, neu-
volassa on pidetty lapsesta 
huolta ja kaikki perheenjä-
senet ovat saaneet tarvit-
semansa palvelut.
   - Lääkäriin ja jopa ham-
maslääkäriinkin pääsee 
Mäntyharjussa! Olisi kiva, 
jos asiat pysyisivät jatkos-
sakin näin hyvin, Honkanen 
toivoo.
   Tulevaisuudessa mie-
tityttävät Veeran koulu-

”Matkailupuoli kiinnostaa 
enemmän, ja maaseutu- 
yrittäjänä voi toimia  
monella tavalla.”

kuljetukset, joihin liittyvää 
keskustelua Elisa Honkanen 
on seurannut tarkasti ja 
mittaillut mielessään etäi-
syyksiä seuraavista tien-
haaroista.
   Hietaniemestä on yhte-
näiskouluun 23 kilometriä.
   - Olen itse tottunut pitkiin 
matkoihin, mutta pitää 
olla itsestäänselvyys, että 
koulukyyti on turvallinen ja 
toimiva. Se on vähintä, mitä 
kotikunta voi tehdä maa-
seudun lasten eteen, koska 
paljon muita kuntapalvelui-
ta emme juuri käytä.

Valot palavat  
tulevaisuudessakin

Maaseudun tulevaisuutta 
Honkanen ja Myller eivät 
pidä yhtä synkkinä kuin 
tilastot väittävät. 
   Tyhjiä taloja on Mänty-
harjussakin hurjan paljon, 
mutta Hietaniemessä savu 
nousee vielä yllättävän 
monesta piipusta.
   Oma rauha, turvallisuus, 
hiljaisuus ja luonto pitävät 
myös Honkasen ja Myllerin 
tulevaisuudessakin Mänty-
harjun maaseudulla.
   Ja pikkuhiljaa Ville Myl-
leristäkin on tullut mänty-
harjulainen, mitä perheen 
naiset ovat olleet aina.
- Voimme sen verran pitää 
maaseutua elossa, että 
ainakin tässä talossa valot 
syttyvät aamuisin.

Näin äänestät  
kuntavaaleissa
Mäntyharjun kunnan äänestyspaikka on kunnanta-
lon alakerrassa, entisissä teknisen toimiston tiloissa, 
osoitteessa Koulutie 1, 52700 Mäntyharju.
    Äänestyspaikalla on kaksi sisäänkäyntiä. Järjeste-
lyissä on otettu huomioon koronaturvalliset etäisyy-
det äänestäjien välillä.
     Ennakkoäänestys järjestetään 26.5. - 8.6.2021. 
Ennakkoäänestyksen aukioloajat ovat maanantaista 
perjantaihin 9–19 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin 
9–16.
    Virallinen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021, jolloin 
äänestysaikaa on 9–20.
    Muista ottaa mukaasi äänestyspaikalle  
henkilöllisyystodistus!



Jenni Ahola
farmaseutti, 
yrittäjä

Keskustan kuntavaaliehdo kkaat Mäntyharjussa 2021

Olen perheenäiti, farmaseutti, yrittäjä ja 
nuoren yrittäjän äiti. Mäntyharju on ollut 
minulle aina hyvä kunta asua. Luonteel-
tani olen avoin, innostuva, oikeudenmu-
kainen ja positiivinen.
   Minulle tärkeää on lasten ja nuorten 
hyvinvointi. Koulunkäynnin ja vapaa-ajan 
on oltava tasapainossa. Sekä harrastuksia 
että sosiaalisia taitoja on pystyttävä tu-
kemaan. Lukio on omalla paikkakunnalla 
tärkeä! 
   Mäntyharjun on oltava houkutteleva va-
linta asua myös aikuisuudessa. Mäntyhar-
jun arvoa matkailukuntana on nostettava, 
kunnan ja yrittäjien on tehtävä yhteistyötä 
yhteisen tavoitteen eteen.
   Silloin, kun minulla on aikaa, ovat erilai-
set käsityöt, erityisesti neulominen, lähel-
lä sydäntäni. Mäntyharjusta löytyy myös 
mukavat lenkkipolut luonnossa ulkoiluun.

Minna 
Ahonen (sit.)
va. ruoka- ja  
puhtauspalve-
lupäällikkö

Olen 46-vuotias 11-vuotiaan tyttären äiti 
Mäntyharjun keskustasta. Työskentelen 
Mäntyharjun kunnassa va. ruoka- ja puh-
tauspalvelupäällikkönä vastaten kunnan 
ruoka- ja siivouspalveluista. Perheeseeni 
kuuluu tyttäreni lisäksi mieheni ja hänen 
tyttärensä.
   Perheiden jaksamista on tuettava 
entistä enemmän. Meidän tulisi säilyt-
tää peruspalvelut lähellä kuntalaisia 
sekä pyrkiä lisäämään elinvoimaisuutta 
työpaikkojen ja toimivien tietoliikenneyh-
teyksien avulla.
   Vapaa-aikani käytän erilaiseen yh-
distystoimintaan muun muassa musii-
kin, palokuntanaistyön, vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen ja vanhempainyh-
distyksen kautta. Harrastan musiikkia 
eri tavoin, lavatansseja, ruuanlaittoa ja 
leipomista.

