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Niille kunnallisvaaleissa ehdokkaana oleville OAJ:n jäse-
nille, jotka työskentelevät tai asuvat pääkaupunkiseudul-
la, on tarjottu mahdollisuus toimittaa ehdokasesittelynsä 
tähän Vantaan opettajan kunnallisvaaliekstraan. 
 
Ensin esitellään Vantaalla ehdokkaana olevat ja heidän 
jälkeensä Espoon ja Helsingin ehdokkaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntavaalien ennakkoäänestys on 17.-23.10.2012. 
 

Varsinainen vaalipäivä on 28.10.2012. 
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Sini Alén 
Vihreät, 262 
 
Olen 55-vuotias, koulutukseltani lastentarhanopetta-
ja, mutta olen työskennellyt myös kahdeksan vuotta 
neljässä eri vantaalaisessa koulussa luokanopettajan 
sijaisena. Olen saanut erittäin hyvän kuvan Vantaan 
koulujen laadusta ja siitä kuinka mahtavaa työtä 
opettajat tekevät. Vantaan kouluja myös johdetaan 
poikkeuksellisen hyvin. Olen vain huolissani opettaji-
en jaksamisesta; opettajan työ on tänä päivänä to-
della raskasta. 
  
Siksi onkin järkyttävää, että Vantaan talous- ja velkaohjelman mukaan kouluis-
ta ollaan leikkaamassa ennestäänkin pieniä resursseja todella rankasti. En hy-
väksy leikkauksia varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja lastensuojelussa ja tu-
len taistelemaan niitä vastaan marraskuun budjettikokouksessa. Vihreät ovat 
esittäneet vaihtoehtoiset säästöt, joiden avulla lapset voidaan jät-
tää leikkauslistan ulkopuolelle, esim. energian säästö, lautakuntien ja luotta-
muspalkkioiden pienentäminen, kumppanuuksien ja sopimusten tarkistami-
nen, loppiaisvastaanoton lopettaminen jne. 
  
Olen ollut neljä kautta kaupunginvaltuutettuna. Olen myös monikulttuurisuus-
asioiden neuvottelukunnassa, mikä on todella kiinnostava tehtävä, Koivukylän 
aluetoimikunnan puheenjohtajana sekä oopperan hallintoneuvostossa vara-
jäsenenä. Kaupunginvaltuustossa teen lasten ja nuorten asioiden ohella paljon 
työtä liittyen maahanmuuttajiin, kulttuuriin, luonnonsuojeluun ja entistä 
enemmän myös vanhoihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena minulla on ollut 
koulu- ja päiväkotiruoan laadun parantaminen. Olen esim. esittänyt, että Van-
taan omistamat pellot siirrettäisiin luomutuotantoon, jotta oppilaille saataisiin 
luomuviljaa suoraan omalta pellolta. 
  
Ehdokasnumeroni on 262 ja edustan Vantaan Vihreitä. 

 
 

VANTAALAISET EHDOKKAAT 
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Irja Ansalehto-Salmi 
rehtori, kaupunginvaltuutettu 
Keskusta, 214 
 
Minulla riittää edelleen tahtoa ja virtaa yhteisten asioi-
den hoitamiseen, vaikka olen ollut valtuustossa jo use-
amman kauden ja tehnyt pitkän työuran Vantaalla. Seu-
raavan valtuustokauden haasteet ovat historialliset, kos-
ka silloin ratkaistaan mm. Vantaan kaupungin tulevaisuus 
ja se, miten taloutta tasapainotetaan ja miten se kohte-
lee eri toimialoja.  
 

Olen aloittanut koulutyöni tekemällä lyhytaikaisia sijaisuuksia Helsingissä ja 
Vantaalla. Elokuusta 1985 lähtien olen ollut yhtäjaksoisesti Vantaan opetus-
toimen palveluksessa ja saanut työskennellä alakoulussa, yläkoulussa, lukiossa 
ja ammatillisessa koulutuksessa sekä myös kouluvirastossa. Työurani aikana 
olen ollut opettajana, opinto-ohjaajana ja vuodesta 2000 lähtien rehtorina. 
Tunnen hyvin Vantaan koulumaailman: sen ilot, surut ja huolen aiheet. 
 

Olen toiminut myös kaupunginvaltuutettuna ja oman valtuustoryhmäni pu-
heenjohtajana ja sitä kautta tunnen kaupungin kokonaisuuden. Kuluvan val-
tuustokauden alussa, vuonna 2009 tehtiin Vantaa-sopimus, johon useimmat 
valtuustoryhmät sitoutuivat, mukana myös oma ryhmäni. Sopimus sisälsi kes-
keiset toiminnan ja talouden raamit koko valtuustokaudelle. Mm. peruskoulu-
jen toiminnan ja resurssien kannalta sopimus oli aika hyvä. 
 

Kun edessä ovat taloudellisesti epävarmat ajat ja epätietoisuutta tulevasta, 
mielestäni olisi erittäin hyvä, että tulevan valtuustokauden alussa pystyttäisiin 
saamaan aikaan koko valtuustokauden kattava, uuden valtuuston hyväksymä 
ohjelma, jossa olisivat talouden ja toiminnan raamit kaupungin eri toimialoille, 
myös opetukseen. Olin aikanaan neuvottelemassa Vantaa-sopimusta ja olen 
valmis myös uuden vastaavanlaisen sopimuksen valmisteluun. 
 

