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Espoon 
Kokoomuksen 
kunnallis
vaaliehdokkaat

Espoon suuralu
eiden tärkeitä 
kehittämiskoh
teita:
 
Leppävaara: 
Perkkaan alueen 
kehittäminen
 
Tapiola: 
Uuden ja vanhan 
yhteensovittami
nen
 
MatinkyläOlari: 
Liikenne
järjestelyjen 
sujuvuus
 
Espoon keskus: 
Moninaisen 
kaupunginosan 
yhtenäistäminen
 
Espoonlahti: 
Länsimetron 
jatkamisen 
varmistaminenNykykriisillä on mieles-

täni kolme ulottuvuutta, 
sillä se on samalla sekä 

talous-, luotto- että kasvukriisi. 
Euron toipuminen vaatii toimia 
kaikilla näillä kolmella alueella. 
Tumput suorana emme voi sei-
soa. Tämä on myös Suomen etu.

Olemme saaneet kuulla mo-
nia uutisia syyskuun aikana, 
jotka ovat vaikuttaneet markki-
noihin rauhoittavasti. Euroopan 
keskuspankin (EKP) päätös 
valtioiden joukkovelkakirjalai-

Valoa tunnelin päässä
Uskon, että alamme nähdä valoa tunnelin 

päässä euroalueen kriisissä. Tämä ei tarkoita, 

että ongelmat olisivat olleet vähäisiä tai että 

ne olisi vielä kokonaan selätetty. Päättäväisil

lä toimilla tämän syksyn aikana on kuitenkin 

ratkaiseva merkitys kriisin ratkaisemisessa.

nojen ostamisesta tilanteen va-
kauttamiseksi on laskenut Italian 
ja Espanjan valtionvelkakirjojen 
korkotasoa. Hollantilaiset ää-
nestäjät tyrmäsivät vaaleissaan 
euro-populismin selkeästi ja 
antoivat vahvan mandaattinsa 
Eurooppa-myönteiselle halli-
tukselle.

Saksan perustuslakituo-
mioistuin antoi vihreää valoa 
maan osallistumiselle Euroo-
pan vakausmekanismiin (EVM) 
ja Euroopan komissio antoi 

ehdotuksensa pankkiunionin 
pystyttämiseksi. Jälkimmäisen 
tehtävänä on siirtää vastuuta 
sinne minne se kuuluukin - ve-
ronmaksajilta pankeille.

Kesän aikana Irlanti on hil-
jalleen palannut markkinoille 
kahden onnistuneen velkakir-
jamyynnin jälkeen. Portugal 
jatkaa rakenteellisia uudistuksi-
aan ja onnistuessaan se voi hy-
vin seurata Irlannin esimerkkiä 
jo ensi vuonna. Pelastuspaketit 
ovat siis toimineet, olemme me-
nossa oikeaan suuntaan.

Euroalueen talouskriisi ei 
kuitenkaan ole vielä ohi. Tu-
levat kuukaudet näyttävät on-
nistummeko tekemään oikeat 
päätökset, jotta voimme kään-
tää vihdoin sivua yhdessä Eu-
roopan yhdentymisen historian 
vaikeimmista luvuista. On aika 
lopettaa murjottaminen Euroop-
pa ja ryhtyä toimiin!

Suomi on osaltaan rakenta-
vasti mukana vahvistamassa eu-

roalueen sääntöjä ja talouskuria. 
Niiden avulla haluamme ehkäis-
tä sen, ettei nykyisenkaltaista 
kriisiä koeta enää uudestaan. 
Talouden saaminen raiteilleen 
edellyttää kuitenkin kasvua. 
Sitä ei pidä rakentaa velkave-
toisesti, vaan kasvua on luotava 
kehittämällä EU:n sisämark-
kinoita, erityisesti digitaalisia 
sisämarkkinoita, ja edistämällä 
vapaakauppaa.

Suomalainen 
osaaminen esille
Kotimaassa olen erityisen in-
noissani uudesta Team Fin-
land-toimintamallista. Se on 
verkostomainen tapa yritysten 
tarvitsemien vienti- ja kansain-
välistymispalveluiden tuotta-
miseen tuoden yhteen yritykset 
ja julkiset palveluntarjoajat. 
Team Finlandin tavoitteena on 
muodostaa suomalaistoimijois-
ta vahva, dynaaminen joukkue, 
joka vauhdittaa yrityksemme 

kansainväliseen läpimurtoon ja 
lisää siten suomalaista työtä ja 
hyvinvointia.

Suomalainen hyvinvointi 
rakennetaan rehellisellä työllä. 
Suomalaiset innovaatiot ovat 
osaltaan edistämässä maail-
manlaajuista kestävää talo-
utta. Suomessa on valtavasti 
osaamista, jota on ilo esitellä 
maailmalla leveästi hymyillen. 
Suomalaiset yritykset tarjoavat 
lähes kaikkialla maailmassa rat-
kaisuja, joista kohdemaan asuk-
kaat hyötyvät. Vain tarjoamalla 
jotain arvokasta asiakkaalle voi 
yritys menestyä. Suomalaiset 
ovat olleet tässä perinteisesti 
erinomaisia.

Globaalia vai lokaalia?
Maailma kuvastaa entistä 
enemmän vahva keskinäisriip-
puvaisuus. Tämä on hyvä asia. 
Eurooppalainen talousyhteistyö 
on tuonut onnistuneesti rauhan 
mantereellemme ja sama resepti 
on mahdollista levittää laajem-
mallekin.

Vielä neljä vuosikymmentä 
sitten kiinalaiset saattoivat ol-
la iloisia, jos läntinen maailma 
kohtasi ongelmia. Tänä päivänä 
talouden haasteet ovat kaikille 
entistä enemmän yhteisiä. Täs-
tä syystä vain kansainvälisellä 
yhteistyöllä saatamme ratkaista 
ongelmia, joihin yksittäiset maat 
eivät enää pysty vastaamaan.

