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Järvenpää on upea, kasvava ja eteenpäin uteliaasti katsova
kaupunki. Niin pääradan, järviluonnon, kuin pääkaupunginkin läheisyys asemoivat meidät ainutlaatuisella tavalla.
Kompaktissa kaupungissamme on helppoa liikkua pyöräillen ja kävellen. Kulttuurihistoriamme merkitys sekä Järvenpäälle, että koko Suomelle on poikkeuksellinen.
Kotikaupungilla on suora yhteys sen asukkaiden elämänlaatuun. Siksi kuntapolitiikka on merkityksellistä. Kuntapolitiikka on merkityksellistä myös siksi, että poliittisilla päätöksillä on ilmasto- ja ympäristövaikutuksia.
Tulevissa kuntavaaleissa järvenpääläisillä on onni valita
äänestettävä yli 300 rohkean ehdokkaan joukosta, useammalta eri ehdokaslistalta. Kunnioitan syvästi kaikkia ehdolle asettuneita. Onnistuimme asettamaan Vihreiden listalle
41 ehdokasta, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Olen iloinen ja ylpeä jokaisesta ehdokkaastamme.
Vaaleilla valitaan valtuutetut, mutta vaalituloksen mukaisesti ryhmien kesken jaetaan vielä iso joukko toinen toistaan merkittävämpiä luottamustehtäviä niin Järvenpään
rajojen sisä-, kuin ulkopuolellakin. Kun annat äänesi, annat
tukesi ehdokkaan lisäksi myös koko ryhmälle.

Kuva: Vilma Kölhi

Ihmisoikeudet, antirasismi, kansainvälisyys
– ihan perusjuttuja
Ilmastoteot, luonnonsuojelu, kestävä kehitys
– ihan perusjuttuja
Koulutus, sivistys, yhteistyö
– ihan perusjuttuja
Vapaus, avoimuus, yhdenvertaisuus
– ihan perusjuttuja

Me Vihreät haluamme rakentaa avointa, kannustavaa sekä
elinvoimaista kaupunkia, jossa niin sen asukkailla, yrittäjillä
kuin luonnollakin on hyvä olla. Sellaista Järvenpäätä, jossa
kaupunkilaiset kokevat olevansa yhdenvertaisia ja arvokkaita. Sellaista Järvenpäätä, joka ottaa vakavasti ilmasto- ja
ympäristökysymykset.
Politiikassa erilaiset maailmankatsomukset kohtaavat.
Koska arvot ohjaavat toimintaa, näissä vaaleissa päätimme nostaa yhteiset arvomme keskiöön. Haluamme muistuttaa järvenpääläisiä koko vihreän joukkueemme syvästi
jakamista arvoista. Arvoista, jotka ovat meille kaikille ihan
perusjuttuja.
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Suojelemme ilmastoa
Vaalimme lähiluontoamme
Vähennämme päästöjä
Rakennamme resurssiviisasta
kaupunkia
Puolustamme eläinten oikeuksia
Edistämme kiertotaloutta
Varjelemme yhdenvertaisuutta
Toimimme tasa-arvon puolesta
Haluamme turvata jokaisen 		
lapsuuden
Näemme monikulttuurisuuden
rikkautena
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Ronja Kalenius
Riikka Karhu
Satu Karjalainen
Riitta Keinänen-Korpela
Sipuliina Kinanen
Laura-Maria Korpela
Katri Kuusikallio
Kirsi Lahtinen
Tomas Lehtimäki
Niilas Lindblad
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Ursula Arsiola
Taru Deniz
Ari Enqvist
Stanley Festus
Hanna Graeffe
Jere Haavisto
Milja Henttonen
Sarppa Heiskanen
Mari Joenpelto
Riikka Juuma
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Parannamme vähemmistöjen
oikeuksia
Vaadimme panostuksia 		
mielenterveyspalveluihin
Tuemme jokaisen mahdollisuutta
oppia
Turvaamme heikoimpien aseman
Arvostamme kulttuuria ja taidetta
Tuemme perheiden hyvinvointia
Mahdollistamme kestävää arkea
Vaadimme avointa hallintoa
Kehitämme osallisuutta ja yhdessä
tekemistä
Uskomme yhteistyöhön 			
ja pystymme siihen

Tiia Lintula,
TK, yrittäjä, toimitusjohtaja,
kaupunginvaltuuston 2. vpj,
Järvenpään Vihreiden pj

Äänestä kuntavaaleissa 13.6.2021 / Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5. - 8.6.2021
Tervetuloa mukaan toimintaamme: www.jarvenpaanvihreat.fi
Seuraa meitä somessa:
Facebook: Järvenpään Vihreät
Instagram: @Jarvenpaanvihreat
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ONNEA
70-VUOTIAS
JÄRVENPÄÄ!

Uudistamme rakenteita
Ohjaamme taloutta tasapainoon
Luomme edellytyksiä yrittämiseen
Luotamme tieteelliseen tietoon
Panostamme kaupunkiviihtyvyyteen
Suosimme ympäristöystävällisiä
liikkumismuotoja
Kehitämme kestävästi kasvavaa
kaupunkia
Edellytämme laadukkaita 		
sote-palveluita
Puolustamme luonnon 		
monimuotoisuutta
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Tiia Lintula
Satu Lumme
Toni Majola
Ville Mustonen
Harri Myllyniemi
Reetta Nick
Kristian Niskanen
Jani Nurminen
Lauri Nurro
Tuula Piensoho
Mikko Päivinen
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Emilia Raatikainen
Risto Salovaara
Pasi Solonen
Jenni Tapaila
Tsegu Tesfai
Pekka Tukonen
Tanja Vauhkonen
Ossi Vähäsarja
Meeri Väänänen
Emmi Wallin

Oma kaupunki kullan kallis
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O

ma koti on usein elämän suurin hankinta. Oma
koti valitaan tarpeiden mukaan, kodista pidetään huolta, sitä kehitetään ja sen arvon halutaan
säilyvän.
Rakennukset ja niiden ylläpito ovat yksi kaupungin
merkittävistä kulueristä. Kiinteistöjemme tarpeenmukaisuus, ylläpidon tarpeiden tunnistaminen ja
ennakoiva korjaaminen eivät kuitenkaan ole toteutuneet tasolla, jota kaupunkimme rakennusten
omistajana tulisi tavoitella. Kun rakennamme uutta,
olemme suunnitteluaikana tehtyjen päätösten varassa vuosikymmenten ajan. Kuinka teemme päätöksiä, joihin olemme tyytyväisiä myös 10 tai 30 vuoden kuluttua?
Rakennusten tarpeenmukaisuus, käytönaikainen
muunneltavuus, elinkaarikustannusten optimointi
sekä kestävien materiaalien käyttö ovat investointeja, jotka maksavat itsensä takaisin sekä taloudellisesti että ympäristönäkökulmasta. Vain kauaskatsei-

Hyvä arki ja elämä on yhteinen asia
silla tavoitteilla, laadukkaalla suunnittelulla ja laadun
sekä tavoitteiden varmentamisella voidaan saavuttaa tavoiteltu kestävän rakentamisen taso.

”

Kiinteistömme ansaitsevat yhtä
hyvää, ennakoivaa ja arvon säilymiseen
tähtäävää ylläpitoa kuin omat kotimme.
Kiinteistömme ansaitsevat yhtä hyvää, ennakoivaa
ja arvon säilymiseen tähtäävää ylläpitoa kuin omat
kotimme. Tarpeenmukaisella ylläpidolla, korjaussuunnittelulla ja seurannalla voimme taata kiinteistöillemme juuri niin kestävän ja kustannustehokkaan tulevaisuuden kuin investointeja tehdessä tavoittelemme.
Satu Karjalainen,
Ympäristötekniikan DI,
energia- ja ympäristöasiantuntija

Kuva: Charlotta Lenander
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L

uet Järvenpään Vihreiden kuntavaalilehteä, ennakoiden ja varautuen tulevaan. Kuntavaaleilla äänestetään ja valitaan henkilöt vaikuttamaan
oman paikkakunnan asioihin. Jokainen ehdokas,
puolueesta riippumatta, tavoittelee kuitenkin samaa asiaa. Haluamme parempaa elämää ja arkea.
Miten pyrimme pääsemään tuohon tavoitteeseen?
Se riippuu henkilöstä ja puolueesta, arvoista ja suunnasta. Miten näemme itsemme ja muut tässä maailmassa. Olemmeko tasa-arvoisia ja muita huomioon
ottavia?
Ennakointi ja varautuminen on tärkeää. Asioista on
hyvä olla perillä ja siksi niistä kannattaa ottaa selvää.

myös tuleville sukupolville. Kaikkeen emme voi vaikuttaa, mutta pyrimme vaikuttamaan siihen, mihin
voimme.

”

Etsitään yhdessä uusia keinoja
säilyttääKSEMME hyvinvointiMME muuttuvassa maailmassa.
Etsitään yhdessä uusia keinoja säilyttääksemme hyvinvointimme muuttuvassa maailmassa. Tällä tavoin
voimme varautua tulevaan, jotta muutokset ja haasteet eivät kasva ylitsepääsemättömiksi. Kun jaamme
tietoa ja taitoa, tunnetaan siitä myös vastuu.

Nykyään on tarjolla paljon eri vaihtoehtoja ja tietoa,
samasta asiasta. Tämä vaatii myös hyvin harkinnanvaraista suhtautumista eteen tulevaan tietoon.

Hyvä arki ja elämä ovat yhteinen asia. Niihin voimme
vaikuttaa kaikki.

Olen itse valinnut Järvenpään Vihreät ajatellen paljon tulevaisuutta. Hyvän arjen ja elämän jatkumista,

Kristian Niskanen,
Tuotantotyöntekijä

JOUKKOLIIKENNE ON TOIMIVAN KAUPUNGIN HERMOT

Saavutettavuus on jokaisen oikeus

J

T

oukkoliikenne on toimivan kaupungin hermot.
Helsingissä asuvat tuttuni ovat sanoneet raitiovaunun äänen tarkoittavan kotia. Meillä ei toki ole
raitiovaunuja ja tuskin on ihan lähitulevaisuudessa
tulossakaan, mutta raitiovaunun äänen herättämä
tunne alleviivaa joukkoliikenteen merkitystä. Se yhdistää meidät kaikki ympärillä oleviin kaupunkeihin
ja mahdollistaa liikkumisen varallisuudesta riippumatta.
Ymmärrettävästi, mutta harmikseni Järvenpään
liittyminen HSL:ään siirtyi uudelleen tarkasteltavaksi vuodelle 2024. Tämä oli rahallinen takaisku HSLalueella työssä tai opiskelemassa käyville ja jossain
määrin myös Järvenpään vetovoimalle.
Viime vuosina joukkoliikenteen palvelutarjontaan
ovat tulleet Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla myös
kaupunkipyörät. Nämä ovat kasvattaneet suosiota
vuosi vuodelta ja mielestäni kaupunkipyöräverkosto
sopisi Järvenpään kaltaiseen kaupunkiin erittäin hy-

vin. Kaupunkifillarilla voisi pyöräillä aamulla asemalle, kun menee töihin junalla, koululle kodin lähellä
olevalta pyöräasemalta tai viikonloppuna rantapuistoon piknikille.