Iiro
Heikkilä
yrittäjä

Olen yrittäjä ja kahden lapsen isä. Kuntien 
ydintehtävänä on hyvinvoinnin turvaami-
nen asukkailleen. Hyvinvoivat kuntalaiset 
ovat elinvoimaisen kunnan edellytys.
   Itselleni tärkeimpiä asioita on, että 
jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus 
ainakin yhteen mieluisaan harrastukseen. 
Kaikilla ei ole varaa harrastaa. Kunnat 
ovat avainasemassa maksuttoman har-
rastamisen tukemisessa.
   Haluan saada Mäntyharjusta yrittäjyys-
myönteisen kunnan, jonka tavoitteena 
on sitouttaa yrittäjät ja yritykset kuntaan, 
pitää heistä huolta ja kannustaa kasvuun. 
Kuntaan on tärkeää saada toimiva elin-
keinopoliittinen työryhmä, joka toteuttaa 
näitä asioita.
   Vapaapäiväni vietän lasteni kanssa ja 
penkkiurheilun parissa sekä ohjaan junio-
reita jalkapallossa ja salibandyssä.

Pekka
Heikkilä
ammattimies, 
maanviljelys-
teknikko

Olen varavaltuutettu ja rakennuslauta-
kunnan jäsen, jolle tulee tänä vuonna 
ikää 60 täyteen. Olen töissä Mäntyharjun 
kunnan teknisessä tuotantoyksikössä.
   Pyrin vaikuttamaan Mäntyharjun kunnan 
itsenäisenä pysymiseen, mikä edellyt-
tää, että kuntatalous on kunnossa. Hyvä 
taloustilanne takaa palvelujen säilymisen 
ja vetovoimaisen kunnan. 
   Tärkeintä on kuntalaisten hyvinvointi ja 
palvelujen laatu, mille edellytyksenä ovat 
tarkoituksenmukaiset ja terveelliset tilat.
   Vapaa-aikani käytän suurelta osin koti-
tilani hoitamiseen. Harrastuksiini kuuluvat 
myös metsästys ja seuratoiminta.

Marko
Siiriäinen 
Monitoimiko-
neenkuljettaja

Olen ”paljasjalkainen” mäntyharjulainen 
monitoimikoneenkuljettaja. 
    Minulle tärkeää on maaseudun säi-
lyttäminen asuttuna sekä vanhusten ja 
ikääntyvän väestön terveyspalveluiden 
parantaminen. Harraste- ja liikuntamah-
dollisuudet täytyy säilyttää myös taaja-
man ulkopuolella.
    Vapaapäiväni kuluvat vuodenajas-
ta riippuen metsästyksen, koirien sekä 
pelto- ja metsänhoitotöiden parissa. 
Myös eri yhdistysten luottamustehtävät 
ja talkootouhut ottavat oman siivunsa 
vapaa-ajastani.

Pyry 
Männistö
Opiskelija

Olen 18-vuotias opiskelija Mäntyharjusta. 
Toimin nuorisovaltuutettuna Mäntyharjun 
Nuorisovaltuustossa sekä varapuheen-
johtajana Mäntyharjun lukion opiskelija-
kunnassa. Olen myös aktiivinen partio-
lainen. 
    Haluan tuoda nuorten äänen kuuluvil-
le kunnallispolitiikassa. Myös alaikäisiä, 
joilla ei vielä ole äänioikeutta, on kuultava 
kunnan päätöksenteossa. Haluan myös 
Mäntyharjun pysyvän Suomen kartalla 
kulttuurikuntana. 
   Minulle tärkeitä asioita ovat luonto, 
kulttuuri ja nuorten äänen esille tuo-
minen. Vapaapäiväni kuluvat yleensä 
kulttuurin tai ulkoilun parissa.

Markku J. 
Lamponen
kiinteistö-
päällikkö

Sari 
Lantta
emäntä

Olen 55-vuotias kokenut vaikuttaja Män-
tyharjun Tommolansalmelta. Perheeseeni 
kuuluvat mies ja kaksi aikuista poikaa. 
Olen aktiivinen ja yhteistyökykyinen 
luottamushenkilö, joka vie asioita eteen-
päin. Minulla on luottamustoimia sekä 
Mäntyharjun kunnassa ja seurakunnassa 
että metsäpuolella maakunnallisissa ja 
valtakunnallisissa organisaatioissa.
   Toimin tieisännöitsijänä, joten yksityis-
tieasiat ovat tärkeitä ja puolustan niitä 
aina. Kunnan kunnossapitoavustuksen 
merkitys tiekunnille on suuri, sillä se mah-
dollistaa osaltaan asumisen, elämisen ja 
yrittämisen haja-asutusalueella.
   Haluan olla mukana vaikuttamassa 
kuntalaisten parhaaksi koko Mäntyharjua 
kehittäen. Palvelut täytyy säilyttää vähin-
tään nykyisellä tasolla mahdollisimman 
pitkään. Mennään positiivisesti eteenpäin!
   Vapaapäivinä kotoilen. Tykkään leipoa 
ruisleipää, erilaiset käsityöt ovat ren-
touttavia ja kesällä puutarhanhoito on 
ykkösjuttu.

Jaana 
Partio
kampaaja

Olen kampaamoyrittäjä ja toiminut 
yrittäjänä 40 vuotta. Perheeseeni kuuluu 
aviomies ja kolme aikuista poikaa. Lisäksi 
olen kahden tytön isoäiti.
   Haluan vaikuttaa pienyrittäjien arkeen, 
esimerkiksi kunnan edellytyksiin tukea ja 
kannustaa yksinyrittäjiä etenkin yrityksen 
alkutaipaleella.
   Minulle on tärkeää, että kuntalaisten 
liikkuminen ja urheileminen pidetään 
kaikkien ulottuvilla sekä uudet liikun-
tapaikat ovat tehokkaassa käytössä. 
Tärkeää on, että liikunta on mahdollista 
kaikenikäisille vauvasta vaariin.
   Vapaa-ajalla harrastan liikuntaa eri 
muodoissa, muun muassa voimistelua, 
hiihtoa ja metsässä vaeltelua.

