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Olemme eläneet monella tapaa 
poikkeuksellisia aikoja. Maail-

manlaatuinen koronapandemia on 
mullistanut elämäämme jo yli vuo-
den ajan. Koronan torjumiseksi ja 
likimain normaalin elämänmenon 
turvaamiseksi on ollut pakko kek-
siä uusia keinoja selviytyä päivit-
täisestä elämästä mahdollisimman 
turvallisesti. Korona on vaikuttanut 
myös kuntavaaleihin, mihin olem-
me nyt kahden kuukauden siirron 
jälkeen valmistautumassa hieman 
paremmassa tilanteessa.

Oriveden tasolla koronasta olem-
me selvinneet kohtalaisen hyvin. 
Kaupunginvaltuuston ja -hallituk-
sen sekä lautakuntien työskente-
ly on sujunut etäyhteyksillä lähes 
normaalisti. Korona on pakottanut 
meitä ottamaan loikkia ns. digita-
lisaation suuntaan. Oppiminen on 
tapahtunut usein yrityksen ja ereh-
dyksen keinoin ja samalla tuonut 
mukanaan sadattelua, enkä puhu 
nyt säästä. 

Oriveden taloustilanne on heikoh-
ko ja asukasmäärä vähenee. Lapsi-
määrän lasku toivottavasti taittuu 
myös Orivedellä kotona vietetyn 
koronavuoden seurauksena! Se oli-
si erittäin positiivinen signaali mo-
nestakin syystä. Oriveden Keskusta 
taistelee juuri nyt olemassa olevien 
viimeisten kyläkoulujen puoles-
ta. Kouluilla on aina suuri merkitys 
kylien kehitykselle ja identiteetille. 
Lapsiluvun nousu antaisi lisää us-
kottavuutta koulujen säilyttämisen 
puolesta. Koska kylät ovat kaupun-
gin kumppaneita, kylien hyvinvointi 
heijastuisi myös koko kaupunkiin. 

Hyvät orivesiläiset!

Koronan positiivisiin vaikutuk-
siin kuuluu se, että urbaaniin elä-
mäntapaan tottuneet ihmiset ovat 
alkaneet tarkistella kantaansa 
keskitettyjen palvelujen tai luon-
nonmukaisen väljyyden ja terveel-
lisemmän asuinympäristön välillä. 
Hartaasti toivomme, että mainos-
lause ”ylellistä väljyyttä” aiheut-
taisi tänne Orivedelle lähiaikoina 
hallitun muuttoaallon. Sitä varten 
on tärkeää, että Oriveden vetovoi-
man heikkoja signaaleita ei katkais-
ta lyhytnäköisellä säästöpolitiikal-
la, joka pidemmällä aikavälillä tuo 
vain lisää tappioita ja samalla voisi 
muuttaa tuon väljyyden ylettömäksi 
väljyydeksi, eli väkiluvun jatkuvaan 
vähenemiseen.

Uudet työpaikat ovat tietysti talou-
den kehittymisen, mm. uusien asuk-
kaiden ja siten verotulojen kasvun 
edellytys. Kaupungin tulisikin entis-
tä rohkeammin ryhtyä tukemaan ja 
jopa markkinoimaan Orivettä uusien 
yritysten sijoituspaikkana. Siihen 
on ainakin lähivuosina paremmat 

edellytykset, kun 9-tietä kunnos-
tetaan. Kaupungin tulisikin saada 
aikaan riittävästi edullista teolli-
suustonttitarjontaa tuon 9-tien var-
teen Yliskylän ja keskustan väliselle 
alueelle. 

Toinen kehityslinja uusien asukkai-
den saamiseksi Orivedelle on kehit-
tää nopealla aikataululla aseman 
seutua, jotta sinne saataisiin radan 
varteen, alle puolen tunnin junayh-
teyden päähän Tampereesta, kor-
keatasoisia asuntoja mahdollisesti 
Tampereella työssäkäyville ihmisil-
le. 

Kaikki maaseudulle muuttajat eivät 
kuitenkaan tarvitse tai halua luksus-
ta. Monet nuoret perheet haluavat 
muuttaa maalle. Kaupungin tulee 
olla aktiivisesti mukana tukemassa 
ja koordinoimassa kylien asukas-
hankintaa vanhojen talojen sekä 
kylätonttien osalta. Myös Oriveden 
runsaslukuisille loma-asukkaille 
tulee aktiivisesti tiedottaa mahdol-
lisuudesta muuttaa loma-asunto 
vakinaiseen asumiseen.  

Summa summarum. Oriveden Kes-
kusta tekee työtä paikallisuuden 
ja yhteisöjen puolesta. Haluamme 
taata turvallisen arjen missä lasten 
etu on asetettava ensisijaiseksi. Ha-
luamme samalla turvata asumisen 
ja elämisen mahdollisuudet sekä 
edistää elinvoimaa koko Oriveden 
alueella!

Jyrki Tuomaala
Puheenjohtaja
Oriveden Keskusta
Keskustan Oriveden valtuustoryhmä

• Toimimme kuntalaisten par-
haaksi – huolehdimme siitä, 
että kuntalaisten etu toteutuu 
kaikissa kaupungin toimissa ja 
että kaupunkilaisten ääni kuu-
luu koko vaalikauden ajan.

• Keskustassa on mielipiteenva-
paus, mutta yhteinen arvopohja. 
Keskustalaisuus ei ole ylhäältä 
johdettua, vaan jokaisella on 
oikeus omaan mielipiteeseensä.

• Toimimme avoimesti ja raken-
tavasti – asiallisilla toimintata-
voilla saadaan asioita parhaiten 
hoidettua kuntalaisten par-
haaksi.

Kotikunnan valtuustossa päätetään 
lastemme kouluista ja päiväkodeis-
ta, isovanhempiemme hoidosta ja 
hoivasta, kirjastoista ja liikuntapa-
koista, yrittämisen mahdollisuuk-
sista, puistoista ja kevyen liikenteen 
väylistä. Ja monista muista meidän 
jokapäiväisistä ja niin tärkeistä 
asioista.

Keskusta – se kotimainen. Ammen-
namme voimamme suomalaisista 
kodeista. Haluamme rakentaa luot-
tamusta ja yhteistyötä Suomessa ja 
kotikunnissamme. Myös täällä Ori-
vedellä.

Kuntavaalien pääkysymys on ta-
sa-arvo ihmisten ja maan eri osien 
välillä. Rakennammeko koko Suo-
mea vai vastakkainasettelujen kah-
tiajakautunutta Suomea? Keskus-
tan tavoite on selvä.  Jokaisella on 
oikeus rakentaa omannäköistään 
hyvää elämää. Kodissaan ja ko-
timaassaan. Jokainen ansaitsee 
mahdollisuuden. Kannustamme 
toimeliaisuuteen, yritteliäisyyteen 
ja vastuun ottamiseen.

Ihmisen pitää saada aidosti valita 
asuinpaikkansa. Myös elämäntapo-
ja on monia. Politiikan on annettava 

Keskusta – kotien ja kotikuntien asialla
arvo niille kaikille – ei ylhäältä sa-
nellen, vaan ihmisten omaan har-
kintaan luottaen.

Kotimaisuus merkitsee Keskustalle 
paljon. Toimimme sen eteen, että 
kuntien keittiöissä hankinnat ovat 
kotimaisia ja paikallisia. Kalaa lähi-
vesistä, lihaa ja maitoa tutuilta ti-
loilta.

Olemme metsän vihreä puolue. Us-
komme, että metsät ovat ratkaisu 
– niin aikamme suuriin kysymyksiin 
kuin arkisiin tarpeisiin. Jokaisella on 
oltava mahdollisuus nauttia lähi-
luonnosta.

Korostamme vapautta ja vastuuta. 
Ihmisen tulee tietää itse, mikä hä-
nen elämässään on parasta. Tämän 
vastapainoksi hänellä on vastuita ja 
velvollisuuksia. 

Te täällä Orivedellä tiedätte par-
haiten, miten teidän asianne pitäisi 
hoitaa orivesiläisten parhaaksi.

Hyvää kuntavaalikevättä ja alkavaa 
kesää kaikille!

Annika Saarikko
Keskustan puheenjohtaja

Oriveden Keskustan toimintaperiaatteet:

Keskustan valtuustoaloite järjestää 
juhla kuntalaisille Oriveden kunnal-
lisen hallinnon 150 vuotisen taipa-
leen johdosta vuonna 2019 osoit-
tautui menestykseksi. Kuntalaiset 
pääsivät nauttimaan Rohan tallien 
upeasta esityksestä Ruhtinas Ju-
hana III:n hevosturnajaiset kauniina 
elokuisena iltana.



ELINVOIMAN EVÄÄT
1. Yhteydet
Oriveden saavutettavuutta tulee 
edistää: sujuvat ja nopeat liikenne- ja 
tietoliikenneyhteydet tulee varmistaa 
kaikille. 
9-tien parantamista ja Orituvan ja 
Yliskylän eritasoliittymien rakenta-
mista tulee vauhdittaa aktiivisella 
edunvalvontatyöllä.
Yliskyläntietä tulee parantaa, jotta sii-
tä muodostuu houkutteleva sisääntu-
loväylä aseman seudulle
Lähijunakokeilu on saatava vakinais-
tettua. Nopeilla junayhteyksillä myös 
muualle kuin Tampereelle on merkitys 
Oriveden kilpailukyvylle ja elinkeino-
elämän toimintamahdollisuuksille.
Eräjärven taajamaan, Karpin koululta 
Ponsan suuntaan ja keskustasta Hir-
silään tarvitaan turvalliset kevyenlii-
kenteen väylät.
Jatkuvasti kasvava tietoliikenteen 
määrä edellyttää tietoverkoilta suur-
ta kapasiteettia, jonka vain valokuitu 
voi tarjota.  Oriveden kaupungin tulee 
toimia aktiivisesti valokuituverkoston 
laajentamiseksi koko kunnan alueelle 
yritystensä, etätyöntekijöiden ja asuk-
kaiden tarpeisiin.  

2. Uudet asukkaat
Oriveden kaupungin asukasmäärä on 
saatava kasvuun
Orivedelle tarvitaan useamman vuo-
den projekti asukashankintaan. Kam-
panjointi on toteutettava yhteistyös-
sä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. 
Kaupungin markkinoinnilla on kirkas-
tettava kuvaa kehittyvästä ja asukas-
läheisestä kaupungista.
Loma-asukkaille tulee aktiivisesti tie-
dottaa mahdollisuudesta muuttaa 
loma-asunto vakinaiseen asumiseen.  