”

Mielestäni kaupunkipyöräverkosto
sopisi Järvenpään kaltaiseen kaupunkiin
erittäin hyvin.
Joukkoliikenne tarkoittaa minulle vapautta. Muistan
kun 13-vuotias Jere sai ensimmäisen kuukausikortin
silloiselta YTV:ltä (nykyinen HSL) ja tajusin, että pääsen tällä kortilla ihan minne vain haluan ja niin monta kertaa kuin haluan.
Jere Haavisto,
Tradenomi (AMK),
IT operations manager

asa-arvoisen kunnan kaikki asukkaat pääsevät
sekä tiedon että kulttuurin äärelle. Siksi esimerkiksi kaupungin nettisivujen tulee olla riittävän
selkeät ja niillä olevan tiedon tulee olla ajantasaista
sekä oikeaa. Kaupungin virkamiesten pitää muissakin yhteyksissä käyttää viestinnässään niin selkeää
kieltä, että kaikki asianosaiset ymmärtävät sitä.

”

Haittaa selkokielestä sen sijaan ei ole
kenellekään.
Selkokieli on erityinen kielen muoto, jota käyttämällä monille väestöryhmille pystytään tarjoamaan
sekä tietoa että kulttuurielämyksiä. Selkokielen periaatteiden mukaan kirjoitettu tai puhuttu teksti ei
sisällä vaikeita tai pitkiä sanoja, vaan käsittelee vain
lukijan kannalta tärkeitä asioita. Selkokieli selittää
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vaikeat käsitteet ja on räätälöity tiettyä lukijakuntaa
varten sopivaksi. Selkokielestä on hyötyä ja iloa kehitysvammaisille, ikääntyneille, muistisairaille ja kielenoppijoille. Haittaa selkokielestä sen sijaan ei ole
kenellekään - kukapa pistäisi pahakseen, jos sattuisi
kerrankin saamaan käsiinsä helppolukuisen käyttöohjeen tai löytäisi vaivattomasti kaupungin nettisivuilta etsimänsä tiedon? Pandemia-aikana tiedonkulun tärkeys on korostunut entisestään. Kuntalaisten hätää tulee kriisitilanteissa pystyä lieventämään
selkeiden ohjeiden ja ajantasaisen tiedon avulla.

Kuva: Ursula Arsiola
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Selkokielen käyttäminen kaupungin viestinnässä on
askel kohti tasa-arvoisempaa, turvallisempaa ja yhteisöllisempää elämää.
Tanja Vauhkonen,
FM, valmistavan
luokan opettaja

Kuva: Ursula Arsiola
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Onko jatkuva kasvu kaiken mitta?

Vetovoimainen Järvenpää ei unohda pientaloalueitaan

M

J

uutin Järvenpäähän Espoosta vuonna 1990.
Kaupungin vetovoimana toimi lasten turvallinen koulumatka sekä päivähoitopaikka. Yhtä tärkeää oli Järvenpään kiireettömyys, avaruus, vihreys,
asuntojen kohtuullinen hintataso ja Tuusulanjärvi.
Järvenpään pikkukaupunkimaisuus viehätti.

Asuinympäristöt ovat osa kaupunkirakennetta, mutta myös yksittäisiä kehitettäviä asuinalueita ja suunnittelukohteita. Kaupungin keskustasta on muotoutumassa tiivis korkeine taloineen. Pidän siitä. Mutta
onko uusien talojen jatkuva rakentaminen sekä julkisten rakennusten purkaminen välttämätöntä?

”

Onko kasvu kaiken mitta? Kuka huolehtii kaupungin
pitovoimasta? Minulle pitovoima merkitsee sitä, että
kuntalaisten peruspalvelut toimivat paremmin kuin
minimitasolla, että pidetään huolta kaiken ikäisistä
ja ymmärretään Järvenpään vahvuutena luonto ja
rakennusvapaat alueet.

Järvenpään pikkukaupunkimaisuus
viehätti.
Kaupunki on muuttunut noista ajoista. Paljon hyvää
kehitystä on tapahtunut, mutta kaupungin kasvutahti mietityttää. Onko asukasmäärän kasvun tavoittelu ja rakentamistahdin kiivaus sitä, mitä kuntalaisena haluan? Vastaukseni on ei!

Kuva: Ursula Arsiola
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Pidetään Järvenpää edelleen avarana, vihreänä ja
turvallisena asuinympäristönä kaiken ikäiselle.
Tuula Piensoho,
Kasvatustieteen tohtori,
kouluttaja

ärvenpään keskustaa kehitetään ja tiivistetään.
Ylöspäin kasvava kaupunkikeskus luo tiloja ja tarvetta yrityksille, palveluille, kulttuurille ja yöelämälle.
Mutta monelle Järvenpää on valinta nimenomaan
siksi, että täällä luonto on lähellä ja tonteilla tilaa.
Keskustan ulkopuolella sijaitsevat pientaloalueet
ovat etenkin lapsiperheiden suosiossa. Keskustan
kehittäminen ei saa laiminlyödä pientaloalueita, jotka ovat aivan erityinen vetovoimatekijä kaupungissamme, vain puolen tunnin päässä Helsingistä.
Kun pienten lasten perhe etsii kotia, sitä etsitään
tositarkoituksella. Suunnitelmissa on usein asua
aloillaan pitkään, ainakin kunnes lapset kasvavat ja
muuttavat pois. Järvenpään pitää säilyä houkuttelevana tulevaisuudessakin tälle pitkäaikaisten veronmaksajien joukolle.
Järvenpään kaupungin kaavoitussuunnitelman
mukaan keskustan kehittäminen jatkuu tulevina
vuosina. Ainolan aluekeskuksen asemakaava tulee
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päätettäväksi ensi vuonna. Kaupungissa tehdään
paraikaa myös palveluverkkotyötä opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueilla. Suunnitelmaehdotukset palvelujen tarjoamisesta ovat päätöksentekijöiden pöydällä syksyllä.

”

Järvenpään pitää säilyä houkuttelevana lapsiperheille tulevaisuudessakin.
Kaupungin reuna-alueita ei saa unohtaa, kun suunnitellaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen toimipisteiden sijoittumista, lähiliikuntapaikkoja ja urheilukenttiä, kävely- ja pyöräteiden verkostoa, tiekunnossapitoa tai joukkoliikenteen yhteyksiä. Lähikauppakin helpottaa arkea kovasti. Sujuva arki vetää puoleensa tulevaisuudessakin.
Reetta Nick,
Sosionomi (YAMK), projektipäällikkö
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MONIKULTTUURISUUS RIKKAUTENA

KULTTUURI JA TAIDE KUULUVAT KAIKILLE

M

T

onikulttuurisilla verkostoilla on omat etunsa.
Eri taustoista tulevien ihmisten verkostoissa
syntyy monipuolisia ideoita. Erilaiset näkökulmat
mahdollistavat ja stimuloivat luovuutta. Monikulttuurisille verkostoille on kaupungissamme tarvetta.

Monet ovat samaa mieltä siitä, että liikunta on tärkeää ihmisille. Erityisesti, koska se vähentää sairausriskiä. Haluan auttaa ja osallistaa ihmisiä eri elämäntilanteissa harrastamaan ja panostamaan aktiiviseen elämäntapaan.

”

Yhteisöllisyys ja liikunta lisäävät hyvinvointia.

Haluan auttaa ja osallistaa ihmisiä
eri elämäntilanteissa harrastamaan ja
panostamaan aktiiviseen elämäntapaan.

Stanley Festus,
Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK),
jalkapallovalmentaja / konsultti

Kuva: Ursula Arsiola
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”

Kulttuuri ja taide vaikuttavat kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin.
Kulttuuri ja taide vaikuttavat kaikkien kuntalaisten
hyvinvointiin. Taloudellinen panostaminen näihin
on ennaltaehkäisevää ja se tulee maksamaan itsensä monin verroin takaisin. Kulttuuri ja taide ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat kaikille.
Sarppa Heiskanen,
Sosionomi (AMK),
teatteriohjaaja / draamakasvattaja,
kotiäiti

Järvenpää on tunnettu kulttuurikaupunki. Päättäjien tulee jatkossa yhä tietoisemmin ylläpitää sekä
ammatillista että kolmannen sektorin tuottamaa
kulttuurielämää säilyttämällä toiminta- ja kohdeavustukset ennallaan. Näiden lisäksi näen erittäin
tärkeänä kulttuurin merkityksen laajemmassa mittakaavassa koskien muun muassa lasten harrastetakuuta, lastensuojelua, perheiden ja ikäihmisten hyvinvointia sekä maahanmuuttajien kotouttamista.

Olen toiminut jalkapallovalmentaja yli 14 vuotta
Suomessa. Järvenpää on tunnettu kulttuurikaupunkina ja me edustamme monikulttuurista Järvenpäätä myös urheilun kautta.
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eatteri, musiikki ja kuvataiteet elävät ikuisesti
siitäkin huolimatta, että Covid-19 on maassamme kurittanut kovalla kädellä erityisesti taiteenharjoittajia. Ammattilaiset, freelancerit, harrastajat ja
koko tapahtumakulttuurin kenttä on puristettu seinää vasten. Kun ei ole tapahtumia, ei ole tuloja eikä
tekijöitä. Kun kukaan ei liiku mihinkään, ei ole myöskään vuorovaikutusta, joka myötävaikuttaa taiteen
syntymiseen. Kuitenkin taide ja kulttuuri ovat niitä
elämän osa-alueita, joista monet ammentavat voimavaroja ja henkistä pääomaa hektisen arjen keskelle.

Kuva: Anu Tuoriniemi

MAAHANMUUTTAJIEN kotouttaminen osaksi elinkeinoelämää

Minun Järvenpääni on rohkea edelläkävijä

V

H

aikka maamme puoluekentästä löytyy paljon
erimielisyyksiä maahanmuuttajien sopivasta määrästä, heidän kotoutumisensa tärkeydestä ollaan varsin yksimielisiä. Siitä, mitä onnistunut
kotoutuminen tarkoittaa, on useampia tulkintoja.
Luonnollisesti maahanmuuttajien tulisi omaksua
tärkeimmät Suomessa vallitsevat normit ja hyvinä
pidetyt käytöstavat. Uskon myös, että me kantasuomalaiset voimme oppia paljon uutta ja hyödyllistä
tänne saapuvilta. Käyttäessämme tämän mahdollisuuden hyödyksi, puhutaan kaksisuuntaisesta kotoutumisesta.
Olen opettanut maahanmuuttajille suomea vapaaehtoisena kolmisen vuotta. Kaikenikäiset ihmiset
tulevat paikalle viikko toisensa jälkeen. He nostavat
esille kysymyksiä, joita itse tulee harvoin ajateltuakaan. Olen oppinut paljon ja saanut hyviä ystäviä
pitäessäni näitä tunteja. Yleisenä tavoitteena osallistujilla on niin hyvä kielitaito, että opiskelupaikan tai
töiden saaminen onnistuu. Myös oma yritys on vaihtoehtona.

”

Monelta meistä unohtuu, että
maahanmuuttajissa on intoa ja
osaamista muunkinlaiseen yrittäjyyteen
kuin ravintola- tai parturialalle.
Monelta meistä unohtuu, että maahanmuuttajissa
on intoa ja osaamista muunkinlaiseen yrittäjyyteen
kuin ravintola- tai parturialalle. Startup-yhteisö on
tässä hyvä esimerkki. Suurella määrällä Suomeen
tulevista on korkeaa IT- tai teknologia-alan osaamista, jonka ottaminen nopeasti käyttöön on meidän
kaikkien etu.
Lauri Nurro,
Tuotantotalouden DI,
rahoitusvastaava

arppaukset osallisuuden edistämisessä ovat
olleet viimeisen neljän vuoden aikana huomattavia, mutta vielä emme ole perillä. Meillä on parannettavaa muun muassa entistä avoimemmassa
viestinnässä.

taloustilanne, ja järkevistä panostuksista kiinni pitäminen on haasteellisempaa kuin aikoihin, huolimatta siitä, että Järvenpää on elänyt talouden tasapainottamisen aikaa jo pitkään. Järvenpää on kasvanut valtavasti, ja investointiohjelmamme on ollut
oikeansuuntainen.

