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Saariston ääni kuuluville
Kesäkuun kuntavaaleissa on ennätysmäärä ehdokkaita Velkuan ja Livonsaaren
alueelta. Nyt on helppo äänestää paikallista vaikuttajaa. Ehdokkaat esittäytyvät
tässä vastaamalla kahteen kysymykseen. Lisää heidän ajatuksistaan voi lukea
vaalikoneista.
Kuntavaalit pidetään sunnuntaina 13. kesäkuuta. Ennakkoäänestys järjestetään 26.5.–8.6.
Velkuan Sanomat kysyi kaikilta alueen kuntavaalihdokkailta kaksi kysymystä:
1. Mikä on tärkein vaaliteemasi eli mikä on saanut sinut
lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi?
2. Mikä on sinun valttisi paikallispolitiikassa: miksi olisit
hyvä Velkuan ja Livonsaaren alueen edustaja Naantalin
valtuustossa?
Näin he vastasivat:
Timo Aro-Heinilä
1. Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire kaikkialla!
Naantalin olisi syytä nopealla tahdilla muuttaa kiinteistönsä ja kalustonsa käyttämään uusiutuvaa energiaa.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuulivoimaa ja sähköautoja
sekä sähköautojen latausverkoston rakentamista.
2. Mielestäni toimeliaisuudesta pitäisi palkita. Etenkin yrittäjiä pitäisi rohkaista ja heidän työnsä tunnustaa
erilaisin kunniamaininnoin. Rahaa en jakaisi saaristoonkaan, sillä kannatan tiukkaa talouskuria.

Timo Aro-Heinilä (kok.)

Raisa Airola (ps.)

Raisa Airola
1. Haluaisin parantaa pientuottajien asemaa, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet saada tuotteita ja palveluita esiin ja kasvattaa asiakaskuntaa. Kolikon toisena
puolena haluaisin tuota paikallisia tuottajia enemmän
esiin kuluttajille ja antaa heille mahdollisuus valita lähellä
tuotettuja tuotteita ja palveluita.
2. Alkutuottajana tiedän kuinka, vaikea on saada tuotteille jalansijaa suurien tuotemerkkien rinnalla ja kuitenkin säilyttää tuotteen tai palvelun hintataso kannattavana. Haluaisin luoda verkostoitumismahdollisuuksia
alueemme pienille yrittäjille.
Alueen elinvoimaisuuden ylläpitäminen on myös tärkeää uusien innovaatioiden ja projektien avulla.
Haluaisin tuoda saariston tarjoamia mahdollisuuksia
esiin ja edesauttaa pienen kotipaikkamme kehitystä eli
olla Saariston Ääni ja vaikuttaja kuntamme asioissa.
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Matti Nieminen (kesk.)

Lauri Pietikäinen (vas.)

Annika Rintamäki (sd.)
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Matti Nieminen
1. Mikä on tärkein vaaliteemasi eli mikä on saanut sinut
lähtemään kuntavaaliehdokkaaksi?
Halu toimia asuinalueen elinkelpoisuuden säilyttäjänä
ja kehittäjänä.
2. Mikä on sinun valttisi paikallispolitiikassa: miksi olisit
hyvä Velkuan ja Livonsaaren alueen edustaja Naantalin
valtuustossa?
Rauhallinen, huumorintajuinen jämäkkyys sekä pitkä
kokemus yhteisten asioiden hoitamisesta sekä kunnallisesta päätöksenteosta.