Monet nuoret perheet haluavat muut-
taa maalle. Kaupungin tulee olla ak-
tiivisesti mukana tukemassa ja koor-
dinoimassa kylien asukashankintaa 
vanhojen talojen sekä kylätonttien 
osalta.
Tarvitsemme uutta asuntotuotan-
toa aseman seudulle. Uutta asun-
totuotantoa tarvitaan koko Aseman 
seudulle sekä Hiedan rannan alueen 
ilmettä tulee parantaa lisäämään 
alueen houkuttelevuutta. 
Keskustaajamaamme tarvitaan uutta 
asuntotuotantoa lähelle palveluja ja 
julkista liikennettä. Nykyisen torin toi-
mivuus on todettu huonoksi. Sille tulee 
löytää uusi suojaisempi paikka. Nykyi-
sen torin paikalle kaavoitettaisiin ker-
rostalo tai kerrostaloja.
Tuloveroprosentin hallittu ja suunni-
telmallinen alentaminen on tarpeen 
kaupunkimme houkuttelevuuden li-
säämiseksi.

3. Elinkeinoelämä
Kaupungin tulee panostaa uusien 
yritysten ja työpaikkojen saamiseen 
Orivedelle ja elinkeinorakenteen mo-
nipuolistamiseen koko kaupungin 
alueella.
Tarvitsemme Orivedelle eri kokoisia 
teollisuustontteja hyvien liikenneyhte-
yksien varrelta. Tampereen seutukun-
nalla on puutetta yli 10 ha teollisuus-
tonteista. Kaavoituksen ja palveluiden 
yrityksille tulee olla joustavaa. Kau-
pungin kaavoituksessa tulee varautua 
Orituvan ja Ylikylän teollisuusalueiden 
nopeaan kehittämiseen. 
Oriveden kaupungin tulee aina ottaa 
huomioon aluetaloudelliset vaiku-
tukset niin omissa kuin kuntien han-
kintapalvelut Kuha Oy:n kautta teh-
tävissä hankinnoissa. Hankinnat on 
kilpailutettava niin, että paikallisilla 
yrityksillä on realistiset mahdollisuu-
det toimia hankinnan tuottajana ja 

osallistua tarjouskilpailuun. Hankinto-
jen kilpailuttamisessa tulee hyödyn-
tää monipuolisesti hankintalain salli-
mia hankintamenettelyjä, esimerkiksi 
neuvottelumenettelyä markkinavuo-
ropuheluineen. 
Orivesi on edelleen vahva maatalous- 
ja metsätalouspitäjä, jossa luonto on 
lähellä. Kaupungin on pidettävä huol-
ta, että alkutuotannon toimintaedel-
lytyksen säilyvät, eikä maan pakkolu-
nastuksia oteta käyttöön. 
Kaupungin tulee tiivistää yhteistyötä 
BusinessTampereen kanssa. Kaupun-
gin nettisivuille tulee saada suorat lin-
kit BusinessTampereen tarjoamiin eri 
palveluihin. Kaupungin tulee tarjota 
palveluita Orivedellä aloittaville yri-
tyksille.
Oriveden Aluelämpö Oy on tärkeä 
lämpöenergian tuottaja keskustan 
alueella, jossa pohjavesialue estää 
maalämmön hyödyntämisen. Alu-
elämmön tulisi laajentaa toimintaan-
sa alueellisiin maalämpökeskuksiin tai 
hakkeella/metsätähteellä toimiviin 
pienlämpökeskuksiin oman verkkonsa 
ulkopuolella. Kaupungin asukkaiden 
etu on, ettei kaupungin myy osuuttaan 
yhtiöstä.
Orivedelle tulee saada etätyöpisteitä, 
joista on mahdollista vuokrata työti-
laa. 

SUJUVA ARKI
4. Kasvatus ja koulutus
Lapsille ja nuorille tulee antaa siivet, 
eli mahdollisuus kehittyä ja koulut-
tautua, mutta kasvattaa myös juuret, 
eli mielenkiinnon palata kotiseudulle 
työskentelemään. 
Päivähoito-oikeus on toteutetta-
va myös sivukylillä asuville perheille. 
Matkat hoitopaikkaan on oltava koh-
tuulliset. Hoidon laatu päivähoidossa 
on turvattava ja ryhmäkoot pidettävä 
kohtuullisina.

Kouluverkkoon ei tarvita muutoksia ja 
kyläkoulut on säilytettävä ja välttä-
mättömät korjaukset tehtävä. Kaikille 
koululaisille pitää saada lain mukaiset 
koulukuljetukset. Monesti kuljetusajat 
ovat liian pitkät. 
Aktiivista yhteistyötä ammatillisen 
koulutuksen ja ammattikorkeakoulu-
jen kanssa tulee jatkaa, jotta Orive-
delle saadaan nopeita muunto-, täy-
dennys- ja lisäkoulutuksia yritysten 
tarpeisiin. 
Kaupungin tulee kehittää yhdessä op-
pilaitosten kanssa nuorten kannusta-
mista ja kouluttamista yrittäjyyteen. 
Koulujen yhteistyötä yritysten ja 3. 
sektorin toimijoiden kanssa tulee lisä-
tä esim. perustamalla nuorten osuus-
kunta tai yrittäjyyshautomo. 

5. Vapaa-aika
Kaupungin tulee luoda mahdollisuu-
det erilaiseen harrastustoimintaan eri 
ikäisille kaupunkilaisille.
Rovastinkankaan alueen urheilu-
puistoa tulee kehittää edelleen. Kau-
pungin tulee selvittää mahdollisuus 
rakentaa Orivedelle täysimittainen 
urheilukenttä turvaten myös koulujen 
liikuntatunnit.
Nuorille tulee olla tiloja, joissa voi har-
rastaa musiikin tallentamista ja vide-
oiden editointia sekä tietokonepelien 
koodaamista. Näihin aiheisiin liittyviä 
kursseja tulisi olla tarjolla myös kan-
salaisopistossa. 
Nuorten liikunnan lisäämiseksi pitäisi 
Orivedelle saada erilaisia aktiviteet-
teja kuten esim. wake-kaapeli jonkin 
uimarannan läheisyyteen, skeitti- tai 
skoottipuisto, trampoliini- tai kiipeily-
puisto. Myös kylien liikuntapaikkoja tu-
lee kunnostaa kuntalaisten käyttöön. 
Luonto- ja virkistysmatkailuun liitty-
vän palvelutuotannon kehittämistä 
tulee jatkaa sekä virtuaaliset että fyy-
siset opasteet eri kohteisiin tulee saa-
da kuntoon. Uutta vesistömatkailua 
tulee kehittää yhteistyössä yritysten ja 
järjestöjen kanssa.
Kansalaisopiston ja Merikanto-opiston 
toiminnan jatkuvuus tulee turvata. Lii-
kunta- ja kulttuuritoiminnassa yhteis-
työtä järjestöjen kanssa tulee tiivistää.
Senioreille tarvitaan lisää ohjattuja lii-
kuntapalveluja. Tiedottamista näistä 
palveluista on parannettava.

6. Hoitoa ja hoivaa
Sosiaali- ja terveyspalveluiden siir-
tyessä maakuntien vastuulla on var-
mistettava palveluiden säilyminen 
Orivedellä.
Ikäihmisten palvelut on koottava to-
teutettavaksi yhden luukun periaat-
teella. Omaisten työn tueksi tarvitaan 
paikalliset asiat tunteva vanhuskoor-
dinaattori. Geriatrin palveluita tarvi-
taan lisää.
Päivätoimintaa tulee lisätä kotona 
asuville vanhuksille. Omaishoitajille 
on taattava lain edellyttämät vapaa-
päivät. 
Ikäihmiset tarvitsevat nettipisteitä. 
Kaupungin tulee lisätä yhteistyötä ja 
tukea vapaaehtoistyötä tekeville jär-
jestöille. 

7. Kestävä kehitys
Elinkaariajattelu tulee ottaa käyttöön 
kaikilla kaupungin sektoreilla myös 
kilpailutuksissa. 
Oriveden kaupungin ja tytäryhtiöi-
den öljylämmitteiset kiinteistöt tulee 
muuttaa vaalikauden aikana paikal-
lisella kaukolämmöllä, bioenergialla, 
maalämmöllä tai ilmalämpöpum-
pulla toimiviksi. Kunnan tulee hankkia 
muutoksiin liittyvät palvelut ja energia 
jo toimivilta paikallisilta yrityksiltä tai 
edesauttaa uusien energiaa tuotta-
vien yritysten syntymistä paikkakun-
nalle. 
Orivedellä tulee edistää puuraken-
tamista ja mahdollisuuksien mukaan 
myös hirsirakentamista.
Kaupungin tulee kannustaa asukkai-
taan aurinkopaneeleiden käyttöön 
esim. kaavamerkinnöillä. Niitä tulee 
lisätä soveltuviin kaupungin kiinteis-
töihin, mm. kouluihin, joissa ne muo-
dostavat elävän oppimisympäristön 
lapsille ja nuorille.
Kaupungin käytöstä poistuvat raken-
nukset tulee ensisijaisesti myydä uu-
teen käyttöön eikä purkaa. Rakennus-
ten kunnossapitoon tulee satsata, sillä 

uuden rakentaminen rasittaa enem-
män luontoa kuin vanhan korjaami-
nen. 
Jäteaseman aukioloaikoja tulee lisä-
tä.  Kaikkiin aluejätepisteisiin tarvitaan 
pahvinkeräys, sillä nettikaupan kasvu 
on lisännyt pahvipakkauksien määrää.
Oriveden kouluille on saatava omat 
kasvimaat tai kumppanimaatilat, joil-
la vieraillaan tutustumassa ruoan-
tuotantoon. Metsänhoitoyhdistyksen 
kanssa perehdytään metsän hoitoon 
ja hakkuisiin.
Orivedelle tulee saada liikennekaasun 
jakeluasema. On tutkittava myös 
mahdollisuudet biokaasun tuotantoon 
ja edellytysten täyttyessä käynnistet-
tävä sen valmistus Orivedellä esim. 
Oriveden kaupungin ja alan yritysten 
kanssa yhteistyössä. 