Järvenpää on strategiansa puolesta edelläkävijä ympäristö- ja ilmastoasioissa. Meillä on oikea suunta,
jota tulee johdonmukaisesti toteuttaa seuraavallakin vaalikaudella.

”

Minun Järvenpääni on paikka, jossa erilaiset ihmiset
kohtaavat, arvostavat toisiaan ja pääsevät vaikuttamaan aktiivisena osana kaupunkia. Järvenpääni on
asutuksellisesti tiivis. Lähiluonto ja palvelut ovat kaikille saavutettavissa kohtuullisen matkan päässä.
Minun Järvenpääni talous on tasapainossa. Kuinka
säilytämme riittävän palveluverkon huolehtien, ettei
taloutemme sakkaa? Hyvinvointiin panostamisella
on merkittäviä pitkän tähtäimen talousvaikutuksia.
Nyt päätöksentekoamme haastaa kuitenkin vaikea

Järvenpää on kasvanut valtavasti, ja
investointiohjelmamme on ollut
oikeansuuntainen.
Verotulojen kehitys antaa uskoa tulevaisuuteen ja
palvelumme ovat riittävällä tasolla houkuttelemaan
uusia asukkaita. Taso on myös riittävä huolehtimaan
nykyisten asukkaidemme hyvinvoinnista, mutta lähelläkään täydellisyyttä emme ole. Rakentavaa yhteistyötä tarvitaan!
Ossi Vähäsarja,
Sosionomi (AMK), lastensuojelun sijaishuollon
vastaava ohjaaja
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YHTEINEN OSALLISTUMINEN

M

inulle tärkeitä asioita ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja kestävä kehitys. Olen huolissani ilmastonmuutoksen vaikutuksista ihmisiin ja luontoon. Meidän tulee pitää huolta ihmisistä niin, että he jaksavat
arjessa.

”

Minulle tärkeitä asioita
ovat tasa-arvo, hyvinvointi ja kestävä
kehitys.

Kuva: Ursula Arsiola

Minun mielestä tärkeitä asioita hyvinvoinnin kannalta ovat muun muassa koulutus, liikkuminen
luonnossa ja syrjimättömyys. Opiskelen tällä hetkellä rakennusalalla ja olen saanut kokemusta työstä
työharjoittelun kautta. Opiskelun yhteydessä olen
tutustunut uusiin ihmisiin ja saanut ystäviä. Ulkoilen
mielelläni luonnossa ja Järvenpäässä on hyvät mahdollisuudet liikkua lähimetsissä.
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Resurssiviisaus luo hyvinvointia ja toimeentuloa
Kaupungin kehittäminen on tärkeää liikennejärjestelyjen suhteen niin pyöräilijöiden, jalankulkijoiden
kuin autoilijoiden näkökulmista. Julkinen liikenne
on myös tärkeä ihmisten arjen sujuvuuden kannalta.
Tsegu Tesfai,
Opiskelija

T

akana on ensimmäinen kokonainen vuosi Järvenpään tiellä kohti hiilineutraalia sekä jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia.
Resurssiviisaus on keino vastata ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen haasteisiin. Samalla se tukee kaupungin asukkaiden hyvinvointia
ja kaupungin elinvoimaisuutta muuttuvassa maailmassa.

”

Resurssiviisaus on keino vastata ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja luonnon
monimuotoisuuden heikkenemisen haasteisiin.
Järvenpään resurssiviisauden tiekartta hyväksyttiin
marraskuussa 2019 valtuustossa, mutta sen toteutus on aloitettu liian pienin askelin. Ilmastonmuu-

188

Kuva: Ursula Arsiola
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tos ei odota eikä hidastu, vaikka maailma muutoin
istuisikin karanteenissa. Kaupunkikonsernissa kaikki
palvelualueet ja tytäryhtiöt vastaavat kukin omalta
osaltaan toimeenpanosta, mutta on välttämätöntä,
että toimet toteutetaan yhteistyöllä. Resurssiviisauden teemat (Kaupunkirakenne ja liikkuminen; Energia, materiaalit ja kulutus; Ympäristön tila; Tietoisuus
ja yhteistyö) ovat yleisiä.
Kaupungilla onkin aivan olennainen rooli resurssiviisaiden valintojen mahdollistajana ja kannustajana.
Myös kuntalaisten, yritysten ja muiden toimijoiden
rooli on välttämätön. Hyvien käytäntöjen jakamisessa ja niiden näkyväksi tekemisessä on kaikilla työtä
ja vastuuta.
Ilman meidän jokaisen panosta taival jää puolitiehen.
Risto Salovaara,
VTM, OTO-isännöitsijä

Kuva: Tiina Heino
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Lähiulkoilureittejä ja luontopolkuja lähimetsiin

Pyörällä ympäri Järvenpäätä – vaalikampanjan avaus

M

L

e kaikki tiedämme luonnon ja metsien hyvinvointia edistävän ja tervehdyttävän vaikutuksen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin henkisestikin.
Koronapandemian aikana näiden paikkojen merkitys on korostunut entisestään kaupunkilaisten ulkoilu- ja lähiliikuntapaikkoina. Kaupunkilaislasten
on tärkeää säilyttää kosketus luontoon ja lähimetsiä
voidaan käyttää opetusmetsinä. Järvenpäässä on
vielä joitakin lähimetsiä, joissa voi ulkoilla jokamiehenoikeudella. Olisiko syytä kartoittaa nämä metsät
ja tehdä sopimukset maanomistajien kanssa ulkoilureiteistä niin, että ne pysyvät jatkossakin rakentamattomina ja kaupunkilaisten virkistysalueina.
Jokamiehenoikeudet eivät myöskään sovellu tiheästi asutuille kaupunkiseuduille. Pietilän ja Haarajoen sekä Wärtsilän ja Nummenkylän metsät ovat
esimerkiksi tällaisia. Pietilän ja Haarajoen alueiden
asukkaat ovat omatoimisesti pyrkineet tekemään
uusia reittejä lähimetsiinsä.

171

Kartoituksessa voitaisiin selvittää uusien ulkoilureittien rakentaminen muihinkin kaupunginosiin, jotta
ne olisivat kaikkien helposti saavutettavissa asuinpaikasta riippumatta.

”

Me kaikki tiedämme luonnon ja
metsien hyvinvointia edistävän ja
tervehdyttävän vaikutuksen niin fyysisesti, psyykkisesti kuin henkisestikin.
Metsiin voisi tehdä opasteilla varustettuja polkuja
ja vahvistaa sekä merkitä jo olemassaolevia reittejä.
Suosituimmat ulkoilureitit Lemmenlaaksossa, Paavonpolulla sekä Terholassa ovat jo suuressa käytössä.
Pasi Solonen,
Työvalmentaja,
ohjaaja / sosiaalinen kuntoutus

auantaina 8.5. noin kello 10 aikaan lähden Emilian, Villen ja Niilaksen kanssa polkemaan kohti
Ristinummea. Meillä on matkassa Kirsin leipomaa
tuoretta luomuleipää, ilmapalloja ja esitteitä. Ensimmäisenä polkeva Ville pysäyttelee matkalla vastaantulijoita ja tarjoaa heille leipäpusseja matkaevääksi.

”

Matkan varrella pysähdyn irrottamaan vielä yhden ilmapallon isänsä
kanssa vastaan polkevalle pikkupojalle.
Käymme moikkaamassa Reettaa ja Satua, jotka ovat
järjestäneet Ristinummella siivoustalkoot. Heiltä saa
hakea lainaksi roskapihdit, käydä siivoamassa ympäristöä ja poiketa samalla pullakahveille juttelemaan.

hetken yhdessä ympäri Tanharia. Jatkamme keskustaan, ajamme kävelykadun läpi ja pysähdymme
Rantapuistoon. Siellä on paljon meidän porukkaamme. Kirsi on itsekin päässyt jakamaan leipiään, ja
Hannalla on vihreää teetä. Jere auttaa irrottamaan
sotkeutuneita ilmapallojen naruja toisistaan. Ursula
ja Kristian ovat kiertäneet koko aamupäivän eri pisteillä kuvaamassa. Meistäkin saadaan hyvä kuva Järvenpään Vihreiden somekanaville.
Lopetamme kierroksen Jamppaan. Katri, Pasi ja
Pekka ovat siivonneet siellä vastamaalatun kierrätyspisteen ympäristöä. Juttelemme hetken heidän
kanssaan ja lähdemme sitten kaikki kotimatkalle.
Matkan varrella pysähdyn irrottamaan vielä yhden
ilmapallon isänsä kanssa vastaan polkevalle pikkupojalle.
Jenni Tapaila,
Koulunkäynninohjaaja,
luottamushenkilö

Jatkamme matkaa Tanhuniittyyn. Myös siellä on
talkoot, mutta asukkaiden järjestämät. Tiialle ja Riikalle sattui siis hyvä päivä kampanjoida kotikulmillaan. Otamme muutaman yhteiskuvan ja poljemme

Kuva: Ursula Arsiola

Jätelain uudistuksen vaikutukset Järvenpäässä

Huomennakin Järvenpäässä kannattaa yrittää

H

M

allitus teki maaliskuussa 2021 esityksen eduskunnalle Suomen jätelainsäädännön uudistamiseksi. Uudistamisen taustalla on EU:ssa kesällä
2018 hyväksytty jätedirektiivi, jonka tavoitteena on
lisätä materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä sekä
tehostaa jätteiden lajittelua. Yhdyskuntajätteen
kierrätysaste on tarkoitus nostaa 40 prosentista 65
prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.
Kiertokapula on jo aloittanut muovinkeräyksen viiden huoneiston kiinteistöiltä Järvenpäässä. Lisäksi
biojätteen keräys tulee kaikille kiinteistöille pakolliseksi lähivuosina yli 10.000 asukkaan kunnissa.

”

JäTELAIN uudistus tarjoaa
kotitalouksille parempia jätehuoltopalveluja ja tuo lajittelun lähemmäKSI
kuluttajaa.

Jätelain uudistus tarjoaa kotitalouksille parempia
jätehuoltopalveluja ja tuo lajittelun lähemmäksi kuluttajaa. Lisäksi lajiteltu jäte pääsee uusiokäyttöön,
mikä edistää kiertotaloutta. Muovista tehdään uusiomuovituotteita, kuten tiskiharjoja ja ämpäreitä,
ja biojäte jalostetaan biopolttoaineeksi. Myös omakotitalon tai pienen taloyhtiön on mahdollista liittyä
mukaan muovinkeräykseen, mikäli kiinteistö sijaitsee Kiertokapulan keräysreitin varrella. Naapureiden
kanssa voi muodostaa yhteisiä lajittelupisteitä tilan
ja kokonaiskustannusten säästämiseksi.
Otetaan yhdessä lajittelu haltuun. Tehdään Järvenpäästä kierrättämisen edelläkävijä!
Satu Lumme,
Tradenomi,
käräjäsihteeri

iten hienoa onkaan, että meillä Järvenpäässä
on useampi ravintola-alan yritys. Katukuvassa näkyy ilahduttavasti erilaisia toimijoita ja omasta
subjektiivisesta kokemuksestani yllättävän useita
verrattuna kaupunkimme kokoon.

”

Jokainen kahvikuppi matkanvarrelta
ja lounassalaatti lähiravintolasta
auttaa alaa työllistämään ihmisiä sekä
valaa uskoa yrittäjiin.

