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Mänttä-Vilppulan kaupunki poikke-
aa poliittiselta valtarakenteeltaan tällä 
hetkellä valtakunnan politiikasta. Maan 
hallituksen pääpuolueet ovat vaaleissa 
eniten ääniä saaneet kokoomus ja de-
marit. Täällä eniten ääniä saanut puolue 
jätettiin sivuun valtuuston ja hallituksen 
puheenjohtajia valittaessa. Keskusta ja 
vasta neljänneksi eniten ääniä saaneet 
perussuomalaiset veivät pienpuoluei-
den tuella pääpuheenjohtajuudet.

Demokratiassa kansa valitsee vaa-
leissa puolueet ja henkilöt johtajikseen. 
Runsaan kolmen vuoden päästä kansa 
arvioi, mitä Mänttä-Vilppulan uusi kabi-
neteissa sovittu valtakoalitio on saanut 
aikaan vai onko aika taas palata vaalitu-
loksen mukaiseen paikkojen jakoon.

Valtioon ja kuntiin on pesiytynyt ene-
nevästi konsulttien käyttäminen selvi-
tysten teossa. Johtuuko il-
miö vastuun pakoilusta? 
Ikävät asiat ja päätökset 
ulkoistetaan konsulteille, 
vieläpä usein ilman kilpai-
lutusta tutuille kavereille. 
Vastaavatko konsultit sit-
ten mistään? Kysymys on 
toisinaan myös korrupti-
osta.

Vallan kammareihin 
nousseilla kyläpoliitikkoun-
tuvikoilla on haasteelliset 
ajat edessä. Useiden mil-
joonien kattamattomat ali-
jäämät on saatava nopeas-

ti ylijäämiksi, muuten kaupunki joutuu 
valtion holhoukseen. Edessä voi olla 
Kreikan ja Kyproksen tie.

Kunta- ja terveyshallinnon uudistus 
takkuilee pahasti. Toivottavasti Mäntän 
aluesairaalalle löytyy järkevää käyttöä 
tulevaisuudessa.

Mänttä-Vilppulalla on onneksi yksi-
tyisiä toimijoita pitämässä vireyttä yllä. 
Mänttään on valmistumassa kerrosta-
lo ja Joennientä hallitsee korkea raken-
nusnosturi, joka kertoo yli 20 miljoonan 
euron suuruisesta taidemuseon laajen-
nuksesta. Klubin ja Honkahovin uusi 
isäntä Kauko Sorjosen säätiö on aloit-
tanut vauhdikkaasti mm. konsertti- ja 
näyttelytoiminnan. Mänttä-Seura puo-
lestaan on luonut kaupunkiin tasok-
kaan ensi-iltaelokuvateatterin.

Pääkirjoitus

Konsultteja ja himasia

Vappu on työväenliikkeen 
perinteinen työn ja rauhan 
juhla. Se on myös työvä-
enliikkeen kansainvälinen 
juhlapäivä, joka muistuttaa 
siitä, että sadat tuhannet ih-
miset eri puolilla maailmaa 

Käy eespäin väki voimakas
kokoontuvat punaisten lip-
pujen ympärille.  Vappu luo 
myös väistämättä voimak-
kaan yhteyden työväenliik-
keen aikaisempiin sukupol-
viin.

Vappuna muistetaan 
kunnioittavin ajatuksin 
kansalaissodassamme kaa-
tuneita tovereitamme sekä 
niitä, joiden elämän päät-
ti teloittajan luoti tai jotka 
nääntyivät nälkään ja tautei-
hin vankileireillä. Vappu on 
myös kunnianosoitus niille 
tuhansille leskille ja orvoil-
le, jotka kätkivät tuskansa 
sisimpäänsä ja myöhem-
min täyttivät työväenliik-
keen harventuneet rivit 
uusilla voimilla. Me, eri 
ajan ihmiset, voimme 
vain nöyrästi pysähtyä 
muistamaan heitä, jot-

ka kuohuvina aikoina an-
toivat henkensä aatteen ja 

parem man huomisen puo-
lesta.

