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PERUSARVOMME:

• Sivistyksen, osaamisen ja kulttuurin merkityksen 
korostaminen 

• Vastuu lähimmäisestä ja ympäristöstä 
• Yksilön vapaudet, oikeudet ja velvollisuudet osana 

hyvinvointiyhteiskuntaa
• Yrittäjyys, toimeliaisuus ja elinkeinojen vapaus
• Kunnioitus kotiseutuamme ja kotimaatamme  

Suomea kohtaan
 
TOIMINTATAPAMME:

• Keskitymme toiminnassamme ja siten myös vaali
kampanjassamme asioihin joista päätetään kunnissa. 
Toimintaamme tai tavoitteitamme ei ohjata 
kotikuntamme ulkopuolelta.

• Tuemme Askolan elinvoimaisuutta ja kykyä olla 
jatkossakin itsenäinen

• Toimimme maltilllisina sillanrakentajina niin sisäisesti 
kuin muiden ryhmien suuntaan

• Luottamushenkilömme käyttävät kuntalaisten 
hyväksi omaa osaamistaan ja kokemustaan päätösten 
valmistelussa 

• Etsimme aktiivisesti ja rohkeasti uusia parempia tapoja 
toimia ja turvata askolalaisten hyvät palvelut. 

• Teemme Askolan elinvoimaa vahvistavaa 
tulevaisuuspolitiikkaa säästöpolitiikan sijaan. 

• Ajamme positiivista tulevaisuuden Askolaa, joka 
uskaltaa rohkeasti kasvaa, hyödyntää hyvää sijaintiaan 
ja tehdä myös tulevaisuusinvestointeja.

• Siirrymme optimistisesti kohti pandemian jälkeistä 
nousukautta

• Mikäli maan hallitus toteuttaa maakunnat tai 
hyvinvointi alueet, pidämme huolta Askolan ja 
askolalaisten eduista sekä palveluista, kunnan luonteen 
ja toimintakentän muuttuessa merkittävästi

PÄÄ PYSTYYN ASKOLA!
ASKOLALAISTEN ASKOLASSA TEKEMIÄ TAVOITTEITA ASKOLALAISTEN PARHAAKSI

TUTUSTU EHDOKKAISIIMME 
KESKIAUKEAMALLA JA TAVOITTEISIIMME 

TAKASIVULLA! LISÄTIETOJA MYÖS
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41 Ali Felin
Isännöitsijä, yrittäjä 
Vahijärvi

42 Ari 
Forsberg
Elinvoimapäällikkö, 
eläkeläinen
Monninkylä

43 riku 
HonkAsAlo
Opetusneuvos, 
valtiotiet. maisteri
Monninkylä

44 nina 
HuurinAinen
Siivoustyönohjaaja, 
kotiäiti 
Vahijärvi

45 Heli 
Hämäläinen
Terveydenhoitaja, 
luokanopettajaopisk. 
Askola

47 Jarkko 
Jalonen (sit)
Yrittäjä 
Juornaankylä

46 Jarkko 
inkeroinen (sit)
Yksikönpäällikkö 
Korttia

48 Jesse kiili
Opiskelija 
Korttia

49 Anne 
lampinen (sit)
Yrittäjä 
Särkijärvi

50 Heli 
lemettilä-
luukkonen
Lähihoitaja, ensihoitaja 
Särkijärvi

51 minnA 
manninen
Lähihoitaja, 
omaishoitaja 
Vakkola

52 mikko 
maukonen (sit)
Raidemies 
Monninkylä
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60 timo-ilkkA 
tolonen
Insinööri 
Askola

61 Jouni 
Vilkki 
Seurakuntamestari 
Askola

62 Arttu 
Virkkunen
Puualan yrittäjä 
Askola

63 saku 
Väätänen (sit)
Varastopäällikkö 
Monninkylä

56 Jouko 
PiHlAjA
Yrittäjä
Korttia

57 PaulA 
Pääläinen
Tuotantotyöntekijä
Askola

58 irinA  
saloJoki
Yrittäjä, eläkeläinen 
Huuvari

59 tero 
suoMinen
Yrittäjä
Monninkylä

53 miA myllys
Erikoissairaanhoitaja, 
kotihoidon esimies 
Askola

54 Ville 
Pakarinen (sit)
Operaattori 
Tiilää

55 matti 
Pelander
Vuokraamoesimies 
Monninkylä
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>> VAHVA TALOUS JA KEHITTYVÄT ELINKEINOT

