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Hei Lukija,
Kädessäsi on Lempäälän Keskustan kuntavaalilehti 
2017.
Kuntavaalien lähestyminen on aikaa, jolloin päivitetään 
tietoja ja näkemyksiä ajankohtaisista asioista. Ajankoh-
taista asiaa on tässäkin lehdessä, keskustalaiseen ta-
paan asiallisesti, ilman katteettomia lupauksia ja muita 
haukkumatta.

Lehti on myös hyvä tilaisuus tutustua erinomaiseen eh-
dokasjoukkoomme, joka on valmiina edustamaan juuri 
Sinua valtuustossa ja muissa kunnan luottamustoimis-
sa. Jokaisella äänioikeutetulla on mahdollisuus vaikuttaa 
siihen, ketkä päättävät seuraavat neljä vuotta meidän 
kaikkien arkea koskettavista asioista. Mikä on lastesi 
kyläkoulun kohtalo tulevaisuudessa, pääsetkö iltaisin 
oman kunnan lääkäripäivystykseen, paljonko maksat ve-
destä? Nämä ja monet muut arjen asiat, näistä on kyse 
kuntavaaleissa.
Keskustelua voit jatkaa meidän 
Facebook sivulla Lempäälän 
Keskusta tai sopii myös ny-
käistä hihasta ja pysähtyä 
kasvotusten juttelemaan.

Kuntavaalien ennakkoää-
nestys on 29.3.-4.4.2017 
ja varsinainen vaalipäivä 
9.4.2017. Muista käyttää ään-
täsi!

Annele Matintupa,
päätoimittaja

Kunta vastaa arkemme perusasioista jatkossakin. 
Käytämme teitä ja osin kunnallista vesihuoltoa päivit-
täin, perheen lapset saavat varhaiskasvatusta ja tur-
vallisen oppimisympäristön. Moni käy liikkumassa tai 
harrastamassa säännöllisesti.  Uimahallissakin halut-
taisiin joukolla käydä. Näihin vaikutetaan jatkossakin 
juuri kuntavaaleissa. 

Hyvinvointi vahvistaa kunnan taloutta

SOTE-palvelut siirtyvät maakunnalle vasta 2019. Nyt 
valittavilla päättäjillä on keskeinen valta siihen, mistä 
lähtökohdista uuteen malliin siirrytään. Terveyspalve-
lujen muutoksessa keskeistä on ihmisen oikeus valita 
palveluntuottaja. 

Jos haluamme, että oma terveyskeskuksemme vahvis-
tuu lähipalvelukeskuksena ja työllistää kunnassa, sen 
on oltava palvelukykyinen. Lääkäriin on päästävä su-
juvasti. Julkinen palvelu kykenee hyvin kilpailemaan, 
kun päättäjät sitoutuvat panostamaan henkilöstöön 
ja uudistamiseen jonojen ylläpidon sijasta.  
Terveys on keskeinen edellytys hyvinvoinnille. Ihmisen 
omatoimiset edellytykset nauttia elämästä ja toteut-
taa itseään heikkenevät terveyden mukana. Kunnalle 
terveys on myös taloudellinen kysymys. Hyvinvoivat 
asukkaat tuottavat verotuloja. Terveysvaikutusten 
tulee painaa myös investoinneissa, kuten uimahallin 
kannattavuusarviossa.

Mutkatonta ja turvallista arkea

Lempäälän perinteisiä vahvuuksia ovat olleet sijainti, 
perheystävällisen rakentamisen ja yrittäjyyden mah-
dollisuudet, arjen sujuvuus, kevyt ja ”kasvollinen” 
hallinto sekä hieman paremmat palvelut lapsesta 
vanhuuteen.  Luontainen kehitys on edennyt maalla 
ja taajamassa. Emme ole kaupunki, vaan aidosti mo-
nipuolinen kunta, jonne halutaan tulla erilaisista läh-
tökohdista. 
Kuntakeskuksen ja nauhataajaman kasvu voidaan 
toteuttaa aitona puutarhakaupunkina ilman betoni-
kaupungistumisen haittoja, kuten ahtaus ja kalleus, 
asioinnin ja pysäköinnin vaikeus, luontoarvojen puu-
te tai sosiaalinen eriytyminen alueittain. Nykyisten ja 
uusien lempääläisten pysyvänä luontaisetuna tulee 
olla mutkaton ja turvallinen arki. 

Avoimuus ja myönteinen asenne kilpailueduiksi

Säädöksiä ja päätöksiä voidaan tulkita asukasmyön-
teisesti ja palveluissa keskittyä tarpeeseen sekä lop-
putulokseen. Uusi kuntamme olkoon aidosti avoin 
paikka, missä asioista sovitaan reilusti yhdessä, kaik-
kien osallisten etua kunnioittaen.

Rakentamisessa aidosti haitallinen on määriteltävis-
sä tai suoraan säännöksillä kiellettyä. Muu pitäisi olla 
sallittua, jos olennaisia perusteita kieltämiselle ei ole. 
Jokaisen puskan raivaaminen tai laiturin siirtäminen 
ei tarvitse kallista ja hidasta viranomaiskäsittelyä. An-
netaan kotikunnan kehittyä ja kunnioitetaan toistem-
me erilaisia elämänvalintoja myös rakentamisessa ja 
maankäytössä. Historia aikanaan kertoo miten lem-
pääläisten oma ”Pispala” kehittyi.  

Huolenpitoa ja yhteistyötä

Huolenpitoa huomennakin – siihen kiteytyy Lempää-
länkin ydin, johon on helppo yhdessä sitoutua. Luotta-
mushenkilönä oppii paljon yhteistyön merkityksestä 
ja muutosten vaikeudesta. Päätöksenteossa parhaita 
tuloksia syntyy keskittymällä asiaan, ei sen esittäjään. 
Useammin pitäisi pysähtyä kysymään, onko tästäkin 
asiasta todella päätettävä ihmisten puolesta.  
Vaaleissa olemme kaikki päättäjiä. Tavataan ja kes-
kustellaan avoimesti vaihtoehdoista. 

puheenjohtajalta
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Tuukka Liuha
puheenjohtaja 
Lempäälän Keskusta
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Tuomo eloranta
21

Hanna-Leena Fröjdman

Pitkän työurani päättyessä en ole jäänyt toimettomak-
si kotiin, vaan osallistunut aktiivisesti Keskustan toi-
mintaan Lempäälässä ja näin seurannut päätöksente-

koa kunnassa. Olen naisosaston puheenjohtaja ja 
niissä merkeissä Keskustan kutojien nokkahah-
mo. Kutojat ovat auttaneet sukkia ja tumppuja 
kutomalla useita tarvitsevia tahoja.  Hyvänteke-
väisyys on minulle tärkeä henkireikä. 

Syntyperäisenä lempääläisenä olen kiinnostu-
nut kotiseutuni luonnosta ja sen ympäristöstä 

sekä ihmisten hyvinvoinnista. Minulle tärkeää 
on pitää maaseutu asuttuna sekä lasten ja nuor-
ten asiat. Työn kautta hankittu elämänkokemus 
auttaa näkemään asioita monelta kantilta. Saan 
myös suuni auki silloin kun asioita käsitellään. 
Eläkkeellä olen ollut viimeisen reilun vuoden, mut-

ta elämässä mukana.  

Elämässä eteenpäin Ikä: 71
Asuinpaikka: Nurmi
Ammatti/koulutus: eläkeläinen
Mukana: Vapaa-aikalautakunnan 
varajäsen, Lempäälän 
Keskustanaisten puheenjohtaja, 
Lempäälän Keskustan 
johtokunnan jäsen
Harrastukset: käveleminen, 
venyttelyjumppa, lukeminen, 
puutarhanhoito (myös kasvimaa), 
hyväntekeväisyystyö
Muuta: Tykkään 
matkustamisesta ja olen 
lapinkävijä
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Puhelin  Sähköposti 
0400 917 774  hannaleena.frojdman@saunalahti.fi

Maaseudun elinvoimaisuus turvattava Ikä: 45
Asuinpaikka: Lippo
Ammatti/koulutus: 
Maanviljelijä, agrologi 
AMK
Mukana: Lempäälän 
MTK:n johtokunta, 
Metsänhoitoyhdistyksen 
valtuusto
Harrastukset: 
Hirven metsästys, 
järjestötoiminta, 
yksityistieasiat 
Muuta: Perheeseeni 
kuuluu 3 kouluikäistä 
lasta.

milloin saamme uimahallin Lempäälään?
UIMAHALLIA on toivottu Lempää-

lään jo vuosikymmenten ajan. Jokai-
nen tietää, miten virkistävää on hoi-
taa kuntoaan uimalla ympäri vuoden. 
Hetken näyttikin, että Ideaparkin vä-
estösuojaan sellainen olisi toteutunut. 
Väestösuojaan oli suunniteltu sekä 
uimahalli että hiihtoputki ja niille yh-
teinen sauna & kahvila-tila. Uimahal-
lin ja hiihtoputken lämpö ja kylmä oli 
tarkoitus tuottaa tehokkaasti yhdessä.

Uimahallihankkeen toteuttajayhti-
ön rahkeet eivät kuitenkaan riittäneet. 
Hankkeeseen alustavasti sitoutunut 
kunta neuvotteli taitavasti, jottei olisi 
joutunut maksamaan ”sotkun” jälki-
laskua. Kunta selvisikin rauenneesta 
kallioluola-hankkeesta ilman suuria 
maksuja. Olisi tietysti ollut parempi, 
jos uimahalli olisi saatu aikaan.

TUOLLOIN todettiin, että uimahal-
li on ajateltava osaksi kunnan pitkän 
linjan investointiohjelmaa. Päättäjien 
arvioinneissa pidettiin toivottavana, 

että uimahalli toteutuisi yhdessä jon-
kun kaupallisen hankkeen kanssa. Täl-
lä tarkoitettiin mahdollista hotellia tai 
wellness-kylpylää.

Vuoden 2015 elokuussa 909 hen-
kilön sähköisesti allekirjoittama kun-
talaisaloite otti asian uudelleen esille. 
Aloitteessa lausuttiin, etteivät kunta-
laiset halua uutta kirjastoa eikä kun-
takeskustan uudistamista, vaan uima-
hallin. 

ALOITE käsiteltiin asianmukaisesti 
vapaa-aikalautakunnassa, kunnan-
hallituksessa ja kunnanvaltuuston 
budjettikirjauksessa. Valtuusto kirjasi, 
että uimahallin vaihtoehtoisia toteu-
tustapoja selvitellään taloussuunnitel-
makaudella 2016-2018. Tarveselvitys 
tilattiin Sportvenue Oy:ltä. Vaihtoeh-
toisiin toteutustapoihin sisällytettiin 
ns. elinkaarihanke sekä yhteistyöhan-
ke jonkun muun toimijan kanssa.

Uimahalli on investointina 12–15 
miljoonaa euroa. Jotta hallista saa-

Olen tyytyväinen lippolainen maanviljelijä. Perheeseeni kuuluu 
vaimo ja kolme peruskouluikäistä lasta, yksi tyttö ja kaksi poi-

kaa.
Olen liittynyt Keskustaan, koska tunnen puolueen arvot 

omikseni ja olen maaseudun ihminen. Valtuustossa työs-
kentelisin haja-asutusalueiden ja maaseudun asukkaiden 

hyväksi. Haluan maaseudun pysyvän elinvoimaisena 
niin, että maatilatalouden, sen liitännäiselinkeinojen 
sekä pienimuotoisten yritysten toimintaedellytykset säi-
lyvät ja kehittyvät.

Olen luonteeltani positiivinen. Lähden ehkä liiankin hel-
posti mukaan, kun kysytään. Luonteeltaan harkitsevana ja 

hieman ujonakin ymmärrän, että keskustelussa on tärkeää 
antaa tilaa myös niille, jotka eivät korota ääntään toisten yli.
Perustuloon suhtaudun epäilevästi. Ajattelen sen ehkä saavan 
ihmiset laiskistumaan niin, etteivät sitten edes yritän pyrkiä 
eteenpäin elämässään.

Puhelin  Sähköposti 
0400 734 081  eloranta.tuomo@suomi24.fi

Säijän monitoimitalo

Säijän monitoimitalo on Lempäälän ainoa kylätalo. Sitä voidaan luonnehtia myös 
nuorisotaloksi.