Kansalaissodan syvät 
haavat jakoivat kansan. 
Myös kansakunnan historia 

oli pitkään voittajan kirjoit-
tamaa. Sittemmin sodan 
syistä on laadittu lukuisia 
tieteellisiä selvityksiä, jois-
sa myös hävinneiden pu-
heenvuoroille on kansal-
lisen kypsymisen myötä 
annettu tilaa. Vähäosainen 
kansanosa oli noina levot-
tomina aikoina vas tatusten 
mm. jokapäiväisen puut-
teen, suoranaisen nälän ja 
räi keiden epäoikeudenmu-
kaisuuksien kanssa. 

Kehitys kohti kansalais-
ten tasavertaisia vaikutus-
mahdollisuuksia ja oikeuk-
sia ei ole kulkenut itsestään, 
vaan suomalainen kansan-
valta on rakennettu kamp-
pailujen kautta. Nämä vai-
keudet ovat samalla olleet 
se voima, jolla tätä maata 
on muutettu yhä parem-
maksi ja tasa-arvoisem-
maksi kansalaisten elää ja 
toimia. Työväenliikkeellä 
on ollut tässä kehitykses-
sä keskeinen rooli. Meille 
kansojen kohtaloita ei oh-
jaa sattumat, vaan ihmis-
ten yhteinen tahto. Meil-
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lä on edelleen suuri vastuu 
ja tehtävä tämän tahdon 
vahvistamisessa ja sen 
suuntaamisessa lähtemään 
yhteisvastuun pohjalta. 
Emme saa epäröidä aset-
tumista heikommassa ase-
massa olevien sekä rauhan 
ja oikeuden mukaisuuden 
puolelle. 

Tehdystä työstä voimme 
olla ylpeitä, mutta emme 
vieläkään saavutuksiim-
me tyytyväisiä. Edelleen on 
paljon tehtävää, jotta jokai-
nen suomalainen voisi täy-
desti tuntea tämän maan 
ja yhteiskunnan omakseen. 
Oikeudenmukaisuus ja ta-
sa-arvo hakevat edelleen 

– ja erityisesti näinä talou-
dellisesti vaikeina aikoina - 
täyttä toteutumistaan. 

 
Aatteellista vappua 

2013!
 

Saara Karhu
kansanedustaja

Pirkanmaa



Koko ikäni alueella asu-
neena voin sanoa, että tämä 
on ollut hyvä paikka asua ja 
elää. Meillä on ollut töitä ja 
toimeentuloa. Kaupunki on 
ollut turvallinen paikka pie-
nille ja isoille. Täällä on ollut 
helppo lähteä koulutaipa-
leelle, kivut ja säryt on hoi-
dettu lähipalveluna.

Kunnallamme on satoja 
lakisääteisiä tehtäviä. Lisäk-
si kuntamme on tuottanut 
myös ns. vapaaehtoisia pal-
veluja meidän kaikkien hy-
väksi.

Näitä molempia on tuke-
nut yksityisiltä ostetut pal-
velut.

Näin ei välttämättä ole 
enää. Alueelta on kadonnut 
työpaikkoja ns. ”halpamai-

Mänttä-Vilppula - kotikaupunki
hin” ja muualle Eurooppaan. 
Osa työpaikoista on hävin-
nyt yritystoiminnan loppu-
misen seurauksena.

Ilman työtä ei ole hyvin-
vointiyhteiskuntaa. Työstä 
saadaan palkkaa, josta mak-
setuilla veroilla tuotetaan 
palveluja yhteiskuntaan.

Kuntarakenneuudistus 

ja soteasiat ovat kosketta-
neet meitä jo useita vuosia 
tavalla jos toisella.

Ei voi sanoa, että esim. joi-
denkin päättäjien tahdosta 
nopealla aikataululla tehty 
kuntayhtymäratkaisu Ruo-
veden kanssa olisi ollut on-
nistunut päätös, päinvas-
toin. Mutta näistä pitäisi ja 
pitää ottaa opiksi.

Kuntaliitokset – jo teh-
dyt ja tulevaisuudessa ken-
ties pakon sanelemana teh-
tävät - ovat tälläkin hetkellä 
puheenaiheena. Kaikki lähi-
kunnat, me mukaan lukien 
taidamme olla samassa ta-
loudellisessa tilassa, etsim-
me ”pelastajaa”.

Verotulot eivät ole kasva-
neet alueellamme viiteen 
vuoteen. Valtionosuudet 
ovat pienentyneet ja kun-
nille asetetut velvoitteet li-
sääntyneet.

