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Hyvinvoivat asukkaat
 – elinvoimainen 
Keski-Uusimaa 

Valtuustoryhmän 
demarij äsenet (16) 
1. Eemeli Peltonen 
 Järvenpää
2. Irma Pahlman 
 Hyvinkää 
3. Pinja Perholehto 
 Hyvinkää
4. Tuij a Linna-Pirinen   
 Hyvinkää
5. Sirkka Rousu 
 Nurmij ärvi
6. Aila Koivunen 
 Tuusula
7. Ulla-Mari Karhu 
 Järvenpää
8. Antti Rinne 
 Mäntsälä
9. Pirjo Komulainen 
 Järvenpää
10. Pirja Vitikka-Koponen  
 Järvenpää

11. Tarja Vierikko 
 Mäntsälä
12. Heta Ravolainen-Rinne  
 Mäntsälä
13. Harri Lepolahti 
 Nurmij ärvi
14. Tuula Latosuo
 Hyvinkää
15. Lassi Markkanen 
 Järvenpää
16. Annina Nuutinen 
 Tuusula
 
Varavaltuutetut (16)
1. Arto Lindberg 
 Tuusula
2. Maria Luoma 
 Nurmij ärvi
3. Ulla Palomäki 
 Tuusula
4. Maarit Hemmilä 
 Hyvinkää

5. Harri Virtanen 
 Pornainen
6. Kim Kiuru 
 Tuusula
7. Marja-Leena Sandelin  
 Nurmij ärvi
8. Tarja Kuikka 
 Hyvinkää
9. Aarno Järvinen 
 Tuusula
10. Jussi Kukkola 
 Hyvinkää
11. Emmi Tuomisto 
 Mäntsälä
12. Kirsti Ruislehto 
 Tuusula
13. Anne Nevaranta 
 Hyvinkää
14. Karita Mäensivu 
 Tuusula
15. Emmi Sirniö 
 Tuusula
16. Päivö Kuusisto 
 Tuusula

Hyvinvoinnin rakentajat
Lokakuun seminaari pidettiin Nurmij ärven Punatorpalla. Sen yhteydessä oli mahdollisuus tavata 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen demarivaltuutettuja sekä lautakuntien ja jaostojen jäseniä.

Edustajamme 
aluehallituksessa
 Eemeli Peltonen, 
 valtuuston puheenjohtaja,
 Järvenpää
 Irma Pahlman, hallituksen  
 2. varapj., Hyvinkää. 
 Varajäsen Pinja Perho-
 lehto, Hyvinkää.
 Sirkka Rousu, Nurmij ärvi.  
 Varajäsen Aila Koivunen,  
 Tuusula.
 Heta Ravolainen-Rinne,  
 Mäntsälä. Varajäsen Tuij a  
 Linna-Pirinen, Hyvinkää.
 Arto Lindberg, Tuusula.  
 Varajäsen Lassi Markka- 
 nen, Järvenpää.

Hallituksen rahoitus- ja 
talousjaosto
 Irma Pahlman, varajäsen  
 Sirkka Rousu.
 Arto Lindberg, varajäsen  
 Eemeli Peltonen.

Hallituksen 
henkilöstöjaosto
 Tuij a Linna-Pirinen, 
 puheenjohtaja, varajäsen 
 Pinja Perholehto.
 Aila Koivunen, varajäsen  
 Heta Ravolainen-Rinne.

Sosiaali- ja terveyden-
huollon jaosto
 Marika Mäntyniemi, 
 Nurmij ärvi, varajäsen  
 Emmi Sirniö, Tuusula.
 Aarno Järvinen, Tuusula, 
 varajäsen Markku Valta  
 Hyvinkää.

Kehittämis- ja 
tulevaisuuslautakunta
 Harri Virtanen, pj., 
 Pornainen, varajäsen 
 Kyösti Lehtonen, Tuusula.
 Pirja Vitikka-Koponen,  
 Järvenpää, varajäsen Tarja  
 Kuikka, Hyvinkää.
 Ulla Palomäki, Tuusula, 
 varajäsen Sara Lindberg,  
 Tuusula.

Palveluiden järjestämisen 
lautakunta
 Pirjo Komulainen, varapj.,  
 Järvenpää, varajäsen  
 Emmi Tuomisto, Mäntsälä.
 Tuula Latosuo, Hyvinkää,  
 varajäsen Kirsti Ruislehto,  
 Tuusula.
 Kim Kiuru, Tuusula, 
 varajäsen Jarno Hauta-
 mäki Järvenpää.
 Ossi-Pekka Ollikainen, 
 Hyvinkää, varajäsen Lauri  
 Kämäri, Hyvinkää.

Tarkastuslautakunta
 Maarit Hemmilä, Hyvinkää,  
 varajäsen Jarmo Mäkinen,  
 Järvenpää.
 Harri Lepolahti, Nurmij ärvi,  
 varajäsen Päivö Kuusisto,  
 Tuusula.
 Marja-Leena Sandelin,  
 Nurmij ärvi, varajäsen 
 Gazale Giray-Öngörür, 
 Tuusula.

