
7ASUMINEN, KAUPUNKISUUNNITTELU, PALVELUJA

Teemallaan Erinomainen koti-
kaupunki kaikenikäisille mukai-
sesti, kokoomus haluaa kehittää
Espoota kotikaupunkina ja asuin-
ympäristönä niin, että täällä on
kaikenikäisten ihmisten hyvä
asua, elää, yrittää ja tehdä töitä.

Puolueiden arvomaailmoissa
on eroa todetaan Espoon Kokoo-
muksen internet-sivuilla: www.
espoonkokoomus.fi Kokoomuk-
sen tavoitteena on toimia turvalli-
sen arkielämän, korkeatasoisen
koulutuksen, valinnanvapauden
ja mahdollisuuksien tasa-arvon
puolesta.

Kokoomukselle on tärkeää, et-
tä Espoo on myös tulevaisuudes-
sa väljästi rakennettu, vireä ja ve-
tovoimainen kaupunki, joka tar-
joaa asukkailleen kaikissa elämän-
vaiheissa tasokkaat ja joustavat
kunnalliset palvelut.

Kokoomuksen listalla on eh-

dokkaita opiskelijoista tekniikan
tohtoriin ja viulutaiteilijaan. Eh-
dokkaiden keski-ikä on 44,5 vuot-
ta. Naisia on 48 ja miehiä 52.

Kokoomuksen tavoitteena on
valloittaa valtuuston 67 paikasta
28. Se on kaksi enemmän, kuin
puolue sai vuoden 2004 vaaleissa.

Valtuuston suurin ryhmä on
saanut ehdokkaakseen joukon ai-
kaisemmin kristillisdemokraat-
tien riveissä seisseitä ja myös vih-
reistä. 

Kokoomus lupaa, että kunnal-
lisveroprosentti pysyy nykyisessä
17,5:ssä tulevan valtuustokauden
ajan. Tavoitteita on kohtuuhintai-
sesta joukkoliikenteestä joustaviin
hyvinvointipalveluihin.

Asialistan kärjessä on vanhus-
tenpalveluiden turvaaminen se-
kä asumisen ja työpaikkojen saa-
minen lähekkäin. Lisää tietoa Es-
poon kokoomuksen vaalitapah-
tumista ja kuntavaaleista saa si-
vuilta www.espoonkokoomus.fi

Esim. Tapiolan Kokoomus ry
on Kokoomuksen paikallisyhdis-
tys Espoon Tapiolassa. Yhdistyk-
sen toimialueeseen kuuluu myös
Keilaniemi, Laajalahti, Mankkaa,
Niittymaa ja Otaniemi.

Yhdistyksen tavoitteena on
vaikuttaa kokoomuksen arvojen
mukaisesti sekä espoolaiseen kun-
nallispolitiikkaan että kansalliseen
politiikkaan mm. siten, että yritys-
toiminnan toimintaedellytyksiä ja
kilpailukykyä parannetaan ja ke-
hitetään jatkuvasti. Vain siten
mahdollistetaan riittävä kunnal-
lis- ja kansantaloudellinen vero-
kertymä, työllisyys ja veronmak-
sukyky. Se on ainoa tapa taata
kansalaisten hyvinvointi, julkisen
sektorin olemassaolo ja infrastruk-
tuuri. 

Ennenkaikkea yllämainittujen
toimialueiden ja Espoon asiat ovat
Tapiolan kokoomukselle tärkeitä
ja sen tarkoituksena on vaikuttaa
siihen, että asukkaiden mielipitei-
tä kuunnellaan ennen kuin tärkei-
tä päätöksiä tehdään. Tapiolan
kokoomuksen sivuilla www.
tapiolankokoomus.fi pääsee tu-
tustumaan sen toimintaan ja myös
antamaan palautetta ja sillä taval-
la vaikuttamaan yhteisten asioi-
den hoitoon Suomen suurimmas-
sa Kokoomuksen paikallisyhdis-
tyksessä. Vaikuttamalla ja äänes-
tämällä kunnallisvaaleissa voi vai-
kuttaa Espoon hyvinvointiin
myös jatkossa. Ennakkoäänestys
kotimaassa on 15.10.–21.10.2008 ja
ulkomailla 15.–18.10.2008 ja vaa-
lipäivä on sunnuntai 26.10.2008.
www.tapiolankokoomus.fi

Espoon kokoomuksen tavoitteena on 
nostaa valtuutettujen määrä 28:aan

Espoon kokoomus rynnisti sunnuntaina 21.9.2008 klo 11–16 Espoon rantamaratoniin. Kokoomusjoukkueessa oli-
vat mukana mm. Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen ja Mervi Katainen, kansanedustajat Jukka Mä-
kelä ja Sanna Lauslahti sekä kunnallisvaaliehdokkaat Tuomas Aho, Lajos Garam ja Pirjo Åkerlund.

Ministeri Sari Sarkomaa Tapiolan vierailullaan asukkaiden ja kunnallisvaa-
liehdokkaiden ympäröimänä vas. Juha-Veikko Kurki, ministeri Sirpa Sar-
komaa, asukas, Kari Kuusisto, Ritva Erkama, Bo Grönholm, Tapiolan
alueneuvottelukunnan varapuheenjohtaja Jaakko Koskimies ja Paula
Viljakainen.

