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Vaalikone Valitse tästä haluamasi kunnan vaalikone  Siirry

Puolue

Kansallinen Kokoomus

Lyhyt kuvaus itsestäni

Koulutusyrittäjä, mies 54 v., naimisissa, kaksi lasta (opiskelijoita), koti Kuopion Puijonlaaksossa, syntynyt ja opiskellut
Helsingissä. Luottamustoimet: Savon Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n puheenjohtaja, jäsenenä Puijon
seurakuntaneuvostossa, Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstöasiain johtokunnassa, Kuopion ekumeenisen
neuvottelukunnassa. Harrastukset: ulkoilu (hiihto, melonta, fillarointi) Lions Club Kuopio, historia.

Uudella valtuustokaudella pidän tärkeänä

Kuopion alijäämäisen talouden korjaus
Kaupungin ja yrittäjien yhteistyö Kuopion kilpailukykyisen vahvistamiseksi
Lasten ja nuorten hyvinvointi
Vapaaehtoistyön vahvistaminen kulttuuri ja harrastetoiminnoissa
Senioreiden hyvinvoinnista

Facebook-sivu

www.facebook.com/jukkaa.orden

Kotisivut

www.orden.fi

Ehdokaskortti

1. Luonnonsuojelu on este Puijon kehittämiselle

2. Katupölyn ja –hiekan poistossa ei saa jatkossa säästää

3. Kaavoituksella on tuettava suurten liikekeskusten rakentamista kaupungin reuna-alueille

4. Jatkossa Kuopion matkailun tärkein tehtävä on Tahkon kehittäminen

Kuopiota koskevat kysymykset

Ordén Jukka

Vertailu

Kuntavaalien vaalikone
Löydä oma ehdokkaasi

Ehdokastutka
Seuraa ehdokkaiden kirjoituksia

Vaalitarkkailijat
Lue vaaliblogia

Kuntavaalit
Katso vaalisivut
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1. Luonnonsuojelu on este Puijon kehittämiselle:
Puijo on arvokas alue kaupungin keskellä. Laajaan alueeseen mahtuu luonnonsuojelualueita ja niiden
ympärille kaupunkimaista puistometsää. Aluetta kannattaa kehittää kaupunkilaisten ja matkailijoiden
liikuntaan ja ulkoiluun, jonka monipuoliset alueet ja väylät houkuttavat vapaa-ajanviettoon eri vuoden
aikoina.
4. Jatkossa Kuopion matkailun tärkein tehtävä on Tahkon kehittäminen:
Nilsiän ja Kuopion yhdistymisen myötä v. 2013 Tahkon matkailu voimakkaasti esille. Matkailun tärkeitä
kehityskohteita ovat myös Kuopion matkailukeskus (rautatie- linja-autoasema), kokous- ja
kongressimatkailu, alueen kylpylä verkosto sekä Lohimaa.
5. Alatorihankkeeseen on käytetty liikaa verovaroja:
Kuopion kävelykeskustahanke tulee muuttamaan olennaisesti kaupunkikuvaa toiminnallisemmaksi ja
ympärivuotisesti viihtyisämmäksi
7. Kuopion palvelualueuudistus on hyödytön:
Kaupungin palveluiden muokkaaminen asiakaslähtöisemmäksi on hyvä muutos. Tarkoituksena on luoda
ketterämpi organisaatio ja tarjota itsenäisempi sekä vastuullisempi työskentelykulttuuri. Taatusti syntyy
myös kupruja. Niistä kannatta ääntä pitää, jotta ne korjataan. Se on osa uudistusprosessia.
8. Kuopion joukkoliikenteen lippujen hintoja pitää alentaa huomattavasti:
Joukkoliikenteessä suurten kaupunkiseutujen vertailussa Kuopion 30-päivän kausilippu on vertailun kallein.
Uudistusta joukkoliikenteeseen tuo laki, joka mukaisia päätöksiä uudesta lippujärjestelmästä on oltava tämä
vuoden (2012) loppuun mennessä, jotta kilpailutus voidaan järjestää ensi vuonna ja uusi järjestelmä
käyttöön kesään 2014 mennessä.
9. Kuopio laittaa liikaa rahaa kilpaurheilun suorituspaikkojen rakentamiseen:
Viime vuosina ei ole suuria satsauksia tehty. Kaupunkilaisten liikuntamahdollisuuksia ylläpitäminen ja
asukkaiden liikkumaan houkuttelu on tärkeätä. Kilpaurheilu on sitten erillinen luku.