184

Ravintola-ala on yksi koronan kurittamista aloista.
Kovien kustannusten vuoksi ei ole itsestäänselvyys,
että alan työntekijät, yrittäjät ja yritykset selviävät
eteenpäin. Monet heistä ovat jo toista vuotta lomautettuina odottaen rajoitusten vapautumista ja asiakasvirtojen palautumista.

181

Jokainen kahvikuppi matkanvarrelta ja lounassalaatti lähiravintolasta auttaa alaa työllistämään ihmisiä sekä valaa uskoa yrittäjiin. Tuetaan yrittäjiä niin,
että heillä on huomennakin mahdollisuus tarjota
meille järvenpääläisille maittavia elämyksiä ja vapaa-ajan vietettä!
Emilia Raatikainen,
Restonomi,
personal trainer

Korona-aika on ajanut monet pitämään kotikonttoria. Toiset ovat kohdanneet lomautuksia tai työttömyyden. Unohtamatta heitä, jotka syystä tai toisesta
ovat arkenaan pääosin kotona.

Kuva: Ursula Arsiola

166

”

JäRVENPÄÄ ON OPTIMAALISIN KAUPUNKIMONEN IKÄISILLE JA ELÄMÄNTILANTEISSA
ELÄVILLE.

Järvenpäähän ei jouduta, Järvenpäähän halutaan!

Tulevaisuutta kohti

M

M

oni Järvenpäähän muuttava punnitsee usean
vaihtoehtoisen paikan välillä. He valitsevat Järvenpään, koska Järvenpää on optimaalisin kaupunki
monen ikäisille ja elämäntilanteissa eläville.

luottamushenkilöiden on yhdessä luotava turvalliset
olosuhteet sekä pitkään asuneille että uusille asukkaille muun muassa ehkäisemällä sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta.

Vieraanvaraiset yhteisöt
Lähiyhteisöt ovat me-hengen luojina ensiarvoisen
tärkeitä. Kaupungin kumppanina seurakunnat ja
harrastus- sekä vapaaehtoistoiminta tekevät mittaamattoman arvokasta työtä ottamalta toimintaansa
mukaan asukkaita sekä Suomessa syntyneitä että
maahanmuuttajia. Osallisuusmalli varmistaa kaupunkilaisten äänen toiminnassa, kulttuurissa ja päätöksenteossa.

Edelläkävijä ympäristöasioissa
Resurssiviisaus tarkoittaa hiilineutraaliuden lisäksi
energiatehokkuutta, jätteettömyyttä ja kestävää kulutusta, eettisiä hankintoja ja vähäpäästöistä liikkumista. Junarata on osa identiteettiämme. Luonto on
meille tärkeää, jo Tuusulanjärven ja monien ainutlaatuisten kohteiden vuoksi. Tulevaisuudessa tulee
huolehtia viisaasti sekä kaupungin rakentamisesta
että luonnon monimuotoisuudesta ja virkistystarkoituksesta.

Erilaisia, mutta samanarvoisia
Viihtyvyyteen vaikuttaa se, että kaupunginosat eivät
eriydy liikaa. On edelleen huolehdittava siitä, että
kaikilla alueilla toteutetaan erilaisia asumismuotoja.
Siten erilaisissa elämäntilanteissa olevat ja eri ikäiset
kohtaavat luontevasti. Kaupungin työntekijöiden ja
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Tästä kaupungista on helppo tykätä.
Tämän kaupungin asioita ajan täydellä sydämellä.
Katri Kuusikallio,
Pappi, TM,
toiminnanjohtaja

e olemme matkalla kohti uudenlaista arkea.
Emme oikeasti palaa enää vanhaan. Mielestäni terveyden ja hyvinvoinnin jälkeen tulee talous.
Tulevaisuuden toivoon liittyvät teot ja se on meidän
järvenpääläisten dynaaminen voima. Toipuminen
kestää vuosia, mutta me selviämme siitä yhdessä.
Kasvu on onneksi jo alkanut, ja se harmaa arki, jota
olemme aiemmin pitäneet itsestäänselvänä, häämöttää edessäpäin.

”

167

KUKAAN MEISTÄ EI PÄRJÄÄ YKSINÄÄN.

Tarjotkaamme toisillemme apua ja tukea, vaikkei
sitä pyydettäisikään. Kukaan meistä ei pärjää yksinään.
Meillä jokaisella on kykyä vaikuttaa siihen, millainen
on tulevaisuuden Järvenpää.
Kirsi Lahtinen,
Lähihoitaja
hammashoitaja
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Inkluusio varjonimi säästämiselle?

Tasavertainen lapsuus ja laadukas koulupolku kuuluu kaikille

I

K

nkluusio on...? Ei ole lasten ja nuorten etu perustaa
käsitystä tästä asiasta somekirjoitusten ja iltapäivälehtien lööppien varaan. Tutkimustulosten mukaan niin lapset kuin aikuiset haluavat peruskoulusta aidosti kaikille yhteisen ja esteettömän, erilaisuutta suvaitsevan moniammatillisen demokratiaan nojaavan yhteisön. Eli inkluusion mukaisen. Kuule siis
peruskoulun asiantuntijoiden - uskomusten sijaan
- laajaan tietoon pohjaavia kokemuksia. Esimerkiksi
minä luokanopettajana voin pohtia moninäkökulmaisesti kanssasi tätä ilmiötä.

”

Inkluusio on etenkin mukaan
kuulumista ja osallistavaa kasvatusta.
Inkluusio vain säästökeino? Ei ole. Onko sitä käytetty säästökeinona? Ehkä. Ehkä inkluusio lähti paikoin
lapasesta. Jos me opettajat sanomme, että kädet
loppuu kesken, me tarkoitamme sitä. Kun et kuule
minua luokanopettajana, et kuule apua tarvitsevaa
lasta. Minä haluan kuulla, mitä sinä ajattelet inkluusiosta.

Inkluusio on etenkin mukaan kuulumista ja osallistavaa kasvatusta. Siinä korostuu erityispedagoginen
osaaminen. Moni opettaja kokee riittämättömyyttä
tukea tarvitsevien oppilaiden parissa. Koulujen toimintatavat ja yhteistyörakenteet eivät ole inkluusion
toteuttamisen kannalta joka koulussa yhteneväiset.
Inkluusio ei silti ole paha. Moni koulu lähti siihen
vaan resursseihin nähden liian suurella volyymilla.

Ville Mustonen,
KM, erityisluokanopettaja,
teatterin freelancer

oulukeskustelu Järvenpäässä on viime aikoina
ollut vilkasta, keskittyen niin sanottuun tulevaan kouluverkkoon: millaisia kouluja ja missä. Kun
näin merkittävästä asiasta päätetään, on hyvä huomioida myös opettajien ja henkilökunnan kokemukset ja toiveet. Näin sitoutetaan ja motivoidaan henkilökuntaa arjen työhön. Hyvä asia on se, että julkisten
tilojen sisäilmaongelmat on nyt otettu vakavasti ja
niihin on puututtu. Terveet ympäristöt ovat jokaisen
oikeus. Opetus ja kasvatus on nykykunnan yksi tärkeimmistä perustehtävistä, joten koulukeskustelu
on tärkeää. Kyseessä ovat arvot ja se, mitä pidetään
tärkeänä: tämän päivän päätöksillä on kauaskantoiset seuraukset tulevaisuuteen.

”

Opetus ja kasvatus on nykykunnan
yksi tärkeimmistä perustehtävistä, joten
koulukeskustelu on tärkeää.

Kuva: Ursula Arsiola

Kun työllä on tarkoitus
154

V

uoden 2020 lopussa Järvenpään kaupungilla oli 1515 työntekijää, joista 1131 oli vakinaisesti
kaupungin palveluksessa. Tällä työntekijämäärällä
kaupunki on Järvenpään suurin työnantaja. Ylivoimaisesti suurin osa kaupungin työntekijöistä toimii
kasvatuksen ja opetuksen palvelualueella eli käytännössä lapsia ja nuoria opettaen, ohjaten, kasvattaen
ja hoivaten tai tukipalveluita näille toiminnoille tarjoten.

”

TYÖPAIKKOJEN HOUKUTTELEVUUDEN PITÄÄ LÖYTYÄ TYÖN MERKITYKSELLISYYDESTÄ.
Julkista sektoria moititaan toisinaan tehottomuudesta tai paisuneista kustannuksista. Järvenpään
kaupungissa henkilökunnan määrä ei ole kasvanut
väkilukuun suhteutettuna, vaan palveluja tuotetaan
koko ajan tehokkaammin ja asukaslähtöisemmin
muun muassa itseohjautuvuuden kulttuurin ja tiedolla johtamisen lisääntyessä.

190

On myös oleellista huolehtia työntekijöiden työssäjaksamisesta ja hyvinvoinnista. Korona-aika on ollut
myös kaupungin työntekijöille raskasta alituisine
muutoksineen ja kaikkinaisen epävarmuuden takia.
Lomautukset lisäsivät kuormaa ja loppujen lopuksi
niistä saadut säästöt eivät olleet odotetun suuruiset.
Kaupunki ei pysty kilpailemaan palkalla tai muilla
eduilla, vaan työpaikkojen houkuttelevuuden pitää
löytyä työn merkityksellisyydestä ja hyvistä edellytyksistä työn tulokselliseen hoitamiseen. Kaupunkilaisten hyvinvoinnin eteen tehty työ on merkityksellistä ja arvokasta. Kiitos!
Hanna Graeffe,
FM, kieltenopettaja

Koulutus luo sivistystä. Siihen kannattaa satsata, sillä
sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseensä, muihin
ihmisiin ja ympäristöön sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti
ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä
toimia ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
Lopuksi on hyvä muistuttaa, että lapset ovat tulevaisuuden tekijöitä ja päättäjiä, joten pidetään heistä
hyvää huolta nyt, se kantaa pitkälle. Mitä kylvämme,
sitä niitämme!
Tasavertaisuuden ja laadukkuuden puolesta,

& Pekka Tukonen,
Luokanopettaja
rehtori

Varhainen puuttuminen ja perheiden tukeminen
on ensiarvoisen tärkeää. Neuvolatoiminnan ja perhetyön merkitys on varsinkin nyt korona-aikana entisestäänkin korostunut. Koulussa oppilaan hyvinvoinnin kannalta psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan palvelujen riittävyys on erittäin tärkeää.
Myös vanhemmat tarvitsevat matalan kynnyksen
tukea haastavassa kasvatustyössään. Moniammatillisten palveluketjujen tulee olla joustavia ja toimia

Kuva: Ursula Arsiola

S

J

”

Voisiko yksi avain ratkaisuun olla hyvinvoinnin todellinen vahvistaminen yhteistyöllä – aloittaen lapsista
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ja nuorista. Hyvinvoinnin perusta on osallisuuden
kokemuksessa, tunteessa kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta sekä turvallisuudessa. Jokainen lapsi ansaitsee elämäänsä ja osaksi arkeaan turvallisia aikuisia.
Aikuisten tehtävä on luoda turvallisia oppimis- ja
kasvuympäristöjä, joihin jokainen voi kokea kuuluvansa ja kokea tulevansa kuulluksi. Lasten oikeudet,
meidän aikuisten velvollisuudet – ihan perusjuttuja.
Eikö?
Hyvinvointia tukevat palvelut on saatava sinne, missä lapset ja nuoret ovat – kouluun, vapaa-ajalle, kaduille ja kujille. On luotava rakenteita varhaistakin
varhaisemmalle tuelle, sille, johon ei ole kynnystä
lainkaan. On luotava yhdessä Järvenpäästä paikka,
jossa yksikään lapsi tai nuori ei syrjäydy. Meillä ei ole
varaa hukata aikamme lapsia ja nuoria – ja tähän
työhön tarvitaan meistä jokaista.
Emmi Wallin,
Sosionomi (AMK),
erityisnuorisotyöntekijä

ärvenpää on panostanut viime aikoina paljon varsinkin koulurakennuksiin. Ja se on hyvä.
Asianmukaiset tilat edesauttavat laadukkaan opetuksen järjestämistä. Ei opetussuunnitelma vaadi
uusia tiloja, mutta monesti asia on vaan niin, että
monikäyttöiset tilat myös auttavat kehittämään
opetusta ja mahdollistavat erilaisia sekä uusia opetuskäytäntöjä. Pelkät avarat tilat eivät ole sitä, mitä
laadukas opetus tarvitsee. Tarvitaan riittävästi eriyttävää tilaa ja ennen kaikkea tilaa, missä voi työskennellä rauhassa.