VALTON ISOT ASIAT
1. Nälkä pois
  Kukaan ei saa nähdä nälkää
  Hyvä Arki Ry:n puheenjohtaja
  Manna-Apu ry:n jäsen ja tukija

2. Pelko pois
  Ketään ei saa jättää yksin
  -Aloite:soluasuntoja yksinäisille
  -Päihteistä toipuville naisille ja
  miehille Väinölä koti (sen perustaja)

3. Päihteetön Espoo
  Ennaltaehkäisevä työ ja hoito-

  polut kuntoon
  Päihdeasiain neuvottelukunta (aloite)

Valto
Meriläinen
Mies, jolla sydän on paikallaan
Mies tekee  -  tulokset puhuvat
Näin sanoo Valton tukiryhmä

¤ Valto on kaupunginvaltuutettu:
- Aloite: turvallisten soluasuntojen
 rakentamiminen vanhuksille ( läpi )
- Aloite: päihdeasiain neuvottelu-
 kunta Espooseen        ( toteutunut )
- Aloite: turvakotien perustaminen
 päihdeperheille               ( toteutuu )

¤ Hyvä Arki ry:n puheenjohtaja
¤ Espoon vanhuusjaoston jäsen
- sos-ja terv.toimi vanhuusjaosto
- Espoon eläkekotisäätiö varapj.
¤ myönnetty humanitäärisestä
 työstä Espoo mitali

Äänestä hyvien arvojen puolesta       
Valton tukiryhmä

www.valtomerilainen.com
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KOK

Kaupunginvaltuutettu vuodesta 1977

www.tapiolan.com

Tasokas neuvolatoi-
minta, koulutervey-
denhuolto, laaduk-
kaat koulut ja hyvä 
kouluruokailu, sekä 
viihtyisä ja turvallinen 
asuinympäristö kaikille 
espoolaisille. 

Mari Nevalainen VTM, MTi

Rakkaudesta Espooseen ja espoolaisiin
www.marinevalainen.net

ESPOO

392

332 Ritva Erkama, henkilöstöpäällikkö, hum.
kand., Laajalahti, www.erkama.pp.fi 

337 Bo Grönholm, ekonomi, Iirislahti, 
www.grönholm.fi , bo.gronholm@kolumbus.fi 

340 Maire Hellas, diakoni-sosionomi, 
perhetyöntekijä, Laajalahti, www.mairehellas.net, 
maire.hellas@kolumbus.fi , p. 050-350 8044

345 Minna Ihamuotila, yo-merkonomi, yrittäjä, 
Westend, www.minnaihamuotila.fi , 
minna.ihamuotila@luukku.com

352 Pia Kauma KTM, toimitusjohtaja, Friisilä, 
www.piakauma.kokoomus.net, 
pia.kauma@laatukeskus.fi 

354 Pirjo Kemppi-Virtanen, DI, Yrittäjä, 
Rakentamisen asiantuntija, Tapiola, 
www.kemppivirtanen.net, 
pirjo@kemppivirtanen.net, p. 050-530 3411

357 Eva Kivilaakso-Wellmann, päätoimittaja, 
hum.kand., yrittäjä, Tapiola, eva.kivilaakso-
wellman@tapiolan.com, p. 050-301 9987 

358 Esa Kivivuori valokuvaaja, ark.yo, Tapiola, 
www.esakivivuori.fi , esa.kivivuori@gmail.com, 
p.040-848 9030

367 Juha-Veikko Kurki, kassanjohtaja, insinööri, 
Laajalahti, www.kolumbus.fi /jiivee.kurki, 
jiivee.kurki@pp.inet.fi 

392 Mari Nevalainen, VTM, tiedottaja MTi Tapiola, 
www.marinevalainen.net, 
mari.nevalainen@kolumbus.fi , p. 040-539 0656

396 Kimmo Oila, asianajaja, DI, Otaniemi, 
www.oila.fi , kimmo@oila.fi , p. 050-565 8968

400 Nina “Peppi” Pelkonen, ylikonstaapeli, 
kaupunginvaltuutettu, “Espoon Ella”, Lippajärvi, 
peppi.pelkonen@gmail.com

Hyvät espoolaiset ja tapiolalaiset 
– äänestäkää ja vaikuttakaa!

Tapiolan Kokoomus ry on Kokoomuksen paikallisyhdistys Tapiolassa. Yhdistyksen toimialueeseen 
kuuluu myös Keilaniemi, Laajalahti, Mankkaa, Niittymaa ja Otaniemi.

Yhdistyksen tavoitteena on vaikuttaa kokoomuksen arvojen mukaisesti sekä espoolaiseen 
kunnallispolitiikkaan että kansalliseen politiikkaan mm. siten, että yritystoiminnan toimintaedellytyksiä 
ja kilpailukykyä parannetaan ja kehitetään jatkuvasti. Vain siten mahdollistetaan riittävä kunnallis- ja 
kansantaloudellinen verokertymä, työllisyys ja veronmaksukyky. Se on ainoa tapa taata kansalaisten 
hyvinvointi, julkisen sektorin olemassaolo ja infrastruktuuri.

Vaaleilla valitaan sellaisia päättäjiä, jotka edustavat vastaavanlaisia arvoja ja ajatuksia kuin äänestäjät 
itse haluavat. Vaalit ovat näin ollen tehokas ja suora tapa saada läpi omia yhteiskunnallisia tavoitteita ja 
niistä päättäviä omia ehdokkaita.

Seuraa myös Tapiolan Kokoomuksen nettisivuja 
www: tapiolankokoomus.fi 

Tervetuloa tilaisuuksiimme!

Tapiolan Kokoomuksen ehdokkaita ovat mm: 
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