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Mäntästä on ollut demarikansanedustaja ensimmäisestä 
yksikamarisesta eduskunnasta vuodesta 1907 alkaen kol-
me kautta ja sitten vuodesta 1975 yhtäjaksoisesti tähän 
saakka. Vuosina 1983-87 oli demareilla peräti kaksi mänt-
täläistä kansanedustajaa, Jermu Laine ja Reijo Lindroos. 
Viimeiset kolme kautta on koko maakunnan väen etuja 
pitänyt Tero Rönni.

Uudelle, duunaritaustaiselle keski-ikäiselle maakunnan 
miehelle on selvää tilausta näissä huhtikuun kolmannen 
sunnuntain vaaleissa. Ovathan hallituspuolueet onnistu-
neet sotkemaan vaalirahasotkuillaan ja eriarvoistavalla 
veropolitiikallaan sekä käsittämättömän holtittomalla ve-
lanotolla maan asiat kansan silmissä. Rikkaat ovat rikastu-
neet ja köyhät köyhtyneet.

Demarit haluavat palauttaa verotuksen maksukyvyn 
mukaiseksi eivätkä nosta arvonlisäveroa tai energiavero-
ja. Emme kannata tasaveroa.

Vanhus- ja terveydenhoitopalveluiden kehittäminen 
on tulevan vaalikauden tärkeimpiä tehtäviä. Demarit ei-
vät näe yksityistämistä ratkaisuna kaikkiin alan ongelmiin 
kuten Jämsänkin tapaukset osoittavat.

Nykyhallituksen sekä pää- että valtionvarainministeri 
ovat uhonneet kotimaassa ennen huippukokouksia, että 
Suomen veronmaksajat eivät joudu maksamaan Kreikan 
tai Irlannin velkoja, mutta tulleet kokousten jälkeen se-
littelemään aivan käsittämättömiä tarinoita, joista ei käy 
ilmi mihin he ovat taas Suomen sitoneet. Jos ei ole halua 
eikä kykyä puolustaa maan etua, pitää vaihtaa ministerit.

Ulkopolitiikassa tapahtuu selvä suunnan muutos, jos 
kokoomus saa sekä pääministerin että presidentin. Suo-
mi viedään tuolla yhdistelmällä sotilasliitto Natoon vas-
toin kansan enemmistön tahtoa.

Olisiko turvallisinta äänestää demarit jälleen suurim-
maksi puolueeksi ja Kai Lindroos maakunnan edustajana 
eduskuntaan. Sinä päätät siitä seuraavissa vaaleissa.

Niin kuin puolueeni puheen-
johtaja Jutta Urpilainen on 
ansiokkaasti sanonut, kevään 
eduskuntavaalit ovat vaalit, 
jossa Suomen kansa päättää, 
jatkammeko nykyistä menoa 
tällä hallituspohjalla vai aloi-
tammeko uuden, paremman 
ja kaikille oikeudenmukaisem-
man elämän.

Oikeudenmukaisuus tar-
koittaa lisää työpaikkoja, li-
sää perusturvaa, lisää osto-
voimaa ja hyvinvointia.

Nykyhallitus on jakanut 
kymmeniä ja satoja miljoonia 
euroja valtion kassasta. Rahat 
ovat kohdennettu hyväosaisil-
le ihmisille mm. erilaisilla vero-
huojennuksilla. Ja kansa mak-
saa.

Hyvä esimerkki on energia-
veron nosto. On helppo huo-
mata, että veron nostosta ei 
ole tullut yhtään negatiivista 
lausuntoa teollisuudesta. EK 
ajoi asian niin, että työnanta-
jan kelamaksu poistui ja sitä 
kautta veronnosto ei vaikutta-
nut juurikaan työnantajan ku-
luihin. Energiaveron nosto vai-
kutti kyllä tavallisen kansan 

energialaskuun. Mm. sähkön 
hinta kotitalouksille on nous-
sut vuoden aikana yli 15 %.