Viime vuosina perusopetuksen opetusryhmien keskikokoa on pystytty alenta-
maan mm. siihen saadun erityisen valtionosuuden turvin. Pidän tärkeänä, että 
perusopetuksen opetusryhmien kokoa ei nykyisestä nosteta. 
 
Jokaisen valtuutetun tehtävänä on kehittää kaupunkia kokonaisuutena, mutta 
jokaisen toimialan, myös opetusalan etu on, että valtuustossa on kunkin alan 
sisältöosaajia.     
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Loviisa Kaartokallio – Vahva Vantaa lapsen parhaaksi 
KM, luokanopettaja 
Kristillisdemokraatit, 531 
 

Olen 32-vuotias Länsimäen koulussa työskentelevä 
vantaalainen luokanopettaja. Perheeseeni kuuluu 
aviomies ja kolme poikaa. Harrastan liikuntaa, 
luontoretkeilyä ja lukemista. Olen luonteeltani 
rohkea, tarmokas ja asioihin paneutuva. 
 
Olen Kristillisdemokraattien ehdokkaana kunnallis-
vaaleissa. Kuntakentän muuttuessa ja talouden ki-
ristyessä on tärkeää, että päätöksenteossa on mu-
kana koulutuksen ammattilaisia. Olen ehdokkaana, 
sillä koen, että minulla on sekä osaamista että annettavaa. Perusopetuk-
sen riittävä resursointi on huomioitava taloudellisestikin tiukempana ai-
kana. Vantaalaiset lapset ovat oikeutettuja saamaan yhdenvertaista ja 
laadukasta perusopetusta sekä koulunkäyntiavustajien tukea. Toimivien 
peruspalveluiden lisäksi Vantaalle on saatava riittävät resurssit lapsiper-
heiden tukemiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Syrjäytymiseen on 
puututtava ajoissa.  
 
www.facebook.com/lkaartokallio 
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Anneli Karhunen, rohkea ja tarmokas 
Kokoomus, 137 
 
Olen Anneli Karhunen, eläkkeellä oleva kielten-
opettaja. Edellisten vaalien yhteydessä minusta 
tuli Vantaan varavaltuutettu. Olen Rakennusjaos-
ton jäsen, Kaupunkisuunnittelu- ja Ympäristölau-
takuntien varajäsen. 
 
Vantaalla pitää nyt panostaa laadukkaaseen kou-
lutukseen. Ylisuuret ryhmät aiheuttavat levotto-
muutta, oppilaat ja opettajat väsyvät. 
 
Myös terveys- ja vanhuspalvelut on saatava kuntoon. Nämä asiat eivät aina 
vaadi edes rahaa, vaan humaania otetta ja ymmärtämystä. Tosin ihan ilman 
taloudellisia resursseja ei voi toimia. Meidän täytyy välittää lähimmäisistäm-
me. 
 
Eräs harrastuksistani on vapaaehtoistyö, jonka puitteissa olen opettajana mm. 
Luetaan yhdessä -ryhmässä. On mielettömän palkitsevaa nähdä, miten luku-
taidoton ihminen jäsentää maailman uudella tavalla opittuaan lukemaan. 
 
Yhdistystoiminta on ollut minulle aina tärkeää, olinhan aktiivityöelämässä luot-
tamusmiehenä lähes 20 vuotta. VOAY:n hallituksessa toimin kauemminkin, 
paikallisyhdistyksen hallituksessa sen perustamisesta lähtien (molemmissa 
myös puheenjohtajana). Itä-Uudenmaan piirihallituksessa ja OAJ:n valtuutet-
tuna sekä Aluetoimikunnassa tulivat kokouskiemurat tutuiksi. 
 
Nyt toimin Vantaan Senioriopettajien sihteerinä ja tuntuu, että virtaa riittää 
taas vaikka mihin. Lisäksi harrastan neuletöitä, lukemista ja musiikkia. 

 
 

karhunen.anneli@saunalahti.fi 
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Patrik Karlsson     
RKP, 482 
 
Rösta för respekt 
 

Jag är en 46 årig familjefar från Vanda som jobbar 
som skolföreståndare. Jag är aktiv i kommunalpoliti-
ken som fullmäktigeledamot och medlem i social- 
och hälsovårdsnämnden. På fritiden tycker jag om 
att sjunga och att vara ute på stugan i skärgården. 
Viktiga saker för mig är barn och ungdom, utbildning 
och kultur, äldreomsorg och kommunernas självbe-
stämmanderätt. 
 
 
Anna arvo äänellesi 
 

Olen 46-vuotias perheenisä Vantaalta, joka työskentelee koulunjohtajana. 
Olen mukana kunnallispolitiikassa valtuutettuna ja sosiaali- ja terveyslau-
takunnan jäsenenä. Vapaa-ajallani harrastan laulamista ja mökkeilyä. Mi-
nulle tärkeitä asioita ovat lapset ja nuoriso, koulutus ja kulttuuri, vanhus-
tenhuolto ja kuntien itsemääräämisoikeus. 
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Ulla Kaukola  
FM, kauppatieteiden yo, lehtori,  
luottamusmies 
SDP, 62 
 
Olen asunut Länsi-Vantaalla, Vapaalassa ja 
Hämevaarassa vuodesta 1995. Koulutuksel-
tani olen filosofian maisteri (tiedotusoppi, 
saksa, ruotsi, kasvatustieteet). Olen opiskel-
lut työni ohessa kauppatieteitä Hankenilla ja 
valmistun tänä syksynä kauppatieteiden kan-
didaatiksi. Minulla on myös ns. rehtorin pätevyys. Työskentelen lehtorina am-
mattikorkeakoulussa liiketalouden alalla. Olen opettajien luottamusmies. Olen 
myös tietokirjailija, kirjoittanut neljä oppikirjaa. 
 
