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UPDATE
Kounioinen torvitsee poivittomisto, Koupungin

kehittomiseen voidoon soveltoo somojo periootteito
kuin hyuon tolon rokentomiseen: firmffos, utilitos,

yenustos. Suomeksi kestovo, koyttokelpoinen jo kounis.

Kuntovoolit ovot 9,4,2O.l 7, ennokkooonestys jo
29,3.-4.4.2O.l 7. Tue tulevoisuutto oonestomollo,
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Kestovo Tolous
Voikko kounioisloisten tulot ovot Suomen suurimmot,

budjetin mukoon Kounlolnen tekee lono wonno
topploto mllloono eu roo, I lmo n moon myTntitulojo

tolous on lohes 7 miljoonoo miinuksello. Yhtol6 eitoimi,
Kounioinen eloo reilustiylivorojenso, jo tilonne pitoo

pelostoo ennen kuin muutumme kiisikunnoksi.

Lohde: Koupunginjohtojo 13.3,20] 7; huomoo ensi vuoden romohdus.

o Koupungln poolllkolden lo henkll6st6n mooroo
plenennellovci,

e Terveyspolvelut ulkolsteilqvo heil. Voin noin voidoon
tu rvoto terveyskeskuksen jo terveyspolvel uiden
soilyminen l0 vuodeksi eteenpoin. Jo somollo soostoo
rohoo,r
O Loulokunnqt yhdlsletlovo :

o Sivistys-, liikunto-, jo nuorisoloutokunto liitettovo
yhteen kultluuilvoliokunnoksl ( kuten moni ku nto),

o Suomen-joruotsinkielinenopetusloutokunto
I i itettovo yhteen kouluvollokunnoksl, josso joosto
kumpookin kieliryhmoo vorten (kuten Sipoo, Vooso,
Kokkolo),

o Yhdyskunto- jo rokennusloutokunto liitettovo yhteen
rokennuwollokunnoksl (kuten moni kunto),

o Sosiooli- jo terveysloutokunnon torve lokkoo
ulkoistuksen jo sote-uudistuksen myoto, jo se
korvotoon peruspolveluvollokunnollo, johon joljelle
joovot kunnon tehtovot (kuten Montio-Vilppulosso
sote-ulkoistuksen jolkeen tehtiin),

O Vdhdlsello kq/tolld olevot rokennukset myykivri.
Noin soodoon rohoo jo soostetoon kunnossopidosto,

Noillo keinoillo pyrimme leikkoomoon menoisio l5%
nelion vuoden oikono. Se on mohdollislo!

ll rornioisten
itsenoisffio eivot uhkoo
ulkopuoliset tekijot, voon me
itse. Huono toloustilonne
tekee meisto hoovoittuvoisio,

Gronl 20r5 2016 2017 201 8

Asukosluku 9 486 9 588 9 718 9 850

Kuntovero ["/"1 16.5 t 6.5 17,O '17,o

Verotuloi lMEl,JRl 59.9 63.0 62,8 64.0

Verotulotiosukos tEURI 6 310 6 660 6 460 6 500
Voltionosuudet tMEURI 0.3 o,4 1.2 1,7

Nririlettv tulos fMEURI 1.6 7.1 -r.0 -5.0

Moonmurnti IMEURI 7.0 9,0 5,8 1,9

Olkeo tulos ruEUR'l -5.4 t.9 -6,8 -6.9

Bingo Tupomoki 9l
o Lukioloinen
o Nuorisovoltuuston puheenjohtojo 20.l5-.l6
o Uudenmoon kokoomusnuoretvpj,
o Vuoden 2016 kokoomusnuori

l!l tot.n tuloon 2ol9 on
vorouduttovo ojoisso;
mookuntohollinto oloittoo jo
heinokuussol
Muuten meidot Espoo perii,

Olovi Tupomoki 92
o Diplomi-insin66ri,tolon-josillonrokennus
o Yritiojo (30 vuotto)
o Koupunginvoltuuston josen
o Yhdyskuntoloutokunnon josen

r Mlkslterueyspolvelutpltod ulkolstoo?

Mookunto- io sote-uudistuksen myoto vuoden 2019 olusto
meillo eienoo ole omoo terveyskeskusto, Voorosso on
terveyspolveluiden loppuminen kokonoon; kuntorojoillo ei
ole enoq merkitysto, Siksi terveyspolvelut on ulkoistettovo
heti, U I koisto m i nen torkoittoo nylcyisten terveyspolveluiden
yhti6ittom isto jo kilpo iluttomisto yksityisten jo jorjestojen
konsso, Porhoimmon polvelun jo hinnon lorjooio voittoo.

