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Askolan Kokoomuksen vaalilehti aluevaaleissa 23.1.2022 (ennakkoäänestys 12.-18.1.2022)

SUOSI PAIKALLISTA, EHKÄISE
PÄÄTÖKSENTEON KESKITTYMISTÄ!
Kokoomus ei kannattanut aluehallintoa, joka keskittää
SOTE-päätösvaltaa Helsinkiin, ja Itä-Uudellamaalla
uudelle hallintorakenteelle Porvooseen. Myös alueen
poliittinen valta on vaarassa keskittyä Porvoon
keskustaan.
Aluehallinto kuitenkin tulee, ja siihen on
sopeuduttava. Äänestäjien vaikutusvalta siihen,
mistä he lähipalvelunsa jatkossa saavat, on vaarassa
jäädä kosmeettiseksi. Aluevaaleissa on kuitenkin
aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi ItäUudenmaan hyvinvointialue asukkailleen käytännössä
muodostuu. Suosikaa siis paikallisia ehdokkaita, jotka
tuntevat paikalliset lähipalvelut, ja ovat niitä parhaita
puolustamaan!

Me tunnemme Askolan, mutta myös naapurikuntien
sekä Pohjois-Porvoon tilanteen, ja olemme valmiit
puolustamaan erityisesti näiden hyvinvointialueen
osien etuja. On selvää, että keskittämispolitiikka nostaa
päätään jo ensimmäisellä aluevaltuuston toimikaudella,
koska se on nostanut päätään jo valmisteluvaiheessa.
Suunnitelmat kolmen vuoden siirtymäajan jälkeisiksi
sopeuttamistoimiksi pyörivät jo monien mielissä. Eivät
meidän.
Emme kaipaa paisuvaa uutta hallintoa tai uusia
(maakunta)veroja. Kaipaamme toimivia lähipalveluita
ja saumattomia palveluketjuja alueen asukkaiden
parhaaksi. Siksi Kokoomus.

TUTUSTU EHDOKKAISIIMME
SEURAAVILLA SIVUILLA.
LISÄTIETOJA MYÖS

www.askolankokoomus.fi

ASKOLAN KOKOOMUKSEN ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022
Asun vaimoni Anun kanssa Askolassa. Minulla on 6 aikuista lasta.
Olen usean lapsenlapsen onnellinen vaari. Lapsuuteni ja nuoruuteni
vietin Porvoossa, kesälomat Myrskylässä. Päivätyöni tein pääosin
liike-elämän palveluksessa ja yrittäjänä. Eläkkeelle jäin Askolan
elinvoimapäällikön tehtävästä. Olen Askolan kunnanvaltuustossa,
elinkeinotoimikunnan puheenjohtaja, tarkastuslautakunnan
varapuheenjohtaja sekä Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston
puheenjohtaja.
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Ari Forsberg

kauppatieteiden kandidaatti,
eläkeläinen
66 v.
Askola, Monninkylä
ari.askolankokoomus.fi

Ison perheen isänä, vaarina ja eläkeläisenä tunnen sosiaalija terveyspalvelujen arkisen tarpeen. Olin myös sittemmin
edesmenneiden vanhempieni rinnalla heidän viimeisinä elinvuosinaan
Porvoossa. Usein vein heitä niin lääkäriin, terveydenhoitajille kuin
sairaalaankin. Ymmärrän, että hoitoon pääseminen nopeasti on
tärkeää.
Minulle on tärkeää, että
• Terveyskeskus ja neuvola on lähellä
• Vanhusten- ja kotihoito on toimiva
• Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien rahoitus on riittävä
“Ari on kokenut päättäjä, joka paneutuu asioihin sydämellä. Hän
tuntee talousasiat ja hänellä on kokemusta isoistakin organisaatioista.
Tunnen Arin vuosien takaa ja suosittelen valitsemaan osaavan ja
luotettavan toimijan” - Europarlamentaarikko Henna Virkkunen https://www.facebook.com/profile.php?id=100012587594285
https://twitter.com/ForsbergAri

Askolan kuntapolitiikan pitkäaikainen vaikuttaja, laajasti myös
kotikuntansa ulkopuolelle verkottunut asiantuntija tarjolla ItäUudenmaan aluevaltuustoon. Tulevaa aluehallintomallia en kannata,
mutta se tulee nyt vihervasemmistohallituksen ajamana ja keskustan
myötävaikutuksella joka tapauksessa. Siksi tulevaan aluehallintoon
tarvitaankin luottamushenkilöitä, jotka ovat valmiit minimoimaan
uuden hallintotason ja keskittämispolitiikan haittavaikutuksia alueen
asukkaille ja heidän välttämättömille peruspalveluillensa.
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Riku Honkasalo