Olen 49-vuotias, naimisissa ja kolmen lapsen (1992, 1993, 2001) äiti. Harrastan 
urheilua (tennis, juoksu, pyöräily) sekä kulttuuria (lukeminen, teatteri), matkai-
lua ja opiskelua.  
 
Olen miettinyt ehdokkuuttani 12 vuotta, mutta lapset, työ tai opiskelu on aina 
ollut esteenä. Uskon, että minulla tämän ikäisenä on riittävästi koulutusta ja 
elämänkokemusta ja siksi hyvät edellytykset olla valtuutettu.  
 
Haluan, että Vantaan talous saadaan kuntoon, mutta ei kertarysäyksellä eikä 
keinoilla millä hyvänsä. Haluan olla valtuustossa vaikuttamassa siihen, että 
laadukkaasta opetuksesta ei tingitä. Oli Vantaan taloudellinen tilanne mikä ta-
hansa, niin nuorille on löydyttävä koulutusta, työtä ja uskoa tulevaisuuteen. 
Vantaan kaavailemat säästöt opetustoimesta ovat kohtuuttomat. Säästöt jät-
tävät apua tarvitsevat lapset ja nuoret tuuliajolle, mutta heikentävät myös 
Vantaan mainetta työnantajana ja vaikuttavat koulujen henkilökunnan jaksa-
miseen. 
 
Olen kirjoittanut ja ottanut paljon kantaa opetuksen puolesta. Lue lisää ajatuk-
siani http://ullakaukola.fi tai www.facebook.com/UKKVantaanValtuustoon  
Yhteyttä saa aina ottaa: puhelin 041 5035175 tai sähköposti ul-
la.kaukola[at]kolumbus.fi 

 

http://ullakaukola.fi/
http://www.facebook.com/UKKVantaanValtuustoon
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Taina Kulusjärvi-Touray,  
– Kokenut, mutta herkkä – 
Vihreät, 295 
 
Ikä: 65 v 
Ammatti: ekoyrittäjä, eläkeläinen, aikaisemmin majoitus- ja 
ravitsemisalan lehtori 
Asuinalue: Vantaan Päiväkumpu 
Harrastukset: luomuviljely, ympäristöasiat, käsityöt, kirjoittaminen ja maail-
manparannustyö 
Luottamustoimet: Korson- Koivukylän Vihreiden sihteeri, Vihreiden yrittäjien 
jäsen, Havukosken Palstaviljelijöiden kirjanpitäjä, Hyötykasviyhdistyksen jäsen, 
WWF:n tukija 
Olen kansalaisaktiivi Päiväkummusta. Nyt osittain eläkkeellä ollessani voin 
syventyä paremmin ekologiseen elämäntapaan ja perehtyä Vantaan rikkaa-
seen tarjontaan kestävän kehityksen hengessä. Sydäntäni lähellä ovat luon-
non ihmeet ja koulutus. 
Vantaa on hyvä kunta ja haluan, että se jatkossakin on sitä ja pystyy päivit-
tämään tarvittavat puutteet ajan tasalle: 
Omaehtoisten harrastusten tukeminen: hyvät ulkoilureitit, riittävästi lähiluon-
toa, monipuolinen kirjasto, harrastuksiin sopivat kokoontumistilat 
Vantaasta vihreyden mallikunta: tämä merkitsee mm. kunnan hankintojen 
eettisyyttä, energiansäästöä, ympäristökasvatusta kuntalaisille, joukkoliiken-
teen tukemista, avointa päätöksentekoa sekä esteettömyydestä huolehtimista  
Äänettömistä on pidettävä huolta: lasten, vaikeasti sairaiden, vammaisten ja 
monien vanhusten sekä luonnon ja eläinten on vaikea pitää puoliaan. He ovat 
usein äänettömiä yhteiskunnassamme, jossa asioita ajetaan äänen voimin 
Viihtyisät ja turvalliset lähiöt ja keskustat: 
Rikollisuutta ja harmaata taloutta tulee torjua rehellisesti ja oikeudenmukai-
sesti kuntalaisten hyviä arvoja ja moraalia kunnioittaen. 
Paikalliset palvelut ovat tärkeitä: 
Tavanomaiset palvelut on saatava läheltä. Kun työssä noudatetaan kestävän 
kehityksen ekologista, eettistä ja sosiaalista ulottuvuutta, niin silloin työ tulee 
tehdyksi kuntalaiselle parhaalla mahdollisella ja taloudellisesti oikeudenmukai-
sella tavalla.  
Kestävät ja eettiset hankinnat verovaroilla 
Kuntalaisille paremmat vaikutusmahdollisuudet. 
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Sari Laakso 
Näkemystä, kokemusta ja aitoa halua hoitaa  
meidän kaikkien asioita! 

Vihreät, 299 

Olen 53-vuotias varhaisiän musiikinopettaja, eri-
tyislastentarhanopettaja ja kahden nuoren aikui-
sen äiti Myyrmäestä. Olen asunut Vantaalla yli 50 
vuotta ja työskennellyt kaupungin palveluksessa 30 
vuoden ajan. Toimin Vantaan musiikkiopistossa 
osastonjohtajana ja varhaisiän musiikinopettajana. 
 