8. Päätöksentekokulttuuri
Hoidamme kaupungin taloutta huo-
mioiden ylisukupolvisuuden periaat-
teet. Jätämme kaupungin tuleville 
sukupolville nykyistä paremmassa 
kunnossa. 
Taloudenhoitomme ei voi perustua 
pelkkään säästämiseen ja palvelujen 
karsimiseen vaan tavoitteenamme on 
saada Orivedelle työtä ja veroeuroja.
Kylien kumppanuuspöytätoimintaa 
tulee lisätä ja kehittää. Tavoitteena 
saada kuulla entistä paremmin kau-
punkilaisten tarpeita ja osallistaa hei-
tä päätöksentekoon. 
Oriveden kaupunkiorganisaation toi-
mintakulttuuria tulee suunnata ny-
kyistä voimakkaammin strategiseen 
pitkän tähtäimen suunnitteluun. Tä-
hän tulee kiinnittää erityistä huomiota 
laadittaessa uutta kaupunkistrategi-
aa.
Valtuuston kokoukset tulee lähettää 
verkkoon reaaliaikaisesti. Valtuuston 
kokouksiin tulee olla mahdollisuus 
osallistua tarvittaessa myös etäyh-
teyden kautta.
Kaupungin tulisi ottaa käyttöön jokin 
kannustuspalkinto tai -muoto työn-
tekijöiden palkitsemiseksi vuosittain 
aktiivisesta työstä tai menestyksek-
käästä innovaatiosta. Arviointia varten 
tulee luoda mittaristo.
Hanketyönä tapahtuva kaupungin 
kehittäminen tulee ottaa käyttöön 
aktiivisesti.  Tiukkenevassa talousti-
lanteessa on panostettava erillisra-
hoitusten hakuun nykyistä enemmän.
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Olen synnynnäinen maalaisliitto-
lainen/keskustalainen. 

Olen syntynyt Pielavedellä. Mi-
nulla on neljä lasta ja muutin syk-
syllä 2019 Orivedelle lähemmäksi 
lapsiani ja lapsenlapsiani. Olen 
toiminut maatalousyrittäjänä ja 
rakennuksilla kirvesmiehenä ja 
nosturinkuljettajana. 

Aiemmin olen ollut ehdolla kun-
tavaaleissa 5 kertaa ja toiminut 
kaksi valtuustokautta valtuutet-
tuna ja kaksi kautta ensimmäise-
nä varavaltuutettuna. 

Olen toiminut monissa kunnal-
lisissa luottamustoimissa mm. 
kolmessa lautakunnassa pu-
heenjohtajana ja maakunnallisis-
sa valtuustoissa sekä työpaikoilla 
luottamusmiehenä ja työsuojelu-
valtuutettuna. Lisäksi olen toimi-
nut kirkkovaltuutettuna. 

Hyvinvointi syntyy yritteliäi-
sistä kuntalaisista

Kaupunkia tulee kehittää tasa-
puolisesti. Kylien vetovoimaisuus 
on tärkeää. Säilytetään kyläkou-
lut. Sivukylille tarvitaan lisää ra-
kennustontteja. 

Hyvät liikenneyhteydet tuovat li-
sää yritystoimintaa. 

Hyvinvointi syntyy yritteliäisistä ja 
työteliäisistä kuntalaisista. Työu-
ransa tehneet ovat ansainneet 
arvokkaan ja turvallisen vanhuu-
den. 

Aimo – Kokemusta päätöksentekoon
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Aimo Kaikkonen
Ikä: 70
Ammatti/titteli: kirvesmies, eläkkeellä
Nykyiset luottamustoimet: Oriveden Keskustan varapuheenjoh-
taja
Facebook: @aimo.kaikkonen
Harrastukset: politiikka
Oma slogan: Vierivä kivi ei sammaloidu

Olen 50-vuotias aktiivinen työs-
säkäyvä perheenäiti. Halu vaikut-
taa oman kotikunnan asioihin tu-
lee omien lasteni, yrittäjäpuolison 
sekä omien vanhempieni kautta.

Kaupunkina Orivesi on minulle 
tuttu, tärkeä ja se tuntuu kodik-
kaalta. Tämän tunteen saavat 
aikaan tutut ihmiset, oma perhe 
sekä paikkakunnalla asuvat ys-
tävät ja sukulaiset. Unohtaa ei 
myöskään sovi luonnonläheisyyt-
tä ja rauhallista elämänmenoa. 
Haluan olla aktiivisesti mukana 
kehittämässä tätä kaupunkia, en 
vain pelkkää keskusta-aluetta, 
vaan koko asuinympäristöä.

Minun Oriveteni

Kuntavaaleissa päätetään kun-
talaisten arkeen vaikuttavista 
asioista. Vaaleissa ratkaistaan 
mm. lähipalveluiden ja ”lähide-
mokratian” tulevaisuus. Päätök-
sentekoa ei saa päästää karkaa-
maan pois Orivedeltä. Oleellista 
ongelmattoman arjen sujumises-
sa on, että mm. paikallispalve-
lut, terveydenhuolto, päiväkodit, 
koulut, kirjasto ja urheilupaikat 
ovat jokaisen saavutettavissa, 
kohtuullisen lähellä ja niitä myös 
kehitetään. 

Kuntalaisille on taattava nämä 
hyvät perus-, sosiaali- ja hyvin-
vointipalvelut, sekä riittävästi 
tukea lapsille, nuorille, perheille 
ja ikääntyneille. Nämä kaikki vai-
kuttavat kuntalaisten hyvinvoin-
tiin, joka ensisijaisesti on otetta-
va paikallisessa päätöksenteossa 
huomioon. 

Oriveden elinvoimaisuuden, pal-
veluiden ja vetovoiman turvaa-
minen sekä kehittäminen ovat 
meidän kaikkien asia. Valoisam-
pien tulevaisuuden näkymien ja 
kestävän kehityksen eteen tulee 
valittujen olla valmiita tekemään 
työtä myös uudella valtuusto-
kaudella.

Annamari - Reippaasti ihmisten asialla
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Annamari Aitolahti
Ikä: 50
Ammatti/titteli: tutkimuskoordinaattori
Nykyiset luottamustoimet: lasten- ja nuortenlautakunnan jä-
sen, varavaltuutettu
Facebook: Kuntavaaliehdokas Annamari Aitolahti
Harrastukset: mökkeily, ulkoilu, äänikirjat
Oma slogan: Pidetään Orivedestä yhdessä huolta



Rakastan kasvun ihmettä sekä ke-
säaamun varhaisia hetkiä. Tuotan 
lähiruokaa Jullisen tilalla Eräjär-
vellä ja työllistän joka kesä paikal-
lisia nuoria. Perheeseeni kuuluvat 
puoliso, kolme aikuista lasta ja la-
pinkoira. Olen tehnyt pitkän uran 
ruokaketjun kehittämisen parissa. 
Etätyötä olen tehnyt urallani mo-
neen otteeseen, yhteensä toista 
kymmentä vuotta. 

Poliittinen urani alkoi paluumuu-
ton myötä vuonna 2008. Hyvät 
yhteistyötaidot ovat vahvuuteni 
ja kolme kautta Oriveden päätök-
senteossa ovat opettaneet mi-
nulle paljon. Moni kunnan tehtä-
vä on lakisääteinen ja muutokset 
tapahtuvat hitaasti. Yhteistyötä 
tarvitaan kuntalaisten, luotta-
mushenkilöiden ja virkamiesten 
välillä. Kuntapolitiikka on jouk-
kuepeliä oma kunnan hyväksi!

Yhtenäisen ja aikaa kestävän 
Oriveden asialla!

Orivesi on hyvien palveluiden kes-
kustan ja aktiivisten kylien kau-
punki. Tulevalla kaudella pitää 
panostaa vahvasti asukashan-
kintaan. Se mahdollistuu tonttien 
ja asuntojen monipuolisella tar-
jonnalla sekä vahvalla viestin-
nällä. Meillä on oltava palvelut 
kohdallaan myös jatkossa. Koulut, 
päivähoito ja terveydenhoito ovat 
kaikki lähipalveluja. 

Varhaiskasvatusta on oltava tar-
jolla kylissä. Meillä tulee olla ke-
hittyvä lukio ja osaava Tredu myös 
tulevaisuudessa.

Aseman seudun kehittämiseen tu-
lee panostaa lähijunaliikenteen li-
sääntymisen myötä. 24 min. Tam-
pereen keskustaan on valttimme. 
9-tien osalta tulee päättäväisesti 
ajaa tien saamista nelikaistaiseksi 
ja eritasoliittymiä Yliskylän ja Ori-
tuvan risteyksiin. Nämä mahdol-
listavat uusien teollisuusalueiden 
ja työpaikkojen synnyn. Orivedelle 

Marjo – joukkuepelaaja koko kunnan parhaaksi

tarvitaan biokaasun jakeluasema.

Suuri osa asukkaistamme on 
ikääntyneitä. Heidän ja heidän 
läheistensä sekä heitä hoitavien 
ammattilaisten hyvinvointiin ja 
osaamiseen on satsattava. Ge-

riatrin palveluita on oltava tar-
jolla myös kotihoidossa oleville. 
Omaishoitajien jaksamisesta on 
pidettävä erityistä huolta ja heille 
on taattava lakisääteiset vapaa-
päivät. 
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Marjo Mäkinen-Aakula
Ikä: 56
Ammatti/titteli: maatalousyrittäjä, agronomi, MMM
Nykyiset luottamustoimet: kaupunginvaltuuston 1. varapu-
heenjohtaja, kehittämistoimikunnan varapuheenjohtaja, maa-
kuntahallituksen jäsen, Oriveden Keskustan kuntayhdistyksen 
sihteeri, Keskustan puoluevaltuuston varajäsen, Ahlmanin kou-
lun Säätiön hallituksen jäsen
Nettisivun osoite: marjomakinen-aakula.fi
Facebook: @makinenaakulamarjo
Harrastukset: koirien kasvatus, lentopallofanitus ja lukeminen
Oma slogan: ”Ihmiset ihmisinä ja asiat asioina”

Olen avioliitossa Elinan kanssa ja 
meillä on kolme aikuista poikaa. 
Olen myös kolmen kouluikäisen 
pojan vaari. Viljelen kotitilaani 
Suomasemassa Längelmäveden 
rannalla, jossa olen asunut koko 
ikäni.

Kyllä maalla on mukavaa

Maalle on hyvä muuttaa ja raken-
nusluvat saa täällä helposti. Ton-
tit ovat edullisia ja suuria. Niitä 
saa jopa järvinäkymällä. Lapset 
käyvät lähikouluja, joissa ei kiusa-
ta ja luokat ovat pieniä. Isommille 
lapsille on lukio ja ammattikoulu 
omassa kunnassa.

Iäkkäämpi väestö saa hoitoa ja 
huolenpitoa koteihinsa.  Kun he 
eivät enää pärjää kotona, kunta 
avustaa turvallisen hoitopaikan 
löytämisessä ilman viivytystä. 
Aseman seutua kehitetään vilk-
kaaksi ja viihtyisäksi. Lääkäriä tar-
vitessa saa ajan nopeasti tutulta 
lääkäriltä Orivedeltä.

Matti – kyläläisten edustaja 
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Koppanen Matti
Ikä: 57
Ammatti/titteli: maanviljelijä
Nykyiset luottamustoimet: Valtuutettu, hallituksen jäsen, hen-
kilöstöjaoston pj., vuokrataloyhtiöiden hallituksessa
Facebook: Kuntavaaliehdokas Matti Koppanen
Harrastukset: hiihto, pyöräily, kävely koiran kanssa
Oma slogan: Kunta ei tuhlaa. 