Kaupungin lainakan-

ta kasvaa useita miljoonia 
vuodessa. Onneksi korkota-
so on alhainen - ainakin vie-
lä. Investoinnit ovat satsaus 
tulevaisuuteen ja niillä on 
mm. kaivattu työllistävä vai-

kutus. Valitettavasti tämän 
hetkisessä taloudellisessa 
tilanteessa Mänttä-Vilppu-
lan on kuitenkin tehtävä in-
vestointipäätökset harkiten, 
varsinkin silloin, kun inves-
tointi on pakko tehdä täysin 
lainarahalla.

Nyt on tekemisen paikka. Ei 
voida enää ajatella, että kyl-
lä tämäkin kaupunkimme 

talouskurimus tästä hoituu, 
kun se on ennenkin hoitu-
nut. On tehtävä jopa kipei-
tä päätöksiä ja valintoja sii-
tä, mikä on välttämätöntä 
ja mikä ei niin kovin välttä-
mätöntä verotuloilla tuo-
tettavaa palvelua. On oltava 
valmius tinkiä hyvistä palve-
luista ja tyydyttävä ns. pe-
ruspalveluihin ainakin siksi 
aikaa, että saamme Mänttä-

Vilppulassa kuntatalouden 
tasapainoon.

Mielestäni nyt tarvitaan 
kaikkien kuntalaisten yh-
teistyötä ja jopa talkoohen-
keä, jotta saamme pidet-
tyä palvelut riittävinä ja niin, 
että saamme päättää niistä 
tulevaisuudessakin itsenäi-
sesti.

Kai Lindroos

Kevättä kohti mennään 
hitaasti, mutta varmasti. Päi-
vät ovat valoisia, auringon 
lämpö sulattaa hankia, pi-
meä talven aika on takana-
päin. Kohta on vappu, työ-
väen ja kevään tärkeä juhla.

Mänttä-Vilppulan taivas-
ta pimentävät kuitenkin ta-
louden harmaat pilvet. 
Vuoden 2012 tilinpäätös 
osoittautui alijäämäiseksi n. 
-3,9 milj. euroa. Syitä alijää-
mäiseen tilinpäätökseen on 
useita, mm. kaupungin vä-
kiluvun väheneminen, yh-
teisöverotulojen pienene-
minen ja verotulot eivät 
ole kasvaneet viime vuosi-
na tuloveroprosentin koro-
tuksesta huolimatta. Lisäk-
si verontasausjärjestelmä 
rankaisee meidän kaltaisia 
kuntia tunnistamalla yksit-
täisen kunnan verotulojen 
heikkenemisen liian hitaasti 
ja liian pitkällä viiveellä. Pe-
rusterveydenhuollon kus-
tannuksetkin nousivat huo-
mattavasti. Laihana lohtuna 
on se, että suurin osa Suo-
men kunnista teki tappiolli-
sen tilinpäätöksen vuodel-
ta 2012.

Kuluva vuosi 2013 on ta-
loudellisten lukujen kannal-
ta erittäin haasteellinen. Mi-
käli kaupunki ei tee vuonna 
2013 ylijäämäistä tulosta (n. 
+1,5 milj. euroa), tulee se 
saavuttamaan kriisikuntas-
tatuksen. Tätä vastaan tulee 
taistella kaikin tavoin. Tähän 
haasteeseen kaupunginhal-
litus maaliskuun kokoukses-
saan jo vastasi ja päätti, että 
kaupungin tulee laatia en-
nen kesää selkeä ja yksilöi-
ty talouden tasapainotta-
misohjelma, joka tuodaan 

