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ajatus lähti siitä, että ser-
lachius-museoiden ko-
koelmat tarvitsivat lisää 
tilaa. Museoita ylläpitävä 
säätiö järjesti kansainvä-
lisen suunnittelukilpai-
lun, jonka lopputulokse-
na syntyi 14.6 avajaisiaan 
viettävä Göstan paviljon-
ki.

Kesällä valmistuva paviljon-
ki tuo Mäntän kulttuuritar-
jontaan paljon uutta. Ser-
lachius-museoilta toivotaan, 
että rakennus tuo paikkakun-
nalle entistä enemmän myös 
sellaisia kävijöitä, joita pelkkä 
taide ei riitä houkuttelemaan.  

Uuteen museorakennuk-
seen on saatu huipputason 
ravintola, jonka omistajiin 
kuuluu pekka terävä, Miche-
lin-tähden ravintola Olosta 
tunnettu keittiömestari. Ra-
vintolassa tarjoillaan konstai-
lematonta, mutta laadukasta 
ruokaa. Serlachius-museoita 
markkinoidaan myös ko-
kousten pitopaikkana ja 
businessmatkailukohteena. 
Oheisohjelmana on tarjolla 
esimerkiksi luonnossa liikku-

mista. Vilppulan puolella on 
vielä loistavat kalastusmah-
dollisuudet ja soutumatkan 
päässä sijaitseva Rapukarta-
no, kertoo kehittämispäällik-
kö päivi Viherkoski.

Kehittämispäällikön mie-
lestä Mäntässä riittää koetta-
vaa. Kaikki sijaitsee pienellä 
alueella, joten välimatkat ei-
vät koidu riesaksi. 

Yhdessä päivässä ei ehdi 

Mänttään serlachius-museo

näkemään kaikkea, mitä tääl-
lä on tarjottavaa. Jos sijaitsi-
simme pääkaupunkiseudulla, 
vieraita olisi enemmän kuin 
pystymme ottamaan vastaan. 
Olemme siinä mielessä kan-
sainvälisestikin ajateltuna 
hyvä kohde, että täällä luonto 
ja kulttuuri ovat helposti saa-
vutettavissa ja lähellä toisiaan, 
Viherkoski sanoo.

Paviljongissa avautuu ke-
säkuussa kolme näyttelyä: 
pop-taiteen klassikkoja esitte-
levä SuperPop!, Eija-Liisa Ah-
tilan videoinstallaatio ja Riiko 
Sakkisen perustama Museum 
of No Art, MuNA. Lisäksi 
kartanon puolella on kaksi 
säätiön omista kokoelmis-
ta muodostettua näyttelyä. 
Mäntän museoihin voi tutus-
tua pienemmälläkin budje-
tilla, sillä niihin on ilmainen 
sisäänpääsy syyskuusta tou-
kokuuhun. Kesällä on lisäksi 
mahdollista vuokrata pyöriä 

panttia vastaan.
Mäntässä taide on aina 

ollut tärkeä asia. Vanhat ra-
kennukset ovat aikansa ar-
vostettujen arkkitehtien suun-
nittelemia, ja muutama vuosi 
sitten haettiin Euroopan kult-
tuuripääkaupungin pestiä.

Olemme tällaisia luovia 
hulluja ja panostamme mat-
kailuun ihan tosissamme. 
Ennen sesongin alkamista 
kokoamme seudun matkai-
luntarjoajat yhteen, jotta kai-
killa olisi tietoa tapahtumista 
ja palveluista. Järjestämme 
koulutusta noin sadalle hen-
kilölle. Tutustutamme heidät 
tarjontaan, ja lopuksi pidäm-
me tentin. Palveluidemme 
taso on tutkitusti erittäin kor-
kea, eikä se ole vahinko, Vi-
herkoski summaa.

tero rönni
Tero Rönni muistelee 
eduskuntaa ja pohtii puo-
lueen puheenjohtajakisaa.

kaisa penny
Kaisastako kultturimeppi 
Pirkanmaalle? Kielitaitoa, 
koulutusta ja intohimoa, 
siinä Kaisan vahvuudet.

kai lindroos
Työmiehen ääni jatkaa Pir-
kanmaalla. Eduskunta tarvit-
see työelämän asiantuntijaa.

rakennustöitä Mäntän tulevalla serlachius-museolla.

serlachius-museo valmistuu kesäkuussa.

puheenjohtaja Jutta ur-
pilaisen mukaan sdp:n 
europarlamenttivaalioh-
jelmassa on kolme paino-
pistettä. ne ovat rauha, 
oikeudenmukaisuus ja 
kansalaisten eurooppa.