Olen syntynyt Pohjois-Karjalas-
sa ja opiskellut Turun Yliopistossa 
geologiaa saaden filosofian li-
sensiaatin tutkinnon. Muutto Tu-
rusta Lappiin vaimon ja kahden 
lapsen kanssa. Jatkoin töitä Geo-
logian tutkimuskeskuksessa. Siel-
lä tein hommia eläkkeelle asti. Ai-
kaan saannoksista mainittakoon 
kansainvälinen toiminta ympä-
ristögeokemian alalla ja malmin 
etsintä, josta tuloksena useita 
mineraaliesiintymiä ja Pahtavaa-
ran kultakaivos Sodankylässä.

Avarakatseisuutta politiik-
kaan, harrastamisen kehittä-
mistä ja luonnon varojen hyö-
dyntämistä

Ihminen on osa luontoa. Joskus 
tulee mieleeni Charles Darwinin 
luoma teoria elävästä luonnosta. 
Siinä todetaan lajien kehittyvän 
ja erilaistuvan luonnonvalinnan 
mukaan. Nykyinen intomielinen 
luonnonsuojelu on mennyt nor-
maalin luonnon ohi. Äärimmäinen 
suojelu ei huomioi lajien luontais-
ta kehitystä ja muutosta kuhun-
kin ympäristöön. Sitä varten pitää 
luoda todella luonnollisia vaihto-
ehtoja toiminnalla. Luonnon an-
timia pitää hyödyntää ja käyttää 
niiden positiiviset vaikutukset hy-
väksi. Tiedoillani pyrin tuomaan 
uutta ajattelua, jossa on vaihto-
ehtoja. Sitä varten olen ehdolla 
Oriveden kaupunginvaltuuston 
jäseneksi.

Eelis - Luonto ja ihminen
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Eelis Pulkkinen (sit.)
Ikä: 76
Ammatti/titteli: geologi, eläkeläinen
Facebook: @eelis.pulkkinen.1
Nykyiset luottamustoimet: Tampereen kivikerho, Eräjärvi-seura
Harrastukset: ulkoilu, korukivien valmistus, valokuvaus, sieni-
neuvonta
Oma slogan: Malttia liikenteeseen ja politiikkaan

Olen paluumuuttaja Orivedel-
le, juuriltani maaseudun kasvatti, 
jolle maaseudun elinvoimaisuus 
ja asuttuna pysyminen on tärkeää. 
Olen työskennellyt koko työurani 
erilaisissa kehittämistehtävissä ja 
maaseudun kehittäminen ja pien-
yrittäminen ovat lähellä sydän-
täni. Tällä hetkellä työskentelen 
ammatillisen koulutuksen parissa.

Kiinnostuin yhteisten asioiden 
hoitamisesta jo opiskeluaikana 
ja haluan olla vaikuttamassa sii-
hen, että Orivesi kasvaa ja kehittyy 
elinvoimaiseksi ja virkeäksi kun-
naksi, jossa on hyvät asumisen, 
elämisen ja yrittämisen mahdol-
lisuudet, toimivat palvelut ja har-
rastusmahdollisuudet kaikille, niin 
maaseudulla kuin kaupungin kes-
kustassa.

Tarvitsemme uusia yrityksiä ja 
työpaikkoja

Oriveden tulevaisuuden kannal-
ta on olennaista, kuinka tänne 
saadaan uusia yrityksiä, kannus-
tetaan nykyisiä yrityksiä tulevai-
suusinvestointeihin ja luodaan 
näin uusia työpaikkoja. Työpaikat 
ovat avain asukasmäärän kas-
vattamiseksi ja tulevaisuuden 
verotulojen ja palvelujen varmis-
tamiseksi. Palveluiden karsimisen 
sijasta kunnan tuleekin keskittää 
voimavarat kasvun ja elinvoiman 
vahvistamiseen. Erityisen tärkeää 
on panostaa nuoriin mm. kannus-
tamalla ja tukemalla heitä ryhty-
mään orivesiläisiksi yrittäjiksi.

Maalla on voitava asua ja yrit-
tää

Maaseudulla tulee voida elää 
ja yrittää. Kaavoituksen, raken-
nusjärjestyksen ja  kunnan ke-
hittämisen tulee olla kylien elin-
voimaisuutta ja aktiivisuutta 
kannustavaa ja tukevaa. Kyläkes-
kusten palvelut tulee turvata eikä 
kyläkouluja saa lakkauttaa.  

Anne – Yrittäjyyden ja maaseudun puolesta

Kunnan tulee hyödyntää pai-
kallisten yritysten palveluja

Kunnan tekemissä julkisissa han-
kinnoissa tulee hyödyntää pai-
kallisten yritysten ja tuottajien 
tuotteita ja palveluja. Valtuus-

tokauden aikana tulee arvioida, 
mikä vaikutus Oriveden liittymi-
sellä Kuntien Hankintapalveluihin 
(KuHa) on ollut paikallisten yri-
tysten toimintaan. Mikäli vaiku-
tukset ovat olleet kielteisiä, tulee 
KuHasta erota.
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Anne Nousiainen
Ikä: 48
Ammatti/titteli: MMM, metsänhoitaja, kehittämispäällikkö
Facebook: @annenousiainen.ajatuksiakeskelta.3
Nykyiset luottamustoimet: Strategisen yleiskaavatoimikunnan 
jäsen, Oriveden Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsen. 
Harrastukset: lukeminen, eläimet
Oma slogan: Elinvoimaa ja yrittäjyyttä Orivedelle



Olen pienten lasten äiti Eräjär-
veltä. Toimin tuntiopettajana 
alakoulussa. Maatilan työt ovat 
tulleet tutuiksi puolisoni vilja- ja 
metsätilalla ja jo lapsena maati-
lan kesätöissä. Olen pitänyt mon-
ta vuotta muskaria, luotsannut 
pienen Taidemyllyn taidenäytte-
lyitä sekä säestänyt yhteislauluti-
laisuuksia kylällämme.

Pidän taito- ja taideaineiden mer-
kitystä lasten kasvun tukemises-
sa tärkeänä. Kännyköitten kanssa 
kasvaville lapsille on oltava luovia 
ja liikunnallisia harrastuksia myös 
pikkukylillä. Haluan toimia kyli-
en toimivan arjen puolesta, jotta 
täällä olisi kaikilla ikäluokilla hyvä 
asua ja tehdä töitä.

Elinvoimaiset kylät!

Suomen maaseutu kylineen ja 
luontokohteineen on vaalimisen 
arvoinen rikkaus.
Monen nuoren perheen unelmaan 
kuuluu oma talo maalla. Kivoja 
kyliä löytyy, lukemattomia talo-
ja on tyhjillään. Mahdollinen uusi 
asukas pohtii tavallisen elämän 
edellytyksiä ja tarvitsemiaan pal-
veluita ja siksi niitä on ulotetta-
va maaseudulle ja kaikenikäisten 
tarpeisiin.  Usein pikkukylät saavat 
itse pitää puoliaan ja esimerkkejä 
kyläaktiivisuudesta riittää. Kunta-
päättäjänä toimisin niin, että re-
sursseja jaetaan oikeudenmukai-
sesti asuinpaikasta riippumatta.

Kuntapäättäjät ja kuntalaiset luo-
vat kaupungille omaleimaisen il-
meen ja mielikuvan kaupungista 
hyvänä asuinpaikkana. Olisi hyvä 
löytää se oma erottuva “juttu” 
joka jää ihmisten mieleen. Myös 
yritysten tukeminen ja näkymi-
nen on tärkeää. Vallitseva kriisi on 
vaikuttanut maallemuuttoon ja 
muuttajista kilpaillaan. Monipaik-
kaisuus yleistyy. Olisi lyhytnäköis-
tä purkaa olemassa olevia palve-
luita nyt. Maaseudun elinvoima voi 
nousta arvoon arvaamattomaan!

Tuula – Kylien puolestapuhuja 
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Tuula Sipilä
Ikä: 46
Ammatti/titteli: luokanopettaja, kasvatustieteen maisteri
Nykyiset luottamustoimet: Eräjärven Seudun Vanhemmat ry:n 
hallitus
Harrastukset: viulun ja pianon soitto, kuvataide ja kuntoliikunta
Facebook: @tuula.sipila.orivesi
Oma slogan: Aktiivisten kylien puolestapuhuja!

Olen ensimmäisen kauden kes-
kustalainen kaupunginvaltuutet-
tu ja koen, että työni on vielä kes-
ken.  Luottamushenkilönä olen 
päässyt esittämään näkemyk-
seni asioihin, jotka vaikuttavat 
arkeemme ja ympäristöömme. 
Haluan vahvistaa vuoropuhelua 
päättäjien ja kuntalaisten välillä 
kuunnellen eri näkökantoja. Sy-
däntäni lähellä on perheiden hy-
vinvointi sekä kotimainen, puhdas 
ruuantuotanto. Elämänkokemus-
ta on karttunut perheellisenä 
maatalousyrittäjänä myös ikäih-
misten palveluista ja omaishoi-
dosta. Viranomaisyhteistyö on 
tullut tutuksi pelastuslaitoksen 
palveluksessa. 

Valinnanvapaus on hyvinvoin-
nin ydin

Keskustalaiseen ajatusmaail-
maan kuuluu valinnanvapaus. 
Jokaisella meistä on oikeus päät-
tää, missä asuu tai millaisen per-
heen muodostaa. Äänestin uu-
den päiväkodin rakentamisen ja 
kunnallisen perhepäivähoidon 
säilyttämisen puolesta. Kannus-
tin henkilökunnan mukaan otta-
mista, kun päätettiin päiväkodin 
sijoittumisesta Eräjärven koulun 
tiloihin. 

Hyvä kaavoitus, rakentamisen 
neuvonta ja sujuva lupakäsitte-
ly sekä mahdollisuus muuttaa 
vapaa-ajan asunnot vakituisik-
si tuovat lisää asukkaita. Tarvit-
semme uusia tapoja tuottaa ja 
rahoittaa palveluja. Valokuitu 
tarjoaa etätyömahdollisuuden li-
säksi uudenlaisen tavan tuottaa 
sote-palvelua. Monipalvelupis-
teiden tarpeet kylillä pitäisi sel-
vittää. 

Kunnat ovat avainasemassa il-
mastonmuutoksen hillitsemises-
sä. Uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä on lisättävä, energiaa 
säästettävä ja käyttöä tehostet-
tava. 