Tällä hetkellä on lukematto-
mia eläkeläisiä ja muita pieni-
tuloisia tilanteessa, jossa he 
joutuvat kymmenien työvuo-
sien jälkeen miettimään myy-
vätkö omistamansa kodin tai 
vapaa-ajan asunnon, koska 
rahat eivät yksinkertaisesti 
riitä kaikkien laskujen mak-
suun, jotka syntyvät ihan nor-
maalin elämisen myötä. Tämä 
ei ole mielestäni hyväksyttä-
vää eikä reilua ketään koh-
taan.

SDP on asettanut kolme 
kynnyskysymystä hallituk-
seen menoon. Ennen hallitus-
neuvotteluihin osallistumista 
on toki voitettava vaalit.

Pääomaveron nosto nykyi-
sestä 28 %:sta 30 %:iin.  Vero-
tuloilla maksetaan mm. hyvin-
vointiyhteiskunnan palveluita. 
Palveluita, joita me kaikki tar-
vitsemme. Nykyhallituksen te-
kemät päätökset vievät ve-
rotusta tasaveron suuntaan, 
jolloin pienituloiset maksavat 
kaikkia veroja  suhteellisesti 

Näinä aikoina meitä jokais-
ta yritetään kiskoa moneen 
suuntaan.  Yritetään tyrkyttää 
mieliin uusia ajatuksia ja uu-
sia tapoja, jopa uusia totuuk-
sia. Silkkipaperiin käärittyinä-
kään vanhat vääryydet eivät 
kuitenkaan muutu totuuksik-
si. Eikä protestiäänillä ole en-
nenkään yhteiskuntaa raken-
nettu. 

Kai Lindroos 
jatkamaan työtä

Koko Pirkanmaan
demari

sovittamiseen.
On tuotu esille myös erilai-

sia tapoja parantaa lapsiper-
heiden toimeentuloa. Mm. 
lapsilisät eivät saa vaikuttaa 
toimeentulotuen määrään. 
Verotusta on kevennettävä 
niin, että otetaan käyttöön 
uudenlainen lapsivähennys.

Paikallisuudella on väliä. 
Sillä on väliä niin yritysten, 
kaupungin, kuntayhtymien 
kuin valtakunnankin päättä-
vissä elimissä. Mitä lähempä-
nä edustamaasi yhteisöä elät, 
sitä enemmän sinulla on tah-
toa, mahdollisuuksia sekä tar-
vitsemaasi tukea viedä oman 
elinympäristösi asioita eteen-
päin ja omalta osaltasi pitää 
huolta maakuntasi elinvoi-
maisuuden säilymisestä ja 
edelleen kehittämisestä.

Näiden asioiden takana 
minä seison. Asenne ratkaisee. 
Aina! Oikean asenteen lisäksi 
tarvitaan toki tekoja ja sitou-
tumista. Tekoja, jotka johtavat 
muutokseen paremman huo-
misen puolesta.

Kai Lindroos

Haluammeko muutosta vai tyydymmekö nykymenoon
enemmän kuin ns. hyvätuloi-
set. Verotus on saatava oikeu-
denmukaisemmaksi eli verot 
maksukyvyn mukaan ja pai-
nopiste tasaverosta progres-
siiviseen verotukseen.

Nuorisotyöttömyys on 
poistettava. Valtion on sat-
sattava rahaa nuorten työ-
paikkoihin ja opiskelupaik-
koihin. Takaisin se aika, kun 
kaupoissa oli tavarat hyllyil-
lä eikä pahvilaatikoissa käytä-
villä. Huoltoasemien ja mui-
den lounaspaikkojen pöydät 
olivat siistejä edellisen ruokai-
lijan jäljiltä eikä täynnä likai-
sia astioita kuten pääosin tänä 
päivänä. Huoltoasemilla ei tar-
vinnut itse tankata autoa eikä 
pestä tuulilasia.Takaisin nuo-
ret näihin töihin. Silloin ei syr-
jäydytä, opitaan vastuuta sekä 
sanomaan kiitos ja ole hyvä, 
puolin ja toisin.