Siellä harrastetaan, pidetään kerhoja, järjestetään merkkipäiviä ja perhejuhlia.
Säijän monitoimitalo on entinen Säijärven kansakoulu, joka tuli kunnan omistukseen, 
kun Vesilahteen kuulunut osa Säijää liitettiin Lempäälään 1964.

daan terveysliikunnan hyötyjä, on al-
lasvalikoiman oltava kattava, jolloin 
kustannus on tuo 15 milj euroa. Vuo-
sittaiset käyttökustannukset ovat suu-
ret. Esimerkiksi Kangasalla uimahallin 
vuosittaiset käyttökulut ovat noin 2 
miljoonaa.  Tuloja Kangasalla saadaan 
1 miljoonaa vuodessa. Varmaa tappio-
ta tulee miljoona. Uimahallin rakenta-
minen vaatii siis tarkkaa suunnittelua 
ja harkintaa. 

ME SAAMME Lempäälään uima-
hallin, kunhan kuntakeskuksen uudet 
korttelit ja kolmas yläkoulu on saatu 
rakennettua. Kehityksen kannalta pa-
kollisia ja lain edellyttämiä investoin-
teja ei voi sivuuttaa. Kunnan talouden 
on oltava kunnossa, jotta se pystyy 
kriisiytymättä kantamaan uimahallin 
investoinnin sekä vuosittaiset käyttö-
kustannukset. Varauksia rakennusra-
hastoon voidaan koota budjetin yli-
jäämistä.                                                jk

”Oma työ on harrastuksena etuoikeus”

“Oikotietä onneen ei ole”

Viivi Kuism
a
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RiiTTa Halme

Ikä: 70
Asuinpaikka: Nurmi
Ammatti/koulutus: 
Yrittäjä, eläkeläinen
Mukana: Kaavajaosto, 
ympäristöjaosto, 
vihertyöryhmä, 
hanketyöryhmät
Harrastukset: 
puutarhahoito, orkideat, 
lukeminen, Kalahan peluu
Muuta: konsertit 
ja teatterit, kesällä 
puutarhamatkailu

maikki    
Hämäläinen-Ylikahri

25
Asuinpaikka: Lempoinen
Ammatti/koulutus: 
sosiaalineuvos 
Mukana: Valtuutettu, 
kunnanhallituksen 
jäsen, Vesiliikelaitoksen 
johtokunnan varajäsen, 
kirkkovaltuutettu
Harrastukset: opiskelu, 
koira, kutominen, 
mummona oleminen
Muuta: luennoitsija, 
kouluttaja, 
yleisönosastokirjoittaja

Yhteistyötä ja ystävyyttä on riitänyt, 
Riitta
Kylähulluksi leimasivat kun ideaasi uskoen perustit 
pieneläinkrematorio Vernan Oyn 80-luvun alussa. 
Ensimmäisen Suomessa. Kuntapoliitiikkaa 
ja yrittämistä 30 vuotta! Eläkepäiville 
muutit kissoinesi ja ukkoinesi Nur-
melle, rakkaimman harrastukse-
si, kasvimaailman pariin; kesällä 
puutarha, talvella orkideat. 

Kahden kylän puheenjohtajana, 
kylälehtien tekijänä ja EU:n eri-
laisten maaseudun kehittä-
mishankkeiden tuntijana 
ja vetäjänä vuosikymme-
nien ajan vielä sivuhom-
mina. 

Vuosien yhteiseloam-
me kunnan luottamus-
toimissa muistelen 
lämmöllä. On itketty, 
naurettu ja suututtu. 

Jotain on myös saatu 
aikaan. Erilaiset har-
rastuksemme ja am-
mattimme ovat olleet rik-
kaus ja apu valtuusto-työssämme. Kasviharrastuksesi 
veit sinut 90-luvun alussa kunnan Vihertyöryhmän pu-
heenjohtajaksi. Ryhmän toimesta ovat syntyneet mm. 
Hakkarin kartanon arboretum, piha- ja ympäristökil-
pailut, kesäiset puutarharetket kuntalaisille ja 
viime kesänä aloittanut palstaviljelytoiminta 
Kuljussa. Nyt suunnittelet-
te aktiivipuistoa Halkolaan 
kuntoilutelineineen ja lam-
pineen. 

”Edellytys yhteisten asioi-
den hoitamiselle menes-
tyksekkäästi ovat asioihin 
perehtyminen, kunnossa 
olevat kotiasiat, oman puo-
lueväen tuki ja ennen kaik-
kea hyvä ystävä jakamassa 
ja kannustamassa usein 
vaikeissakin päätöksissä, 
joita luottamustoimissa 
vääjäämättä eteen tulee.” 

Ystäväni Maikki

Tutustuessani sinuun 80-luvun lopulla vaikutit kun-
nallis- ja myöhemmin valtakunnanpo-

litiikassakin mutta minusta tuntui 
ja tuntuu, että sydäntäsi lähellä 
olivat kuitenkin vanhusten 
asiat. Olit silloin vanhainko-
din johtaja; eiköhän kauhasi 
ollut siinäkin sopassa kun mi-
nisterivierailun jälkeen meille 

rakennettiin Himminkoto! 

Vanhustyölle annoitte 
henkilöstösi kanssa iloi-

set kasvot: oli elämää 
latotansseista mo-
nenmoisiin juhliin, 
naurua ja huumoria 
riitti: elämä oli läsnä 
raihnaisuudesta huo-
limatta. 

Himmistä tuli hieno 
esimerkkikohde ja 

sinusta luennoitsija 
ja kouluttaja van-
hustyön kenttään. 

Eläkkeelle siirtyessäsi opiskelit uuden ammatin, 
perustit yrityksen ja palasit takaisin kunnallispo-
litiikkaan vaikka virkamiesasemasi vuoksi jouduit 
luopumaan valtuustopaikastasi. Eläköity-
minen korjasi asian ja valtuutettuna olet 
siitä asti ollut. Vuodet eivät ole tahtiasi 
hiljentäneet. Mistä 
moinen puhti? 

”Karjalaiset juureni 
antavat optimistisen 
luonteen, pyrkimisen 
oikeudenmukaisuu-
teen. Että jokainen 
voisi elää tuntien 
kuuluvansa tähän 
yhteiskuntaan. Ystä-
vien ja työtovereiden 
kanssa toimien on 
ideoistani tullut tot-
ta. Yhteistyö on anta-
nut ja antaa voimaa.” 

Aikatauluakrobatian helpottami-
nen on selkein syy. Palapeliä lap-
siperheen arjessa riittää. Puolison 
epäsäännölliset työajat, lasten harras-
tukset omien töiden lisäksi vievät ai-
kaa. Arkea helpottaa jo lastenhoitaja, 
viikoittain käyvä siivooja sekä Prisman 
kauppakassipalvelu. Aikaa pitäisi löy-
tää myös omalle liikuntaharrastuksel-
le sekä muun muassa kyläyhdistyksel-
le. 

Vaikuttamisen kipinä ei ole niin kir-
kas, että se voittaisi kaiken muun. Eikä 

KOIRAIN HAUKUNTA, tumput, la-
paset ja lelut ovat ensin vastassa, kun 
utelias kolkuttaja avaa Matintuvan 
hirsitalon oven. Ja sitten itse Annele 
pikkuinen Nanna (1,5 v.) käsivarrella. 
Tulee isä-Perttukin haalareissaan pi-
han verstaalta välipalalle ja esikoinen 
(Noona 7 v.) leikistään. 

Täällä eletään sekä perhekeskei-
sesti, että paljon työn keskellä. Alkaa 
jo kirkastua selitystä sille, että Annele 
Matintupa ei tällä kertaa, vetoomuk-
sista huolimatta, luvannut lähteä kun-
tavaaliehdokkaaksi. 

Kuten niin monille perheille Lem-
päälässä, kotikulma oli aika sattu-
malöytö uudella paikkakunnalla. 
Perttu on kotoisin Alajärveltä, Annele 
Kankaanpäästä, tavattiin Kanarialla 
ja treffailtiin Tampereella. Väljempiä 
maisemia etsittiin enempi Tampereen 
pohjoissuunnalta, mutta sitten etuovi.
com ehdotti tonttia Lastusissa. 

ANNELEN KESKUSTAHENKISYYdEN 
ja päättäjän kyvyt tunnisti työmaa-
ta valvova rakennusmestari Hannu 
Kopola ja pyysi ehdokkaaksi vuonna 
2008. Annele yllättyi, politiikka ei ollut 
kuulunut omiin eikä vanhempienkaan 
harrastuksiin. No, setä kyllä oli kes-
kustalainen paikallisvaikuttaja. 

Kaudeksi 2009-2012 Annele nimi-
tettiin ympäristöjaostoon. Vaalien 
2012 jälkeen hän on ollut teknisen 
lautakunnan jäsen, kunnanhallituksen 
varajäsen  ja Lempäälän Vesi liikelai-
toksen johtokunnan varapuheenjoh-
taja. 

Luottamustoimet sopivat hyvin 
koulutukseen, Annelehan on raken-
nustekniikan diplomi-insinööri ja töis-
sä Roadscanners Oy:n Tampereen 
toimipisteessä. Annele on myös far-
maseutti. Koulutus juontuu lukioaikai-
sesta sivutyöstä Kankaanpään aptee-
kissa. Nyt hän tekee ajoittain keikkaa 
Ideaparkin apteekissa.  

     
MIKSI Annele kaiken osallistumi-

sen jälkeen kieltäytyi nousujohteises-
ta luottamushenkilöurasta? Ääniä olisi 
varmasti tullut. 

Luottamushenkilökin 
pitää välillä taukoa

luonto anna periksi mennä kokouksiin 
huonosti valmistautuneena - tai jos 
niin joskus käy, olo on hyvin epämu-
kava. 

KOTI JA TYö siis ajavat nyt kunta-
vaikuttamisen ohi. Keskustan kun-
nallisjärjestössä Annele on kuitenkin 
valmis toimimaan edelleen, ollen tällä 
hetkellä varapuheenjohtajana. Ja uu-
sia vaalikausia tulee. Ja onneksi kes-
kustan listalla on muitakin hyviä eh-
dokkaita!             rm

Perttu M
atintupa

Puhelin  Sähköposti 
040 722 5402  riitta.halme@gmail.com

Puhelin  Sähköposti 
050 518 1026  maikki.hamalainen@elisanet.fi

Ikä: 73
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YHTEISöLLISELTÄ kannalta jo-
kainen koulu on oman alueensa 
asukkaiden yhteinen olohuone. 
Niissä kokoonnutaan, harrastetaan, 
juhlitaan, pelataan. Nuoretkin ko-
koontuvat koulun pihalle, vaikka se 
olisi kiellettyä. Kotiseututunne ja 
me-tunne syntyy koulun kautta.

Lempäälän koulujen liikuntasa-
lit ovat vanhastaan aktiivisessa il-
takäytössä. Seurat harjoittelevat ja 
pelaavat mitat täyttävissä saleissa. 
Monen pienemmän koulun saleissa 
kokoontuu Pirkan opiston, seura-
kunnan tai yksityisen liikunnanoh-
jaajan ryhmiä. Yhteen laskien osal-
listujia on viikoittain tuhansia.

MONEN KOULUN tiloja voidaan 
varata viikonlopuiksi yhdistysten ja 
seurojen tapahtumiin. Jos seuratalo-
ja tai kylätaloja ei ole, on koulu ainoa 
riittävän suuri kokoontumistila. Jois-
sakin kunnissa kouluilla voidaan jär-
jestää merkkipäiviä ja perhepäiviä, 
mutta Lempäälästä taitaa puuttua 
asiaa koskeva linjaus.

Kylätoimintaliike on kehitellyt 
ajatusta kouluista todellisina mo-

26RisTo-maTTi karhila

eLina Hatakka
24

Tulevaisuutta luodaan nyt
Juureni ovat syvällä Lempäälässä jo useamman sukupolven ajalta. Kotoi-
sin olen Kelhosta ja nykyinen kotini on Hauralassa. Vanhemmiltani olen 
perinyt sosiaalisuuden, oikeudenmukaisuuden periaatteen sekä rohkeu-

den puuttua asiaan silloin kun näen jonkun epäkohdan.