Perinteinen jako oikeistoon 
ja vasemmistoon alkaa minusta 
olla vanhanaikainen, parem-
minkin jako globalisteihin ja 
lokalisteihin kuvaa nykypäivän 
maailmaa. Lokalistit syyttävät 
muita ongelmistaan ja haluavat 
käpertyä itseensä. Globalistit 
pyrkivät taas ymmärtämään 
haasteita ja ratkaisemaan ne 
yhteistyöllä sekä positiivisel-
la asenteella, paikallisestikin. 
Kunnallisvaaleissa nämä kaksi 
eri näkemystä kohtaavat jälleen. 
Suomi kaipaa uudistajia. Kumpi 
sinä haluat olla?
 

Alexander Stubb
Eurooppa- ja ulkomaankauppa-

ministeri Espoosta
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Espoon kehitystä luotsaa-
vat suuret kaupunkikes-
kukset: LEPPÄVAARA, 

TAPIOLA, MATINKYLÄ-
OLARI, ESPOONLAHTI JA 
ESPOON KESKUS, joista 
jokainen on keskisuuren suo-
malaisen kaupungin kokoinen. 
Kasvavia keskuksia ovat myös 
Kauklahti ja Pohjois-Espoon 
Kalajärvi. Eri alueille on kehit-
tynyt oma luonteensa, ja niillä 
on osin myös erilaiset haasteet 
sekä kehittämiskohteet. Olem-
me tässä julkaisussa pyrkineet 
paikallisten kokoomusaktiivien 
kanssa kokoamaan näitä alu-
eellisia tarpeita hieman yhteen. 
Kehitystarpeita löytyy varmasti 
lisääkin ja niistä voit keskustel-
la oman lähialueesi ehdokkaan 
kanssa!

Haluamme Kokoomuksessa painottaa jokaisen espoolai-
sen oikeutta hyvään ja laadukkaaseen elinympäristöön, 
sekä kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa kunnan pää-

töksentekoon. Kunnallisvaalit ovat asukkaiden kannalta kenties 
tärkeimmät vaalit, ja siksi on tärkeää käyttää omaa äänioikeuttaan 
ja valita Espoolle parhaat päätöksentekijät seuraavalle neljälle 
vuodelle!

Rakennamme yhdessä kaupunkia, joka tarjoaa asukkail-
leen toimivat ja laadukkaat lähipalvelut, vihreän ja turvallisen 
elinympäristön, korkeatasoiset oppilaitokset, hyvät liikunta- ja 
kulttuuripalvelut, sekä joustavat ja kannustavat mahdollisuudet 
yrittämiselle. Espoon Kokoomuksen kunnallispoliittinen ohjelma 
seuraavalle valtuustokaudelle löytyy tämän lehden takakannesta, 
nostan tässä esille kuitenkin muutaman ajankohtaisen teeman.

Palveluverkon uudistaminen ja tehostaminen on työn alla 
ja edellyttää hyvää yhteistyötä kaupungin, yrittäjien ja muiden 
toimijoiden välillä. Palvelut ovat nousseet kuntavaalien pääpu-
heenaiheeksi ja jokaisella kuntalaisella on oma mielipiteensä siitä, 
mikä on hyvää palvelua. Hyvässä palvelussa tärkeintä on vaikut-
tavuus, eli odotuksia vastaava palvelu ja kustannustehokkuus. 
Hyvää palvelua ei määritellä kiintiöillä tai euroilla, vaan sillä 
että palvelua saadaan nopeasti ja se on laadukasta. Espoossa on 
paljon kehitettävää terveyskeskusten toimivuudessa ja vanhusten 
hoidossa sekä kuntoutuksessa. Lisää resursseja kaivataan myös 
sosiaalipalveluihin, kuten perheneuvoloihin. Lähivuosikymme-
net tuovat uusia haasteita väestön ikääntymisen myötä, ja uusia 

ESPOOSTA 
PARAS KAUPUNKI

ratkaisuja ja palvelumalleja on suunniteltava jo nyt.  
Espoo kasvaa nopeimmin suurista kaupungeista ja alkuvuo-

den 2012 aikana asukasmäärä on jo kasvanut lähes prosentilla. 
Väestömäärän lisääntyminen näkyy kasvavina palveluntarpeina 
sekä kestävän rahoituspohjan merkityksellisyytenä. Kunnalliset 
palvelut tuotetaan verotuloilla, eli ensiarvoisen tärkeää on kehit-
tää kaupungin elinkeinotoimintaa sekä edistää yritystoimintaa 
ja yrittäjyyttä. Panostukset koulutukseen ja kansainvälisyyteen 
kantavat hedelmää pitkällä aikavälillä. Kunnan elinkelpoisuus 
ja verotulojen riittävyys ovat välttämättömiä tasapainoiselle ta-
loudenpidolle sekä palvelujen riittävyydelle.

Panostus oikeantyyppiseen asuntotuotantoon on avainase-
massa kestävässä kaupunkirakentamisessa, sillä kohtuuhintaisia 
ja erikokoisia asuntoja tarvitaan niin lapsiperheille kuin ikäih-
misillekin. Espoossa tulisi esimerkiksi tuottaa enemmän esteet-
tömiä ja yksitasoisia asuntoja, näin ikäihmiset ja liikuntaesteiset 
voisivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Espoon Kokoomus haluaa kehittää itsenäisestä Espoosta 
kaupungin, joka on asukkailleen paras paikka asua ja rakentaa 
omaa tulevaisuuttaan.

Ari Konttas
Espoon Kokoomuksen puheenjohtaja 
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Ulkoasu
Taittotalo Oy
Lauri Rimminen

Päätoimittaja
Taina Vilo

Toimitussihteeri
Saara Mattero

Julkaisija
KEA-Invest Oy

Painos 117 000 kpl Espoo ja Kauniainen

Painopaikka
Suomen Lehtiyhtymä Oy

Jakelu
Suomen Suoramainonta Oy
Helsingin Jakelu-Expert Oy 

Hyvä espoolainen!