valtuuston hyväksyttäväk-
si. Kaupunginhallitus päätti, 
että johtoryhmä laatii talou-
den tasapainottamisohjel-
man kaupunginjohtajan ja 
talousjohtajan koordinoi-
mana toukokuun loppuun 
mennessä ohjelmalla ta-
voitellaan kaupungin tulok-
seksi ylijäämää + 1.500.000 
euroa vuodelle 2013 oh-
jelman laadinnassa selvite-
tään kaupunkikonsernin te-
hostamis- sekä uudelleen 
organisoinnin mahdolli-
suudet ohjelma voi sisältää 
kaupungin palvelutuotan-
torakenteeseen esitettäviä 
muutoksia henkilöjärjestö-
jen kanssa neuvotellaan eri 
vaihtoehdoista henkilös-
tökustannusten pienentä-
miseksi vuonna 2013 kau-
punkikonsernin palveluista 
perittävät taksat ja hinnat 
tarkistetaan se ohjeistaa 
kaupungin edustajia toimi-
maan Mäntänvuoren Terve-
ys Oy:n hallituksessa siten, 
että sosiaali- ja terveyspal-
veluiden nettokustannus 
on mahdollista toteuttaa 
23.000.000 euron suuruise-
na.

Kuntien tärkein tehtä-
vä on laadukkaiden perus-
palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen asukkailleen. 
Lisäksi kuntien voimavaroja 
on kohdennettava kunnal-
listekniseen infrastruktuu-
riin sekä alueellisen elinkei-
nopolitiikan kehittämiseen.  

Toivotaan, että talouden 
tasapainottamisohjelmas-
ta huolimatta edellä maini-
tut tehtävät pystytään hoi-
tamaan suuremmat kolhut 
välttäen. Talouden tasapai-
nottamisohjelman edellyt-

tämiin talkoisiin tarvitaan 
meitä kaikkia; päättäjiä, vi-
ranhaltijoita, kaupungin 
työntekijöitä, kaupungin 
asukkaita sekä kansalaisjär-
jestöjä, kuten urheilu-, nuo-
riso- sekä sosiaali- ja ter-
veysjärjestöjä.

Tulee myös avoimesti tut-
kia mahdollisuudet tuottaa 
joitain palveluita yhteistyös-
sä naapurikuntien kanssa.

Vuoden alussa alkoi uusi 
nelivuotinen valtuustokau-
si. Valtuustossa tapahtui 
vallanvaihtoa, kun ”vanhoja 
konkareita” jättäytyi sivuun 
ja uusia tuli tilalle. On hyvä, 
että vaihtuvuutta on pää-
töksenteossa, mutta uudet 
valtuutetut ovat ”vanhojen 
valtuutettujen” kanssa to-
sipaikan edessä päätöksiä 
tehtäessä.

Mieleeni nousee tässä 
kohdassa työväenlaulun 
Taistojen tiellä -sanat ”Ees-
päin, eespäin tiellä taisto-
jen rinta rinnan astukaam-
me, siskot, veikot...”

Eteenpäin on mentävä, 
yhteistyötä ja yhteisiä ta-
voitteita tarvitaan, poliitti-
selle sooloilulle ei ole tilaa. 
Taaksepäin voi vilkaista sen 
verran, että selviää, löytyy-
kö asioita, jotka olisi voinut 
tehdä toisin. Ettei tehdä sa-
moja virheitä toistuvasti.

Itse luotan tällä hetkellä 
Mäntänvuoren Terveys Oy:n 
lupaamiin palveluihin ja so-
vittuun hintatasoon. Alku-
vaikeuksien jälkeen uskon, 
että he pystyvät tekemään 
sen mitä palvelutuotanto-
sopimuksessa lupaavat.

Kuntarakenteet ovat ol-
leet jatkuvassa muutok-
sessa ja edelleen tulevat 
olemaan. On vaikeaa pai-
kallistasolla tehdä suunni-
telmia, kun ei tiedä mitä 
valtiovalta rakentaa. Tekeil-
lä olevilla kuntarakenne- ja 
sote-suunnitelmilla on vai-

Kevätkuulumisia
Luonto on jo päässyt kohmehesta,
vapahana sydän lämmin lyö.
Laulain tuhat-äänin vapaudesta
alkaa pikkulintuin pesätyö.
”Vapaa, vapaa” kaikuu laakso, vuori
sätehissä kevät-auringon.
”Vapaa, vapaa” huokuu heinä nuori
kukkasille kevät-nurmikon.

kutuksensa myös omiin 
suunnitelmiimme. Päätök-
siä valtakunnan tasolla ei 
ole vielä tehty ja uutisointi 
asioista on monen kirjavaa. 
Tulevaisuudessa lienee niin, 
että mikään nykyinen kun-
tarakennelma ei säily muut-
tumattomana. Tärkeintä 
ovat kuitenkin ihmiset ja 
heille tuotetut palvelut, ei 
kuntarajat. Kuntalaisten hy-
vinvoinnin takeena ovat toi-
mivat palveluketjut ja hy-
vinvoinnin kokonaisuuden 
hallinta, joista kunta vastaa.