Eläkeiän alarajan nos-
tolle ei. Työssä jaksamista ja 
työuria voidaan pidentää va-
paaehtoisin keinoin mm. työ-
elämän laatua parantamalla 
ja lisäämällä erilaisia keinoja 
työn ja muun elämän yhteen-
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Ihmisillä täytyy edelleen 
olla oikeus kuulla suoraa pu-
hetta omien pohdintojensa 
perustaksi. Täytyy olla myös 
oikeus asettaa omalle elämäl-
leen tavoitteita ja haaveita ja 
siten nostaa jopa itsetunton-
sa tasoa. Täytyy saada uskoa 
oikeudenmukaiseen yhteis-
kuntaan ja sen toimivuuteen. 
Elämässä voi olla vaikeuk-
sia ja maailmassa katastrofe-
ja, mutta usko yhteisvastuu-
seen ja naapuriapuun kantaa 
pitkälle.   

Nyt jos koskaan on säily-
tettävä myös usko demo-
kraattiseen edustukselliseen 
päätöksentekoon. Jos itsel-
lä ehkä onkin kaikki hyvin, 
on varmasti maailmassa ja 
omassa ympäristössä epä-
kohtia, joihin pitää puuttua ja 
joihin voi vaikuttaa sekä huo-
nompiosaisia ihmisiä, joita pi-
tää auttaa. Emme voi pistää 
päätä pensaaseen, emme voi 

ajatella vain itseämme. Täy-
tyy yrittää vaikuttaa parem-
paan huomiseen, vaikka vain 
äänestämällä. Se on kallisar-
voinen oikeutemme, mutta 
myös velvollisuutemme.   

Siksi jokainen marssikoon 
ääniuurnille, olkoon se itses-
täänselvyys. Korkea äänestys-
prosentti kertoo myös muulle 
maailmalle kehittyneestä yh-
teiskunnasta ja sivistyneestä 
kansasta, joka haluaa ja osaa 
osallistua päätöksentekoon. 
Ja oman alueen ehdokkaan 
läpimeno on totta kai suuri 
etu: alueella on puolestapu-
huja ja tuttuun ihmiseen on 
helppo olla yhteydessä. 

Toivon äänestysintoa ja 
edelleen uskoa aatteeseen.

Reijo Lindroos
ent. kansanedustaja

Säilytä uskosi 

Kai Lindroos
tukitilin nro: 
Sampo Pankki 
835807-10061541
Kotisivut: 
www.kailindroos.fi
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Kolmen kauden työrupeama edus-
kunnassa alkaa kohdaltani olla ohit-
se. On mietittävä uusia haasteita. 
Paljon olen kokenut näitten vuosien 
aikana. Paljon on muuttunut maail-
ma ja eduskuntakin tänä aikana. Yksi 
asia on pysynyt ja pysyy tulevaisuu-
dessakin: ilman äänestäjien luotta-
musta ei ole mahdollista päästä kan-
sanedustajaksi.

Kahta samanlaista päivää ei 
mahdu näihin edustajavuo-
siini. Ensimmäiset kaksi kaut-
ta hallituspuolueen jäsene-
nä olivat aivan erilaisia kuin 
tämä kolmas oppositiopuo-
lueen jäsenenä. Hallituspuo-
lueen jäsenenä joutui monta 
kertaa tekemään päätöksiä, 
jotka eivät aina miellyttä-

neet, mutta kompromissi-
en tuloksena niitä oli hyväk-
syttävä. Osassa toki asetuin 
poikkiteloin ja sen myötä sul-
keutui monta sisäpiirin ovea. 
Mielestäni on kuitenkin hel-
pompi olla väleissä äänes-
täjiin ja sinut itsensä kanssa 
kuin puolueen ja ryhmän joh-
don kanssa. 

