Riku
Honkasalo
Olen Riku Honkasalo, reilusti nelikymppinen
perheenisä Monninkylästä. Muutin
Askolaan vuonna 2000 ilman aiempia
siteitä tänne. Kiirekaupunki Helsinki jäi
taakse ja maaseudun rauhasta on nautittu
sen jälkeen. Juurtuminen on lisännyt
entisestään halua vaikuttaa kotikunnan
palveluihin. Perhe on kasvanut täällä
neljällä lapsella. Työkomennusten vuoksi
tiemme on useasti käynyt ulkomaille, mutta
aina olemme palanneet takaisin Askolaan.

KOULUAKTIIVISTA KUNNANVALTUUSTON JOHTOON
Ajauduin kuntapolitiikkaan puolustaessani lasteni lähikoulua
eli Monninkylän koulua. Kunnan silloinen johto kaavaili tosissaan koko kunnan perusopetuksen keskittämistä Askolan kouluun yli 30 oppilaan opetusryhmiin. 15 vuoden taistelu koulusta
on nyt päättynyt onnellisesti, mutta kolmosvaiheen eteen on
vielä töitä tehtävänä (siitä enemmän seuraavalla sivulla).
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LUE LISÄÄ TAVOITTEISTANI:
riku.askolankokoomus.fi

Syksyn 2008 kuntavaalien jälkeen päädyin perusturvalautakunnan puheenjohtajaksi, eli kaikki sote-uudistuksen vaiheet ja
Askolan itsenäisyyden turvaaminen niissä ovat tulleet tutuiksi.
Kuntavaalien 2012 jälkeen kutsui kunnanvaltuuston puheenjohtajan tehtävä, jossa otin sydämen asiaksi luoda uudenlaista
poliittista yhteistyökulttuuria ja luottamusta Askolaan.
JÄLLEEN TARJOLLA
Ulkomaat kutsuivat jälleen syksyllä 2015. Nyt olen monta kokemusta rikkaampana käytettävissä jälleen kunnan luottamustehtäviin. Tulevalla vaalikaudella koko kunnan käsite uudistuu
maakuntien / hyvinvointialueiden mahdollisen tulon myötä.
Nyt jos koskaan tarvitaan kokemusta ja näkemystä askolalaisten keskeisten palveluiden turvaamiseksi myös jatkossa.
TYÖTAUSTA, KOULUTUS JA HARRASTUKSET
Päivätöitä teen opetusneuvoksen virassa Opetushallituksessa,
keskittyen tulevaisuuden osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiin. Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri.
Politiikan lisäksi yritän harrastaa kuntoliikuntaa. Hiihto ja
suunnistus ovat lähellä sydäntä. Penkkiurheilu on pieni salainen pahe ja musiikki eri muodoissaan tärkeä henkireikä.
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VEROTUS: K
 okonaisveroasteen nousu on torjuttava. Kiinteistöverouudistuksen tullessa saattaa olla mahdollisuus maltilliseen tuloverokevennykseen, mikäli kunnan talous saadaan
pidettyä muutoin edelleen vakaana.
MONNINKYLÄN KOULU: M
 onninkylän koulun 3-vai-

heen suunnittelu on käynnistettävä ilman yhtään uutta viivästystä. Liikunta- ja juhlasali on suunniteltava myös kuntalaisten
ja yhdistysten käyttöön modernia kulunvalvontateknologiaa
hyödyntäen. Samalla luodaan nuorisolle mahdollisuuksia hyödyllisempiin harrastuksiin.

VALOKUITU JA 5G: N
 opeammat yhteydet eivät näytä

etenevän ilman kunnan myötävaikutusta. Valokuidun suhteen
on harkittava esimerkiksi määräaikaisen hankintasetelin lanseeraamista.

HSL-MATKAKORTTI, POSTI: On selvitettävä mahdollisuuksia saada matkakortti samanhintaiseksi kuin naapurikunnissa. Kunnan on nostettava profiiliaan postipalveluiden
toteutumiseksi Askolassa. Postin on viimein arvioitava pilot
tinsa käyttäjiä kuunnellen.
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LAPSIPERHEET JA
NUORET: O
 len vakavasti huo-

ARVOTAUSTA: L iityin Kokoomukseen jo teini-ikäisenä.

Pidän itseäni suomalaisia perinteitä kunnioittavana arvokonservatiivina mutta monissa asioissa myös aika liberaalina sekä
järkivihreänä. Innostun helposti uusista asioista ja ilmiöistä.
Olen Askolan Kokoomuksen puheenjohtaja ja aiemmin olen ollut myös Kokoomuksessa puoluevaltuustossa ja töissäkin. Olen
verkostoitunut toki myös muiden puolueiden vaikuttajien kanssa. Olen myös Uudenmaan Maanpuolustusyhdistyksen jäsen.

KUNNAN ITSENÄISYYS: P
 olitiikka on myös kunta

tasolla yhteispeliä ja parhaiden kompromissien etsimistä.
Askola voi selvitä omillaan, saatiin sote-ratkaisu aikaiseksi tai
ei. Kannatan Itä-Uudenmaan soteyhteistyötä, mutta en uusia
hallintorakenteita, uusia veroja tai uusia konsultteja arvioimaan asioitamme.
RIKUSTA SANOTTUA:
Valtuuston puheenjohtajana Riku
loi pohjan uudelle yhteistyökulttuurille. Monninkyläläiset kyllä tietävät Rikun toiminnan uuden koulun
rakentamiseksi. Asiantuntija, jonka
verkostoista on Askolalle ollut
paljon hyötyä.

Tero Suominen,

Askolan kunnanhallituksen puheenjohtaja

lissani lasten ja nuorten hyvinvoinnista Askolassa, eikä korona
ole ainakaan parantanut tilannetta. Samaan aikaan lapsiperheiden
muutto Askolaan on tyrehtynyt ja
syntyvyys on laskenut hälyyttävästi. Lapsiperheille onkin tarjottava
lisää valinnanmahdollisuuksia
keskittämisen sijaan.

MAAUIMALA: O
 len Monninkylän maauimalan toimimisen
takuumies myös jatkossa.

UUSASKOLALAISET: T ar-

vitsevat lisääntyneen painoarvonsa mukaisen edustuksen myös
kunnan päätöksentekoon.
Jag vill alltid göra mitt bästa för vår välmående hemkommun
Askola.
Ilmoituksen maksaja: Ehdokas itse ja Askolan Kokoomus
(150 euron tuki). Vaalibudjetti noin 500 euroa.

