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Ajankohtaista  

Kuntavaalit siirtyivät kesäkuulle ja sen myötä puolueiden ehdokashankintaan tuli lisäaikaa tou-

kokuun alkupuolelle asti. Tässä kirjeessä esittelemme jo mukaan lähteneet Porvoon Keskustan 

kuntavaaliehdokkaat sekä Porvoon Keskustan kuntavaaliohjelman painopistealueineen. Lisäksi 

pitkäaikainen keskustavaikuttaja Anne Korhonen kirjoittaa mietteitään luottamushenkilönä toi-

mimisesta.  

 

KALENTERI 
 

Eri puolueiden edustajat keskustelevat vaalipaneelien sarjassa 

Järjestäjänä: Porvoon kuntavaalit 2021 (ks. Facebook) 

Katsottavissa: Facebook / Youtube.com 

5.5.2021, klo 18.00 Kaupunkikehitys ja liikenne 

12.5.2021, klo 18.00 Porvoo luonto- ja kulttuurikaupunkina 

19.5.2021, klo 18.00 Opetuksen ja varhaiskasvatuksen tulevat vuodet Porvoossa 

27.5.2021, klo 18.00 Hyvinvointi ja terveys Porvoossa koronan jälkeen 

Kuntavaalit 

Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021 

Vaalipäivä 13.6.2021  

Porvoon Keskustan vuosikokous järjestetään etäkokouksena huhtikuun aikana, tarkempi ajankohta 

ilmoitetaan myöhemmin. 
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Porvoon Keskustan kuntavaaliehdokkaita 2021 

Listaa täydennetään edelleen 

 

➢ Andersson Sanna, yrittäjä 

➢ Heinänen Jani, kauppias, yrittäjä (sit.) 

➢ Hornborg-Franck Anne 

➢ Junes Heikki, tekniikan tohtori 

➢ Kanervala Tuomas, yrittäjä 

➢ Korpela Kaisa, operaattori, opiskelija 

➢ Lankia Outi työturvallisuuspäällikkö, 

FM 

➢ Leiramo Mauri, eläkeläinen 

➢ Luoma Anja, kehitysaputyöntekijä, 

yrittäjä 

➢ Mouselli Alessar, koulunkäyntiavus-

taja 

➢ Quinlan Eija, toimittaja 

➢ Saarela Eija, talouspäällikkö 

➢ Seikku Mika, rikosseuraamustyönte-

kijä, työnohjaaja-yrittäjä 

➢ Strandvall Ville, kuorma-autonkul-

jettaja, järjestyksenvalvoja 

➢ Venäläinen Mikko, yrittäjä 

 

 

Haluaisitko Sinä tulla tämän hienon ja monipuolisen joukon jatkoksi? Mikäli vaikuttaminen koti-

kaupungin asioihin kiinnostaa, ota yhteyttä vaalipäällikköömme Eija Quinlaniin p. 044–0778129 

tai kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mikko Venäläiseen p. 040-7014728. 

 

 

 

 

 

 

Seuraa Porvoon Keskustaa Facebookissa  
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Yhteisöllinen ja hyvä elämä Porvoossa – Porvoon Keskustan kuntavaalioh-

jelma 2021 

Tasapainoinen talous ja elinvoimaiset yritykset 

• Porvoon hyvinvointi perustuu kestävään taloudenhoitoon. Näin velkaantuminen py-
sähtyy, veronkorotuksia ei tarvita ja investointeja tehdään pitkäjänteisesti eri ikäisten 
tarpeet huomioiden. 

• Kaupungin on kunnostettava tai myytävä tyhjillään olevat kiinteistönsä. Kiinteistö-
omaisuutta ylläpidetään ja korjataan suunnitelmallisesti. 

• Elinvoimaiset yritykset ja uusien työpaikkojen syntyminen ovat kaupungin talouden ja 
ihmisten hyvinvoinnin kivijalka. Uusien työpaikkojen syntymistä teollisuuden, palve-
luiden ja alkutuotannon aloilla edistetään. Yritysmyönteisyyden on oltava koko kau-
pungin kehittämisen perusarvo. 