Timo – arjen tekoja tarvitaan jatkossakin  

Arkisia ympäristötekojani ovat 
luomuviljely, maalämpö ja jättei-
den lajittelu. Kannatan puuraken-
tamista. Kestäviä investointeja 
tekemällä kunta saa myös talou-
dellista hyötyä. Kevyenliikenteen 
väylien lisäys on turvallisuuden 

lisäksi ympäristöteko. 

Kuntatasolla yrittäjyyttä voi tu-
kea kiinteistöverohelpotuksilla ja 
painottamalla hankinnoissa esi-
merkiksi paikallisen työn osuutta 
ja laatua pelkän hinnan sijasta.

23

Timo Raita-aho
Ikä: 61
Ammatti/titteli: maanviljelijä
Nykyiset luottamustoimet: kaupunginvaltuutettu, teknisen 
lautakunnan jäsen, ympäristölautakunnan varajäsen, Eräjärven 
Seudun vesiosuuskunnan hallituksen jäsen
Facebook: @timo.raitaaho.1
Harrastukset: puolivakinainen palomies yli 30 v, yhdistystoi-
minta, eri tavoilla luonnossa liikkuminen, matkailu 
Oma slogan: Arjen tekoja tarvitaan 



Olen taitelija, joka arvostaa luon-
toa, liikuntaa, kulttuuria ja tai-
teita. Olen positiivinen, herkkä ja 
elämää tutkiva persoona. Jo pie-
nestä pitäen minulle koulussa 
opetettiin, että opiskele ammatti 
ja tee kovasti töitä. Sanottiin, että 
hanki asunto, auto, koira ja perhe. 

Tein kaiken tämän ja tavoittelin 
mainetta, seuraajia, ulkonäköä 
ja tavaroita. Huomasin kuitenkin 
kuinka onneton ja ahdistunut mi-
nusta tuli. Minulle riitti ja sanoin 
itseni irti. Myin kaiken ja muu-
tin asuntoautoon. Ajoin Atlantin 
rannalle, jossa löysin surffauksen 
ja skeittauksen. Yksinkertaisen, 
kauniin elämän, jolloin opin taas 
hymyilemään ja arvostamaan 
aitoja ja tärkeitä asioita. Samal-
la ymmärsin, mikä tekee ihmisen 
onnelliseksi ja mikä on elämässä 
tärkeintä. 

Tulin takaisin Suomeen ja ostin 
oman palan kaunista Orivettä 
Längelmäeltä. Nyt haluan aut-
taa Oriveden nuoria löytämään 
samoja asioita elämäänsä, mitä 
minä löysin matkaltani. 

Orivedellä nuorten puolesta!

Haluan, että orivesiläiset nuoret 
voivat löytää jotain, mikä tekee 
heidät aidosti onnelliseksi. Se ei 
ole raha, se ei ole 100 000 seuraa-
ja netissä, hyvä ulkonäkö tai eri-
koistaidot. 

Mikä tekee onnelliseksi, on pienet 
asiat: terveys, tuuli, hiekka jalko-
jen alla ja vesi, joka virtaa, sekä 
luonto, joka hengittää ympäril-
lämme.

Olen nuorten ja hyvinvoinnin 
asialla. Nuorissa on meidän tu-
levaisuus! Olen ehdolla, koska 
haluan edistää Oriveden nuo-
rille harrastusmahdollisuuksia. 
Skeitti/skoottipuisto Orivedelle, 
kiipeilymahdollisuudet, tram-
poliinipuisto sekä wake-kaape-

Perttu – Nuorissa on tulevaisuus

li Oriselän rannalle. Paremmat 
uimarannat hyppytornilla, oma 
musiikki- ja videostudio sekä ti-
lat, missä voi toteuttaa pelien te-
kemistä ja koodausta ja vaikkapa 
oman levyn äänittämistä. Hyvät 
tanssi- ja parkour-tilat.  Näiden 
kautta nuoret voivat harrastaa 
Orivedellä, eikä heidän tarvit-
se matkata muihin kaupunkeihin 
harrastamaan. 

Lisäksi voimme järjestää Ori-
vedellä tapahtumia ja kilpai-
luita, jolloin ihmiset muista 
kaupungeista kiinnostuvat kau-
pungistamme ja saamme Ori-
veden edelläkävijäksi nuorten 
uusien harrastuksissa. Orivesi voi 
olla edelläkävijä se pitää vain 
tehdä! 
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Perttu Tuomaala (sit.)
Ikä: 36
Ammatti/titteli: Taiteilija/Artisti
Harrastukset: Rullalautailu, lumilautailu, wakeskate, tietotek-
niikka, musiikki, videokuvaus
Oma slogan: Keep it Real /  Pidä homma aitona.

Olen syntynyt Längelmäellä ja 
käynyt Orivedellä keskikoulua 
vuoteen 1965. Koulun jälkeen 
kävin ”kääntymässä” Ruotsissa 
Göteborgissa. YK-rauhanturvaa-
jana Kyproksella 1970-71. Muutin 
Tampereelle 1972, missä naimi-
siin 1974. Poliisin eri virkatehtä-
vissä Tampereella vuodesta 1973 
yhteensä 38 vuotta, niistä n. 18 
vuotta Poliisiammattikorkea-
koulussa, mistä jäin eläkkeelle v. 
2011. Paluumuuttaja Orivedelle 
v. 2013 (Längelmäkeä ei enää ol-
lut). Oriveden kaupungin kunnon 
kuntalainen v. 2014, Längelmäen 
Hannu v. 2016, Oriveden valtuus-
toon v. 2017, ylioppilaaksi v. 2019. 
Naimissa n. 47 vuotta, kolme las-
ta ja kahdeksan lastenlasta. 

Huolenpitoa huomennakin – 
työ jatkuu

Pääsin Oriveden valtuustoon v. 
2017 Keskustan ehdokkaana mm. 
teemalla ”Maaseutukylät eläviksi 
läpi vuoden”. Suuntaisin tarmo-
ni erityisesti vanhan Längelmäen 
Orivedelle liitettyjen kylien kehit-
tämiseksi. Kokemuksia Oriveden 
kaupungin toteuttamasta poli-
tiikasta kylien osalta jo vuodesta 
2009, kun vastavalittuna Västilän 
Voiman puheenjohtajana ryhdyin 
suunnittelemaan rappioituvan 
Voimantalon kunnostusta. Val-
tuustokauden aikana on tapahtu-
nut paljon positiivista. Mm. Oskon 
kurssitoimintaa on ulotettu sivu-
kylille, sopimukset yhteistoimin-
nasta häiriötilanteissa on solmit-
tu kaupungin ja eri kylien kesken, 
katuvalot on saatu säilytettyä, 
liikuntapaikkojen kunnostus on 
saatu alulle, kyläkumppanuus-
toiminta on vakiintunut. Omalla 
kohdallani huolenpito kylien puo-
lesta toivottavasti jatkuu. Onneksi 
meidän ei tarvitse ottaa Suomea 
ja maaseutua takaisin, koska Ori-
vedellä on jo Keskusta – Se koti-
mainen.

Jyrki – kyllä vanhakin osaa
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Jyrki Tuomaala
Ikä: 73
Ammatti/titteli: ylikomisario, eläkkeellä
Nykyiset luottamustoimet: Keskustan valtuustoryhmän pj, Ori-
veden Keskustan kunta-yhdistyksen pj.
Harrastukset: mieskuorotoiminta, urheiluseuran talkootoiminta
Oma slogan: Edelleen kunnon kuntalainen



Lähdin ehdokkaaksi hämäläiseen 
tyyliin viime metreillä. Katselin 
kuntapolitiikkaa ja pandemian 
hoitoa sillä silmällä, että pitää 
lähteä mukaan vaikuttamalla 
siihen. Minut tunnetaan toimeen 
tarttuvana ihmisenä. Olen vai-
kuttanut OrPon puheenjohtaja-
na 32 kautta. Kokemusta kunta-
politiikassa on seitsemän kautta 
valtuustossa, josta osa varapu-
heenjohtajana. Eläkkeellä oleva-
na leivän tynkää saan osakkaana 
sukutilan tilayhtymässä.

Positiivisuuden kautta

Oriveden kaupungin kehitys on 
kiinni siitä, miten paljon pystym-
me tuomaan esiin positiivisia 
signaaleja. Haukkumalla ei sil-
taa rakenneta. Kuntalaisille pitää 
pystyä tarjoamaan hyvät palve-
lut, tarjota heille edullista asu-
mista, työtä ja koulutusta sekä 
hyvät vapaa-ajan harjoitusmah-
dollisuudet.

Kasvun pohjaksi tarvitaan mainio 
tieyhteys Tampereelle. Ysitiestä 
on tehtävä kympin tie muutta-
malla tie nelikaistaiseksi Orive-
delle asti. Se luo turvallisuutta 
ja nopeutusta, joka houkuttaa 
muuttamaan Orivedelle asu-
maan ja yrittämään.

Ratayhteys kaipaa lisää vuoro-
ja. Puutavaran lastausterminaali 
Oriveden asemalla on hyvä mah-
dollisuus tuoda Orivedelle uutta 
bioteollisuutta. Kaupungin sisällä 
olevat uudet työpaikat ovat tar-
peen. Tuulivoimaloiden oheen 
pitää kehittää myös muita, vä-
hemmän saastuttavia energia-
muotoja. Puun ja turpeen käytön 
kieltäminen johtaa tuontiin ulko-
mailta.

Koronapandemian rajoitukset 
ovat tuoneet paljon harmia jo-
kaiselle kansalaiselle. Nyt on no-
peasti purettava rajoitukset. Jos 
tauti palaa, niin silloin pitää raja-

Kalle – Koronapandemia huomioitu heikosti kuntatasolla

ta tautipiste hyväksi osoittautu-
neella testauksella. Koronanyr-
keille maakunnissa ja kunnissa 
pitää antaa valtaa ratkaisuille.

Kuntalaisten yleiskunto on liikun-
tarajoitusten vuoksi heikentynyt. 
Runsaan vuoden kestäneet sulut 
jättävät jälkensä.
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Kalle Uotila
Ikä: 75
Ammatti/titteli: freelance-toimittaja
Nykyiset luottamustoimet: Tarkastuslautakaunnan jäsen, Ori-
veden Ponnistuksen puheenjohtaja
Harrastukset: lentopallo, yleisurheilu, hiihto, suunnistus, pari-
tanssi, puutarhan hoito, marjastus, säähavainnot
Oma slogan: Tasapuoliset palvelut vauvasta ikäihmisiin.

Olen ollut aiemmin myös Tam-
pereen kaupungin perhehoitaja ja 
toiminut ammattiaineiden opet-
tajana. Minulla on vaimo ja viisi 
lasta. 

