
1.  Kuka olet?
(svenska svaren efter de finska)
Olen Henrik Wikström. 26-vuotias ”paljasjalkainen” inkoolainen. Olen valtiotieteiden
maisteri sekä RKP:n varapuheenjohtaja. Olen toiminut kunnanvaltuustossa Inkoossa
vuodesta 2013 ja vuodesta 2017 kunnanhallituksen puheenjohtajana. Olen täysin
kaksikielinen (ruotsi/suomi) ja lisäksi puhun englantia, ranskaa ja saksaa. Olen varttunut
Inkoon Tähtelässä maatalousyrittäjäperheessä.

Minulla on laajat verkostot ja uskon niistä olevan Inkoolle hyötyä. Olen aikaansaava
päättäjä, jolle yhteistyö sekä Inkoon ja inkoolaisten etu ovat tärkeitä. Vapaa-ajalla
mielelläni lenkkeilen, käyn salilla ja tapaan ystäviäni. Parasta Inkoossa ovat mielestäni
ihmiset, rento ilmapiiri ja luonto.

Olen ehdolla, koska haluan rakentaa yhdessä kanssasi vielä toimivampaa kuntaa meille
kaikille. Hyvinvointi, koulutus ja yrittäjyys ovat minulle tärkeitä asioita.

2.                         Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
Olen toiminut kunnanvaltuutettuna Inkoossa vuodesta 2013. Ensimmäisellä
toimikaudellani vaikutin mm. sivistyslautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Tällä
toimikaudella olen toiminut kunnanhallituksen puheenjohtajana. Olen mukana useassa eri
työryhmässä, kuten esim. joukkoliikennetyöryhmässä sekä alueellisessa
rantaratatyöryhmässä. 

3.                         Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Mielestäni hyvin. Itse kuitenkin toivoisin, että voisimme kuntana muodostaa selkeämmän
vision sille, miltä kunnan tulisi näyttää kymmenen vuoden kuluttua. Olemme laatineet
strategian neljälle vuodelle ja se on mielestäni lyhyehkö aika. On totta, että valtuuston
tulee päivittää strategia kerran toimikautensa aikana. Itse toivoisin, että tuleva valtuusto
uskaltaa laatia vision kymmenen vuoden päähän. Kestävä kehitys, kasvava etätyö ja sitä
kautta tuleva digitalisaatio sekä kunnan mahdolliset muuttuvat tehtävät sote-uudistuksen
kautta, luovat kyllä kiinnostavan kontekstin meille kuntana. Mielestäni meidän tulee olla
rohkeita ja uskaltaa katsoa tulevaisuuteen. On hyvä muistaa, että kuntakehittäminen ei
tapahdu hetkessä. Näin ollen on hyvä olla selkeä kuva ja yhteinen näkemys siitä, mihin
suuntaan ollaan menossa. 

4.                         Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin
Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden
asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan
pahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä
tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten
asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis
laittamaan teltan lupaehdoksi?

Mikäli itse vaikutan kyseisessä lautakunnassa, toivoisin, että teltan asettamisesta
laadittaisiin selvitys. Kyseessä on kuitenkin viranomaisasia ja asiaa meillä käsittelee
rakennus- ja ympäristölautakunta.  



5.                         Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.
Meidän tulee todellakin panostaa asuntopolitiikkaan ja sen kehittämiseen toden teolla. 
Mielestäni meidän tulee panostaa asuntopolitiikan monimuotoisuuteen. Keskustaan
tarvitsemme lisää esim. kerrostaloja, jotka soveltuisivat esim. nuorille, mutta myös
ikäihmisille. Vuokra-asumisesta on myös pulaa. Tarvitsemme toki myös lisää
omakotitalotontteja sekä rivitaloratkaisuja. Mielestäni, mikäli Degerbyn kunnallistekniikka
saadaan toteutettua, kunnan tulisi myös kaavoittaa omakotitalotontteja sinne. Keskustaan
tarvitsemme lisää asumisratkaisuja myös palveluidenkin näkökulmasta. Se on kuitenkin
haasteellista, koska kunnalla on rajallisesti omaa maaomistusta keskusta-alueella. Uskon,
että Inkoo voi houkutella lapsiperheitä muuttamaan Inkooseen ja tämäkin on huomioitava
kaavoituksessa. Mukavat ja viihtyisät asuinalueet ovat kaikille tärkeitä. 

6.                         Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä
Fortumin suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin,
esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien
koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi
kuntaan.
Mielestäni olisi upeaa, jos voisimme joskus avata yläkoulun Inkoossa. Uskoisin sen
vaikuttavan positiivisesti kunnan vetovoimaan. Nykyiset oppilasennusteet huomioon
ottaen, viranhaltijakunta on arvioinut, ettei tämä olisi kannattavaa oppilasmäärät huomioon
ottaen. Maailma voi kuitenkin muuttua, joten en itse kuoppaa tätä ajatusta suoraltaan.
Tilanne kuitenkin vaatii sen, että lapsimäärän suhteen tapahtuu positiivinen kehitys. Tänä
vuonna näyttää siltä, että syntyvyys on kasvussa. 

7.                         Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu
osaaminen molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä
mieltä olet kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?
Laki ei suoraan näitä tunnista, ts. kyseiselle ratkaisulle on lainsäädännöllinen este. Jos
katsotaan tulevaisuuteen, tämä voi olla vaihtoehto siten, että molempien kieliryhmien
oppilaat käyttävät samoja tiloja. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että on tärkeää, että
lapselle tulee vahva äidinkieli. Näissä ratkaisuissa on myös riskinä se, että toinen kieli jää
varjoon, mikä on huono asia. Ratkaisun pitää siis olla pedagogisesti hyvin harkittu ja itse
kannustan vahvempaa yhteistyötä yli kielirajojen. Myös kielisuihkuja eri kielillä voisi
tehostaa. 

8.                         Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Mielestäni tärkeintä on panostaa ennaltaehkäiseviin palveluihin. Meidän tulee luoda
ikäihmisille mielekäs ja turvallinen arki. Meidän tulee järjestää mukavaa päivätoimintaa.
Myös kansalaisopiston kurssit ovat tärkeitä ikäihmisille. Hyvät liikuntamahdollisuudet ovat
ikäihmisille tärkeitä ja meidän on myös luotava enemmän mukavia
ulkoliikuntamahdollisuuksia.

Itse uskon, että meidän tulee myös edistää senioriystävällisiä kohtuuhintaisia
asumisratkaisuja Inkoon keskustassa lähellä palveluita. Lönneberga-yksikköä tulee myös
kehittää siten, että voimme järjestää siellä enemmän toimintaa, joka tukee ikäihmisten



kokonaisvaltaista hyvinvointia. Yhteistyö kolmannen sektorin, eli mm. yhdistysten kanssa
on tärkeää, sillä yhdistykset voivat myös luoda toimintaa. 

Maailma digitalisoituu, mutta meidän on muistettava se, että etenkin ikäihmisten
keskuudessa digitaaliset ratkaisut eivät ole vaihtoehto. Mielestäni meidän tulee järjestää
esim. kansalaisopiston kautta sopivasti ”räätälöityjä” koulutuksia, joilla opetetaan myös
ikäihmisiä käyttämään sähköisiä palveluita. 

Korona on kurittanut ikäihmisten hyvinvointia ja esim. yksinäisyys on kasvussa. Mielestäni
on tärkeää, että huolehdimme nyt siitä, että ikäihmiset huomioidaan ja luomme aktiivisesti
toimintaa, mikä korjaa koronan luomaa vajetta hyvinvointipalveluihin. 

Meidän tulee aktiivisesti myös tehdä töitä sen eteen, että tulevaisuudessakin palvelut ovat
edelleen saatavissa lähellä inkoolaisia. Palvelut tulee saada omalla äidinkielellään, joko
ruotsiksi tai suomeksi. 

9.                         Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista
vanhuksiin?
Tämä on erittäin kattava kysymys, mutta pyrin vastaamaan tähän suhteellisen napakasti.
Ensiksi meidän on kaikissa ikäryhmissä panostettava ennaltaehkäiseviin palveluihin. Se
on erittäin tärkeää juuri nyt sillä, koronavirusepidemia on monelta osin vaikuttanut
negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin. 

Inkoon tulee olla lapsi- ja perheystävällinen kunta. Uskon, että voimme myös jatkossa
houkutella enemmän lapsiperheitä kuntaan. Minä haluan, että lapsille ja nuorille tarjotaan
mielekäs harrastus heti koulupäivän jälkeen. Olemme olleet mukana ns. Suomen-mallin
kuntakokeilussa ja se on osoittautunut onnistuneeksi. 

Nuorten arki on monelta osin hyvin erilaista kuin aiemmin ja moni nuori kokee jo henkistä
väsymystä yläkouluiässä. Meidän tulee panostaa matalan kynnyksen
mielenterveyspalveluihin sekä huolehtia nuorisotoimen resursseista. Minä toivon, että
voisimme löytää paremmat tilat nuorisotalolle sekä kehittää skeittipuistoa. 

Nuoret aikuiset ovat pitäneet siitä, kun olemme elävöittäneet pienvenesatama-aluetta
yhdessä yrittäjien kanssa. Tätä työtä on jatkettava, varsinkin kun on todennäköistä, että
pienvenesatama-alue kehittyy. 

Itse koen, että meidän tulee kehittää mukavia ulkoliikuntamahdollisuuksia, jotka
kannustavat ulkona liikkumiseen. Tässä työssä yhteistyö yhdistysten kanssa on tärkeää.
Itse toivon, että meillä on jatkossa Inkoon keskustassa rantaraitti, joka kulkee Lilluddenilta
Katajanokalle. 

Mielekäs arki koostuu monesta eri asiasta ja minä haluan edistää Inkoota, joka huomioi
ihmisten tarpeet eri elämän vaiheissa. Lapsilla tulee olla turvallinen varhaiskasvatus sekä
kouluympäristö, jossa on mukava oppia ilman vaaraa joutua kiusatuksi. Meidän tulee
kannustaa lapsia ja nuoria kurottamaan kohti omia unelmiaan. 

Meillä Suomessa etätyön suosio kasvaa ja se tulee varmaan näkymään myös
palvelukehityksessä etenkin mitä tulee digitaalisuuden ja verkkoyhteyksien suhteen. Myös



joukkoliikenteeseen on edelleen panostettava, asuntopolitiikkaa tietenkään unohtamatta. 

10.                      Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Itse koen olevani aika aloitteellinen. Taitaa olla niin, että kuulun niihin valtuutettuihin, joka
on jättänyt eniten valtuustoaloitteita tällä toimikaudella. Kaikki vaikuttaminen ei suoraan
liity myöskään pelkästään paikalliseen vaikuttamiseen vaan pyrin myös nostamaan esiin
sellaisia asioita, jotka ovat tärkeitä Inkoon näkökulmasta, mutta niiden edistäminen
tapahtuu valtakunnan politiikassa. 

11.                      Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Inkoon vaikuttamismahdollisuudet jatkossa, mikäli sote-uudistus toteutuu, sekä se, että
meidän kehitysvireemme sakkaa. Toki talous herättää myös huolta, mutta on syytä
muistaa, että me voimme myös ohjata sitä omalla politiikallamme. Liian isoksi kasvanut
investointimäärä osoittaa sen, että Inkoossa ei aina olla uskallettu tehdä päätöksiä.
Kehittäminen vaatii aina rohkeutta ja itse luotan siihen, että toimivan dialogin avulla
yhdessä kuntalaisten kanssa voimme saavuttaa parhaimmat ratkaisut Inkoon ja
inkoolaisten parhaaksi. Minä toivon myös, että hyvä yhteistyön kulttuuri päättäjien
keskuudessa jatkuu myös tulevalla valtuustokaudella. 

Jag har varit fullmäktigeledamot sedan 2013 och sedan 2017 även
kommunstyrelsens ordförande. Därtill har jag fungerat i flera nämnder och i arbetsgrupper

Jag upplever att jag innehar en god insyn i strategierna. Jag
hoppas att vi under nästa fullmäktigeperiod kunde göra en kommunstrategi som sträcker
sig tio år framåt. Att ha en tydlig vision som man är viktigt.

Jag tycker att man borde utreda möjligheten för det (täcka sprängningarna).
Det här handlar om ett myndighetsärende så det är viktigt att dylika ärenden sköts juridiskt
korrekt.

Vi måste verkligen satsa på vår bostadspolitik. Behovet har aktualiserats
redan nu men ifall utvecklingen fortskrider på Joddböleområdet måste vi se till att vi har
egnahemshustomter lediga men även andra boendeformer som t.ex. radhusboende.
Höghus i kyrkbyn skulle behövas före seniorer. Unga skulle igen behöva fler
hyreslägenheter.

Tanken om ett eget högstadium är fint men med tanke på det rådande
elevunderlaget så finns det inte realistiska möjligheter för det. Men ifall läget ändras vore
det ändamålsenligt att analysera läget på nytt.

Lagen känner inte igen direkt dylika lösningar. Att dela på utrymmen
kan vara ett alternativ för oss i framtiden men det är alltid viktigt att alltid trygga barnens
rätt till sitt modersmål. Samarbete över språkgränserna kunde vi ytterligare stärkas.

Satsningar på förebyggande välfärdstjänsterna är viktiga. Vi



behöver utveckla Lönneberga samt se till att vi har mer seniorvänliga boendealternativ i
kyrkbyn nära servicen. Därtill måste satsa på att motarbeta ensamheten bland äldre.
Coronan har påverkat negativt äldres välmående så det är nu det krävs satsningar.

Jag upplever att jag har lätt att ta initiativ. Jag har gjort
flera motioner under pågående fullmäktigeperiod men det är bra att komma ihåg att det
finns flera sätt att påverka. Allt handlar om samarbete i slutändan så för att få någon
förändring gjord krävs det att man kan samarbeta.

Hur våra påverkningsmöjligeter förändras i och med vårdreformen.
Det är något jag oroar mig för. Därtill så bör vi noggrant följa med vår ekonomi med tanke
på den stora investeringsbördan vi har. En sak jag också oroar mig för är vilka negativa
effekter coronan har på människors välmående

________________________________________________________________________

1. Kuka olet?
Olen Rasmus Sulonen 25- vuotias syntyperäinen inkoolainen nuori. Ammatiltani olen
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Töiden ohella opiskelen Diakin ammattikorkeakoulussa ja
tarkoituksena on valmistua tämän vuoden lopussa ja erikoistua mielenterveys- ja
päihdetyöhön. Luonteeltani olen iloinen ja aikaansaava henkilö.

2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
Viimeiset neljä vuotta olen toiminut Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenenä.

3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Olen tutustunut Inkoon kunnan strategioihin omatoimisesti.

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin
Joddbölessä
tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta
lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen
mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten
asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis
laittamaan teltan lupaehdoksi?
Mielestäni on ikävää, että murskaimen aiheuttava melu sekä tuulen mukana lentävä
kivipöly vaikuttaa henkilöiden asumismukavuuteen. Pro Inkoon esittämä ehdotus
murskainten asettamisesta isoon telttaan voisi olla toimiva ratkaisu asialle. Lupaehdoksi
laittaminen on kuitenkin asia, jota minun pitäisi tarkastella hieman laajemmin, ennen kun
sanon asialle suoraa vastausta.

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.
Mielestäni Inkooseen pitäisi pystyä rakennuttamaan sellaisia asuntoja, jossa huomioidaan
kaikki henkilöt yksinasuvista perheellisiin. Asuntojen on mielestäni lisäksi oltava
hintatasoltaan sellaisia, että niissä on mahdollista henkilöiden asua. Lisäksi asuntojen
rakentamisessa tulee huomioida esimerkiksi liikunnalliset rajoitteet. Omistusasuntojen ja
vuokra asuntojen sijaintiin on myös tärkeää kiinnittää huomiota.