Erityisesti Ukrainan tapah-
tumien myötä EU:n rooli 
rauhanliikkeenä on tullut 
uudestaan ajankohtaiseksi ja 
ihmisten mieliin. Euroopan 

unioni voi toimia yhteisönä, 
joka kokoaa valtioita toimi-
maan yhteisen edun ja arvo-
jen eteen.

Urpilaisen mukaan toinen 
tärkeä asia on oikeudenmu-
kaisuuden vahvistaminen. 
Unionin päätökset eivät voi 
sotia ihmisten oikeudenmu-
kaisuudentajua vastaan. Esi-
merkiksi harmaan talouden, 
verokierron ja paratiisien 
kitkeminen ovat toimia, joil-

la vahvistetaan oikeudenmu-
kaisuutta. Suomi ei voi kit-
keä näitä kansallisesti, koska 
nämä eivät ole kansallisia 
ilmiöitä.

Kolmanneksi Urpilainen 
nosti esille EU:n hyväksyttä-
vyyden kansalaisten parissa. 
Nyt ihmiset kokevat unionin 
eliitin projektiksi. Tästä tu-
lee päästä eroon. EU tarjoaa 
kansalaisille arjessa näkyviä 
mahdollisuuksia. Näitä ovat 
esimerkiksi matkustamisen 
helppous, opiskelumahdol-
lisuudet ja taloudellista ta-

loudellinen vakaus. Unionin 
päätöksenteossa on nostetta-
va enemmän esille kansalais-
ten, työntekijöiden ja kulutta-
jien oikeuksia. 

EU:n on oltava ihmisten 
projekti, ei markkinavoimien. 
Tämä tarkoittaa esimerkik-
si työttömyyteen, erityisesti 
nuorisotyöttömyyteen puut-
tumista. Nuorisotyöttömyys 
on nyt liian korkea Euroo-
passa. Siksi nuorisotakuu 
on saatava voimaan laajasti 
unionissa. 

laitetaan eurooppa töihin
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“eduskunnasta kaipaan hyviä ystävyyksiä  
- en politiikkaa”
Pasi Salmikallio

tero rönnin 60-vuotis-
päiviä vietettiin kuokka-
lan seurantalolla maalis-
kuun alun lauantai-iltana 
ja kovasti päivänsankarin 
näköisissä juhlissa tupa 
oli täynnä sukulaisia, ys-
täviä ja tuttavia. tero ja 
irma, lapset ja lapsenlap-
set sekä sukulaiset ja ystä-
vät olivat lämminhenki-
sine muistoineen juhlien 
pääosassa ja mukana oli 
tietysti myös ripaus poli-
tiikkaa.

Muistoja yhteisen uran varrel-
ta kertoivat kansanedustajat 
Jukka Gustafsson, Markus 
Mustajärvi ja arto pirttilah-
ti, joiden puheita Tero sitten 
tarpeen mukaan ystävällisesti 
kommentoi ja korjaili.

Ilta sujui ohjelman ja pu-
heiden merkeissä ruokailun 
ja kahvin kautta tansseihin ja 
sisälsi paljon naurua, haus-
kanpitoa, selkään taputtelua 
ja iloista mieltä.

Teron kansanedustajau-
ran alkuvaiheilta:

- Menin ensimmäisenä 
vuonna eräänä aamuna nor-
maaliin tapaan pääovesta 
eduskuntaan ja ihmettelin 
portailla punaista mattoa, 
mutta kun ketään ei näkynyt 
missään, niin astelin loppu-
matkan sitä mattoa ovelle.