LEPPÄVAARA 
asukkaita n. 62.000
Alueen yleinen kehittäminen: 
Perkkaa on otettava kehitystoimien kohteeksi. Siemensin pääkont-
torin paikka varataan modernin koulun paikaksi. Perkkaan ja Ver-
mon välisestä alueesta tehdään kestävän kehityksen esimerkkialue 
ja sinne tulee kattavat puistoalueet, viherrakentamista ja 2000–3000 
korkeatasoista asuntoa.

On kiinnitettävä huomiota 

myös seuraaviin asioihin:
Lintuvaaran koulun peruskorjaus on toteutettava pikaisesti.
Leppävaaraan on toteutettava vanhusten palvelukokonaisuus, jonka 
veturina on ”Elä ja asu”-seniorikeskus, jossa ikäihmiset voivat asua 
elämänsä loppuun saakka.
Leppävaaran uimahalli on peruskorjattava ja maauimala rakennet-
tava.
Leppävaaran alueella olisi hyvä saada oma jalkapallohalli harras-
tajien tarpeiden täyttämiseksi.

TAPIOLA 
asukkaita n. 43.000

Alueen yleinen kehittäminen: 
Vanhan ja uuden rakennuspohjan saumaton yhteensovittaminen 
on tärkeää tulevaisuuden Tapiolaa rakennettaessa, jotta kaupun-
ginosalle omaleimainen puutarhamaisuus ja väljyys, sekä arvokas 
kulttuuriperintö säilyisivät. Keilaniemen tornitalot ja Otaniemen 
rakennushankkeet edustavat merkittävää uutta kehitystä. Keilaniemi-
Otaniemi- Tapiola –alueen uudet liikenne- ja pysäköintiratkaisut 
viherkansineen ja maanalaisine paikoitushalleineen eheyttävät ja 
yhtenäistävät koko T3-alueen.

On kiinnitettävä huomiota 

myös seuraaviin asioihin:
Tapiolan alueella on oltava myös kohtuuhintaisia asuntoja lapsiper-
heille, jotta alue säilyy elävänä ja väestörakenne uudistuu.
Ikäihmisten tarpeet on huomioitava Tapiolassa niin terveyspalve-
lujen, kulttuurin kuin esteettömyyden suhteen.
Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun kampuksen kehittämistä 
on jatkettava ja sen houkuttelevuudesta on huolehdittava.

Alueen yleinen kehittäminen: 
Liikennejärjestelyjen kehittäminen Matinkylä-Olarin alueella koros-
tuu tulevina vuosina Länsimetron valmistumisen myötä. Liikenteen 
sujuvuus etenkin ruuhka-aikoina sekä liityntäpysäköinnin riittävyys 
ovat tärkeitä kehittämiskohteita tulevina vuosina. Suurpellon ja Hent-
taan alueelta on oltava sujuva julkisen liikenteen yhteys Matinkylään.

Kunnallisvaaleissa lokakuussa on tärkeää 

äänestää oman alueesi kokoomusehdokasta, 

sillä asukkaana hän tuntee alueen edut ja 

haasteet parhaiten. Me kokoomuslaiset huo

lehdimme alueidemme viihtyisyydestä, turval

lisuudesta ja palveluista. Lupaamme perehtyä 

huolella yhteisiin asioihimme ja löytää hyviä 

ja oikeudenmukaisia ratkaisuja. Espoon it

senäisyys on meille tärkeää, koska se auttaa 

meitä tässä tehtävässä. Yhdessä rakennamme 

tulevaisuuden kotikaupunkia!
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Näe Metsä puilta.

www.facebook.com/metsakimmo
www.kimmometsa.yhdistysavain.fi

Kimmo Metsä
Kokoomus
Espoo

Kolmannelle  
nelivuotiskaudelle  

valtuustoon

www.piakauma.fi

Valoisa tulevaisuus lapsillemme
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Taitoa ja kokemusta

• Kunnallisneuvos, toimitusjohtaja
• Vanhusneuvoston ja Kaupunginteatterin 
 hallituksen puh.joht.

OLLI MÄNNIKKÖ

Puh. 0400 607081 
olli.mannikko@pp.inet.fi

183

MATINKYLÄOLARI asukkaita n. 35.000

On kiinnitettävä huomiota 

myös seuraaviin asioihin:
Matinkylään on pikaisesti saatava uimahalli monen vuosikymmenen 
odotuksen jälkeen.
Matinkylän urheilupuistoa on kehitettävä edelleen ja vanhan ostos-
keskuksen tulevaisuus on ratkaistava.
Kuitinmäen tori on kunnostettava asukkaiden käyttöön ja lähialueen 
parkkitiloja on lisättävä.
Puolarmetsän sairaalan tilanne pitkällä aikavälillä on selvitettävä.

KUVA

Espoo

157

Espoo tarvitsee
vetäviä väyliä ja
yhteistyötä yli rajojen
 – ei pakkoliitoksia
eikä tietulleja
n KTM, oik.yo
n toiminnanjohtaja
n Kaupunginvaltuutettu, 
 Leppävaara
n HSY:n hallituksen jäsen

K
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119
   Henry Antosalo 
    Liiketalouden opiskelija   
    Lintukorpi