Lauri Pietikäinen
1. Haluan olla mukana rakentamassa parempaa Naantalia kaikille. Minulle tärkeitä asioita politiikassa ovat
tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä ympäristönäkökulmien huomioiminen. Päiväkoti- ja kouluverkkouudistusta tulee jatkaa niin, että kaikki lapset ja nuoret saavat
turvalliset ja modernit tilat oppimiselle. Haluan myös
olla muokkaamassa Naantalin poliittista kulttuuria avoimemmaksi ja keskustelevammaksi.
2. Olen yhteistyökykyinen ja asioihin perehtyvä. Yhdessä toimiminen on minulle tärkeää. Jotta haluttuja
muutoksia saadaan aikaiseksi, täytyy pystyä ensin vaikuttamaan omassa poliittisessa ryhmässä, ja sitten yhteistyössä muiden ryhmien kanssa ajaa asiaa. Yhteistyö
on ensiarvoisen tärkeää myös kansalaisten ja esim. kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Haluan herkällä
korvalla kuunnella asukkaiden ajatuksia kaupungin kehittämisestä. Kuluneella vaalikaudella kävinkin mm. keskustelemassa Velkuan koulun vanhempainyhdistyksen
kanssa Velkuan koulun tilanteesta. Yhteisiä keskusteluja
alueen toimijoiden kanssa haluan ylläpitää myös jatkossa.
Annika Rintamäki
1. Kaupunkilaisten hyvinvointi ja luonnonsuojelu ovat
tärkeimmät teemani. Haluan elää yhteiskunnassa, jossa yhteiskunnan peruspalvelut mahdollistavat jokaisen
hyvinvoinnin, myös silloin, kun omat voimavarat tai resurssit ei riitä. Haluan toimia erityisesti lasten, nuorten ja
perheiden äänitorvena, sillä he usein puuttuvat päätöksentekijöistä. Saariston palvelut ja elinvoimaisuus pitää
säilyttää. Luonnon sekä meren suojelemiseksi pitää tehdä konkreettisia tekoja suunnitelmien sijaan.
2. Tietenkin toivoisin, että jokainen meistä alueen edustajista pääsisi valtuustoon, jotta voisimme kaikki tuoda
saariston näkökulmaa esille päätöksenteossa. Osaan
asettua muiden asemaan ja olen luonteeltani itsepintainen ja hyvä perustelemaan näkökulmaani, joten nämä
ovat valttikorttini paikallispolitiikassa. Toisin myös politiikkaan mukanani hieman erilaista näkökulmaa saaristolaisena pienten lasten äitinä.

Juha Valtonen (kok.)
Juha Valtonen
1.Saaristoalueiden etujen puolustaminen ja edistäminen.
Olen pitkään ollut kiinnostunut kunnallisesta päätöksenteosta. Sivukulmilla asuva pystyy parhaiten tuntemaan sivukulmien asiat ja tarpeet.
2. Olen ollut mukana paikallispolitiikassa 90-luvun alkupuolelta lähtien. Tällä hetkellä olen saaristolautakunnan
jäsen, MTK Meri-Naantali yhdistyksen varapuheenjohtaja ja kalastusasioiden kanssa olen useasti tekemisissä
hoitokunnan puheenjohtajana.

Lasse Valtonen
(kesk./ sitoutumaton)

Lasse Valtonen Keskusta/ Sitoutumaton
1. Livonsaaren -Velkuan alueen positiivisen kehityssuunnan jatkuminen. Haluan tehdä tätä työtä luottamushenkilönä Naantalin valtuustossa. Korostan Livonsaaren
-Velkuan alueen yhtenäisyyttä näin voimme yhdessä vaikuttaa Naantalin päätöksentekoon.
2. Olen pitkän linjan kuntavaikuttaja, yhteistyökykyinen
saaristoasioiden asiantuntija ja sitkeä taustavaikuttaja
Olen luonut hyvät vaikuttamissuhteet Naantalin luottamuselimissä. Voin tuoda alueen tarpeet esille Naantalin
päätöksenteossa ja vaikuttaa näihin.
Haluan jatkaa tätä työtä yhteiseksi hyväksi

Mitä valtuutetuilta odotetaan?
Kysyimme äänestäjiltä, onko oman ehdokkaan valinta helppo ja mitä he toivovat alueen edustajien saavan valtuustossa aikaan. Näin he vastasivat:
Susanna Pursimo
– Ihan kaikista sopivista ehdokkaista en ole vielä selvillä ja on tällä kertaa jotenkin vaikeampi päätös valita
ehdokas.
– Ehdokkaan haluaisin ymmärtävän saaristolaisuuden
ja sen, että palvelut säilyisivät edes nykyisellään: koulu,
posti, terveydenhuolto ja kulkuyhteydet.
Outi Tikkanen
– En ole katsonut vielä ehdokkaita. Katson yleensä
vasta muutama päivä ennen äänestämispäivää.
– Toivoisin pureutuvan ensin budjettiin ja sen kautta
tuleviin reunaehtoihin/haasteisiin ja toivoisin kokonaisuuden hallintaa. En toivo mitään yksioikoisia leikkauslistoja ratkaisuna haasteisiin.
Toimivat ja yhdenvertaisesti saavutettavat peruspalvelut on tärkein asia. Maksan mielellään veroja.
Arvostan ehdokkaassa yhteistyökykyä yli puoluerajojen. Arvostan myös aherrusta, joka ei näy somessa.
Läsnäoloa kokouksissa ja paneutumista käsiteltäviin
asioihin.