Leena
Pekkanen
KM,  
luokanopettaja

Olen kokenut ja yhteistyökykyinen luot-
tamushenkilö, kunnanvaltuutettuna olen 
ollut vuodesta 1997.
   Arvostan asioihin perehtymistä ja koko-
naisuuksien muodostamista. Suhtaudun 
luottavaisesti tulevaan, ennakoin asiat 
mahdollisimman hyvin ja olen ketterä 
mutta harkitseva päätöksentekijä.
   Haluan edistää Mäntyharjun elinvoimai-
suutta kokonaisuutena ja mäntyharju-
laisten hyvinvointia niin, että jokainen voi 
elää oman näköistään elämää.
   Viikonlopun aamuina luen kiireettö-
mästi päivän lehdet samalla aamukahvia 
hörppien. Päivän mittaan vuorossa on 
kuntoilua ja penkkiurheilua kauden lajien 
mukaan. Samaan aikaan uunissa hautuu 
kotimaisilla juureksilla höystetty hirvi-
paisti, jossa yhdistyy samassa padassa 
maku ja metsänhoito.

Alpi 
Ripatti
mielenterveys- 
ja päihdetyön 
lähihoitaja

Olen kolmen tytön isä ja aviopuoliso. 
Maaseutu on intohimoni, hoitotyö sydä-
menasia.
   Asun pientilaa, jossa harraste-eläimet 
täyttävät tilukset. Harrastan pianonsoit-
toa, nikkarointia sekä metsä- ja pelto-
hommia. Politiikka ja Keskusta ovat olleet 
pikkupojasta asti minun juttuni.  
  Toimintani perustuu ihmisyyden kun-
nioitukseen, sosiaaliseen oikeudenmu-
kaisuuteen, inhimillisyyteen, tasa-arvoon 
sekä työn ja yrittämisen kunnioittamiseen. 
Rasismille ja vihapuheelle ehdoton ei. 
  Terve talous on kunnan palveluiden pe-
rusta. On säästettävä enemmän byrokra-
tiassa kuin palveluissa. Koulutuksessa ja 
huolenpidossa on panostettava ennal-
taehkäisyyn. Päivähoito, yhtenäiskoulu, 
koulukuljetukset, lukio, terveyskeskus, 
vanhustenhoito, harrastusmahdollisuu-
det, teiden kunnossapito, markkinoinnin 
ja viestinnän remontti sekä osallisuuden 
vahvistaminen sähköisesti. 
  Parasta elämässäni ovat vaimoni ja tyt-
täreni. Vapaapäivinä keitän kahvit tuvassa 
ja avaan radion, luen Maaseudun Tulevai-
suuden ja Pitäjänuutiset. Katson ikkunasta 
pelto- ja metsämaisemaa onnellisena 
miehenä.

Antti 
Hyyryläinen
maanviljelijä

Olen ammatiltani maanviljelijä ja ko-
neurakoitsija. Luottamustoimiini kuuluu 
MTK-Mäntyharjun puheenjohtajuus ja 
Mäntyharjun kunnan teknisen lautakun-
nan jäsenyys. Lisäksi toimin Etelä-Savon 
käräjäoikeuden lautamiehenä.
   Tärkeimpänä asiana koen taajaman ul-
kopuolella asuvat ihmiset ja ennen kaik-
kea palvelut. Palveluita on karsittu liian 
rajusti viime vuosina, sen täytyy loppua! 
Koko Mäntyharju pitää saada pysymään 
asuttuna. Kaikki eivät voi muuttaa kes-
kustaan! 
   Tahto vaikuttaa on edelleen kova. 
Vanhoja päätöksiä ei voi muuttaa, mutta 
tuleviin voi vaikuttaa.
   Harrastuksiini kuuluvat metsästys, las-
ten kanssa liikkuminen, jääkiekko, moot-
toripyörät ja yksin laulun opiskelu.

Seppo 
Kettunen 
kiinteistön-
hoitaja

Toimin kiinteistönhoitajana. Elämänkoke-
musta löytyy 53 vuoden ajalta.
   Mielestäni kunnanvaltuutetun tärkein 
ominaisuus on oikeudenmukaisuus. Asiat 
ja päätökset pitää tehdä niin, että joka 
aamu voi katsoa itseään peilistä. Juuri 
näin yritän itse parhaani mukaan toimia. 
   Kunnanvaltuutettuna pyrkisin vaikutta-
maan kunnan talouteen liittyviin asioihin.  
Onko kaikki hankinnat aina tarpeellisia? 
Heitetäänkö rahaa hukkaan? Järkevillä 
päätöksillä päästään kohti vakaampaa 
Mäntyharjua.
   Vapaa-aikani kuluu lenkkeillessä ja 
savikiekkoja ampuessa.

Kimmo 
Hällback 
ylivahtimestari,
perhehoitaja

Asun Mynttilässä. Perheeseeni kuuluvat 
vaimo ja kuusi lasta, neljä poikaa ja kaksi 
tyttöä. Kaikki asuvat vielä kotona, joten 
hulinaa riittää. 
   Töissä käyn Mikkelin tuomiokirkkoseura-
kunnassa, jossa toimin ylivahtimestarina. 
Vaimoni kanssa olemme myös perhehoi-
tajia.
   Erityisesti minua kiinnostavat lasten ja 
nuorten asiat. Pidän tärkeänä, että meillä 
on Mäntyharjussa laadukas peruskoulu 
sekä lukio. Lastensuojelu on myös minulle 
tärkeää, ja pidän erittäin tärkeänä ennal-
taehkäisevää toimintaa.
   Vapaapäivät tasapainottelen perheen 
sekä yhdistystoiminnan ja luottamustoi-
mien kanssa.