Kunnan talous on saatu Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä kuntoon. 
Jatkamme vakaata taloudenpitoa ja määrätietoista velkataakan keventämistä. 
Kiinteistöverouudistuksen toteutuessa saatavaa lisävaraa voidaan 
taloustilanteen muutoin salliessa hyödyntää alentamalla maltillisesti 
tuloverotusta. Kunnan asukasluvun nostamiseksi ja uusien yritysten 
houkuttelemiseksi on tehtävä kunnan elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta 
lisääviä täsmätoimia, kuten erityinen yritysinvestointikampanja.

>> HALLINNON JA TEKNISEN TOIMEN UUDET RATKAISUT, LIIKENNETURVALLISUUS 
KUNTOON, AKTIIVISTA KAAVOITUSTA JA KORONASTA OPIKSI

Maakunnan tullessa Askolan kunnan hallintoa on virtaviivaistettava, sisältäen 
myös uudenlaista palveluajattelua. Yleishallintoa ja  teknistä tointa on 
arvioitava uudelleen. Koronasta on opittava ja varauduttava tulevaisuuden 
kriiseihin. Oman auton käytöstä ei tule rankaista, ja joukkoliikennettä on 
kehitettävä sitä tarvitsevia varten. Kunnan on tarjottava erilaisia vaihtoehtoja 
täällä asumisesta ja etätyöskentelystä kiinnostuneille. Liikenneturvallisuuden 
tasoa kunnassamme on nostettava nykyisestä, ja katuvalojen on oltava päällä 
iltaisin tuntia pidempään.

>> SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT VAHVANA KOHTI MAHDOLLISTA MUUTOSTA

Askolan Kokoomus on johdonmukaisesti kehittänyt kunnan omia 
sosiaali ja terveyspalveluita, jotta ne voisivat olla elinkelpoisia myös 
osana tulevaa maakuntaa tai hyvinvointialuetta. Tätä työtä olemme 
edelleen valmiit jatkamaan näiden palveluiden säilymiseksi Askolassa 
myös jatkossa. Olemme valmiit parantamaan myös taloudellisesti 
kunnan omaishoitajien asemaa, sekä nostamaan kotihoidon tuen 
kuntalisän 150 euroon kuukaudessa.

>> VIIHTYISÄT KOULUT, HYVINVOIVA NUORISO, 
KUKOISTAVAT KULTTUURI JA LIIKUNTA

Kokoomuksen johtamalla yhteistyöllä on kunnan kouluolot saatu kuntoon. 
Pääpaino tulevalla kaudella on itäpuolen kouluolojen (mukaan lukien varhais
kasvatus) kehittämisessä. Monninkylän koulun kolmas vaihe laitetaan myös 
suunnitteluun. Lukio ja ammattikoulutus kunnassa turvataan. Nuorison 
hyvinvoinnista, harrastuksista ja kesätyömahdollisuuksista huolehditaan 
paremmin. Liikuntapaikat pidetään kunnossa ja maauimala auki.

>> VASTUUTA KOKO KUNNASTA – 
KYLÄSTRATEGIAT KÄYTTÖÖN

Haluamme tukea kunnan kylien elinvoimaisuutta erillisellä 
kylästrategialla ja sen tukemalla myös taloudellisesti sen 
käytännön toteuttamista. Turhasta kylätappelusta elävien kylien 
vuorovaikutukseen !

>> SENIORIASUMINEN PUHEISTA KÄYTÄNNÖKSI

Kannatamme senioriasumisen kehittämistä Askolassa. Kunnan 
tulee aktiivisesti edistää senioritalon saamista Askolaan. 

TÄSSÄ VAIN VAALIKÄRJET, LUE KOKO OHJELMAMME:

www.askolankokoomus.fi
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