Sisään päästyäni siel-
lä odotti koko talon kerma. 
Totesin heti kuuluvasti, että 
onpa mukava tulla töihin, 
kun näin arvokkaasti otetaan 
vastaan. Virkamiehet olivat 
aivan shokissa, kun vahtimes-
tarien opastus sivuovelle oli 
hetkellisesti pettänyt. Puhe-
mies riitta uosukainen oli 
kuitenkin tapansa mukaan 
tilanteen tasalla ja tuli reilusti 
kohti sanoen kuuluvasti ”Ter-
vetuloa töihin edustaja Rön-
ni” sekä ohjasi minut nopeasti 
sivuun pukukaapille. Uosu-
kaisella oli loistava tilanneta-
ju ja hän osasi ottaa tilanteet 
haltuunsa.    

Rönni haluaa SDP:n 
palaavan juurilleen

Vaikka syntymäpäivillä ol-
laankin, niin ihan kokonaan 
ei voi välttää politiikkaa. 
Mikä on Tero Rönnin arvio 
Sdp:stä ja meneillään olevasta 
puheenjohtajakilpailusta?

- Palaaminen juurille on 
ainoa mahdollisuus päästä 
takaisin entiselle kannatus-
tasolle. Tämän mahdollisuu-
den tuo antti rinne. Tunnen 
hänet jo 1990-luvun alusta 
lähtien ja hänellä on oikean-
lainen uskottava ote puolueen 
johtamiseen. Samalla pitää 
tietysti vaihtaa koko johdon 
taustaryhmä ja puoluesih-
teeri. Puolueen alamäki alkoi 
varallisuusveron poistosta ja 
vetovastuun siirtymisestä 30-
40 –vuotiaille, joiden tavoite 
on ollut erilaisten vähem-
mistöryhmien etujen ajami-

nen. Kannattajien valtaosa on 
unohdettu. Tätä ennustin jo 
silloin, kun kerroin eduskun-
taryhmälle 2009 luopuvani 
ehdokkuudesta seuraavissa 
vaaleissa.

Miltä sote-uudistus näyt-
tää Mänt-
tä-Vilppulan 
näkövinkke-
listä?

- Sote uu-
distus on sel-
lainen soppa, 
ettei siitä vie-
lä kukaan saa 
mitään tolk-
kua. Meille 
tänne Mänttä–Vilppulaan 
se tuskin tuo mitään hyvää. 
Olemme yhdessä Pihlajalin-
nan kanssa luoneet Mäntän-
vuoren terveys Oy:n, joka 
toimii nyt hyvin.

Pirkanmaan sairaan-
hoitopiiri yritti hoitaa meil-

lä perusterveydenhoitoa ja 
Mäntän sairaalassa erikois-
sairaanhoitoa, mutta kaikki 
meni täysin poskelleen.

Pe r u s te r ve yd e n hoi to 
maksoi miljoonia enem-
män, eivätkä ihmiset pääs-

seet hoitoon. 
Er ikoissai-
raanhoidos-
ta luvattiin, 
että lääkärit 
käyvät Tam-
pereelta tääl-
lä. Metsään 
meni nekin 
lupaukset ja 
monen mil-

joonan sairaalaremontit. Nyt 
koko sairaala taitaa hiljentyä. 
Tämä on toki sairaanhoito-
piirin tarkoituskin, kun kaik-
ki toiminnot on heidän mie-
lestään keskitettävä Taysin 
mäelle Tampereelle. Sieltä on 
lääkäreillä lyhyt matka Koski-
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“Pitää tietysti 
vaihtaa koko  

johdon taustaryhmä 
ja puoluesihteeri.”

Pääkirjoitus

Ylä-pirkanmaan  
demokraatti  
- tervetuloa 
päätimme Mäntän työväenyhdistyksessä uudistaa 
viestintäämme. saimme lehdelle uudet kirjoittajat 
ja valokuvaajat sekä taittajat. päätimme lehdelle 
uuden nimen. sen mukaisesti myös lehden levikki 
laajenee.

Ylä-Pirkanmaan Demokraatti on Mäntän työväen-
yhdistyksen lehti. Se laajentaa näkemyksiä ohi ta-
lousalueemme. Tulemme tulevaisuudessa kertomaan 
ensisijaisesti, mitä Mäntän demarit tekevät. Kerrom-
me myös, miten hyvä paikka Mänttä on asua. Lisäksi 
tuomme esiin Pirkanmaan ja valtakunnan sosialide-
mokraattisia näkemyksiä. Tuore Ylä-Pirkanmaan De-
mari jaetaan myös puoluekokouksessa kokousedusta-
jille ja medialle.