186

Riitta Keinänen-Korpela,
KM, luokanopettaja,
eläkkeellä

Hyvinvoiva opettaja takaa laadukkaan koulutuksen

anotaan, että valtaosa lapsista ja nuorista voi
hyvin, mutta he, jotka eivät, voivat entistä huonommin. Hyvinvoinnin erot tuntuvat ja näkyvät
ajoittain käsinkosketeltavina. Eriarvoistumisen uhka
on monelle todellinen ja heikoimmassa asemassa
olevien riskikäyttäytyminen vaikuttaa lisääntyneen.
Lasten ja nuorten syrjäytyminen on aina ajankohtainen ja tunteita herättävä aihe. Ratkaisua etsitään
milloin yhteiskunnan rakenteista, ylisukupolvisuudesta, vanhemmuudesta, kiusaamisesta, päihde- tai
mielenterveyspalveluiden saavutettavuudesta ja
riittävyydestä.

163

Lasten kehityksen kannalta huolestuttavia asioita
ovat muun muassa nettipelimaailman koukuttavuus ja arkiliikunnan vähyys. Tämän hetken koronatilanne on myös hankaloittanut sosiaalisten taitojen
kehittymistä. Nämä taidot ovat erittäin tärkeitä varsinkin, kun puhutaan koulukiusaamisesta: jokaisessa koulussa tulee olla nollatoleranssi kiusaamiselle ja
siihen tulee puuttua heti. Meillä kaikilla aikuisilla on
valta ja vastuu tehdä asialle jotain. Yksikin syrjäytynyt on liikaa.

Hyvinvoinnin tekijät – Meistä jokainen

On luotava yhdessä Järvenpäästä
paikka, jossa yksikään lapsi tai nuori ei
syrjäydy.
Kuva: Ursula Arsiola

Vihreinä haluamme olla tukemassa vastuullista
työnantajalinjaa, jossa työntekijöille annetaan mahdollisuuksia kehittyä työssään ja onnistua kaupungin arvojen mukaisessa toiminnassa. Keskeisimpiä
arvoja ovat asukaslähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus,
osallisuus ja avoimuus sekä tuloksellisuus.

Koulutuksen keskiössä on aina lapsi. Jokainen lapsi
on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän
on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa
ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Päättäjien tehtävänä on taata tarpeelliset olosuhteet ja resurssit
tämän toteutumiseen. Varhaiskasvatus ja koulu ovat
lasta varten -eikä toisin päin- ja varhaiskasvatukseen
ja koulunkäynnin ensimmäisiin vuosiin tulee panostaa riittävästi. Silloin luodaan pohja oppimisen
motivaatiolle ja elinikäiselle oppimiselle. Lapsi tarvitsee välittävän aikuisen, jolla on aikaa kohdata hänet, lapsen tulee päästä nähdyksi ja kuulluksi. Tämä
mahdollistuu riittävän pienissä opetusryhmissä ja
riittävällä aikuismäärällä. Pienissä ryhmissä on myös
helpompi huomata, mitä tukea kukin lapsi tarvitsee.
Tutkimusten mukaan opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin esimerkiksi oppimateriaaleilla.

riittävän nopeasti. Yksikin pudokas on liikaa.
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ja oikeasti osallistaa heidät oman työympäristönsä
suunnitteluun
Opettajia tulee kuulla ja osallistaa, kun suunnitellaan uusia tiloja. Eikä niin, että tehdään tilat ja sen
jälkeen etsitään tiloihin sopivat opettajat.
Ari Enqvist,
KM, erityisluokanopettaja

”

OPETTAJIA TULEE KUULLA JA OSALLISTAA,
KUN SUUNNITELLAAN UUSIA TILOJA.
Järvenpäässä on kehitetty paljon varhaiskasvatusta
sekä opetusta. Nyt on aika ottaa myös ne parhaimmat asiantuntijat mukaan eli peruskoulun ja varhaiskasvatuksen opettajat sekä muu henkilökunta
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Huomenna

Järvenpää
Merkityksellistä elämää vihreässä Järvenpäässä
Vihreä Järvenpää on turvallinen, ilmastoystävällinen ja kestävästi kehittyvä elämäniloinen kaupunki, jossa kaupunkilaiset kokevat olevansa yhdenvertaisia ja arvokkaita. Täällä
on mielekästä tekemistä sekä ainekset omannäköiseen
ja merkitykselliseen elämään kaikenikäisille ihmisille.
Vihreässä Järvenpäässä uudistetaan rakenteita, huolehditaan palvelujen riittävästä laadusta ja turvataan
heikoimpien asema samalla, kun kaupungin taloutta
ohjataan tasapainoon.
Vihreää Järvenpäätä kehitetään innostavassa yhteistyössä asukkaiden, yrittäjien ja järjestöjen kanssa.

VIHREÄSSÄ JÄRVENPÄÄSSÄ ON ILO KASVAA JA OPPIA
Oikeus oppia ja saada opetusta läpi elämän kuuluu jokaiselle
lapselle, nuorelle ja aikuiselle taustasta tai elämäntilanteesta
huolimatta. Vihreässä Järvenpäässä jokainen kokee olevansa
arvokas ja saa tarvittavaa tukea kasvuunsa sekä elämäänsä.

Riittävä tuki lapsille ja
perheille mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa

Luonteva kotoutuminen

Turvalliset ja terveelliset
koulut ja päiväkodit

Toimiva palveluverkko yhdessä
kehittäen ja kokonaisuutta
huolellisesti punniten

Täällä on ilo asua, toimia ja yrittää.

VIHREÄSSÄ JÄRVENPÄÄSSÄ HUOLEHDITAAN ILMASTOSTA JA YMPÄRISTÖSTÄ
Vihreä Järvenpää on hiilineutraali 2035 ja resurssiviisas (hiilineutraali, jätteetön ja kestävästi kuluttava) 2050 mennessä. Kaupunki
mahdollistaa kestävän arjen asukkailleen ja edistää kiertotaloutta. Vihreä Järvenpää huolehtii Resurssiviisas Järvenpää –tiekartassa tunnistettujen toimenpiteiden toteuttamisesta ja suojelee
luontoaan.

Lähimetsät ja Tuusulanjärvi

Joukko- ja kevyt liikenne
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Kestävät hankinnat

Riittävästi kierrätyspisteitä

VIHREÄSSÄ JÄRVENPÄÄSSÄ INSPIROIDUTAAN JA VOIDAAN HYVIN
Vihreä Järvenpää on innostava ja huolehtiva. Kaupunkilaisten hyvinvointia edistetään monin tavoin. Vihreässä Järvenpäässä nautitaan toimivista sote-palveluista, inhimillisestä palvelukokemuksesta ja virkistäydytään upeissa puitteissa. Kulttuuri, taide, liikunta ja monet muut harrastukset täyttävät niin arjen kuin juhlankin.

Elävä ja omannäköinen
kaupunkikulttuuri

Vaikuttavimmat tavat tukea
järjestöjen toimintaa

Osallisuus ja suora demokratia

Monipuoliset mahdollisuudet
harrastamiseen ja aktiiviseen
elämään
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Mielenterveys osaksi päätöksentekoa

Käveltävä ja pyöräiltävä kaupunki

M

M

eistä jokaisella on mielenterveys. Yhtälailla,
kuin meistä jokaisella on fyysinen terveys. Terveys ja hyvinvointi ovat voimavaroja, jotka tukevat
meitä jaksamaan arjessa.
Meillä voi yhtä aikaa olla terveyttä sekä terveydellisiä
haasteita. Me emme ole diagnoosimme vaan diagnoosit ovat työvälineitä, joiden avulla saamme ymmärrystä ja tukea arkeemme.

”

Meistä jokaisella on mielenterveys.

Mielenterveyden tukemisessa meillä on vielä kehitettävää yhteisö- ja yksilötasolla. Emmehän välttämättä edes tiedosta, että meillä on mielenterveys.
Mielenterveys ei synny siinä vaiheessa, kun psyykkinen hyvinvointi heikkenee. Se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointiamme. Mitä paremmin ymmärrämme mielenterveyttä sitä paremmin voimme ot-

taa sen huomioon arjessamme, valinnoissamme ja
päätöksissämme.
Mielenterveyttä voivat tukea sopivat rakenteet ja
yhteiset tavat toimia. Me voimme huolehtia siitä,
että meillä on riittävät ja laadukkaat mielenterveyspalvelut ennaltaehkäisystä erikoissairaanhoitoon.
Voimme huolehtia siitä, että meillä on hyvinvoivia
ja koulutettuja ihmisiä hoitotyössä. Kohtaamassa
ihmisiä, jotka tarvitsevat tukea mielenterveytensä
kanssa. Me voimme huolehtia siitä, että meillä jokaisella on riittävät mielenterveystaidot kohdataksemme itsemme ja toisemme, ihmisen ihmisenä arjen
kaikissa hetkissä.
Ursula Arsiola,
Wellness-tradenomi,
viestintäalan kevytyrittäjä

uistatko vielä kun Sibeliuksenkadulla ajettiin
autoilla? Nyt ajatuskin tuntuu oudolle. Kesäisin kadun terasseilla on vilinää ja kävelykatu toimii
tapahtumien aikaan myös torin jatkeena. Monesti
autoteiden muuttamista kävelykaduksi saatetaan
vastustaa, mutta jälkeenpäin kukaan ei halua autoja
takaisin. Tästä on esimerkkejä Suomesta ja maailmalta. Esimerkkinä Vancouver, jossa keskustan yrittäjät ensin vastustivat tienvarsiparkkien korvaamista pyöräkaistoilla, mutta ovatkin kääntäneet kantansa täysin huomattuaan, että muutos lisäsi asiakkaita
huomattavasti. Pyöräilijä, tai kävelijä, kun voi koska
tahansa pysähtyä ja piipahtaa kaupassa tai kahvilassa.

”

Muistatko vielä kun
Sibeliuksenkadulla ajettiin autoilla?
Pyörä- ja kävelyliikenteen ehdoilla suunniteltu kaupunki on turvallisempi, puhtaampi ja viihtyisämpi.
Se on myös palveluyrittäjälle suotuisampi ympäristö. Kuvittele, minkälainen Järvenpää voi olla kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua kun
Sibeliuksenkatu on vain yksi monista kävelykaduista
joiden varrella, viihtyvät niin viheristutukset, kaupat
ja palvelut, kuin ihmisetkin.
Niilas Lindbland,
Tradenomi,
järjestelmäasiantuntija

Järvenpäässä on otettu hienoja ensiaskelia kevyen
liikenteen parantamiseksi, tästä esimerkkeinä Helsingintien uudet pyöräkaistat. Toivon, että tämä
hyvä suunta jatkuu tulevalla valtuustokaudella.