 

Koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut kaikissa ilmansuunnissa 

• Lasten osa- ja kokoaikaiselle varhaiskasvatukselle on tarjot-
tava täydentäviä vaihtoehtoja, jotka lisäävät perheiden arjen 
turvallisuutta ja lasten kehitystä. 

• Alakouluja on oltava kaikissa ilmansuunnissa. Koulutuspalve-
luiden perustyön resurssit tulee turvata. Keskeistä ovat luokka-
kokojen kurissa pysyminen, kiusaamisen ehkäisy ja oppilas-
huollon sekä erityisopetuksen resurssit. 

• Kaupungin tulee parantaa yhteistyötä kolmannen sektorin 
kanssa lisäämällä ja tukemalla kaupungin tilojen edullista käyttöä yhdistystoimin-
taan, liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin, myös iltaisin ja viikonloppuisin. 
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Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan lähipalveluja 

• Kuntalaisilla tulee olla jatkossakin riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalve-
lut. Korona-aikana syntyneet hoitojonot on purettava pikaisesti. Matalan kynnyksen 
lähipalveluilla vahvistetaan kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä 
estetään syrjäytymistä. 

• Omaishoitoa ja turvallista kotihoitoa ikäihmisille ja vammaisille kehitetään yhteis-
työssä tulevien hyvinvointialueiden kanssa. Kuitenkin on oltava oikeus päästä hoiva-
kotiin, kun kotona ei enää pärjää. Palvelusetelin avulla turvataan hyvinvointipalveluja 
tarjoavien tuottajien asema. 

 

Liikkumalla ja luonnolla terveempään elämään 

• Liikkumattomuus maksaa asukkaille ja kaupungille 30 milj. euroa joka 
vuosi. Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen on nostettava 
kuluvan vuosikymmenen kärkihankkeeksi. Lähiliikuntapaikkoja tulee 
lisätä ja kehittää, nämä tukevat kaiken ikäisten hyvinvointia ja tuovat 
iloa.  

• Eri ikäisille tarjottavia liikuntaryhmiä on lisättävä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle mah-
dollistettava mieluisa harrastus koulupäivän yhteydessä. 

• Säilytetään virkistysalueet sekä tärkeät lähimetsät rakentamiselta ja lisätään näin 
luonnon monimuotoisuutta. Kehitetään viihtyisiä ja monipuolisia puistoja. Lisätään 
luontopolkuja ja ulkoilureittejä. Rakennetaan nuotiopaikkoja retkeilijöiden tarpeisiin. 

 

Monipuolista asumista kaikkialla Porvoossa 

• Porvoon tulee edistää idyllistä kaupunkiasumista ja väljää asumista kylissä ja saaris-
tossa, maaseudulla sekä lähiöissä. Monipuolisia asumisen mahdollisuuksia on tuo-
tava esille myös kaupunkimarkkinoinnissa. Porvoosta löytyy koti jokaiselle muuttoa 
harkitsevalle. 
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• Etätyön lisääntyminen huomioidaan rakentamisessa ja toteuttamalla yhteisöllisiä 
työskentelytiloja. Monipaikkainen asuminen voi nostaa kiinteistöjen käyttöastetta ja 
elävöittää Porvoota. 

• Asukkaita on kuunneltava kaavoituksessa ja maanhankinnassa. Ra-
kennusten käyttötarkoitusten muutokset on toteutettava joutui-
sasti. Rakentamisen tulee olla helppoa niin ydinkeskustassa kuin 
haja-asutusalueella. Tarjotaan eri elämänvaiheisiin sopivaa hyvää 
asumista. 

 

 

Luottamushenkilönä Porvoossa / Anne Korhonen 

Olen toiminut kaksi kautta kaupunginvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä sekä yhden 
kauden kaupunginhallituksen varajäsenenä. Lautakuntatyö on todella mielenkiintoista ja siinä 
pääsee näkemään alan asiat hyvinkin yksityiskohtaisesti ja oppii niistä huikean paljon. Kun lau-
takunnassa käsiteltyjä asioita sitten tulee valtuustoon, niin omaa hyvät tiedot niiden perus-
teista ja ymmärtää syy-seuraussuhteet asioiden takana. Monesti tehdyt päätökset voivat pelk-
kien uutisotsikoiden valossa vaikuttaa ristiriitaisilta, mutta huomioon otettavia vaikutuksia ja 
syitä päätöksille on todella paljon, ja ne eivät aina julkisuudessa tule esille.  

Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti 1–2 kertaa ja valtuusto yleensä kerran kuukaudessa. 
Lisäksi molemmilla on silloin tällöin iltakouluja, joissa perehdytään tarkemmin johonkin käsitel-
täväksi tulossa olevaan isompaan asiakokonaisuuteen. Iltakouluissa virkamiehet ja muut asian-
tuntijat perehdyttävät luottamushenkilöt kyseiseen aiheeseen ja aiheesta käydään vapaamuo-
toisempaa keskustelua ja saadaan vastauksia esille nouseviin kysymyksiin. Valtuuston kokouk-
set ovat julkisia eli niihin saa tulla yleisöä paikan päälle kaupungintalolle (normaalioloissa) ja 

kokoukset striimataan, joten niitä voi kuka tahansa seurata netissä. Ilta-
koulut ja lautakuntien sekä kaupunginhallituksen kokoukset sen sijaan 
ovat suljettuja. Nyt poikkeusaikana kokoukset toteutetaan etäkokouksina 
Teams-yhteydellä. Lautakuntien ja kaupunginhallituksen kokouksissa 
tehdyistä päätöksistä ei saa tiedottaa ulkopuolisille ennen kuin kaupunki 
on julkaissut oman tiedotteensa, mikä yleensä tapahtuu heti kokouksen 
jälkeen. 
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Ennen luottamuselimien kokouksia julkaistaan esityslista, josta ilmenee kokouksessa käsiteltä-
vät asiat sekä useimmiten myös esittelijän tekemä päätösesitys. Joskus päätösesitys kuitenkin 
tehdään vasta kokouksessa. Jäsenet voivat tehdä muutosesityksiä, jos ovat eri mieltä esittele-
vän virkamiehen kanssa. Mikäli joku toinen jäsen kannattaa tehtyä muutosesitystä, niin asiasta 
äänestetään. Äänioikeus kokouksessa on kaikilla toimielimen jäsenillä ja puheenjohtajalla. Ää-
nioikeutta ei ole virkamiehillä eikä kaupunginhallituksen edustajalla lautakunnissa. On erittäin 
tärkeää, että kaikki jäsenet ovat paikalla kokouksessa, koska esim. lautakunnissa on 11 jäsentä 
ja jokaisen ääni on äänestyksessä erittäin merkitsevä.  

Mikäli jäsen ei itse jostain syystä pysty osallistumaan kokoukseen, tulee hänen viipymättä il-
moittaa asiasta varajäsenelleen, jotta hän pystyy varautumaan kokoukseen osallistumiseen. 
Kun itse olen Outi Lankian varajäsen kaupunginhallituksessa, joka kokoontuu heinäkuuta lukuun 
ottamatta joka viikko, niin me sovimme hänen kanssaan aina etukäteen, ettemme ole esimer-
kiksi talvilomilla yhtä aikaa, jotta toinen meistä aina varmasti pääsee kokoukseen. Tämä yh-
teistyö on toiminut erinomaisesti ja onkin tärkeää, että eri toimielimiin jäseniksi ja varajäseniksi 
valittavat henkilöt sisäistävät toimivan ja ennakoivan yhteistyön merkityksen, jotta Keskustan 
paikka ei koskaan olisi tyhjä. Tsemppiä kaikille poikkeukselliseen vaalivuoteen ja toivottavasti 
saamme sellaisen tuloksen, jolla niitä täytettäviä luottamushenkilöpaikkoja on mahdollisim-
man monta! 

 

 

Hyvää pääsiäisen aikaa 
jäsenillemme! 

 

 

 

JÄSENMAKSULLA TUET PORVOON KESKUSTAN TOIMINTAA – KIITOS! 

Jos vuoden 2020 jäsenmaksun suorittaminen unohtui, niin vielä ehdit toimia alla olevilla tiedoilla: 
Saaja: Keskustan Porvoon kunnallisjärjestö 
Tilinumero: FI79 5358 0640 5556 83 (Itä-Uudenmaan Osuuspankki) 
Määrä: 25,00 € 
Viesti: Jäsenmaksu 2020 / Nimi 


