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Heli Hakala   146 

Kokoomus  

 

TM, erityisopettaja 

Sotunki, Hakunila  

heli.hakala@eduvantaa.fi 

Olen Heli Hakala, kuntavaaliehdokas ja syntyperäinen 

vantaalainen. Koulut olen käynyt Korsossa, opiskellut olen 

Helsingissä (TM, erityisopettaja) ja nykyään asun Sotungissa 

perheeni kanssa. Pidän tärkeänä, että kaikki saisivat hyvät eväät 

elämään kotoa ja koulusta. Koulussa tukea tarvitseville pitää olla 

apua tarjolla ja kaikille on taattava oppimis- ja opettamisrauha, 

varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. 

 

 

 

Elina Hasa   121  

SDP 

 

Olen 41-vuotias luokanopettaja ja koulutettu hieroja. Olen 

naimisissa ja perheeseemme kuuluu kaksi kouluikäistä lasta ja 

kääpiövillakoira. Harrastan mm. jalkapalloa, sählyä, pyöräilyä ja 

hiihtoa. 

 

Olen kuntavaaliehdokkaana, koska haluan olla mukana 

vaikuttamassa kuntalaisten hyvinvointiin ja yhdenvertaisiin 

koulutusmahdollisuuksiin. 

 

Minulle tärkeitä teemoja ovat varhaiset ja oikea-aikaiset 

tukitoimet, oppilaiden edistyminen ja opettajien jaksaminen, 

lapsiperheiden palvelut sekä kaikille saatavilla olevat matalan 

kynnyksen harrastusmahdollisuudet. 
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Loviisa Kaartokallio   651  

Kristillisdemokraatit 

Olen 42 -vuotias luokanopettaja, neljän pojan äiti ja aktiivinen 

lasten, perheiden ja koulutuksen puolestapuhuja. Olen 

varavaltuutettu ja vapaa-ajanlautakunnan jäsen sekä 

kirkkovaltuutettu ja vanhempainyhdistysaktiivi. Harrastan 

liikuntaa. 

Lapsiperheiden ja nuorten tukeminen ja eriarvoisuuden sekä 

syrjäytymisen ehkäisy ovat minulle sydämen asia. 

Monipuoliseen kasvun ja oppimisen tukeen tulee panostaa myös rahallisesti. Vantaalla on 

kehitettävä ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita perheiden tueksi. Perheiden 

konkreettinen tukeminen on aloitettava jo neuvolasta. Oppimisen tukeen on panostettava 

mm. varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ryhmäkokoja pienentämällä ja lisäämällä laaja-

alaisten erityisopettajien ja oppilashuollollisten resurssien määrää. Perusopetuksessa saatu 

varhainen, monipuolinen ja laadukas tuki on avainasemassa nuoren toisen asteen opintoja 

ajatellen. Oppimisen tuen lisäksi nuorten hyvinvointia tulee tukea kehittämällä 

mielenterveyspalveluita ja työllistymismahdollisuuksia toisen asteen koulutuksen jälkeen. 

Harrastusolosuhteiden kehittäminen ja harrastamisen mahdollistaminen on osa tätä 

hyvinvointia tukevaa työtä sekä erinomainen keino ehkäistä syrjäytymistä. 

Lähiliikuntapaikat ja liikuntapuistot sekä aktiivinen seuratoiminta on tärkeä osa tätä 

hyvinvointia tukevaa verkostoa.  

Alueellista hyvinvointia tulee tukea laadukkailla peruspalveluilla, ehkäisemällä alueellista 

eriarvoistumista sekä yhteisöllisyyteen ja arjen sujuvuuteen panostamalla. 

Vantaan tulee olla yritysystävällinen kumppani. Kaupunkiamme tulee kehittää luontoa 

kunnioittaen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. kaavoituksen avulla 

houkuttelevammaksi myös mm. pientalollisille. Liikkumisen kannalta tulee huomioida 

Vantaan kylämäisyys ja satsata kattavaan, toimivaan ja ketterästi muutettavaan julkisen 

liikenteen verkkoon ratikan sijaan. 

Tutustu tavoitteisiini tarkemmin: 

loviisakaartokallio.com  

facebook.com/lkaartokallio 

 

 

 

 

 



Mika Koskinen   169 

Kokoomus  

FM, historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY ry) 

puheenjohtaja, luottamusmies 

mikaheikki.koskinen@outlook.com 

0505276999 

Tavoitteeni kuntapäättäjänä on selkeä: 

1. Vantaa on houkutteleva ja vetovoimainen kunta ihmisille ja 

yrityksille. Kaavoituksella huolehditaan, että kaupungin kasvun 

myötä myös verotulot kasvavat. Tämä edellyttää mm. riittävää pientalovaltaisen 

rakentamisen edistämistä ja työllisyysasteen nostamista. 

2. Koulutukseen sijoittaminen on kunnan parasta taloudenhoitoa. Kasvatukseen ja 

oppimiseen sijoittaminen on myös keskeinen kunnan vetovoimatekijä. Investointeja on 

kohdennettava ensisijaisesti päiväkoteihin, kouluihin ja oppilaitoksiin. Koulutuksella 

mahdollistetaan myös tulevaisuuden osaava työvoima ja yrittäjyys. Muut investoinnit 

tehdään vastuullisesti harkiten niiden taloudellinen mielekkyys ja oikea-aikaisuus.  