Kunnallispolitiikassa olen ollut 
mukana kahdessa eri jaksossa.  
1980- ja 90-luvuilla erilaisissa 
lautakunnan tehtävissä 8 vuot-
ta. 2010-luvulla olen ollut val-
tuustossa kaksi kautta ja yhden 
kauden Tampereen nuorten pal-
veluiden lautakunnassa. Kau-
punginhallituksessa olen ensim-
mäistä kautta. 

Nykyisin olen eläkkeellä nauttien 
mökkeilystä, hirvikoirien kanssa 
metsästyksestä ja kalastukses-
ta. Postimerkkeily palasi harras-
tuksekseni eläkeiän ratoksi. Koen, 
että voin vaikuttaa vielä Orive-
den asioiden hoidossa yhteistyö-
tä tehden muiden kanssa, jotta 
saamme pidettyä Oriveden Ori-
vetenä. 

Hoidamme kaupungin taloutta 
ylisukupolvisuuden periaat-
teilla

Kaupungin talouden hoidossa on 
pyrittävä käyttämään tervettä 
maalaisjärkeä. Mitä enemmän 
saamme Orivedelle uusia työ-
paikkoja, sen paremmin kaupun-
gin talous pysyy kunnossa. Pide-
tään siis koko Orivesi asuttuna. 
Voidaanko uusi asuinalue varata 
kaavoituksen yhteydessä puuta-
lo/hirsitalo alueeksi, jossa käyt-
töön otettaisiin kestäviä ja uu-
siutuvia energiamuotoja? Tämä 
pitäisi olla tulevaisuuden näkö-
kulma rakentamisessa. 

Uusiutuvan energian osalta mie-
lestäni on otettava huomioon 
ympäristö, näkö- ja äänihaitat. 
Itse uusiutuva energia on tärkeä 
voimanlähde, mutta sen paikal-
listamisessa on otettava huo-

Pekka  – Elinvoimaa ja yrittäjyyttä kylille - kyläkouluja ei saa 
sulkea

mioon, miten se vaikuttaa esim. 
koko Oriveden kaupunkikuvaan. 
En hyväksy tuulivoimapuistoa 
Oriveden keskustan välittömään 
läheisyyteen.  Kehitystä näiden 
asioiden tiimoilta tapahtuu jatku-
vasti, esim. geolämpö. 

Kyläkoulut ja kylät olisi säilytet-
tävä, sillä kylä toimii keskuksena 
ja kylällä pitää olla oma kylä-
koulu. Näin saamme toivottavasti 

nuoria perheitä muuttamaan ky-
liin. Kun kylä ympäristöineen voi 
hyvin, koko kaupunki voi hyvin ja 
toisinpäin. Kaavoittamattomien 
alueiden rakentaminen pitäisi 
saada parempaan vauhtiin, jotta 
kyliemme tulevaisuus olisi turva-
tumpi. Jatketaan kakkosasuntojen 
muuttamista vakituisiksi asun-
noiksi. Homma toimii nyt hyvin. 
Asiasta pitäisi lisätä tiedottamis-
ta ja mainostamista. 
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Pekka Tuhkanen
Ikä: 64
Ammatti/titteli: maanviljelijä, eläkkeellä
Nykyiset luottamustoimet: kaupunginhallituksen jäsen, kau-
punginvaltuusto, elämänlaatulautakunnan kh:n jäsen
Harrastukset: Metsästys, kalastus, postimerkkeily, mökkeily 



Olen maalla asuva, neljän lapsen 
äiti ja seitsemän lapsen mum-
mu.  Olen toiminut Järvensivun 
tilan emäntänä 40 vuotta. Titte-
lini siellä on nyt vanha emäntä. 
Toimin emännyyden ohella semi-
nologina 30 vuotta ja maaseudun 
asiat, hyvät sekä huonot ovat mi-
nulle tuttuja. 

Lehmistä erityisesti Suomenkar-
ja on lähellä sydäntäni. Olen ko-
timaisen- ja lähiruuan puoles-
tapuhuja. Uskon suomalaiseen 
maatalouteen. Olen MTK:n kou-
lulaislähettiläs, joka tuo maata-
loutta tutuksi lapsille ja nuorille. 
Olen ahkera kierrättäjä ja ympä-
ristönsuojelu maalaisjärjellä, on 
minulle tärkeää. 

Hyvä tulevaisuus

Haluan kouluruokailun ja mui-
denkin hankintojen ja palveluiden 
kilpailutuksen laatukriteereihin 
mukaan paikallisuuden hinnan 
lisäksi. Kouluruuan laatuun pitää 
muutenkin kiinnittää huomiota.
   
Kyläkoulut tulee säilyttää. Kun-
nallisen perhepäivähoidon alas 
ajo on estettävä, että lapsille olisi 
tarjolla hoitoa myös kylätaaja-
missa. Näin lapsien kuljetusmat-
kojen pituudet, ei olisi kohtuutto-
man pitkät.

Jokainen kaupunki tarvitsee 
vireän maaseudun

Loma-asuntojen muuttaminen 
vakituisiksi asunnoiksi pitää olla 
mahdollista. Joukkoliikenteen 
pitää olla sujuvaa esimerkiksi 
Tampereen suuntaan. Kulttuuri-
palveluita ja kansalaisopistojen 
kurssitoimintaa pitää olla kaiken 
ikäisille Oriveden asukkaille, joka 
kylässä. 

Jätteenkeräilyasemia tarvitaan 
kattavasti joka kylässä. Keräi-

Marjatta – lasten ja maaseudun puolustaja

lypisteissä pitää olla pahville ja 
mielellään myös muoville ke-
räyspisteet. Peruseläinlääkäri-
palveluiden tulee olla saatavilla 
kohtuuetäisyydellä.

Työtä ja tuloja maaseudun 
elinkeinoista

Maa-ja metsätalous ovat alo-
ja, jotka tuovat elinvoimaa ja ra-

havirtoja kuntiin. Elinvoimaisen 
maaseudun pitää olla myös jo-
kaisen kaupungin tavoitteena. 
Julkiset hankinnat on syytä miet-
tiä tarkkaan ja hyödyntää täys-
määräisesti kunnan oma yritys-
toiminta. 

Jokaisen pitäisi saada asua siellä, 
missä on onnellinen.
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Marjatta Ylönen (sit.)
Ikä: 66
Ammatti/titteli: Maanviljelijä/Seminologi, eläkkeellä
Nykyiset luottamustoimet: MTK-Längelmäki sihteeri, Västilän 
Voiman varapuheenjohtaja
Harrastukset: Yhdistystoiminta, lukeminen, käsityöt

Äitini oli pohjalainen ja isäni kar-
jalainen, siispä minusta tuli jäyhä 
mutta puhelias hämäläinen. 

Olen Orivedellä syntynyt. Asuin 
välillä Tampereella ja ulkomail-
la ollen töissä vienti-teollisuu-
dessa lähes 30 vuoden ajan. Ori-
vedelle palattuani työskentelin 
eläköitymiseen asti kaupungin 
palveluksessa suunnittelijana, 
kiinteistöpäällikkönä, työsuojelu-
päällikkönä, sisäilmatyöryhmän 
puheenjohtajana ja hyvinvointi-
työryhmän jäsenenä. 

Alkuaan tarkoitukseni ei ollut 
ehdokkaaksi ryhtyminen, mut-
ta innostuin kommentoimaan 
yleisönosastokirjoittelua minul-
le tärkeästä asiasta ja sen myötä 
kiinnostus kunnalliseen vaikutta-
miseen heräsi. 

Työpaikkoja ja kestävää  
kehitystä

Oriveden suurin haaste on asu-
kasluvun väheneminen ja iäkkään 
väestön vahva edustus väestöpy-
ramidissa. Ylellisestä väljyydestä 
uhkaa tulla yletöntä ja verotulot 
kutistua. Harva muuttaa tai jää 
Orivedelle pelkästään edullisen 
tontin, tilavan asunnon tai hyvien 
kulkuyhteyksien takia, jos täältä 
ei löydy työpaikkaa. 

Kaupungin tulee suunnata po-
litiikkaansa entistä houkutte-
levammaksi yrityksille ja etsiä 
aktiivisesti muutto- tai laajentu-
misaikeissa olevia yrittäjiä tar-
joamalla heille räätälöityjä rat-
kaisuja toiminnan siirtämiseksi 
Orivedelle.

Kestävän kehityksen tavoittee-
na on tyydyttää yhteiskunnan 
kohtuulliset tarpeet tekemät-
tä myönnytyksiä tulevien suku-
polvien kustannuksella. Kunnan 

Veli-Matti - Sosiaalisesti suuntautunut teknokraatti

tulee tukea kehitystä siirtymällä 
öljylämmitteisissä kiinteistöis-
sä maalämpöön tai biopolttoai-
neisiin, minimoida kiinteistöjen 
ulkopuolisen energian tarve va-
rustamalla ne aurinkopaneeleilla 
kohteissa, missä se on taloudelli-
sesti järkevää, sekä peruskorjaus-
ten yhteydessä parantaa raken-
nusten energiataloutta. 

Uusien kiinteistöjen suunnitte-
lun ja hankinnan on perustuttava 
elinkaarikustannusten vertailuun. 
Jätteiden kierrätys tulee tehdä 
kuntalaisille mahdollisimman 
vaivattomaksi. Joukkoliikennettä 
ja kevyenliikenteenväyliä on ke-
hitettävä syrjäkyliä unohtamatta.
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Veli-Matti Vanhanen (sit.)
Ikä: 67
Ammatti/titteli: diplomi-insinööri, eläkkeellä
Harrastukset: kirjallisuus, sukututkimus, luonnossa samoilu
Oma slogan: Jättäkäämme mahdollisimman pieni jälki tal-
laamisestamme tällä Telluksella.



Oriveden taloustilanne on heikko, vä-
kimäärä vähenee ja lapsimäärän las-
ku huolestuttaa, nämä ovat faktoja. 
Siitä huolimatta kyläkouluille ja niitä 
ympäröiville kylille tulee vielä antaa 
aikaa kehittyä elinvoimaisiksi kyli-
en asukkaiden ja kaupungin kanssa. 
Kouluilla on aina suuri merkitys kyli-
en kehitykselle ja identiteetille, näin 
myös Karpissa ja Hirsilässä.

Orivettä tulee kehittää positiivisuu-
den kautta. Tämä on päässyt unoh-
tumaan monellakin taholla. Oriveden 
markkinointi on nyt orastavalla alulla, 
myös Ysitietä on alettu parantaa Ori-
veden päästä ja ehkä jo ensi vuonna 
myös Tampereen puoleisesta päästä.

Juuri nyt, kun meille suotuisia asioita 
on alkanut tapahtua, ei kouluja kan-
nata sulkea ja lisätä ulospäin negatii-
vistä kuvaa Oriveden vetovoimasta ja 
imagosta.