Asiat 
paranevat  

vain tekemällä.
Käytä ääntäsi!
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Tuomo 
Lamponen
KTM, 
asiantuntija

Synnyin 1964 Tainassa ja kirjoitin Män-
tyharjun lukiosta 1983. Sen jälkeen olen 
asunut Kuopiossa, Helsingissä, Pariisissa, 
Haagissa ja Brysselissä. Reissulta on jää-
nyt mukaan tärkeimpänä 2001 syntynyt 
tytär.
   Vuodet maailmalla opettivat, että kaik-
kien kanssa on pystyttävä yhteistyöhön. 
Mäntyharjun voima on lukuisat yritykset, 
aktiiviset toimijat sekä kunnan luotta-
mushenkilöt ja viranhaltijat puhaltamas-
sa samaan hiileen.
   Keskiössä on avoimuus. Mitä avoi-
memmin ja seikkaperäisimmin asioista 
tiedotetaan, sitä vähemmän jää sijaa 
turhille huhuille ja väärinymmärryksille. 
Mäntyharjun elinvoiman ratkaisee, miten 
pystymme sopeutumaan pienenevään 
väestöön, ja miten saamme yrityksemme 
pysymään paikkakunnalla ja kehittymään.
   Jatkossa minut tavoittaa yhä useammin 
Tainan laavulta keittämässä nokipannu-
kahvia tai kunnostelemassa paikkoja.
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11
Raimo 
Leppäkumpu
operaattori, 
maaseutu-
yrittäjä

Olen 58-vuotias mäntyharjulainen mies. 
Koulutukseltani olen maanviljelysteknik-
ko. Perheeseeni kuuluvat vaimoni, neljä 
lasta ja yksi lapsenlapsi. 
   Toimin maatalousyrittäjänä kotitilallani. 
Viimeiset 15 vuotta olen työskennellyt 
myös Woikosken kaasutehtaalla kaasun 
valmistustehtävissä.
   Olen Essoten hallituksen jäsen ja muka-
na monissa muissa luottamustehtävissä. 
Minulle on tärkeää turvata kaikille ihmi-
sille oikea-aikainen hyvä hoito asuinpai-
kasta ja tulotasosta riippumatta. Myös 
haja-asutusalueella asumisen edellytyk-
sistä pitää huolehtia tieverkon kunnosta 
huolehtimalla ja nopeiden tietoliiken-
neyhteyksien rakentamisella.
   Vapaa-ajalla minut löytää kalastuksen 
ja metsästyksen parista tai koirien kanssa 
liikkumasta. Viihdyn hyvin myös keittiössä 
hellan ääressä, valmistaen itse pyydyste-
tyistä riistasta ja kaloista herkkuja.

12 Jukka 
Makkonen
puutavara- 
autonkuljettaja

Olen 36-vuotias, kolmen lapsen isä, Män-
tyharjulta kotoisin oleva paluumuuttaja.
   Minulle tärkeitä asioita ovat yrittäjyyden 
tukeminen Mäntyharjulla, jotta työpaikat 
säilyisivät ja lisääntyisivät sekä lapsiper-
heille kiinnostavan asuinpaikan luominen. 
Tarvitsemme lisää paluumuuttajia ja 
uusia asukkaita, jotta kunta pysyy elossa.
   Lasten harrastukset lohkaisevat aimo 
osan vapaa-ajasta, sillä olen aktiivisesti 
mukana Mäntyharjun Virkistyksen toimin-
nassa. 
   Vapaapäivinä liikunta perheen kanssa on 
isossa roolissa ja erityisen lähellä sydäntä 
on luonnossa liikkuminen.
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Katja
Mattila
kätilö

Olen 42-vuotias kätilö, seksuaalineuvoja 
ja seksuaaliterapeutti. Asun avopuoli-
son ja ekaluokkalaisen tyttären kanssa 
Nurmaalla. Luottamustehtävänä tällä 
hetkellä on Mäntyharjun kennelyhdistyk-
sen puheenjohtajuus. Omassa pihassa 
asustelee neljä karjalankarhukoiraa.
   Itselleni on tärkeää, että kaikki välttä-
mättömät palvelut löytyvät läheltä, eri-
tyisesti sote-palvelut. Lisäksi on tärkeää 
huomioida sekä lapsiperheiden että nuor-
ten hyvinvointi, unohtamatta ikääntyvien 
hyvinvointia. Hyvin toimivat liikenne- ja 
tietoliikenneyhteydet ovat oleellinen osa 
toimivaa arkea.
   Vapaapäiviin kuuluvat koiraharrastukset, 
metsästys ja luonnon valokuvaaminen. 
Myös käsityöharrastus on oleellinen osa 
omaa rentoutumista.

14 Katariina 
Mutka
ratsastuksen-
ohjaaja

Olen kahden koululaisen äiti. Ihmisenä 
olen aito, avoin ja positiivinen.
   Olen toiminut kunnallisissa luottamus-
tehtävissä vuodesta 2013 alkaen. Päät-
täjänä perehdyn asioihin hyvin ja pohdin 
asioita eri näkökohdista. Olen aloitteelli-
nen ja yhteistyökykyinen.
   Pidän tärkeänä kaikkien kuntalaisten hy-
vinvoinnista huolehtimista ja lähitulevai-
suudessa esimerkiksi pandemiatilanteen 
hyvää jälkihoitoa. Muita tärkeitä asioita 
ovat laadukkaat sivistyspalvelut sekä 
kulttuuriperinnön ja luonnon monimuo-
toisuuden vaaliminen.
   Vapaapäivänäni vietän aikaa perheeni 
kanssa, harrastan puutarhanhoitoa ja 
sävellän pianomusiikkia.
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Olen 59-vuotias syntyperäinen mänty-
harjulainen. Perheeseeni kuuluvat vaimo 
ja opiskelevat tyttäret. Olen toisen kauden 
kunnanvaltuutettu, tällä kaudella myös 
kunnanhallituksen jäsen.
   Kuntamme tarvitsee uusia veronmaksa-
jia. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista 
vakituisiksi asunnoiksi pitää sujuvoittaa. 
Tietoliikenne- ja tieyhteyksien paranta-
miseen pitää vaikuttaa, jotta koko kunnan 
alueella on edellytykset hyvään elämään. 
   Lukion toiminta ja kehitys on turvattava 
sekä tulevaisuudessa etsittävä rinnalle 
uusia toimintamalleja. Kotona asuvien 
vanhusten hoito ja palvelut on turvattava, 
ja niitä on kehitettävä esimerkiksi digi-
taalisin keinoin. Tulevat kunnan raken-
nushankkeet tulee toteuttaa ekologisesti 
puurakenteisina.
   Vapaa-aikani kuluu metsässä: metsän-
hoitotöiden ja metsästyksen parissa. Har-
rastan myös lenkkeilyä, hiihtoa, tieasioi-
den hoitoa sekä mökkeilyä Mäntyharjun 
Kallavedellä.