6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen
sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.
Olisi upeaa, jos Inkooseen saataisiin paljon uusia nuoria lapsiperheitä. Mielestäni
yläasteen tuominen Inkooseen ei ole kuitenkaan vielä ajankohtaista, sillä yläasteen
saaminen kuntaan riippuu myös monesta muustakin tekijästä. En kuitenkaan ole yläastetta
vastaan. Ajankohta on mielestäni tällä hetkellä ainoastaan väärä.

Koulukyydit ovat mielestäni sellainen asia, jota pitäisi pystyä tarkastelemaan uusiksi, sillä
bussit ovat useasti todella täynnä kouluun mentäessä.

7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
Molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?
Kaksikielisyys on mielestäni rikkaus ja onkin upeaa, että Inkoossa on kaksikielisiä
päiväkoteja sekä kouluja. Ollaan ylpeitä kaksikielisyydestä!

8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?

Kysymys on todella laaja, mutta tässä muutama asia, jotka on mielestäni tärkeää nostaa
esille.
Ikääntyviä ei saa missään nimessä unohtaa. Mielestäni Inkoossa on otettava huomioon
väestön ikääntyminen päätöksenteossa, palveluissa sekä vahvistettava heidän
osallisuuttaan.
Mielestäni on myös tärkeää, että ikääntyville tarjotaan riittävästi mahdollisuuksia pitää
itsestään huolta esimerkiksi inhimillisen vuorovaikutuksen ja harrastusten kautta.
Esteettömyys ja turvallinen elinympäristö myös edistää ikääntyvien liikkumista ja
osallisuutta.

9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
Kehittäisin erityisesti matalan kynnyksen palveluita sekä lasten- ja nuorten hyvinvointiin
liittyviä asioita. Esimerkiksi nuorisopalveluihin pitäisi pystyä saamaan riittävästi
ammattitaitoista henkilökuntaa, jotta nuorille voidaan tarjota tukea myös kodin ulkopuolella.
Erityisesti koronavirus on lisännyt mielenterveydellisiä haasteita ja näihin on kunnassa
pystyttävä reagoimaan riittävän ajoissa.

10. Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?

Mielestäni olen aloitteellinen henkilö.

11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?

Suurin huoleni on täällä hetkellä lasten- ja nuorten hyvinvointi sekä heidän päihteiden
käyttö. Koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti monen nuoren henkilön mielenterveyteen,
eikä kunnassa pystytty vastaamaan siihen mielestäni tarvittavalla tavalla. Nuorisopalvelut
ovat tässä asiassa avainasemassa, mutta nuorisoalan tutkintoa omaavaa henkilökuntaa ei
olla saatu palkattua kuntaan nuoriso-ohjaajaksi. Iso kysymys onkin se, että miksi kuntaan



ei saada hakijoita, joilla olisi riittävä ammattitaito vastaamaan nuorten tarvitsemaan apuun.
Toinen huoleni on nuorten päihteiden käytössä, sillä etenkin huumausaineiden käyttö on
kasvanut nuorten keskuudessa ja siihen pitää pystyä vastaamaan ennaltaehkäisevästi.
Panostamalla lasten- ja nuorten palveluihin voimme edistää kunnan tulevaisuutta.

___________________________________________________________________________________

Kuka olet?
Hannu Pesonen
Olen 64-vuotias inkoolainen vuodesta 1984 ja uudestaan ehdokkaan kunnallisvaaleissa.
Asun Inkoon Dalissa, ja olen LKV ja logistiikan konsultti, lopetin edellisellä työantajalla 23
vuoden toimitusjohtajan pestin vuoden vaihteessa. ( Siirryin eläkkeelle)
En kuitenkaan malttanut kokonaan lopettaa ja teen töitä omassa yhtiössä.
Olen ehdolla koska mielestäni on tärkeää vaikuttaa yhteisiin asioihin omassa kunnassa ja
jokainen haluava voi osallistua kehittämiseen niillä osa-alueilla, jotka tuntevat vahvaksi.
Parasta on, kun saa esittää oman näkemyksensä, ja se saa kannatusta kaikilta.
Perhe, lapset ja lapsenlapsi ovat tärkeitä asioita minulle ja olen ollut osallistumassa ja
vaikuttamassa nuorten harrastusmahdollisuuksiin Inkoossa.
Kokoomus ja sen arvot sopivat minulle parhaiten ja olen ylpeä saadessani mahdollisuuden
olla puolueen ehdokas kunnallisvaaleissa.

Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
Olen ollut Inkoon valtuustossa vuodesta 2012, toimien mm. hallituksen jäsenenä,
tarkastuslautakunnan puheenjohtajana, nyt olen varavaltuutettu ja olen teknisen
lautakunnan jäsen.
Itselleni parhaiten sopivana asiana pidän elinkeinotyöryhmän jäsenyyttä jo useamman
vaalikauden aikana.
Ab Ingå Båthamnar – Inkoon Venesatamat Oy:n hallituksen jäsenenä ja myöhemmin
puheenjohtajana olen toiminut sen perustamisesta 2011 asti, yhteinen tavoitteemme on
toteuttaa suunniteltu osakeanti 2023 keväällä.
Olen kiinteistötoimitusten uskottu mies, jossa minua auttavat Isännöitsijän ammattitutkinto
ja LKV-pätevyys.

Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Olen saanut olla vaikuttamassa niihin valtuuston strategiapalavereissa ja osallistunut
suunnitteluun elinkeinotyöryhmässä, missä ollut vaikuttamassa kunnan päätöksiin mm.
Jodbölessa ja Inkoon Portissa koskien niissä tapahtuvaa kehitystä.

Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä
tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta
lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen
mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten
asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis
laittamaan teltan lupaehdoksi?



Aikaisemman työtehtävän vuoksi olen joutunut jääväämään itseni, kun on käsitelty
Rudukseen liittyviä päätöksiä. Nyt ei ole sellaista rasitetta olemassa.
Yksinkertaisesti laittaisin lupaehdoksi tunnelilouhinnan, jos saisin päättää. Näin syntyisi
hyvää ja edullista kylmävarastotilaa myöhempää käyttöä varten ja se oli yksilöllinen
ratkaisu Inkoossa joka vetäisi alan yrityksiä alueelle.

Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.

Inkoossa tapahtuu tällä hetkellä paljon; Inkoon rannan lisäksi on kerrostalo suunnitelmia
Mäntytiellä, SRK:lla on kerrostalo tontti myytävänä, Mamma Mian taakse tulee rivitaloja ja
vesitornin lähistölle on suunnitteilla asuntorakentamista. Edullista vuokra-asuntotuotantoa
tarvittaisiin nuorille välttämättä. Kunnalle palautui ”NBK:lle” varattu alue ja kunnalla on
tontteja tarjolla, Bonavan ja SRK:n lisäksi. Nämä siis käynnissä olevien rakennuskohteiden
lisäksi. Itse pidän myös äärimmäisen tärkeänä manneralueen kaavan hyväksymistä ja
siinä merkittyjen rakennusoikeuksien toteutumista. Inkoon vetovoima on maaseudulla
asuminen osalle kuntaan muuttajista.
Arvioni mukaan kaavoitus on toiminut viimeisen 3 vuoden aikana esimerkillisesti Inkoossa
ja muutenkin Inkoo kehittyy hyvällä vauhdilla.

Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen
sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.

Valitettavasti sivistystoimenjohtaja on mainitsemissani strategia palavereissa tehnyt
minulle varsin selväksi, että meidän lapsien lukumäärä ei riitä yläasteeseen, varsinkin kun
molemmille kieliryhmille pitää olla omansa. Koulussa pitää olla myös reserviä erilaisten
lomien, kurssien ja sairaustapauksien aikana. Yläaste olisi todella hyvä asia, mutta ei taida
väkiluku kovin nopeasti kasvaa riittäväksi.

Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?

Oma tyttäreni oppi kaksikieliseksi Inkoossa kielikylvyssä ja se toimi loistavasti.
Myöhemmin RKP:n puoluejohto veti linjavedon, ettei tämä ole ollut mahdollista Inkoossa.
Hallituksen strategia palaverissa (2014?) kokeilin pulssia mutta se oli silloin mahdoton
rasti. Eli omien kokemusteni rohkaisemana kannatan vahvasti -> RKP vastustaa?

Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Kunta voi kaavoittaa rakennuspaikkoja palvelutaloille ja senioriasunnoille. Soten myötä
palvelutuotanto siirtyy hyvinvointialueiden vastuulle. Terveydenhoito siirtyy myös pois
kunnilta. Tämän jälkeen kunnalle jää kuljetuspalvelut ja kulttuuritoimi.

Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
Kun jättää käsittelemättä Soten myötä kunnalta katoavat asiat, silloin kaikille tärkeää on
kunnan sisäinen julkinen liikenne. Pyrkisin kehittämään joukkoliikennettä ja kevyen



liikenteen väyliä entistä paremmiksi. Tässä yhteydessä en halua vähätellä sitä työtä mitä
nyt on jo tehty.
Panostaisin harrastusmahdollisuuksin vielä lisää ja ehkäisevään nuorisotyöhön. Inkoossa
on kasvamassa päihdeongelma nuorison keskuudessa ja näyttää ettei virkavalta ehdi
meitä auttamaan.
Harrastukset pitävät nuoret poissa ”pahanteosta” ja vähän vanhemmatkin ehkä.

Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Olen aloitteellinen hyvinkin ja olen oppinut tuomaan ideoita ja näkökohtia esille pitämättä
itsestäni meteliä. Sillä tavalla saa eniten aikaan. Muistan hyvin Inkoon riitaisat poliittiset
vuodet ja olen ollut tasoittamassa poliittista elämää ja varon kärjistämästä asioita.

Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Ehdottomasti aiemmin mainitsemani nuorten päihdeongelma esim. ”skeittiradan”
ympäristössä. Siitä kannan syvää huolta.
________________________________________________________________________

1. Kari Niinisalo, eläinoikeuspuolueen ehdokas #64. Neljän jo aikuisen, opiskelujaan
suorittavan lapsen isä. Asun Päivölässä rakkaan vaimoni sekä neljän koiran, kahden
kissan sekä kanaparven kera. Kamppailu-urheilua aktiivisesti harrastava vegaani. 
2. Ei aikaisempaa kokemusta kuntapäättäjänä, järjestötoiminnan saralta jonkin verran (Ack
Kirkkonummi, Lohjan han moo do mm.)
3. Olen tutustunut kunnan julkaisujen sekä somen ja lehtien kautta. Linjat mielestäni
pääsääntöisesti hyvät, vaikka nimenomaan pitkän tähtäimen strategioihin lisäyksiä sekä
varauksia haluaisinkin. 
4. Tämä ymmärrettävästi tunteita herättävää toimintaa. Itse ajattelisin meluaitojen
lisäämistä louhoksen ympärille ääninieluiksi. Teltta kuulostaa hyvältä ajatukselta
pölyhaittoja minimoimaan. Sekä ihmiset että eläimet hyötyisivät tästä. 
5. Tämä monitahoinen asia, kannatan ehdottomasti keskustan tuntuman matalaa
rakentamista ekologisesti kestävällä tavalla, jolloin voidaan hyödyntää lyhyet välimatkat
kouluihin ja palveluihin. Toki sydäntäni lähellä on myös toimivat kylät ja omavaraisuuden
edistäminen tällä tavalla. Hyvän kaavoittamisen avulla, ympäristöä ja luonnon
monimuotoisuutta kunnioittaen, tätä voidaan edistää kestävästi. 
6. Kannatan yläastetta Inkooseen niin että saman katon alla on sekä suomen että
ruotsinkieliset oppilaat. 
7. Samaa mieltä. Kielitaito on mahtava pääoma ja siksi kaksikieliset koulut ja päiväkodit
ehdottoman suositeltavia. 
8. Monellakin tavalla, joista päällimmäisenä kotihoidon turvaaminen mahdollisimman
pitkään. Lisäksi mielestäni pitäisi satsata vanhusten mahdollisuutta turvalliseen
lähiluonnossa liikkumiseen. 
9. Tietääkseni peruspalvelut hoidettu hyvin meillä. Luontoon suuntautuvan retkeilyn
edistäminen mielestäni erittäin tärkeää sekä henkisesti että fyysisesti ihmisille oikeastaan
kaikissa ikäluokissa. Edullista sekä pitkävaikutteista. Nuorille lisäksi kerho, luonto sekä
liikuntatoimintaa varallisuudesta riippumatta. 
10. Olen mielestäni hyvin aloitteellinen ja aktiivinen. 
11. Ympäristö- sekä luontoarvojen katoaminen kasvun huumassa. 
________________________________________________________________________



1. Elisabet Andersson, merkonomi, eläkkeellä, 68 v.
2. Lautakunta- ja jaosto kokemusta, ei Inkoon kunnasta
3. Ok
4. Joddbölen louhinnan pölyinen suojaksi teltta on välttämätön.
5. Sekä vuokra-asuntoja että omistusasuntoja, kerrostalot, rivitalot, pientalot. Rakennetaan
mieluiten jo rakennetuilla alueille tai läheisyyteen luontoa säästäen, ei välttämättä
rantaviivalle. Kaavoituksella ja maanhankinnalla voidaan em. edistää.

6. Olen oman yläasteen kannalla, ruotsin- ja suomenkielisen yläasteen tilat voisivat olla
samassa rakennuksessa, lisäsiivellä tms. tilaratkaisulla.

7. Kannatan kaksikielistä päiväkotia ja koulua, lapset oppivat hetkessä molemmat kielet. 

8. Ikäihmisten on päästävä liikkeelle, asioilleen ja ostoksille, joten kuljetuspalveluja
tarvitaan. Edullinen lounasruokailu ravintoloissa olisi mukavaa, aina ei itse tarvitsisi laittaa,
eläkeläisalennus siis. Internetyhteys joka talouteen, laitteet yhteiskunnan tarjoamia ja
käyttäjäystävällisiä, ylläpitohenkilöstöä saataville ja neuvontaa.

9. Yli 65 v. terveyskeskusmaksu pois ja maksuton terveystarkastus. Neuvolapalvelut
15-vuoteen asti, sisältäen psykologipalvelut ja kokonaisvaltaisen perhetuen
ongelmatilanteissa.

10. Erittäin aloitteellinen

11. Saada junat pysähtymään taas Inkoossa ja sen myötä edistetään kestävän kehityksen
mukaisesti ilmastopäästötavoitteita.
________________________________________________________________________

1. Kuka olet?

Olen Timo Kallio, 55-vuotias erikoishammaslääkäri, joka toimii yrittäjänä yksityisellä
sektorilla. Minulla on vastaanotot Tammisaaressa, Hangossa ja Virkkalassa.
2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
Minulla ei ole kokemusta kunnallispolitiikasta, mutta olen seurannut kiinnostuneena
Inkoon kunnallispolitiikkaa ja haluaisin vaikuttaa siihen.
3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Olen seurannut Inkoon kunnan tiedostusta ja perehtynyt myös kunnanvaltuuston ja
hallituksen päätöksiin. Seuraan myös lehtien kirjoittelua Inkoon kunnan suunnitelmista
ja hankkeista
4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin

Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden
asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu
altistumaan pahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen
aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro
Inkoo on useasti esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten
Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis laittamaan teltan
lupaehdoksi?