Tässä numerossa on neljä pääjuttua. Kerromme, mi-
ten upea museo Mäntässä on. Sitä kannattaa tulla kat-
somaan kauempaakin. Monia ulkopaikkakuntalaisia 
on hämmästyttänyt se, että Mänttä on kulttuurikau-
punki.  Tiedetään, että Mänttä on työväen ja teollisuu-
den kaupunki. Kerromme, että Mänttä on myös hyvän 
ruoan kaupunki.

Tero Rönni kertoo näkemyksensä puolueemme tilan-
teesta. Kai Lindroos tuo esille tärkeän asian, työhyvin-
voinnin.  Kaisa Pennyn haastattelusta käy ilmi, miten 
helppoa kansainvälinen politiikka on, kun sen osaa.

Meillä sosialidemokraateilla on mielenkiintoinen ke-
vät tulossa. Hallitusvastuussa oleminen ei ole ollut 
helppoa ja puolueen kannatus on ollut huolestuttavan 
alhaisella tasolla.  Meidän ministerimme ovat joutu-
neet tekemään kipeitä ratkaisuja, jotka eivät ole aina 
olleet jäsenkenttää tyydyttäviä. Ratkaisu kannatuksen 
nousuun ei ole sisäinen valtataistelu, vaan pitkäjäntei-
nen luotettava yhteistyö puolueen sisällä sekä muiden 
hallituskumppaneiden kanssa. Uskottavuus ja luotta-
mus palautuu tekojen kautta, ei markkinatempuin.

Viime vuosi oli välivuosi vaalien suhteen. Nyt keväällä 
pääsemme äänestämään EU-vaaleissa. Ehdokasasette-
lu puolueessa on tehty. Listalta löytyy varmasti jokai-
selle ehdokas, jolle voi äänensä antaa.

Kiitämme Voionmaan opistoa ja sen journalismin 
opiskelijoita. Teitte hienon lehden. Jatkamme tästä.

auli Välimäki, päätoimittaja

Antti Jehkonen 

suomi on osa eurooppaa. 
sen joskus unohdamme. 
kävimme Voionmaan opis-
ton kuvausryhmän kanssa 
tammikuussa kuvaamassa 
sdp:n jäsenristeilyä. ky-
syimme eu-aiheisia kysy-
myksiä. 

Viimeinen kysymys oli mitä 
veisit Suomesta Euroop-
paan, jos sinulla olisi kaikki 
valta? Vastaukset olivat mo-
nipuolisia, mutta yksi teema 

Kommentti nousi ylitse muiden. Euroop-
paan halutaan suomalainen 
sopimusyhteiskunta, jossa 
työläisellä on ammattiyhdis-
tysliikkeen kautta sananval-
taa.  Tasa-arvo ja rehellisyys 
olivat myös suosittuja vienti-
tuotteita. 

Me näemme EU:sta kor-
ruption ja huonon hallin-
non.  Eräs vastaaja sanoi, 
että maailman ohuin kirja on 
EU:n hyvät saavutukset. Voi 
olla, että kansa näkee oikein. 
Euroopassa on jyllännyt 
oikeistopuhuri. Päätöksen-
teko on perustunut talous-
elämän, varsinkin pankkien 

vaatimuksiin. Sosialidemo-
kraattinen jäsenistö haluaa 
pelastaa ihmiset, toiset taas 
haluavat pelastaa pankit. Is-
lannissa pelastettiin ihmiset, 
kannattaa kysyä sieltä mieli-
piteitä.

Euroopan parlamentin 
vaalit ovat 25.5.2014. Äänes-
täjiä on vähän. Mitä vaaleissa 
ratkaistaan? Ohjelmat ovat 
ylimalkaisia, koska halutaan 
miellyttää äänestäjiä kautta 
koko kirjon.  Pääkysymyk-
set ovat yksinkertaisia. Oma 
valta vai vieraan valta? He 
jotka haluavat liittovaltiota, 
haluavat vieraan valtaa. He 

jotka haluavat NATO:a ha-
luavat USA:n valtaa. 