Kyläkoulujen mahdollinen lakkautta-
minen on herättänyt yrityksissä pro-
testimielialaa. Nämä yrittäjät uhkaa-
vat siirtää yrityksensä pois Orivedeltä, 
mikäli kyläkouluja lakkautetaan. Jos 
näin tapahtuu, tällä on vaikutusta 
Oriveden yhteisöverotuottoihin.

Mattilan pellon kaava keskustassa 
(kun se selviää valituskierrokselta) 
tulee houkuttelemaan uusia asuk-
kaita ja täyttämään oppilaista Kulta-
vuoren koulun.
Uusien tonttien lisäksi Aseman, Kar-
pin ja Hirsilän alueilla on paljon oma-
kotitaloja, joissa sukupolvenvaihdos 
on tulossa ajankohtaiseksi. Talot ra-
kentaneet henkilöt ovat ikääntyneet 
ja nuoremmat sukupolvet alkavat 
muuttaa niihin. Lisäksi Yliskyläntie 
on potentiaalista kehittyvää asunto-
aluetta. Tässä on siis myös mahdolli-
suus myös uusiin koululaisiin. 

Aseman seudun kehittämisen ja lä-
hijunaliikenteen kehittämisen tavoit-
teina on tehdä paikkakunnastamme 
entistä houkuttelevampi. Kun tässä 
kehitystyössä onnistutaan, se lisää 
paikkakuntamme asukas- ja lapsilu-
kua. Samalla lisääntyy Rovastinkan-
kaan oppilasmäärä. Emme kaipaa 
tänne Tampereen koulujen ryhmäko-
koja.

Myös korona tuo oman lisänsä tähän 
kouluverkkoharkintaan. Kukaan ei 
varmuudella tiedä, mitä tulevaisuu-
dessa tapahtuu. Nyt alkanut muut-
toliike ydinkeskustoista väljemmille 
asuinalueille (maaseudulle ja pieniin 
taajamiin) toivottavasti jatkuu. En-
tistä paremmat mahdollisuudet etä-
työhön ainakin jäävät osaksi uutta 
arkea. Silloin voi asua kauempanakin 
fyysisestä työpaikasta.

Kyläkoulut tulee säilyttää toistaiseksi, 
koska oppilasmäärät eivät lähivuosi-

na olennaisesti alene (lähde Orive-
den kaupungin alakoulujen palvelu-
verkkoselvitys 25.11.2020). 

Kouluissa on tehtävä välttämättömät 
korjaukset, koska ne ovat investointi 
terveelliseen ja turvalliseen oppimis- 
ja työympäristöön. Summa sum-
marum: paljon avoimia kysymyksiä, 
mutta mielestämme lakkauspää-
töksiä ei pidä tehdä tässä tilanteessa 
hätiköiden ja kaupungin taloustilan-
teeseen paniikissa vedoten.

Pitää katsoa ensin, mihin asentoon 
maailma, mutta erityisesti Tampe-
reen seutu ja Orivesi koronan jälkeen 
asettuvat.

Keskusta haluaa taata turvallisen ar-
jen, teemme työtä paikallisuuden ja 
yhteisöjen puolesta. Haluamme tur-
vata asumisen ja elämisen mahdolli-
suudet sekä edistää elinvoimaa koko 
Oriveden alueella!

Vastustamme Karpin ja Hirsilän kyläkoulujen alasajoa

Keväällä 2020 päättäjille tul-
la tupsahti pohdittavaksi Yh-
teiskoulun laaja remonttitarve. 
Vuodelle 2020 tarvittiin lisä-
määrärahaa 1,3 miljoonaa eu-
roa ja arvio kuluvalle vuodelle 
on vähintään 0,7 miljoonaa 
euroa. Remontti tuli suurella 
kiireellä luottamushenkilöi-
den päätettäväksi juuri en-
nen kesää, vaikka tutkimuksia 
on tehty pitkin talvea. Vuonna 
2021 tilanne toistuu samanlai-
sena. Terveyskeskuksen taan-
noinen remontti on opettanut, 
että talousarvio harvoin pitää 
kutinsa näissä projekteissa. 
Vielä vuonna 2020 terveyskes-
kukseen esitetään 140 000 eu-
ron sisäilmakorjauksia. Meidän 
tulee tarkkaan miettiä, mikä 
on kuntalaisten etu. Kaikissa 
tilanteissa tulee aina huolehtia 
koululaisten ja henkilökunnan 
terveellisestä kouluympäris-
töstä.

Oriveden kaupungissa tulee 
tehdä mahdollisimman no-
peasti tila- ja kiinteistöstra-
tegia, jotta vähäiset euromme 
saadaan mahdollisimman te-
hokkaaseen käyttöön. Ensiksi 
pitäisi määrittää millaisia tilo-
ja viiden tai kymmenen vuoden 
päästä Oriveden kaupungin 
palveluiden tuottamiseen tar-
vitaan. Tämän jälkeen kaupun-
gin tulee tarkastella nykyisten 
kiinteistöjensä ja vuokratilo-
jensa määrää ja kuntoa ja nii-
den ylläpito- ja investointikus-
tannuksia pitkällä tähtäimellä. 
Pitää pohtia, että mitä tiloja 
pitää olla kaupungin omia ja 
mitä tiloja voidaan vuokra-
ta.  Onko kaupungissamme jo 
vapaita tai mahdollisesti va-
pautuvia tiloja ja mikä on so-
veltuvuus kaupungin käyttöön. 
Sanonta ”hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty” on totisinta tot-
ta – myös Orivedellä.

Oriveden kaupunkimarkkinoinnin vil-
lasukkahanke päättyy tämän vuo-
den loppupuolella. Hanke on lisännyt 
Oriveden näkyvyyttä mediassa. Ko-
ronan myötä maaseutu on alkanut 
kiinnostaa suomalaisia. Luken tutki-
ja Olli Lehtonen toteaa korona-ajan 
viittaavan siihen, että tulevaisuu-
dessa ihmisten asumista määrit-
tävät nykyistä enemmän pehmeät 
vetovoimatekijät, jotka liittyvät asui-
nympäristön viihtyisyyteen tai luon-
non tuottamaan hyvinvointiin. Di-
gitalisaatio ja työn murros lisäävät 
paikasta riippumattoman työn mää-
rää, koska teknologian kehitys lisää 
tarvetta osaavalle ja koulutetulle 
työvoimalle, jonka työtehtävät ovat 
entistä vapaampia paikkasidonnai-
suudesta. Kaupungistumisen myötä 
tapahtunut maaseudun talojen tyh-
jeneminen ja hintojen lasku on nyt 
saavuttanut pisteen, jossa kiinnostus 
niihin on jälleen herännyt. Kaikilla ei 
ole varaa tai halua lähteä rakenta-
maan uutta omakotitaloa taajamiin 
kaavoitetuille tonteille.

Tällä hetkellä liikkeellä on paljon 
nuoria perheitä, jotka etsivät taloa 

maalta. Toiveena on myös pihara-
kennus, jossa voi pitää harrastuseläi-
miä. Asukkaat haluavat lapsensa ky-
läkouluun ja datayhteyksien on oltava 
kunnossa. Moni vanhempi pariskunta 
etsii mökkiä, jonka voi muuttaa vaki-
naiseen asumiseen.  Luonnon lähei-
syys, asumisen turvallisuus ja terveys 
ovat näille ihmisille tärkeitä. Kau-
pungin vuosittaiseksi tavoitteeksi on 
asetettu kymmenen loma-asunnon 
muuttaminen vakituiseen asumiseen.

Asikkala Päijät-Hämeessä on tunnet-
tu mökkipitäjä. Voimme Orivedellä ot-
taa oppia sieltä. Kunta on sisäistänyt 
etätyön ja digiloikan mahdollisuudet 
asukashankintaan sekä markkinoin-
nin ja kuntaimagon merkityksen. Ori-
veden onkin oltava rohkea ja vuoden 
2022 talousarviossa varattava riittä-
vät määrärahat markkinointiin. Myös 
uusia asukasmarkkinointiin liittyviä 
ulkopuolisen rahoituksen hankkeita 
(esim. Kantri ry) on saatava käyntiin. 
Keskusta esittää, että kaupunki hakee 
seuraavaksi rahoitusta asukashan-
kintaprojektille, joka aktivoi kylissä 
sijaitsevien talojen sekä uusien kylä-
tonttien saamista markkinoille. Asu-

Toivotetaan uudet asukkaat lämpimästi tervetulleiksi

miskokeilujen mahdollistamisen ja 
maallemuuton tukihenkilöiden neu-
vonnan kautta on mahdollista saada 
ihmisiä kiinnostumaan Orivedestä ja 
sen kylistä. Yhteistyö kyläyhdistysten 
kanssa on edellytys tuloksekkaalle 
toiminnalle!

Oriveden kaupungin tulee laatia tila- ja kiinteistöstrategia

Oriveden Keskustan ja sen valtuustoryhmän kirjoituksia ja aloitteita val-
tuustokauden ajalta

Olemme ottaneet aktiivisesti kantaa Oriveden asioihin kuluvan neljän vuoden aikana. Tässä 
muutamia nostoja valtuustokauden ajalta.



”Luonnossa liikkuminen ja eräharras-
tukset lisäävät tutkitusti hyvinvointia 
ja ovat tärkeitä kaiken ikäisille. Erähar-
rastus kokoaa yhteen kyläyhteisöjä, 
kaupunkilaisia ja perheitä. Kaupun-
gissamme on paljon syrjäytymisvaa-
rassa olevia nuoria, jotka tarvitsevat 
mielekästä tekemistä. Metsästyshar-
rastuksessa ei ole aina tärkeinä saalis, 
vaan luonnossa liikkuminen ja yhdes-
sä tekeminen”. 

Oriveden Keskustan valtuustoryhmä 
jätti vuoden 2019 lokakuussa edel-
lä siteeratulla tekstillä alkavan val-
tuustoaloitteen, joka johtikin yllättä-
vän nopeasti konkreettisiin tuloksiin. 
Aloitteen johdosta Oriveden yhteis-
koulun kerhovalikoimaan lisättiin 
viime syksynä metsästyskerho, joka 

osoittautui heti erittäin suosituksi. 
Yhteiskoulun ja lukion apulaisrehto-
ri Jouni Aapajärvi kommentoi Orive-
den Sanomien jutussa 27.1.2021, että 
”metsästyskerhon sisältö nivoutuu 
hyvin opetussuunnitemassa laa-
ja-alaisen osaamisen tavoitteisiin”. 
Kerhoon ilmoittautui heti noin 30 op-
pilasta, mikä apulaisrehtorin mukaan 
oli harvinaisen suuri määrä. 

