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AJANKOHTAISTA  

Hyvä jäsenemme, käsissäsi on Porvoon Keskustan en-

simmäinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä palaamme kertaal-

leen alkusyksyn puoluekokoukseen ja sen tunnelmiin, 

kerromme työstä ja vaikuttamisesta kaupunginhallituk-

sessa, isoista päätöksistä seurakunnassa sekä luot-

saamme katsetta ensi kevään kuntavaaleihin ja ehdo-

kasasetteluun.  

Viereisessä kalenterissa on tietoa marraskuun lopun 

syyskokouksesta, joka pidetään näin korona-aikana 

Teams-etäkokouksena. Olette kaikki lämpimästi terve-

tulleita osallistumaan toimintaamme! 

 

KUNTAVAALIT TULEVAT / TUOMAS KANERVALA 

Kuntavaaleihin on aikaa vajaat puoli vuotta. Tulevalla valtuustokaudella Porvoossa päätetään 

monista tärkeistä asioista: taloutta pyritään tasapainottamaan erityisesti SOTE-uudistuksen 

myötä, palvelurakenteita muutetaan ja investointeja suunnitellaan.  

Meille keskustalaisille myös kaupunkikeskustan ulkopuolella sijaitsevat palvelut ovat tärkeitä. Ne 

mahdollistavat kaupungin kasvun myös jatkossa, sillä kylät, maaseutu ja saaristo kiinnostavat 

monia muuttajia enemmän kuin pääkaupunkiseutua matkivat lähiöt. Mutta kaikki eivät ajattele 

näin. Meille tärkeitä asioita puolustamme vain me itse. 

24.11.2020  

Kunnallisjärjestön syyskokous 

Teams-etäkokouksena klo 18 

alkaen. Esillä sääntömääräiset 

asiat.  

Osallistumislinkki lähetetään jä-

senistölle sähköpostitse sekä 

Porvoon Keskustan Facebook-

sivujen kautta. 

KALENTERI 
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Siksi tarvitsemme kaikkia mukaan vaalityöhön. Jos mielestäsi jokin asia on kaupun-

gissa rempallaan tai tunnet kiinnostusta vaikuttaa asioihin, lähde ehdokkaaksi. Se 

avaa mahdollisuudet myös lautakuntiin ja muihin päätöksentekoelimiin. Ilman eh-

dokkaita ei tule ääniä, eikä ilman ääniä paikkoja. Mikäli ehdokkuus on syystä tai 

toisesta poissuljettu tällä kertaa, vaalikampanjassa on mahdollista auttaa monin eri 

tavoin: vaaliteltan pystytyksessä, tarjoiluiden järjestämisessä tai esitteiden jaossa 

tarvitaan aina apukäsiä.  

Tervetuloa mukavaan joukkoon tekemään Porvoosta entistä parempi paikka asua ja elää! 

 

seuraa porvoon keskustaa facebookissa  

 

VAIKUTTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSESSA / OUTI LANKIA 

Tällä valtuustokaudella mulla on ollut suuri kunnia ja vastuu edustaa Keskustaa 

kaupunginhallituksessa. Työskentely on varsin intensiivistä. Kokoonnumme lähes joka viikko, 

joten käytännössä kaikki maanantait klo 16 alkaen on varattu hallituksen kokoukselle. Kiitos 

Annelle, että hän on ollut hyvä varajäsen tarvittaessa. Maaliskuusta lähtien olemme pääasiassa 

kokoustaneet etänä. 

Vaikuttamismahdollisuuksien kannalta kaupunginhallitus on erittäin 

vaikutusvaltainen. Hallituksessa muutosesitys tarvitsee taakseen 7 jäsentä, kun 

kaupunginvaltuustossa tarvitaan 26 jäsentä. Itselleni on muodostunut hyvä 

yhteistyö eri puolueiden päättäjien kanssa. 

Muutamia yksittäisiä asioita, jotka olen saanut kaupunginhallituksessa muutettua 

ovat mm. olleet kaupungin kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvä asiat esim. tarkastuksen kautta 

saatiin viimein käyntiin rakennusten pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmien laatiminen. 

Äänestysalueen säilyttäminen Pohjois-Porvoossa, päätösten lapsivaikutusten arviointi, 

tilapalveluissa  hävikkiruuan seuranta ja uudesta asumisen ohjelmasta tehdään päätös 

kaupunginvaltuustossa. 