Pyrin ensimmäistä kertaa valtuustoon.  
Haluan tuoda positiivisuutta politiikkaan ja välittämistä Vantaalle. 
 
Lasten ja nuorten hyvinvointi on lähellä sydäntäni!  
Luodaan yhdessä turvattu lapsuus, arvostettu vanhuus ja  
hyväksytään erilaisuus.  
 
 

 

 
 
Tehdään Vantaasta kunnon kunta – kulttuurikunta!   
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Ulla Länsiharju 
Perussuomalaiset, 410 
 
Olen vantaalainen luokanopettaja, neljän lapsen 
äiti. Kaikki lapseni ovat aikuisia, kaksi heistä asuu 
vielä kotona. 
 
Tässä vaalilupaukseni: 
*  Peruskouluista ei MISSÄÄN NIMESSÄ saa vä-
hentää kouluavustajia – heitä pitää palkata lisää!  
*  Vantaan pitää maksaa yrittäjille puolet nuoren 
palkasta vuoden ajan! Tällä yritykset eivät saa 
keinotella! Näin saadaan nuoret pois kortistosta 
oikeisiin töihin. 
*  Lääkäreitä ja hammaslääkäreitä pitää palkata lisää, mieluummin kun-
nan työntekijöiksi tai pieniä lääkäriosuuskuntia – ei kansainvälisiä isoja 
yrityksiä.  
 
Kotisivut: www.kolumbus.fi/ulla.lansiharju 
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Jukka Mölsä 
opettaja Sotungin koulusta 
SDP, 10 
 
Vaadin verorahoillemme vastinetta 
Vantaan kaupungin palvelut ovat joutuneet anka-
rien säästötoimien kohteeksi, eikä loppua kurjis-
tumiselle ole näkyvissä. Tämä siitäkin huolimatta, 
että maksamme merkittävän osan veroistamme 
kunnallisverona kaupungille. Minä en hyväksy leik-
kauspolitiikkaa, vaan vaadin palvelujen turvaamis-
ta ja maksamilleni veroille vastinetta. Kaupunki ei 
voi kehittyä ja kasvaa, jos siihen ei panosteta riittävästi. Kuka on halukas 
muuttamaan Vantaalle, jos palvelut ovat rapakunnossa? Eivät ainakaan 
veronmaksajat! 
 
Koulut ovat muutakin kuin lukuja kaupungin budjetissa  
Kaupungin viimeaikaiset toimet ovat heikentämässä oppilaiden mahdolli-
suuksia saada ansaitsemansa laadukasta opetusta. Koulu on jatkossakin 
väylä ylöspäin. Emme saa sitä säästöillämme tukkia. Lapsilta ei saa leikka-
uksilla viedä tulevaisuutta. 
 
Kaupunkisuunnittelulla alueiden rappeutumista vastaan 
Huono-osaisuuden ja maahanmuuttajien keskittyminen tietyille alueille 
lisää alueellista eriytymistä, joka muuttuu vielä vakavaksi ongelmaksi. Ny-
kyistä kaupungin asuntopolitiikkaa pitää muuttaa. Uutta vuokra-
asuntokantaa tarvitaan, mutta niitä on sijoitettava tasaisemmin ympäri 
Vantaata. Vuokra-asuntojen asukasvalintaan tulee kiinnittää enemmän 
huomiota, vanhoja vuokra-asuntoalueita tulee uudistaa ja lisäksi Vantaal-
le tarvitaan lisää asumisoikeusasumista ja pientalotontteja halukkaille. 
 
Lue lisää teemoistani www.jukkamolsa.fi 
 
 
 

http://www.jukkamolsa.fi/
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Arto Niva 
Vasemmistoliitto, 611 

 
Ikä: 35 
  

Ammatti: kemian ja fysiikan lehtori 
  

Asun Kartanonkoskella vaimoni ja kaksivuotiaan 
tyttäreni kanssa. Harrastan lenkkeilyä, pyöräilyä, 
kuntosalia ja lukemista. 
  

Työskentelen Myyrmäessä Kilterin koulussa. Olen myös Myyrmäen alueen 
alueellinen verkkopedagogiikan tukihenkilö. 
  

Olen innovatiivinen ja aktiivinen persoona, joka haluaa vaikuttaa asioihin. 
  

Haluan pitää huolen siitä, ettei suomalainen ja vantaalainen peruskoulu 
rapaudu leikkausvimman myötä. Myös peruspalveluista ja ympäristöasi-
oista täytyy pitää huolta. 
  

https://www.facebook.com/pages/Arto-Niva-Vantaan-valtuustoon-
2012/204187406378987?ref=hl  
 
https://twitter.com/akniva 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Arto-Niva-Vantaan-valtuustoon-2012/204187406378987?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Arto-Niva-Vantaan-valtuustoon-2012/204187406378987?ref=hl
https://twitter.com/akniva
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Tarja Nyman 
Kristillisdemokraatit, 545 
 
 
Olen Tarja Nyman tuntiopettaja ja koulunkäyn-
tiavustaja Vantaalta. Olen työskennellyt Helsingin 
kaupungin Opetusvirastossa ensimmäisen ker-
ran v.1989 ja viimeisimmän pestin päätin v.2011 
perusopetus projektin työntekijänä. 
 