Ymmärrän hyvin asukkaiden huolen, joka liittyy Joddbölen tilanteeseen. Olen käynyt
useasti paikan päällä tutustumassa alueen tilanteeseen ja myös ympäröivään luontoon.
Luonnon kannalta alueella on tapahtunut jo peruuttamattomia muutoksia, jotka ovat



ilman muuta valitettavia. Inkoon talouden ja työpaikkojen kannalta kuitenkin alue on
kuitenkin tärkeä nyt ja myös tulevaisuudessa. Tämä asia täytyisi saada jotenkin
yhteensovitettua. En tunne tekniikkaa, jolla kivipöly saataisiin pidettyä kurissa, mutta
ilman muuta olen tukemassa sellaisen järjestelmän hankkimista, jolla asukkaiden
terveyttä ja hyvinvointia voitaisiin parantaa. Olen valmis asettamaan teltan tai
vastaavan suodatussysteemin louhinnan lupaehdoksi.
5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se

Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne
ja minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit
asiaa.

Kunnan tulee aktiivisella kaavoituspolitiikalla luoda asumiselle erilaisia vaihtoehtoja.
Kerrostaloasumista Inkoon keskustaan sekä riittävä määrä kohtuuhintaisia
tontteja. Tonteissakin tulisi olla myös koon ja sijainnin suhteen valinnanvaraa. En tunne
niin hyvin Inkoon tilannetta, että voisin yksilöidä tarkemmin minne näitä tontteja olisi
mahdollista kaavoittaa. Mutta varmasti erilaisia mahdollisuuksia löytyy.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä
Fortumin suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten
koulunkäyntiin, esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että
lisääntyvien koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun esimerkiksi
yläasteen saamiseksi kuntaan.

Jos kunnan asukasmäärää saadaan nousuun, niin ilman muuta on yläasteen saaminen
Inkooseen kannatettavaa. Tällä hetkellä väestökehitys on huolestuttavaa sekä
asukasmäärän että ikärakenteen muuttumisen takia. Tähän on kiinnittänyt huomiota
myös kunnan tarkastusvaliokunta. Inkoon tulevaisuuteen liittyy ilman muuta haasteita,
eli niin ruusuinen kunnan tulevaisuus ei ole kuin esimerkiksi nykyiset kuntapäättäjät
antavat ymmärtää.
7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu

osaaminen molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä.
Mitä mieltä olet kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?

Olen kaksikielisyyden vahva kannattaja. Olisin toivonut, että jo nyt koulut ja päiväkodit
voisivat olla kaksikielisiä. Elän itsekin kaksikielisessä perheessä. Olen itse
suomenkielinen, mutta osaan ruotsia. Puolisoni on suomenruotsalainen.
8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Olen huolissani tulevasta sote-mallista, josta olen kirjoittanut myös hiljattain
Kirkkonummen Sanomiin artikkelin. Kunnan tulisi käyttää enemmän yksityisen ja
kolmannen sektorin palveluita esimerkiksi palveluseteleiden muodossa. Näin olisi
mahdollista parantaa kotona asuvien ikääntyneiden tilannetta. Jokaisella ikääntyneellä
on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen
9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
Inkoo toimii varsin hyvin tällä hetkellä. Suuria ongelmia ei mielestäni ole. Mutta
sote-asioiden osalta kunnan tulisi luoda erilaisia malleja ja läheisempää yhteistyötä mm
yksityisen sektorin sekä kolmannen sektorin kanssa.
10.Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Olen mielestäni hyvin aloitteellinen ja myös päämäärätietoinen. Minulla on kokemusta
myös hallitustyöskentelystä sekä suurissa että pienissä yrityksissä.
11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Olen kirjoittanut myös tästä artikkelin Kirkkonummen Sanomiin. Minusta on hyvä, että
luomme positiivista kuvaa Inkoosta. Mutta samaan aikaan olen huolissani siitä, että
pelkästään toistamalla mantraa, että Inkoon on todellinen helmi, ei saavuteta



oikeastaan mitään. Pitää olla konkretiaa ja selkeitä suunnitelmia, joilla Inkoo saadaan
menestymään tulevaisuudessa. Kuten aikaisemmin mainitsin, niin väestökehitys ja
väestön vanheneminen nopeammin kuin Suomessa keskimäärin on todellinen haaste.
_____________________________________________________________________

1. Katja Posio, 42-vuotias sairaanhoitaja. Töissä koulukodissa tiiminvetäjänä. Kahden
koululaisen äiti. 

2. Ensimmäisen kauden valtuutettu. Valtuuston varapuheenjohtaja ja
perusturvalautakunnan varapuheenjohtaja ja yksilöjaoksen jäsen. Olen toiminut osan
kautta myös HUS: valtuustossa varajäsenenä ja jäsenenä Länsi-uudenmaan sairaalan
lautakunnassa. Puolueessani toimin puoluekokousedustajana ja piirihallituksen jäsenenä.

3. Olen tutustunut. Mielestäni ne on laadittu harkiten. Kunnianhimoisesti mutta realistisesti.

4. Mielestäni mikään teollinen toiminta ei saa kohtuuttomasti rasittaa ympäristöä. Ei
luontoa eikä ihmisiä. Eikä tietenkään estää muuta yritystoimintaa syntymästä kuntaan.
Lupaehdoilla voidaan vaikuttaa näihin. Teltta varmasti voisi olla harkittava ja hyvä
vaihtoehto. Myöskin louhinta-ajoissa pitää olla järki. Samoin kuin louhinta-alassa ja
-syvyyksissä.

5. Inkoossa pitäisi olla mahdollista asua ja elää perhetilanteessa tai sosioekonomisesti
asemasta riippumatta. Kuntaan tarvitaan erilaisia asumismahdollisuuksia. Myös pieniä
vuokra-asuntoja nuorille ja vanhemmille mutta samalla tavalla perheasuntoja ja
omakotitalotontteja.
Kaavoitus ei ole minun vahvuuteni mutta ainakin keskustan alue ja kunnan isommat
keskukset olisivat hyviä paikkoja uusille asunnoille.

6. Heti, kun yläkoulu on taloudellisesti ja muuten järkevää toteuttaa, pitäisi sitä alkaa
suunnitella. Kaksikielinen koulukeskus olisi varmasti paitsi taloudellinen myös monella
muulla tavalla hyödyllinen ratkaisu.

7. En ole pedagogi. En osaa sanoa siitä näkökulmasta. Maalaisjärjellä ja sosiaalisesti
ajatellen kaksikielisyys olisi rikkaus ja sitä tulisi vaalia. Se, että nuoret tutustuvat ja ovat
tekemisissä keskenään, varmasti lisäisi positiivista suhtautumista. Vahingossa voisi toinen
kotimainenkin tarttua kaverin kautta. Eli kannatan periaatteessa kovasti.

8. Meillä tulee olla hyvät ikääntyvien palvelut. Satsaukset ennaltaehkäisevässä ja
hyvinvointia tukevassa työssä. Kotihoitoon satsaus kannattaa aina. Toisaalta
palveluasumiseen pitää päästä silloin, kun kotona on turvatonta. Isommissa kunnissa tämä
ei toteudu vaan ihmisiä pidetään epäinhimillisissä oloissa ja voinnissa kotona vedoten
tilastoihin ja säästöihin. Sellaista politiikkaa en halua Inkooseen. Meidän pitää pienenä
kuntana huolehtia siitä, ettei kukaan ole heitteillä tai joudu yleistilan laskun vuoksi
erikoissairaanhoitoon. Sillä se maksaa meille liikaa. Ennaltaehkäisy ja oikea-aikuisuus on
paitsi inhimillistä myös taloudellista.



9.Tähän en aidosti osaa vastata. Mielestäni meillä on kokonaisuutena tosi hyvät palvelut.
Yksittäiset viat korjataan, kun ne tulevat esille. Pääsääntöisesti mielestäni Inkoon palvelut
ovat priimaa. Se näkyy kyllä myös valtakunnallisesti tilastoissakin.

10. Olen tehnyt kolme valtuustoaloitteita. Kaksikielinen koulukeskus, koulukyytirajan
madallus ja koululiitu-ohjelmaan liittyminen. Lisäksi omassa lautakunnassani yritän olla
aktiivinen. Toki, aina voisi olla aloitteellisempikin, ehkä se voisi olla minun tavoite
seuraavalle kaudelle? Kuulisin mielelläni, mistä voisin tehdä aloitteen. Saa olla
yhteydessä.

11. Se, miten saamme kuntaan uusia asukkaita. Meillä on mahtava kunta, jossa ainakin
omasta mielestäni kaikki toimii hyvin. Meillä on ihana ja positiivinen ilmapiiri. 
Kunpa se saataisiin jotenkin näkyväksi ja sitä kautta lisää iloisia inkoolaisia.
________________________________________________________________________

1. Kuka olet?
Olen Lena (Helena) Selén

2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?

Olen toiminut valtuutettuna sekä teknisen lautakunnan jäsenenä tämän vaalikauden
aikana. Sen lisäksi toimin toimittajana Västra Nyland-lehdessä ja Inkoo oli osa
toimintaaluettani vuoteen 2007 saakka.

3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?

Luottamusmiehille on järjestetty lukuisia luentoja ja sen lisäksi strategiat ovat olleet
esillä päätöksenteossa.

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä
tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta
lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen
mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten
asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis
laittamaan teltan lupaehdoksi?

En ole tutustunut telttakäyttöön joten en pysty päättämään onko se toivottava tai
tehokas. Mutta tiedän että Rudus on luvannut edetä erittäin hitaasti ja varovasti
näissä asioissa – ja kunta on asettanut tiukat vaatimukset. Asun itse aika lähellä
kivimurskaamoa Degerbyssä ja Upinniemen ampumaharjoitukset kuuluvat lisäksi
ympäristöhaittoihin johon olen tottunut.

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.

Mikäli minulla olisi mahdollisuuksia päättää yrittäisin saada lisä-asutusta myös
Degerbyhyn. On myös muistettava että uusiin  työpaikkoihin tulee hakijoita ympäri
Länsi-Uusimaata ja etäisyydet esimerkiksi Karjaalle, Kirkkonummelle ja Lohjalle



ovat aika lyhyitä. Sen lisäksi Inkoon kirkonkylästä löytyy runsaasti myytäviä
omakotitaloja – ja kerrostaloja on suunnitteilla.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen
sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.

Suomenkielisille lapsille olisi yläaste Siuntiossa varmasti hyvä asia. On muistettava
että ylä-aste pienessä kunnassa tarkoittaa sitä että koulun linjatarjonta tulee aika
suppeaksi, mikä helposti johtaa siihen että vanhemmat valitsevat yläastetta
Helsingin tienoille...

7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista.

Kävin itse kaksikielisessä leikkikoulussa ja opin silloin sitä saksan kieltä jota vieläkin
käytän. Kaksikielinen koulu voi toimia hyvin, mutta ruotsinkieli on vähemmistön kieli
Suomessa ja tämä erittäin helposti johtaa siihen että suomenkielestä tulee eniten
dominoiva kieli.

8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Kunnan suunnitelmissa on lisärakentaminen Lönnebergaan mutta tämä ei
varmaankaan riitä. Vanhenevalle asukkaille tarvitaan lisää palvelumuotoisia
asuntoja.

9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?

Lisää kotipalveluita kaiken ikäisille.

10.Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?

Kysy tuttaviltani.

11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?

Sote-uudistus.
_______________________________________________________________________

1. Kuka olet?
Elina Ahde, 53-vuotias diplomi-insinööri, töissä kehittämispäällikkönä julkisella
sektorilla. Inkoolainen vuodesta 2005.

1. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
Edellisellä valtuustokaudella olin jonkin aikaa silloisen Inkoon Vesi -liikelaitoksen
johtokunnan jäsen sekä jäsen sivistyslautakunnassa. Nyt kunnanvaltuutettu,
teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja joukkoliikennetyöryhmän jäsen. 

1. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?



Nykyisen kuntastrategian laadintaan osallistuin valutuustokauden alussa; lisäksi
olen ollut mukana laadittaessa joukkoliikenneohjelmaa sekä maa- ja
asuntopoliittista ohjelmaa ja vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Muita varsinkaan
pidemmän tähtäimen strategioita kunnalla ei nyt ole - kaavoitusohjelmasta
keskusteltaessa olisinkin halunnut nostaa keskusteluun tavoitteet edes tuon 4
vuoden aikajakson asukasluvun kasvulle, mutta niitä ei ole nyt mihinkään kirjattuna.
Pidempijänteistä suunnittelua olisi mielestäni syytä tehdä, ja valmistella esimerkiksi
hankintojen osalta tarkemmat strategiset tavoitteet kansallisen strategian esimerkin
mukaan.

1. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin
Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden
asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu
altistumaan pahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan
meluun ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti
esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä.
Olisitko miten valmis laittamaan teltan lupaehdoksi?

Minusta on hyvä, että meillä on aktiivinen yhdistystoimija, joka sparraa
viranomaistyönä tehtävää lupaehtojen valvontaa, ja seuraa muutenkin alueella
tapahtuvia toimintojen muutoksia ja yhteisvaikutuksia. Pidän omalta osaltani erittäin
epätodennäköisenä, että saisin ensi kaudella jäsenyyden lupaehdoista päättävässä
toimielimessä, mutta koska myös Westerbergin alueella on tarkoitus lisätä asutusta
entistä lähemmäs Joddböleä (jossa myös muita toimintoja on samaan aikaan
kehitteillä), on sekä kaavoituksessa että lupaehdoissa kiinnitettävä entistä
tarkempaa huomiota toiminnan aiheuttamien häiriöiden minimoimiseen. 

1. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.

Meillä on jo asemakaava-alueiden kaavoitusohjelmassa ja todennäköisesti
manneralueiden yleiskaavassa hyvin varauduttu asukasluvun kasvuun; liian
kaupunkimaiseksi en toivo keskustaajamaa muutettavan. Tonttivarantoa on sekä
kunnalla, seurakunnalla että yksityisillä maanomistajilla, ja houkuttelevaa
asuntotuotantoa varsinkin kerrostalo- ja rivitaloasuntojen osalta voidaan toteuttaa
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Degerbyn alue on toisaalta taas
pääkaupunkiseudulla työtä tekevien kannalta sijainniltaan hyvä; asemanseutu taas
toimisi Joddbölessä työskenteleville hyvin, mutta sinne ei nyt ole
kaavoitussuunnitelmia.

1. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä
Fortumin suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin,
esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien
koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi
kuntaan.

Yläkouluikäisten lasten vanhempana en sinänsä pidä
koulukyyti/joukkoliikennematkustamista negatiivisena asiana. Oppimisen kannalta
tärkeintä on taata laadukas opetus molemmilla kotimaisilla kielillä opiskeleville ja
mielellään myös kuntatalouden kannalta kestävällä tavalla tuotettuna. Alakoulut
ovat Inkoossa nyt kohtuullisen kokoisia - näin oppilas voi vähitellen siirtyä isompaan
oppimisyhteisöön, jossa on uusia koulukavereita ja päteviä aineenopettajia.
Koulukyytisuunnittelussa on myös viime vuoden aikana päästy ratkaisuihin, joilla
osa kuljetuksista on avointa joukkoliikennettä - näin saadaan samalla
mahdollistettua muidenkin kuin kouluikäisten asukkaiden kunnan sisäistä



liikennettä. Mikäli oppilasmäärät jatkossa kuitenkin merkittävästi kasvavat, voi asiaa
pohtia uudelleen.

1. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu
osaaminen molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä
mieltä olet kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?

