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AJANKOHTAISTA  

Erikoinen vuosi 2020 on kääntymässä kohti loppuaan. 

Sitä ennen laskeudumme kuitenkin joulunviettoon ja toi-

votamme jäsenillemme hyvää joulunaikaa. Tuleva vuosi 

2021 tuo mukanaan kuntavaalit ja tässä kirjeessä esitte-

lemmekin ensimmäiset kymmenen kuntavaaliehdokas-

tamme.  

Kirjeessä on myös ohjeet kuluneen vuoden jäsenmaksun 

suorittamiseksi. Toimintamme ja tapahtumamme mahdol-

listuvat osaltaan jäsenmaksujen myötä kertyneistä va-

roista. Olethan siis jatkossakin tukemassa Keskustan toi-

mintaa omassa kotikaupungissamme. 

Kirjeen lopussa esittelemme vuoden 2021 johtokunnan 

sekä syyskokouksen kannanoton.  

 

 

ESITTELYSSÄ KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2021 /  

TIEDOTE JULKAISTU 16.12.2020 

Porvoon Keskusta on asettanut ensimmäiset kymmenen kuntavaaliehdokasta kevään 

2021 kuntavaaleihin 

Ehdokkaiden joukossa on sekä uusia että jo kunnallisissa luottamustehtävissä olevia. Kaupungin-

valtuutetut Outi Lankia ja Tuomas Kanervala hakevat luottamusta työnsä jatkamiseen. Ehdokkaiden 

1.2.2021 Vaalitapahtuma,  

mukana puolustusministeri 

Antti Kaikkonen 

7.–13.4.2021 Ennakkoäänes-

tys  

18.4.2021 Vaalipäivä 

 

Lisää ohjelmaa tulossa, seu-

raa ajankohtaista ilmoittelu-

amme. 

KALENTERI 
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joukko on niin ammattitaustaltaan kuin elämänkokemukseltaankin varsin monipuolinen, yrittäjiä on 

useita. 

Yksi ehdokkaista on pitkän linjan konkariehdokas. ”Olen palannut politiikkaan, koska koen, että 

työpanostani tarvitaan taas tässä ikääntyvässä yhteiskunnassa,” Anja Luoma sanoo. 

Joukossa on Porvoon kuntapolitiikan ensikertalaisiakin, kuten Kylmäkiven ratsutallin yrittäjä Sanna 

Andersson, rikosseuraamustyöntekijä Mika Seikku ja sitoutumattomana ehdokkaana K-supermarket 

Tarmolan kauppias, yrittäjä Jani Heinänen. 

 ”Olemme iloisia monipuolisesta ehdokasjoukostamme, josta nyt julkistamme ensimmäiset,” kau-

punginhallituksen jäsen Outi Lankia sanoo. ”Ehdokkuutta harkitsevia tahdon rohkaista lähtemään 

mukaan. Olen mielelläni tukemassa ja auttamassa uusia ehdokkaita mukaan kevään kuntavaalei-

hin. 

 

Keskustan kuntavaaliehdokkaita 2021 

1. Andersson Sanna, yrittäjä 

2. Heinänen Jani, kauppias, yrittäjä (sitoutumaton) 

3. Kanervala Tuomas, yrittäjä 

4. Lankia Outi työturvallisuuspäällikkö, FM 

5. Leiramo Mauri, eläkeläinen 

6. Luoma Anja, kehitysaputyöntekijä, yrittäjä 

7. Saarela Eija, talouspäällikkö 

8. Seikku Mika, rikosseuraamustyöntekijä, työnohjaaja-yrittäjä 

9. Quinlan Eija, toimittaja 

10. Venäläinen Mikko, kauppiasyrittäjä 

 

Seuraa Porvoon Keskustaa Facebookissa  
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JÄSENMAKSULLA TUET PORVOON KESKUSTAN TOIMINTAA –  

KIITOS! 

Alla olevilla tiedoilla voit suorittaa jäsenmaksun vuodesta 2020 

 

Saaja: Keskustan Porvoon kunnallisjärjestö 

Tilinumero: FI79 5358 0640 5556 83 (Itä-Uudenmaan Osuuspankki) 

Määrä: 25,00 € 

Viesti: Jäsenmaksu 2020 / Nimi 

 

 

PORVOON KESKUSTAN JOHTOKUNTA 2021 /  

VALITTU SYYSKOKOUKSESSA 24.11.2020  

 

Mikko Venäläinen, puheenjohtaja 

Soili Koskelainen, varapuheenjohtaja 

Niina Koskihaara, sihteeri 

Jäsenet: Mauri Leiramo, Antti Koivisto, Outi Lankia, Tuomas Kanervala, Anne Korhonen,  

Eija Quinlan, Anja Luoma, Sirpa Toivanen ja Eija Saarela. 

 

 

PORVOON KESKUSTAN SYYSKOKOUKSEN  

24.11.2020 KANNANOTTO / JULKAISTU 25.11.2020 

Nyt jos koskaan on aika puhaltaa yhteen hiileen ja suosia paikallista 

Porvoolaisten pienyrittäjien tukeminen on nyt erittäin tärkeää, jotta yrittäjät selviävät yli vaikean 

korona-ajan. Yrittäjien haastavasta tilanteesta kertoo osaltaan keskustan romahtaneet pysäköinti-

tulot, kun ihmiset välttävät ylimääräistä liikkumista. Turvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, 
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mutta samalla tulisi löytää keinoja tukea myös paikallista liiketoimintaa toteaa Porvoon Keskustan 

vastavalittu johtokunta. 

  

• Porvoon kaupungin tulee hankinnoissaan ottaa huomioon paikalliset yrittäjät. Hankinnat tu-

lee pilkkoa osiin, jotta myös pienemmillä toimijoilla on mahdollista osallistua tarjouskilpailui-

hin. 

• Kaupungin tulee tiedottaa hankinnoista ajoissa ja avoimesti. Avoin ilmapiiri tukee paikallista 

yrittäjyyttä. 

• Kaupunki voisi käyttää yrittäjien ammattitaitoa ja kysyä heidän mielipidettään jo hankinto-

jen valmisteluissa, linjaa Porvoon Keskustan toimintaa jatkokaudelle johtamaan valittu pu-

heenjohtaja Mikko Venäläinen. 

 

 

TOIVOTAMME JÄSENILLEMME RAUHALLISTA JOULUA JA  

MENESTYKSEKÄSTÄ UUTTA VUOTTA 2021 

 

 

Jo hiljenee vuoden askareet 

ja aherrus syksyn työn. 

Ota sydämees hetket talviset 

ja rauha jouluyön. 

-Irma Koskinen - 

 

 

 