Haluan kiittää teitä äänes-
täjiäni tästä mahdollisuudes-
ta olla mukana kansakunnan 
päätöksenteossa ykkös-
paikalla! Paljon olen oppi-
nut uutta ja monia ovia olen 
avannut niin itselle kuin muil-
lekin maakunnan ihmisille. 
Sitäkin tämä nykyajan edus-
tajana toimiminen on. Enää 
ei ole siltarumpupolitiikkaa, 

Vaarin maisemassa, 
jokapäiväisellä leivällä

Vaarin maisemassa hanki oli joka talvi
miehenmittainen

ja kesät onnellisia, sekin
kun naapurinmiestä naarattiin.

Siinä tuoksui metsä ja siitä sikiävä 
suuhunpantava

ja sen päällä möllötti järnefeltiläinen munaskuu.

Vasemmalla kädellä törrötti niemi, jonka takaa saattoi aavistaa
suuren selän.

Vaari eli tässä maisemassa vankasti 
Männystä ostetulla jokapäiväisellä leivällä, kuoripotuilla ja kastikkeilla

joita vain mummu osasi tehdä.
Reservin luutnantti ei ollut aina reservissä, puheet vain jäivät

toisille.
Kerran naapuri oli sen tappaa

maataistelukoneesta saunapuut sylissä,
mutta vaarissa oli liikemiehen vikaa 

niin kuin Tannerissa, 
että säästyi.

Sellainen juttu kiersi setien kesken.
Liike loppui vasta illalla

kolmekymmentä vuotta myöhemmin
pihassa oli auto katollaan

vilkkuvalo, 
mutta vaari kuoli luomuna,

johdoitta.

Vaarin maisemassa linja-autoista näki kauas
olivatko ne Kovasen vuoroja vai Alhosenlastusen

ja ne savusivat hyvänlaisesti.
Vaaristakin nousi savua 

parin vaunun verran 
hopeapajun alla ja ison kamarin nojatuolissa.

Minä kuljin linjapiilissä harvoin, vaarin virkamiespoika 
oli emansipoitunut vuonna -63

ja ostanut Morriksen,
mutta kerran ajoin vaarin kanssa kaupunkiin 

ja toisen kerran sen hautajaisiin.

Vaari oli yläpuolella
arvostelun,

isäkään ei sanonut sanaakaan sen polttamisesta
eikä hajusta, 

vaikka muuten valitti aina bensat maksamassa käytyään 
miten taas tarttui kahvion puolelta vaatteisiin,

mutta sen nimeä häpesivät nuoremmat eikä ketään sen mukaan ristitty
ja minäkin häpesin kolme päivää vaarin kuoleman jälkeen

kirottuani mummun kuullen 
koiranoksennusta olohuoneen matossa.

Vaarilla oli prinsiippinsä, joiden mukaan
pikkupojat eivät lähde omin päin järvelle

ja viiva pitää käydä vetämässä aina.
Kuuden lapsen isä tiesi,

ettei maailmaa rakenneta vain omilla käsillä.

Olen perinyt vaarin nenän
ja paikoin piinallisen rehellisen mielen

maiseman.
Tahdon elää niin kuin vaari

jokapäiväisellä leivällä.

Teemu Paarlahti 2011

jossa omiin kuntiin tai maa-
kuntaan pyritään saamaan li-
sää rahaa.

Muutamia tilaisuuksia täl-
laiseen omaan seutuun koh-
distuvaan toimintaan toki 
vielä on olemassa. Yksi tällai-
nen muoto on kuntien har-
kinnanvaraiset avustukset, 
joiden lobbaamisessa olen 
vuosien varrella onnistunut-
kin.

Suurimmalta osin valtion 
budjetin kautta tulevat rahat 
päätetään maakunnallises-
ti ja kohdentamisesta päät-
tävät maakuntien viranomai-
set. Hyvät suhteet pääosin 
Tampereella toimiviin viran-
omaisiin ovat näissä asioissa 
keskeinen rooli, mikäli haluat 
pitää maakunnan reuna-alu-
eet mukana näitten rahojen 
jaossa. Tampere ja sen naapu-
rikunnat kyllä pitävät huolen, 
ettei meille muille jää mitään, 
jos vaan löysäämme köyttä.