Oma esikoiseni aloitti aikanaan kaksikielisessä päiväkodissa. Dalin päiväkodin
valmistuttua lapset kuitenkin erotettiin eri päiväkoteihin - osa henkilökunnasta koki
tämän helpotuksena, koska ei enää tarvinnut aktiivisesti käyttää kahta kieltä.
Käytännössä siis kaksikielisissä päiväkotiryhmissä voi olla haasteita, mutta moni
vanhempi toivoo lapsensa jo pienestä pitäen oppivan myös sitä perheelle
vieraampaa kieltä. Tämä mielestäni pitää mahdollistaa. Inkoossa on mahdollista
aloittaa toisen kotimaisen kielen opiskelu koulussa montaa muuta kuntaa aiemmin,
mikä on myös hyvä asia. En osaa suoraa vastata kysymykseen kaksikielisestä
koulusta, koska sillä voidaan viitata laajempaan tai suppeampaan kaksikielisyyteen.
Kielikylpyopetus voisi olla yksi vaihtoehto, tai sitten rakennus, jossa kaksi eri kielistä
koulua. On kuitenkin muistettava, että joillekin oppilaille opetussuunnitelman
tavoitteet ovat haastavia jo yhdellä kielellä opiskeltaessa, joten mielestäni oppilailla
tulee olla mahdollisuus aidosti valita millä kielellä koulussa opintonsa suorittaa.

1. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Onneksi nykyään moni ikääntynyt on vielä hyvin toimintakykyinen, ja Inkoossa on
mahdollisuuksia mielekkääseen yhteisölliseen toimintaan sekä yli 70-vuotiailla myös
seniorineuvontaan. Vaikuttamistoimielimen eli ikäihmisten neuvoston kautta voi
myös vaikuttaa kunnan päätöksiin - sitäkin osallisuuden muotoa ja toimintatapoja
voitaisiin vielä kehittää. Asumistavan valinnan (kotona vai palveluiden piirissä) tulee
perustua palvelutarpeeseen ja omaan henkilökohtaiseen valintaan, ja pääsyn
vastuulääkärille turvattu. Itse toivottaisin tervetulleeksi myös aktiivisemman kunnon
edistämisen tukitoiminnan meille monille ikääntymistä vasta lähestyville!

1. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
   Perhepalvelut tulisi saada helposti ja “yhdeltä luukulta”, tukea tarvitaan myös
aktiivisina työvuosina, varsinkin, jos asuu kunnassa ilman suvun tai tiiviin
ystäväpiirin tuomia tukijoukkoja. Vanhuksille toivon, että vapaaehtoistyö taas
pääsee pandemiakauden jälkeen vauhtiin, ja tuodaan sekä kesätyö-, harjoittelu-
että vapaaehtoistyön kautta kaikille vanhuksille lisää oikeita ihmiskontakteja.
Digitaaliset palvelut, jotka ovat saavutettavia vuorokauden ympäri, ovat myös hyvä
osa kunnan palveluita - ja olennainen osa myös jatkuvassa dialogissa ja palautteen
keruussa kuntalaisilta sekä palveluista tiedottamisessa. Miksi ei kunta voisi myös
julkaista kunnan omaa lehteä, ja etenkin lähestyä postitse myös kaikkia uusia
kuntaan muuttavia? Jälkimmäistä olen useasti ehdottanut. Ja palveluita on
tietoisesti kehitettävä meille asukkaille: viestittävä niistä selkeästi ja
johdonmukaisesti, jotta muutokset ja niihin vaikuttamisen mahdollisuudet tulevat
kaikkien tietoon.

1. Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Jos lasketaan valtuustoaloitteet, niin niitä olen tehnyt vain yhden (osallistuvasta
budjetoinnista). Jos taas ajatellaan myös aktiivisuutta laajemmin sekä halukkuutta
kehittää kunnan toimintaa sekä antaa palautetta, niin olen ainakin käyttänyt useita
puheenvuoroja valtuustossa ja esittänyt siellä myös kysymyksiä kunnan hallinnosta.
Etenkin juuri palautejärjestelmät ja kuntalaisnäkökulma tiedottamisessa ovat olleet



asioita, joita nostan esille. Samoin teknisen sektorin ja lautakuntatyöskentelyn
käytäntöjä on kehitetty yhteistyössä valmistelijoiden kanssa.

1. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Vaikka meillä taloudellisesti menee nyt hyvin, on investointisuunnitelmamme koko
ajan kasvava, ja niiden rahoitus ja tarkoituksenmukaisuus huolettaa. Meillä on
sellaisia kiinteistöjä kunnan omistuksessa, joiden käyttötarkoitusta ei (vielä) tiedetä,
ja niiden sekä vesihuoltoverkoston korjausvelkaa pitäisi lyhentää. Kunnan
keskustaan kehitetään niin paljon uusia palveluita, että pysäköintipaikkatarve vain
kasvaa. Laajenevan rakentamisen ja uusien toimintojen vaikutuksia ympäristöön ei
arvioida lainkaan niin, että voisimme todella sanoa toimivamme kuntastrategiaan jo
nyt kirjattujen kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Silti olen toiveikas sen
suhteen, että Inkoo säilyy houkuttelevana ja myös ympäristön hyvinvointia
arvostavan kuntalaisen iloisena yhteisönä!
__________________________________________________________________

1.      Olen Robert Lemström, 43-vuotias, kolmen lapsen isä Degerbystä. Jag heter
Robert Lemström och är en 43-årig trebarnspappa från Degerby

2.      Olen toiminut valtuutettuna vuodesta 2009, viimeiset neljä vuotta olen toiminut
kunnanvaltuuston puheenjohtajana. Jag har varit fullmäktigeledamot sedan 2009, de fyra
senaste åren har jag fungerat som kommunfullmäktigeordförande.

3.      Olen aktiivisesti ollut mukana laatimassa kunnan strategiaa, tärkeitä poimintoja ovat
mielestäni 6000 asukasta ja Iloinen Inkoo. Jag har varit aktivt med i strategiarbetet, viktiga
ledord är 6000 invånare och Glad i Ingå

4.      Louhintatoiminnan on tietenkin tapahduttava lainmukaisesti. Toimijan kanssa pitää
käydä jatkuvaa keskustelua jotta ympäristövaikutus pidetään kurissa. Ehdoista on
mielestäni  sovittava keskusteluperusteella. Schaktningen ska naturligtvis ske på lagenligt
sätt. Man måste kontinuerligt föra diskussioner med aktören, så att miljöpåverkan inte blir
för stor. Det är alltså viktigt att man kommer överens om villkor genom diskussioner.

5.      Inkoon ehdoton vetovoima on että tarjoamme monimuotoisuutta asumiseen.
Keskustassa pitää olla keskustamaista asumista ja maaseutuasumista pitää myös
mahdollistaa. En av Ingås största fördelar är att vi kan erbjuda mångfacetterat boende. I
centrum ska det finnas urbant boende och boende på landsbygden ska också vara möjligt.

6.      Yläkouluasiaa on selvitetty viime valtuustokauden aikana ja todettu ettei se silloisilla
oppilasmäärillä ollut mahdollista toteuttaa Inkoossa. Sen jälkeen oppilasmäärä on
vähentynyt. Mutta jos Inkoon oppilasmäärä lähtee nousuun, kuten toivomme, tätä asiaa
pitää voida arvioida uudelleen. Högstadiefrågan utreddes under den senaste
fullmäktigeperioden och då kom man till att elevunderlaget inte var tillräckligt stort för en
högstadieskola i Ingå. Sedan dess har elevunderlaget ytterligare minskat. Om
elevunderlaget stiger, vilket vi hoppas det gör, ska den här saken kunna utredas på nytt.

7.      Degerbyn päiväkoti on esimerkki toimivasta kaksikielisestä päiväkodista, tässä ryhmät
ovat kuitenkin jaettu lasten äidinkielen mukaan. On tärkeää että jokaiselle lapselle
muodostuu vähintään yksi vahva kieli, joka vähintäänkin osalle lapselle muodostuu
parhaiten yksikielisessä ryhmässä. Yhteistyö ja yhdessäolo kieliryhmien välillä on
suotavaa ja esimerkiksi yhteiset yleiset tilat voivat toimia. Degerbydagis är ett exempel på
ett välfungerande tvåspråkigt dagis. Där är grupperna ändå indelade enligt barnens
modersmål. Det är viktigt att alla barn kan bilda sig åtminstone ett starkt språk och det sker



bäst, för åtminstone en del av barnen, i egna språkgrupper. Samarbete och samvaro
mellan språkgrupperna är till godo och en del gemensamma allmänna utrymmen fungerar
säkert bra.

8.      Mahdollistamalla palvelutarjontaa ja asumista ikääntyville ihmisille. Vanhimmille
asukkaille pitää tarjota yksilöllistä huolenpitoa, näkemällä jokaista ihmistä omana
ihmisenä. Genom att möjliggöra serviceformer och boende för äldre. Då det gäller de
äldsta ska man speciellt fokusera på att se alla människor som egna individer och förstå
behovet av personlig service och vård.

9.      Juuri tästä koko valtuustotyöstä on kyse. Valtuutettujen tulee edustaa kunnan
asukkaita ja huolehtia siitä että kokonaisuus toimii mahdollisimman hyvin. En usko yhden
tai parin asian ”taktiikkaan” vaan kaikkia osa-alueita on katsottava kriittisesti ja kehittää
tilanteen mukaan. Tämä on jatkuva työ, keskittymällä yhteen asiaan, on vaarana että
kokonaisuus kärsii. Det här är en elementär fråga angående fullmäktigearbetet. En
förtroendevald representerar invånarna och har ansvar för helheten. Jag tror inte på att
föra fram en eller två saker, alla delområden ska granskas kritiskt och ska utvecklas enligt
situationen. Det är ett kontinuerligt arbete och man låser sig vid en sak kan det hända att
man inte ser helheten.

10.  Olen aloitteellinen. Jo, jag tar initiativ

11.  Miltä kunnan talous tulevaisuudessa näyttää. Kunnan talouden pitää olla sellainen,
että se sallii kehitystä asukkaille, se ei saa olla pelkkää selviymistaistelua. Toki kaikki
näyttää tällä hetkellä hyvältä, mutta tulevaisuudesta kun ei ikinä tiedä. Mitä esim.
SOTE tuo tullessaan? Meidän pitää myös olla houkutteleva asuinpaikka nuorisolle ja
nuorille perheille. Tässä on vielä työtä tehtävänä. Hur ser kommunens ekonomi ut i
framtiden. Kommunen ska klara av att utvecklas och vara en trygg plats för sina invånare,
det får inte bli en överlevnadskamp. Nu ser allt nog hyfsat bra ut, men man vet inte hur
framtiden ser ut. Vad för t.ex. SOTE-reformen med sig? Sedan måste vi också vara en bra
kommun för ungdomar och unga familjer, där finns det ännu jobb att göra.

________________________________________________________________________

2. Ingrid Träskman, 63 år, jordbrukare, vikarierar vintertid som lärare,
skolgångshandledare och eftisledare. Har jobbat inom undervisning från
förskola ända till yrkeshögskola.

2. Drygt 30 år som förtroendevald i fullmäktige, styrelse, olika nämnder
och samkommunala organ.

3. Jag har varit med och gjort upp eller åtminstone godkänt alla
kommunens strategier.

4. Jag ger inga bindande vallöften men arbetar för att verksamheten i
Joddböle ska kunna pågå utan att allvarligt förstöra boendemiljön.

5. Som medlem i byggnads- och miljönämnden försöker jag påverka
planeringen så att allt slags boende ska vara möjlig, också
flervåningshus och kopplade hus behövs.

6. Jag tror inte på att vi behöver eget högstadium inom kommande
fullmäktigeperiod. Skjutsarna kan ordnas effektivt och miljövänligare



och barnen själva tycker det är bra att småningom komma till större
skolor och få större bekantskapskrets.

7. Daghemmen kan gärna erbjuda tvåspråkighet men jag vill tillsvidare ha
enspråkiga skolor och istället utveckla tvåspråkig hobbyverksamhet.

8. Jag känner inte så bra till seniorernas förhållanden men det viktiga
är att de äldre kan välja sin service så de kan känna sig trygga.

9. Initiativen bör komma från användarna och kommunen ska försöka
tillgodose allas behov.

10. Jag har inte själv initierat en enda motion, bara varit med och
stött andra. Miljöprojektet VISI som ska hjälpa jordbrukare och
företagare att övergå till miljövänligare energi utgår dock från mitt
förslag som fick fullt stöd i kommunstyrelsen. I bildningens program för
idrott och motion fick jag in en skrivning om Torpområdets användning.

11. Oplanerade investeringar innebär en viss risk. Investeringarna
belastar kommunens ekonomi genom stora avskrivningar. Närservicen efter
sote-reformen är ett frågetecken liksom de ekonomiska effekterna av den.
Min innerliga önskan är att våra ungdomar ska ha möjlighet att bosätta
sig i Ingå, att det finns hyresbostäder för dem som inte har råd eller
inte vill köpa egna hus.

_____________________________________________________________

1. Kuka olet?
∙Juha Heikkinen, Inkoo (Dal), Kokoomus, NUMERO 9∙ 51v
perheellinen mies, puoliso lähihoitajana Vaahteranmäen
Palveluyksi-kössä, 13v poika ja 18v tytärpuoli ∙ Logistiikan ja liikenteen
asiantuntija, projektipäällikkö, Inkoon kunta ∙ Nykyisten Inkoosta
lähtevien ja saapuvien joukkoliikennevuorojen ”isä” eli suunnittelija ollut
vuodesta 2019 ∙ koulukuljetusten suunnittelu ja operatiivinen hallinta
kesästä 2020 al-kaen ∙I sommar ordnas reguljära båtturer till Barösund
– men Tryggve Henriksson vill inte längre köra sin båttaxi
(vastranyland.fi)∙Ingå satsar på trafiken – pendlare får ännu fler
alternativ redan i sommar (vastranyland.fi)

2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?

Kuntavaalit 2017 oli ensimmäinen virallinen kosketus kuntapolitiikkaan
ja ää-nimäärä riitti Inkoon Kokoomuksen ryhmän 2.varasijalle
kunnanvaltuustoon. Olen ollut mukana valtuuston kokouksissa
varasijasta huolimatta 12 kertaa eli lähes puolessa
kokouksista∙Teknisen lautakunnan jäsen 2017 – joulukuuhun 2019
(siirtyminen osa-ai-kaiseksi projektipäälliköksi Inkoon kuntaa
Liikenneturvallisuushankkeeseen keskeytti luottamustehtävän



lautakunnassa)∙Länsi-Uudenmaan aloitteellisin varavaltuutettu: 5
aloitetta ja 11(29) kokouk-sesta∙Joukkoliikennetyöryhmän jäsen
perustamisesta alkaen∙Perusturvalautakunnan jäsen syksystä 2020
alkaen∙Inkoon Kokoomuksen ja inkoolaisten edunpuolustajana HUS
Länsi-Uuden-maan sairaanhoitoalueen lautakunnan jäsenenä v:sta
2017∙Raaseporin sairaalan profiilin poliittisessa ohjausryhmässä HUS
LUSA:n edustajana∙Inkoon seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja
kirkkoneuvoston varajäsen

3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Mielestäni erittäin hyvin ja siviilipuolen työelämän johdosta yli 30v
logistiikan tehtävissä aina kenttätasolta johtotehtäviin on opettanut ja
vaatinut selvittä-mään sekä suunnittelemaan pitkän tähtäimen
strategiat. Lisäksi toimin aktii-visesti puolustusvoiman reservissä
kapteenina, jossa toimin yksikkömme huoltopäällikkönä ja käyn
vuosittain kertausharjoituksissa päivittämässä or-ganisaatiomme
strategiaa

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman
vähiin Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä
suojelisit asukkaiden asumismukavuutta lähialueella, joka noin
kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun
ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on
useasti esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten
Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis laittamaan teltan
lupaehdoksi?