Työskentelen perhetyöntekijänä ja ratkaisukeskeisenä nepsy-val-
mentajana. Työssäni kohtaan perheitä silloin, kun heillä on jokin 
ongelma tai kriisitilanne elämässä. Ratkaisukeskeinen lähestymis-
tapani ohjaa minua sekä työssä että politiikassa: ongelmiin ei jää-

dä vellomaan, vaan käännetään katse tulevaan ja aletaan työsken-
nellä sen eteen, kuinka tuo ongelma saataisiin ratkaistua.

Jokaisen tulee saada valita, missä asuu. Kaikki eivät halua asua nau-
hataajamassa, ja myös maaseudulla tulee olla lupa asua myös jat-
kossa.

Ikä: 33
Asuinpaikka: Haurala
Ammatti/koulutus: 
Perhetyöntekijä, 
sosionomi (AMK)
Mukana: Vapaa-
aikalautakunnan pj, 
kunnanvaltuuston 
varajäsen
Harrastukset: Liikunta, 
käsityöt
Muuta: 
Sosiaalipedagogit 
Talentia ry:n hallituksen 
varapj

Ikä: 19
Asuinpaikka: Kelho
Ammatti/koulutus: 
Opiskelija
Mukana: Töissä Teboil 
Pirkanhovilla
Harrastukset: Puutyöt
Muuta: Olen asunut 
vuoden Keniassa

Olen 19-vuotias abiturientti ja käyn Lempäälän lukiota. Perheesee-
ni kuuluu isä, äiti, kolme pikkusiskoa ja pikkuveli. Käyn työssä opis-
kelun ohella ja tämän jälkeen vapaa-aika kuluu milloin missäkin 

merkeissä.

Lähdin ehdolle, koska koen sen olevan hyvä tapa vaikuttaa 
kunnan päätöksentekoon. Etenkin meillä Lempäälässä tar-
vitaan meitä nuoria ehdokkaita, jotta myös meidät nuoret 
osattaisiin ottaa huomioon meidän nuorten tahtomalla ta-
valla. Mielestäni on myös tärkeää, että kuntakeskus on kai-
kille asukkaille viihtyisä ja että sieltä löytyy kaikille tarvitse-

mansa palvelut.

Puolueen valinta itselle oli helppoa ja se oli selvä jo alusta asti, 
sillä Keskustalaisuus on ollut suvussa periytyvä ominaisuus. Meil-
lä Keskustalla on juuri minulle sopiva tekemisen meininki.

Nuori nuorten asialla

Puhelin  Sähköposti 
040 568 8388  elina.hatakka@outlook.com

Puhelin  Sähköposti 
050 303 8499  rkarhila@hotmai.com

LEMPÄÄLÄSSÄKIN kunnan kou-
lurakennuksissa on kiinni kymme-
niä miljoonia euroja. Mikäli koulut 
olisivat vain koulukäytössä, olisi nii-
den käyttöaste hyvin alhainen. Ei 
olisi iltakäyttöä. Ei olisi viikonloppu-
käyttöä. Ei olisi kesälomakäyttöä. 
Tällaiset koulut olisivat hyvin var-
tioituja ”kuolleita pisteitä” keskellä 
alueitaan.

Jo taloudellinen ajattelutapa sa-
noo, että investoinnin käyttöaste 
tulee saada mahdollisimman kor-
kealle. Mikäli tiloja käytetään te-
hokkaasti, vältytään turhilta seinien 
rakentamisilta.  Kun koulut yleensä 
ovat alueensa keskipisteessä, ovat 
niiden kautta tarjotut palvelut käte-
västi saatavilla.

nipalvelukeskuksina. Konseptissa 
koulutiloihin tuodaan juhlakäyttö, 
ryhmäperhepäivähoitoa, nuorten 
kerhoja, ikäihmisten palvelupäivät, 
yrittäjien toimesta hieroja- jalkahoi-
to ja kampaamopalvelut. Joissain 
kunnissa kyläkoulujen keittiöitä on 
vuokrattu viikonloppuisin paikallisil-
le ruokayrittäjille.

EMME OLE Lempäälässäkään 
loppuun asti miettineet, miten kou-
luista voidaan kehittää monipalvelu-
pisteitä. Asiaa pitäisi pohtia kunnan 
ja paikallisten yhdistysten kesken. 
Ovet, tilat, hälytysjärjestelmät ja sa-
lien avainkortit tulee miettiä käytön 
mukaan. Tila luo yhteisön ja yhtei-
sön kehitys vaatii sopivat tilat.

 jk   

kouluista on kehitettävä 
monipalvelukeskuksia

Jalkapallokentät Lempäälässä

Juniorien jalkapalloharrastuksen kannalta tärkeitä paik-
koja ovat jalkapallokentät.

Sääksjärvellä on mainio tekonurmi ja Hakkarin kentällä 
pelataan sarjapelejä. Hakkarissa on myös jäähallien ta-
kana monikäyttöinen hiekkakenttä.

Kuljussa voidaan pelata urheilukentällä ja kyläyhdistyk-
sen kunnostamalla Tutkatalon kentällä.
Suosittuja nurmikenttiä ovat Mäyriän kenttä sekä Säijän 
kenttä, jonka omistavat sikäläiset yhdistykset.

Monella koululla on hiekkakenttiä, joiden mitat eivät 
kuitenkaan riitä virallisiin peleihin. Tällaisia on mm. Mat-
tilassa, Moisiossa ja Lastusissa. Myös Innilän urheiluma-
jan edustalla on pieni kenttä.

Vanha Keskuskenttä harjanteen takana vastapäätä Ter-
veyskeskusta tulisi suunnitella uudestaan. Nyt alue ei 
ole tehokkaassa käytössä. 

Jalkapallokentät ovat kunnalle edullinen ja vaikuttava 
tapa edistää junioriurheilua.

“Nuoria on kuultava”

Riitta M
äkinen

Riitta H
alm

e
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28

maRTTi kinnari

Heikki konsala

Ikä: 76
Asuinpaikka: Säijä
Ammatti/koulutus: 
eläkeläinen, kirvesmies
Mukana: Lempäälän 
mieskuoro, 
kunnallisjärjestötoiminta, 
eläkeläistoiminta
Harrastukset: 
Laulaminen, nikkarointi, 
yhdistystoiminta
Muuta: Kulttuurimatkat 
yhdessä eläkeläisjärjestön 
kanssa

Ikä: 59
Asuinpaikka: Kuivaspää
Ammatti/koulutus: 
paikalliskehittäjä
Mukana: Kyläyhdistyksen 
sihteeri-rahastonhoitaja, 
metsänhoitoyhdistyksen 
valtuutettu
Harrastukset: Avantouinti, 
lukeminen, metsätyöt, 
kirkkovenesoutu ja suunnistus
Muuta: Olin 
lähidemokratiatoimikunnan 
varapuheenjohtaja

Puhelin  Sähköposti 
045 650 5118  heikki.konsala@gmail.com

Puhelin  Sähköposti 
040 764 8501  marttijapirkkoliisa@gmail.com

Olen Martti Kinnari Lempäälän Säijästä, jossa asun vaimoni 
Pirkkoliisan kanssa. 

Jo nuoruudessani liityin Keskustapuolueeseen, silloiseen Maa-
laisliittoon, yli 50 vuotta sitten.  Paljon on aika ja maailma 
muuttanut  puolueen linjaa, mutta sen perusarvot ovat samat, 
joiden vuoksi siihen aikanaan liityin.

Valtuustossa uskon pystyväni vaikuttamaan ikä-ihmisten hy-
vinvointiin. Myös nuorten työllistämisen  ja kaavoitusasiat 
koen tärkeäksi. Haluan myös, että tänne saadaan linja-auto-
asema, tori ja yleiset WC-tilat keskustaan.

Perustuloon siirtymistä kannatan.

Sanovat minun olevan rehellinen ja oikeudenmukainen mies, 
mutta huonoihin puoliin sitten kuuluu, että olen perso ma-
kealle.

Valtuutettuna tulen olemaan köyhän kansanosan puolella ää-
nestäjiäni kuunnellen.

Haluan toimia kolmen o -alkuisen sanan hyväksi: 
osallisuuden, osaamisen ja oivallusten. Lähide-
mokratiatoimikunnan työssä saatiin vietyä eteen 
päin asukkaiden osallisuuteen liittyviä asioita, ku-
ten esimerkiksi valtuuston kokousten videointi ja 
asiakasraadit eräissä palveluissa. Tätä työtä pitää 
jatkaa. 

Maakuntauudistuksen myötä kunnan rooli muut-
tuu kumppanuuden suuntaan. Silloin yhdistykset 
ovat entistäkin tärkeämpiä kumppaneita kunnal-
le. Tämä asia ei kuitenkaan tapahtu itsestään, 
vaan yhdistyksiä pitää tukea niiden tärkeässä 
työssä.  Koulutus on uuden kunnan tärkein toi-
minto, joten sitä pitää kehittää entisestään.  
Kehitys ei synny muita peesaamalla, vaan teke-
mällä uusia avauksia ja kokeilemalla, joten pian 
käynnistyvän aurinkopanelikentän tapaisia asioi-
ta pitää tehdä.

Tartutaan uusiin mahdollisuuksiin!

Itsenäinen Lempäälän kuntaOLI KESKUSTELUNAIHEENA, kun 
kansanedustaja Annika Saarikko kävi 
Lempäälässä helmikuussa. Saarikosta 
(33) tulee kesällä perhe- ja peruspal-
veluministeri. Kun hallitusta koottiin, 
Saarikko ei pienen lapsensa vuoksi 
vielä halunnut ministeriksi, mutta nyt 
innostus suorastaan paistoi.  

Saarikko pahoitteli, että hallitus on 
joutunut tinkimään perhepoliittisista-
kin tulonsiirroista, jotta talous saatai-
siin hallintaan. Vastapainoksi kehitel-
lään palvelujen parantamista kaikkein 
tarvitsevimmille. On nähty, että var-
hainen tuki vaikeuksia kohdanneille 
perheille on selvästi vähentänyt ras-
kaampien väliintulojen tarvetta. 

ENTÄ KOTIHOIdONTUKI? Elinkei-
noelämän keskusliitto ja muutamat 
puolueet kritikoivat nyt järjestelmää, 
mutta perheet arvostavat. 90% per-
heistä käyttää sitä jossain vaiheessa. 

Saarikko olisi valmis asteittain las-
kemaan kaksivuotiaiden tukea, jottei 
siitä tulisi uraloukkua äidille. Mutta 
syyllistää ei saa! 60 prosentilla kaksi-
vuotiaiden kotihoidontukea saavista 
vanhemmista ei ole työpaikkaa, mihin 
palata.

Kaivattua työllisyysastetta Saarikko 
nostaisi varsinkin etsimällä mielenter-
veyskuntoutujille polkuja takaisin työ-
elämään. Ja isien perhevapaiden suo-
sioon on myös mahdollista vaikuttaa.

perheiden puolesta, myös kotihoidontuki
SUOMEN KESKUSTAN lyhyen aika-

välin perhepoliittisia tavoitteita ovat 
mm. seuraavat: 
• Perhe-etuuksien laaja uudistus 

selvitykseen.
• Opintotukeen huoltajakorotus 

takaisin.
• Äitiyspäivärahakauden alun 

joustavoittaminen äidin tilanteen 
salliessa. 

• Perheiden monimuotoisuuden 
tunnistaminen 
vanhempainvapaajärjestelmässä.

• Osa-aikatyöstä todellinen 
vaihtoehto.

• Siihen liittyen päivähoidon 
laskutus tuntiperustaiseksi.

VIERAILULLAAN Annika Saarikko 
kertoi, että Suomen syntyvyys on nyt 
ennätyksellisen alhainen. Työelämän 
ja koko yhteiskunnan pitää muuttua 
perheystävällisemmäksi. 