Tulevissa vaaleissa Pirkan-
maalta luopuu viisi edustajaa 
ja me kaikki olemme Tampe-
reen ulkopuolelta. Vaaleissa 
onkin vaarana käydä niin, et-
tei Pirkanmaalta ole kuin 
tamperelaisia kansanedusta-
jia. Tällaisesta tilanteesta kär-

sivät erityisesti keskusseudun 
ulkopuoliset kunnat. Vaalien 
välillä suurin osa tamperelai-
sista edustajista ei maakun-
nassa juurikaan käy.

Eduskunnan koostumuk-
senhan pitäisi olla kansa pie-
noiskoossa. Joskus aiemmin 
näin on saattanut ollakin, 
mutta vaali vaalilta olem-
me siirtyneet erilaisten julk-
kisten ja korkeasti koulutet-
tujen ammattipoliitikkojen 
maailmaan. Tavallisen ylä-pir-
kanmaalaisen ihmisen elämä 
ja elinolosuhteet ovat näil-
le kaupunkien jupeille täysin 
tuntemattomia.

Näissä vaaleissa meitä duu-
naritaustaisia edustajia on 
luopumassa ennätysmäärä, 
joten hälytyskellojen pitää 
soida äänestäjien keskuudes-
sa. Tarvitaan työelämän tun-
temusta omaavia edustajia, 
joilla on tietoa maakunnan 
ihmisten elämisestä. 

Hyvä uutinen: Tällainen eh-
dokas löytyy sdp:n listalta. 
Hän on Kai Lindroos, nume-
ro 183.

Äänestä ja vaikuta koko Pir-
kanmaan hyvinvoinnin säily-
misen puolesta!

Tero Rönni

Kaikilla tulee olla mahdollisuus ter-
veeseen ja turvalliseen elämään. Kun-
tatasolla sosiaali- ja terveydenhuol-
to toteuttaa hyvinvointipolitiikkaa 
yhdessä kunnan muiden toimialojen 
kanssa.
Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukun-
tayhtymä vastaa kuntalain mukaan 
sosiaali- ja terveyspalvelujen järjes-
tämisestä Mänttä-Vilppulassa ja Ruo-
vedellä. Ylä-Pirkanmaan terveyden-
huoltoalue tuottaa terveyspalvelut 
kuntalaisille sovittujen suunnitelmi-
en mukaisesti. 

Terveydenhuollon vastuulla 
on keskeisin osa 
hyvinvoinnistamme
Lähes päivittäin kuulemme, 
että julkisen talouden tila on 
vaikein sitten 90-luvun la-
man. Julkisen sektorin vel-
ka on noussut nykyisen halli-
tuksen aikana voimakkaasti. 
Taloutemme on sopeudutta-
va paikallisestikin käytettävis-
sä oleviin mahdollisuuksiin. 
Ylä-Pirkanmaa on muutto-
tappio-aluetta ja vanhusväes-
tön suhteellisen osuuden kas-
vu on merkittävä. Palvelutarve 
muuttuu ja terveydenhuollon 
on vastattava muutokseen.

Ylä-Pirkanmaan terveyden-
huoltoalueella on toteutettu 
vuoden 2010 alusta palvelura-
kenteen ja palvelutuotannon 
uudistus, joka on osa sosiaa-
li- ja terveysministeriön linjaa-
maa uusien, tehokkaampien 
toimintamallien ja sisältöjen 
kehittämistä. Se on merkittävä 
ja haastava tehtävä koko ter-
veydenhuollon henkilöstöl-
le. Sen avulla voimme jatkos-

sakin turvata terveyspalvelut 
alueellamme. 