En tiedä kuinka varma suoja teltta on työturvallisuuden ja muun
turvallisuu-den suhteen meren läheisyyteen, koska nytkin kaikki aiheuttava
haitta on sääolosuhteet – jos teltta lähtee myrskyssä irti (yli 30-35 m/s
myrskytuulessa niin kenen on sitten vastuu vahingoista vai meneekö Force
majeure – pykä-lään), koska ne ovat poikkeuksellisia, joten en suoranaisesti
lupaehtoihin sitä laittaisi vaan tarvittavat suojaukset maininnan kyllä, joka
antaa yritykselle vaihtoehdot. Se minkä vaatisin niin olisi ennalta ehkäisevän
selvitystyön eli vaikutusarviointia vastaavan ennusteen, skenaarion
vaikutuksista lähes sa-mantyyppisesti kuin tehdään sääennusteita. Kyseessä
olisi paikkatietotekno-logiaan perustuva analysointi (Tietomallinnus), joihin
lisäksi otetaan huomi-oon sääolot kokonaisuudessaan suunnan,
voimakkuuden jne mukaisesti. Kun siihen lisätään paikkatietoteknologian
avulla KMTK:sta (Kansallinen maastotietokanta, MML Tietomallit |
Maanmittauslaitos ) maastonmuodot, kasvustot eli puustot jne. voidaan luoda
Tilannekuva mihin kohtaan murs-kauslaitos tai vastaavat voidaan sijoittaa tai



korjata sijoitusta, jolloin voidaan mahdollisimman vähän tai laisinkaan
aiheuttaa haittaa. Nyt pitää muistaa, että Rudus Oy:n tekemä työ on tuonut
mahdollisuuden kehittää Inkoon Joodbölen aluetta ja siten se on tuonut
hyötyjä, mutta se on ollut ikävää kuunnella, että se tuonut myös sivullisille
haittavaikutuksia.

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat
tietää se Inkoo-seen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan
rutkasti lisää. Minne ja minkä-laista asuin rakentamista haluaisit
Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.
Kyllä mielestäni nyt kaavoitusohjelmaan sisällytetyt suunnitelmat ovat
suun-taa-antavia eli kasvattaisin keskustan taajamaa kumpaankin suuntaan
kun-nan omistamien alueiden mahdollisuuksien mukaan. Yksityiset on asia
erik-seen ja jos sieltä halukkuutta löytyy myydä yksityiselle tontteja niin hyvä
niin. Asumisessa suosisin kyllä rivitaloasumista ja jopa maastoon sopivaa
Luhtita-loasumista sekä ensisijaisesti vuokra-asumisen että toissijaisesti
omistami-sen suhteen. Hyvin laaditun Kaavoitusohjelman 2021-24 mukaisesti
olisi helppo edistää eteenpäin ja Joddbölen työpaikkamäärän toteutuessa
pitää olla ”hereillä” jo vuoden 2022 – 23 aikana tarvittaviin nopeutuksiin
ohjelman suhteen.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria
lapsiperheitä Fortumin suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata
lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä mieltä
olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun
esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.
Tammikuussa 2017 tehtyyn päätökseen (edellinen kunnanvaltuusto) olen
an-tanut oman mielipiteeni ja sen takana olevaan aineistoon, joka ei ollut
totuu-den mukainen koulukuljetuskustannusten eikä opettajamitoituksen
suhteen lasketuissa kustannuksissa. En enempää lähde yksilöimään, mutta
yhden esimerkin otan tässä; yläkoulujen liikunnanopetukseen oli kirjattu 4
liikunnan-opettajaa, 2 tyttöjen ja 2 poikien siksi, että kieliryhmille oli
molemmille omat ja se ei vain realismia. Nyt jo urheiluseuroissa
Länsi-Uudellamaalla lapsia har-joittelee samassa joukkueessa jopa
kolmikielisinä ja valmentaja tai apuval-mentajat ovat monikielisiä. Opettajan
virassa voi myös opettaa kaksikielisesti ja siihen tarvitaan vain, että opettaja
suorittaa kielitutkintotentin toisesta koti-maisesta. Samat opettajat voisivat
opettaa liikuntaa myös alakouluissa, jos
ne sijaitsisivat samassa kunnassa. Sama kielitutkinto pätee myös muissa
ai-neissa. Olen kotoisin Kajaanista ja vanhempien kotikunnassa Paltamossa
(asukas-luku 3269) lukiota käy vuosittain 12-18 oppilasta vuosiluokittain ja
kaikki on valmistunut ylioppilaiksi viimeisen 10 vuoden aikana – opetus
ostetaan digi-taalisesti etäopetuksena 2 naapurikunnasta ja paikalla



Paltamossa on vain apuopettajia, - avustajia. Vuonna 2020 Paltamo (sija 59)
on ollut valtakunnal-lisesti paremmin sijoittuneena tuloksissa kuin Virkkala
(89). ∙Lähi- ja etäopetuksen yhteensovittaminen olisi tervetullutta ja samalla
siinä voisi järjestää tiloja sekä AMK- että Yliopisto-opiskelijoille etäopiskeluun.
Itse olen opiskellut vuodesta 2016 alkaen AMK-liikennealan insinööriksi
Moni-muoto-opiskelijana niin etäopiskelutilojen paremmat olosuhteet sekä
yhtey-det avaisi opiskelijoille osallistua minkä tahansa AMK- tai
Yliopisto-opiskelui-hin ja vaikka ruotsinkielellä muuttamatta kotikunnasta pois
– kustannustehok-kuus niin opiskelijalle kuin perheelle.

7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu
osaaminen molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää
kieliä. Mitä mieltä olet kak-sikielisistä päiväkodeista ja kouluista?
Tervetullut uudistus – koulujen osalta varmasti opetus pitäisi olla erillään
luokkahuonetasolla muttei välttämättä erillään vaan samojen seinien sisässä,
mutta koulukeskus olisi jo iso askel oikeaan suuntaan – Mustio ja Siuntio on
esimerkkejä ja tämä olisi ollut kunnan talouden kannalta merkittävästi suurin
uudistus jos Kyrkfjärdeniä ei olisi rakennettu erillisenä – hankinnassa karkaa
kustannukset liialliseen pilkkomiseen ja hypen nostamiseen

8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Aluksi on mainittava sellainen seikka, että olen HUS Raaseporin
asiakasraa-tilainen ja kokemusasiantuntija ja meidän tehtävä on auttaa joko
suoraan toi-meksiantojen kautta yksittäisiä ihmisiä tai terveydenhuollon
ammattilaisia heidän työssään – vaikka tilojen organisoinnissa tai
opastuksissa kuten olemme tehneet Raaseporin sairaalassa.
Kokemusasiantuntija on sellainen henkilö, joka on itse ollut potilaana tai
hänen läheisensä on ollut potilaana – meidän on koulutettu ja meitä on
erilaisiin omiin kokemuksiin liittyen mahdol-lista pyytää tekemään / antamaan
turvaa tai turvallista tunnetta vaikka esi-merkiksi ennen leikkausta – itse olen
käynyt lihavuusleikkauksen prosessin ja muita sairauksia jne. ∙Tukipalveluita
kehittämällä ja niihin olenkin jo esittänyt uusia ideoita nykyi-sessä
tehtävässäni liikenteen kehittämisessä ja huomioinut liikennehankinto-jen
valmisteluissa. Koulukuljetushankintaan on kytketty merkittävästi
perus-turvan tukitoimintojen tarpeita etenkin kalustovalinnan sekä liikenteen
suun-nittelun rytmittämisessä siten, että koulukuljetusten välillä olevat
tukitoiminnot optimoidaan ja sieltä ns. ylijäävää kapasiteettia voidaan
hyödyntää iäkkäiden liikkumisen tarpeisiin ja yksi malli on nyt kesälle 2021
suunniteltu 2.6. alkava ikäihmisten kesäkahvilatoiminta, jonka ideoi
perusturva ja johon minä annan oman suunnitteluosaamiseni siinä vaiheessa,
kun ikäihminen tarvitsee kulje-tuksen kotoa tai kotiin. Tällaisia keskusteluja
kävimme jo talvella vaikka ko-rona oli voimissaan, mutta heille vinkkinä olen



esittänyt että saa esittää mitä tahansa liikkumiseen niin niitä voidaan
toteuttaa.
∙Asumisen osalta Inkoon on pyrittävä parantamaan kotona-asumisen
mahdol-lisuutta ja siihen esitin jo nykyisen valtuustokauden alussa
Palveluverkkosel-vityksen tekemisen paikkatietopohjaisesti optimoiden –
millaista palvelua iä-käs inkoolainen tarvitsee; lääkäri, sairaanhoitaja,
lähihoitaja, kotihoitaja, ta-lonmies, ateria, kauppa, posti jne sekä kuinka usein
viikon tai vuoden aikana. Hoitopalveluissa kunta järjestäisi suoraan sen
optimoidusti ja muissa palve-luissa tarpeen mukaan kunta voisi kilpailuttaa
yrittäjiä ja siihen kunta osallis-tuisi mahdollisesti (jos laki sallii)
palvelusetelityyppisesti niin silloin kotona asuminen olisi inhimillisempää
kaikille∙Palveluasuminen on sitten se toinen vaihtoehto ja siinä minulla on
myös ko-kemusta omasta perhepiiristä, kun isäni joutui vuonna 2006
siirtymään koti-oloista palveluasumiseen vaikka äitini olikin jo omaishoitajana
ollut pari vuotta. Aluksi Kainuun Sote oli siirtämässä hänet 40 km päähän
naapurikun-taan, mutta se voitiin estää ja saatiin isä kuitenkin pysymään
omassa kun-nassa mutta kuitenkin huonojen etäisyyksien päässä. Pitkän
taistelun jälkeen hänet saatiin Kajaanin keskustaan ja siten äitini pääsi
käymään päivittäin hä-nen luonaan ihan vaikka pyörällä. Tämä on erittäin
tärkeää, että palveluasu-misen sijoitus pitää olla lähellä omaisia omassa
kunnassa
9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista
vanhuksiin?
kyllä neuvontaan ja viestintään panostaminen nykytilanteessa olisi se
ensim-mäinen tehtävä∙seuraavaksi jo aiemmin kertomani
palveluverkkoselvitys, jossa kohteena olisi kaikki palvelut∙pitää parantaa
palautekanavaa ja niihin pitää reagoida nopeasti∙yksi mikä koskee kaikkia
ikäryhmiä niin heidän arkiseen elämään pitäisi saada toistensa kohtaamisia
kuten nyt ikäihmisten kesäkahvila niin sekin voisi olla äideille ja pienille
lapsille tällainen vastaava tapaaminen ∙aktiivisempaa yhteistyötä kolmansien
osapuolien kuten urheiluseurojen sekä yhdisten ja kunnan / seurakunnan
kesken – näihin voisi hankkia valtionavus-tuksia kunnan toimesta ja jakaa ne
tehtäväksi yhdistyksille∙Vuonna 2019 hankin itse suunnittelemaani INKOO
AMAZING TRAFFIC RACE – liikenneturvallisuustapahtumaan kunnan
nimissä 30 000 € avustuk-sen, johon Traficom myönsi 22 600 € - projekti
meni hieman pieleen koronan takia, mutta tapahtuma tehtiin minimuodossa
eli oli Liikenneturvallisuusilta (514) Liikenneturvallisuusilta -
Trafiksäkerhetskväll - YouTubeja tämän li-säksi liikennesuunnistuspäivässä
oli Ingå FBK mukana järjestelyissä.

10. Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Länsi-Uudenmaan aloitteellisin varavaltuutettu vuosina 2017-20, aloitteita 5
kpl: hankinnan osaamisen parantaminen, paikkatietoteknologian



hyödyntämi-nen, kuntorata Merituulen läheisyyteen, digitaalinen
ulkomainonta – olisi ollut tuottopohjainen ja siten yksi mahdollinen yhdistysten
ja seurojen rahoitus-lähde∙ALLA ON VÄSTRA NYLANDIN JUTTU
5.3.2021∙VN synade politiker – här är resultaten (vastranyland.fi)∙Ahkera
korvaaminen∙Esitykset ovat olleet tärkeä työväline myös Inkoon Juha
Heikkiselle (Saml). Hän on maailman toiseksi eniten osallistuttu sijainen –
yksitoista heistä.
Samalla hän on se jäsen, joka on tehnyt eniten 1990-jättoja, joista viisi.
Hen-rik Wickström (SFP) on jättänyt kuusi esitystä, mutta neljä niistä yhdessä
toi-sen jäsenen kanssa. ∙∙Juha Heikkinen, Saml, Mukana: – Teen aina
taustatyötä ja minulla on myös monia muita luottamustehtäviä kunnan
ulkopuolella, KUVA: MIRA STRANDBERG∙"Tavoitteeni oli jättää kolme
esitystä puolessa vuodessa, mutta niin ei oike-astaan tapahtunut. Syynä on
se, että Inkoon kunta palkkasi minut projekti-päälliköksi hieman yli vuosi
sitten, ja sitten olen työstänyt asioita, joita haluan kehittää kunnassa, jotta
minun ei olisi pitänyt tehdä niihin harjoituksia, Heik-kinen sanoo. ∙Onko vaikea
pysyä ajan tasalla asioista, joita neuvosto on käsitellyt, kun olet vain alainen?
∙- Ei, jos olet kiinnostunut. Teen aina taustatyötä ja minulla on myös monia
muita luottamustehtäviä kunnan ulkopuolella, joten tunnen edelleen monia
asioita. ∙
11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Sote-uudistus vie Inkoolta terveydenhuollon lähipalvelut, koska nyt olemme jo
myöhässä Terveyskeskuksen uudistamisessa Sote-palvelukeskukseksi ja nyt
nykyiset valtuutetut ei ymmärrä sitä että Hyvinvointialueiden investoinnit
tullaan jäädyttämään ja tilaratkaisuja tarkastellaan ensimmäiset vuodet –
kaikki investointipäätökset menevät STM:n päätettäväksi. Merkittävintä että
tästä on teknisen lautakunnan kokouksissa käytyä suunnittelua on ollut
pöy-dälle laittamassa RKP:n paikallisyhdistyksen puheenjohtaja– jos pahin
skenaario toteutuu niin on helppo lähteä selvittämään pöytäkirjoista miksi
ol-tiin menty metsään
_____________________________________________________________

1.Kuka olet?
Harri Sane, pitkän linjan moniottelija turvallisuuden, tietoturvan, kouluttamisen ja
projektien maailmasta. Asun Degerbyssä ”metsän keskellä luonnon rauhassa”. Kaiken
mahdollisen minusta ja ajatuksistani löytää helposti kotisivuiltani http://www.harrisane.fi

2.Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
2008-2011 olin varavaltuutettuna Inkoossa, sitten muutimme väliaikaisesti Espooseen,
jossa varavaltuutettuna 2017-2019 kun muutimme takaisin Inkooseen ja nyt ehdolla
Inkoon valtuustoon. Olen myös ollut Inkoossa tarkastuslautakunnan jäsenenä
silloin2008-Lisäksi useamman harrastusorganisaation puheenjohtajan ja hallituksen

http://www.harrisane.fi


jäsenenkokemuksilla oletan ymmärtäväni jotain yhteisten asioidenhoitamisesta
yhteistyössä muiden päättäjien kanssa.

3.Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Olen seurannut jonkin verran tapahtumia, tekoja ja suunnitelmia viimeisen vuoden aikana
sekä lehdistä että puolueen ryhmäkokouksissa.

4.Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin
Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden
asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu
altistumaanpahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksimurskaimen aiheuttamaan
meluun ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti
esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä.
Olisitko miten valmis laittamaan teltan lupaehdoksi?
Tuntematta tarkemmin kyseisen ratkaisun faktoja on hieman vaikeaa antaa sitovaa kantaa
mutta kuulostaa järkevältä ja jos se on paras keino suojata ympäristöä, niin ilman muuta
kannatan. Käsittääkseni melua teltta ei kuitenkaan poista, ehkä vähentää hieman.
Teknisesti melun vähentämiseen lienee keinoja ja tulisi selvittää miten asia on hoidettu
muualla.