Tarkoitukseni on kunnallisvaaliehdokkaana olla 
tavallisen ihmisen puolestapuhuja, jotta arkem-
me sujuisi paremmin. Kuinka voisimme ennalta 
ehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä yhteiskunnastamme, kuinka voi-
simme taata tasavertaisen elämän kansallisuuteen, kieleen ja erilaisuu-
destamme huolimatta. Kaikki olemme samalla lähtöviivalla, siksi meidän 
tulee arvostaa ja kunnioittaa toisiamme. 
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Mari Ollila 
Perussuomalaiset, 426 
 

Olen 41-vuotias kolmen lapsen (7 v., 13 
v., 18 v.) äiti Vantaan Korson Leppäkor-
vesta. Olen toiminut lastentarhanopetta-
jana Vantaan kaupungilla vuodesta 2001 
lähtien, sitä ennen Helsingissä ja Keraval-
la. Lisäksi toimin kassamyyjänä Suomen 
Lähikaupassa. Lapsiperheiden arki on minulle hyvin tuttua sekä omien las-
ten että työn kautta. Toivon, että pystyn valtuustossa vaikuttamaan omal-
ta osaltani koulujen ja päiväkotien arkeen ja vähentämään sitä taakkaa, 
minkä opettajat saavat tällä hetkellä kokea. Toivon, että edes osasta 
suunniteltuja säästöjä pystyttäisiin luopumaan ja ottamaan ne jostain 
muualta kuin lapsilta. Säästöt aiheuttavat sen, että syrjäytymisen riski 
kasvaa ja tällöin ongelmat tulevat maksettavaksi myöhemmin.  
 
Päiväkotien ja koulujen lisäksi sydäntäni lähellä ovat liikuntapalvelut ja -
mahdollisuudet. Liikuntamahdollisuudet on säilytettävä ja jopa lisättävä. 
Esim. Korsosta katsottuna lähin kunnon uimahalli on joko Tikkurilassa tai 
Hakunilassa. Kyllä me tarvitsemme sellaisen myös Korso- Koivukylän 
suuralueelle. Jäähallikaan ei pahitteeksi olisi. Juniorikiekkoilijoita on pal-
jon ja heille on luotava kunnon puitteet harrastamiseen lähempänä kotia. 
Myös vantaalaisten peruspalvelut täytyy säilyttää terveyskeskuksista läh-
tien eikä kaikkea voi yksityistää. Jotta Vantaa säilyisi elinvoimaisena ja 
tänne muuttaisi edelleen veronsa maksavia asukkaita, täytyy uskaltaa 
tehdä myös investointeja eikä vain säästää. 
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Hannu Puranen 
LVI-alan opettaja, ammatillinen erityisopettaja 
Koivuhaka   
Kokoomus, 184 
 
Olen 55-vuotias kahden aikuisen lapsen isä ja 
kahden pienen pojan pappa. Vaimoni Kirsti on 
eläkkeellä, joten hänellä on aikaa hoitaa neljää 
lastenlastaan. Yhteensä meillä on kuusi lasta ja 
kuusi lastenlasta. Kokemusta on lapsiperheen 
arjen pyörityksestä. Nyt asumme kahdestaan 
ja meillä on enemmän aikaa nauttia Tikkurilan 
alueen loistavista ulkoilumahdollisuuksista. 
Muu vapaa-aika kuluukin opinto-ohjaajan opintoihini työn ohella. 
 
Minulle tärkeitä ovat lapsiperheet ja kotien hyvinvointi. Perheitä ja van-
hemmuutta on kyettävä tukemaan, ja parhaiten se tehdään satsaamalla 
vanhempien ja lasten yhteisen arjen parantamiseen.  
 
Hyvinvointiyhteiskunnassa peruspalvelut turvataan laadukkaina kaikille. 
Edellytämme sosiaaliturvamme olevan kannustavaa, terveydenhuoltom-
me vaikuttavaa ja ympäristöpolitiikkamme vastuullista. Ne palvelut, joita 
tarvitaan useimmin tulevat jatkossakin löytymään läheltä. Tämä edellyt-
tää vastuullista talouden tasapainotusohjelmaa. 
 
● Harrastustoimintaa pitää tukea ja edistää 
● Koulujen työrauha kuntoon 
● Kaikille turvallinen ja arvokas vanhuus 
● Elinikäistä oppimista on tuettava 
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Inkeri Ruokonen 
Vihreät (sit.), 335 
 

 

 

Olen 55-vuotias vantaalainen kahden koululaisen 
äiti. Työskentelen Helsingin yliopiston opettajan-
koulutuslaitoksella yliopistonlehtorina. 
 
Koulutukseltani olen lastentarhanopettaja ja mu-
siikin aineenopettaja. Olen väitellyt kasvatustie-
teestä ja saanut dosentin arvon Helsingin yliopis-
tossa. OAJ:n järjestötoiminnassa olen ollut aktiivisesti mukana koko opet-
tajaurani ajan. Olen toiminut myös pääluottamusmiehenä ja luottamus-
miehenä. Vantaalla olen asunut jo vuodesta 1983 ja olen työskennellyt 
kaupungissamme aiemmin kasvatustoiminnan ohjaajana ja Korson päivä-
kodin johtajan sijaisena.  
 