Osa näistä ratkaisuista tehdään val-
takunnan tasolla, mutta osiin asioista 
on mahdollista vaikuttaa myös kun-
nissa. Uudet valtuutetut ja lautakun-
tajäsenet pääsevät ottamaan kantaa!

rm 

“Kaikki on mahdollista paitsi 

pyöröovissa hiihtäminen”

"Kehitys syntyy kokeillujen 

ja uusien avausten kautta"

KUNNAN VIHERTYöRYHMÄ on 
vuosia etsinyt sopivia palstaviljelyyn 
sopivia alueita Lempäälästä. Kritee-
reinä mm. alueen helppo saavutetta-
vuus, veden läheisyys ja alueen omis-
tajana kunta tai asialle suosiollinen 
maanomistaja, joka tyytyy minimaa-
liseen korvaukseen maansa luovut-
tamisesta puutarhaharrastajien käyt-
töön. Kuljun 3500m² suuruinen alue 
rajoittuu omakotialueeseen, urheilu-

kenttään ja alueen laidalla virtaavaan 
puroon, joka toimii vedenottopaikka-
na palstoille.

PALSTAVILJELY alkoi viime ke-
väänä suunnittelulla ja palstan kun-
nostamisella. Isännäksi ryhtyi Kuljun 
kyläyhdistys ja käytännön toimintaa 
pyörittämään perustettiin työryhmä 
”Kuljun palstaviljelijät” vetäjänään 
Markku Koskinen.

ALKUINVESTOINTEIHIN saatiin 
kunnan omatoimirahaa ja monia in-
nokkaita talkoolaisia. Kuljusta löytyi 
myös raivausta varten talkoohenkinen 
koneurakoitsija, jonka avulla saatiin 
pois kannot, risut ja vuosien saatossa 
paikalle tuotu roju. Päälle tuotiin uut-
ta viljelykelpoista maata, kunnan mit-
tamies palstoittamaan ja sitten vain 
siementen kylvöön.

KYMMENEN INNOKASTA tarhuria 
ilmoittautui kokeilemaan maan hedel-
mällisyyttä siinä osassa aluetta, joka 
oli saatu viljelykuntoon. Toista puo-
liskoa hallitsi vielä rehevä juolavehnä, 
jonka lähtöpassien jälkeen sekin maa 
saadaan viljelijöiden käyttöön.  Pals-
toja vuokrataan muillekin kuin kulju-
laisille, joten nyt on aika suunnitella 
palstaviljelijäksi ryhtymistä.    
     rh
YHTEYSTIEdOT:  
kuljunpalstaviljely@gmail.com

Viljelypalstoja kuljun viherpeukaloille

Ennen kevät 2016 Jälkeen syksy 2016

Riitta H
alm

e
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JuHa kuisma
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Tapio kuisma
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mikko kärki

JaRkko Lahtinen

Ikä: 61
Asuinpaikka: Lastunen
Ammatti/koulutus: 
Tietokirjailija, yrittäjä
Mukana: 
Kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja, 
Kuntaliiton valtuusto, 
Talonpoikaiskulttuurisäätiö 
vpj, Kaunis Maa ry
Harrastukset: 
Rakentaminen, metsätyöt, 
kirjallisuus, luonnossa 
liikkuminen, kylätoiminta, 
Norja, keskustalaisuus
Muuta: Vaimo, neljä 
aikuista lasta

Puhelin  Sähköposti       
045 884 7884  juha.kuisma@elisanet.fi    
Kotisivu  Facebook 
www.juhakuisma.fi facebook.com/kuisma.juha

Hei, kirjoitan työkseni kirjoja. Lähdin politiikkaan 
nuorena miehenä kyliä kehittämään ja ympäristö-
asioiden vuoksi. Hyvin pian hoksasin, että näiden 
asioiden puolesta toimiminen vaati koko kunnan ja 
ennen muuta kuntakeskuksen kehittämistä. Tähän 
havaintoon liittyi kotiseudun historiallisten kerros-
ten tuntemus.

Kunta ei nimittäin ole "palveluja tuottava kone", 
vaan kunta olemme me asukkaat, yhdessä. Meil-
lä on oikeus juuriin, kanssaihmisten verkostoihin, 
viihtyisään ympäristöön, toivomiimme asumisen 
valintoihin.

Olen ollut valtakunnallisissa ja paikallisissa tehtävis-
sä, joissa joutuu punnitsemaan vertaamaan hyvää 
asiaa toiseen hyvään. Silloin pitää perehtyä asioihin, 
keskustella, kuunnella toisia. Tasapuolinen harkin-
ta on parasta. Kunnallispolitiikka on joukkuepeliä.

Uusi kunta on suuri mahdollisuus

Ikä: 28
Asuinpaikka: Lastunen
Ammatti/koulutus: maa- ja 
metsätalousyrittäjä
Mukana: Kunnanvaltuutettu, 
kaavoitus- ja 
rakennusjaoston jäsen
Harrastukset: Kuntoilu eri 
muodoissa mm. jääkiekko, 
hiihto ja kuntosali
Muuta: Perheeseeni kuuluu 
kihlattu.

Puhelin  Sähköposti 
0400 832 472  tapio.kuisma@hotmail.fi

Haja-asutusaluiden rakentamisen puolesta

Olen talonpoika ja maanomistaja Lastusista. 
Olen helposti lähestyttävä ja jalat maassa oleva 
tyyppi. Liikunta ja eri liikuntapaikat ovat minulle 
tärkeitä. 

Kuluneella valtuustokaudella olen ollut jäsene-
nä kaavoitus- ja rakennusjaostossa. Siellä olen 
pystynyt vaikuttamaan minulle tärkeään asiaan 
eli rakentamiseen haja-asutusalueilla. Jatkos-
sakin haluan edistää ihmisten mahdollisuuksia 
valita vapaammin asuinpaikkansa omien tar-
peidensa ja toiveidensa mukaan, kaikki eivät 
halua asua keskustassa taajama-alueella. Tur-
ha haja-asutusrakentamisen rajoittaminen ei 
ole hyvä asia!

Ikä: 60
Asuinpaikka: Säijä
Ammatti/koulutus: 
Maanviljelijä
Mukana: Kunnanvaltuutettu, 
kunnanhallituksen jäsen, 
Suomen Keskusta, MTK-
Lempäälä, Etelä-pohjanmaan 
tykistökilta
Harrastukset: 
Luottamustehtävät, 
Vapaaehtoinen 
maanpuolustustyö, 
Luontoharrastukset
Muuta: Aallon Patteriston ja 
RsPsto 1:n perinnetoimikunta

Puhelin   Sähköposti 
050 360 2256, 03 374 7703 mikkokarki@kolumbus.fi

Teot puhukoon puolestani

Olen luomuviljelijä Kärjen sukutilalla 19:nnessä pol-
vessa, asiakirjojen mukaan 15:nnessä polvessa. Puo-
lison, Marjukan lisäksi perhekuntaan kuuluu jo omil-
la teillään olevat aikuiset lapset Minna, Maija, Matti, 
Minette ja Mikaela.

Olen myös Keskustalainen kolmannessa polvessa, 
isoisäni, rovasti Frans Kärki oli Maalaisliiton kan-
sanedustaja vuosina 1919 - 1927. 

Luottamustehtävien lisäksi tärkein harrastukse-
ni on vapaaehtoinen maanpuolustustyö, joka 
jakautuu omien sotilastaitojen ylläpitämiseen 
ja sodat käyneen sukupolven, erityisesti tykistö-
joukkojen perinnetyöhön. Luontoharrastus saa 

jatkossa myös aiempaa enemmän aikaa ja aion ra-
kentaa tänä keväänä ainakin 15 linnunpönttöä (aina-
kin 6 erilaista) ja toimitan ne itse puihin.

Ikä: 48
Asuinpaikka: Kuljun 
Asemakylä
Ammatti/koulutus: 
Palomies-ensihoitaja
Mukana: Kunnanvaltuutettu, 
sosiaali- ja terveyslauta- 
kunnan jäsen, työsuojelu- 
varavaltuutettu, 
omakotiyhdistys pj.
Harrastukset: Liikunta 
kaikissa muodoissa, lasten 
kanssa harrastaminen ja 
touhuaminen, turvallisuuden 
edistäminen
Muuta: Kasvatimme tulevaa 
opaskoiraa yli vuoden ajan

Puhelin  Sähköposti 
040 534 9454  jarkko.lahtinen@tampere.fi

Turvallinen valinta Kuljusta!

Olen 48-vuotias monilapsisen perheen isä Kuljun Ase-
makylästä.

Haluan olla rakentamassa Lempäälästä vielä parem-
paa paikkaa asua ja elää. Avainasemassa on hyvä yh-
teistyö kaikkien kesken, päätösvallan tulee olla lähellä 
ja kuntalaisten kuuleminen arkipäivää. Rakennetaan 
tulevaisuuden kunta ihmisläheiseksi, eri elämäntilan-
teet ja vaiheet paremmin tunnistavaksi. 

Vastuullinen taloudenhoito takaa laadukkaat palvelut 
ja on itsehallinnon perusta. Hyvinvointi kuuluu kaikille 
ja on kaikkien vastuulla. Tärkeää minulle on turvalli-
suus arjen kaikissa muodoissa, palvelutarjonnan vah-
vistaminen ja yrittäjien toimintaedellytysten turvaami-
nen sekä vastuullinen kaavoitus.

“Itse ajatellen, yhdessä tehden.”

“turvallisuus arjen 

kaikissa muodoissa”

“Kunta on kuntalaisia varten, 
eikä päinvastoin”
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eRkki Lehtomäki
33

34
Tuukka Liuha

Ikä: 65
Asuinpaikka: Sarapisto
Ammatti/koulutus: 
Lääkäri
Mukana: Hatanpään 
sairaalan ent. johtaja, 
tilaajapäällikkö, hallituk-
sissa. mm. Ehtookodossa 
ja kuntayhtymissä 
Harrastukset: Liikunta, 
Lukeminen, Ristikot, 
Yhteiskunnalliset asiat
Muuta: Lapsiperheiden 
arki on tuttua (5 
lastenlasta)

Puhelin  Sähköposti 
050 558 4566  erkki.lehtomaki@fimnet.fi

Asiantuntijuutta ja yhteistyökykyä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtymiseen maakunnalle tu-
lee varautua. Kunnan palvelut tulee saattaa kilpailukykyi-
selle tasolle valinnanvapauden ja kilpailun varalle.  Kunta 
joutuu sopeuttamaan toimintansa supistuviin tehtäviin ja 
budjettiin. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen jää kunnan tehtä-
viin. Kunnan tulee luoda edellytyksiä hyville liikunta-, kult-
tuuri- ja muille vapaa-ajan palveluille. Näissä yhdistysten, 
seurojen ja järjestöjen toimintaa tulee tukea. Varhaiskas-
vatuksessa ja kouluissa voidaan vaikuttaa suuresti terveel-
listen elämäntapojen omaksumiseen. Myös ikäihmisten 
terveyden edistäminen on sydäntäni lähellä. Tarvitaan li-
haskuntoa ja tasapainoa kehittäviä, matalan kynnyksen lii-
kuntapaikkoja. 

Kunnallisveroa ja kunnallisia maksuja ei saa korottaa.

kylmä tekee yritykset ilmastoneut-
raaleiksi. Niiden hiilijalanjälki on lä-
hellä nollaa. Energiahanke palvelee 
kaikkia alueen yrityksiä, siis myös 
siellä jo toimivia, mm Ideaparkia. 
Mutta ennen kaikkea se houkuttaa 
uusia yrityksiä.

Polttokennoilla aurinkoenergiasta 
saadaan vetyä, johon lisätään hiili-
dioksidia ja näin saadaan metaania.  
Kun aurinkoenergia on muunnettu 
metaanikaasuksi, sitä voidaan varas-
toida.

Uusi energiajärjestelmä sisältää 
noin 10 hehtaarin suuruisen, neljän 
megawatin tehoisen aurinkopaneeli-
kentän. Muita osia ovat 116 kilowatin 
tehoiset polttokennot, kahdeksan me-
gawatin tehoinen kaasumoottori sekä 
superakusto, joka tasaa aurinkovoi-
malaitoksen hetkellisiä tehomuutok-
sia. Myöhemmin ja erillisenä hankkee-
na järjestelmän osaksi rakennetaan 
hakkeeseen perustuva biovoimala, 
joka investointina olisi 5 miljoonan 
euron luokkaa.