SDP on vahvasti itse-
näisen Suomen kannalla. 
Yhteistyö ja yhteiset toi-
mielimet sekä yhteinen 
valuutta eivät vie itsemää-
räämisoikeutta. Nykyaikai-
sessa maailmassa raha on 
luku digitaalisessa vaihdan-
nassa. Tämä tuli esille myös 
SDP:n jäsenristeilyllä. Euro 
mahdollistaa matkailuin ja 
verkkokaupan ilman valuu-
tanvaihtajien välistävetoa. 
Jopa matkakohde Euroopas-
sa valittiin euron mukaan. 
Se helpotti arkielämää. Myös 
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keskukseen, missä iso osa nä-
kyy tekevän toista työpäivää. 

Tästä syystä meidän ei 
pidä missään nimessä mennä 
Kokoomuksen ehdottamaan 
malliin. Kaikki sairaanhoito-
piireille perustasolta annetut 
työt maksavat vähintään kak-
si kertaa enemmän kuin itse 
tehtynä. Ei tätä tolkuttomuut-
ta maksamaan kenenkään ra-
hat riitä. 

Mitä Mänttä-Vilppulaan 
kuuluu?

- Mäntän kesästä on tu-
lossa Serlachius-museon laa-
jennuksen valmistumisen 
myötä todella mielenkiintoi-
nen. Meidän pitää ottaa se to-
dellisena mahdollisuutena ja 
positiivisena viestinä uskosta 
tulevaisuuteen. Lopetetaan 
turha marina ja katsotaan 
avarin mielin tulevaisuuteen!

tero rönni
 
- kansanedustaja 
1999-2011 

- Mäntän ja Mänt-
tä-Vilppulan valtuus-
tossa 1989 lähtien 
 
- mukana hoitamas-
sa yhteisiä asioita 
myös kaupungin-
valtuuston ja 
 
– hallituksen pu-
heenjohtajana, 
akt:n ja sak:n 
luottamustehtäviä. 

kuljetusalan yrittäjä, kaupunginvaltuutettu tero rönni 60 v 3.3. 2014

Ida Nieminen

neljännen kauden kunnallisvaltuutettu kai lindroos, 
54, on elänyt onnellisen elämän Mänttä-Vilppulassa. 
paperityöntekijä ja kahden lapsen isä pyrkii seuraavis-
sa vaaleissa eduskuntaan.

Kai Lindroos kertoo syntyneensä poliittisesti valveutuneeseen 
perheeseen, joten kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen 
tulee geeneistä. Hän on nähnyt kunnallisvaltuustossa, miten 
yhteiskuntaan pystyy vaikuttamaan ja havittelee siksi kansan-
edustajan paikkaa.

Poliitikkona Lindroosia huolestuttaa erityisesti työelämäs-
sä jaksaminen. Lindroos tietää mistä puhuu, sillä hän on tehnyt 
37 vuotta kolmivuorotyötä Mäntän paperitehtaalla. Lindroosin 
mielestä työhyvinvoinnin edistämiseksi voitaisiin esimerkiksi 
järjestää työkyselyjä, koska kaikilla ei ole välttämättä rohkeutta 
kertoa epäkohdista suoraan työnantajalle.

- Myös uusien työpaikkojen syntyminen on ensiarvoisen 
tärkeää. Tämän takia työpaikkoja vaarantavaa verotusta pitäisi 
vähentää, hän linjaa.

Lindroosin pääteemoja vaaleissa ovat työelämän ja maa-
kunnan ymmärtäminen, mutta hän on huolissaan myös pieni-
tuloisten vanhusten pärjäämisestä. Hän toivoo, ettei yhteiskun-
ta ajautuisi tilanteeseen, jossa eläkeläiset joutuvat puolittamaan 
lääkkeitään, jotta ne riittäisivät koko kuukaudeksi.

Turvallinen elämä Mäntässä

Mäntässä syntynyt Lindroos on elänyt perheensä kanssa hyvän 
elämän Mänttä-Vilppulassa. Hän kuvailee kotikaupunkiaan 
kulttuuri- ja taidekeskukseksi, mutta myös työläiskaupungiksi. 
Mäntässä on hänen mielestään varsin ammattitaitoisia puu- ja 
metalliteollisuuden työntekijöitä.

kai lindroos on työläisten  
ja maakunnan ääni

Kesäaikana Mäntässä liikkuu tuhansia ihmisiä, mutta yöpy-
mistiloja ei ole kaikille halukkaille. Lindroosin mielestä tähän 
epäkohtaan pitäisi puuttua.