3. Verotuksen suhteen mottoni on ”vähemmän on enemmän”. Enemmän verotuloja 

voidaan saada ilman veronkorotuksia. Vastustan kuntaveron ja kiinteistöveron korotuksia. 

Miksi nämä asiat ovat minulle tärkeitä? 

1. Olen historian ja yhteiskuntaopin opettaja Vantaan Korsossa. Opetusalalla olen toiminut 

neljännesvuosisadan ja nähnyt, kuinka tärkeä rooli koululla on lasten ja nuorten 

tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille. Sote-ratkaisun myötä kunnan suurimmaksi toimialaksi jää 

kasvatuksen ja oppimisen toimiala. On tärkeää, että kaupunginvaltuustoon saadaan 

mahdollisimman monta kokenutta opetusalan ammattilaista.  

2. Vuosien kuluessa olen havainnut kaupungissa paljon myönteistä kehitystä ja voimakasta 

kasvua. Kaupungin jatkuvan kasvun on merkittävä myös verotulojen kasvua. Luontevin 

tapa verotulojen lisäämiseksi on työllisyysasteen nostaminen, ei verojen lisääminen. 

Työllisyysaste nousee parhaiten, kun Vantaalle sijoittuu työllistäviä yrityksiä ja osaavaa 

työvoimaa.  

3. Olen ollut vantaalainen vuodesta 1997 ja nähnyt kaupungin kasvua ja kehitystä eri 

vuosikymmenillä. Erityisen iloinen olen ollut täällä järjestettävistä kulttuuritapahtumista sekä 

Vantaan tarjoamista monipuolisista liikuntamahdollisuuksista.  

Nuorten Liikkuva opiskelu -hanketta (maksuton kuntosali ja uinti toisen asteen opiskelijoille) 

on ehdottomasti jatkettava ja mahdollisuuksien mukaan laajennettava koskemaan 

arkipäivien klo 6–16 ulkopuolista aikaa. Se vahvistaa kuntatason kansanterveystyötä 

Sporttikortti 70+ tavoin. 
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Kai-Ari Lundell   529 

PS  

Luokanopettaja  

Kaupunginvaltuutettu  

Opetuslautakunta  

Sisäilma-asioiden neuvottelukunta  

 

Kovin koulun puolustaja 

Oppimisen tason nostoon lisää rahaa. Koulujen väliset erot 

tasattava. Koulukiusaamiselle saatava stoppi. Ei enää yhtään 

homekoulua. Kouluruokaan laatua.  

Vantaan vanhusten palvelut saatava kuntoon. Omaishoidon tukeen korotus. Sporttikortti 

kaikille yli 65-vuotiaille.   

Ylettömän kallis Vantaan ratikka jäihin. Tilalle halvemmat ja joustavammat sähkö- tai 

kaasunivelbussit. Ei vantaalaisten rahaa turhaan Suomi-rataan. Riittävästi parkkipaikkoja. 

 

 

Jukka Mölsä   127  

SDP 

Olen opettaja ja vararehtori Sotungin koulusta. Tällä hetkellä 

työskentelen työsuojeluvaltuutettuna. Vuoden 2012 

kuntavaaleissa minut valittiin ensimmäisen kerran 

kaupunginvaltuustoon. 

Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan puolustaa 

laadukasta opetusta kaikille. Ilman riittävää rahoitusta se ei 

onnistu. Esimerkiksi inkluusio vaikuttaa säästötoimenpiteeltä 

ilman riittävää resurssointia. Eritystarpeiden huomioimisen 

lisäksi koulujen tulisi pystyä tukemaan paremmin myös niitä oppilaita, joilla ei oppimisen 

haasteita ole.  

Kentältä kuuluu paljon viestejä avoimien oppimistilojen aiheuttamista haasteista muun 

muassa melun ja työrauhan suhteen. En uskokaan, että avoimet oppimistilat ovat tulleet 

jäädäkseen, vaan pidän niitä aikamme ohimenevänä ilmiönä. Valtuutettuna huolehtisin siitä, 

että tiloja suunniteltaessa, niiden toimivuudesta kysyttäisiin enemmän opettajilta, oppilailta 

ja vanhemmilta.  



Näen päivittäin työssäni, kuinka laadukkaalla opetuksella voidaan turvata tasa-arvon ja 

hyvinvoinnin toteutuminen yhteiskunnassa, Koulutus ja sivistys ovat arvoja, joista emme voi 

tinkiä. 

Perheeseeni kuuluu vaimo Minna, Mauri 2 v, sekä kissat Helga ja Rurik. 

Arvoisa lukija. Kannustan sinua äänestämään opettajaa valtuustoon. Jos ei minua, niin 

jotain meistä opettajaehdokkaista. Näin saat parhaiten äänesi kuuluviin Vantaan kaupungin 

päätöksenteossa! 

 

 