MARJAMÄKEEN on avautumassa 
satojen uusien työpaikkojen mahdol-
lisuus. Alueen työpaikkamäärä nous-
see parissa vuodessa 1700:sta yli 
2000:n. Tämän mahdollisuuden avaa 
Työ- ja elinkeinoministeriön tammi-
kuun lopulla myöntämä 4,7 miljoo-
nan euron uusiutuvien energiahank-
keiden kärkihanketuki.

Koko investointi on mittava. Lem-
päälän Energia Oy investoi Marja-
mäen yritysalueelle uuteen ener-
giaan kahden seuraavan vuoden 
aikana kaikkiaan 15 miljoonaa euroa. 
Alueesta tulee kantaverkosta erilli-
nen, täysin omavarainen, jatkuvan 
sähkönsaannin takaava yritysalue. 
Sellaisena se mahdollistaa täyttä 
24/7 sähkövarmuutta vaativien yri-
tysten sijoittumisen Marjamäkeen. 
Vaikka koko Suomeen tulisi pitkä 
sähkökatko eli blackout, Marjamäki 
toimii.

KOKONAAN UUSIUTUVALLA 
energialla tuotettu sähkö, lämpö ja 

aurinkoa kootaan varastoon 
ja myydään yrityksille

RAKENNETTAVAA energiajärjestel-
mää ohjaa älyteknologia. Tärkeä osa 
hanketta on sähkön laadun ja saata-
vuuden ylläpito uusiutuvan energian 
tuotannon vaihdellessa. Itsenäisenä 
energiasaarekkeena toimiva Marja-
mäki voi tarvittaessa syöttää sähköä 
valtakunnan kantaverkkoon tai bio-
kaasua maakaasuputkistoon. Minis-
teriö korosti tukipäätöksessään, että 
hankkeen arvo on kokonaisratkaisus-
sa, jossa useita teknologioita yhdistel-
lään suuressa mittakaavassa.

Energiaomavarainen Lempäälä –
hanke sai kärkihankkeista valtakun-
nallisesti kolmanneksi suurimman 
tuen. Ensimmäisellä kierroksella ha-
kijoita oli 105 kpl ja haetun tuen yh-
teismäärä miljardi euroa. Yhtenä 
perusteena tuelle oli alueen ”näyteik-
kuna”-sijainti Helsinki-Tampere moot-
toritien varressa ja maakaasuputkis-
ton yhteydessä. Lempäälä voi siis olla 
ylpeä energiayhtiöstään.   jk

“Yhteistyössä on voimaa.”

Lem
päälän kunta

Ikä: 36
Asuinpaikka: Herrala
Ammatti/koulutus: 
Yrittäjä, liiketal. tradenomi
Mukana: Varavaltuutettu, 
SOTE-lautakunnan vpj., 
PSHP:n hallituksen jäsen, 
Pirkanmaan Keskustan pj.
Harrastukset: 
Lukeminen, nikkarointi, 
autot, elokuvat ja 
järjestötoiminta sekä oma 
työ.
Muuta: Säiliöautolla tien 
päällä melkein viikoittain

Puhelin    Sähköposti 
045 674 8077    tuukka@liuha.fi
Kotisivut    Facebook 
www.liuha.fi     www.facebook.com/tuukka.liuha

Hyvinvointia ikään katsomatta
Haluan Lempäälän ottavan tosissaan sote-uudis-
tuksen jälkeen kunnalla pysyvän terveyden- ja hy-
vinvoinnin edistämisen. Kunnan tulee suunnata 
talouden mahdollistamia investointeja kohteisiin, 
joiden positiivinen vaikutus hyvinvointiin ulottuu 
mahdollisimman suureen osaan kuntalaisia. Täs-
tä hyvä esimerkki on uimahalli, joka tukee etenkin 
kuntoutujien ja ikäihmisten terveyttä sekä lisää lii-
kunnallisuutta vauvaiästä alkaen. 

Syntymästäni asti lempääläisenä minulle on tär-
keää, että meille saa jatkossakin tulla asumaan sekä 
valita vapaasti asumismuotonsa ja -paikkansa. Py-
rin katsomaan asioita ihmisten elämisen vapauden, 
hyvinvoinnin, arjen sujuvuuden ja turvallisuuden 
kannalta. Luottamushenkilönä tulee olla helposti 
tavoitettavissa ja valmis kuuntelemaan, siihen olen 
sitoutunut jatkossakin.

“Avoimuus mahdollistaa 

kestävät päätökset.”
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maRkku k.e. mikkola

RiiTTa mäkinen

TeRHi mäkinen
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maRianne niemi

Ikä: 64
Asuinpaikka: Mattilan 
Miemola
Ammatti/koulutus: 
Tietokirjailija, valt.lis.
Mukana: Pohjola-Norden, 
Kalevalaiset, Lempäälä-
Seura, aiemmin mm. 
sivistyslautakunta ja 
kyläyhdistys
Harrastukset: Ns. 
asuntoviljelystilan toimet 
kasvimaineen, useampia 
yhdistyksiä, politiikan 
seuraaminen
Muuta: Työnä historioiden 
kirjoittaminen.

Puhelin  Sähköposti     
040 501 7710  rimmu.makinen@gmail.com
Facebook 
www.facebook.com/riitta.makinen.56

Yleisaktiivi valmiina vastuisiin

Muutin Lempäälään miehen ja kolmen lapsen kans-
sa 30 vuotta sitten. Vähitellen menin mukaan eri yh-
distyksiin, ensiksi Mattilassa. Kuntavaaleihinkin olen 
osallistunut melkein kaikkiin ja yltänyt  varavaltuute-
tuksi. Lautakuntatehtävistä arvovaltaisin on ollut si-
vistyslautakunnan puheenjohtajuus. 

Puolet Lempäälän vuosista kävin töissä Tampereen 
yliopistossa, toisen puolen olen kirjoittanut historioita 
kotona, tällä hetkellä Hämeen entisen maaherran S. 
Mattssonin elämäkertaa.

Olen edelleen valmis tuomaan yhteistyöhenkisen, 
mutta myös kriittisen näkökulman kunnan päätök-
sentekoon, mikä paikka ehkä aukeaakin. Kyläkoulut 
ovat sydäntä lähellä, mutta muutoin en ole yhden 
asian ihminen. Peruskeskustalaisena kannatan laajaa 
demokratiaa eli vallan ja vastuiden hajauttamista.

Ikä: 33
Asuinpaikka: Kulju
Ammatti/koulutus: DI, 
Henkilöstöpäällikkö
Mukana: 
Harrastustoiminnan 
kautta erilaisissa 
seuroissa ja yhteisöissä
Harrastukset: 
Tanssiurheilu, ulkoilu, 
painonnosto, kuntosali, 
sämpylöiden leivonta + 
intohimoinen arkiruoan 
laitto
Muuta: Haaveilen 
omasta kesäkanalasta

Sitoutumaton

Puhelin  Sähköposti 
050 575 7543  terhimakinen@gmail.com

Kansainvälistä näkemystä valtuustoon

Olen ehdokkaana kuntavaaleissa, koska olen ute-
lias tutustumaan paikalliseen päätöksentekoon ja 
haluan vaikuttaa kuntalaisille tärkeisiin asioihin. 
Erityisesti haluan edesauttaa harrastustoimintaa ja 
edistää monipuolisia liikuntamahdollisuuksia. Hyvät 
liikenne- ja kulkuyhteydet Tampereen ja pääkaupun-
kiseudun suuntaan, laadukkaat palvelut sekä ympä-
ristöystävälliset kehityshankkeet takaavat Lempää-
län vetovoimaisuuden jatkossakin.

Olen asunut niin maatilalla kuin miljoonakaupungis-
sa, Euroopassa sekä Kaukoidässä, ja omaan moni-
puolisen kokemuksen erilaisista asuinympäristöistä. 
Vahvuuteni on avoin ja reipas asenteeni, joka takaa 
hyvät yhteistyömahdollisuudet erilaisten sidosryh-
mien kanssa. Heikkoudeksi  laskettakoon huono 
hiihtotaito.

Ikä: 50
Asuinpaikka: Lippo
Ammatti/koulutus: 
Laskentapäällikkö, DI
Mukana: Itä-Lempäälän 
maamiesseura siht, 
Kirkkoneuvosto, 
Kirkkovaltuusto varajäsen, 
Lempäälän Kehitys hallitus
Harrastukset: Remontointi ja 
sisustus, avantouinti, liikunta, 
kirjallisuus, yhdistystoiminta
Muuta: Perheessäni 
vaikuttaa aviopuoliso ja 
teinipoika

Sitoutumaton

Puhelin  Sähköposti 
044 585 2523  marianne.niemi@luja.fi

Ihanaa olla maalla

Kyllä minä niin mieleni pahoitan jos Lempäälä 
ajetaan osaksi Suur-Tamperetta.

Omasta kunnasta täytyy löytyä peruspalve-
lut ja turva nyt ja vastaisuudessa. 

Kuntalaisilla on oikeus valita asuinpaikkan-
sa. Joka tahtoo asua kuntakeskuksessa pien-

taloalueella, se hänelle suotakoon. Mutta myös 
kauempana kirkolta on elämää suomalaismet-
sissä. Jos haluaa asua oikeasti maalla, on taat-
tava rakennnuslupia myös haja-asutusalueelle 
ilman vuosien taistelua ja paperisotaa.

Jäljellä olevia kyläkouluja on vaalittava. Pienten 
on turvallista kasvaa tutussa yhteisössä jos-
sa vanhemmatkin tuntevat toisensa. Suureen 
maailmaan ehtii myöhemminkin.

Meillä on tosi kaunis kunta. Tehdään kirkon-
seudusta vetävä ja toimiva niin että turistit 
poikkeavat moottoritieltä ja muistavat muuta-
kin kuin Ideaparkin.

Ikä: 55
Asuinpaikka: Aimala
Ammatti/koulutus: 
agrologi / liikenneyrittäjä
Mukana: 
Kunnallispolitiikassa 
vuodesta 1992, MTK 
Lempäälä, Nurmen 
Metsästäjät, VPK, 
Tyrvään Zetoristit
Harrastukset: 
Metsästys, mökkeily
Muuta: Paljasjalkainen 
lempääläläinen

Puhelin  Sähköposti 
0500 600 600  markku@mikkola.info

MM on monessa mukana

Uskolliset äänestäjät ovat pitäneet Markun mukana kun-
nallispolitiikassa jo 6 valtuustokautta, miksi?  Yrittäjä-
nä tottuu hoitamaan monenlaisia ikäviäkin asioita, 
se taito toimii myös kunnallisessa päätöksenteossa. 
Äänestäjien asioiden eteenpäin vieminen, kriittinen 
suhtautuminen esityksiin ja mielipiteiden julkituo-
minen onnistuu. 

Jos on varaa kuntapalatseihin pitää olla varaa myös 
uimahalliin Lempäälässä! Edistyksellisesti uimahal-
liin ennakkoluulottomat energiaratkaisut, aurinkoe-
nergia / maalämpö / bioenergia: villi-visio lasikattoi-
nen uimahalli S-marketin tontilla bioenergialaitoksen 
kupeessa.

“Vain muutos on pysyvää 

- muttei itsetarkoitus !”

“Kyläkoulut kunniaan”

“Ansaitsemme kunnon kirjastotilat”
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JuHo ojala Riikka piironen

ELOKUUSSA 2017 Lempäälän 
lukio aloittaa uuden hohtavissa ti-
loissaan Ahtialanjärven rannalla. 
Samoissa punatiilisissä rakennuksis-
sa toimii myös Tampereen ammat-
tiopisto Tredu. Kaikkiaan alueella 
mahtuu opiskelemaan 750 oppilasta. 
Kun opettajat ja muu henkilökunta 
otetaan huomioon, alueella toimii yli 

800 henkeä.
Alueen nimeksi saatiin nimikilpai-

lun ja yleisöäänestyksen kautta Vir-
ta-kampus. Nimi viittaa siihen, että 
nuorissa on virtaa. Se viittaa myös  
siihen, että isojen ikkunoiden takana 
virtaa Lempoisten vuolle. Kahdella 
muulla sivulla on lintuparatiisina tun-
nettu Ahtialanjärvi. 

kampus lintujärven rannalla
tajaksi, matkailualan tehtäviin, kiin-
teistöalalle, sisustusalalle sekä käsi-ja 
taideteollisiin tehtäviin. Ammattiin 
opiskelijat voivat suorittaa lukion 
kursseja ylioppilaaksi asti. Lukiolaiset 
voivat vastaavasti valita ammatillisia 
kursseja. 