Mänttä-Vilppulan kau-
pungin sivuilla mainitaan 
kaupunki hyvän asumisen ja 
hyvän yrittämisen kaupun-
kina. Toivotaan, että jatkos-
sakin voimme markkinoida 
kaupunkiamme edellä mai-
nituilla sanoilla, mutta näi-
den sanojen säilyttämisek-
si tarvitaan meidän kaikkien 
talkootyötä!

Lopuksi toivotan Teille, 
hyvät lukijat, oikein lämmin-
henkistä kevättä ja vappua 
Annikki Kujalan Kevät-ru-
non sanoin:

Se pulppuaa purona 
puitten alla,
se livertää leivona 
taivahalla.
Se sinkoaa silmiini 
säihkyvän säteen,
se kasvattaa kukka-
sen kulkijan käteen.

Riitta Tuominen
valtuuston 1.varapj.

Huhtikuu

Päivä sulattaa 
yön kopertaman aamun,
telkän helinä kiirii veden yllä.
Uskollinen joutsenpariskunta
kuhertelee keskenään, 
lehahtaa lentoon torvea toitotellen.
Isokoskelopari hakeutuu
omaan rauhaansa.
Sorsat narisevat, lokit kirkuvat.
Kevät on tullut!

etuseteleitä
vuosikalenteri jossa
     kuun liikkeet
     horoskooppimerkit vaihtopäivineen
tapahtumakalenteri
liputuspäiviä
kotimaan suuntanumeroita
ulkomaan suuntanumeroita
maailman aikoja
sudokua kryptoa
sanaristikkoa
kaupunkikarttaa tiekarttaa…

- puhelinluettelossa kaikki, haloo!

 
Irma Rönni

Kaupunginhallituksen jäsenet Lasse Siltanen, Marika Ala-Herttuala, Kai Lindroos sekä 
valtuuston 1. vpj Riitta Tuominen, jolla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tulen myöhään kotiin,
olen unohtanut valot 
keittiön ikkunaan.
Ihana harha
- aivan kuin joku olisi
minua odottamassa.

Irma Rönni



Muutama viikko sitten 
pidin puheenvuoron riip-
puvuuden ulottuvuuksis-
ta. Riippuvuus ei ole yksi-
oikoinen asia. Työtaustaani 
liittyen puhuin myös näke-
myksiäni alkoholipolitiikas-
ta ja siinä olevista paineista 
suuntaan jos toiseen. Ker-
roin olevani huolestunut 
seurauksista, jos alkoholi-
politiikassa valitaan mm. 
saatavuuden lievennysten 
suunta. Perusteluni oli, että 
meillä on toistuvia näyttöjä 
haittojen kasvusta lieven-
nysten seurauksena. Eräs 
kuulijoista piti arviotani vir-
heellisenä. Hän nosti esille 
sen, että meillä sen 10 % ta-
kia, joka juo puolet kulute-
tusta alkoholista, tehdään 
kiristyksiä, jotka vaikeutta-
vat enemmistön elämää. 
Kuinka vaikea alkoholin 
saatavuus meillä Suomes-
sa nyt on? Mielestäni se ei 
ole kovin vaikeaa. Joskus 
on sanottu, että yhden ih-
misen alkoholinkäyttöön 
liittyvät ongelmat heijastu-
vat 3 - 4 ihmiseen. Arvion 
mukaan vähintään suur-
kuluttajia tässä maassa on 
noin 500 000. Jos tuo arvio 
pitää paikkansa, alkoho-
lin aiheuttamat ongelmat 
ovat 2 - 2,5 miljoonan ih-
misen elämän arjessa. Kyse 
ei ole pienestä asiasta. Se, 
mihin suuntaan mennään 
tästä, ei myöskään ole pie-
ni asia. Kun puhumme 10 
prosentista väestöstä, on 
syytä muistaa, että jostain 
tuo ryhmä täydentyy, kos-
ka siitä on myös poistu-
maa. 