Kuva: Ursula Arsiola

Kuva: Hanna Saastamoinen
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Tulevaisuudessa pitkäjänteisiä ja luovia ratkaisuja

Lähimetsät kaupungissa - tiivis säästää vihreää

V

J

aihtoehdot eivät saisi olla näin mustavalkoisia.
Nykyisessä kehityksessä on pysyttävä mukana
ja löydettävä luovia, älykkäitä ratkaisuja. Yhteiskuntamme uudistuu ja etsimme uusia toimintatapoja
vanhojen tilalle. Kuitenkin liika uudistusmielisyys
saattaa joskus hipaista äärirajaa, jolloin palataan
vanhaan tapaan toimia. Miksi emme kuitenkin yhdistäisi uutta ja vanhaa.

”

Yhteiskuntamme uudistuu ja etsimme
uusia toimintatapoja vanhojen tilalle.

Minulle tärkeintä on onnellisen elämän rakentaminen. Se on jokaisen ihmisen oikeus, joka on pyrittävä
antamaan niille, jotka sen haluavat. Tämä rakentuu
ensisijaisesti hyvän koulutuksen tarjoamisesta lapsille, työpaikkojen riittävyydestä kaikille ikäluokille,
peruselämän sujuvuuden ja turvallisuuden mahdollistavista palveluista ja infrastruktuurista sekä
vanhusten hyvinvoinnista. On löydettävä niitä pitkäjänteisiä ratkaisuja, jolloin löydetään se paras vaihtoehto niin, että kaikki hyötyvät. Ei tule keskittyä vain
siihen, mistä otetaan ja karsitaan ensimmäisenä
vaan myös siihen, mitä kehitetään.
Laura-Maria Korpela,
International tourism management,
koulunkäynninohjaaja

ärvenpää kasvaa vauhdilla seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Tämä tarkoittaa että
kaupungissamme rakennetaan yhä uusille alueille täydennysrakentamisen lisäksi. Yleiskaavassa on
jopa kolmannes metsistä osoitettu rakennettavaksi.
Jotta yleiskaavan uhkakuva ei sellaisenaan toteutuisi ja kasvutavoitteessa pysyttäisiin, tulisi rakentaa
tiiviimmin sinne minne rakennetaan. Näin saataisiin
tiivis, mutta väljä kaupunkirakenne. Eli rakennettujen alueiden välillä voisimme pitää metsämme ja
muut luontoalueet. Paitsi luontona sinällään, ovat
metsät ja viheralueet tärkeitä virkistyspaikkoja. Kun
asukkaita tulee lisää, virkistysalueiden ja metsien
tarve vain kasvaa.

”

Kun asukkaita tulee lisää, virkistysalueiden ja metsien tarve vain kasvaa.

174

Metsiin rakentamisesta nousee luonnollisesti ajatus,
onko pakko? Miksi Järvenpään pitäisi haalia lisää
asukkaita? Valitettavasti kaupungin väestörakenne
on muuttumassa hyvin epäedulliseksi taloudellisesta näkökulmasta. Ikäihmisten osuus kasvaa ja tätä
myötä muun muassa sote-kustannukset. Lasten
osuus on vähenemässä, eli ilman kasvua lapsia olisi
20 vuoden kuluttua kymmeniä prosentteja vähemmän. Tämä tarkoittaisi painetta vähentää lapsiperheiden palveluita - kouluja ja päiväkoteja.
Huomenna Järvenpää on vihreä - kaupunkimainen
ja vehreä!
Harri Myllyniemi,
Tutkija
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VASTUULLINEN KAUPUNKI

K

atukivia uiguurialueilta Kiinasta, terveydenhuollon tarvikkeita työntekijöiden oikeuksia
polkevista tehtaista tai ihmiskauppaa siivouspalveluyrityksessä – kaupungin hankinnat ovat Suomessa miljardibisnestä ja niissä pyörivät sinunkin rahasi.
Vastuullinen kaupunki tarvitsee hankintastrategian
ja päättäjiä, jotka ymmärtävät myös hankintojen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

”

Vastuullinen kaupunki tarvitsee hankintastrategian ja päättäjiä, jotka ymmärtävät
myös hankintojen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Kuva: Ursula Arsiola

Vastuullisuus on myös paljon muuta. Olen ylpeä järvenpääläinen, kun saan kertoa pukeutuvani yhteisöllisen vaatekaapin eli Vaatepuun lainavaatteisiin.
Olen ylpeä, kun käyn ostoksilla innovaatioillaan yllättävässä Cittarissa ja, kun näen ihmisiä nauttimassa uusitusta Rantapuistosta tai, kun istun nuotiolla
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Ei hakkuita kuntoratojen yhteyteen
Lemmenlaakson luonnonsuojelualueella. Vastuullinen kaupunki mahdollistaa ja suojelee.
”Leikkauksille pitäisi olla k-18”, totesi eräs äiti, kun
keskustelimme kuntataloudesta. Se oli hyvin sanottu. Kun säästöjä haetaan niistä palveluista, jotka
kohdistuvat suorimmin lapsiin ja nuoriin, on vastuullinen päätöksentekijä tiukassa paikassa. Mikä leikkauksista kirpaisisi vähiten eikä aiheuttaisi traagisia
vaikutuksia myöhemmin? Vastuullinen kaupunki ei
leikkaa tulevaisuudestaan ja niiltä, joiden ääni ei vielä kuulu.
Vastuullinen kaupunki tehdään yhdessä. Vastuullinen kaupunki on arvostavaa keskustelukulttuuria,
syrjinnän ehkäisyä, ympäristönsuojelua, yhteisöllisyyttä ja kaikkia niitä arkipäiväisiä tekoja, jotka luovat luottamusta toisiin.
Riikka Juuma,
YTM, kehittämispäällikkö

T

reenipäivä. Haluan vaihtelua, joten laitan jalkaani polkujuoksukengät ja suuntaan kohti Terholaa. Terholan kuntopolku on itseäni lähin alue, missä voi juosta metsäpoluilla. Alan juosta ja seuraan
merkittyä reittiä, kunnes eksyn. Alueelta on hakattu
metsää omakotitalojen tieltä, mikä on vaikuttanut
metsäpolkujen reittimerkintöihin. Siirryn kuntopolulle, kunnes löydän reittini uudelleen.
Terholan kuntoradan molemmilta puolin on tarkoitus kaataa pusikoita ja puita 2,5 m leveydeltä.
Muutosta on perusteltu alueen turvallisuudella,
kun hiihtoladuille ei tipu roskia niin paljon ja reitti
avartuu. Kuntorata ei kuitenkaan levene. Ymmärrän kyllä hiihtäjiä roskien suhteen. Ne ovat vaaraksi
kovissa vauhdeissa. Hakkuut vaikuttavat kuitenkin MTB-reitteihin, joista osa kulkee jo nyt alueella

”

Metsät ovat tärkeä hiilinielu, joiden
määrää pitää kasvattaa entisestä.

161

asuvien takapihoilla. Puiden kaataminen kadottaa
reittimerkintöjä, mikä voi aiheuttaa vaaratilanteita
maastöpyöräilyyn ja polkujuoksuun.
Terholan kuntorata on pieni ulkoilualue. Enää tuskin on mahdollista vaikuttaa kaavoitukseen ja hakkuisiin. Puut todennäköisesti tullaan kaatamaan.
On kuitenkin pidettävä huolta, ettei metsäalueita
jatkossa hakata turhaan ja kevyin perustein. Metsät
ovat tärkeä hiilinielu, joiden määrää pitää kasvattaa
entisestä. Juoksu ja pyöräily ovat puolestaan matalan kynnyksen harrastuksia, jotka eivät vaadi valtavia
taloudellisia panostuksia. Näin ollen on tärkeää, että
Järvenpään ulkoilualueet ovat monipuolisia ja huomioivat useiden eri lajien harrastajat.
Juoksen taas seuraavana päivänä, tällä kertaa asfaltilla.
Riikka Karhu,
Tradenomi (YAMK), kehityspäällikkö
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Toimintakykyisen ja turvallisen ikääntymisen turvaaminen
168

V

anhuspalvelut ovat tärkeä aihe ja koskettaa
meistä jokaista jossakin elämänvaiheessa, ennemmin tai myöhemmin. Onneksi hyvä vanhuus
voidaan järjestää jokaiselle. Vanhuspalvelujen ensisijaisena tavoitteena tulee olla ikäihmisen tukeminen
niin, että hän voi asua kotonaan niin pitkään kuin se
ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista
ja omista lähtökohdista käsin realistista. Olennaista on ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpito, joka
on tärkeää vanhuksen itsensä kannalta ja se tulee
huomioida hänelle tarjottavien palvelujen suunnittelussa. Mitä kauemmin vanhus pystyy turvallisesti
elämään kotonaan, sen parempi. Toki kotona asuminen ei välttämättä kaikissa tapauksissa ole oikea,
eikä mahdollinen, ratkaisu – sitä varten vanhuspalvelutarpeen arvioinnin on oltava ajan tasalla.
Ikääntyneiden hyvä elämänlaatu voi koostua sosiaalisista suhteista sekä osallistumisesta sosiaalisiin
toimintoihin ja harrastuksiin. Hyvästä terveydestä
ja toimintakyvystä, asumisesta turvallisessa kodissa
ja naapurustossa. Myönteisestä elämänkatsomuksesta ja psyykkisestä hyvinvoinnista sekä riittävistä
tuloista. Oman elämänsä kontrollin säilyttämisestä.

”

VANHUSPALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHTANA PITÄÄ KOROSTAA VANHUKSEN IHMISARVON JA AUTONOMIAN KUNNIOITTAMISTA,
OIKEUDENMUKAISUUTTA JA OSALLISTUMISTA.
Jotta hyvä elämänlaatu toteutuisi, tulee ikääntyville henkilöille suunnatut palvelut järjestää tarve- ja
voimavaralähtöisyyteen perustuen yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri toimijoiden kanssa.
Vanhustenhuollon peruslähtökohtana tulee pitää
asiakkaan yksilöllisiä tarpeita, toiveita ja arvostuksia,
jotka heijastavat hänen ainutkertaista elämänhistoriaansa tapoineen ja tottumuksineen. Vanhuspalvelustrategian lähtökohtana pitää korostaa vanhuksen
ihmisarvon ja autonomian kunnioittamista, oikeudenmukaisuutta ja osallistumista. Ikääntyvän henkilön omat valinnat ja terveyttä edistävät elämäntavat
ovat ratkaisevia ennaltaehkäisevän työn onnistumiseksi.
Tomas Lehtimäki,
DI, yrittäjä,
geotieteiden asiantuntija

Kuva: Ursula Arsiola

JÄRVENPÄÄN VÄESTÖNKEHITYS
180

S

ynnyin Järvenpäässä vuonna 1972 – samana
vuonna vain noin 260 muun uuden kaupunkilaisen kanssa. Seuraavana vuonna järvenpääläisiä
syntyi jo liki 350. Tästä kasvu jatkui tasaisena vuosiin
1992 ja 1993 saakka, jolloin lapsia syntyi reilut 630. Tämän jälkeen syntyneiden määrä on laskenut ja viime
vuosina uusia järvenpääläisiä on syntynyt noin 400.
Tulevan vuosikymmenen aikana lasten määrä Järvenpäässä näyttäisi vähenevän. Vain, jos kaupungin
kasvuvauhti pysyy aivan yleiskaavan ja kaavoituksen
sallimassa maksimissa, lasten määrä saattaisi pysyä
nykyisellä tasolla.
Entäpä sitten ikäihmisten määrä? Vuonna 1972 Järvenpäässä asui noin 350 vähintään 75-vuotiasta.
Tästä ikäihmisten määrä on kasvanut tasaisesti ja
aivan viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Vuoden 2020
lopussa Järvenpäässä asui noin 3200 vähintään
75-vuotiasta, joka oli peräti 9,6 % enemmän kuin
vuotta aiemmin. Ennusteiden mukaan kasvu pysyy
vauhdikkaana myös seuraavan vuosikymmenen
ajan. Silloin yli 75-vuotiaiden määrä on suunnilleen
kaksinkertaistunut kaupungin kasvuvauhdista riippumatta.