Asiakas ja potilas ovat 
tärkeimmät palvelujen 
kehittämisessä. 
Palvelurakenteita uudistamal-
la on tehty aikaisempaa laa-
jempia palvelukokonaisuuk-
sia. Niiden avulla turvataan 
riittävät ja laadukkaat perus-
palvelut, aikaisempaa parem-
mat erityispalvelut ja erityis-
osaaminen, riittävä henkilöstö, 
osaaminen, rahoitus ja muut 
voimavarat. Terveyspalvelujen 
sisällön uudistamisella turva-
taan asiakkaan, potilaan ja hä-
nen perheensä laadukkaiden 
ja yhdenvertaisten palvelui-
den saatavuus asuinpaikasta ja 
kunnasta riippumatta. Palve-
lutuotannon sisällön uudista-
minen painottuu ensivaihees-
sa perusterveydenhuollon 
vastuualueelle. Sillä karsitaan 
päällekkäisiä toimintoja, kehi-
tetään ja käytetään yhtenäi-
siä toimintamalleja kansalli-
sia terveyspoliittisia linjauksia 
noudattaen.

Mitä uudistuksella on 
sitten saatu aikaan?
Terveydenhuoltoalueella on 
erityisesti aikuisten ja ikäänty-
neiden terveyden edistämistä 
ja ennalta ehkäisyä kehitetty. 
Hoitohenkilökunnan työnku-
via on muutettu palvelemaan 
paremmin asiakasta. Perus-
terveydenhuollon palvelut on 
turvattu uudistuksella entistä 
paremmin. Lääkäreiden, hoi-
tajien ja erityistyöntekijöiden 

yhteistyö ja osaaminen on li-
sääntynyt. Alueella on aloi-
tettu itsenäiset sairaanhoita-
jien vastaanotot. Tällaisia ovat 
mm. avannehoitajan, jalko-
jenhoitajan ja haavahoitajan 
vastaanotot. Lisäksi aikuis-
neuvonnan terveyden edistä-
miseen ja sairaanhoidolliseen 
sairaanhoitajien vastaanot-
totoimintaan on lisätty hen-
kilöstöä. Nämä palvelut ovat 
laadukkaita ja lähellä kunta-
laista. Lasten, nuorten ja per-
heiden palveluja on uudis-
tettu asiakasta kunnioittaen. 
Alueen terveydenhoitajien 
osaaminen on vahvaa ja vas-
taa valtakunnallista linjausta.

Lasten ja nuorten psyykkis-
tä hyvinvointia varten on kou-
luille rakentumassa ns. varhai-
sen puuttumisen ja matalan 
kynnyksen toimintatapa mm. 
lasten ja nuorten psyykkisen 
hyvinvoinnin edistämiseksi. 
Tämä tarkoittaa sitä, että nuo-
remme saavat kouluilla entis-
tä paremmin ennaltaehkäise-

vää terveydenhuoltoa, mm. 
psykiatrisen sairaanhoitajan 
palvelua. Muutos on nuorille 
arvokas parannus.

Terveyspalvelujen 
yhdenvertaisuus toteutuu 
entistä paremmin
Palvelujen laatu ja sisältö on 
kaikille terveydenhuoltoalu-
een kuntalaisille sama. Hen-
kilöstön yhteiskäyttö on li-
sääntynyt ja yhteistyö niin 
Ruoveden kuin Mänttä-Vilp-
pulan toimipisteiden välillä on 
sujuvaa.

Uusi palvelurakenne an-
taa mahdollisuuden ammat-
tilaiselle kehittää ja käyttää 
osaamistaan. Tämän vuok-
si erityisesti hoitohenkilöstön 
saatavuus on alueella paran-
tunut. Yhteistyössä koulutuk-
sen järjestäjien kanssa kehi-
tetään hoitotyön koulutusta 
edelleen alueella.

Terveydenhuoltolaki astuu 
voimaan 1.5. 2011. Palvelura-
kenteen ja palvelutuotannon 

Kiitokset äänestäjille

Hyvin järjestetty ja toteutettu 
terveydenhuolto on kuntalaista varten

Tavoitteena on turvata yhdenvertaisten palveluiden saanti 
koko terveydenhuoltoalueella. 

uudistus antaa hyvät mahdol-
lisuudet toteuttaa uutta ter-
veydenhuoltolakia, samoin 
kuin uutta asetusta lastenneu-
vola- ja koulu- ja opiskelijater-
veydenhuollosta.