5.Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.
Kannatan monipuolisia asumisratkaisuja koska tarpeetkin ovat moninaiset. Kaikki eivät
halua asua kerrostaloissa. Inkoo olisi mielestäni parhaimmillaan, kun meillä olisi tarjota
kerros-, rivi- ja omakotiasumista sekä vuokralla että omistusmuotoisena. Kaikki näistä ei
kunnanvastuulla mutta kaavoituksella ja lupapolitiikalla asioita voidaan helpottaa
.Asuntojen sijainnin suhteen kannatan myös monipuolisuutta. Ehkä osa voisi asua hyvinkin
lähellä työpaikkaa, osa keskustassa, osa juna-aseman lähellä (joko se saataisiin
toimimaan) ja osa sitten rehellisesti ”skutsissa”.

6.Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen
sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.
Ymmärtääkseni kyseessä on talousratkaisu, kumpi ratkaisuista on edullisempi. Toisaalta
,jos kustannuksissa ei ole massiivista eroa, niin näkisin mielelläni yläasteen Inkoossa.
Myös muut seikat otettava huomioon –pitkät koulumatkat eivät ole hyväksi kenellekään–ja
sillekin on laskettava hinta.

7.Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?
Minusta kaksikieliset yhteisöt ovat erittäin kannatettavia. Vaikuttaa resurssien
tuhlaamiselta, että ”kielimuurit ”erottavat koululaisia. Näen yhdistämisessä vain hyviä
puolia.

8.Miten edistäisit ikääntyvienoloja Inkoossa?
Meillä on noin 1500 eläkeläistä kunnassa ja yli 75-vuotiaista 90% asuu kotona. Se on
mielestäni hyvä luku ja lähellä koko maan keskiarvoa. Lähtökohtaisesti asiat ovat siis



melko hyvin. Soteuudistus (jos se menee läpi)muuttaa kaikkien meidän terveydenhoitoa
niin paljon, että siitä en osaa sanoa mitään. Mutta sen mitä kunta voi tehdä tulee tukea
kaikenikäisten harrastus mahdollisuuksia ja ikääntyvien perustarpeiden täyttämistä olivat
ne sitten fyysisiä tai psyykkisiä.

9.Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
Digitaalisuus on päivän sana, helppoa yhteydenpitoa kunnan ja asukkaiden välillä–toki
niidenkin tarpeet huomioiden, jotka eivät digiä käytä. Yleisesti sanoisin, että kunnan pitää
tarjota niitä palveluja mitä kuntalaiset haluavat eli pitäisin tärkeänä kunnan ja asukkaiden
yhteistä avointa keskustelukanavaa–oli sen muoto sitten mikä hyvänsä.

10.Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Päätellen ulkopuolisten arvioista lukuisten vastuutehtävieni hoidossa, niin kuvittelisin
olevani.
11.Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Sote-uudistuksen vaikutus kunnan vastuualueeseen ja sen mukanaan tuomat
epävarmuudet. Varmaan parannettavia asioita on paljon kuten jokaisessa kunnassa mutta
itse olen äärimmäisen tyytyväinen siihen millaista elämä on Inkoossa. Pidetään se
vähintäänkin sellaisena
________________________________________________________________________

1. Sari Wilhola. Kasvatustieteiden maisteri ja luokanopettaja. Yrittäjän vaimo ja
neljän nuoren äiti. Perheeseen kuuluu myös labradorinnoutajan pentu Lumi.
Harrastuksiani ovat ulkoilu ja purjehtiminen.

2. Olen ollut valtuutettuna neljä kautta. Olen ollut valtuuston puheenjohtajana,
kunnanhallituksen jäsenenä ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana. Tällä kaudella
olen ollut kunnanhallituksen jäsen ja sivistys- ja hyvinvointilautakunnan
puheenjohtaja.

3. Inkoon tavoitteena on 6000 asukasta 2022 ja toki siitä eteenpäin lisätä
asukasmäärää. Jotta tähän päästään tulee kunnalla olla raakamaata, johon voi
rakentaa monimuotoista asumista eri toimijoiden kanssa. Varsinkin nuoria muuttajia
varten tarvitsemme myös laadukkaita vuokra-asuntoja. Keskustan kehittäminen on
tärkeää unohtamatta kyläkeskuksia. Tämän edellytys on se, että kunta voi
taloudellisesti hyvin. Jokainen kuntalainen voi käyttää kunnan palveluissa omaa
äidinkieltään. Yritystonttien aktiivinen lisäkaavoittaminen houkuttelee yrityksiä
Inkooseen. Yritystoiminta on Inkoon elinvoiman ehdoton ehto tulevaisuudessa.
Inkoosta ja Inkooseen tulee olla hyvät liikenneyhteydet eri suuntiin. Osin
syöttöliikenteellä. Eri-ikäisten ihmisten Inkoossa on mukava asua kauniin luonnon
ympäröimänä ja siitä nauttien, täällä on laadukkaat lähipalvelut, täällä voi tehdä
työtä ja yrittää. Inkoon valttina lapsiperheiden saamiseksi kuntaan on pienet koulut
ja luokat. Kaksikielisyyttä tukee kunnan oma kieliohjelma varhaiskasvatuksessa ja
perusopetuksessa. Jokainen kuntalainen voi tulevaisuudessakin käyttää kunnan
palveluissa omaa äidinkieltään. Uusi valtuusto päivittää strategian valtuustokauden
aikana.

4. Lupaehtojen tulee olla kohtuulliset yrityksille. En osaa sanoa miten yritys kokisi
tämän telttavaihtoehdon, olisiko se kohtuullinen vaade. Varmasti tämä Keilaniemen
telttavaihto on varteenotettava. Pitää tutustua tähän paremmin. Louhinta-aikaa ja
näin ollen myös meluhaittaa voi ohjata lupakäsittelyssä toki muullakin tavalla. Tuo
kohtuullinen sana on usein arvoituksellinen.



5. Inkooseen pitää kaavoittaa enemmän tontteja esim. kerrostaloja varten. Esim.
hankkimalla raakamaata. Samoin asumisen monimuotoisuutta tulee lisätä. Tämä
tarkoittaa aktiivista yhteistyötä virkamiesten ja poliitikkojen kesken.
Rakennusyrityksiin tulee olla aktiivisesti yhteydessä eri tahoilta. Inkoon
elinkeinotyöryhmä on toiminut nyt myös näiden asioiden parissa, samoin eri
työryhmät. Kunnalla on maata muuallakin kuin keskustassa esi, aseman seudella.

6. Tällä hetkellä kouluissa on melko runsaasti tilaa uusille oppilaille. Oppilasmäärät
ovat nyt melko rajusti laskevat ja lähitulevaisuudessa oma yläkoulu ei ole
ajankohtainen. Tilannetta seurataan aina noin viisi vuotta eteenpäin.

7. Inkoossa hyväksyttiin keväällä kieliohjelma, joka tukee kaksikielisyyttä eri tavoinn
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Päiväkodit ovatkin nyt osittain
kaksikielisiä ja lapsimäärien laskiessa tämä varmasti edelleen vahvistuu.
Perusopetuksessa oppilaalla tulee olla oikeus käydä koulua omalla äidinkielellään.
Varsinaiseen kielikylpyopetukseen lapsimäärät ovat liian pienet. Varhennettu
kieltenopiskelu alkaa nykyään jo alkuopetuksessa ja Inkoossa kielet ovat
suomi/ruotsi. Samoin A1- kielinä ovat ruotsi/suomi. Tulevaisuudessa voi olla
kaksikielinen koulu, mutta kieliryhmille tulee olla omat opettajat.

8. Ikäihmisten tulisi saada asua halutessaan mahdollisimman pitkään omassa kodissa
tuetusti tai omaishoitajan tuella. Palveluasumista tulee kehittää kunnassa ja
paikkoja lisätä. Tärkeää on myös, että ikäihminen voi asua lähellä läheisiään
omassa kunnassa.

9. Paljon on tehty, mutta eri-ikäisten hyvinvointipalveluja kehitettäisiin edelleen.
Samoin eri-ikäisten kuntalaisten osallistumista itseä koskeviin päätöksiin ja
ylipäätään päätöksentekoon lisättäisiin. Kaksikielisyyttä vahvistettaisiin edelleen
varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Peruspalvelut kuntalaisille tuotettaisiin
lähipalveluina. Kehitettäisiin Inkoota turvallisena asuinpaikkana kaiken ikäisille.
Lista voisi jatkua loputtomiin, mutta tässä osa.

10.Mielestäni olen. Olen melko usein yhteydessä eri asioissa poliitikkoihin ja käytän
kokouksissa puheenvuoroja eri asioiden eteenpäin viemiseksi.

11. Iäkkäiden asukkaiden määrän melko voimakas nousu lähitulevaisuudessa. Kunta
tarvitsee kaiken ikäisiä kuntalaisia. Varsinkin nuoria ja lapsiperheitä tulisi houkutella
Inkooseen.

________________________________________________________________________

1. Kuka olet?
Teemu Ilván, 47-vuotias linja-autonkuljettaja, työsuojeluvaltuutettu,
luottamusmies, ammattiosaston sosiaali- ja työsuojeluvastaava ja työsuojelujaoksen
vetäjä. Olen asunut Inkoossa vuodesta 2007 ja minulla on 2 lasta ja vaimo. Inkoon
Vasemmisto – Ingå Vänstern Ry:n PJ

2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
Valtuuston varavaltuutettu ja teknisen lautakunnan jäsen ensimmäistä kautta
Inkoon Vasemmisto - Ingå Vänstern Ry:n puheenjohtaja



3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
Varavaltuutettuna olen ollut mukana tekemässä kunnan strategiaa tälle kaudelle.
Strategiassa on paljon hyviä asioita, mutta varmasti paljon parannettavaa ajatellen
tulevaisuutta ja kunnan vetovoimaa. Strategiaa tehdessä ei tiedetty mitään
koronasta ja se on vaikuttanut moneen toimintaan kunnassa ja varsinkin kunnan
talouteen. Olemme jäljessä visiosta 6000 yhteistä tarinaa.

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä
tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta
lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen
mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten
asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis
laittamaan teltan lupaehdoksi?
Moni talo on ollut alueella jo pitkään ennen Ruduksen kivilouhimoa. Ruduksen
tuotteet menevät lähes kokonaan vientiin ja toiminnasta ei kunnalle tule paljoa
tuloja. Rajoittaisin päivittäistä aikaa esim. arkisin 8–18 väliselle ajalle,
viikonloppuisin ei toimintaa ollenkaan. Lupaehtoihin tulisi saada sekä kotelointi, että
kastelu. Toiminta tulisi keskeyttää niin pitkäksi aikaa, kun nämä ovat kunnossa.

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.
Uudet asukkaat ja työpaikat ovat Inkoon kannalta edistettäviä asioita. Asumisen
kannata suhteutettuna Joddböleen on 2 aluetta, Inkoon keskusta ja aseman seutu.

Keskustaan olisi hyvä saada monimuotoista asumista lähelle palveluja. Tämä
tarkoittaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja mihin on matala kynnys
päästä asumaan. Erikokoisia ja tyyppisiä asuntoja, isompia perheasuntoja ja
pienempiä asuntoja. Rivitaloja ja pienkerrostaloja, jotka sopivat keskustan
ilmeeseen. Samalla rakennettaisiin toimivat joukkoliikenneyhteydet keskustasta
Joddböleen joka palvelisi työssäkäyntiä ja edelleen osittain Barösundia ja
Fagervikin aluetta.

Aseman seudun kehittämisellä etupäässä rivitaloasunnoilla voisi olla juna-aseman
matkustajaliikenteen kannalta hyvä vaikutus, samalla kunnan sisäisen
joukkoliikenteen kehittäminen toimivaksi keskustaan ja Joddböleen tukisi
työllisyyttä. Aseman seudun ongelma on palvelujen puute, kuten kauppa jne.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen
sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.
Oma yläaste vaatisi paljon enemmän kouluikäisiä lapsia kuntaan. Yläaste olisi
vakavasti harkittava ja yksi vaihtoehto olisi muuttaa tulevaisuudessa joko Merituulen
koulu tai Kyrkfjärden skola yläasteeksi ja toinen jäisi ala-asteeksi. Molemmat koulut
olisivat silloin kaksikielisiä, opetus toimisi kyllä luokassa aina yhdellä kielellä niin
kuin laki määrittelee.



7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?
Kaksikielisyys on Inkoon rikkaus. Kaksikielisillä päiväkodeilla ja koululla saataisiin
parempi kielten oppiminen ja käyttö lapsille luontaisesti. Kun lapset ja nuoret olisivat
toistensa kanssa tekemisissä päiväkodissa ja koulussa, vähenisi nuorten
keskinäiset skismat jne ja rauhoittaisi keskustaa nuorten suhteen.

8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
Mietittyäni tätä kysymystä, miten että olisiko esim Vaahteramäkeen mahdollista
tuoda lääkärinvastaanoton etäpiste missä olisi vaikka kerran viikossa lääkäri
tavattavissa. Joukkoliikenteen kehityksellä voitaisiin muodostaa ”palvelubussi” jolla
pääsisi keskustaan asioille.

9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
Pääsääntöisesti kunnan palvelut ovat hyvällä tasolla. Neuvola toiminta on hyvää ja
toimivaa.

Nuorison palvelut laahaavat pahiten, kunnassa tulisi pohtia nuorisolle parempaa
paikkaa. Kun tuleva paloasema on valmis ja käytössä, jää kunnalle tyhjäksi
nykyinen paloasema, jolle pitäisi kehittää käyttöä. Nyt vanhalla paloasemalla on
viherhuollon varikko, jos viherhuollon varikon siirtäisi nykyiselle paloasemalle ja
vanhan paloaseman remontoisi nuorison käyttöön. Tänne saisi mopokorjaamoa,
nuorisotilaa ja muuta mahdollista toimintaa nuorille.

Opiskelijoiden ja työssäkäyvien palveluissa korostuu joukkoliikennetarpeet Karjaan,
Lohjan ja Helsingin suuntiin. Siinä löytyy edelleen kehitettävää.

10.Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
Kyllä, varavaltuutettuna aloitteiden tekeminen on haasteellista, mutta jos
valtuustoon pääsee, niin aloitteita kyllä tulee.

11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
Väestönkehitys, työpaikkaomavaraisuus, KT51:n turvallisuus, päihteiden käyttö
(alkoholi, huumeet, lääkkeet).
Inkoon väestö vanhenee ja tarvitsee enemmän erilaisia tukevia palveluja.

_______________________________________________________________________________________

● Kuka olet?
● Olen Juha Kainulainen, 41 vuotta. Asun Dalissa omakotitalossa ja perheeseeni

kuuluu puoliso, kaksi täysi-ikäistä lasta (jotka asuvat jo poissa kotoa), kaksi
alaikäistä lasta, kissa ja koira.

● Olen koulutukseltani tekniikan tohtori ja teen töitä avaruustekniikanalalla toimivassa
yrityksessä Espoossa.

● Harrastan monenmoista urheilua, ja innostun uusien asioiden kokeilemisesta.
Pallopelit ja luonnossa liikkuminen ovat lähimpänä sydäntäni.
Kunnallispolitiikkaharrastukseni alkoi pian Inkooseen muuttamisen jälkeen, kun



huomasin, että haluan ja pystyn vaikuttamaan kuntamme toimintoihin ja
kehittymiseen.

● Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
● Kunnallispolitiikasta minulla on noin 9 vuoden kokemus. Olen ollut nyt kuluneen

neljän vuoden ajan kunnanvaltuutettuna, ja saman ajan myös kunnanhallituksessa
varapuheenjohtajana. Olen Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja.

