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SEURAKUNTAVAALEIHIN 
VALMISTAUTUMINEN 

KÄYNNISSÄ 
 

Tänä vuonna saavat ensikertaa vaaleissa 
äänestää 16 vuotta täyttäneet. 
Miten tämä vaikuttaa neuvoston ja 
valtuuston ikäjakautumaan jää 
nähtäväksi? Valtuustoissa ja neuvostoissa 
tarvitaan kuitenkin kaikenikäisiä 
luottamushenkilöitä.  
 

Sosialidemokraattien ryhmällä on oma 
vaaliohjelma johon voimme sitoutua. 
Vastuullinen taloudenhoito tulee olemaan 
yksi tärkeimpiä asioita tulevina vuosina 
yhteisöverojen ja jäsenten vähentyessä 
Investointien laittaminen 
tärkeysjärjestykseen ja kaikkien 
seurakuntien toimintamahdollisuuksien 
turvaaminen tasapuolisesti. Rakenne- ja 
hallintouudistuksissa henkilöstön asemaan 
on kiinnitettävä erityistä huomiota.  
 

Työntekijät ovat se voimavara joka 
mahdollistaa seurakuntalaisten laadullisen 
palvelemisen. Kirkon yhtenäisyyttä on 
vaalittava jotta sen perustehtävät ja 
ihmisten kohtaaminen eivät arjessa 
vaarannu. Lastenkerhot, pyhäkoulut, 
iltapäiväkerhot, varhaisnuorisotyö, 
diakoniatyö ja vanhustyö ovat 
yhä kehitettäviä tärkeitä palveluja. 
Seurakuntalaisilla on oikeus saada kirkon 
palveluina itselleen tärkeät toimitukset 
kuten kaste, vihkiminen ja hautaus.  

VANTAALLA TAPAHTUU 
 

Helsinki -Vantaan yhdistymisen hyödyistä 
ja haitoista sekä seutuhallintoselvityksistä  
tehdään päätöksiä ensi keväänä.  
Terveysasemapalvelut tulevat säilymään 
kaikilla terveysasemilla. Hakunilan 
terveysasemalle täytyy saada lääkäreitä ja 
henkilökuntaa. Palvelujen tason on oltava 
sama kuin muualla Vantaalla. 
 

Asukkaita rasittavat asumiskustannuksien 
nousu energia- ja ympäristöverojen takia 
sekä HSL:n lipunhintojen mahdolliset 
korotukset ensi vuonna.  
 

Tarja Eklund  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry  
Puheenjohtaja  
 

Vantaan yhteisen kirkkovaltuuston, 
Hakunilan seurakuntaneuvoston ja 
yhteisen seurakuntaneuvoston jäsen. 
Kaupunginvaltuuston 2 varajäsen. 
 

Seurakuntavaaliehdokas 2010  
Hakunilan seurakunta  
 

Yhteinen kirkkovaltuusto  
Valkoinen vaalilippu nro 31 
Seurakuntaneuvosto 
Oranssi vaalilippu     nro 65 

 
 

SEURAKUNTAVAALIEN 
ENNAKKOÄÄNESTYS 
Ma 01.11. - Pe 05.11.2010 

klo 9:00 – 18:00 
Kirkkoherranvirastossa  

 
SEURAKUNTAVAALIT 

Su 14.11.2010 
Messun jälkeen klo 20:00 saakka  

ja 
Ma 15.11.2010  

klo 11:00 - 18:00 
Hakunilan kirkon kokoustilassa 

 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Itä-Hakkilan Nuoret Kotkat 

ITÄ-VANTAAN UUTISET 04 
 

Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry:n julkaisu 
 



 
 

 

ASUKKAIDEN HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN ON VANTAAN 
KAUPUNGIN JOHDON ASIA 

 

Vantaan kaupunki on palveluineen 
tärkein asukkaidensa hyvinvoinnin 
vaikuttaja ja haluan painottaa kaupungin 
johtavien virkamiesten ja päättäjien 
vastuuta kaupunkimme asukkaiden 
hyvinvoinnin edistämisessä.  
 