120
   MIrjami Balk 
    VTM, sosiaalityöntekijä
    Juvankartano

121
   Pia-Tiina Bjong 
    Sairaanhoitaja (AMK) 
    Kilo

122
   Christian Ekroos 
    Liikenteenharjoittaja   
    Nupuri

114
  Elena Aaltonen 
   FM, lentotoimistovirkailija 
   Tapiola

115
   Markku Ahonen 
    Varatuomari 
    Mäkkylä

116
   Anitra Ahtola 
    Yrittäjä, tanssinopettaja   
    Nuottaniemi

117
   Jyri Airinen 
    Tradenomiopiskelija 
    Suvela

118
   Kaisa Alaviiri 
    KM, erit.opet. vastuualue 
    pääll. Lintuvaara

123
   Oge Eneh 
    Kasvatustiet. maisteri  
    Matinkylä

124
   Asso Erävuoma 
    KTM, markkinointipääll.
    Tillinmäki

125
   Mikael Forsström 
    Insinööri (AMK), devel.   
    manager, Matinkylä

126
   Erika Granfelt 
    KM, koulutussihteeri  
    Muurala 

127
   Bo Grönholm 
    ekonomi 
    Iirislahti

128
   Henri Haaksiala 
    Yrittäjä, tapaht.tuottaja  
    Pohjois-Tapiola

129  
   Eero Haapalehto 
    Valtiot. yo., avust.tuottaja 
    Kilo
 

130
   Isto Havu 
    FM, opettaja 
    Matinkylä

131
   Maire Hellas 
    Psykoterapeutti, ET
    Laajalahti

  