Palvelurakenneuudistus on 
merkittävä ja tärkeä ja sen to-
teuttaminen on mahdollis-
ta vain osaavan ja sitoutu-
neen henkilöstön avulla, josta 

saamme olla täällä Ylä-Pirkan-
maalla ylpeitä.

Hyvinvointiyhteiskunta on 
meidän kaikkien yhteinen ta-
voite ja alueellisesti teemme 
yhdessä kaikkemme, että ter-
veyspalvelut turvataan kunta-
laisille, lähellä ja laadukkaasti.

Pirjo Riikonen



Paperimies ei ole paperia, 
kun katsomme lähestyviä 
eduskuntavaaleja. Tarvitsem-
me edustajaksemme henki-
lön, jolla on kokemusta ja tie-
toa siitä, miten Pirkanmaan 
pohjoisosassa ihmiset elävät 
ja tekevät työtä.

Kai on työskennellyt Män-
tän paperitehtaalla koko työ-
ikänsä. Hänelle on tätä kaut-
ta muodostunut vahva kuva 
teollisuustyöstä, työväen tar-
peista ja odotuksista.

Kai on ollut pitkään vahva 
seutukunnan vaikuttaja mo-
nessa asiassa. Hän tuntee lä-
hialueen ihmiset ja olosuh-
teet.

Henkilö, jolla on vahva side 
alueen työpaikkoihin, ihmi-
siin ja asioihin, osaa ottaa 
parhaiten huomioon seudun 
olosuhteet viedessään asioi-
ta eteenpäin valtakunnan ta-
solla.

Mielestämme oman alueen 
kansanedustajaa on tarvitta-
essa helpompi lähestyä kuin 
sellaista, jonka olet nähnyt 
vain vaalikiertueella tai valo-
kuvassa.

Anna asenteen ratkaista 
ja valitse työmies Kai Lind-
roos viemään viestiä meidän 

Nimimerkki Mobile Cowboy pohti blo-
gissaan Kauppalehden verkkosivuil-
la vuonna 2007: ”Vaikka asioiden 
muuttuminen on hyvä asia, niin sil-
ti olisi jotain hyvä pitää mukanaan 
menneisyydestäkin. Itseäni ainakin 
kovasti vaivaa nykyään kunnioitus 
ja sen puute monilla tasoilla tätä yh-
teiskuntaa. Tuntuu, että molemmin-
puolinen kunnioitus on katoava luon-
nonvara, eikä kukaan ole huolissaan 
sen katoamisesta. Tämä kunnioituk-
sen puute ilmentyy monella eri ta-
valla ja monella eri tasolla aivan mei-
dän jokapäiväisessä elämässä” Yksi 
esimerkki kunnioituksen puutteesta 
liittyi työelämään: ”Yritykset irtisa-
novat työntekijöitä tuloksen ollessa 
hyvä ja odottavat, että kahden kuu-
kauden YT-jännityksen jälkeen jäljelle 
työntekijät ovat motivoituneita ja tu-
levat tekemään irtisanottujenkin työ-
määrän”.

Tämä ongelma on ajankohtais-
tunut, saanut Nokia- katteen. 
Yksi mahdollisuus on, että No-
kian uusista järjestelyistä mak-
savat suurimman hinnan ne, 
jotka menettävät työpaikkan-
sa. Jollain on katettava ne au-
kot ja kulut, joita näistä jär-
jestelyistä syntyy. Jos ratkaisu 
on palvelujen leikkaaminen, 
se luo myös kansalaisten kes-
kinäiselle tuelle entistä suu-
remman kysynnän ja tarpeen. 
Mutta olemmeko me siihen 
valmiita? Syntyykö omaehtoi-
nen toiminta hallinnollisesta 
ohjauksesta tai määräykses-
tä? Se lovi, joka palvelujärjes-
telmään ja ennen kaikkea hei-
kommassa asemassa oleville 
tarjottaviin palveluihin voi 
syntyä, saattaa olla ennennä-
kemättömän suuri.