Oma vastauksesi Ehdokas

5. Alatorihankkeeseen on käytetty liikaa verovaroja

6. Karttulaan riittää yksi yhteinen koulu

7. Kuopion palvelualueuudistus on hyödytön

8. Kuopion joukkoliikenteen lippujen hintoja pitää alentaa huomattavasti

9. Kuopio laittaa liikaa rahaa kilpaurheilun suorituspaikkojen rakentamiseen

10. Kuntaliitos turvaa Nilsiän peruspalvelut

Oma vastauksesi Ehdokas

1. Pohjois-Savoon riittää kolme kuntaa

2. Kuntien terveydenhuollon peruspalveluja on yksityistettävä nykyistä enemmän

3. Kunnanvaltuutetun tehtävien hoitamisesta on maksettava kuukausikorvausta

4. Kunnan tehtävä on tarvittaessa rahoittaa yksityisen yritysten toimintaa ja taata niiden lainoja

5. Erikoissairaanhoidon kustannukset on kokonaisuudessaan siirrettävä valtion maksettavaksi

6. Kunnallisia palvelu- ja käyttömaksuja täytyy porrastaa niin, että hyvätuloiset maksavat niistä
enemmän

7. Puoluepolitiikka estää järkevien päätösten tekemistä kotikunnassani

8. Opetuksen laatu turvataan parhaiten keskittämällä perusopetus kunnan keskustaan

9. Itäsuomalaisilla täytyy olla mahdollisuus valita venäjän kieli ruotsin kielen sijaan
perusopetuksessa

10. Jos Suomessa otetaan käyttöön louhintavero, sen tuotto täytyy ohjata suoraan kaivoskunnille

11. Parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluita

12. Lapsilla ei tulisi olla oikeutta kunnalliseen perhepäivähoitoon, jos toinen vanhemmista on
kotona

13. Kirjastopalvelujen maksullisuutta on lisättävä

14. Asutusta pitää keskittää kaavoituksella hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja taajamiin

15. Vanhusten laitoshoitopaikkoja on vähennettävä

Yleiset kysymykset
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Päätoimittaja Jari Tourunen
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2. Kuntien terveydenhuollon peruspalveluja on yksityistettävä nykyistä enemmän:
Kunnallisen terveydenhuollossa työntekijät tekevät arvokasta työtä ja ovat kovan paineen alla.
Peruspalveluiden johtajille olisi hyvä antaa nykyistä paremmat valtuudet järjestää palvelut
harkinnanvaraisesti paikkojen ja vaihtelevien tilanteiden mukaisesti. Olisi helppoa, jos yksityistäminen olisi
terveydenhuollossa ratkaisu kaikkeen, niin taloudellisesti kuin laadullisti. Mutta niin ei ole. Yksityispuolella
on monenlaista toimijaa, mediassa on ollut esillä iso valtakunnallinen toimija, joka kiertelee
verojenmaksussa.
3. Kunnanvaltuutetun tehtävien hoitamisesta on maksettava kuukausikorvausta:
Rivivaltuutetuille ei kuukausipalkkaa, kaupunginhallituksen puheenjohtajapestistä kyllä.
4. Kunnan tehtävä on tarvittaessa rahoittaa yksityisen yritysten toimintaa ja taata niiden lainoja:
Päälinjassa ei, vain erityisissä poikkeustapauksissa kyllä (Keitele).
5. Erikoissairaanhoidon kustannukset on kokonaisuudessaan siirrettävä valtion maksettavaksi:
Erikoissairaanhoidossa vastuu kustannuksista on hyvä olla lähellä kustannusten aiheuttajaa. Näin kiinnostus
uudistaa toimintatapoja ja hallintoa kustannusten saamiseksi järkeviksi.
6. Kunnallisia palvelu- ja käyttömaksuja täytyy porrastaa niin, että hyvätuloiset maksavat niistä enemmän:
Päälinjaltaan tulontasaus tapahtuu verojenkautta. Lisäksi kaupungin palvelu- ja käyttömaksujen suuruus jo