- Onneksi majapaikkojen uupumista on jo mietitty kaava-
ratkaisuissa eteenpäin, hän kertoo.

Lindroosin tärkein tavoite Pirkanmaan suhteen on selkeä, 
sillä hän haluaisi lisätä maakuntamme elinvoimaisuutta. Hän 
toivoo, että kulkuyhteyksiä Tampereelta maakuntiin paran-
nettaisiin, sillä työliikennettä on paljon. Junareitti Tampereelta 
Pietariin taas saataisiin Lindroosin mukaan houkuttelevam-
maksi yksinkertaisella konstilla: vähemmän hintaa, enemmän 
matkustajia.

Kehyskuntalaisena Lindroosia kiinnostaa myös kulkemi-
nen Tampereen ympäristössä. Tiet ovat huonossa kunnossa, 
joten niiden korjaamiseen pitäisi ehdottomasti kiinnittää huo-
miota. Julkisen liikenteen sujuvuudessakin on parantamisen 
varaa.

-Mäntästä pääsee Tampereelle junalla huonosti ja bussilla 
vähän paremmin, hän harmittelee.

SDP on vieraantunut työläisestä

Lindroos ei ole missään tapauksessa tyytyväinen SDP:n tilan-
teeseen, koska kannatus on laskenut. SDP on hänen mielestään 
vieraantunut työläisestä.

- En ole myöskään samaa mieltä siitä, että puoluejohtoa 
nuorennettiin. Haluaisin, että siellä olisi kokenutta työväestöä.

Puoluejohtajavalintaan Lindroos ei halua vielä puuttua, 
vaan odottaa että keskustelu lähtee käyntiin ja kertoo sitten 
oman mielipiteensä. Hän painottaa sitä, ettei ole puoluekokou-
sedustaja.

- Olen aina ollut sitä mieltä, että se joka valitaan johonkin 
luottamustoimeen, saa minunkin luottamukseni, Lindroos to-
teaa.

Mitä eroa on porvarin  
ja demarin euroopalla? 

 
Mitä sdp:n pitää nos-

taa esiin eurovaaleissa?
 

eero Vainio 

- Porvarin Eurooppa on ah-
neen ja Demarin Euroopassa 
on kohtuus

Euroopan on noustava 
pois taantuvan mantereen 
asemasta. Euroopan kilpailu-
kyky on nostettava ylös kou-
lutuksen ja uusien investoin-
tien kautta.

antti rinne
 
- Demarin Eurooppa on 
ihmisten Eurooppa, jossa 
puolustetaan työpaikkoja 
esimerkiksi vapaakauppaneu-
votteluissa jenkkien kanssa. 

Taloudellisen teeman li-
säksi pitää nostaa sosiaalinen 
tavallisten ihmisten Euroop-
pa.

nasiMa raZMYar 

- Demarit ovat reilun ja ta-
sa-arvoisen sekä oikeuden-
mukaisen Euroopan kannalla.

EU kaikessa epätäydelli-
syydessään on hyvä tie meille. 
Meidän on voitettava oikeis-
tovalta ja nostettava Euroo-
pan nuorisotyöllisyyttä. 

europarlamentin valtaa ha-
luttiin nostaa tai oikeastaan 
selventää. Kansa uskoo va-
littuihinsa. 

Äänestää kannattaa aina, 
vaikka tyhjää. Krimin ja Uk-
rainan tilanne on opettanut 
meille demokratiaa. Edes 
vanhalla mantereella se ei 
ole itseisarvo. Me demarit 
olemme porukan puolella, 
myös silloin kun teemme 
kovia päätöksiä.

liisa Jaakonsaari
 
- Oikeisto haluaa tehdä Eu-
roopasta työelämän villin län-
nen. Demarit haluavat nos-
taa työsuojelun ja – oikeudet 
esiin.  

