
 

 

 

 

 
Enemmän Rokkia Janakkalaan 

 
VIHREYS ON ROHKEUTTA, VASTUULLISUUTTA JA 

OIKEUDENMUKAISUUTTA 
 

Vihreä politiikka on ROHKEAA. Se tarjoaa ratkaisuja aikamme vaikeimpiin ongelmiin: 
ilmastonmuutokseen, ihmisten eriarvoistumiseen ja työelämän epävarmuuteen. 

 
Vihreä politiikka on VASTUULLISTA. Se ulottuu yli vaalikausien ja valtiorajojen. On 

tehtävä päätöksiä, joista voi ylpeänä kertoa lapsenlapsille. 
 

Vihreä politiikka on OIKEUDENMUKAISTA. Se yhdistää heikoimpien puolustamisen, 
ympäristön suojelemisen ja erilaisuuden kunnioittamisen. 

 
Ajamme niiden etuja, jotka eivät saa omaa ääntään kuuluviin: tulevien sukupolvien, 

luonnon, maamme ja maailman köyhien. Luonnon ja ihmisen välinen tasapaino 
takaa myös turvallisen tulevaisuuden. 
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Enemmän Rokkia Janakkalaan! 
 

Vihreä Janakkala rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreässä Janakkalassa 
edistetään toimeliaisuutta, ehkäistään eriarvoisuutta ja viihdytään. Vihreässä Janakkalassa oma 

palveluntuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla. 
Vihreä Janakkala on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Vihreässä Janakkalassa pidetään 

vähemmistöjen puolta, ollaan reiluja ja turvataan yhdenvertaisuus. 

 
YMPÄRISTÖVASTUULLINEN, 
TULEVAISUUTEEN KATSOVA JANAKKALA. 

 huomioimme ympäristönäkökulman kaikessa 
päätöksenteossa 

 varmistamme lähiluonnon, pohjavesien ja 
vesistöjen puhtauden 

 panostamme ilmastonmuutoksen torjuntaan 
ja uusiutuvan energian käyttöön 

 säilytämme puhtaan ja monimuotoisen 
luonnon yleiskaavoituksella 

 tahdomme pysäyttää taajamajunat 
Turengissa ja Harvialassa 

 rakennamme kävely- ja pyöräteitä sekä 
panostamme toimivaan joukkoliikenteeseen 

 tuemme lähi- ja luomuruuan käyttöä 

 rakennamme esteettömiä asuinympäristöjä ja 
suojelemme kulttuuriympäristöä 

TOIMIVIEN PALVELUIDEN  JANAKKALA. 

 tuotamme peruspalvelut kunnan päävastuulla 
lähellä kuntalaista 

 turvaamme vanhempien vapauden valita 
lastensa päivähoitomuodon 

 huolehdimme koulujen ja päiväkotien 
pienistä ryhmäkoista 

 pidämme kiinni koulujen tuntikehyksestä 

 kehitämme opetusta mahdollistaen uuden 
tekniikan käytön 

 turvaamme oppilashuollon riittävän määrän 
ja laadun 

 säilytämme liikunta- kirjasto- ja 
kulttuuripalvelut laadukkaina 

 estämme lasten, nuorten ja perheiden 
syrjäytymisen mm. perheneuvolapalveluilla 

 kunnioitamme vanhuutta ja tuemme 
omaishoitoa 

 toteutamme sosiaali- ja terveydenhuollossa 
oikeudenmukaisuutta ja oikea-aikaisuutta 

 turvaamme terveyshuollonpalvelut sekä 
Turengissa että Tervakoskella 

 takaamme nuorille toimintaa ja tilat 

AVOIN, YHTEINEN JA ONNELLINEN 
JANAKKALA. 

 teemme itsenäisiä päätöksiä avoimen 
keskustelun kautta 

 punnitsemme tasapuolisesti erilaiset 
vaihtoehdot päätöksenteossa 

 annamme lapsille ja nuorille äänen 

 keskustelemme ja otamme asukkaat mukaan 
päätöksentekoon ja asioiden suunnitteluun 

 huomioimme päätöksissä niiden 
pitkäaikaisvaikutukset 

 takaamme elinvoiman maaseudulle, kyliin ja 
taajamiin 

 haluamme kyläkouluista aktiivisia kylien 
keskuksia 

 järjestämme kuntalaisille maksuttomia 
kokoontumispaikkoja 

 tuemme ja kehitämme ystävyyskunta 
toimintaa 

 hyödynnämme monikulttuurisuuden tuomat 
mahdollisuudet 

 haluamme asumiselle erilaisia vaihtoehtoja 

REILU, TALOUDELTAAN VAKAA JA 
ITSENÄINEN JANAKKALA. 

 haluamme, että Janakkala on itsenäinen 
kunta tehden aktiivista seutuyhteistyötä 

 vaadimme, että kunta on reilu ja 
houkutteleva työnantaja 

 työllistämme aktiivisesti ja puramme 
työllistymisen byrokraattisia esteitä 

 innostamme kuntalaisia yrittäjyyteen ja 
luovuuteen 

 tuemme ja arvostamme ympäristöä 
kunnioittavaa yritys- ja matkailutoimintaa 

 pidämme valtuustokauden talouden 
tasapainossa 

 emme jätä laskuja tulevien sukupolvien 
maksettavaksi

 

JANAKKALA ON YHTEINEN KOTIMME – MILLAISEN JANAKKALAN SINÄ HALUAT? 