132
   Heikki Hiltunen 
    FM, Yrittäjä 
    Pihlajarinne

133
   Jan Holst 
    KTM, yrittäjä 
    Nöykkiö

134
   Jussi Honkaheimo          
   Yrittäjä, myyntijohtaja   
    Iivisniemi

135
   Leena Hoppania 
    MA, asiantuntija 
    Tapiola

136
   Johanna Horsma 
    HTM, verojohtaja 
    Matinkylä  

137
   Sirkka Hulkkonen 
    Projektipäällikkö 
    Laaksolahti

138
   Esa Hämäläinen 
    FT, asiakaspäällikkö  
    Pohjois-Tapiola

139 
   Minna Ihamuotila 
    Yo-merkonomi, yrittäjä  
    Westend

140
   Jaana Jalonen 
    Valtiot.yo, yrittäjä 
    Suvisaaristo

141 
   Jaakko Jokela 
    Työmarkkinalakimies 
    Espoon keskus  

142
   Janne Jokinen 
    Raitiovaununkuljettaja   
    Leppävaara

143 
   Sonja Julkunen 
    Agronomiopisk., toimittaja  
    Kirkkojärvi

144  
   Jarmo Jääskeläinen   
    KM, rehtori 
    Kunnarla

145
   Tuija Kalpala 
    KTM, develop. manager          
    Nupuri

146
   Pia Kauma 
    KTM, kansanedustaja    
    Friisilä

147
   Pirjo Kemppi-Virtanen    
    DI, yrittäjä 
    Tapiola   

148 
   Laura Kiijärvi 
    TkK, kaupunkisuunnittelija     
    Viherlaakso

149 
   Hanna Kiljunen 
    KM, luokanopettaja 
    Lippajärvi

150
   Eva Kivilaakso-Wellmann         
    Hum. kand., päätoimittaja    
    Tapiola

151
   Paavo Kokkala 
    Rehtori 
    Ymmersta

152
   Ari Konttas 
    Sijoitusjohtaja, yrittäjä   
    Espoonlahti

153
   Jussi Koskinen 
    DI, senior manager 
    Haukilahti

154
   Pirjo Kotiranta 
    Toiminnanjohtaja 
    Kuitinmäki

155
   Soile Krouvi 
    Kirjanpitäjä 
    Suurpelto

156
   Kim Kuismin 
    BBA, toimitusjohtaja 
    Leppävaara

157
   Kari Kuusisto 
    KTM, toiminnanjohtaja   
    Leppävaara

158
   Päivi Käri-Zein 
    KTM, lehtori 
    Kilo

159
   Mikko Laakso 
    Kauppatiet. ylioppilas    
    Olari

160
   Minna Laakso 
    BBA, avainasiakaspäällikkö   
    Espoonlahti

161
   Mia Laiho 
    LL, sisät. erikoislääkäri 
    Laaksolahti

162
   Leena Lakovaara 
    Rehtori, musiikin opettaja 
    Soukanniemi

163
   Sanna Lauslahti 
   KTM, kansanedustaja  
    Ymmersta

164
   Ville Lehtola 
    Tekniikan tohtori, tutkija   
    Leppävaara

165
   Pekka Lempiäinen 
    TM, lehtori 
    Lintuvaara

168
   Kai Lintunen 
    OTK, KTM
    Lintuvaara

169
   Jorma Malila 
    Liik.lentäjä (eläk)
    Kaupunginkallio

170
   Nina Mansukoski  
    Toimittaja 
    Nuottalahti

171
   Markku Markkula 
    DI, johtaja 
    Lintuvaara  

172
   Veli-Pekka Mattila 
    DI (eläk.) 
    Karvasmäki

173
   Raija Meriläinen 
    KT, YTM
    Friisilä

176
   Kristian Meurman  
    Yrittäjä 
    Soukka 

175
   Kimmo Metsä 
    VTM, ylitarkastaja 
    Olari

174
   Valto Meriläinen 
    Yrittäjä 
    Suvela 

184
   Jukka Niemelä 
    Yrittäjä 
    Laaksolahti

183
   Olli Männikkö 
    Kunnallisneuvos, toimi-
    tusjohtaja, Olari

182
   Riitta Mård 
    FK, viestintäpäällikkö 
    Niittymaa

181
   Jouni Mykkänen 
     Kulttuurineuvos, VTM   
     Pohjois-Tapiola

180
   Kristiina Mustakallio         
    Ekonomi 
    Westend

179
Janne Mikkola 
Tradenomi, yrittäjä
Lintuvaara

178
   Markku Mikkelson  
    Isännöitsijä, herastuomari 
    Suvela

177
   Esko Meuronen 
    Kauppatiet. kand, insinööri  
    Laaksolahti  

185
   Marika Niemi 
    KTM, liiketalouden lehtori   
    Nöykkiö

186
   Jarmo Nieminen 
    DI, portfolio manager  
    Laaksolahti

187
   Bjarne Nikkilä 
    Toimitusjohtaja, yrittäjä    
    Haukilahti

188
   Mahamud Nur  
    BAC, maahanmuut.konsult.  
    Matinkylä

189
   Kimmo Oila 
    DI, asianajaja 
    Otaniemi

190
   Johanna Paattiniemi 
    Yksik. johtaja, sosionomi  
    (AMK), Tuomarila

191
   Helena Paimela 
    TAM sis.arkkitehti 
    Haukilahti

192
   Ulla Palomäki 
    Ympäristötal.tiet.maist.   
    Järvenperä

193
      Johanna Pekkanen                
        Tekniikan lisensiaatti 
        Tapiola 

194
   Jukka Pelkonen 
    FK, ostopäällikkö 
    Nöykkiö   

195
   Mikko Peltokorpi 
    Toim.joht., kiinteistöneuvos  
    Matinkylä

196
   Melissa Pirha 
    Opiskelija 
    Lintuvaara

197
   Vesa Poméll
    Yrittäjä 
    Tapiola

198
   Johanna Ruuth-Karvonen 
    Ekonomi 
    Laaksolahti

199
   Marketta Ruutiainen      
   Tekniikan ylioppilas 
    Otaniemi 

200
   Teemu Räty 
    Myyjä, ylioppilas 
    Eestinlaakso

201
   Tea Saarniala 
    Osakas, yrittäjä 
    Vanttila

 

Parempi Suomi?
Ei pöntömpi ajatus.

204
   Pirkko Sillanpää 
    FK, kokoelmapäällikkö 
    Espoon keskus

205
   Satu Soini 
    KTM 
    Nuottaniemi

206
   Katariina Sorvanto   
   Lakimies, veroasiantuntija  
    Kauklahti

207
   Sami Suomalainen   
   MBA, toimitusjohtaja  
    Latokaski

208
   Mika Suomu 
    BSc., sr. software developer  
    Mikkelä

209
   Heikki Syrjänen 
    Merimies 
    Haukilahti

210
   Jouni Särkijärvi 
    Arkkitehti 
    Kuurinniitty

212
   Tiina Thure-Toivanen  
   Terveystiet. maist., toimi-
    alapääll., Haapaniemi

211
   Arja Sääksvuori 
    YTM, talousjohtaja (eläk.) 
    Kaupunginkallio

219
   Eini Valli 
    Johdon- ja osastonsihteeri  
    Kirkkojärvi

214
   Markus Torkki 
    Lääketiet. tri, ylilääkäri   
    Kunnarla

 

216
   Arto Turunen 
    Ekonomi, mark.päällikkö  
    Pohjois-Tapiola

213
   Jyri Tiimonen 
    Tekniikan ylioppilas 
    Kuitinmäki

 215
    Tuomas Tuisku 
     DI, safety office manager   
     Matinkylä

217
   Janne Tähtikunnas 
    DI, liiketoimintajohtaja  
    Odilampi  

Espoosta
Toivoa on, nyt tarvitaan vahvaa tahtoa. Suomi kaipaa uudistusta, jotta meillä 
olisi hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessakin. Ja uudistus onnistuu, kun
uskallusta riittää. Peruuttamalla kun ei pääse eteenpäin.

SUOMEN UUDISTAJIA

Ilmoituksen maksaa Espoon Kokoomus ry

224
   Kirsi Åkerlund 
    Asianajaja, yrittäjä
    Soukka

225
   Saija Äikäs 
    OTK, johtaja 
    Espoonlahti

202
   Joni Sarpo 
    Tradenomi, koordinaattori    
    Matinkylä

203
   Heikki Seppä 
    Ylikomisario (emeritus)  
    Olari

166
   Juha Liesilinna 
    Kuivausasentaja 
    Kivenlahti  

167
   Micke Lindholm 
    Oikeustieteen ylioppilas   
    Laajalahti

218
   Vesa Valkama 
    KTM, toimitusjohtaja
    Saunalahti 

222
   Marga Vlasceanu 
   OTM, Juristi 
   Nöykkiö

223 
   Henrik Vuornos 
    Ylioppilas 
    Jupperi 

ESPOOUUSI ESPOOUUSI
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Alueen yleinen kehittäminen: 
Länsimetron jatkaminen Kivenlahteen on varmistettava pikaisesti, 
jotta rakennustyöt voivat jatkua eteenpäin heti kun metrotyö saavut-
taa Matinkylän. Metroasemien yhteyteen on myös luotava riittävät 
liityntäpysäköinnit, erityisesti Kivenlahteen, sillä oletettavasti myös 
kirkkonummelaiset siirtyvät metron käyttäjiksi.

On kiinnitettävä huomiota 

myös seuraaviin asioihin:
Espoonlahden terveyspalvelut on saatava vihdoin toimiviksi ja 
lääkärivajausta on ryhdyttävä aktiivisesti korjaamaan esimerkiksi 
palvelusetelin käytön lisäämisellä.
Suur-Espoonlahden viheralueet on turvattava, sillä ne ovat jatkuvasti 
supistuneet yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. Hanikan luontopolku 
ja kuntorata sekä Sammalvuoren alue tarjoavat asukkailleen vehre-
yttä sekä mielenvirkistystä.
Suuralueelle on saatava oma aluekirjasto, mikäli Lippulaivan laa-
jennuksesta ei saada päätöksiä lähiaikoina.

POHJOISESPOO 
asukkaita n. 10.000
Omaleimaisuuden ja luonnon säilyttäminen Pohjois-Espoon alueella 
on tärkeää. Tulevaisuuden Espoota rakennettaessa on pidettävä huol-
ta, että liikenneyhteydet pohjoisosista suurempiin kasvukeskuksiin 
säilyvät toimivina ja ettei Pohjois-Espoon alueen kehitystä unohdeta.

SUURKAUKLAHTI 
asukkaita n. 7.000
Kauklahden alueella on paljon kasvupotentiaalia ja erityisesti omako-
titalorakentamiseen on alueella panostettava. Suurin osa palveluista 
löytyy Espoon keskuksesta, joten sujuvista liikenneyhteyksistä on 
huolehdittava. 