Kounioisillo on toydet oikeudet terveyspolvelusopimuksen
tekemiseen, kosko sen teveyspolveluiden yhteis-
kuslo nnukset ovot o I le 50% soten kokono is-kustonn u ksisto,
Voimme tooto hyvot poikolllset terveyspolvelul l0
vuodeksi ilmon mookunnonlilisonomisoikeutto.

Muiden kuntien kokemukset osoittovot, etto ulkoislus luo
mukonoon my6s soost6jo.



Lisoo poivittWoo infoo

www.progroni.fi
o Mito Gronisso on topohtunut 20.lI

jolkeen
Mito olen soonut oikoon nylcyisello
voltuustokoudello
Tovoitteitteni toustojo jo
toydennysto

Koyttokel poi nen keskuslo
Koun io isten keskusto soo vi hdoin to rvitsemo nso
toyden nyksen. Kuitenkin ro kennustyot piloovot

kouppokeskuksen nykyisten pienten I ii kkeiden bisneksen,
Liikkeito on vooditlu tyhjeniomoon lilonso oinokin

8 kuukoudeksi. Toiminnon lopettominen noin pitkoksi

oikoo johtoo yritysten poismuuttoon jo tuhoon, kuten jo
topohtuukin, Tomon voisi hoitoo toisinkin,

O Keskuslon rokenlominen on sootetlovo viipymotto
loppuun. Kilpo ilevon ruokokoupon tu lo vormistettovo,

@ Rokennustyon oikono jorjestettovo kotettu koytovo,
josto poosee koikkiin liikkeisiin. Toto nokee Helsingisso
koko ojon, Koupungin tulee vootio neuvotteluisso
rokennuttojoo W[ perumoon irtisonomiset seko
urokoitsiloo Firo toimimoon hyvosso yhteistyosso yritysten
konsso, Yhden kuukouden seisokki riittoo

O Ri ittovot osiokosporkkipoikol turvottovo ro ken n us-
toiden oikono. Vol miisso keskuksesso vormisteftovo
turvollinen liikenne, jo kottoporkin tulisi ollo koteftu
voltuuston pootoksen mukoisesti.

@ Uuden kouppokeskuskokonoisuuden on oltovo
yhlenoinen, lommitefty sisotilo, johon poosee yhdello
oven ovouksello,

6 Ioriolue toteutetlovo volmiiksiyhto oikoo muun
rokentomisen konsso. Somoin osuintolo Tribuuni, jos

suinkin mohdollisto,

Arkkitehtiloimisto Stefon Ahlmon.

Kounis koupunki
"Kouneus on kotsojon silmosso." No eiolel Jokoinen

meisto tietoo, etto home, vihreot slummipellit jo vuosien
tyomoo ei ole kounisto. Tulevoisuudeso holuomme,

etlo Kounioinen muisleloon muuslo kuin rumosto
kouppokeskukseslo. Koupun g i n vihreys pitoo soilyltoo,
On hyodynnettovo olemosso olevoo luontoo; likoisesto

ojostokin soo viehottovon puron.

O Kou pun gi ntolokortlel i koovoitetlovo " koormetolon "

pohjollo kulen yhdyskuntoloutokunto pootti Noyltovo
rokennus tuo voimokkoon uuden moomerkin
koupungille io somollo soilyltoo vihreon koupungintolon
oukion.

@ Keskuslokorttel in loriolueesto tehtovo ko u pu n ki lo isten
"olohuone", josso on puito, penkkejo, kioskejo,,,
Poloisiko entinen suihkulohdekin?

Jorjestetyn orkkitehtikilpoilun toisen polkinnon soonut ehdotus llilsornmons eli
"koormetolo", Anttinen Oivo Arkkitehdit.
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Olovi

@ 
dovi.tupomoki@villoreol.fi

Bingo

@

fb.com/bingolupomoki
o Ajonkohtoisioojotuksio
o Miio olen kirjoittonut oikoisemmin

bingelie
o Henkil6kohtoineninstogrom

fQ) binso@tupomoki.fi\7
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O Kouppokeskus Gronin julkisivul uudisletlovo.
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