Samoihin aikoihin kä-
vimme kauppakeskuk-
sessa Ylöjärvellä. Siellä oli 
ihmisiä ostoksilla. Kulkuvä-
lineet olivat aika hyvän nä-
köisiä autoja ja pääosin ih-
miset näyttivät liikkuvan 
pareina tai perheinä. Tuu-
min, että täällä ja vastaa-
vissa keskuksissa ei kaiken 
tavarapaljouden ja liikkei-
den seassa köyhyys näy. 
Tämä ja alkoholinkäyttöön 
jatkuvasti liittyvät ajatuk-
set ”toisten ongelmasta” 
kertovat minulle siitä, että 
enemmistö meistä linnoit-
tautuu vahvemmin omaan 
maailmaansa, jossa kaikkea 

katsotaan omasta tai oman 
viiteryhmän näkökulmas-
ta. Nuo toiset, ne, joilla on 
niitä ongelmia, eivät kuu-
lu meidän maailmaamme. 
Entistä pelottavammaksi 
asian tekee se, että kasvava 
osa meistä, jotka ovat töis-
sä vaikka sosiaali- ja terve-
ydenhuollon tai koulutoi-
men tehtävissä, irtaantuu 
enemmän ja enemmän 
niistä ihmisistä, joiden ar-
jen keskeisiä palasia ovat 
esim. köyhyys ja päihde-
ongelmat. Osaammeko sa-
maistua asiakkaiden ja po-
tilaiden elämään? Vaikka 
siihen, että toimeentulotu-
en täysi perusosa on vuon-
na 2013 yksin asuvalla 
477,26 euroa kuukaudes-
sa. Tuolla summalla pitää 
kattaa ravintomenot, vaa-
temenot, vähäiset tervey-
denhuoltomenot, henki-
lökohtaisen puhtauden ja 
kodin puhtauden menot, 
paikallisliikenteen maksut, 
lehtitilaukset, puhelimen 
käyttö sekä harrastus- ja 
virkistystoiminta. 

Tämän vuoden alusta asti 
olemme Mänttä-Vilppulas-
sa totutelleet uuteen ta-
paan järjestää sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelut. 
Kaupungin taloudellises-
sa tilanteessa uuden järjes-
telytavan myötä saatavia 
säästöjä on korostettu pal-
jon. Menojen karsiminen ei 
ole helppoa. Se on tavoite, 
mutta niin siinä kuin mo-
nessa muussa kohdassa on 
tärkeä, että säästöt eivät ai-
heuta lisääntyviä meno-
ja muissa kohdissa. Edelli-
sessä kappaleessa nostin 
esille huolen eriarvoistu-
misesta. Myös terveyden-
huollon palvelujen osalta 
sama huoli on olemassa. 
Koko maan mittakaavassa 
eriarvoistuminen on näky-
villä. Toivottavasti eroam-
me täällä valtakunnallises-
ta linjasta. Valtuutettuina 
meidän on tärkeä muistaa, 
että keskeinen näkökulma 
meille on kuntalaisten etu. 
Näen, että kaupunki, joka 
ottaa kuntalaiset tasaver-
taisesti huomioon, on kun-
talaisten etu.

Eero Pirttijärvi

Eriarvoisia
Tämä vuosi on tosiaan al-
kanut aivan eri tavalla kuin 
mikään aikaisempi vuote-
ni. Nyt on kokouspäivät ke-
sään saakka varattu kalen-
teriin. Uusia tuttavuuksia, 
ystäviä ja yhteistyötaho-
ja on ilmaantunut elämää-
ni sekä rutkasti tietoa kaa-
voituksesta, viemäreistä, 
taloudenhoidosta, laki-
muutoksista sekä muista 
hallituksen ja valtuuston 
listalla olleista asioista.