Alueen yleinen kehittäminen: 
Espoon keskuksen asukkaat koostuvat monikulttuurisesta ja hyvin 
erilaisen elämänvaiheen omaavista ihmisistä – ja he kaikki ovat kau-
pungillemme tärkeitä. Meidän tulisi pitää huolta siitä, ettei yksikään 
asukas jää yksin ja että jokaisen tarvitsemat erityispalvelut olisivat 
jatkossakin lähellä Espoon keskuksessa.

On kiinnitettävä huomiota

 myös seuraaviin asioihin:
Jo knertaalleen purkutuomion saanut kaupungintalo tulisi lopultakin 
purkaa osana Espoon keskuksen modernisointia. 
Entressen ja Espoontorin kauppakeskukset on yhdistettävä osana 
keskuksen uudistumista, koska nykyinen erillään olo on hankalaa 
liikenteen ja jalankulkijoiden kannalta.

ESPOONLAHTI asukkaita n. 51.000ESPOON KESKUS asukkaita n. 37.000

NUORET
Syrjäytymiseen aktiivisia toimia ja tiivistä yhteistyötä 

– perhe, koulu, järjestöt, yritykset ja kunta –
Itseohjautuvia oppimismenetelmiä

IKÄIHMISET
Valinnanvapautta ja uutta teknologiaa asumiseen

Virkistämistä – ei laitostamista
KAUPUNKISUUNNITTELU

Toimiva ja tehokas palvelurakenne
Monimuotoisuutta asumiseen
Vetovoimaisuutta yrittäjyyteen
Toimiva liikenne ja ympäristö

Kaikki irti länsimetrosta

Yhteistyöllä innovatiivisempi Espoo
– Jokaisen espoolaisen etu –

Satu Soini
Kauppatieteiden maisteri

www.satusoini.fi
satu1.soini@gmail.com

SADUN JA MIKAN TYÖTAPAPAKKI :)  
KUUNTELU – ETEENPÄIN PUSKEMINEN – POSITIIVISUUS – SUVAITSEVAISUUS – ROHKEUS – KANSAINVÄLINEN NÄKEMYS 
ESPOON VOIMAVARAT KÄYTTÖÖN – YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN – VALOISA TULEVAISUUS – PUHEET POIS JA TEKOIHIN

Mika Suomu
Tietotekniikan insinööri

www.mikasuomu.fi
mika.suomu@gmail.com

Uutta energiaa valtuustoon! facebook.com/parempiespoo
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PAULA 
VILJAKAINEN

KOKOOMUS
ESPOO

VASTUUTA JA VÄLITTÄMISTÄ

kaupunginhallituksen jäsen
kaupunginvaltuutettu
Hyks-lautakunnan pj

Tekijä – espoolaisten hyväksi

www.paulaviljakainen.com

221

Espoo

Pirjo Kemppi-Virtanen Ari Konttas
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• Sijoitusjohtaja, yrittäjä
• Kaupunginhallituksen jäsen
• Kaupunginvaltuutettu
• Espoon Kokoomuksen pj
• Talouden ja talouspolitiikan osaaja

   konttas.net

• DI, rakentamisen asiantuntija
• Yrittäjä
• Kaupunginvaltuutettu
• Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen   
• Omnian hallituksen puheenjohtaja
   
   kemppivirtanen.net

152147

Kokemusta ja osaamista uudelleen Espoon valtuustoon

201

Markku Markkula          

• Osaava tulevaisuuden tekijä. Yhteistyökykyinen espoolaisten elinympäristön ja elämänlaadun edistäjä.
• Tuotantotalouden diplomi-insinööri. Valtuustoryhmän pj. Kaupunkisuunnittelulautakunnan pj.

Helsingin Sanomat kyselyn tulokset 31.12.2011: Espoon ykkösvaikuttaja on Markku Markkula.

Taitoa ja kokemusta

• Kunnallisneuvos, toimitusjohtaja
• Vanhusneuvoston ja Kaupunginteatterin 
 hallituksen puh.joht.

OLLI MÄNNIKKÖ

Puh. 0400 607081 
olli.mannikko@pp.inet.fi

183
211

Kokoomus 171
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VIIHTYISÄ JA TOIMIVA 
KOTIKAUPUNKI

Meri, saaristo, keskus-
puisto, Nuuksio sekä 
lähimetsät ja –puistot 
ovat tärkeä osa espoolai-

suutta. Tulevaisuuden Espoosta 
merkittävä osa keskittyy raidelii-
kenteen, kaupunkiradan ja met-
ron varrelle. Kokoomus haluaa 
asuntotuotantoon uusia muoto-
ja ja vaihtoehtoja, esimerkiksi 
kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja 
nuorille perheille ja yksinelä-
ville. Kaupungin on säilyttävä 
asukkailleen viihtyisänä, ja Es-
poolle omaleimaista pientalo- 
ja puutarhakaupunkikulttuuria 
täytyy vaalia tasapainossa tiiviin 
kaupunkirakentamisen rinnalla 
muun muassa siirtämällä pysä-
köintiä sekä joukkoliikennettä 
maan alle. 

Espoon Kokoomus vaa-
tii kunnallisen rakentamisen 
hanke- ja rakennusvalvonnan 
parantamista muun muassa päi-
väkotien ja koulujen kosteus- ja 
homeongelmien välttämiseksi. 
Rakennusteknisten valintojen 
on oltava kestävän kehityksen 
mukaisia ja energiatehokkaita. 
Espoon on otettava kunnia-asi-
akseen ympäristön viihtyvyys ja 
turvallisuus asukkailleen sekä 
pidettävä huolta viheralueistaan 
ja teiden kunnosta.