Tero
Mönttinen
kone-
suunnittelija

Olen 50-vuotias perheenisä. Perheeseeni 
kuuluvat vaimo Anu sekä lapset Janina ja 
Luukas. Olen asunut Etelä-Savossa vuo-
desta 1990 eli yli 30 vuotta. Mäntyharjulla 
olen asunut 16 vuotta. Koulutukseltani 
olen konetekniikan insinööri ja ammatil-
tani sahakonesuunnittelija.
   Olen innokas luonnossa liikkuja. Harras-
tan kalastusta, metsästystä ja valoku-
vausta. Vapaa-ajallani teen mielelläni 
myös rakennus- ja puusepäntöitä. 
Vietämme perheeni kanssa paljon aikaa 
luonnon parissa. 
   Olemme pystyneet tarjoamaan Män-
tyharjulla asuessamme lapsillemme 
turvallisen yhteisön ja hyvän koulutus-
pohjan tulevaisuudelle. Olemme asuneet 
Kanadassa ja matkustelleet ympäri maa-
ilmaa, mutta koti ja sydän löytyvät täältä 
Etelä-Savon järvimaisemista.
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Janne
Paasonen
yrittäjä

Olen 52-vuotias rakennusalan yrittäjä ja 
rakennuslautakunnan varajäsen.
    Haluan vaikuttaa tulevaisuuden raken-
tamiseen. Minulle tärkeitä asioita ovat 
perhe, toimiva arki ja yhteistyö eri tahojen 
välillä.
    Vapaa-aikani vietän mökillä rentoutuen 
ja kalastaen sekä syksyisin luonnossa 
koiran kanssa liikkuen ja metsästäen. Har-
rastan myös aktiivisesti kenneltoimintaa.
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Nina
Saloranta
sairaanhoitaja

Olen 49-vuotias sairaanhoitaja, ala-
kouluikäisen pojan äiti, yrittäjän vaimo ja 
suorasanainen, periksiantamaton nainen. 
    Olen ollut yhden kauden rakennuslau-
takunnassa, ja jatkan mielelläni kunnan 
yhteisten asioiden hoitamista. Haluan 
vaikuttaa siihen, että Mäntyharju pysyy 
turvallisena ja elinvoimaisena kuntana, 
jossa säilyy laadukkaat peruspalvelut 
kaikille kuntalaisille. 
   Erityisesti sydäntäni lähellä ovat van-
hukset, lapsiperheet, hoitajat ja pienyrit-
täjät, joiden hyvinvointiin on kiinnitettävä 
enemmän huomiota. 
   Vapaapäivisin vietän aikaa perheeni 
kanssa, remontoin vanhaa rintamamies-
taloamme, entisöin huonekaluja, hoidan 
puutarhaa, liikun luonnossa, marjastan, 
kalastan, ja rakennan kesämökkiämme.
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Mikko
Turkki
maanviljelijä

Olen 37-vuotias syntyperäinen män-
tyharjulainen. Toimin maanviljelijänä 
neljännessä sukupolvessa kotitilallamme 
Valtolassa. Tilalla harjoitamme viljan 
viljelyä ja metsätaloutta.
   Haluan olla mukana vaikuttamassa 
Mäntyharjun asioihin. Minulle tärkeitä 
asioita ovat maaseutu, yrittäjyys, toimivat 
tie- ja tietoliikenneyhteydet, lapsiperhei-
den asiat sekä ylisukupolvisuus.
   Perheeseeni kuuluu avovaimo, 5-vuoti-
as tytär sekä vanhempani. Vapaahetkinä 
tykkään kehitellä erilaisia digitaalisia rat-
kaisuja, sillä olen koulutukseltani datano-
mi. Tästä harrastuksesta on ulkopuolelle 
nähtävissä muun muassa Ukkolan tilan 
oma sääasema.
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Keskusta - se kotimainen
Asiat paranevat vain tekemällä
Kotikuntamme Mäntyharju on tunnettu ja perinteinen maaseutukunta, 

jonka vahvuudet nojaavat toimivaan arkeen, monipuolisiin 
palveluihin, yrittämiseen ja monipaikkaiseen asumiseen.

Me keskustalaiset luottamushenkilöt toimimme Mäntyharjun perinteitä 
kunnioittaen, huomioimme kunnan vahvuudet ja 

etsimme avoimesti uusia toimintamalleja.
Tulevaisuuden kunta on mielestämme kuntalaisten, yhteisöjen ja yritysten 

vuorovaikutusverkosto, joka mukautuu joustavasti 
erilaisiin tarpeisiin ja vastaa ajan haasteisiin.