 
Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! 

puheenjohtaja Anssi Lepistö, 040 7224504, anssi.lepisto@vihreat.fi 
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Nokkosella voi korvata mm. pinaatin. Ravintoarvoltaan nokkonen on kolme kertaa pinaattia 

parempi, kaksi kertaa ravitsevampi kuin porkkana ja kaloriarvoltaan vastaa perunaa. Nokkosessa 
on runsaasti C-, B- ja E-vitamiineja sekä A-vitamiinin esiastetta karotiinia. Myös kivennäisaineita 

kuten rautaa, kaliumia, kalkkia ja magnesiumia nokkonen sisältää noin 2,3 %. 
 

Huuhdottuja nokkosia keitetään 1 - 5 min vähässä vedessä ja sen jälkeen hienonnetaan terävällä 
veitsellä leikkuulaudalla tai käyttäen vihannesleikkuria tai sauvasekoitinta. Tämän jälkeen voit 

sitten käyttää nokkosta keittoihin, ohukais-, sämpylä- ja leipätaikinoihin, kastikkeisiin, 
munakkaisiin, lasagneen jne. Nokkosmassaa voit säilöä pakastamalla talven varalle. 

 
Nokkosen ryöppääminen: 

 Huuhdo nokkoset runsaassa vedessä. Laita altaaseen tai ämpäriin vettä ja huljuttele 
nokkosia siinä. Huutele lopuksi vielä lävikössä. 

 Laita vesi kiehumaan. Kun vesi kiehuu lisää nokkoset veteen ja painele veden alle. Odota 
että vesi kiehuu ja kiehauta 1-5minuuttia. 

 Kun nokkoset ovat kiehuneet kaada lävikköön ja huuhtele pikaisesti kylmässä vedessä. 

 Jos olet floristi, säästä nokkosvesi ja kastele jäähtyneellä kukkia tai vaikka omenapuita! 

NOKKOSLETUT 

n. 30 kpl 

2 
 

munaa 

5 dl maitoa tai laktoositonta maitojuomaa 

2½ dl Karkea- tai Erikoisvehnäjauhoja tai Sämpyläjauhoseosta 

1 rkl öljyä 

1 tl suolaa 

1,5 l nuoria silputtuja nokkosenlehtiä (n. 1,5 dl ryöpättynä) 

Riko munat kulhoon ja vatkaa niiden rakenne rikki. Vatkaa joukkoon muut aineet. Anna taikinan 
turvota vähintään ½ tuntia. Paista pieniksi letuiksi. 

VINKKI: Kokeile yrteillä, eli nokkosen tilalla voit kesällä käyttää itse kasvattamiasi tai torilta 
ostettuja yrttejä. Silppua ne pieneksi taikinan joukkoon, ei tarvitse ryöpätä. Voit myös käyttää 
kuivattua nokkosrouhetta, sitä tarvitaan tähän taikinamäärään noin 3 dl tai oman maun mukaan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ekosiivooja voi löytää ruokakaapista hyödyllisiä ja toimivia siivousaineita. Kokeile ja ihastu! 

ETIKKA 

Koska väkiviinaetikka on hapanta, se ehkäisee ja poistaa kalkkisaostumia muun muassa hanojen ja 

suihkupäiden ympäriltä. Etikka myös kiillottaa. Älä laimenna etikkaa kuumaan veteen, jottei se 

haihdu, menetä tehoaan ja ärsytä hengitysteitä. Älä käytä etikkaa tai muuta hapanta ainetta 

kaakeli- ja silikonisaumoihin, sillä ne syöpyvät. Myöskään emali ja marmori eivät pidä happamasta. 

 Saat kirkkaat ikkunat, kun lisäät pesuveden joukkoon tilkan (1 rkl) etikkaa ja muutaman 

tipan käsiastianpesuainetta. 

 Kattiloihin pinttyneet ruokajäämät saat pois, kun keität kattilassa 2 osaa etikkaa ja 1 osan 

vettä. Lisää ruokalusikallinen suolaa ja jätä liuos kattilaan yli yön (ei sovellu 

alumiinikattiloille). 

 Pinttyneet teepannut puhdistuvat suolasta ja etikasta tehdyllä tahnalla. 

RUOKASOODA 

 Lavuaarit ja kattilat kirkastuvat kostutetulla liinalla, jossa on ruokasoodaa. 

 Pinttyneet teekupit puhdistuvat, kun hankaat kupin sisäpuolta ruokasoodalla. Huuhtele 

hyvin. 

 Termoskannu puhdistuu, kun täytät sen kuumalla vedellä ja lisäät 2 rkl ruokasoodaa. Anna 

sekoituksen seistä muutama tunti. Pese kannu ja huuhtele. 

 Hopeat kiillottuvat ruokasoodalla ja lämpimällä vedellä. 

 Hajut voivat haihtua mikrosta, kun laitat sinne astian, jossa on 2 rkl soodaa ja 1 kuppi vettä. 

Kuumenna hetki. 

 Kokeile uuninpuhdistuksessa ruokasoodasta (2 rkl), suolasta (2 rkl) ja kuumasta vedestä 

(noin 2 rkl) tehtyä tahnaa.  

SOKERIPALAT JA SUOLA 

 Hankaa kostutetulla sokeripalalla pohjaan palanutta kattilaa ja pinttynyttä liettä. 

 Laita hopeaesineet alumiinifoliovuokaan ja kaada haaleaa vettä niin paljon, että esineet 

peittyvät. Sekoita joukkoon kourallinen ruokasuolaa. Anna vaikuttaa vähän aikaa. Huuhtele. 

Voit korvata suolan leivinjauheella. 

 Saat tuoreen punaviinitahran pois, kun hierot märkään tahraan runsaasti suolaa. Myös 

kivennäisvesi tepsii.  
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