Perheeseeni kuuluu aviomies ja kaksi adoptiotytärtä. Arvostan suuresti 
vantaalaista varhaiskasvatusta sekä kouluissa tehtävää opetus- ja kasva-
tustyötä, joihin olen saanut tutustua erityisesti lasteni korsolaisten päivä-
kotien ja koulujen kautta. Pidän tärkeänä jokaisen lapsen yksilöllistä tapaa 
oppia, ja tämän vuoksi opetusryhmäkokoihin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota. Opettaja tarvitsee avukseen koulunkäyntiavustajan, sillä jokai-
sessa ryhmässä on erityisyyttä. Tukea oppimiseen tarvitaan aikuisilta, sen 
vuoksi kodin ja koulun yhteistyö on erityisen tärkeää. Ennaltaehkäisevään 
työhön lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi on ryhdyttävä jo var-
haislapsuudesta alkaen. Lastenkulttuuria ja musiikkiluokkatoimintaa tulee 
vaalia Vantaalla, samoin kuin lasten ja nuorten urheilu- ja taideharrastus-
toimintaa. Yhteisöllistä rajat ylittävää yhteistyötä tulee kehittää eri ihmis- 
ja ikäryhmien välillä. Kulttuuri kuuluu kaikille, on keskeinen teemani vaa-
leissa ja se on mielestäni yksi kestävän kehityksen perusteemoista, joka 
luo hyvinvointia yhteisöihin. 
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Ulla Sajaniemi 
Perussuomalaiset, 443 
 
Hei, 
 
olen 50-vuotias kahden aikuistuvan nuoren äiti 
Maarinkunnaalta. Koulutukseltani olen äidin-
kielen ja kirjallisuuden sekä psykologian  
opettaja. Työskentelen Helsingin perusopetuk-
sessa äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina. 
Harrastan lukemista, ulkoilua ja vesiliikuntaa.  
 
Tunnen hyvin opetus- ja koulumaailmaa, myös 
erityisopetuksen puolta, monipuolisen työko-
kemukseni ansiosta. Aloitin luottamustehtävän  
Vantaan opetuslautakunnassa ja ammatillisen koulutuksen jaostossa 
syksyllä 2011.  
 
En ole hyväksynyt Vantaalla toteutettavaa perusopetuksen toimenpide- 
ohjelmaa. Opetusalan ammattilaisena ymmärrän, että tällaiseen  
koulumaailmaa voimakkaasti koskevan muutoksen toteuttamiseen  
tarvittaisiin paljon lisäresursseja ja esim. tilajärjestelyjen suhteen  
pienryhmäopetustilat. Olen myös vastustanut kaikkia Vantaan  
opetustoimeen kohdistettuja leikkauksia. Olen toiminut opettajien,  
oppilaiden ja kouluyhteisöjen puolestapuhujana. 
 
Kunnallisvaaliterveisin, Ulla Sajaniemi, PS 443 
 
sähköposti: ulla.sajaniemi.lh@vantaa.fi,  
kotisivut: www.ullasajaniemi.fi 

 
 
 
 
 

mailto:ulla.sajaniemi.lh@vantaa.fi
http://www.ullasajaniemi.fi/
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Arja Saunamäki 
”Kunta on hyvinvointivaltion koti.” 

Vasemmistoliitto,  631 
 
 

Toimin opettajana Rikosseuraamusalan kou-
lutuskeskuksessa ja Laurea ammattikorkea-
koulussa Vantaan Tikkurilassa.  Olen ollut 
opettajana runsaat 20 vuotta. Olin aikaisem-
min sosiaalityöntekijänä Kriminaalihuoltoyh-
distyksessä ja Helsingin kaupungin lastensuojeluvirastossa. Olen yhteis-
kuntatieteiden maisteri ja opetusalueeni liittyvät yhteiskuntatieteisiin. 
 
Mielestäni ensiarvoisen tärkeää on moniarvoisen varhaiskasvatuksen 
voimavarojen turvaaminen, sillä sen avulla kasvaa tasa-arvoisia suomalai-
sia. Olen myös sitä mieltä, että koulujen ja oppilaiden syrjäyttävä luokitte-
lu esimerkiksi valinnan vapauden nimissä on lopetettava, koska kaikille 
mahdollinen koulutusjärjestelmä on hyvinvointivaltiomme perusta. Mi-
nulle on myös tärkeää, että julkista liikennettä kehitetään, jotta voimme 
vähentää elinympäristömme vakavaksi uhaksi kasvanutta yksityisautoilua. 
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Hannu Takala 
Keskusta, 251 
 
Olen 40-vuotias erityisluokanopettaja Vantaan 
Mikkolan koulusta. Asun Vantaan Asolassa. 
Olen toiminut luokanopettajana, laaja-alaisena 
erityisopettajana ja erityisluokanopettajana 
yhteensä 14 lukuvuotta. Olen myös VOAY:n 
jäsen ja ehdolla hallituksen jäseneksi. Haluan 
kehittää itseäni jatkuvasti kouluttautumalla ja 
minua kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikutta-
minen. Harrastan kuntosalia, lenkkeilyä, sali-
bandya, sulkapalloa ja elokuvia. 
 
Olen vaaleissa ehdokkaana, koska haluan erityisesti vaikuttaa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin puolesta. Kouluihin on saatava pätevät, koulutetut 
ja pysyvät avustajat. Kouluille on myös taattava riittävät resurssit. Juuri 
nyt on tärkeää, että päätöksenteossa on mukana opetusalan ammattilai-
sia. Opettajat tuntevat koulun arjen ja heidän kauttaan se tieto välittyy 
päätöksentekoon. Pidän erityisen tärkeänä hyviä ja toimivia peruspalvelu-
ja ja koko elämänpiirimme turvallisuutta. 
 