Valtuutetun ja hallituk-
sen jäsenenä työskente-
ly on vaativaa. Se on uu-

sien asioiden oppimista, 
tiedon soveltamista ja 
hankkimista. Tärkeintä on 
toimia yhteistyössä mui-
den luottamushenkilöi-
den, kaupungin johdon ja 
sen työntekijöiden, eri si-
dosryhmien ja verkosto-
jen kanssa. Eikä saa unoh-
taa tärkeintä edustettavaa 
ryhmää eli itse kuntalaisia. 
Varsinkin nyt kunnat sekä 
sen luottamustoimissa ole-
vat ovat todella saaneet 
muutoksia pohdittavaksi 
ja lausunnoiksi saakka kun-
ta-  ja sote-uudistuksen tii-
moilta. Se täytyy muistaa, 

että tietoa on kyllä saatavil-
la, mutta myös itse täytyy 
ymmärtää ja oivaltaa siel-
tä olennainen. Onneksi on 
oman puoleen tuki ja eri-
tyisesti hallitus- ja valtuus-
toryhmätyöskentely, jotka 
ovat helpottaneet uuden 
tulokkaan tietä. Tuntuu, 
että alkuvuosi ”hujahti” 
kaiken uuden oppimisen 
ohessa. Vai ikäkö ajan saa 
nopeasti kulumaan? On-
neksi kevätaurinko paistaa 
tuoden uutta virtaa, posi-
tiivisuutta ja energiaa itse 
kullekin meistä sekä toi-
vottavasti myös uusia tuu-

Uuden luottamushenkilön mietteitä
lia kaupunkimme talou-
teen.

Marika Ala-Herttuala

Kun istun koivun alla 
pakkasaamuna hassu 
hattu silmillä ja nilkassa 
vihlova kipu, tiedän sen 
tarkoittavan jotakin 
muuta kuin pystyyn 
nousemista ja matkan 
jatkamista. Tajuan myös 
jonkun puuttuneen peliin 
ja pysäyttäneen minut 
kaikkine kiireineni.

Paikalle sattuneeseen su-
kulaisnaiseen nojautuen 
raahaudun yhden jalan va-
rassa kotiin. Tajuan senkin, 
ettei tarvitse katsoa kalen-
terista vähään aikaan ko-
kousaikatauluja. Acutan 
reissun jälkeen seuraa kuu-
den viikon totaalinen py-
sähdys. Liikun kaksi viik-
koa yhden jalan ja kahden 
”puujalan” avulla, sitten li-
sään hieman painoa kipsa-
tun jalan puolelle ja viimei-
nen viikko koko painolla. 
Seitsemäs viikko vapauttaa 
kipsistä ja antaa luvan pa-
lata normaaliin elämään.

Voisi luulla, että kysymyk-
sessä olisi ollut elämäni pi-
simmät viikot, mutta eivät 
olleet. Yhtenäkään aamu-
na ei ollut kurja herätä, ei 
harmittanut, eikä ollut tun-
netta, miten ilman minua 
nyt pärjäävät. Oli helppoa 
ja vapauttavaa viettää päi-
viä aika ”lunkisti”. Naapuri, 
ystävät ja sukulaiset pitivät 
kaikista arkeen liittyvistä 
asioista huolen. Joku vei 
roskat, joku kävi kaupas-
sa. Moni kävi päiväkahvilla 

ja moni toi maistiaisia, kun 
oli tehnyt kotonaan jotain 
herkkuja.

 Minä lueskelin muut ajat 
kirjoja, joita oli jäänyt luke-
matta paljon, kun aikani 
kului maailmanparannus-
hommia tehden. Yli kol-
me vuosikymmentä niihin 
hommiin oli mennyt.

Joskus on tullut luetuksi 
meistä vanhoista vallanhi-
moisista, jotka emme osaa 
luovuttaa paikkaamme 
nuorille ja uusille päätök-
sentekijöille. Sairastumme 
kuulemma vieroitustau-
teihin ja käymme hanka-
liksi ”entisiksi päättäjiksi” ja 
alamme harrastaa julkis-
ta ohjausta jälkeemme tul-
leille. Kukin tekee niin kuin 

Luopumisen tuskaako

parhaaksi näkee, mutta en 
aio tässäkään tilanteessa 
ruveta käyttäytymään noi-
den normien ja tutkimus-
ten mukaisesti. 

Olen saanut elää asioi-
den parissa, joihin olen ha-
lunnut vaikuttaa. Tehdä sitä 
työtä ihmisten kanssa, jot-
ka kunnioittavat toistenkin 
mielipiteitä, vaikka ”väri on 
väärä”. Kunnallisessa pää-
töksenteossa on turvallista 
olla mukana. Asiat ovat lä-
heisiä arjen asioita. Yhdellä 
äänellä ei saa asioita eteen-
päin, kahdella saa äänes-
tykseen. Sillä taktiikalla voi 
saada palstatilaa, päänsär-
kyä ja turhautumisen tun-
teen, mutta siinä kaikki. Tie 
on pystyssä, jos ei saa aja-

tustensa tueksi enemmis-
töä.