● Kunnanhallituksen varapuheenjohtajan roolissa olen mukana useissa kunnan
työryhmissä joissa päätöksiä valmistellaan.

● Tätä aiemmalla kaudella olin varavaltuutettu ja sivistyslautakunnan jäsen.

● Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?
● Kunnan strategiat ovat minulle hyvin tuttuja. Erityisesti viimeisen neljän vuoden

kuntastrategia, jonka ydinajatus – Inkoo kohti 6000 asukasta – on minun suustani.
● Strategia ja sen toimeenpaneminen konkreettisin askelin on yksi kunnanvaltuuston

tärkeimpiä tehtäviä. Tällä hetkellä strategiatyötä seurataan budjettikirjaan kirjattavin
toimenpitein, joka ei ole vielä riittävän konkreettinen ja selkeä tapa toimia. On
kuitenkin huomattava, että viimeisen neljän vuoden aikana tämä strategian
toteuttaminen ja seuraaminen on parantunyt merkittävästi edeltävistä kausista. Tätä
on edelleen kehitettävä.

● Kunnan strategiantekemisen yksi ongelma on, että strategiat tehdään tyypillisesti
neljäksi vuodeksi, ja tämä on pitkäkestoisen kehittymisen kannalta lyhyt aikajänne.
Strategiaan pitää saada yli valtuustokausien meneviä elementtejä, ja päätökset,
joita tehdään nyt pitää arvioida pidemmällä aikaskaalalla.

● Strategioita ovat myös toimialakohtaiset ”ohjelmat”. Näissä on puutteita, esimerkiksi
sivistys- ja hyvinvointipoliittisen ohjelman puuttuminen on korjattava tulevassa
valtuustossa.

● Olin mukana valmistelemassa maankäyttö- ja asumispoliittista ohjelmaa, jonka
seurauksena kunnassa on kiirehditty asuntotuotantoon sopivien tonttien
suunnittelua ja lobattu rakennusyhtiöitä rakentamaan Inkooseen.

● Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä
tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta
lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen
mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten
asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis
laittamaan teltan lupaehdoksi?

● Joddbölen kaavoituksessa on tärkein näkökulma mahdollistaa Joddböle IV -alueen
kaavoitus Fortumille tulevaa palvelinkeskussuunnitelmia varten. Joddböle III
-alueen, jossa siis louhinta tapahtuu, toimet on mitoitettava siten, että nuo
suunnitelmat eivät vaarannu. Maa-aineslaki mahdollistaa tämän. Käytännössä tämä
tarkoittaa minusta, että vuosikymmeniä kestävää maanottolupaa ei tule III-alueelle
myöntää edes telttoihin.

● Lyhyemmällä aikajänteellä maanottolupa voidaan myöntää, tällöin pölyhaittojen
vaikutusta pitää miettiä. Tämä tulee ajankohtaiseksi rakennus- ja
ympäristölautakunnalle ja uudelle valtuustolle ilmeisesti tulevan syksyn aikana.
Tällä hetkellä en osaa sanoa pölyhaitoista ja niiden ehkäisyn vaihtoehdoista niin
paljon, että pystyisin sanomaan onko teltta tai joku muu oikea ratkaisu.



● Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.

● Inkoon asumistilannetta on puitu kunnanhallituksessa ja asuntopoliittisessa
ryhmässä, jossa olen toiminut. Potentiaalimmat lyhyentähtäimen
asuntokaavoitukset keskittyvät keskustassa Smedsin alueelle, Bollstan-/Mäntytielle,
mahdollisesti suurkirkontien alun kallioille, sekä pariin keskustan kerrostalotonttiin.
Nämä ovat hyvät lähtökohdat. Suurin tarve asunnoille on keskustan välittömässä
läheisyydessä. Nämä alueet palvelisivat myös Joddbölen aluetta.

● Muita merkittäviä alueita, joissa asuntotuotantoa pitäisi mahdollistaa ensimmäisten
joukossa, ovat Degerby, jonne ei saada rakennuslupia ennen
vesijärjestelmäratkaisuja. Tätä on siis edeistettävä.

● On myös nähtävä, että Inkoo ”maalaiskaupunkina metropolialueen vieressä”
tarvitsee myös haja-asutusasumista. Näin voidaan monipuolistaa
asumisvaihtoehtojamme. Näin esimerkiksi uuden yleiskaavan – jonka
haja-asutuksesta ELY on valittanut – on pyrittävä puolustamaan.

● Asuntoasioita edistetään parhaiten kaavoittamalla alueita valmiiksi ja lobbaamalla
niitä aktiivisesti rakennusyhtiöille. Tätä kirjoitettaessa Inkoossa on valmiina
kaavassa nolla kappaletta yritystontteja myytäväksi, ja vain pari
kerrostaloasumiseen soveltuvaa tonttia. Paras tapa edistää asioita on saada
rakentamiseen soveltuvia alueita kaavaan.

● Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen
sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.

● Yläastetta mietitään ja selvitetään aina säännöllisin väliajoin. Se olisi kiva, mutta
olen realisti ja sanon, että alle 100 oppilaan yläaste, jota nykyiset oppilasennusteet
sanovat, ei tule olemaan realismia eikä se olisi ollenkaan viisasta kuntalaisten
rahankäyttöä. Kustannukset olisivat paljon – todella paljon – suuremmat kuin
palvelun ostaminen ja kuljetukset. Yläaste tulee aiheelliseksi, kun oppilaskanta
lähestyy 150-200 oppilasta.

● MUTTA: koulut suunnitellaan pitkällä ajanjaksolla. Olisi ENSIARVOISEN tärkeää,
että Inkoon kunnalla olisi selvä strategia siitä, millaisella oppilasmäärällä ja missä
tilanteessa yläaste tulee ajankohtaiseksi ottaen huomioon esimerkiksi
Lohjan/virkkalan/karjaan/siuntion koulujen remontit. Jos näitä asioita ei ajatella
etukäteen, ollaan auttamatta myöhässä silloin kun tilaisuus tulee. Inkoossa pitäisi
olla hyvä selvitys yläasteen mahdollisuuksista kunnassa (tämmöistä yritettiin tilata 5
vuotta sitten, mutta siitä ei tullut hyvää selvitystä).

● Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?

● Lapsia tulee opettaa avoimeen kaksikieliseen kulttuuriin. Parhaiten tämä tapahtuu
nykyisissä kouluissamme siten, että suomenkielisten päiväkotien ja alakoulujen
toimintaohjelmissa on vahvasti läsnä leikkiruotsi ja kaksikielinen kulttuuri. Samoin
ruotsinkielisissä kouluissa suomenkielelle. Lisäksi koulujenvälistä yhteistyötä pitää
lisätä.



● Parhaiten tämä olisi minusta tapahtunut, jos Inkoosseen oltaisi saatu, tai saataisiin
tulevaisuudessa, koulukeskus, jossa on sekä suomen- että ruotsinkielisiä oppilaita.
Olen puoltanut ja yrittänyt ajaa tätä asiaa eteenpäin. Nyt on tehty päätös uuden
Kyrkfjärdenin koulun rakentamisesta nykyiselle paikalleen, joka on minusta ikävä
päätös. Seuraava mahdollisuus saattaa ruotsin- ja suomenkielisiä samaan
pihapiiriin tulee miettiä.

● Kirjaimellisesti kaksikielinen koulu tai päiväkoti ei ole oikea ratkaisu toteuttaa
kaksikielisyyden tukemista. Tämä johtaisi opettaja- ja resurssiongelmiin
(kaksikielisessä koulussa on oltava kaksikieliset opettajat). Lisäksi on lapsen edun
mukaista, että hän saa aina hyvää opetusta omalla tunnekielellään. Toista
kotimaista kieltä (oli se sitten suomi tai ruotsi) ja kanssakäymistä toisenkielisten
kanssa on sisällyttävä päivittäiseen toimintaan muulla tavoin. Parhaiten tämä
toteutuisi, kun koulut sijaitsisivat saman katon alla ja jakaen pihan ja osan tiloistaan
(mutta ei siis toimien kaksikielisesti).

● Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?
● Tulevaisuudessa, SOTE-palvelujen siirtyessä maakunnalle, ennaltaehkäisevä

hyvinvointityö jää kuntiin. Tämä on tulevaisuudessa kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Itse
uskon toimeliaisuuden voimaan, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on oltava
vapaa-ajan palveluja, jotka tukevat ikääntymistä. Tämä tarkoittaa toimivaa
kansalaisopistoja, kulttuuripalveluja, liikuntapalveluja, ja yhdistystoiminnan
tukemista.

● Kun mennään hoitoa tarvitseviin ikääntyviin, SOTE-palveluja tulee kehittää usealla
suunnalla. Näen, että kuntaan on rakennettavaa omaa lyhytaikaisen hoidon
palvelutuotantoa, jonka tarve kasvaa Inkoossa nopeammin kuin ympäristökunnissa.

● On myös tärkeää taistella oman SOTE-keskuksen ja sen palveluiden puolesta.
Tämä työ on aloitettu ja sitä pitää kiireesti jatkaa. Jotta saisimme Inkooseen
tulevaisuudessa oman monipuolisen SOTE-keskuksen, on sille tehtävä uskottava
suunnitelma ja investointiehdotus ministeriölle. Tätä on kiirehdittävä.

● Näen myös, että kotihoidon ja etäpalvelujen kehittäminen ja tuominen ikääntyneille
(niin kuin muidenkin ikäisille) on osa tulevaisuutta.

● Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?
● Tämä on laaja kysymys, mutta nostan esiin ennaltaehkäisevien palvelujen

kehittämisen tarpeen. Tämä koskee kaikkia ikäryhmiä. Alla muutamia esimerkkejä
tärkeinä pitämistäni asioista, joita tulevaisuudessa voitaisiin tutkia

● Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi seuraavien toimien miettimistä:
● Varhaiskasvatusryhmien koon pienentäminen
● Harrastustoiminnan kehittäminen alakoulujen yhteyteen (suomen malli)
● Nuorisotilojen uusiminen ja nuorisotyön resurssointi
● Vapaa-ajan koordinaattorin toiminnan ylläpito ja kehittäminen yritystoimintaa

tukemaan (tämä on jo, mutta pidän hänen toimintaa hyvin tärkeänä, eli ei ainakaan
saada leikata tätä resurssia!!)

● Liikuntapalvelujen (kuten kuntosali, liikuntaryhmät) tarjoaminen ikäihmisille
● Etsivän vanhustyön kehittäminen

● Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?
● Tästä kysymyksestä haluan ensin sanoa, että aloitteellisuutta on monenlaista.

Minusta luontevin asia vaikuttaa aidosti päätöksentekoon ja virkamiesten esittelyihin
on se, että on suoraan yhteydessä virkamiehiin ja keskustelee heidän kanssa. Näin



omaa näkemystään voi perustella ja saada ideansa parhaiten esille. Koen olevani
rohkea puhuja, ja tuon asiani esille selvästi ja hyvin perustellen.

● Valtuustossa olen tehnyt yhden valtuustoaloitteen. Tein sen
hyvinvointikoordinaattorin palkkaamisesta. Aloitteeni johti ko. toimen perustamiseen
ja palkkaamiseen.

● Muita tärkeitä asioita, jota ovat syntyneet mielestäni merkittävistä aloitteistani tai
panoksestani ovat esimerkiksi:

● Inkoon strategiassaon  pyrkimys kohti 6000 asukasta. Tämä oli minun suustani, ja
olin hyvin aktiivinen strategiatyössä.

● Vastustin voimakkaasti varhaiskasvatuksen ryhmäkoon kasvattamista joitain vuosia
sitten. Ryhmäkokoja ei sitten muutettu.

● Vastustin monia sivistystoimen leikkauksia, jotka kuitenkin sitten toimeenpantiin
2021 budjetissa, ja näitä leikkauksia käytettiin sitten kouluverkon ylläpitämseen.
Minusta ei olisi pitänyt. Aion myös jatkossa puhua toimivan ja kustannuksiltaan
järkevän kouluverkon puolesta, sekä suomen- ja ruotsinkielisen koulun ja
päiväkodin toteuttamisesta saman katon alla, kun siihen on tilaisuus.

● Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?
● Suurin huoleni on, että emme osaa/uskalla/halua/kykene löytämään keinoja vastata

mittaviin nykyajan mega-trendeihin kuten huoltosuhteen kasvamiseen ja Suomen
kaupungistumiseen. Sitten, pienenä kuntana Inkoo joutuisi taloudellisista syistä
kuntaliitokseen, jolloin paikallinen päätöksenteko ja itsemääräämiskyky häviävät.

● Jottei tähän päädytä, tarvitaan määrätietoisia, pitkäkestoista ja viisasta taloudellista
suunnittelua. Tarvitaan myös rohkeutta kehittää kuntaa edistyväksi kunnaksi, ei
taantuvaksi. Meidän on tehtävä kestäviä valintoja, joiden avulla saamme vielä
vuosikymmenienkin päästä päättää omista asioistamme Inkoossa.

________________________________________________________________________

1. Olen Kimmo Lassander. 41-vuotias kolmen lapsen isä Degerbystä, ensimmäistä
kertaa mukana kuntavaaleissa.

2.Minulla ei ole kokemusta.

3.Olen tutustunut Inkoon kunnan strategioihin verkkosivujen sekä yleisen tiedottamisen
lehtien jne. kautta. Myös luottamustoimi osuuskunnassa on mahdollistanut Inkoon kunnan
tilanteen seuraamisen.

4.Olen havainnut kivipölyongelman myös paikassa, jossa vanhempani asuvat.
Tämä talo sijaitsee parin kilometrin päässä Jodbölestä. En pidä teltoittamista huonona
vaihtoehtona, koska ongelma tulisi hoitaa ensitilassa. Mielestäni lupaehtoihin voisi
sisällyttää tämän. Murskeen teko on kuitenkin voittoa tavoittelevaa toimintaa, jolla voisi
kyllä rahoittaa suojauksen niin että ongelma poistuisi.

5.Inkoo voisi luoda rakennusalueita eri puolelle, niin kuin esim. Kirkkonummi on tehnyt.
Huomattavan suuri määrä keskustaakin ympäröimä maa on viljeltyä, joka ei kiinnosta siinä
määrin kuin metsä-, ja kalliotontit.



6.En koe yläastetta niin tarpeellisena kuin nykyisellään olevien koulujen turvaamisen ja
kehittämisen. Eli riittävät terveelliset, ja resursseiltaan myös olevat tilat ja henkilöstö ovat
kaikkein tärkeimmät.

7.Inkoon tulee säilyttää kaksikielisyytensä varhaiskasvatuksessa sekä kouluissa.

8.Inkoon tulee turvata riittävät resurssit vanhusten hoitoon, eli koti- ja lähihoitoon.
Oman terveyskeskuksen säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

9.En yksilöi mitään uudistusta, mutta kehitys on ainut suunta.

10.En ole aloitteellinen, mutta omaan kykyä ajatella hyvinvointia isona kokonaisuutena
tukien niitä mielestäni oikeita ratkaisuja.

11.Suurin huoli on tällä hetkellä resurssien käyttämistä ”iloisen Inkoon” puolesta vääriin
kohteisiin niin, että peruspalvelut kärsivät ja hyvinvointi tärkeillä peruspalveluja tuottavilla
tahoilla vaarantuu.

________________________________________________________________________

Kysymykset kuntavaaliehdokkaille
1. Kuka olet?
2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?
3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä tapahtuvan
louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden
kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen
aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti
esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten
valmis laittamaan teltan lupaehdoksi

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se Inkooseen satoja uusia
työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja minkälaista asuin rakentamista haluaisit
Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin suunnitelmien
toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä
mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen
saamiseksi kuntaan.