Koulun puolesta kerhoa vetävän Inga 
Vainion mukaan syksyn alkuinnostus 
kerhoa kohtaan on pysynyt korkealla 
koko kevään ajan.  Varsinaisen kou-
lutuksen vetovastuu on ollut Längel-
mäveden riistanhoitoyhdistyksellä. 
Metsästyskerhossa käydään läpi ylei-
siä eräharrastukseen liittyviä asioita 
sekä metsästäjän-tutkintoon täh-
täävä koulutus. Varsinainen metsäs-
täjätutkinto suoritetaan toukokuun 
aikana ennen koulun päättymistä.
Orivedellä on runsaasti haittaeläi-
miä kuten supikoiria ja minkkejä, jot-

ka tuhoavat vesistöjen läheisyydessä 
lintujen pesiä. Niillä ei ole Suomessa 
luontaisia vihollisia, joten ne leviävät 
voimakkaasti.  Pienpetojen pyydys-
täminen voisi olla monelle nuorelle 
mielekäs harrastus. Uudet riistanhoi-
dosta innostuneet nuoret metsästä-
jät ovatkin tervetullut lisä muuten jo 
harmaantuvaan harrastajajoukkoon 
saamaan samalla asiantuntevaa li-
säoppia ja kokemusta. 

Keskustan valtuustoaloite ideoitiin 
kansanedustaja Mikko Kärnän vinkis-
tä hänen vieraillessaan lokakuussa 
Oriveden Keskustan järjestämässä 
metsästäjäillassa kahvila Herkkuhet-
kessä. Koululaisille suunnattu met-
sästyskerho on apulaisrehtori Aapa-
järven mukaan ainakin lähiseudulla 
ainutlaatuinen. Metsästyskerhosta 
on tarkoitus tulla Oriveden Yhteiskou-
lulle pysyvä kerhovaihtoehto, mikäli 
kerhoon syksyllä ilmoittautuu riittävä 
määrä oppilaita.

Metsästyskerho lisää nuorten kiinnostusta luontoon ja riistanhoitotyöhön

Arvokkaaseen ja merkitykselliseen 
vanhuuteen kuuluu hyvä ja koko-
naisvaltainen hoiva. Usein käy niin, 
että eri vaivoihin ja sairauksiin mää-
rätään eri lääkkeitä, mutta lääke-
hoidon kokonaissuunnittelu unoh-
tuu. Ikäihmisen kokonaisvaltaiseen 
hoitoon perehtynyt erikoislääkäri on 
geriatri.  
Keskusta jätti elokuussa 2020 val-
tuustoaloitteen geriatrin palvelui-
den saamiseksi Orivedelle. Valtuus-
toaloitteen myötä erikoislääkäri 
on aloittanut marraskuussa terve-

yskeskuslääkäreiden tukena päi-
vän kuukaudessa. Hän osallistuu 
asumispalveluyksiköiden sekä ko-
tihoidon lääkärikiertoon yhdessä 
hoitavan lääkärin kanssa. Hänen 
asiantuntemustaan hyödynnetään 
myös lääkitysten ja hoitolinjojen 
suunnittelussa sekä hoidon laadun 
parantamisessa sekä asumisyksi-
köissä että kotihoidossa. Yhteistyös-
tä on kantautunut korviimme hyviä 
kokemuksia ja seuraamme palvelun 
riittävyyttä.

Geriatrin osaaminen tukee arvokasta ikääntymistä

Biokaasua – komisario Pepponen! 
Oriveden Keskusta järjesti Rön-
nin puistossa kesällä 2020 vaih-
toehtoisten käyttövoimien au-
toilutapahtuman yhteistyössä 
Etanoliautoilijoiden, Kaasuautoi-
lijoiden ja Sähköautoilijoiden yh-
distysten kanssa. Yhdistykset esit-
telivät tietoiskuissa realistisesti 
edustamansa autotyypin hyviä ja 
huonoja puolia ja yleisöllä oli mah-
dollisuus tutustua useisiin erilaisiin 
esittelyautoihin.  

Puurakentamiselle ei ole Suomes-
sa kannusteita eikä lainsäädännössä 
velvoitteita, kuinka paljon julkisesta 
rakentamisesta pitäisi olla puuraken-
tamista. Olemme tässä suhteessa 
jäljempänä mm. Iso-Britanniaa. Ruot-
sissa puurakenteisten kerrostalojen 
suhteellinen osuus on lähes kolmin-
kertainen Suomeen verrattua. Orivesi 
on HINKU-kunta. Valtuuston päätök-
sellä olemme sitoutuneet tavoitte-
lemaan kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistä 80 prosenttia vuoden 
2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. 

Riihitien uusi hirsipäiväkoti on avaus il-
mastoystävälliselle rakentamiselle.

Oriveden Keskusta esitti valtuusto-
aloitteessaan vuonna 2020, että Ori-
veden kaupunki sitoutuu edistämään 
puurakentamista kaavoituksessaan.  
Lisäksi kaupungin tulee toimia esi-
merkkinä omassa rakentamisessaan 
sekä julkisissa hankinnoissaan. 

Orivedellä rakentaminen keskittyy 
pientaloihin ja kerrostalojenkin kerros-
määrä on maltillinen, joten puuraken-
taminen soveltuu niihin hyvin. Puu-

rakentamisen edistämisellä on suuri 
merkitys kuntamme metsänomista-
jille sekä lähialueemme sahoille. Puun 
jalostusarvon nostaminen on tärkeää 
koko metsäsektorille.  Puuelement-
tirakentamisen kehittyminen on no-
peuttanut paikan päällä tapahtuvaa 
rakentamista ja siten vähentää kos-
teusriskejä. Julkiset betonirakennukset 
ovat viime vuosikymmeninä kärsineet 
runsaasti kosteudesta johtuvista si-
säilmaongelmista. Puurakentamisen 
edistämisen puolesta puhuvat sen 
turvallisuus ja terveellisyys rakennus-
materiaalina. Puutalojen paloturval-
lisuus ja äänieristys ovat yhtä hyvät 
kuin muillakin rakennusmateriaaleilla. 
Asukkaat kokevat puutalot terveelli-
siksi ja turvallisiksi asua. 

Sekä metsäteollisuus että puuteolli-
suus lisäävät työpaikkoja kaupunki-
keskittymien ulkopuolelle siten lisäten 
maaseutumaisten alueiden elinvoi-
maa.

Puu on rakentamismateriaalina be-
tonia ilmasto- ja ympäristöystävälli-
sempää. Puurakennus sitoo hiiltä pit-
käksi aikaa. Lisäksi EU:n rakennusten 
energiatehokkuusdirektiivi korostaa 
ympäristönäkökohtien huomioimista 
julkisissa hankinnoissa. 

Lisää puurakentamista Orivedelle

Viime vuosikymmenenä työ sekä va-
paa-aika ovat siirtyneet vahvasti 
tietoverkkoon. Tämä siirtymä vaa-
tii yhteyksiltä yhä enemmän kapasi-
teettia tiedonsiirtoon ja yhteydet ovat 
alkaneet ruuhkautua langattomassa 
4G-verkossa. Seuraavan polven lan-
gattomia 5G-liittymiä mainostetaan 
nopeampina yhteyksinä, mutta sa-
malla jää mainitsematta, että 5G:n 
kantama on lähettimestä vain noin 
700 metriä. Tämän verkko tulee katta-
maan ensin suuret kaupungit ja liiken-
neväylät.

Maaseudulla toimii lukuisia yrityksiä, 
tietotyöläisiä ja maatiloja, joille kiinteä 
ja häiriötön yhteys on elinehto. Heille 
ratkaisu on kiinteä valokuitu. Jatkossa 
myös televisio tulee toimimaan inter-
netin kautta ja perinteiset antennilä-
hetykset poistuvat. 

Kiinteiden laajakaistayhteyksien tär-
keydestä johtuen niiden rakentamis-
ta tuetaan. Orivedellä Talviaisissa 

tartuttiin tähän mahdollisuuteen jo 
vuonna 2010 ja perustettiin Verk-
ko-osuuskunta Ysinetti. Verkon raken-
tamisen rahoituksen kuntaosuutena 
käytettiin Längelmäen alueelle suun-
nattuja kuntaliitosavustuksia.  Vuonna 
2012 Ysinetti pääsi mukaan runko-
verkon rakentamiseen Ysitien varteen 
vanhalta Orivesi-Längelmäki rajalta 
Jämsän rajalle asti. Monien eri vaihei-
den jälkeen valokuidun sai 102 talout-
ta, kun verkko 2014 valmistui. Toinen 
vaihe Aakkolaan, Leppähampaalle ja 
Pitkäjärvelle rakennettiin vuonna 2017 
ja kolmas vaihe rakennetaan vuosina 
2021 - 2022 pääosin Eräjärven alueel-
le. Tämä toteutetaan yhteisprojektina 
sähköverkkoyhtiön kanssa, joten tie-
toliikenneyhteyksien lisäksi paranevat 
myös sähkön laatu ja jakeluvarmuus. 

Ysinetin rooli Oriveden maaseudun 
kehittäjänä on merkittävä. Tästä suu-
ri kiitos kuuluu verkko-osuuskunnan 
puuhamiehelle Keskustan valtuutettu 
Heikki Salomaalle

Hyvät tietoliikenneyhteydet ovat kaupunkimme kehityksen kulmakivi
Ysinetin alueen valokuituverkot
------- Rakennettu verkko
------- Rakenteilla oleva verkko

K a n s a n e d u s t a j a 
Arto Pirttilahti, Eta-
noliautoilijat ry:n 
toiminnanjohtaja 
Vilhartti Hanhilahti 
ja kansanedustaja 
Jouni Ovaska Rön-
nissä tutustumassa 
etanolihybridiin.  



17
Annamari 
Aitolahti 
tutkimus-
koordinaattori

18
Aimo
Kaikkonen 
kirvesmies, 
eläkkeellä

19
Matti
Koppanen 
maanviljelijä

20
Marjo
Mäkinen-Aakula 
maatalousyrittäjä,
agronomi
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21
Anne
Nousiainen 
MMM, kehittämis- 
päällikkö

22
Eelis
Pulkkinen 
geologi,
eläkkeellä (sit.)

23
Timo
Raita-aho 
maatalousyrittäjä

24
Tuula
Sipilä 
luokanopettaja, 
KM

25
Jyrki
Tuomaala 
ylikomisario,  
eläkkeellä

26
Perttu
Tuomaala 
yrittäjä (sit.)

27
Pekka 
Tuhkanen 
maanviljelijä,
eläkkeellä

28
Kalle
Uotila 
freelance- 
toimittaja

29
Veli-Matti
Vanhanen 
diplomi-insinööri, 
eläkkeellä (sit.)

30
Marjatta
Ylönen 
seminologi, 
eläkkeellä (sit.)