On ehdottoman tärkeää vie-
dä raidehankkeita aktiivisesti 
eteenpäin. Espoon Kokoomus 
ajaa länsimetron jatkamista 
Saunalahteen ja kaupunkiradan 
ulottamista Kauklahteen. Näin 
kehitetään erityisesti Espoonlah-
den ja Espoon keskuksen palve-
luita. Suunnittelussa on otettava 
huomioon riittävät pysäköinti-
mahdollisuudet ja toimiva jul-
kisen liikenteen verkko koko 
kaupungin alueella. Hinnaltaan 
kilpailukykyisen julkisen liiken-
teen lisäksi kaupunkisuunnitte-
lussa on pidettävä huolta myös 
yleisen liikenteen sujuvuudesta 
ja panostettava kattavan pyöräi-
lyverkoston kehittämiseen.

Espoon moni-ilmeisestä 
luonnosta on pidettävä hyvää 
huolta. Espoon järvien ja meri-
alueiden hyvinvoinnista on huo-
lehdittava ja vesialueiden kuntoa 
on parannettava eri toimijoiden 

ESPOO  paras kaupunki!
Jokaisella espoolaisella on oikeus hyvään ja 

laadukkaaseen elinympäristöön, jonka kehit

tämiseen me kaikki voimme vaikuttaa. Espoon 

Kokoomus rakentaa kaupunkia, joka tarjoaa 

asukkailleen toimivat ja laadukkaat lähipal

velut, vihreän ja turvallisen elinympäristön, 

korkeatasoiset oppilaitokset, hyvät liikunta ja 

kulttuuripalvelut, sekä joustavat ja kannustavat 

mahdollisuudet yrittämiselle. Espoon eri aluei

ta on kehitettävä tasapuolisesti.

Espoon Kokoomuksen kunnallispoliittiset tavoitteet 2013–2016

yhteistyönä. Jätemäärien kasvu 
on pysäytettävä tehostamalla 
kierrätystä ja kehittämällä uu-
sia vaihtoehtoja uusiokäyttöön 
sopimattoman jätteen hyödyn-
tämiseksi energiantuotannossa.

ESPOOLAISEN 
HYVINVOINTI KASVAA 
OSAAMISESTA

Koulutus on kunnan 
peruspalveluista yksi 
tärkeimmistä, sillä hy-

vinvointi ja menestys kasvavat 
osaamisesta ja sivistyksestä. 
Kodin ohella myös jokainen 
kuntapäättäjä on vastuussa siitä, 
että lapset ja nuoret saavat hyvät 
lähtökohdat elämälleen laaduk-
kaan varhaiskasvatuksen ja pe-
rusopetuksen kautta. Kunnan on 
myös tarjottava hyvät mahdol-
lisuudet aikuisopiskeluun, niin 
uudelleen- ja täydennyskoulut-
tautumiseen työuran edetessä 
kuin ikäihmisten sivistys- ja 
virkistystoimintaan.

Espoon Kokoomuksen mie-
lestä perheiden pitää voida valita 
omiin tarpeisiinsa sopivin päivä-
hoitoratkaisu ja laadukkaiden 
varhaiskasvatuspalvelujen on 
oltava kaikkien alle kouluikäis-
ten lasten ulottuvilla. Päiväkoti-
työntekijöiden määrän on oltava 
riittävä lapsimääriin nähden, 
jotta henkilökunta jaksaa työs-
sään, ja erityislasten hoitoon on 
saatava enemmän tukea sekä 
avustajia.

Espoon keskeinen menes-
tystekijä on lasten ja nuorten 
tasokas koulutus. Laadukas ja 
monipuolinen koulutus on jokai-
sen espoolaislapsen ja -nuoren 
oikeus ja koulutustarjonnan on 
oltava monipuolista ja alueelli-
sesti tasapuolista sekä suomen 
että ruotsin kielellä. Turvallinen 
ja terve työympäristö on taattava 
henkilöstölle ja koululaisille, ja 
kouluopetukseen tarvitaan lisää 
joustoa ja toimintaa lasten ja 
nuorten ehdoilla - jokainen lapsi 
on yksilö omine vahvuuksineen. 
Oppimisen ja koulunkäynnin 
varhainen tuki ennaltaehkäisee 
syrjäytymistä ja kalliiden, kor-
jaavien palveluiden tarvetta. 
Turvallinen koulutie on olen-
nainen osa pienen lapsen arkea. 
Kouluruoan on oltava terveellis-

tä ja maistuvaa. Iltapäiväkerhoi-
hin sekä lasten ja nuorten har-
rastetoimintaan tarvitaan lisää 
määrärahoja. 

LAADUKKAITA JA 
JOUSTAVIA PALVELUITA 
ASUKKAIDEN LÄHELLE

Jokaisen espoolaisen 
on päästävä terveyskes-
kuksen vastaanotolle 

nopeasti sekä saada laadukasta 
ja asiantuntevaa hoitoa jousta-
vasti myös kotiin. Eri alueiden 
terveyspalveluja pitää kehittää 
tasapuolisesti. Kaikessa ter-
veydenhuollon kehittämisessä 
on hyödynnettävä viimeisintä 
tutkimustietoa ja teknologiaa 
sekä muualla hyviksi havaittuja 
toimintatapoja. Palvelusetelin 
käyttöä on ennakkoluulotto-
masti lisättävä, jotta voidaan 
laajentaa asukkaiden valinnan-
vapautta lääkäripalveluissa. 
Omaishoitajien tukemiseen on 
löydettävä parhaat käytettävis-
sä olevat keinot. Espooseen on 
saatava oma saattohoitoyksikkö.
Nuorten hyvinvointiin on pa-
nostettava monipuolisesti sekä 
nuorisopsykiatrian kehittämi-
sellä että lisäämällä nuorisotiloja 
ja mahdollisuuksia harrastustoi-
mintaan. Varhainen puuttuminen 
on tehokkain keino ehkäistä 
nuorten syrjäytymistä, ja se vaa-
tii entistä tiiviimpää yhteistyötä 
perheen, koulun henkilökunnan 
ja viranomaisten kesken sekä 
nuorten sähköisten tukipalvelu-
jen kehittämistä helposti saavu-
tettaviksi.