Kuva: Ursula Arsiola

15 | Kuntavaalit 2021 Kommunalval 2021 ‒ Vihreät De Gröna |

NUORI PÄÄTTÄJÄ

T

oisen saappaisiin on vaikea astua. Päätöksentekijöiksi tarvitaan nuoria, jotta kenenkään ei tarvitse kulkea liian pienissä tai suurissa kengissä.
Vaikka päättäjät kuinka yrittävät ajatella asioita
nuorten näkökulmasta, ei se aina onnistu. Eikä se
välttämättä ole helppoa. Nuori päätöksentekijä toimii ikään kuin viestinviejänä ja keskustelun ylläpitäjänä juuri nuorten ja kunnallisen päätöksenteon
välillä.

”

Nuori päätöksentekijä toimii ikään
kuin viestinviejänä ja keskustelun
ylläpitäjänä juuri nuorten ja
kunnallisen päätöksenteon välillä.

vat äänensä kuuluviin. Nuorisovaltuustot ja koulujen
oppilas- ja opiskelijakunnat ovat viime vuosina ottaneet huimia edistysaskelia toimintansa kehittymisessä ja näin ollen parantaneet ja tehneet arvokasta
työtä, jotta nuorten ääni kuuluisi kunnallisessa päätöksenteossa. Näistä toimielimistä tulee jatkossakin
pitää kiinni ja niiden toimintaa täytyy tukea ja ottaa
tosissaan.

160

“Miksi tyytyisit noihin kenkiin, kun voit valita juuri sinulle sopivat saappaat!”
Ronja Kalenius,
Opiskelija

On totta, että usein on helpompi lähestyä sellaista
henkilöä, jonka kokee olevan samalla aaltopituudella itsensä kanssa. Tällöin epäkohdista, ei-toimivista
toimintamalleista, onnistumisista ja lähestulkoon
mistä vain on helpompi keskustella, pohtia ja tuoda
omia mielipiteitä esille. Sama pätee kaikkiin ikäluokkiin. Jokaisesta pitäisi olla edustaja, jotta kaikki saisi-

Kuva: Heli Viitanen

Peliyhteisöistä seuratoimintaan - digipelaaminen järvenpäässÄ

”

RATKAISEMINEN VAATII IDEOITA, ROHKEUTTA JA ENNEN KAIKKEA YHTEISTYÖKYKYÄ.
USKON, ETTÄ TÄSTÄ PORUKASTA LÖYTYY NIITÄ
KAIKKIA!

Ikärakenteessa tapahtuva muutos on valtava ja
vaikutuksia kuntatalouteen voi vain arvailla. Ikäihmisten terveys- ja asumispalveluiden tarve kasvaa
räjähdysmäisesti ja tulee viemään rahoitusmallista
riippumatta yhä suuremman ja suuremman osan
koko talouden voimavaroista. Samaan aikaan meidän pitää pystyä huolehtimaan lapsistamme. Tämän yhtälön ratkaiseminen ei ole helppoa ja on selvää, että sen ratkaiseminen vaatii ideoita, rohkeutta
ja ennen kaikkea yhteistyökykyä. Uskon, että tästä
porukasta löytyy niitä kaikkia!
Mikko Päivinen,
Aktuaarijohtaja, FM,
valtuustoryhmän pj

D

igipelaamisesta on tullut monen nuoren arkea
ja käytännössä kaikki nuoret ovat pelanneet
kuluneen vuoden aikana digitaalisia pelejä. Digitaalinen pelaaminen on ottanut viime vuosina valtavia
harppauksia. Tilastokeskuksen mukaan digitaalinen
pelaaminen on nelinkertaistunut viimeisen 25 vuoden aikana. Digipelaaminen ei ole enää ainoastaan
lasten ja nuorten harrastus vaan yhä vanhemmat
pelaavat aktiivisesti.

Keravan kaupunki on Keski-Uudenmaan kunnista
ollut e-urheilun edelläkävijä muun muassa olemalla mukana käynnistämässä Roots ry:n toimintaa.
Roots ry järjestää nuorille valmennusta ja ohjausta
e-urheilussa.
Meillä Järvenpäässä olisi mahtava tilaisuus käynnistää e-urheilun seuratoimintaa, jolloin nuorilla olisi
mahdollisuus kehittyä harrastuksessaan aikuisten
ohjauksessa.

”

Toimin vastaavana tuottajana Bittiliiga ry:llä, joka
järjestää valtakunnallisesti e-urheilutoimintaa, turnauksia, harrastustoimintaa ja nuorten vaikuttajaryhmiä.

DIGIHARRASTUS ON LEVINNYT LAAJALLE,
MUTTA SEURATOIMINTA JA AIKUISTEN OHJAUKSESSA HARRASTAMINEN EIVÄT OLE PYSYNEET
KEHITYKSESSÄ MUKANA.
Digiharrastus on levinnyt laajalle, mutta seuratoiminta ja aikuisten ohjauksessa harrastaminen eivät ole pysyneet kehityksessä mukana. Suomessa
on muutamia urheilujoukkueita, jotka ovat perustaneet myös e-urheilujoukkueita. Seuratoiminnan
piirissä on kuitenkin vain pieni osa nuorista; valtaosa
lapsista ja nuorista pelaa keskenään netissä ilman
aikuisten ohjausta ja valmennusta.

172

Haastan järvenpääläiset urheiluseurat, yritykset ja
kaupungin nuorisopalvelut perustamaan järvenpääläisen e-urheiluseuran! Tarjoan mielelläni osaamistani perustettavan seuran käyttöön. Lupaan
myös pitää e-urheilun lippua korkealla tulevissa vaaleissa ja Järvenpään Vihreissä.
Toni ”Kinkkumestari” Majola,
Sosionomi (AMK), tuottaja,
erityisnuorisotyönohjaaja
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Kampanjan avauksesta
kohti kuntavaaleja!
Terhololassa siivoamassa

Pyöräilevä tiimi rantapuistossa

Rantapuistossa tarjolla ruisleipiä ja teepusseja

Ristinummella lainaamassa roskapihtejä

Tanhuniityn pysähdys

Keskustan tiimi vaalitunnelmissa

J

ärvenpään Vihreät starttasi kuntavaalikampanjansa la 8.5. Normaalioloissa samana päivänä olisi järjestetty vuosittainen Järvenpää-päivä. Vihreät ehdokkaat jalkautuivat ympäri Järvenpäätä pienissä porukoissa siivoilemaan yhteistä
kaupunkiamme, tarjoilemaan uunituoreita ruisleipäsiä, kuulemaan asukkaiden ajankohtaisia
ajatuksia sekä jakamaan iloa ja ilmapalloja ympärilleen. Vaalit ovat iloinen asia.

”VAALIT OVAT ILOINEN ASIA
Ilmassa oli kutkuttavan vaalijuhlan tuntua. Pitkään suunniteltu vaalityö päästiin potkaisemaan
käyntiin. Oli mukava tavata sekä kaupunkilaisia,
että ehdokaskollegoja ensimmäistä kertaa kasvotusten vaaliasioissa.
Sekä kampanjointi, että poliittinen vaikuttaminen on tiimityötä. Me erilaiset ihmiset täydennämme toinen toisiamme osaamisellamme ja
ajatuksillamme. Tuemme toisiamme ja ratkomme haasteita yhdessä. Vihreässä joukkueessa
arvosteteaan rakentavaa yhteistyötä. Toimimme
asiallisesti ja yhteistyöhakuisesti myös muiden
ryhmien edustajien, sekä kaupungin virkahenkilöiden kanssa.
Toivotamme kaikille mitä mukavinta vaalien
aikaa!
Tiia Lintula
Kuvat: Ursula Arsiola, Tiia Lintula,
Sipuliina Kinanen

Jampan iloiset roskien kerääjät
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Huomenna

Kasvis-Curry

Järvenpää

Vegeresepti
Ainekset:
4 - 6 			

perunaa

Valtuustoryhmä

1 			 kukkakaali
5 			porkkanaa
2 (400-500 g)

pakettia linssejä (liemessä)

4 			valkosipulinkynttä
2 			

mietoa chiliä

2 - 3 tl			

vihreää currytahnaa

2 - 3 tl 		

inkivääritahnaa

V

altuustoon valitut edustajamme muodostavat
valtuustoryhmän. Valtuustoryhmä kokoontuu
aina valtuuston kokousta edeltävällä viikolla ja tarpeen mukaan muulloinkin käsittelemään tulevissa
valtuuston kokouksissa käsiteltäviä asioita. Kokouksiin kutsutaan mukaan myös ensimmäiset varavaltuutetut.

1			sipuli
Mausteet:
2 tl			

Valtuustoryhmäläisillä on edustus kaupunginhallituksessa ja kaikissa lautakunnissa, joten valtuustoryhmässämme on aina joku, joka on ollut valmistelemassa valtuuston käsiteltäväksi tulevaa asiaa ja osaa
taustoittaa sen meille. Kokousmateriaaliin perehtyen
ja yhdessä keskustellen muodostamme valtuustoryhmämme kannan käsiteltäviin asioihin. Silloin tällöin
myös aktiiviset kuntalaiset ja yhdistykset ovat meihin
yhteydessä päätökseen tulevien asioiden tiimoilta.
Nämä yhteydenotot ovat tervetulleita ja antavat arvokkaan lisän kantamme muodostamiseen.

jauhettua korianteria

5 kpl			kaffirlimetinlehtiä
1 - 2 tl			

kurkumaa

2 - 4 tl			

jauhettu curry

0,5 dl			limemehua
1 rkl			

hunajaa (tai sokeria)

1 kpl			kasvisfondi
2 tl			suola
1 - 2 tl			

mustapippuria

1 prk 			

kookosmaitoa

Valmistus (aika 60 min):
1.

Valtuustoaloitteemme
kuluvalta kaudelta

Meillä on tavoitteena löytää asioihin yhteinen kanta.
Yhteisellä kannalla on enemmän painoarvoa ja suurempi mahdollisuus päätyä koko valtuuston kannaksi. Aina yhteistä kantaa ei löydy ja jokaisella meistä on
mahdollisuus toimia oman mielensä mukaan ja tämäkin on meistä ihan hyvä juttu!

Laita kattilaan öljyä. Pilko chilit, valkosipulit
ja sipuli. Lisää ne öljyyn. Lisää curry- ja inkivääritahna. Lisää kuivat mausteet, kaffirlimetinlehdet ja limemehu. Anna seoksen
freesaantua kattilassa.