Ihmisten eläkkeelle jää-
dessä puhutaan kolman-
nesta elämästä. Minulla 
lienee alkanut nyt neljäs 
elämä, eikä tämä hullum-
malta vaikuta. Kevät, kesä 
ja syksy ovat suunnitelmia 
täynnä. Saa nähdä mikä to-
teutuu ja mikä ei. Elämä il-
man esityslistoja ja kan-
nanottojen valmistelua on 
ihan mukavaa. Sallittakoon 
toivelistalle vielä terveyden 
säilyminen, niin hyvä tulee.

Auli Välimäki
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Aiempina vuosina 
vapunpäivän kohokohta 
oli vappumarssi. 
Työväestö marssi ja 
väkeä oli paljon mukana. 
Mutta viimeisinä 
marssivuosina ihmisiä 
oli enemmänkin 
kadun reunustoilla 
katselemassa.

Torvisoittokunta tahdit-
ti marssia ja juhlaa, oli aina 
tunnelmaa. Marssiminen 
on aina ollut se työväestön 
oma juttu ja oli kunnia asia 
olla mukana. Sitä odotet-
tiin ja sinne mentiin. Mu-
kana olivat työväen puo-
lueet, ammattiosastot ja 
TUL:n urheiluseurat Män-
tästä ja naapurikunnista. 
Lippulinna oli upea.

Nyt on maailma muut-
tunut. Vappukulkueita on 
enää harvoilla suurilla paik-
kakunnilla. Asioita, joiden 
puolesta olisi syytä marssia, 
löytyy yhä edelleen. Asioi-
hin vaikuttaminen ja epä-
kohtien esiintuominen on 
siirtynyt sisätiloihin, ei kas-
tele räntäsade eikä muut-
kaan luonnonilmiöt hait-
taa.  Vappu on ollut joskus 
vapaapäivä, mutta sekin 
kuuluu noihin himmene-
viin muistoihin, joita tässä 
iässä saa hieman kaiholla-
kin muistella. Jäljellä noista 
vappumuistoista on vielä 
onneksi vappumerkit, joita 
sosialidemokraatit myyvät.

Mäntässä on jo perinteek-
si muodostunut vappu-

konsertti, joka järjestetään 
tänäkin vuonna. Musiikis-
ta vastaa Mäntän Työvä-
enyhdistyksen soittokunta 
vahvistettuna Jämsänjoki-
laakson soittokunnalla. Joh-
tajana toimii Antti Arola.

Kahvitarjoilu alkaa 
klo 15.00 ja itse konsert-
ti klo16.00. Pääsylippuja 
meillä ei myydä.

Vappupuheen tulee pitä-
mään kansanedustaja Saa-
ra Karhu. Aiheista tuskin on 
pulaa, onhan tämä poliit-
tinen kevät ollut niin mie-
lenkiintoinen kuten koko 
eduskuntakausikin. Saa-
ra Karhu vierailee Mänt-
tä-Vilppulassa vielä uudes-
taan 6.5.2013.

Tervetuloa joukolla mu-
kaan vähän kauempaakin 
koulukeskuksen liikuntasa-

Vapputunnelmia

puheenjohtaja pj., varapuheenjohtaja vpj., jäsen j., vara-
jäsen vj.
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Teknisen lautakunnan jäsenet Paavo Pohja, Pirjo Mikkonen(vj.), Marru Järvinen ja 
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Sivistyslautakunnan kokoukseen menossa Mika Moksen, Reino Heinovirta,  
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Vuokonpäivänä
kukkivat pihassani
valkovuokot.
Mistä sinivuokkoja
siipaksi?

Irma Rönni

Valpurin päivä,
kevään juhla.
Aurinko sulattaa
sisimmästäni talven
ja silmäni 
aukeavat huomaamaan
jopa räkättirastaan kauneuden!

Irma Rönni

lille nauttimaan puhallin-
musiikista.

Auli Välimäki
Mäntän  

työväenyhdistys, pj.