SDP:n on nostettava työl-
lisyys pääasiaksi ja demokra-
tia eläväksi Euroopassa.

kai lindroos radio palassa

?
Lyhyet kysymykset
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päätoimittaja
Auli Välimäki 

sähköposti
auli.valimaki@manttavilppula.fi

kustantaja  
Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatit

sirkusta ja politiikkaa pennyn johdolla

Voionmaan opiston toimittajaryhmä
Minja Rantavaara, Petteri Paajanen (taitto, ad),  Timo Palokangas,
Iida Nieminen,  Tuulia Poutianen, Taiga Häkkilä,  
Hannaleena Kuhna,  Osmo Lampila, Sara Vertanen

erityiskiitokset
koulutuspäällikkö Antti Jehkonen
visuaalinen suunnittelija Manu Pärssinen

seuraa sdp:tä Facebookissa  
ja twitterissä!

Taiga Häkkilä,  
Minja Rantavaara

pirteän näköinen nai-
nen keinuu trapetsilla ja 
poseeraa samaan aikaan 
iloisesti kameralle. ky-
seessä ei ole pelkkä sir-
kustaiteilija, vaan sorin 
sirkuksen rehtori, kahden 
tytön äiti, avovaimo ja 
sdp:n eurovaaliehdokas, 
32-vuotias kaisa penny. 
nuoresta iästään huoli-
matta nainen on jo ehti-
nyt tehdä vaikka mitä.

Penny harrasti nuorena pit-
kään telinevoimistelua ja pää-
tyi ystävänsä kautta sirkuk-
seen. Hän toimi esiintyjänä ja 
opettajana, mutta 
loppujen lopuksi 
fysiikka ei kestä-
nyt raskasta lajia. 
Seuraava suunni-
telma oli opiskel-
la kansainvälistä 
politiikkaa Eng-
lannissa.  Siellä 
Penny suoritti tutkintonsa, ja 
Suomeen palattuaan hän pää-
tyi politiikkaan. 

Penny toimii Euroopan 
demarinuorten puheenjohta-
jana. Hän johtaa järjestön toi-
mintaa, järjestää kampanjoita 
ja tapahtumia sekä kiertää 
Euroopan maissa puhumassa 
sosiaalidemokratiasta. 

Kansainvälinen nainen on 
viettänyt Englannin lisäksi 

aikaa myös Brysselissä ja mat-
kustellut paljon. Penny taitaa 
suomen ja englannin liäksi 
ranskan ja ruotsin kielet. 

Itsevarmuudella 
ja intohimolla  
kohti tavoitteita

Vaikka eurovaaliehdokas pi-
tääkin kielitaitoa, koulutusta 
ja kansainvälistä kokemus-
ta hyötynä, uskoo hän, että 
kaikkein tärkeintä on palava 
intohimo omia arvoja ja ta-
voitteita kohtaan. Penny on 
aina ollut kiinnostunut Eu-
roopasta ja sen kulttuureista.  

Samanarvoisia ihmisiä me 
kaikki täällä olemme, Penny 
tuumaa.

Tä r k e i m -
pänä asiana 
Penny ajaa 
e t e e n p ä i n 
työllisyyttä.

- Jotta 
työttömyyt-
tä saataisiin 
vähennettyä, 

täytyy talouskasvu saada nou-
suun, Penny painottaa.  

Penny on myös huoles-
tunut demokratian asemasta 
Euroopassa ja haluaa paran-
taa sitä tulevaisuudessa. 

Lapsesta asti saatu esiin-
tymiskokemus, ryhmätyös-
kentelytaidot ja kyky luottaa 
toisiin ihmisiin ovat auttaneet 
Pennyä politiikassa. Pennystä 
huokuu nöyrä itsevarmuus 

vaikka hän myöntääkin, että 
jotkut tilanteet jännittävät 
häntä. 

Enemmän minua kauhis-
tuttaisi, jos en tuntisi lainkaan 
jännitystä, Penny hymyilee, ja 
jatkaa pohtimalla kuinka jän-
nitys on oikeastaan positiivi-
nen asia.

kaisa penny muistaa edelleen ajat sirkuksen ja telinevoimistelun parissa.

ota YHteYttä

pirkanmaan sosialidemokraatit
pirkanmaa.sdp.fi
 
Harri sandell, toiminnanjohtaja 
puh. 050 516 4139
harri.sandell@sdp.fi
 
Hanna plattonen, järjestösihteeri 
puh. 050 337 0110
hanna.plattonen@sdp.fi 

Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatit 
Jyrki lahtinen, puheenjohtaja
puh.0505956343