Liikunta on merkittävä osa 
Espoon hyvinvointipolitiikkaa 
ja kaikkien ikäryhmien liikku-

mista on edistettävä Espoos-
sa. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää kuntarajat ylittävään 
yhteistyöhön ja palvelutarjon-
taan julkisen, yksityisen sekä 
kolmannen sektorin osalta. Ur-
heiluseurat ovat Espoon suurin 
liikuttaja ja niiden toimintaa, se-
kä toiminnan laadun ja määrän 
kehittymistä tuetaan. 

Espoosta on kehittynyt mo-
nipuolinen kulttuurikaupunki 
paljolti Kokoomuksen ansiosta 
ja Espoon kulttuurilla on vahva 
oma leima. Lasten ja nuorten 
kulttuuripalvelut, ammattiteat-
terit sekä musiikki- ja muut tai-
deoppilaitokset tarvitsevat riittä-
vän tuen. Espoon kaupunginteat-
terin ohjelmisto on saavuttanut 
laajaa huomiota ja teatterille 
tarvitaan hyvät ja toimivat tilat.

INHIMILLINEN 
JA HYVÄ IKÄÄNTYMINEN

Ikääntyvien ihmisten 
tarpeet vaihtelevat. Sen 
vuoksi myös tukipal-

veluiden valikoiman tulee olla 
monipuolinen. Espoon Kokoo-
mus näkee tärkeänä ikäihmisen 
oman toimintakyvyn säilyttämi-
sen joustavien kotipalveluiden, 
riittävien liikuntapalveluiden 
ja kuntoutuksen avulla. Ikäih-
misten tulisi voida asua omassa 
kodissaan mahdollisimman pit-
kään, ja heidän hyvinvointiaan 
voidaan parantaa esimerkiksi 
Elä ja asu -konseptin kehittä-
misellä ja yksityisiä palveluita 
hyödyntämällä. Esteettömyy-
den toteutumisesta Espoossa on 
pidettävä huolta, ja kaupungin 
pitää olla edelläkävijä esteettö-
myyden kehittämisessä.

KESTÄVÄ TALOUS 
JA ESPOOLAINEN 
YRITTÄJYYS 

Edistämällä työlli-
syyttä ja taloudellista 
toimeliaisuutta mah-

dollistetaan kuntapalvelui-
den ylläpito ja kehittäminen. 
Tärkeintä ei ole kuka palvelut 
tuottaa, vaan se, että espoo-
laiset saavat tarvitsemiaan 
palveluita ja asukkailla on 
aito valinnanmahdollisuus. 
Kaupunki järjestää palvelut 
ja valvoo aktiivisesti sekä 
kunnallisten että yksityisten 
palvelujen laatua ja asiakkai-
den oikeusturvaa. 

Espooseen on saatava lisää 
työpaikkoja ja kaiken kokoi-
sia yrityksiä. Työvoiman 
tarjonnan vahvistamiseksi 
on huolehdittava siitä, että 
Espoo on kiinnostava työ- ja 
asuinkunta jokaiselle. Yrit-
täjyyttä ja yritteliäisyyttä on 
kannustettava ja tuettava, ja 
turhaa byrokratiaa karsittava. 
Tarvitaan lisää yrityskiihdyt-
tämötyyppistä toimintaa ja 
tehokkaampaa yrittäjäneu-
vontaa.

Aalto Venture Garage, De-
sign Factory sekä ammatilli-
sen koulutuksen InnoOmnia 
ovat esimerkkejä oikeantyyp-
pisestä innovaatioiden jalos-
tamisesta ja positiivisesta 
yritteliäisyydestä. Tarvitaan 
lisää tehoa ideoiden kaupallis-
tamiseen, yritysyhteistyöhön 
ja nuorten työllistämiseen. 
Myös palveluiden innovointi 
on saatava kunnolla käyntiin 
ja nuorten kasvuyrittäjyyden 
tukeminen joustavammaksi. 

6) KANSAINVÄLINEN 
JA KILPAILUKYKYINEN 
ESPOO

Espoo on edelläkävijä 
ja Kokoomuksen lin-
jaamana on toteutettu 

paljon uudistuksia, joita muu-
alla vasta harkitaan. Itsenäinen 
Espoo jatkaa hyvää yhteistyötä 
seudun muiden kuntien kanssa. 
Pääkaupunkiseudulle tarvitaan 
metropolihallinto maankäyttö-, 
asumis-, liikenne- ja ympäristö-
asioiden yhteiseen hoitamiseen. 
Alueen vahvat kunnat toimi-
vat myös toistensa kehittäjinä 
positiivisen kilpailun kautta. 
Espoo haluaa jatkossakin olla 
yhteistyökykyinen ja aktiivinen 
toimija pääkaupunkiseudun 
menestyksen ja hyvinvoinnin 
rakentamisessa.

Otaniemi - Keilaniemi - Ta-
piola - Suurpelto -kokonaisuut-
ta kehitetään tieteen, taiteen ja 
talouden (T3) monipuolisena 
keskittymänä sekä puutarhamai-
sena asuinalueena, missä tiivis 
yhteistyö eri toimijoiden välillä 
tulee luomaan lukuisia menes-
tystarinoita, niin kansallisella 
tasolla kuin kansainvälisestikin. 
Espoon kiinnostavuutta vieraan-
varaisena sekä innovatiivisena 
kaupunkina tulee tukea myös 
matkailun edistämiseksi.

Espoo haluaa olla ilmasto-
muutoksen torjunnan edelläkä-
vijä ja suunnitteilla oleva Fin-
noon alue luo hienot puitteet 
esimerkiksi mittavalle vesitut-
kimukselle ja -yrittäjyydelle, ja 
voisi olla merkittävä kansainvä-
linen kaupunkisuunnittelumalli 
kestävän kehityksen ratkaisuille.
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