Opetusneuvos, valtiotieteiden
maisteri
Askola, Monninkylä

Maakuntaveroa ei tarvita kiristämään kokonaisverotusastetta. Kaikissa
alueen kunnissa tulee säilyttää sote-peruspalvelut myös kolmen
vuoden siirtymäajan jälkeen. Nyt päätetyn aluehallinnon keskittämisja ylhäältäsanelevasta politiikasta tulee pyrkiä jatkossa kohti aitoa
valinnanvapautta. Näin ei tule käymään, mikäli aluevaltuustot täyttyvät
tulevaan hallintomalliin rakastuneilla päättäjillä.
Mikäli halutaan sopivasti kriittistä, mutta rakentavaa
muutoksentekijää, olen käytettävissä.

48 v.
riku.askolankokoomus.fi
•
•
•
•
•

Askolan kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja (puheenjohtaja 2013-16)
Askolan Kokoomuksen ja sen valtuustoryhmän puheenjohtaja
HUS:in valtuuston jäsen
Porvoon sairaalan lautakunnan jäsen
Lukuisia vastaavia luottamustoimia paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti vuosien varrella

ASKOLAN KOKOOMUKSEN ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022
Asun perheeni kanssa Askolassa, hieman taajama-alueen ulkopuolella.
Työkokemusta on sote-alalta karttunut jo 25 vuotta. Olen tokaluokkalaisten
kaksospoikien äiti, totaali yksinhuoltaja ja leski. Kokemuksen erilaisista
elämäntilanteista katson isoksi vahvuudekseni. Vapaa-aika kuluu pääosin
lasten kanssa heidän harrastustensa parissa sekä koirien kanssa ulkoillessa ja
harrastaessa. Perhe on minulle ykkönen.
Lähdin aluevaaleihin mukaan, koska uskon omaavani juuri sitä käytännön
kokemusta ja näkemystä mitä aluehallinnossa tarvitaan. Asioita ei voida ajatella
perinteisten järjestämismallien kautta. On oltava innovatiivista ja rohkeaa
ajattelua sekä käytännön kokemusta. On tärkeää saada turvattua seuraavat asiat:
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Mia Myllys

kotihoidon esimies,
erikoissairaanhoitaja,
kunnanvaltuutettu
49 v.
Askola
mia.askolankokoomus.fi

Tasapuoliset palvelut kaikille
Kaikilla on oikeus samanlaiseen palvelutasoon, riippumatta asuinpaikastaan.
Itä-Uudellamaalla palvelut eivät voi keskittyä vain Porvooseen. Peruspalveluiden
samoin kuin ympärivuorokautisten hoivapaikkojen on säilyttävä Askolassa myös
siirtymäkauden jälkeen.
Fokus ennakoiviin ja matalan kynnyksen toimiin
Mitä aikaisemmin ongelmat havaitaan ja niihin puututaan, sitä paremmin
ihmiset saavat avun ja kustannukset pysyvät kohtuullisina. Palveluseteliä
tarvitaankin hoitoon pääsyn nopeuttamiseksi. Digitalisaatio on monelta osin hyvä
asia. Asiakassegmentoinnilla voidaan jatkossa kohdistaa palvelut niin, että ne
saavuttavat asiakkaat heidän toivomillaan tavoilla.
Talous vahvalle pohjalle, EI maakuntaverolle
Toimivat ja tehokkaasti järjestetyt lähipalvelut, digi- ja liikkuvat palvelut,
liikkuva henkilöstö sekä varhainen avun saanti ovat avainasioita palvelujen
järjestämiselle. Missään tapauksessa kolmatta verotuksen tasoa ei pidä toteuttaa.

Toimin toista kautta kunnanvaltuutettuna Askolassa ja olen myös teknisen
lautakunnan varapuheenjohtaja. Toimin aktiivisesti kehittämisyhdistys Silmun
kyläjaoksessa ja vuoden alusta olen myös Silmun hallituksen jäsen. Olen Korttian
kyläyhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja yhdistyksen perustajajäsen.
Kylätoiminnassa mukana olevana aktiivisena toimijana olen huolestunut ja
huolissani tulevan hyvinvointialueen moninaisten kylien peruspalvelujen
saatavuudesta.
Väestö vanhenee ja palvelujen tarve vain kasvaa, myös Itä-Uudellamaalla.
Tärkein vaaliteemani onkin näissä aluevaaleissa lähipalvelujen saatavuus.
Terveyskeskus palveluineen on säilytettävä kunnassamme.