Kuntamme hyvä maine vahvistaa sen vetovoimaa. Kunnan markkinoinnin 
ja viestinnän on oltava aktiivista ja vahvuuksia korostavaa. 

Näistä sinulle ja läheisillesi tärkeistä asioista päätetään  
kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. 

Arvostamme koulutusta 
ja sivistystä sekä ihmisen 
elinikäistä itsensä ke-
hittämistä ja oppimista. 
Jokaisessa lapsessa ja 
nuoressa on tulevaisuus, 
pääsy opintojen kautta 
työelämään on varmistet-
tava.
   Meille on tärkeää, että 
jokaiselle lapselle on tar-
jolla laadukasta ja toimi-
vaa sekä perheille aitoja 
vaihtoehtoja mahdollista-
vaa varhaiskasvatusta.
   Haluamme, että koulu-
matka on turvallinen sekä 
taajamassa että kulje-
tusoppilailla. Opintietään 
aloittavat kuljetuksessa 

Kohti sivistyksen ja oppimisen kotikuntaa

olevat esikoululaiset tulee 
hakea kodin välittömästä 
läheisyydestä.
   Meidän on varmistettava, 

Mäntyharjun elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta 
lisätään helposti saatavilla ja asiantuntevilla yritysten 
palveluilla, missä erityistä huomiota kiinnitetään aloit-
taviin yrityksiin.  
    Luonteva ja avoin keskustelu yrittäjien, päättäjien ja 
muiden toimijoiden välillä lisää kuntamme vetovoimaa 
ja tuo asioihin monipuolista näkökulmaa. 
   Mäntyharjuun kootaan yrittäjistä ja luottamushenki-
löistä koostuva yhteistyöelin, joka kehittää Mäntyhar-
jua yhdessä!

Kunta toimii yrittämisen ja 
työllistymisen moottorina

Kaikkien kuntamme monipuolisten liikuntapaikkojen 
tulee olla tehokkaassa käytössä.  Liikunnan hyvinvoin-
tivaikutukset ovat merkittävät ja kunnan tulee toimia 
liikunnan innostajana! 
   Kaikki kunnan tilat, kuten koulujen taito- ja taideainei-
den tilat, liikuntapaikat ja kokoustilat, tulee olla varat-
tavissa tilavarausjärjestelmän kautta, mikä toteutetaan 
selkeänä ja helppokäyttöisenä.
   Aktiivista kuntalaisuutta tulee edistää. Luodaan osal-
listava Mäntyharjun toimintamalli, jossa vakituiset ja 
vapaa-ajan asukkaat voivat vaikuttaa Mäntyharjun 
kehittämiseen.
   Yhdistykset, järjestöt ja seurakunnat ovat kunnassa 
tärkeitä toimijoita. Yhteisöllisyys ja välittäminen luovat 
meille elämänsisältöä. Monipuolinen kulttuuri- ja va-
paa-ajanpalveluiden tarjonta lisää yhteisömme terveyt-
tä ja hyvinvointia, kanssakäymistä ja onnellista elämää.

Yhteistyöllä aktiivista elämää

Hallittu ja vakaa kunnan 
talous on meidän kaikkien 
etu. Kunnan verotuloilla ja 
valtion rahoituksella jär-
jestetään muun muassa 
päivähoito, perusopetus, 
terveydenhoito sekä va-
paa-ajanpalvelut.
   Kunnan järjestämät ja 
tuottamat arjen palvelut 
luovat pohjan hyvälle elä-
mälle. Siksi on tärkeää, että 
ne soveltuvat joustavasti 
erilaisiin elämäntilanteisiin 
ja mahdollistavat onnelli-
sen, omannäköisen elämän.

Hallittu talous  
on kivijalka

Ilmastotyö on pieniä arjen valintoja
Vastuullisten ja ilmastomyönteisten valintojen tekemi-
nen pitää olla helppoa. Jätehuollon ja kierrätyksen tulee 
olla toimivaa. Resurssitehokkuus ja kiertotalous mah-
dollistavat kestävän kasvun. 
   Kannatamme arkijärkeä ilmastotavoitteiden saavut-
tamiseksi, uusia malleja biotalouteen ja puurakentami-
seen, jossa pilottikohteiden kokemuksia hyödynnetään.
    Monipaikkainen asuminen on Mäntyharjun mahdol-
lisuus. Etätyötiloja tarvitaan lisää. Työ ja vapaa-aika 
viihtyisässä ympäristössä luonnon keskellä on osa elä-
mäsi unelmaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen uudistus on tehtävä niin, 
että jokainen saa palvelua 
ja hoitoa mahdollisimman 
lähellä. 
   Turvallinen ja inhimillinen 
elämä kuuluu jokaiselle 
riippumatta siitä, asuuko 
hän kotona vai palveluasu-
misessa, kuntakeskuksessa 
vai maaseudulla. Palvelut 
pitää turvata kaikkialla. 
Olemassa olevia palveluita 
täydennetään liikkuvilla ja 
digitaalisilla palveluilla.

   Toimivat ja nopeat tieto-
liikenneyhteydet on oltava 
kaikkien saatavilla. Uudet 
toimintamallit turvaavat ja 
monipuolistavat palveluita 
ja tukevat yrittäjyyttä. 
   Säännöllinen asiointilii-
kenne mahdollistaa maa-
seudulla asumisen myös 
ilman omaa autoa. Hyvät 
yhteydet mahdollistavat 
elinvoiman, yrittämisen ja 
liikennöinnin kaikkialla kun-
nassamme.