Yhteistyöterveisin Hannu 
hannu.takala@eduvantaa.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hannu.takala@eduvantaa.fi
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Timo Teikari 
Perussuomalaiset (sit.), 449 
 

Martinlaakson koulu, opinto-ohjaaja 
 
Vantaan Perussuomalaiset 
Opettajien ja oppilaitten etujen puolustaja. 
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Esa Ylikoski 
Vasemmistoliitto, 639   
 

Tarjoan opetustyön ja kansalaistoiminnan kokemusta kun-
tavaikuttamiseen. Olen ollut vuodesta 2012 Vantaan ope-
tuslautakunnan varajäsen. Ryhmämme vastusti koulujen ja 
sivistystoimen leikkauksia opetuslautakunnassa 10. syys-
kuuta 2012. Ajankohtainen taistelu jatkuu tänä syksynä 
valtuustossa ja lautakunnassa - opettajien, oppilaiden, 
vanhempien, äänestäjien tuella. Samoin uudella valtuusto- 
ja lautakuntakaudella 2013-17. 
 

Asun Korson Metsolassa kuudetta vuotta ja olen ensi kertaa ehdolla Vantaan 
valtuustoon. Olen Korson vasemmiston uusi puheenjohtaja. Kannatan lähipal-
velujen ja lähidemokratian kehittämistä Vantaalla ja koko pääkaupunkiseudul-
la, jossa mielestäni tarvitaan laajempaa demokraattista seutuhallintoa ja ny-
kyistä pienempiä itsehallintoalueita. Valtion ja kuntien työnjakoa on kehitettä-
vä, kunnan huomio on saatava palvelujen tuottamiseen, toimeentulotuki ja 
omaishoidon tuki Kelan hoitoon. Veroparatiiseista verojänisten varoja kunta-
palveluihin! Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on sijoitettava varoja – pelissä 
on aina jokaisen kokonainen elämä, lähipiirinkin elämä – ja siten säästetään-
kin. 
 

Olen FM, toiminut 10 vuotta historian, yhteiskuntaopin ja ET:n opena sekä 
opona ja lopona peruskoulussa ja lukiossa Turussa ja Vantaalla, 12 vuotta kan-
sanopiston yhteiskunnallisten ja viestinnän opettajana sekä muutaman vuoden 
aikuisten peruskoululinjan vetäjänä ja kesälukion rehtorina. Nyt olen kymme-
nettä vuotta kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelman lehtorina 
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa HUMAKissa. Tarjoan uutta kokemusta 
ja osaamista valtuustoon.  
 

Olen kohtuullisesti kuntoileva, lukeva ja kirjoittava kuusikymppinen, toista ker-
taa naimisissa, perhepiirissä kummallakin kaksi aikuista lasta ja lapsenlapsi. 
Lasteni koulunkäyntiä ja opiskelua on tullut seurattua 25 vuotta. Vapaa-aikaani 
kuuluu kansalaistoimintaa mm. Lähiradiota ylläpitävän Kansan Radioliiton pu-
heenjohtajana, Vapaa-ajattelijain liiton pääsihteerinä (oto) sekä Rauhankasva-
tusinstituutin hallituksen jäsenenä. Pidän arvossa myös jäsenyyttäni uudessa, 
eduskunnan oikeusasiamiehen nimeämässä Ihmisoikeusvaltuuskunnassa 2012-
2016.  
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Hannu Suntio 
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 
SDP, 681  
  

  

OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdis-
tyksen puheenjohtaja 
Espoon kulttuurilautakunnan jäsen 
Olarin seurakuntaneuvoston jäsen 
Akavan Uudenmaan aluetoimikunnan jäsen 
ja pääsopijakeskusjärjestöjen yhdyshenkilö 
  
 HYVINVOINTIPALVELUT TURVATTAVA 
* Ensisijaisia ovat varhaiskasvatus- ja opetus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut 
* Eniten tukea ihmisen elinkaaren päihin 
   lapsille ja vähäosaisille vanhuksille 
 
KOULUTUS, SIVISTYS JA TYÖ 
ovat hyvän talouden perusta. 
 
SYRJÄYTYNEET 
ja syrjäytymisvaarassa olevat on pelastettava! 
 
KAIKKI PALVELUT 
liikenne, koulut, terveysasemat, neuvolat, hammashoitolat, kirjastot, hallit, 
kentät, luontoreitit, nuorisotilat... 
tasapuolisesti eri kaupunginosiin lähipalveluja suosimalla 
 
OIKEUDENMUKAISEN ESPOON PUOLESTA 
 
www.hannusuntio.fi 
www.facebook.com/hannu.suntio 
www.facebook.com/hsuntio 
 

ESPOOLAISET EHDOKKAAT 

http://www.hannusuntio.fi/
http://www.facebook.com/hannu.suntio
http://www.facebook.com/hsuntio
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Jaana Alaja 
erityisluokanopettaja, pääluottamusmies,    
sijaisäiti, kulttuuri- ja kirjastolautakunnan     
jäsen 
SDP, 374 
 
ELETÄÄN IHMISIKSI 
Jokaisen päivittäiseen kielenkäyttöön tulee kuulua 
”kiitos” ja ”anteeksi.”  Lähimmäisiä on kohdeltava 
arvokkaasti ja kunnioittavasti. 

Ihmistä ei saa uuvuttaa moninkertaisilla 
selvityksillä ja käynneillä eri tahojen puheilla hakiessaan päätöstä tai ratkaisua 
asiassaan. Lapsen tai aikuisen hädän poistamiseen riittää usein yksikin 
lähimmäinen, verkostopalaverien aika on myöhemmin. 

Vaatimusten rinnalla kulkee vastuu.  