Uuden rakennuskokonaisuuden 
pinta-ala on lähes 10 000 neliömet-
riä. Siitä lukion käyttöön tulee yli 
4000 neliömetriä ja Tredun käyttöön 
vähän alle 4000 neliömetriä. Koko 
hankkeen kustannusarvio on 18,4 

miljoonaa euroa, josta lukion osuus 
on 10,3 miljoonaa euroa. Lempäälän 
kunta maksaa lukion tiloista noin 900 
000 euron vuosivuokraa, jotta suuri 
kertainvestointi ei rasittaisi kohtuut-
tomasti kunnan taloutta.

TILOJEN MONIPUOLINEN yh-
teiskäyttö on yksi kampuksen uusis-
ta toimintaideoista. Rakennuksissa 
on siirtoseiniä, jolloin tiloja voidaan 
avata ja yhdistellä tarpeen mukaan. 
Suurin mahdollinen yhteinen juh-

Ahtialanjärveä tutkitaan

Uuden Virta-kampuksen bussipysäkin yläkertaan tulee lintuharrastajien ohjeiden mukainen lintutorni.
Ahtialanjärvelle tulee lukion tutkimuslautta, jolla mitataan vesistön ominaisuuksia.
Lukion katolle tulee säähavaintoasema sekä aurinkopaneeleita.
Lokkisaari ry rakentaa järvelle tekokareja linnuston monipuolistamiseksi.

Ikä: 56
Asuinpaikka: Vaihmala
Ammatti/koulutus: 
laskentapäällikkö
Mukana: Lempäälä-
Seuran varapj, 
Vesilahden seudun 
sukututkimussseuran 
pj, FTDNA Project 
administrator
Harrastukset: 
kotiseututyö, 
historiallinen ja 
geneettinen sukututkimus
Muuta: Suomen 
Sukututkimusseuran 
kouluttaja

Sitoutumaton

Puhelin  Sähköposti 
045 205 0035  riikkaleena.piironen@gmail.com

Elinvoimaa yhteisöstä

Olen Riikka Piironen, lempääläinen  perheenäiti  
Vaihmalasta. Pitkän työurani olen tehnyt erilaisis-
sa taloushallinnon tehtävissä. Vapaaehtoistoimin-
ta ja yhdistystoiminta ovat aina olleet mieluista 
toimintaa, tekemistä yhteiseksi hyväksi. Sukutut-
kimusseuran puheenjohtajana olen ollut kuusi 
vuotta ja Lempäälä-Seuran johtokunnassa on me-
nossa viides vuosi. 

Kuntalaisten hyvinvointia edistävässä vapaaeh-
toistyössä ja yhdistystoiminnassa olevat voimava-
rat ovat kuitenkin rajalliset. Kunnan tehtävänä on 
luoda edellytyksiä oma-aloitteiselle toiminnalle ja 
monipuoliselle ihmisten ja yhteisöjen osallistumi-
selle. Vapaaehtoistoimintaan osallistumalla saada 
tärkeätä työkokemusta ja sitä kautta työllistyä.

“Kulttuuria kotikuntaan”

Viivi Kuism
a

Eri oppilaitosten yhteiselo samalla 
kahden hehtaarin rantatontilla tekee 
kokonaisuudesta kampuksen. Alun 
perin tontilla on ollut Lempäälän ko-
titeollisuuskoulu, joka aloitti jo 1927 
talvikaudella. Ensimmäinen järjestet-
ty puutyökurssi oli veneenrakentajil-
le.

LUKIO HUIPENTUU ylioppilaskir-
joituksiin, mutta mitä aloja ammat-
tiopiston puolella opiskellaan? No, 
esimerkiksi merkonomiksi, lähihoi-

latila käsittää 550 istuinpaikkaa. Ti-
lat tulevat olemaan avoinna kunta-
laisten iltakäytölle. Yksityiskohtana 
mainittakoon, että Lempäälän kun-
nanvaltuusto tulee kokoustamaan 
kampuksen monitoimisalissa. Raken-
nuksessa toimii myös Pirkan opiston 
Lempäälän piste.

Kampukselta on 800 metrin käve-
ly Lempäälän rautatieasemalle. Bus-
silinjat kulkevat jatkossa kampuksen 
pysäkille.        
     jk

Ikä: 26
Asuinpaikka: Sääksjärvi
Ammatti/koulutus: 
opiskelija
Mukana: 
Opiskelijatoiminnassa
Harrastukset: Opiskelu ja 
liikunta
Muuta: Monen polven 
lempääläinen

Puhelin  Sähköposti 
040 764 8501  ojala.juho.a@gmail.com

Päätöksenteko lähemmäksi ihmistä

Opiskeleva sääksjärveläinen on ehtinyt nähdä vaih-
televaa arkea edetessään Parolan sotilaskoulutuksen 
ja TTY:n opintojen kautta yrittäjäksi. Opiskelijan arki-
haasteet palasivat keväällä 2016, kun paikka TAMK:n 
rakennusmestarilinjalta avautui. 

Politiikkaan voidaan yhteistyöllä tuoda vahvemmin 
niitä arvoja, joilla hyvä yhteiskunta muutenkin pyörii: 
Läpinäkyvyyttä, rehellisyyttä ja avoimuutta. Ihmisten 
pitää päästä lähemmäksi päätöksentekoa ja oppia 
ymmärtämään asioita puolin ja toisin.

Juhon keskeinen vahvuuteni on omistautuminen 
asialle joka kiinnostaa ja on tärkeä. Sekään ei ole 
välttämättä heikkous, että ei halua antaa aikaansa 
kaikille merkityksettömämmille asioille, vaan keskit-
tyy olennaiseen. Kunnan vetovoimaisuuden kannalta 
olennaista on säilyttää mahdollisimman paljon lähi-
palveluita. 

“Eteenpäin menoa sekin 
kun nenälleen kaatuu”
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panu pirhonen
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Taina pohjoismäki

soTe tulee – miten käy 
kuljun terveysaseman

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 
siirtyvät 1.1.2019 kunnilta maakun-
tien järjestämisvastuulle.  Myöskään 
palvelujen tuotannossa kunnilla ei 
ole sen jälkeen roolia muuta kuin 
palvelutoimipisteiden omistajina ja 
vuokraajina.

Suomessa on ollut tähänkin saak-
ka mahdollisuus valita oma terveys-
asemansa ja erikoissairaanhoidon 
yksikkö. Palvelujen tuottajat ovat 
olleet valtaosin julkisija toimijoita. 
Uudistuksessa laajennetaan valin-
nanvapautta sosiaali- ja terveys-
asemapalveluissa, niin kutsutuissa 
suoran valinnan palveluissa. Yksi-
tyiset ja kolmannen sektorin palve-
luntuottajat tulevat tasavertaisina 
toimijoina julkisen sektorin rinnalle. 
Tasavertaisen kohtelun varmista-
miseksi maakunnan omistamien, 
näiden suoran valinnan palveluiden 
tuottajienkin on perustettava yhtiö. 
Periaatteessa tällainen yhtiö voitai-
siin muodostaa yhteinen koko maa-
kuntaan, jolloin kaikki Pirkanmaan 
sosiaali- ja terveysasemat olisivat 
saman julkisen yhtiön toimipisteitä. Ikä: 58

Asuinpaikka: Kuivaspää
Ammatti/koulutus: 
Lehtori, maanomistaja
Mukana: Kaavoitus- 
ja rakennusjaosto 
ja monenlaista 
yhdistystoimintaa
Harrastukset: 
Vesijumppa, lavis, 
kädentaidot, kulttuuri, 
matkailu, mökkeily
Muuta: Monessa 
mukana  - luottamuksesi 
arvoinen nainen

Sitoutumaton

Puhelin  Sähköposti 
050 327 0918  taina.pohjoismaki@uta.fi

Maanomistajana Lempäälässä

Asuinalueellani on ollut asutusta jo 
1500-luvulla. Asun esi-isieni mailla. Toivoi-
sin, että lapseni ja lapsenlapseni voisivat 
myös asua omistamallani maalla. Nyt se ei 
ole mahdollista.

Lempäälän kunta ei kohtele oikeuden-
mukaisesti maanomistajaa kaavoitus- ja 
rakennuslupa-asioissa. Maanomistaja ih-
mettelee kun perheenjäsen ei saa omalle 
maalle rakennuslupaa. Miten tähän on tul-
tu? 

Maankäyttö- ja rakennuslain 44 §:ää ollaan 
parhaillaan muuttamassa siten, että yleis-
kaavan pohjalta voisi myöntää suoraan ra-
kennusluvan jopa kotikyläni alueella. Toi-
vottavasti Eduskunta hyväksyy esityksen, 
josta tuleva valtuusto saa eväitä maan-
käyttöasioihin. Näiden asioiden eteen 
olen valmis tekemään töitä. MUUTOS TUO 
MAHDOLLISUUDEN tehdä parempaa maa-
politiikkaa.

"Maanomistajien asialla"

Ikä: 43
Asuinpaikka: Lippo
Ammatti/koulutus: 
Yrittäjä, yo merkonomi
Mukana: 
Kiinteistötoimitusten 
uskottu mies, 
kunnanhallituksen 
varajäsen
Harrastukset: 
kilpatanssi, kuntosali
Muuta: Harrastukset 
paljolti yhteisiä perheen 
kanssa

Puhelin  Sähköposti 
0400 496 308  panu.pirhonen@pipu.fi

Kylillä on elinvoimaa

Toisen sukupolven yrittäjä on oppinut arvosta-
maan elinkeinonvapautta ja oikeutta rakentaa 
kyliin sekä harjoittaa maalla myös teollista yri-
tystoimintaa. 

Yritykselle on tärkeää teiden hoito kunnolla ym-
päri vuoden ja isälle lasten turvallinen koulutie 
myös Lipontien kaltaisten pimeiden ja kovaa lii-
kennöityjen kyläteiden varsilla. Lapsiaan Panu 
kuljettaa itse aktiivisesti mm. harrastuksiin vii-
kottain ja tasapainoilee työllistävän yrittäjän 
sekä perheenisän arkea. "Luottamustehtävil-
lekin täytyy arjesta päättäväisesti raivata oma 
aikansa ettei jotain jää hoitamatta", hän toteaa 
ymmärtävästi. 

Kasvava työllistäjä odottaa kunnalta "vanhan 
ajan" sujuvuutta asioinnissa, investointien estei-
den poistamista ja tasapuolista kohtelua yrittä-
jille. “Kunta on kansalaista varten”

el

Pauliina Ö
sterberg

Toinen ääripää olisi esim. Kuljun so-
siaali- ja terveysaseman oma, itse-
näinen yhtiö.

ALKUVAIHEESSA sosiaali- ja ter-
veysaseman palveluihin kuuluisivat 
lääkäri- ja hoitajapalvelut sekä sosi-
aalipalvelujen neuvontaa. Erikseen 
voi valita hammashoitolan. Vuoteen 
2021 mennessä palvelut laajenisivat 
erikoislääkärikonsultaatioihin ja joi-
hin lyhytaikaisiin sosiaalipalveluihin 
(esim. sosiaalityö, päihde- ja mielen-
terveystyö). 

Valinnan voi tehdä maakunnalle 
netissä tai kirjallisesti. Jos ei halua 
tehdä ilmoitusta, maakunta listaa 
asukkaan lähimpään toimipistee-
seen. Valinta tehdään kalenteri-
vuodeksi kerrallaan. Kuitenkin ti-
lapäisesti voi kirjautua Suomessa 
muullekin sosiaali- ja terveysasemal-
la, mikäli työn, opiskelun, lomailun 
ym. asian vuoksi joutuu asumaan 
muulla kuin kotipaikkakunnallaan. 
Asuinpaikkakunnan vaihdon yhtey-
dessä voi vaihtaa sosiaali- ja terveys- 
asemaa.