Karin Majasuo
– Tiedän ehdokkaiden nimet, mutta kolmea livonsaarelaista en tunne edes näöltä. Oman ehdokkaan valinta
on jokseenkin helppoa.
– Uuden valtuuston kokoontuessa olisi hyvä ensimmäiseksi keskustella siitä, miten valtuusto pystyisi
toimimaan yhdessä sopuisasti ja rakentavasti, demokraattisesti. Edelläoleva tuli tärkeäksi, kun luin Naantalin
valtuuston maaliskuisesta pöytäkirjasta valtuustoaloitteen päätöksentekoilmapiirin parantamiseksi. Tarvetta
tuntuu olevan.
Saaristossa asuvana tärkeitä asioita ovat palveluiden
ja harrastusten saavutettavuus.
Ikuisuuskysymys on Föli-bussiliikenteen vuorojen vähyys. Varsinkin koulujen loma-ajat,siis myös kesä, ovat
ongelmallisia, kun Föli kulkee ainostaan keskiviikkona ja
perjantaina. Mitään bussiliikennettä ei ole viikonloppuna.
Toivon valtuutettuni toimivan myös kulttuurin puolesta.
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Sinervolla tapahtuu

Pro Sinervo ry

Avoimet kylät -tapahtuma lauantaina 12. kesäkuuta. Leikkimielinen beach volley -turnaus, mukana järjestelyissä Velkuan Saaristolaisyhdistys, Velkua-Volley, Pro Sinervo ja Velkuan Martat.
Velkua päivä 10.7. Koko perheen tapahtuma Sinervon talon ympäristössä.
Velkua Soi -tapahtuma 16.–18. heinäkuuta. Konsertit Sinervolla ja kirkossa. Esiintyjinä
Päivi Severeid, harppu, Akseli Vanamo, baritoni, Samuli Hyvärinen, laulu ja sello.
Luovan kirjoittamisen viikonloppu 7.–8. elokuuta Mirkka Mattheiszenin ohjauksessa.
Tapahtumat voivat peruuntua koronarajoitusten vuoksi. Seuraa ilmoittelua kotisivuillamme
prosinervo.com ja Facebookissa.
Velkuan Sanomat on Velkuan ja Livonsaaren alueella joka kotiin jaettava paikallislehti. Julkaisija: Pro Sinervo ry.
Näköislehti ja aiemmin ilmestyneet lehdet löytyvät netistä osoitteesta prosinervo.com/velkuan-sanomat
Ilmoitukset: prosinervo@gmail.com

Paljon on aihetta kiittää...
Jemima Issa-Anttila laulaa
Anne-Mari Kuusisen
toivomia lauluja
Palvan kirkossa
säestäjänään
kitaristi Niko Nuutinen.

~ Tervetuloa lauantaina
12.6.21 klo16.30
Palvan kirkkoon
Anne-Marin
syntymäpäiväkonserttiin.
Otamme konsertissa
huomioon ajantasaiset
koronarajoitukset.

SAMMUTTIMIEN TARKASTUSTA
VELKUAN TEERSALOSSA
lauantaina 22.5.
klo 9:00 - 13:00
MYYNNISSÄ EDULLISIA
ERIKOKOISIA SAMMUTTIMIA
JEVI-PALVELUT p. 050 5423017
www.jevi-palvelut.fi

Seuraa meitä
Facebookissa!
Meiltä myös
Mercuryperämoottorit ja
venetarvikkeet

RantaKlubi on avoinna ti–to 10–17,
pe–la 10–18. Pe–la á la carte.
Auki rajoitusten mukaisesti – seuraa Facebookia!

RantaPuoti avoinna ti–to 10–17,
pe–la 10–18.