nyt on tulosidonnainen päivähoitomaksuissa. Voisi laajentaa.
7. Puoluepolitiikka estää järkevien päätösten tekemistä kotikunnassani:
Yhteisten asioiden hoidossa demokratia on mainio tapa – ja puoluepolitiikka on osa sitä. Järki ja tunteet
välillä kamppaileva, joskus livetään ”siltarumpupolitikointiin”. Yhteistyöllä on tarkoituksena löytää hyvä tai
siedettävä ratkaisu kuhunkin asiaan. Järki ei asu vain yhdessä päässä, keskustelua tarvitaan.
8. Opetuksen laatu turvataan parhaiten keskittämällä perusopetus kunnan keskustaan:
Alakoululaisille koulutus lähelle, yläkoululainen voi jo vähän kulkeakin kouluun. Lukiot ovat asia erikseen,
niihin voidaan kulkea etäämpääkin ja siinä vaiheessa nuoruutta on hyvä nähdä erilaisuutta.
9. Itäsuomalaisilla täytyy olla mahdollisuus valita venäjän kieli ruotsin kielen sijaan perusopetuksessa:
Nuorta on hyvä kannustaa pakertamaan vieraan kielen opiskelussa. Sekä tarjota hänelle mahdollisuutta
nauttia opitusta, kommunikoida vieraalla kielellä muiden nuorten kanssa. Onko valinta sitten ruotsi, venäjä,
saksa, ranska, espanja, tms. saisi olla valittavissa.
10. Jos Suomessa otetaan käyttöön louhintavero, sen tuotto täytyy ohjata suoraan kaivoskunnille:
Mahdollisen louhintaveron tuotto kuuluu koko kansalle, kuten Suomen maaperän rikkaudet.
Kaivosteollisuuden haitat leviävät laajalle, joten em. veron tuotolle on kyllä käyttöä. Itä-Suomen yliopiston
ympäristöpolitiikan professorin Pertti Rannikon: ”Kaivos tulee, käyttää luonnonvaroja ja lähtee pois”.
11. Parempi korottaa kunnallisveroa kuin karsia kunnallisia palveluita:
Palvelutuotannon rakennetta ja tuotantotapoja tulee uudistaa niin, että talous saadaan kuntoon.
12. Lapsilla ei tulisi olla oikeutta kunnalliseen perhepäivähoitoon, jos toinen vanhemmista on kotona:
Mikäli toinen vanhemmista on kotona, ei lapsella tulisi olla kunnalliseen perhepäivähoitoon.
Tapauskohtainen harkinta tulisi sallia. Seurakuntia, kaupunkia, järjestöjä voisi kannustaa järjestämään
laajemmalti vanhempi-lapsi toimintaa.
13. Kirjastopalvelujen maksullisuutta on lisättävä:
Kirjasto on keidas arjen keskellä. Innoittaja lukemiseen ja kulttuuriin. Polku tiedon äärelle. Kirjastomaksut:
peruspalvelut ilmaisia, erikoispalvelut maksullisia.
14. Asutusta pitää keskittää kaavoituksella hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja taajamiin:
Kaavoitus luo edellytyksiä kehittää asunto-oloja. Kaavoituksella ohjataan rakentamista niin, että kaupunki
pystyy taloudellisesti järkevästi tuottamaan asukkaille kunnallistekniikan, energiahuollon ja palvelut.
Mahdollisuus haja-asutusalueille rakentamiselle tulee sallia.
15. Vanhusten laitoshoitopaikkoja on vähennettävä:
Laadukas vanhuus on palvelutavoite. Kaupunki tukee vanhusta asumaan kotonaan mahdollisimman pitkään
(kotihoidon tuki, kotisairaanhoito, ruokapalvelu, ym.) ja tarjoaa laitoshoitopaikan, kun tarve tulee. Erilaisen
yhteisöllisyyden tarjoaminen lähellä vanhuksen kotia nostaa elämän laatua esim. asukastuvat. Tässä
kaupunkilaisten vapaaehtoistyöllä seurakuntien ja yhteisöjen kautta on suuri mahdollisuus. Myös ICT-
laitteiden ja ohjelmistojen kehitys lisää vanhusten turvallisuutta ja mahdollisuutta yhteisöllisyyteen uusin
keino.
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