PALVELUNTUOTTAJAT saavat 
korvauksen maakunnilta pääosin ns. 
kapitaatiokorvauksena eli tietyn eu-
romäärän/listautunut asiakas. Näin 
ollen terveysaseman säilymisen kan-
nalta tärkeintä on ihmisten halukkuus 
listautua kyseisen sosiaali- ja terve-
ysaseman asiakkaaksi. Tähän ha-
lukkuuteen vaikuttaa ennen kaikkea 
palveluihin pääsyn sujuvuus ja pal-
velujen koettu laatu. Hoitoon pääsyn 
sujuvoittamiseksi tarvitaan toimin-
tatapojen kehittämistä mm. digitaa-
lisia palveluja lisäämällä, todennä-
köisesti myöskin henkilöstölisäyksiä. 
Asiakaslähtöinen palvelukulttuuri on 
keskeinen tekijä vetovoimaisuuden 
kannatla. Toimitilojen kunto, viihtyi-
syys ja tarkoituksenmukaisuus myös 
vaikuttavat.  Näin ollen kunnan tulee 
satsata Kuljunkin terveysaseman toi-
mintaedellytyksiin, jotta terveysase-
ma säilyisi mahdollisimman monen 
valintana kilpailun auettua. 

LISÄTIETOA: stm.fi, hankkeet ja 
säädösvalmistelu, sote- ja maakunta-
uudistus, valinnanvapaus
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minna Rajamäki

maRkus Rautaneva

Jukka Riekki
45

46
mikko Tappura

Ikä: 47
Asuinpaikka: Kulju
Ammatti/koulutus: 
Liikunta-alan yrittäjä
Mukana: LeKi 
Yleisurheilu johtokunta
Harrastukset: 
Seuratoiminnan 
kehittäminen, lasten 
liikuttaminen ja urheilu.
Muuta: Olen ahkera ja 
aikaansaava työmyyrä.

Sitoutumaton

Puhelin  Sähköposti 
0400 923 362  minna.rajamaki@liikuntaparkki.fi

Kotisivu
minnarajamaki.wordpress.com

Tulevaisuuden Lempäälää rakentamassa

Haluan olla vaikuttamassa oman kotikuntani Lempäälän 
asioihin nyt ja tulevaisuudessa. Minä olen aidosti kiin-
nostunut lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista 
ja ollut jo vuosia liikuttamassa ja kehittämässä paikallista 
urheilutoimintaa.  Asiat eivät mene eteenpäin tekemättä 
mitään.  Liikuntapaikat ja liikuntareitit tulevat olla siinä 
kunnossa, että kaikilla ikään ja kuntoon katsomatta on 
mahdollisuus harrastaa liikuntaa.

Liikunta on meille kaikille tärkeä voimavara!  Liikkumatto-
muus taas on kansanterveyden pahin uhka!
Keskustan arvoissa minua viehättää perhekeskeisyys, 
perheiden yhteinen aika ja yhdessä tekeminen.  Huolen-
pito ja toisesta välittäminen tulisi olla meille jokaiselle osa 
arkipäivää.

“Huolenpitoa vauvasta 
vaariin”

Ikä: 38
Asuinpaikka: Kelho
Ammatti/koulutus: 
Datanomi
Mukana: Kasvatus- ja 
opetuslautakunnan 
jäsen
Harrastukset: Puun 
sorvaus, teatteri ja koirat
Muuta: Paljasjalkainen 
lempääläinen

Puhelin  Sähköposti 
040 538 7914  markusrautaneva@gmail.com

Kyläelämän puolesta

Koko ikäni olen asunut maaseutuhenkisessä Lempääläs-
sä, syntynyt pienessä Sotavallan kylässä ja käynyt koulua 
pienessä kyläkoulussa.  Opintojeni aikana olen asunut 
Tampereella, mutta sitten palasin takasin kotiseudulleni. 
Tällä hetkellä asun edelleen Sotavallan kylässä metsän 
reunalla ja pellon laidalla maalaistalossa. Perheeseeni 
kuuluu opettajavaimo ja kaksi lasta, joista toinen käy sa-
maa Kelhon koulua niin kuin minäkin aikoinani ja toinen 
aloittaa siellä opinnot elokuussa.

Lempäälän tärkeimpänä mahdollisuutena pidän asua 
luonnonläheisessä rauhallisessa paikassa, turvallisessa 
ympäristössä, pidän tärkeänä myös näiden asioiden yllä-
pitämistä.

Ikä: 50
Asuinpaikka: Säijä
Ammatti/koulutus: 
Materiaalipäällikkö
Mukana: Aliupseeriliitto 
luottamusmies
Harrastukset: Kuntosali, 
ammunta, nuorten 
jalkapallovalmennus

Puhelin  Sähköposti 
040 540 3037  jukka.riekki@gmail.com

Kylien tulevaisuus nuorten tulevaisuus

Riekin perheen isä Jukka on ammattisotilas, joka 
toimii tällä hetkellä komppanian vääpelinä sotilas-
mestarin palvelusarvolla rauhanturvatehtävissä. 
Perheen koti on Säijässä, jossa asustavat myös vai-
mo, 11v. tytär ja 9v. poika.

Jukan perusluonne on positiivinen ja iloinen ja hän 
viihtyy erinomaisesti lasten parissa. Hän toimiikin 
8-10 vuotiaiden jalkapallovalmentajana LeKi-futik-
sessa. Nuorten jalkapalloilun lisäksi hän harrastaa-
kuntosaliharjoittelua ja ammuntaa.

Hänelle tärkeitä asioita ovat harrastusmahdolli-
suuksien ja urheilupaikkojen ylläpitäminen koh-
tuuhintaisina, jotta jokaisella nuorella olisi mahdol-
lisuus urheiluharrastuksiin.

Kyläkoulujen säilyttäminen ja asuinrakentamisen 
salliminen kyliin, joka mahdollistaa kylien kehitty-
misen, ovat asioita, joista hän valtuutettuna tulee 
pitämään huolta.

Ikä: 47
Asuinpaikka: Nurmi
Ammatti/koulutus: Yrittäjä, 
metsätalousteknikko
Mukana: Nurmen kyläyhdistys 
ry, Lempäälä-Seura ry, 
Taivaannaula ry, Suomen 
Luonnonmuistomerkkiseura 
Aihki ry
Harrastukset: musiikki, 
luonnossa liikkuminen, 
lukeminen, mahdollisuuksien 
ajatteleminen
Muuta: Retkipaikka.fi 
-bloggaaja

Sitoutumaton

Puhelin  Sähköposti     
040 564 3182  mikko.tappura@gmail.com
Facebook 
www.facebook.com/MikkoVTappura

Elämää on taajaman ulkopuolellakin!

Olen 47-vuotias perheellinen yrittäjä, kylä- ja ko-
tiseutuaktiivi, harrastelijamuusikko ja kansanpe-
rinneharrastaja, luonnossaliikkuja ja satunnainen 
bloggaaja.

Minua kiinnostavia asioita kunnassamme ovat 
kylät ja kaavoitus, yrittämisen mahdollisuudet 
maaseudulla, ympäristö sekä koulutus ja sivistys. 
Kannusteeni ehdokkuudelleni kuntavaaleissa 
ovat huolet kylien ja niiden asukkaiden elämänta-
van säilymisestä, yhteiskunnassa tässä päivässä 
esiintyvästä jakautumisesta ja nykyisen tuhlaile-
van elämäntapamme vaikutuksesta tuleville pol-
ville.

Keskittyminen taajamiin on trendi myös Lempää-
lässä. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että yk-
silön mahdollisuudet elää ja hankkia toimeentu-
lonsa myös maaseudulla säilyvät. 
Maanläheisyyttä, kohtuullisuutta ja maalaisjär-
keä päätöksiin!

“Kvartaali on 
vähintään 25 vuotta”
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48

JuHa Tikkanen

JYRki Tukiainen

pekka Viljanen

49

50
maRkku Vuorensola

Ikä: 46
Asuinpaikka: Miemola
Ammatti/koulutus: 
Kasvatustieteen maisteri
Mukana: Aiemmin 
kaavoitusjaoston 
varajäsen, viimeksi 
ympäristöjaoston 
varsinainen jäsen, 
kunnanvaltuusto 2. vj.
Harrastukset: 
Lukeminen, salibandy, 
sulkapallo ja marjastus.
Muuta: Rakentelen 
mökkiä Polvijärvelle.

Puhelin  Sähköposti 
050 490 5507  Tikkanen800@gmail.com

Perheiden ja rakentajien asialla

Olen 46-vuotias luokanopettaja ja ison perheen isä.
Olen ehdolla kunnallisvaaleissa. Kiinnostukseni 
kohteina mm. opetukseen liittyvät asiat, koulutus, 
kaavoitus ja rakentaminen.

Olen ehdolla lapsiperheiden asioiden puolestapu-
hujaksi. Koululaisten koulureitit tulisi tehdä riittävän 
turvallisiksi tai tarjota kuljetus kouluun. Pyöräteitä 
tulisi rakentaa lisää. 

Mielestäni Lempäälässä olisi aiempaa enemmän 
myönnettävä rakennuslupia kyliin ja haja-alueille. 
Kaikki eivät halua rakentaa pienehkölle kaavatontil-
le.

Puutarhatöiden kautta minullakin on "multaa kyn-
sieni alla". Olen työskennellyt myös maatiloilla ja 
muutamia vuosia kaupallisella alalla. Yrittäjiä olen 
arvostanut aina. Yrityksille tulisi tarjota edullisia 
tontteja. ”Lasten opetukseen 

Lempäälä käyttää hieman 

liian vähän rahaa.”

Ikä: 42
Asuinpaikka: Moisio
Ammatti/koulutus: 
tuotantomestari
Mukana: Suomen 
Keskustan ja 
ammattiliitto Pron jäsen
Harrastukset: 
Kuntosali, keilailu ja 
lenkkeily
Muuta: Omakotitalo 
antaa jatkuvasti puuhaa

Puhelin  Sähköposti 
040 869 3185  jyrki.tukiainen@outlook.com

Kunnan turvattava hyvät palvelut

Kuulun siihen suureen lempääläläisten joukkoon, 
joka on muuttanut tänne Tampereelta. Olen kuiten-
kin kasvanut vahvasti Lempäälän asukkaaksi, sillä 
muuttaessani tänne olin 12-vuotias.

Maankuntauudistuksen myötä kuntien keskeisimpiä 
tehtäviä on peruskoulusta ja terveydenhuollon ennal-
taehkäisystä huolehtiminen. Tyttäreni on tyytyväinen 
Moision alakouluun ja pyrin siihen, että myös tulevina 
vuosina Lempäälän koululaiset voisivat olla tyytyväi-
siä opinahjoihinsa. 

Harrastusmahdollisuudet ovat tärkeä osa terveyden 
ylläpitoa. Olen huolissani siitä, että lasten uimataito 
heikkenee, kun kunnasta puuttuu uimahalli. Uimahal-
li palvelisi paitsi koululaisia myös eläkeläisiä.  Uima-
halli antaisi myös vastinetta verorahoillemme ja lisäisi 
kunnan vetovoimaa.

Ikä: 63
Asuinpaikka: 
Hervannanmaa
Ammatti/koulutus: 
elektroniikka-alan 
yrittäjä
Mukana: Hervannan- 
maan perinneyhdistys 
pj, kunnan tarkastus- 
lautakunnan jäsen
Harrastukset: 
Elektroniikka, 
talonrakennus, kalastus, 
lenkkeily
Muuta: Vaimo ja kolme 
lasta

Puhelin  Sähköposti 
0400 802 298  pa.viljanen@gmail.com

Kaavoitus sydäntä lähellä

”Ole valmis – parempi 

heti eikä myöhemmin”

Ikä: 68
Asuinpaikka: Nurmi
Ammatti/koulutus: 
eläkeläinen, agrologi
Mukana: Eläkeliiton 
Lempäälän yhd. pj, 
Eläkeliiton Pirkanmaan 
piirin hallitus ja Nurmen 
Kyläyhdistys pj
Harrastukset: 
Kirjoittaminen, 
lukeminen, liikunta

Puhelin  Sähköposti 
040 546 6738  mvuorens@welho.com

Tämä aika vaatii kokemusta

Kuntapolitiikan muutos on nyt suuri. Merkittävä osa 
valtuutetuista luopuu tehtävästään ja uutta osaa-
mista tarvitaan. Osaaminen ja kokemus kokonai-
suudessaan täydentävät toisiaan. Muutoskin kaipaa 
kykyä katsoa eteenpäin, mutta ei vain sinne.