3. Lisää kattilaan vettä sen verran, että kasvikset peittyvät. Hauduta seosta niin kauan,
että kasvikset ovat kypsiä.

2. Pilko kaikki kasvikset. Lisää kasvikset kattilaan. Anna seoksen hetki freesaantua kattilassa.

5. Tarkista maku maistamalla. Lisää tarvittaessa suolaa ja muita mausteita. Tarjoile
riisin kanssa.

4. Lisää kattilaan linssit ja kookosmaito.

Nykyinen valtuustomme on käsitellyt neljän vuoden
aikana yli 400 pykälää. Suuri osa pykälistä on teknisiä, jotkut päätökset ovat pikkiriikkisiä, toiset todella
suuria. Julkisuus ja sosiaaliset mediat voivat kasvattaa
jonkin pienen asian valtavaksi ja toisinaan isot päätökset eivät herätä lainkaan keskustelua. Monesti lautakunnan tai kaupunginhallituksen toimialaan kuuluva
koko kunnan kannalta merkityksellinen asia kiteytyy
valtuustossa vain yhteen lukuun talousarviokirjassa.

Jani Nurminen

Mikko Päivinen
Järvenpään Vihreiden
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kuvat: Ursula Arsiola

•
•

•
•
•

•
•

Vihreän valtuustoryhmän
jäsenet 2021
•

Katri Kuusikallio

•

Riikka Juuma

•

Ossi Vähäsarja

•

Hanna Graeffe

•

Mikko Päivinen

•

Hilppa Loikkanen

•

Tiia Lintula

•

Kaisa Saarikorpi

•
•

•

•
•

Terveet koulut ja päiväkodit- ohjelma (12.6.2017)
Järvenpään kaupungin liittymisestä resurssiviisaiden edelläkävijäkaupunkien
verkostoon (23.10.2017)
Järvenpäästä todellinen pyöräilykaupunki
(22.1.2018)
Muovin kierrätyksen lisääminen (27.8.2018)
Energiatehokkaiden rakennuksien lisäämisestä
ja erilaisten kannustinmuotojen selvittämisestä
(22.10.2018)
Valtuustoaloite Karjalan kielen liputuspäivästä
27.11. (25.2.2019)
Valtuustoaloite Järvenpään Opiston päiväopetuksen jatkamisesta sekä pysyvien ja laadukkaiden
toimintatilojen osoittaminen Järvenpään Opistolle (25.3.2019)
Puurakentamisen lisääminen (2.9.2019)
Järvenpään kaupunki hakee valtion Kunta-Helmi
-avustusta edistääkseen luonnon monimuotoisuutta. (15.6.2020)
Loimun kiinteistön purun lykkääminen ja kiinteistön hyödyntämisen tarkempi
tarkastelu (14.12.2020)
Järvenpäälle ajantasainen metsänhoitosuunnitelma (15.2.2021)
Mielenterveystaidoilla vahvistetaan hyvinvointia
(24.5.2021)

Sarjakuva: Inka Lindbland 2021
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33 vuotta, eikä suotta

Aktiivisia tekoja yhteisön viihtyvyyden eteen

1

K

Vuoden 1992, 1996 ja 2000 kunnallisvaaleissa vihreiden
ja sitoutumattomien ehdokkaiden yhteislista sai yhdeksän paikkaa valtuustoon. Järvenpään vihreän liikkeen historian ensimmäinen puolisko oli ollut yhteistä
taivalta sitoutumattomien kanssa.

Tilanteeseen haluttiin saada muutos. Alun perin ajatuksena oli ehostaa kierrätyspisteen ympäristöä yhdessä jamppalaisten kanssa talkoiden merkeissä.
Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen talkoiden järjestäminen ei onnistunut. Katri ja Pasi ottivat asian
puheeksi Järvenpään Vihreiden hallituksen kokouksessa. Usein kun ajattelee asioita ääneen toisten kanssa, alkaa tapahtumaan.

980 -luvun lopussa vaihtoehtoliikkeitä syntyi ja vihreät ajatukset olivat oraalla. Järvenpäässä kansalaisvaikuttamisesta kiinnostuneet ihmiset kokoontuivat hahmottamaan linjaa tulevaisuuden paikallispolitiikalle keväällä 1988. Jo samana syksynä kunnallisvaaleissa ”Järvenpää 2000 - vihreät ja sitoutumattomat”
-lista sai läpi kaksi ehdokastaan.

Järvenpää sai kansanedustajan vihreiden listalta
vuonna 1998. Rauha-Maria Mertjärvi oli eduskunnassa
vuoteen 2003.
Vuoden 2004 kuntavaaleissa Järvenpään Vihreillä oli
ensimmäistä kertaa oma lista ja 20 ehdokasta. Vaalitulos oli hyvä: neljä valtuustopaikkaa. Sitoutumattomien Järvenpää 2000 Plussalla oli oma lista.
2008 kuntavaalien jälkeen oli helppo hymyillä - 28
hienon ehdokkaan listalta valtuustoon valittiin seitsemän vihreää. Myös vuoden 2012 vaaleissa tuloksena
oli seitsemän valtuustopaikkaa, mutta ääniosuus ja
ehdokkaiden määrä (32) kasvoi.
Neljä vuotta sitten, vuonna 2017, vihreät saivat ennätyksellisen ääniosuuden (15,4%) ja 34 ehdokkaan listalta valittiin kahdeksan vihreää valtuustoon.

Kuva: Risto Salovaara

Vuoden 2004 kuntavaaleissa Järvenpään
”Vihreillä
oli ensimmäistä kertaa oma

Risto Salovaara,
Järvenpään Vihreiden
puheenjohtaja
vuosina 2006 - 2009

lista ja 20 ehdokasta.

atri Kuusikallio ja Pasi Solonen olivat pohtineet jo
pidemmän aikaa, miten Jampan alueen viihtyisyyttä voisi edistää. Erityisen huomion kiinnitti Jampan ostoskeskuksen pihalla olevan kierrätyspisteen ja
sen ympäristön epäsiisteys; jätteitä pitkin nurmea ja
epäsiistejä töherryksiä kierrätysaluetta ympäröivän aidan seinissä.

Kokouksessa ymmärrettiin asian tärkeys ja siellä heräsi idea pyytää paikallista taiteilijaa maalaamaan aitaan
Jamppa-henkeä nostattava muraali. Tästä alkoi pitkä
prosessi sen selvittämiseksi, kenen vastuulla aidan ja
ympäristön huolenpito on. Katri oli yhteydessä useisiin paikallisiin toimijoihin ja nosti asian myös julkiseen keskusteluun. Samalla vahvistui käsitys siitä, että
alueen ympäristön viihtyvyys oli eri toimijoille tärkeä
asia, eikä idealle löytynyt vastustajia.
Muraalin suunnittelu ja toteutus tilattiin paikalliselta
taiteilijalta Hermano Perrolta. Muraalin teemoiksi valikoituivat yhteisöllisyys sekä luontosuhde. Teoksessa
lukee Jamppa ja siinä esiintyy eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä. Värimaailmassa yhdistyy kirkkaat ja maanläheiset värit.

Minusta tuntuu että maalauksen tarkoitus
”toteutui,
maalaus tuo ihmisille iloa ja
viihtyisyyttä alueen käyttäjille.

- Hermano Perro

Hermano Perro toteutti maalauksen vappuna 2021
säiden lämmettyä riittävästi. Työskentely kesti koko
vappuviikonlopun. Useat ohikulkijat pysähtyivät kommentoimaan ja ihailemaan teosta. Palaute niin taiteilijalle kuin ideoijillekin on ollut todella positiivista. Muraalin maalaamisen lisäksi siivottiin myös kierrätyspisteen ympäristö.

Jokainen meistä voi toimia omassa kaupungissa yhteisen hyvän eteen. Jampan kierrätyspiteen muraali
on jo synnyttänyt uusia ideoita siitä, miten ympäristön viihtyisyyttä voidaan yhdessä kehittää. Toiveena
on esimerkiksi ollut, että Jampan alikulkusiltaa kunnostettaisiin ja ehostettaisiin yhdessä jamppalaisten
kesken.

Toiveena on, että jamppalaiset kokevat maalauksen
lisäävän alueen viihtyisyyttä. Viihtyisyys luo hyvinvointia. Teoksella on myös symbolinen merkitys: ei ole Järvenpäätä ilman Jamppaa, ja se tulee huomioida päätöksenteossa.

Tämä muraali on tehty järvenpääläisille. Toivottavasti
se tuo iloa erityisesti alueen asukkaille vielä pitkään!
Teksti: Ursula Arsiola
Katri Kuusikallio, Pasi Solonen
Kuvat: Ursula Arsiola

2008
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2012

2017

2021

Järvenpää on vihreä
MORGONDAGENS TRÄSKÄNDA ÄR GRÖNT

150

Ursula Arsiola

Wellness-tradenomi
viestintäalan kevytyrittäjä

151

Taru Deniz

KK
varhaiskasvatuksen
opettaja

157

Milja Henttonen

Kauppatieteiden maisteri
viestintäasiantuntija

Muotoilija (AMK)
opiskelija (yleinen- ja
aikuiskasvatustiede)

Mari Joenpelto

Sairaanhoitaja (AMK)
hoitovapaalla

165

Laura-Maria Korpela
International tourism
management
koulunkäynninohjaaja

171

Satu Lumme

Sosionomi (AMK)
tuottaja
erityisnuorisotyönohjaaja

178

Lauri Nurro

Tuotantotalouden DI
rahoitusvastaava

185

Tsegu Tesfai
Opiskelija

172

Toni Majola

Tradenomi
käräjäsihteeri

Ari Enqvist

KM
erityisluokanopettaja

158

164

Sipuliina Kinanen

152

179

Tuula Piensoho

Kasvatustieteen tohtori
kouluttaja

186

Pekka Tukonen
Luokanopettaja
rehtori

153

Stanley Festus

Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK), jalkapallovalmentaja / konsultti

159

Riikka Juuma

YTM
kehittämispäällikkö

Pappi, TM
toiminnanjohtaja

Ronja Kalenius
opiskelija

Ville Mustonen

180

Mikko Päivinen

Aktuaarijohtaja, FM
valtuustoryhmän pj

187

Tanja Vauhkonen

FM
valmistavan luokan
opettaja

FM
kieltenopettaja

Kirsi Lahtinen

Riikka Karhu

Tradenomi (YAMK)
kehityspäällikkö

DI, yrittäjä
geotieteiden asiantuntija

174

Harri Myllyniemi
Tutkija

Reetta Nick

Sosionomi (YAMK)
projektipäällikkö

Restonomi
personal trainer

VTM
OTO-isännöitsijä

188

Ossi Vähäsarja

Sosionomi (AMK)
lastensuojelun sijaishuollon vastaava ohjaaja

Satu Karjalainen

Ympäristötekniikan DI
energia- ja ympäristöasiantuntija

Niilas Lindblad

Tradenomi
järjestelmäasiantuntija

FM
opiskelija

Sosionomi (AMK)
teatteriohjaaja /
draamakasvattaja, kotiäiti

163

Riitta Keinänen-Korpela
KM
luokanopettaja
eläkkeellä

170

Tiia Lintula

TK, yrittäjä
kaupunginvaltuuston
2. vpj

176

Kristian Niskanen
Tuotantotyöntekijä

177

Jani Nurminen

Kokki
koulutettu hieroja

183

Pasi Solonen

Työvalmentaja
ohjaaja / sosiaalinen
kuntoutus

189

Meeri Väänänen

Sarppa Heiskanen

169

182

Risto Salovaara

156

162

175

181

Emilia Raatikainen

Jere Haavisto

Tradenomi (AMK)
IT operations manager

168

Tomas Lehtimäki

Lähihoitaja
hammashoitaja

155

161

167

173
KM
erityisluokanopettaja
teatterin freelancer

Hanna Graeffe

160

166

Katri Kuusikallio

154

190

Emmi Wallin

Sosionomi (AMK)
erityisnuorisotyöntekijä

184

Jenni Tapaila

Koulunkäynninohjaaja
luottamushenkilö