Kunnan johdon tehtävä on arvioida 
(asukkaidensa), lasten-, nuorten-, 
aikuisten- ja varttuneen- väestön 
hyvinvointia edistävien ja korjaavien 
palveluiden kokonaisuutta. Kaupunkimme 
valtuuston tulee hyväksyä talousarvioon 
sidottu asukkaiden hyvinvoinnin 
suunnitelma, joka kestää kriittisenkin 
tarkastelun muistuttaa Hannele Halonen.  
 

Painopisteen siirtäminen asukkaiden 
palveluissa korjaavasta työstä ehkäisevään 
työhön vaatii eri hallinnonalojen 
yhteistyötä sekä voimavaroja. Siksi 
Vantaan kaupungin johtavien virkamiesten 
ja päättäjien on tehdessään päätöksiä 
viisasta yhä enenevässä määrin ennakoida 
tekemiensä päätösten vaikutuksia 
asukkaidensa hyvinvointiin - kirjoittaa -  
 

Hannele Halonen  
Itä-Hakkilan Sosialidemokraatit ry 
Johtokunnan jäsen 
 

Seurakuntavaaliehdokas 2010  
Hakunilan seurakunta  
 

Yhteinen kirkkovaltuusto  
Valkoinen vaalilippu nro 32 
Seurakuntaneuvosto 
Oranssi vaalilippu     nro 66  

Poimintoja Vantaan 
sosialidemokraattisen kirkkoväen 
tavoitteista kaudelle 2011–2014 

 

Tukena elämässä - Suomalaisten 
enemmistön mielestä pelkkä aineellisen 
hyvän tavoittelu ei kanna yksilöä, perhettä 
ja yhteisöä eteenpäin. Tavoitteemme on, 
että oma seurakunta ja kirkko koetaan 
jatkossakin kaikille asukkaille tarjolla 
olevana henkisenä rikastuttajana, tukena 
sekä elämän arjessa että juhlassa. Kirkolla 
on mahdollisuus olla aikaamme uudistava 
liike sekä koko yhteiskunnassa että 
yksittäisten ihmisten mielissä. Vantaalla, 
joka kasvaa ja muuttuu nopeasti, tähän on 
erinomaiset mahdollisuudet.  
 

Lapset, nuoret ja vanhemmuuden 
tukeminen - Lapset ja nuoret ovat 
vantaalaisen menestyksen kivijalka. Siihen 
liittyvät vanhemmuuden tukeminen, toisen 
ihmisen huomioonottaminen, 
lähimmäisyyteen kasvaminen ja 
kristillisyyden perusarvoihin kuuluva 
huolenpito. Lasten ja nuorten 
kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen 
rakentamiseen tarvitaan selkeitä ja 
rohkeita uusia toimintatapoja.  
 

Lapsi- ja nuorisotyön voimavaroja on 
vahvistettava.  
Rippikoulun menestystarinaa pitää 
edelleen vahvistaa. Nuorille on 
järjestettävä omia vaikutuskanavia ja 
foorumeita.  
Monimuotoiset jumalanpalvelukset - 
Seurakuntaväellä ja seurakuntien 
työntekijöillä on yhdessä mahdollisuudet 
kehittää monimuotoisia 
jumalanpalveluksia. Erityisesti on 
toteutettava nuorille aikuisille 
valmistettuja messuja. Niiden yhteyteen 
voidaan luontevasti liittää yhteisiä kahvi- 
ja keskusteluhetkiä.  
 

Toimitilat - Vantaan seurakuntayhtymän 
omistamat kirkot ovat tärkeä osa 
vantaalaista historiaa, maisemaa ja 
rakennusperintöä. Nykyiset toimitilat on 
pidettävä hyväkuntoisina ja viihtyisinä 
sekä huolehdittava siitä, että tilat 
palvelevat erityisesti seurakuntien 
perustehtävää: seurakuntaisten ja ihmisten 
kohtaamista. 