Aluevaalilautakunta
 varapj. Pirjo Tirronen, 
 Järvenpää.

Keski-Uudenmaan 
pelastuslaitos -lautakunta 
Pelastuslaitos on yhteinen 
Vantaa-Kerava hyvinvointi-
alueen kanssa.
 Annina Nuutinen, 
 Tuusula, varajäsen   
 Anne Nevaranta, Hyvinkää.

Valtuustoaloitteet

Keski-Uudenmaan Demarien 
valtuustoryhmä on tehnyt jo 
useita valtuustoaloitteita: 

 Selvitys johtamisjärjes-
 telmän toimivuudesta  
 ja hyvien käytäntöjen 
 siirtymisestä.

 Lapsivaikutusten 
 arvioinnista. 

 Painetun tiedotteen 
 lähettämisestä jokaiseen  
 kotiin keskeisimmistä 
 sotepalvelujen yhteys-
 tiedoista. 

 Henkilöstön edustajien 
 kutsumisesta aluevaltuus-
 ton ja aluehallituksen 
 seminaareihin (Keusote).

 Järjestöjen toiminta-
 edellytysten varmistami- 
 sesta hyvinvointialueen  
 toimeenpanossa (Keusote).

www.keskiuudenmaandemarit.fi 

Tammikuun aluevaaleissa valittuina päättäjinä olemme 
valmistelleet sote- ja pelastuspalvelujen tehtävien siir-
tymistä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuulle 
1.1.2023 alkaen. Valtuustoryhmän puheenjohtajana toi-
mii Irma Pahlman.
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Hyvinvoinnin 
iltapala 
– teemakeskusteluja 
asukkaiden kanssa

 30.11. klo 18 
Terveys ja turvallisuus: 
kansanedustaja Aki Lindén 
Järvenpäässä

 22.1. klo 18: 
Hyvinvointialueemme 
tulevaisuus Tuusulan Kel-
lokoskella. Mukana hyvin-
vointialueen johtaja Mikko 
Komulainen.

Miten menee? 
– hyvinvointialueen 
luottamushenkilömme 
kiertävät eri kunnissa 
tapaamassa asukkaita

 Katso lisää: 
www.keskiuudenmaan-
demarit.fi  > Tapahtumat

Hyvinvointi.
Arvokkainta mitä

meillä on. Pidetään 
huolta ihmisistä.

Tulevia tapahtumia

Pirja Vitikka-Koponen
Sanna M

arin

E lokuun seminaarissa Tuu-
sulassa Jokelan työväen-
talolla keskustelimme 

palvelujen saatavuudesta ja 
toimivuudesta.  
 Asukkailla tulee olla selkeät 
reitit palveluihin niin, että asi-
ointi on toimivaa myös puheli-
mitse. Palvelujen saavutetta-
vuudessa asukkaiden tulee olla 
tasavertaisessa asemassa. Nyt 
henkilöstöpulan johdosta mo-
net terveysasemat ovat olleet 
kokonaan kiinni. Lähipalvelut 

KANNANOTTOJA

Selkeät asiointireitit sote-palveluihin
ovat asukkaille tärkeitä. Mikäli 
joudutaan asioimaan muualla, 
tulee asiointiliikennettä pa-
rantaa koko Keski-Uudenmaan 
alueella. Tämä tulee selvittää 
valmisteilla olevassa hyvinvoin-
tialueen palvelustrategiassa.
 Henkilöstömäärän tulee 
eri palveluissa olla asukkaiden 
hoidon, hoivan ja palvelutar-
peiden mukainen. Liian niukka 
henkilöstömäärä kuormittaa 
työntekij öitä ja esihenkilöitä. 
Suuri vaihtuvuus tuo ongelmia 

asiakassuhteiden jatkuvuuteen 
ja palvelun laatuun.  
 Asiakkaiden palautteet ja 
kokemukset sote-palveluista 
on tärkeää välittyä päättäjien ja 
henkilöstön lisäksi myös kunta-
laisille: missä on onnistuttu ja 
missä ei ole, ja miksi näin on.  
 Tietoisuus lisää turvallisuu-
den tunnetta ja luottamusta, 
että meillä pääsee hoitoon ja 
palveluihin.

Millaiset arvot, sellaiset päätökset

S uomessa asuvat maa-
ilman onnellisimmat  
ih  miset, maamme on 

kehittynyt vauraaksi ja menes-
tyneeksi. Suomen tarina on 
rakennettu vahvalle hyvinvoin-
tivaltiolle, joka on mahdollista-
nut osaamisen, innovaatioiden 
ja vaurauden synnyn. Se on ta-
rina luottamuksesta, pyrkimyk-
sestä tasa-arvoon ja jokaisen 
oikeuteen vaikuttaa elämäänsä 
ja yhteiskuntaan.
 - Sosialidemokraatit ovat 
rakentaneet suomalaista hyvin-
vointia jo yli 120 vuotta. Meille 
hyvinvointi syntyy toimivasta 
arjesta, luotettavista palveluis-
ta, yhteiskunnan avoimuudesta 
ja demokraattisuudesta. Siitä, 
että jokainen pidetään muka-
na. Vauraus ja hyvinvointi eivät 
kuitenkaan jakaudu tasaisesti, 
muistuttaa Sanna Marin, SDP:n 
puheenjohtaja ja pääministeri. 
Hyvinvointivaltio muodostaa 
asukkailleen turvaverkon, joka 
kantaa niin arjessa kuin myös 
kriisien aikana.