Luottamus lähipalveluihin kaikenikäisille

että perus- ja lukio-ope-
tuksen voimavarat ovat 
riittävät ja oppilaiden 
tarpeet huomioidaan koko 
oppimispolun ajan. Lukion 
toimintaa tasokkaana ja 
vetovoimaisena yleisluki-
ona tulee edelleen kehit-
tää.
   Jotta perheiden arki on 
sujuvaa, lasten ja nuorten 
palveluja sekä harras-
tustoimintaa järjestetään 
koulun yhteyteen, mielel-
lään osaksi koulupäivää. 
Kansalaisopistoa kehite-
tään monipuoliseksi oppi-
miskeskukseksi ja kirjastoa 
kuntalaisten olohuoneeksi.

Kuntavaaleissa on kyse 
kotiseudusta, alueen ih-
misistä, heidän yhteisistä 
asioistaan.  
   Kotikunnan valtuustossa 
päätetään lastemme kou-
lusta ja päiväkodista, iso-
vanhempiemme hoidosta ja 
hoivasta, kirjastosta ja lii-
kuntapaikoista, yrittämisen 
mahdollisuuksista, puis-
toista ja kevyen liikenteen 
väylistä. Ja monista muista 
meidän jokapäiväisistä ja 
niin tärkeistä asioista. 
   Keskustan tunnus vaa-
leissa on: Keskusta – se 
kotimainen. Ammennamme 
voimamme suomalaisista 
kodeista ja uskomme maa-
han. Haluamme rakentaa 
luottamusta ja yhteistyötä 
Suomessa ja kotikunnis-
samme.

Rakennamme koko 
Suomea
Kuntavaalien pääkysymys 
on tasa-arvo ihmisten ja 
maan eri osien välillä. Ra-
kennammeko koko Suomea 
vai jakautunutta Suomea? 
   Keskustan tavoite on 
selvä: jokaisella on oikeus 
rakentaa omannäköistään 
hyvää elämää. Kodissaan 
ja kotimaassaan. Jokainen 
ansaitsee mahdollisuuden. 

Keskusta on  Keskusta on  
kotikuntien asiallakotikuntien asialla

   Kannustamme toimeliai-
suuteen, yritteliäisyyteen ja 
vastuunottamiseen. 
Ihmisen pitää saada aidosti 
valita asuinpaikkansa. Myös 
elämäntapoja on monia. 
Politiikan on annettava arvo 
niille kaikille – ei ylhäältä 
sanellen, vaan ihmisten 
omaan harkintaan luottaen.

Työtä kotimaisuuden 
hyväksi
Kotimaisuus merkitsee Kes-
kustalle paljon. Toimimme 
sen eteen, että kuntien 
keittiöissä hankinnat ovat 
kotimaisia ja paikallisia. 
Kalaa lähivesistä, lihaa ja 
maitoa tutuilta tiloilta. 
   Olemme metsän vihreä 
puolue. Uskomme, että 
metsät ovat ratkaisu – niin 
aikamme suuriin kysymyk-
siin kuin arkisiin tarpeisiin. 
Jokaisella on oltava mah-
dollisuus nauttia lähiluon-
nosta. 
   Korostamme vapautta ja 
vastuuta. Ihmisen tietää 
itse, mikä hänen elämäs-
sään on parasta. Tämän 
vastapainoksi hänellä on 
vastuita ja velvollisuuksia. 
    Luotamme paikalliseen 
osaamiseen, sillä kunnat ja 

kaupungit ovat erilaisia. 
Luotamme kuntapäät-
täjien tietävän, mikä on 
oman kunnan ja kunta-
laisten kannalta parasta. 
Sitähän kunnallinen itse-
hallinto juuri on. 
 
Jokaisen kuntalaisen 
ääni vaikuttaa  
 
Tulevaa kuntavaalikautta 
värittää se, miten koro-
naa hoidetaan ja miten 
nousemme kriisin jäl-
keen. Kunnilla on tässä 
työssä tärkeä rooli, jotta 
kaikki pidetään muka-
na, palveluja kehitetään 
vastaamaan tarpeita ja 
paikallista yritystoimintaa 
vahvistetaan. 
   Ihmisillä on vaaleissa 
käytössä yksi ainoa, ar-
vokas ääni. Sillä hän voi 
ottaa kantaa siihen, mikä 
on tärkeää. Ääni vaikuttaa 
sen antajan omaan 
ja lähimpien ihmisten 
elämään vuosiksi, jopa 
vuosikymmeniksi. 
   Jokainen valitsee, kehen 
luottaa. Ääni kannattaa 
antaa ihmiselle, jolle 
uskaltaisi antaa omat 
kotiavaimensa. 
   Kuntiin tarvitaan päät-
täjiä, jotka ovat tehtä-
viensä tasalla ja vievät 
maatamme eteenpäin. 
Tulevaisuuteen katsoen ja 
toisiinsa luottaen.

”Ääni kannattaa antaa 
ihmiselle, jolle uskaltaisi 
antaa omat kotiavaimensa.”

Mäntyharjulainen Teija 
Viinikainen-Översti mietti 
kevättalvella 2020 huo-
lestuneena esikouluikäisen 
tyttärensä seuraavia kesiä. 
   Kuka Maijasta huolehtii, 
kun molempien vanhem-
pien on oltava kesällä 
töissä? Viettääkö tyttö 
yksin kaikki vanhempien 
työpäivät?
   Kun Viinikainen-Översti 
kertoi asiasta muille van-
hemmille, selvisi, ettei huoli 
ollut vain oma. Monet män-
tyharjulaiset vanhemmat 
miettivät, miten pienten 
koululaisten hoito järjeste-
tään kesällä.
   Mäntyharjussa on ollut 
tarjolla erilaista lyhytkes-
toista kesätoimintaa, jota 
järjestävät kunnan lisäksi 
esimerkiksi 4H, Mäntyharjun 
Virkistys ja seurakunta. Toi-
minta on keskittynyt kesä-
kuuhun, ja kestää usein vain 
muutamia tunteja päivässä.
   