Paljon suuria asioita on ollut käsittelyssä ja välillä on mielipiteet suurestikin jakaantuneet, mutta 

yhteisymmärrys lopulta löytynyt. Tottakai on ollut myös paljon asioita, joissa 

kaupunginhallituksen jäsenet ovat täysin jakaantuneet. Esimerkiksi itse vastustin Porvoon sote-
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palveluiden siirtämistä yksityiselle yritykselle pari vuotta sitten.  Isoja asioita kauden aikana ovat 

myös olleet Itärata, talouden tasapainottamisen ohjelma, uusi kaupunkistrategia ja 

koulupäätökset. 

 

SEURAKUNNAN KUULUMISIA / ANJA LUOMA 

Seurakunnan toiminnassakin on jouduttu tekemään suuria muutoksia koronasta johtuen. 

Pyhäiset messut ja muut tilaisuudet on tarkkaan ohjeistettu. Isoja päätöksiäkin on vihdoin saatu 

aikaan kiinteistömassan pienentämiseksi. Koronasta oli hyötyä, sillä se toi esiin 

etätyömahdollisuuden ja jo suunniteltu Lundinkadun lisärakentaminen osoittautui 

tarpeettomaksi. Itäväylästä ja Uusimaasta voi seurata seurakunnan toimintaa. 

  

TERVEISET PUOLUEKOKOUKSESTA / SOILI KOSKELAINEN  

Keskustan 78. sääntömääräinen puoluekokous 4.–5.9.2020 toteutettiin korona-

aika huomioiden alueellisesti hajautetulla mallilla. Me porvoolaiset puoluekokousedustajat (Tuo-

mas Kanervala, Outi Lankia, Anja Luoma, Sirpa Toivanen, Marianne Falck-Hvilstafeldt sekä alle-

kirjoittanut Soili Koskelainen) osallistuimme muiden uusmaalaisten kanssa Keravalla etäyhteyksin 

puoluejohdon valintaan ja seuraavan kahden vuoden ohjelman linjaukseen.  

Kokous pidettiin kolmen päivän sijaan kaksipäiväisenä. Perjantain avajaisten jälkeen alkoi puo-

luekokous, joka jatkui lauantaina iltaan asti. Käsiteltävänä oli mm. 264 aloitetta ja Keskusta 2030 

uudistusohjelma.  Viime aikoina on eri medialähteistä saanut lukea pohdintoja, tarvitaanko Kes-

kustaa vai onko se tosiaan ns. auringonlaskun puolue. Mielestäni vastauksen tähän pohdintaan 

saa tutustumalla Keskusta 2030 -uudistusohjelmaan.   

Lauantaina puoluejohtoon pyrkivien tentin jälkeen kuultiin ehdokkaiden esittäytymispuheenvuo-

rot ja ennen varsinaisia henkilövalintoja kentän kannatuspuheenvuoroja ehdokkaille. Viimeksi 

mainittu kesti paljon laskettua pidempään ja kieltämättä heräsi ajatus, että voisiko tätä osiota 

tulevaisuudessa jotenkin tiivistää. Keravan osalta voin todeta, että järjestelyt toimivat erinomai-

sesti ja tunnelma oli korkealla riemunosoitusten raikuessa, kun johtoon valittiin Annika Saarikko 

(pj.), Petri Honkonen, Markus Lohi ja Riikka Pakarinen (vpj:t) sekä puoluesihteeriksi Riikka Pirkka-

lainen. 
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Haluaisin lopuksi nostaa esiin uudistusohjelman missiossa mainitun ajatuksen siitä, että Keskusta 

on yhteistyön ja vahvan yhteishengen joukkue! Tehdään siis paikallisella tasolla yhdessä töitä 

paremman huomisen puolesta nostamalla esiin epäkohtia, mutta myös pohtimalla ratkaisuja ja 

neuvottelemalla yhdessä muiden kanssa tavoiteltuihin ratkaisuihin pääsemiseksi.   

Ohjelman strategisissa tavoitteissa ja toimintatavoissa mainitaan myös paikallinen toiminta, 

jonka perustana on kansalaisten kuuleminen. Haluaisinkin haastaa kaikki tulemaan mukaan kun-

nallisjärjestön yhteisiin tapahtumiin ja kokouksiin. Aktiivinen yhteyden pitäminen kuntavaalieh-

dokkaisiin takaa, että ehdokkaat kuulevat asukkaitten aloitteet arjen parantamiseksi eri puolilla 

kaupunkia. Sillä siitähän kunnallispolitiikassa on perimmältään kyse!  

Puoluekokoukseen osallistuminen on aina yhtä innostavaa!  

 

 

 

 