KOULUTUS ON PARAS TAE TASA-ARVOON 

En tule hyväksymään leikkauksia varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja 
toisen asteen opiskelussa.  

KULTTUURI ON OLENNAINEN OSA HYVINVOINTIA 

Olen vakuuttunut siitä, että monipuolinen kulttuuritarjonta kaikkien ulottuville 
on välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta. Kulttuuriala on merkittävä työllistäjä 
Helsingissä ja sitä tulee vaalia. Kulttuurilautakunnan jäsenenä pidän 
olennaisena avustusjärjestelmää, jonka turvin voidaan antaa mahdollisuuksia 
yhä useammalle kaupunkilaiselle tuoda osaamistaan muiden iloksi. Kulttuurin 
tukeminen tuo iloa ja yhteenkuuluvuutta ja osallistaa ihmisiä. Helsingistä on 
tullut nopeasti iloisempi, tapahtumarikkaampi ja avoimempi kaupunki. Olen 
iloinen, että olen saanut olla edistämässä Helsingin kulttuurikasvua 
lautakuntatyöskentelyssä. 

Olen ollut päätöksenteossa vastuullinen ja yhteistyökykyinen. Näkemyksiäni on 
kuultu ja perusteluni ovat vakuuttaneet. Olin mukana vaikuttamassa siihen, 
että määräaikaisten opettajien palkanleikkaus kesäajalta peruttiin.  

Lue lisää: www.jaanaalaja.fi 

HELSINKILÄISET EHDOKKAAT 
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Sirkku Ingervo   
erityisopettaja, opinto-ohjaaja, luokanopettaja, 
KM, sosiaalilautakunnan pj. , 
kaupunginvaltuutettu 
Vihreät (sit.), 944 
  

TUKEA NUORTEN, LAPSIPERHEIDEN,  
KOULUJEN JA IKÄIHMISTEN ARKEEN! 

Äitinä ja kaupunginvaltuutettuna pidän tärkeänä, että päivähoidosta, kou-
luista, terveys- ja sosiaalipalveluista huolehditaan hyvin. Elämäntehtäväni 
on lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy - elämäni eri alueilla. Olen va-
linnut vihreät, sillä elämänsuojelussa ihmisen, ja ympäristönsuojelu kul-
kevat käsikädessä. Äidin Sydäntä ja Naisen Viisautta. 
 
Koulutustakuu toteutuu parhaiten, kun päivähoidon ja peruskoulujen 
ryhmäkoot saadaan pienemmiksi ja vanhemmuuden tukitoimet ajoissa. 
Vuorotyössä käyvän yksinhuoltajavanhemman pienten koululaisten riittä-
vä hoito pitää myös turvata. Kouluissa erityisopetukseen ja oppilashuol-
toon panostamisella saadaan tuloksia. Tuntikehyksen leikkaaminen on 
hölmöläisten peiton jatkamista. Koulupudokkuus voidaan estää kouluja ja 
koteja tukemalla. Peruspalveluista ei saa leikata. Pienemmät ryhmäkoot, 
kohtuuhintaiset vuokra-asunnot ja harrastukset ovat tärkeitä kaikille! 
Lapsuus on tärkein luonnonvara. Ilman lapsia ei ole tulevaisuutta. Eriar-
voistumiskehitys ja sen sukupolvistuminen voidaan pysäyttää. Koulutuk-
sesta lähtee kaikki. Lapsuuteen ja koulutukseen resurssointi on investoin-
tia tulevaisuuteen!  
 
www.sirkkuingervo.fi 
 
 
 
 

http://www.sirkkuingervo.fi/
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Laura Nurminen 
Kokoomus, 240   
 
Kasvatuksen ja koulutuksen tukipilarit  
turvallisiksi 
 
Olen kasvatus- ja koulutusalan ammattilai-
nen, peruskoulun opettaja, varapääluotta-
musmies, HOAY:n ja OAJ Pääkaupunkiseudun 
puheenjohtaja sekä OAJ:n hallituksen ja val-
tuuston jäsen.  
 
Minulle tärkeitä turvattavia asioita ovat: 
- laadukas varhaiskasvatus ja opetus riittävän pienissä ryhmissä lähellä 
kotia  
- lasten ja nuorten sekä kaupungin henkilöstön hyvinvointi 
- iloinen ja suvaitsevainen Helsinki 
- yhteistyö 
 
Olen juuri 40-v täyttänyt asioihin napakasti tarttuva, aikaansaava helsinki-
läinen. Osaan organisoida tehokkaasti ajankäyttöni ja olen valmis kääri-
mään hihat helsinkiläisten yhteisten asioiden hoitamiseen.  
 
Näkemykseni mukaan toiminta ammattijärjestökentässä tuo hyvän ko-
kemuspohjan politiikankin puolelle. Olen seurannut tarkasti helsinkiläistä 
päätöksentekoa, oppinut luottamustehtävieni kautta paljon uutta sekä 
syventänyt tietojani ja ymmärrystäni mm. koulutuksen laajasta kentästä. 
Niinpä katson olevani nyt valmis kaupunginvaltuutetun vastuullisen teh-
tävään. Olen ehdolla kunnallisvaaleissa ensimmäistä kertaa. 
 
Lue nettisivuiltani www.lauranurminen.net lisää ajatuksistani ja seuraa 
menoa www.facebook.com/lauranurminen.valtuustoon tai meilaa lau-
ra.nurminen@opettaja.fi 
 
Ollaan yhteydessä! 