318 Jouko Pihlaja

Nyt Askolassa ensivaste saavuttaa syrjäkylätkin n. 15 minuutissa kun lähtö
tapahtuu kirkonkylältä. Mieti jos lähtö tapahtuukin Porvoosta. Toinen tärkeä
vaaliteemani on pelastuspalveluiden säilyttäminen paikallisesti.

Askola, Korttia

PALVELUSETELI on otettava käyttöön
koko hyvinvointialueella.

66-vuotias yrittäjä,
kunnanvaltuutettu

jouko.askolankokoomus.fi

Äänestä maalaisjärkeä hyvinvointialueelle!

ASKOLAN KOKOOMUKSEN ALUEVAALIEHDOKKAAT 2022
Olen syntyperäinen askolalainen ja asun Monninkylässä. Perheeseeni kuuluu
vaimo ja kaksi täysi-ikäistä lasta. Toimin yrittäjänä ja päätoimialojani ovat
auringonsuojatuotteiden myynti ja niiden asennus sekä savustustuotteiden
pakkaus ja myynti. Luottamushenkilöpuolella olen Askolassa kolmannen kauden
kunnanvaltuutettu. Tärkein luottamustehtäväni on tällä hetkellä Askolan
kunnanhallituksen puheenjohtajuus (vuodesta 2019 alkaen), ja myös siitä
seuraavat moninaiset paikalliset ja alueelliset tehtävät. Aiemmin olen toiminut
mm. seuraavissa luottamustoimissa:
•
•
•
•
•
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Tero
Suominen
yrittäjä, kunnanhallituksen
puheenjohtaja
56 v.
Askola, Monninkylä
tero.askolankokoomus.fi

Askolan Yrittäjien puheenjohtaja 2004-2012
Uudenmaan Yrittäjien hallituksen jäsen 2004-2012
Uudenmaan Yrittäjien talousvaliokunnan pj. 2010-2012
Askolan kunnan elinkeinotoimikunnan pj. 2013-17
Askolan kunnan teknisessä lautakunnassa, Posintran hallituksessa ja
aluepelastuslautakunnassa jäsenenä matkan varrella
• Askola-Areenan hallituksessa aivan alkumetreiltä lähtien
• Askolan Osuuspankin hallinnon luottamustehtävissä pitkään
vuoteen 2019 saakka.
• Pohjanpellon rahastossa / säätiössä hallituksen varapuheenjohtajana
Tavoitteeni tammikuun 2022 aluevaaleihin liittyen ovat seuraavat:
• Turvataan sosiaali- ja terveyspalvelut myös ruuhka-alueiden ulkopuolella
•	Joustava ja nopea hoitoon pääsy sekä tasapuolinen terveydenhoito
kaikenikäisille
•	Turvallinen elinympäristö sekä aktiivinen ja avoin viestintä
•	Kustannustehokas toiminta turvaa hyvät ja laadukkaat palvelut
•	Yhteistyö, tasapuolisuus ja taloudesta huolehtiminen ovat toimintani
kulmakiviä.

YHTEISET VAALITAVOITTEEMME
•	PIDÄMME aluehallinnon päätöksenteossa nykyisen
palvelurakenteen puolta. Joka kunnassa on
oltava terveysasema ja myös keskeisten sosiaali
palveluiden on oltava edelleen saatavissa
lähipalveluina
•	
Ikäihmisten kotona asumista on tuettava
korostetusti heidän niin halutessaan. Laitospaikka
on tarjottava lähipalveluna kaikille sitä tarvitse
ville. Laitoshoitoa ei saa alueella keskittää, ja sen
myötä sijoittaa sen asiakkaita mielivaltaisesti
minne tahansa hyvinvointialueella
•	
Askolan paloaseman on jatkettava toimintaansa
nykyisellä palvelutasollaan. Muutoinkaan

pelastuspalveluiden saatavuus ei voi uudistuksen
myötä heiketä hyvinvointialueen missään osassa

Aluehallinnon on ensi töinään käynnistettävä
•	
työ pandemian vaikutusten jälkihoidon
toteutumiseksi hyvinvointialueella viivästyksittä
• Hyvinvointialueella on ennakkoluulottomasti
kokeiltava ja otettava käyttöön hyviä uusia sotekäytänteitä, mutta etäpalveluilla ei voi korvata
välttämättömiä lähipalveluita ja niihin liittyviä
ihmiskontakteja
• Tuemme palvelusetelien laajamittaista
hyödyntämistä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

LUE LISÄÄ TOIMINNASTAMME:

www.askolankokoomus.fi