Oma kokemukseni on tietysti ammatillista, mutta 
myös yhteiskuntapoliittista ja poliittistakin. Olen toi-
minut liitto/maakuntatasolla ja keskusliittotasolla 
MTK:n eri tehtävissä, olen toiminut kansanedusta-
jana kahden vaalikauden ajan ja olen myös päässyt 
mukaan kuntapolitiikkaan.

Jotta tulevaisuuden kunta kykenee toimimaan asuk-
kaidensa/ asiakkaidensa parhaaksi, vaatii se muu-
tosvaiheessa kokonaisuuksien ymmärtämistä. ”Nurmi - Nurmen koulu - 

kyläyhteisö on arvokas asia.”

Haluan tehdä Lempäälästä paremman paikan asua. 
Kun työni takia liikun Pirkanmaalla ja laajemmalti-
kin, olen päätynyt kovasti kannattamaan Lempää-
län kuntakeskuksen kehittämistä. Sinne pitää saada 
lisää väkeä, että se pysyy aktiivisena ja hyvinvoivana.
Kaikki kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvä kiin-
nostaa ja on sydäntä lähellä. Omatoimirakentajan 
kokemukset on hankittu.

Hervannanmaan asukkaana haluan olla rakenta-
massa tämän kulman yhteenkuuluvuutta, yhteisölli-
syyttä ja historianharrastusta. Olemme omatoimisia 
kylätoimijoita kahden tytärkaupungin, Vuoreksen ja 
Hervannan, kupeella.

“Lempäälän kehittämisen puolesta”
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pauLiina Österberg

1. Me asukkaat olemme kunta. Kunta ei ole 
palvelukone. Kunta ei ole kunnanvirastojen hen-
kilöstö. Kunta ei ole joulupukki, perinneyhdistys 
tai sängyn paikka. Kunta ei ole myöskään bisnes-
tä yhteisillä rahoilla. Kunta on asukkaidensa yh-
teisö, jolla on itsehallinto. Voimme yhdessä teh-
dä monenlaista hyvää, kunhan keskustelemme, 
kuuntelemme toisiamme ja tartumme toimeen. 
Tämä tarvitsee aikansa, paikkansa ja foorumin-
sa –uuden, tulevaisuuden Lempäälän suunta 
ratkaistaan valtuustokaudella 2017-2021. 

2. Maakuntauudistuksen toteutuessa vuo-
si 2019 sosiaali- ja terveysasiat siirtyvät uu-
teen päätöksentekojärjestelmään. Tuossa 
tilanteessa jokainen kunta joutuu uudistamaan 
toimintaansa. Lempäälänkään tulevaisuus ei 
tuossa tilanteessa perustu jyrkennettyyn vero-
pohjaan, vaan kunnan ja kunnassa toimivien 
yhteisöjen, yhdistysten, seurojen ja kerhojen 
yhteistoimintaan. Kunnan budjetin, organisaa-
tion ja luottamushenkilöelinten on vastattava 
uuteen tilanteeseen. Kunta ei ole palveluauto-
maatti, vaan ihmisten yhteisö.

3. Tampereen kaupunkiseudun tuleva kas-
vu suuntautuu etelään, Lempäälän suun-
taan. Meidän on osattava toimia niin, että kun-
takeskus kehittyy vahvaksi, että koko Lempäälä 
saa kehityksen hedelmiä ja että kunnan identi-
teetti säilyy kirkkaana. Lempäälä on tuhatvuo-
tinen pitäjä pääradan ja moottorien äärellä, ja 
sillä on tulevaisuus puolellaan.  Osa tätä tulevai-
suutta on koko kunnan optisen kuidun verkko.

4. Tarkempi huomio kasvun laatuun. Ha-
luamme Lempäälästä vihreän, viihtyisän ja ve-
tovoimaisen ja asukkaitaan palvelevan kunnan. 
Tämä tarkoittaa, että kuntakeskusta kehitetään 
puutarhakaupunkina. Haluamme Lempoisiin 
puukerrostaloja, uuden yläkoulun ja suunnitel-
lun viherverkoston. Haluamme, että Kuljua ja 
Sääksjärveä kehitetään ympäristövastuisesti ja 
että kylien koulut ymmärretään monipalveluti-
loiksi. 

keskustan ytimessä / Lempäälä on yhdessä vahva
keskustan kunnallisvaaliohjelma 2017

5. Sivistys yhteiseksi johtotähdeksi. Ihmi-
nen on kokonaisuus, joka oppii ja opiskelee koko 
elämänkaarensa ajan. Varhaiskasvatus, koulu, ai-
kuisopiskelu ja ikäihmisten karttuva kokemus tar-
vitsevat kaikki sopivalla tavalla viritettyä kuntaa. 
Opettajat, vertaisohjaajat ja valmentajat ovat kas-
vamaan saattajia. Liikunta ja ajanmukaiset liikun-
tapaikat edistävät terveyttä ja hyvää kuntoa. Uusi 
lukiokampus järven rannalla avaa ympäristösivis-
tyksen näköalat. Uuden kirjaston tulisi olla kunnan 
yhdessä tekemisen sydän.

6. Mahdollistavampaa kaavoitusta ja jousta-
vampaa rakentamista. Kaavoitus ei ole yksipuo-
lista tulevaisuuden suunnittelua, jossa kaavoitta-
jalla on aina tiedollinen ylivoima tai ainoa oikea 
mielipide. Haluamme mahdollistavaa kaavoitusta, 
joka perustuu jatkuvaan keskusteluun asukkaiden, 
maanomistajien ja kaavoittajien kesken. Haluam-
me kaavoitusta, joka pitää huolta yleisestä edusta 
ja lainmukaisuudesta, mutta joka sallii tavallisen 
ihmisen päättävän asumisestaan.  Kyliin on voita-
va rakentaa siinä kuin nauhataajamaan. Oikeutta 
asumiseen ja elinkeinojen harjoittamiseen omalla 
maalla on kunnioitettava. Jotta kaavoitus pystyy täl-
laiseen toimintatapaan, sillä on oltava riittävät hen-
kilöresurssit. 

7. Biossa on tulevaisuus. Tuemme biovoimaloi-
den rakentamista Lempäälään sekä kunnan kaavai-
lemia uuden energiatekniikan hankkeita. Kunnan 
kantaa keskusjätevedenpuhdistamossa ohjatkoon 
näkemys, että putsarit tulevat jatkossa olemaan 
paitsi puhdistamoja, myös lannoitetehtaita. Lähi-
ruoalle on saatava tilaa julkisin hankintoihin.

8. Tarkalla taloudenpidolla eteenpäin. Löysä 
ote käyttömenoihin köyhdyttää, mutta harkitut ja 
oikein ajoitetut investoinnit rakentavat yhteistä hy-
vää jopa sukupolvien ajan. Lempäälän on kyettävä 
muodostamaan oikein porrastettu investointipol-
ku, joka koko ajan avaa tilaa myös yksityisille inves-
toinneille.  Samalla on pidettävä huoli omatoimi-
rahan kaltaisesta yhteisöjen toimintaa ruokkivasta 
budjettiosuudesta.

OLEN TYöURANI aikana nähnyt  ja kokenut vanhus-
palveluiden nousun, sen inhimillisen muutoksen millä 
vanhuspalveluja on kehitetty. Huonoinakin aikoina Suomi 
piti vanhuksistaan huolta. Sanottiin, että kunnan käynti-
kortti on se, miten se kuntansa vanhusasiat hoitaa.

Olen ylpeydellä saanut tehdä Lempäälässä vanhustyö-
tä upean henkilökunnan kanssa. Iskulauseemme oli: läm-
pöä, läheisyyttä, tukea ja turvallisuutta. Koin, että teimme 
työtä yhdessä myös asiakkaiden ja omaisten kanssa.

Eläkkeellesiirtymiseni jälkeen on annettu vanhuspalve-
lulaki, määrätty lakisääteinen vanhusneuvosto kuntaan, 
säädetty henkilöstömitoitus ym. Mutta mitä elävässä elä-
mässä on tapahtunut palveluille.

TIETOSUOJA mää-
rää tahdin, byrokratia 
lisääntyy, lomakkeita pi-
tää täyttää, jonoissa pi-
tää olla, puhutaan jous-
tavista palveluketjuista 
mutta sehän on teoriaa.

Entä mitä tapahtuu 
kun siirrytään SOTE:een 
ja vanhuspalvelut siirty-
vät kunnan palveluista 
maakunnan palveluiksi? 
Nyt vielä on saanut jon-

kin verran ääntään kuuluviin kuntatason asioihin nähden. 
Mutta minne ääni kuuluu muutoksen jälkeen? Hallinto, 
joka vanhustyötä kehittää, siirtyy niin kauas että sitä on 
tavallisen asiakkaan vaikea tavoittaa.

Tämän vuoksi uudelle, valittavalle seniorineuvostol-
le asetetaan aivan uudenlaisia odotuksia. Tällä hetkellä 
kunnan organisaatio on vierastanut ikääntyneiden valit-
tua ryhmää, niinpä seniorineuvosto on hävinnyt vaikutta-
vuudessaan. 

SENIORINEUVOSTON organisaatiopaikka kunnan hal-
linnossa tulee ilman muuta muuttumaan. Se ei  voi olla 
sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen yksikkö, koska 
lautakuntaakaan ei pian kunnassa ole Mihin se sijoittuu 
on tärkeä asia, koska sen vaikuttavuus näkyy myös sijoi-
tuksen kautta.

Seniorineuvoston rooli tulee korostumaan eräänlaise-
na asiakasraatina. Ja sen merkitys on otettava vakavasti 
puntaroitavaksi, koska sen kautta voidaan koota kunta-
tason tietoa siitä, mitä vanhuksemme ja heidän omaisen-
sa Lempäälässä tarvitsevat. Tämän ryhmän tulee toimia 
sanansaattajana maakuntatason päättäjiin päin. Tämän 
joukon on uskallettava jopa taistella heikompiensa puo-
lesta.

Olemme uuden edessä. Ikäihmisten itsensä on nostet-
tava ääni  myös heikompansa edestä.

miten pärjään ikäihmisenä?

Ikä: 39
Asuinpaikka: Kuljun 
Asemakylä
Ammatti/koulutus: 
Sosionomi
Mukana: Lempäälän 
seurakunnan 
kirkkoneuvoston ja 
-valtuuston jäsen
Harrastukset: 
Lumilautailu, 
taitoluistelu ja hiihto. 
Kesäisin puutarhanhoito 
ja rullaluistelu.
Muuta: Perheeseeni 
kuuluu mies ja 
kahdeksan lasta.

Puhelin  Sähköposti     
044 538 6614  pauliina.osterberg@gmail.com
Facebook  
www.facebook.com/pauliina.osterberg

Lempäälästä Suomen inhimillisin kunta

Olen Pauliina Österberg ja ensimmäistä kertaa eh-
dolla kuntavaaleissa. Lähdin ehdokkaaksi, koska 
haluan edistää Lempääläisten perheiden hyvin-
vointia. Olen koulutukseltani sosionomi ja tehnyt 
tähän asti suurimman työurani perheeni parissa.

Olen luonteeltani rohkea ja sinnikäs. Taistelen oi-
keudenmukaisuuden ja inhimillisyyden puolesta. 
Tarvitsemme toimivat palvelut, jotka ottavat huo-
mioon perheiden erilaiset elämäntilanteet. Tarvit-
semme ammattitaitoisia ja inhimillisiä työnteki-
jöitä kohtaamaan ihmisiä. Elämän perusasioiden 
sujuminen on hyvinvointimme perusta.

Liike ja liikkuminen ovat minulle tärkeitä. Liikun-
ta lisää hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kunnan 
kuuluu osaltaan siihen kannustaa tarjoamalla 
puitteet mahdollisimman monipuoliselle liikkumi-
selle. “Liikunnalla on todettu suotuisia 

vaikutuksia mm. oppimiselle.”
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Huolenpitäjiä Lempäälässä! 
www.lempaalankeskusta.net 
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Hyvinvointi tehdään yhdessä. 
www.huolenpitoa.fi | #huolenpitoa #suomikuntoon 
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