7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen molempien kielten
osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet kaksikielisistä päiväkodeista ja
kouluista?

8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?

9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?

10. Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?

11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?

1. Anne Ek, yrittäjä



2. Olen ensimmäistä kautta mukana, ensimmäinen Sdp:n varajäsen valtuustossa,
kunnanhallitusen varajäsen, teknisenlautakunnan jäsen sekä Esko Juvosen
varajäsen rakennus- ja ympäristölautakunnassa ( käytännössä olen viime aikoina
ollut joka kokouksessa)

3. Olen ollut mukana tekemässä strategiatyötä yhdessä muiden  valtuustojäsenten
kanssa seminaareissa ja lautakunnissa. Olen myös perehtynyt maakuntakaavaan ja
painottanut 51:n sekä Joddbölen tärkeää merkitystä erittäin tärkeänä satama ja
teollisuusalueena. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteisellä tahtotilalla on saatu tällä
valtuustokaudella paljon aikaan.

4. Olen niin teknisessä kuin rakennennuslautakunnassa jo ottanut kantaa Roduksen
toiminnasta syntyneisiin ongelmiin. Yhteistyössä kaavoituksen kanssa olemme
lautakunnassa jo kaavavaiheessa ottaneet kantaa mm. louhittavan alueen kokoon,
syvyyteen ja suoja-alueisiin. Meluhaittaa ei voi kokonaan poistaa, mutta
murskaimen ja räjäytysten ajankohtia voi määräyksillä hallita. Jos Rodus ei saa
syntyvää pölyn määrää aisoihin, olen valmis vaatimaan teltoitusta.

5. Haluaisin että Inkoosta löytyy asuntoja kaikkiin tarpeisiin, ei vain Joddbölessä
työssä käyville. Inkoossa on iso joukko ikäihmisiä, jotka asuvat keskustan
ulkopuolella, kaukana kaikista palveluista, he tarvitsevat asuntoja. Joddbölen
alueen työntekijät ja meidän omat nuoret tarvisevat myös asuntoja, todennäköisesti
vuokra-asuntoja. Lisäksi tarvitaan myös omakotitalotontteja. Westerkullassa sekä
Hagassa on mahdollista rakentaa niin omakoti- kuin rivitaloja. Kerrostaloja tarvitaan
myös, tässä on hyvä jatkaa yhteistyötä seurakunnan kanssa ja jatkaa Ritomtenin
alueen laajentamista etelään. Dalissa on myös tilaa rivitaloille ja omakotitaloille.
Aion jatkaa samalla tavalla kuin aikaisemmin, meillä on lautakunnissa ollut hyvä
tekemisen meininki, ja yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on vuorovaikuttesta ja
toimivaa.

6. Olen itse käynyt yläkoulun Karjaalla, tuo aika oli todella mukavaa ja antoisaa. En
näe todennäköisenä että Inkoon väkiluku kasvaa niin paljon että pystymme
tarjoamaan tarpeeksi monipuolista ja kattavaa opetusta nuorillemme. Toki jos näin
joku päivä on niin totta kai!

7. Kaksikielisyys on yksi Inkoon parhaista puolista. Kannatan kaksikielisiä päiväkoteja
ja kouluja. Omasta kokemuksesta voin sanoa,että lapset oppivat ja omaksuvat
toisen kotimaisen paljon helpommin. ( Omista lapsista vanhin käynyt Merituulessa
ja kaksi nuorinta Västankvarnissa sekä Kyrkfjärdenillä, itse olen äidinkieleltäni
suomenkielinen ja oppinut ruotsinkielen kantapään kautta ;)

8. Inkoossa on esimerkiksi monipuoliset liikkumis-ja liikunta mahdollisuudet, kunta ja
paikalliset järjestöt voisivat yhdessä tai erikseen järjestää monipuolista ja ohjattua
ohjelmaa ikäihmisille. Ikäihmisten tarpeet on huomioitava, niin asumistarpeissa (
keskusta palveluiden läheisyys, helppo kulkuisuus yms.) kuin mahdollisesti
lisääntyvissä terveydenhuollon palveluissa.

9. Haluaisin enemmän ennakoivaa toimintaa, meillä on jo monia hyviä ja toimivia
”ohjelmia” neuvolasta ikäihmisiin, mutta uskon että korona-ajan vaikutukset tulevat
näkymään vielä kauan.

10.En ole kovin aloitteellinen, mutta esitän ja perustelen kantani kun olen asioista eri
mieltä. Lisäksi tuon usein esiin yksityiskohtia, jotka on hyvä huomioida kun asioita
viedään eteenpäin suunniteltavaksi tai käsiteltäväksi.

11. Koronan vaikutukset pitkällä aika välllä, toivottavasti huoleni on turhaa…
_______________________________________________________________________________________

1.      Kuka olet?



Olen Andreas Elfving, 47 v, kolmen lapsen isä, naimisissa Jessikan kanssa. RKP:n
ehdokas, nro 28. Olen töissä RKP:s puoluetoimistossa, poliittisena sihteerinä, ja vastaan
myös puolueen kansainvälisestä toiminnasta.

Andreas Elfving, 47 år, trebarnsfar och gift med Jessika. Kandidat för SFP, nr 28. Jag
jobbar på SFP:s partikansli som politisk sekreterare, och ansvarar också för partiets
internationella arbete.

2.      Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä?

Istun toista kautta valtuustossa, toimin kunnanhallituksessa sekä jäsenenä sivistys- ja
hyvinvointilautakunnassa.

Jag sitter andra perioden i fullmäktige, för tillfället i kommunstyrelsen och bildnings- och
välfärdsnämnden.

3.      Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä?

Olen ollut mukana laatimassa nykyistä strategiaa, minusta kunnalla on hyvä ja toimiva
strategia – ei ihan helppo toteuttaa, mutta näin kai usein on.

Jag var förstås som fullmäktig med och skapade strategin - jag tycker den är bra, inte till
alla delar lätt att förverkliga men så brukar det väl ofta vara.

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin
Joddbölessä tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden
asumismukavuutta lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu
altistumaan pahemmassa tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan
meluun ja siitä tuulen mukana lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti
esittänyt murskainten asettamista isoon telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä.
Olisitko miten valmis laittamaan teltan lupaehdoksi?

Olen valmis selvittämään mahdollisuuksia käyttää telttaa. Totta kai on pystyttävä elää
myös Joddbölen lähistössä.

Jag är beredd att utreda möjligheten att använda ett tält, det är klart att man ska kunna
leva och bo också nära Joddböle.

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja
minkälaista asuinrakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa?

Inkoossa on melko hyvin omakotitontteja myynnissä – mutta tarvitaan myös muita
vaihtoehtoja, kuten rivitaloja ja vuokra-asumista. Meillä on monia projekteja
käynnistymässä ja suhtaudun niihin positiivisesti.

Vi har hyfsat med tomter till salu i Ingå, men vi behöver också andra alternativ - radhus
och hyreslägenheter. Många projekt är på gång och jag är positivt inställd till dem.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä
Fortumin suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin,



esimerkiksi koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien
koulukyyti ajelujen sijaan satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi
kuntaan?

Omaan yläkouluun tarvitaan enemmän oppilaita, eli en näe asiaa ajankohtaisena
seuraavat 10 vuotta. Jos ja kun Inkoo kasvaa niin pitkällä tähtäimellä olen valmis sitä
pohtimaan.

Vi behöver fler elever för ett eget högstadium, jag tror inte det blir aktuellt under
kommande 10 år, men om och när Ingå växer så är jag absolut på längre sikt villig att
utreda saken.

7.      Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu
osaaminen molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä
mieltä olet kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?

Varhaiskasvatuksessa kaksikieliset ryhmät toimivat hyvin, omat lapset ovat olleet Dalin
päiväkodissa. Kaksikieliset koulut ovat kuitenkin eri asia. Hyvää äidinkielen osaamista
tarvitaan tänä päivänä. Varsinkin ruotsinkielisessä kouluissa yhä suurempi osa lapsista
tulee kaksikielisistä kodeista, ja on tärkeää, että kieli kehittyy hyvin. Lisääntynyt yhteistyö
koulujen välillä on erinomainen asia.

Inom småbarnspedagogiken fungerar tvåspråkiga grupper bra, mina egna barn har varit i
sådana i Dal daghem. Tvåspråkiga skolor är ändå en helt annan sak. Vi behöver alla ett
starkt modersmål idag, speciellt i de svenska skolorna kommer en allt större andel av
eleverna från tvåspråkiga hem och det är viktigt att språket utvecklas bra. Jag stöder ändå
absolut ett större samarbete mellan skolorna.

8.      Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?

Inkoossa on erittäin hyvä kotihoito, sen lisäksi Lönneberga ja palvelutalo ovat tärkeitä
palvelumuotoja. Näen mielellään vieläkin vilkkaampaa ikääntyville suunnattua
yhdistystoimintaa. Kunta tukee mielellään tällaista toimintaa, ja voi jonkin verran olla
mukanakin järjestämässä näitä esim. kansalaisopiston kautta.

Vi har en bra hemvård i Ingå, och utöver det ger Lönneberga och servicehuset utmärkt
service. Jag ser gärna ännu aktivare tjänster och föreningsaktivitet gentemot de äldre.
Kommunen stöder gärna sånt, och kan också ordna saker själv, t.ex. via
medborgarinstitutet.

9.      Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?

Meillä on monta hyvää projektia meneillään, ja näen mielellään, että kunta jatkaa aktiivista
kehittämistä. Esim. uusi Hyvinvointikeskus on työn alla.

Vi har många bra projekt på gång, och jag ser gärna att kommunen fortsätter vara aktiv.
Det nya välfärdscentret är en bra sak som går vidare nu.

10.     Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen?



Vaikeaa itse arvioida – yritän aina nähdä eri mahdollisuudet.

Svårt att säga själv, jag försöker i alla fall alltid se möjligheter.

11.     Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta?

Suurin huoli on se, että emme saa tänne lisää inkoolaisia. Tarvitaan lapsiperheitä – töissä
käyviä aikuisia ja yrittäjiä, ilman niitä emme pysty pitämään yllä palveluita Inkoossa.

Min största oro är att vi blir fler Ingåbor. Vi behöver barnfamiljer, vuxna i arbetslivet och
företagare. Utan dem klarar vi inte av att utveckla och upprätthålla servicen i Ingå.

________________________________________________________________________

1. Kuka olet? Ulla Gunnarsson, yrittäjä, Inkoon Yrittäjien pj.

2. Mikä on kokemuksesi kuntapäättäjänä? Valtuuston jäsen, rakennuslautakunnan
jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen, elinkeinotyöryhmän jäsen sekä Inkoon edustajana
Novago kehitysyhtiössä.

3. Miten olet tutustunut kunnan strategioihin pitkällä tähtäimellä? Eri elinten kautta ja
pitämällä tiivistä yhteyttä niin hallituksen puheenjohtajaan kuin valtuustonpuheenjohtajaan
sekä kunnanjohtajaan. Lähinnä keskittynyt yrittäjien aseman parantamiseen kunnassa.

4. Pro Inkoo on yrittänyt saada melua ja kivipölyä mahdollisimman vähiin Joddbölessä
tapahtuvan louhinnan osalta. Miten sinä suojelisit asukkaiden asumismukavuutta
lähialueella, joka noin kahden kilometrin säteellä joutuu altistumaan pahemmassa
tapauksessa vuosikymmeniksi murskaimen aiheuttamaan meluun ja siitä tuulen mukana
lentävään kivipöly pilveen? Pro Inkoo on useasti esittänyt murskainten asettamista isoon
telttaan, kuten Keilaniemessä oli käytössä. Olisitko miten valmis laittamaan teltan
lupaehdoksi? Mikä ettei , jos toimiva ratkaisu. Ei varmastikkaan suhteessa mikään
ylitsepääsemätön kustannus.

5. Jos ja kun Joddböleen suunnitellut yrityssuunnitelmat toteutuvat tietää se
Inkooseen satoja uusia työpaikkoja ja asutusta kuntaan rutkasti lisää. Minne ja minkälaista
asuin rakentamista haluaisit Inkooseen ja miten edistäisit asiaa.

Rakennuslautakunnan/Elinkeinotyöryhmän kautta olen ollut mukana
suunnittelemassa asuntorakentamista Inkooseen. Tarvitsemme muutaman
pienkerrostalon, josta esim. nuorten olisi helppo ponnistaan ensimmäiseen omaan kotiin,
sen lisäksi järkevää omakoti/rivitaloasumista ja myöskin oltava mahdollisuus elävöittää
maaseutua rakennuslupien kautta.

6. Jos Inkooseen muuttaa huomattavan paljon uusia nuoria lapsiperheitä Fortumin
suunnitelmien toteutuessa, pitää kunnan satsata lasten koulunkäyntiin, esimerkiksi
koulukyytien muodossa. Mitä mieltä olet siitä, että lisääntyvien koulukyyti ajelujen sijaan
satsataan kouluun esimerkiksi yläasteen saamiseksi kuntaan.  Olen tuonnut tämän asian



esille, esim. niin että voitaisiin tehdä myöskin yhteistyötä Siuntion kanssa, jolloin saataisiin
tarvittava määrä oppilaita. Lohjalle kyyditseminen ei ole mielestäni järkevää.

7. Inkoo on vahvasti kaksikielinen kunta ja hyvä niin. Kaikki kotoa saatu osaaminen
molempien kielten osalta helpottaa lasta oppimaan lisää kieliä. Mitä mieltä olet
kaksikielisistä päiväkodeista ja kouluista?

Olen ehdottanut lukuisia kertoja kaksikielistä koulukeskittymää ja esim. olisin kannattanut
isompaa koulukeskusta, jossa molemmat koulut olisi yhdistetty. Mutta ei saanut tuulta
purjeisiin.

8. Miten edistäisit ikääntyvien oloja Inkoossa?

Näen että ikääntyvät ovat paljon aktiivisempia kuin ennen. Hyvä harrastustoimintaa, jotta
mieli pysyy virkeänä ja myöskin ikääntyvät pitää ottaa huomioon asuntosuunnittelussa.
Olen ajanut myös ajatusta kerrostalosta , jossa yhdistyisi nuoret sekä vanhat. Niistä on
hyviä kokemuksia muualta Suomesta. Meillä tulee tulevaisuudessa vanhuksia,jotka
haluaisivat lähemmäs palveluita kun eivät pysty enää huolehtimaan maatiloistaan ja
kaikilla ei ole varaa muuttaa Inkoon Rantaan. Tämä pitää ottaa huomioon
asuntorakentamisessa, elikkä kohtuuhintaisia , toimivia pienkerrostalo/rivitalo ratkaisuja
lisää.

9. Mitä uudistuksia tekisit kunnan palveluihin ikävälillä vauvoista vanhuksiin?   Tähän
täytyy vastata rehellisesti, että kun meille tuli vauva, olitiin erittäin tyytyväisiä siihen
palveluun mitä saimme, mutta tämä puoli on valitettavasti vähän heikoilla.  Kaikkeen ei voi
revetä.

10. Oletko mielestäsi kuinka aloitteellinen? Päättäjien mielestä välillä varmaan vähän
liiankin aloitteellinen :D, mutta olen todennut että parempi niin päin kun istua vain hiljaa..

11. Mikä on suurin huolesi juuri nyt Iloisen Inkoon tulevaisuudesta? En näkisi meidän
tilannetta huolena vaan mahdollisuutena. Meille on kaikki auki,  kunhan osaamme
suunnata resurssit oikein. Tekinen puoli pitää saada kuntoon koska meille on tulossa
todella paljon hankintoja tulevaisuudessa, mutta eiköhän sekin tässä lähiaikoina selviä.