Koulun kesäloma
kestää 10 viikkoa

Koulun loma kestää 10 
viikkoa ja harvalla vanhem-
malla on kesälomaa yhtä 
kauan – toisilla ei yhtään. 
Lapsen osallistuminen osa-
päiväiseen kesätoimintaan 
on vanhemman työajan 
puitteissa usein mahdoton-
ta.
   - Idea kesätoiminnasta 
lähti puhtaasti omasta tar-
peesta. Esikoululainen tai 
ykkösluokkalainen on liian 
pieni olemaan koko päivän 
yksin monta kertaa viikos-
sa, ja meillä ei ole ihmisiä, 
jotka voisivat hoitaa Maijaa 
kaikkien kesän työpäivien 
ajan, Viinikainen-Översti 
sanoo.
   - Toisekseen ajattelen, 
ettei esimerkiksi isovan-
hempien tehtävä ole hoitaa 
lapsia montaa viikkoa ke-
sällä. Sekään ei ole oikein, 

Yksi sähköposti toi  
koululaisille kesätoimintaa
Teija Viinikainen-Översti huolestui eskarilaisensa kesästä ja sai aikaan uuden 
kuntapalvelun Mäntyharjuun.

”On kiva huomata, että 
aloitteella kuka vaan voi  
oikeasti vaikuttaa  
kotikunnan asioihin.”

jos vanhemmat ketjuttavat 
kesälomansa, koska silloin 
perheen yhteinen aika jää 
vähiin.
   Huolestunut äiti päätti 
laittaa sähköpostia Mänty-
harjun sivistysjohtaja Sari 
Aarniokoskelle. Viestissä 
ehdotettiin, että Mäntyhar-
jun kunta järjestää esikou-
lulaisille ja ensimmäisten 
vuosiluokkien oppilaille 
kesätoimintaa.
   - Aika vähillä tiedoilla olin 
liikkeellä, mutta ajattelin, 
että sopivia tilojahan meillä 
kunnassa kesällä on va-
paana ja muissakin kun-
nissa vastaavaa toimintaa 
on ollut, joten ei se mah-
dotonta voi olla, Viinikai-
nen-Översti muistelee.

   Sähköposti lähti mat-
kaan keväällä 2020. Puolen 
vuoden aikana Viinikai-
nen-Översti lähestyi muu-
tamia tuttuja kunnanval-
tuutettuja ja kyseli, onko 
viesti otettu vastaan tai 
edennyt kunnassa.
   - Vaikka aloite oli vain mi-
nun, asiaa vietiin kiitettä-
västi eteenpäin päätöksen-
teossa, Viinikainen-Översti 
kiittää.
   Joulukuussa 2020 Mänty-
harjun sivistyslautakunta 
päätti Aarniokosken ehdo-
tuksesta, että Mäntyharjun 
kunta järjestää ohjattua 
toimintaa 6–9 -vuotiaille 
mäntyharjulaisille lapsille 
koulun kesälomien ajaksi.
   Kesätoimintaa on yhte-
näiskoulun tiloissa joka 
arkipäivä aamusta ilta-
päivään saakka. Lounas ja 
välipala tarjotaan päiväkoti 
Mustikkatassussa. Toimin-
taa vetävät koulunkäynnin 

ohjaajat. 
   Kyse on uudesta kunta-
palvelusta, jota Mäntyhar-
jussa ei ole aiemmin ollut 
tarjolla. 
   Teija Viinikainen-Översti 
myöntää, että päätös oli 
positiivinen yllätys.
   - Kieltämättä tuntuu aika 
hienolta, että yksi ihmi-
nen voi yhden epäviral-
lisen sähköpostin avulla 
saada aikaan uutta toi-
mintaa kuntaan, Viinikai-
nen-Översti myöntää.
    - On kiva huomata, että 
aloitteella kuka vaan voi oi-
keasti vaikuttaa kotikunnan 
asioihin.

Mukaan mahtuu vielä 
lisää lapsia

Sari Aarniokoski kertoo, että 
ilmoittautumisia kesätoi-
mintaan on tullut kym-
menkunta. Lapset osallis-
tuvat perheiden tarpeiden 
mukaan, joten toiset ovat 
mukana viikon ja osa kolme 
viikkoa. Eniten lapsia on 
ilmoittautunut kesäkuun ja 
elokuun viikoille.
   - Tarvetta on, mutta kaikki 
vanhemmat eivät ole ehkä 
löytäneet palvelua vielä 
nyt ensimmäisellä kerral-
la. Hyvä puoli on se, että 
kaikille viikoille mahtuu 
mukaan lisää lapsia, Aar-
niokoski sanoo.
   Maija Översti ei vielä 
tulevana kesänä osallistu 
koululaisten kesätoimin-
taan, koska esikoululaisilla 
on päivähoito-oikeutta 
heinäkuun loppuun ja äidin 
kesälomat järjestyivät elo-
kuulle. 
   Seuraavana kesänä 
toiminnasta on kuitenkin 
aloitteen tekijällekin apua.
   - Kesällä 2022 me olisim-
me olleet pulassa. Toivot-
tavasti tästä on apua muille 
mäntyharjulaisille perheille 
jo tulevana kesänä.

 
Annika Saarikko 

Keskustan puheenjohtaja
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Elinvoimainen maaseutu on aina ollut 
Keskustalle tärkeä asia. 
Me kaikki Mäntyharjun Keskustan 
23 kuntavaaliehdokasta olemme  
sitoutuneet siihen, että kehitämme 
koko Mäntyharjua etelänurkasta  
pohjoiskolkkaan ja teemme päätöksiä,  
jotka ovat tasapuolisia kaikille 
kuntalaisille kotiosoitteesta riippumatta.
Käytä ääntäsi!