 - Huolehdimme siitä, että 
asukkaiden hyvinvointi ja tur-
vallisuus ovat keskiössä val-
misteilla olevassa hyvinvointi-
alueen strategiassa, kuvaa 
Pirja Vitikka-Koponen, kehit-
tämis- ja tulevaisuuslautakun-
nasta.
 Toimiva arki turvaa hyvää 
elämää. Se edellyttää luotta-
musta siihen, että yhteiskunta 
kannattelee meitä jokaista, ja 
että pääsemme hoitoon, saam-
me tukea ja turvaa sitä tarvi-
tessamme.

L apsen ja nuoren arvomaa-
ilma muokkautuu kas vu-
ympäristössä. Lapsi ja 

nuori haluaa kuulua yhteisöön, 
tulla nähdyksi ja kuulluksi. Jo-
kainen meistä voi edistää lap-
sen ja nuoren turvallista kasvua 
ja tukea vanhempia – perhe on 
lapsen koti.
 Euro on hyvä konsultti. Niin-
pä ongelmien ehkäisy ja varhai-
nen tuki lähellä on kannattavaa. 
Tutkimusten mukaan lapsen 
huono-osaisuus ja köyhyys 
myös periytyy. Täsmätoimilla 
voi daan tukea taloudellisessa 
ahdingossa olevia lapsiperhei-
tä nykyistä paremmin. Meillä 
ei ole varaa olla huolehtimatta 
lapsista ja nuorista. 

Yhdenvertaisuus palvelujen saatavuudessa

L okakuun seminaarissa 
Punatorpalla Nurmij är-
vellä keskustelimme hy-

vinvointialuestrategian ja pal-
velustrategian valmistelusta 
sekä lasten ja nuorten hyvin-
voinnista.
 Strategioissa tulee keskit-
tyä parantamaan palvelujen 
saatavuutta ja toimivuutta jo-
kaisen kunnan alueella. Palve-
lujen järjestämisen toimintape-
riaatteet tulee kuvata täsmälli-
semmin mitä niillä käytännössä 
tarkoitetaan. Asiakirjojen kie-

len tulee olla selkeää kaikille, 
ei abstraktia konsulttikieltä. 
Henkilöstön hyvinvointi ja työ-
olosuhteet oltava kes kiössä, il-
man henkilöstöä ei ole palvelu-
ja. Vuoropuhelua ja yhteistyötä 
asukkaiden, kuntien, järjestö-
jen ja muiden yhteisöjen kanssa 
tarvitaan lisää.  

Turvallinen arki rakentuu lähiyhteisöissä

Panostukset lapsiin 
ja nuoriin rakentavat 

siltaa tulevaisuuteen.

 Silloin kun lapsi, nuori, van-
hemmat tai koko perhe tarvit-
sevat vahvempaa tukea ja hoi-
toa, tulee erilaisten sote-palve-
lujen järjestyä viiveettä, myös 
ilman lähetteitä. 
 Työntekij äresurssien riittä-
vyydestä tulee pitää huolta. Hy-
vinvointialueen ja kuntien tulee 
myös tukea järjestöjen toimin-
taa kuten laki edellyttää. 

Pirjo Kom
ulainen

 - Huolenpito osaavasta 
henkilöstöstämme ja heidän 
työolosuhteistaan, hyvästä joh-
tamisesta sekä asianmukaises-
ta palkkauksesta on tärkeää. On 
tärkeää, että jokainen työnteki-
jä voi olla ylpeä työstään, toteaa 
Tuij a Linna-Pirinen, henkilös-
töjaoston puheenjohtaja.     

Tuij a Linna-Pirinen

Ikäihmisten palveluiden 
vastattava tarpeisiin.

 - Palvelustrategiassa ja pal-
veluverkoston suunnitelmas-
sa onkin varmistettava, että 
palvelut ovat asukkaillemme 
saatavana läheltä ja riittävinä 
sekä myös tarpeen kannalta 
oikea-aikaisesti, toteaa Pirjo 
Komulainen, palvelujen järjes-
tämisen lautakunnan varapu-
heenjohtaja.
 – Palvelustrategiassa tulee 
varmistaa ikään tyvän väestön 
palvelujen tosiasiallinen saata-
vuus. Digitalisoituvia palveluja 
eivät kaikki pysty käyttämään. 
Koti- ja omaishoidon tukena 
tarvitaan mielekästä päivätoi-
mintaa. Kun tarvitaan hoiva-
asumista, se tulisi järjestää en-
sisij aisesti kotikunnassa, Pirjo 
Komulainen jatkaa.
 

Osallisuus on 
hyvinvointialue-

yhteisömme 
perusarvo.

Toimiva arki turvaa hyvää elämää – hyvinvointi kuuluu kaikille.
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