Mäntän työväenyhdistys
auli Välimäki, puheenjohtaja 
auli.valimaki@manttavilppula.fi

Vuohijoen työväenyhdistys 
kyösti koskinen
kopi.koskinen@gmail.com

pohjaslahden työväenyhdistys 
Markku alin
puh.050 5435 129

kolhon työväenyhdistys kehitys
seija tervonen 
seija.tervonen@pp.inet.fi

Vilppulan työväenyhdistys 
Jorma suonpää
suonpaa.j@gmail.com

“Samanarvoisia 
 ihmisiä me  

täällä olemme”

VIISI noPeaa | Miesihanne:  Mies, joka kunnioittaa ja tukee sekä haluaa elää tasa-arvoista elämää kanssani. lempimatkakohde:  Haluaisin palata 
Lissaboniin ja Hongkongiin. lempitemppu sirkuksessa:  Ehdottomasti nilkoista roikkuminen trapetsilla. esikuva:  Rosa Luxemburg. Motto:  Luota itseesi.

Demariedustajat 
joutuvat kovaan 
sisäiseen kilpailuun

SDP lähtee kohti eduskun-
tavaaleja 19 ehdokkaan 
listalla. Ehdokkaista 15 
on jo valittu jäsenäänes-
tyksen perusteella. Loput 
neljä paikkaa täydentää 
piirihallitus myöhemmin. 
Jo 15 valitun listalla on 
mukana mänttäläinen kai 
lindroos, joka sai viime 
vaaleissa 2510 ääntä, mikä 
on ensikertalaiselle hyvä 
tulos. Kai on listan ainoa 
työläinen perinteissä mer-
kityksessä. Kai on kolmi-
vuorotöissä paperitehtaalla.

Kaikki kansanedusta-
jat ovat ehdolla vaaleissa. 
Kain lisäksi kansanedusta-
jia haastaa mielenkiintoi-
nen kolmikko sanna Ma-
rin ja ilmari nurminen 
sekä Marko asell. Sanna 
on Tampereen kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja, 
Ilmari on Sastamalasta ja 
oli viime kunnallisvaaleissa 
ääniharava koko alueella. 
Marko on vanha tuttu No-
kialta.

Pirkanmaan sosialide-
mokraattien sisäpiirissä 
veikkaillaan keitä muita 
tulee listalle mukaan. Kaisa 
Penny lienee jokaisen mie-
lessä, jos eurovaalit eivät 
pääty läpimenoon. Erikois-
sairaanhoitaja ulla kamp-
man on tamperelainen 
varavaltuutettu, joka tulee 
listalle mukaan uutena eh-
dokkaana.

risto sänkiahon ja 
pertti timosen jälkeen 
ei Pirkanmaan demareilla 
ole ollut akateemista ehdo-
kasta. Suostuisiko krista 
Varantola ehdolle? Krista 
on eläkkeellä oleva yliopis-
ton entinen rehtori. Myös 
pertti koistisen nimi on 
mainittu mahdollisena eh-
dokkaana. Teatteriväestä ja 
tv-maailmasta on myös kai-
pailtu ehdokkaita SDP:n ri-
veihin. Nimet ovat tiedossa, 
mutta halukkuutta ehdolle 
ei tiedetä?

sdp:n ehdokkaat  
pirkanmaalla 

Ahonen Jussi-Pekka 
Asell Marko 
Gustafsson Jukka 
Kaleva Keijo 
Laine Hanna 
Lindroos Kai 
Loukaskorpi Johanna
Marin Sanna 
Niemelä Jari  
Nurminen Ilmari 
Petäkoski-Hult Tuula 
Pulla Sari 
Salmi Pekka 
Tainio Hanna
Viitanen Pia

Perinteinen Vappukonsertti
Soittaa Mäntän Työväenyhdistyksen ja Jämsänjokilaakson yhdistetty soittokunta, 
johtajana Antti Arola.

Puhe työmies, kansanedustajaehdokas Kai Lindroos.
 
Aika: 1.5.2014 klo 16 koulukeskuksen liikuntasali. Kahvitus alkaa jo klo 15

Tervetuloa!  
Mäntän Työväenyhdistys