Vastuun siirtoa
Arvostukselle löytyvät syno-
nyymeinä mm. pieteetti, kun-
nioitus, suosionosoitus, res-
pekti. Viimeinen on hieno 
ilmaisu sekin, mutta minun 
suuhuni kuitenkin vieraampi. 
Miten nämä teemat liittyvät 
lähestyviin vaaleihin? Vuosia 
olemme saaneet kuulla isku-
sanoina osallisuuden ja sen 
vahvistamisen, yhteisöllisyy-
den korostamisen sekä vas-
tuullisuuden tulevaisuudesta 
ja toisistamme välittämisen. 
Korostamme kansalaisyhteis-
kunnan merkitystä. Minkä 
kansalaisyhteiskunnan? Kan-
salaisyhteiskunta on ihmisten 
välinen suhdejärjestelmä, jos-
sa jokainen yksilö rationalisoi 
oman toimintansa tai suhteen-
sa muihin ihmisiin, omiin etui-
hinsa, yhteisiin intresseihin tai 
yhteisiin arvoihin perustuen. 
Kansalaisyhteiskunnan kerro-
taan tarkoittavan kolmanteen 
sektoriin kuuluvia liikkeitä, ku-
ten kansalaisjärjestöjä, urhei-
luseuroja, liikeyrityksiä ja us-

konnollisia yhteisöjä. Kyse on 
toimijoista, joille vastuuta yh-
teisestä hyvinvoinnistamme 
siirretään yhä enemmän.

Luottamusta 
vahvistamaan
Miten on, kunnioitammeko 
toisiamme? Teemme sen ehkä 
sanoissa, mutta teemmekö 
niin myös teoissa? Hyvä esi-
merkki nousee päivänpolitii-
kasta. Tätä kirjoittaessani on 
keskusteltu mahdollisista työ-
taistelutoimista postialalla. 
Posti- ja logistiikka-alan unio-
ni PAU katsoo viestintäminis-
teri Suvi Lindénin pettäneen 
viime syksynä antamansa lu-
paukset ykkösluokan kirjees-
tä. PAU:n mukaan maan hal-
litus on ajamassa postialaa 
poliittisiin lakkoihin. Viestin-
täministeri Lindénin mukaan 
PAUn väitteet lupausten pet-
tämisestä eivät pidä paikkaan-
sa. Viime syksynä löytyi lehdis-
tössä tiedote, jonka mukaan 
viestintäministeri Lindenin il-
moitus ensimmäisen luokan 

kirjeen säilyttämisestä lakisää-
teisenä yleispalvelutuottee-
na helpottaa alan neuvottelu-
tilannetta. Lukiessamme tätä 
lehteä on toivottavasti tähän 
asiaan saatu sopu uudelleen 
aikaan. Mutta miten tässä rii-
dassa on käynyt luottamuk-
sen, se ei ainakaan ole vahvis-
tunut.

Edellisten presidenttivaalien 
aikaan kirjoitin vaalilehteen 
arvoista. Silloin mielipiteeni 
oli: ”Kasvavan eriarvoisuuden 
maailmassa ja Suomessa eivät 
kansalaiset pärjää luottamal-
la vain reilun jätkän imagoon, 
lentäviin lauseisiin ja silmänis-
kuihin. Presidenttiehdokkail-
la on näytön paikka, millaista 
Suomea tässä ollaan jatkossa 
rakentamassa”.  Kovin paljon 
tilanne ei ole muuttunut ja sa-
moilla eväillä, silmäniskuilla ja 
reilun jätkän imagolla haetaan 
menestystä. Kyse ei nyt ole 
vain vaaleista, vaan edelleen 
myös siitä, millaisten arvojen 
varaan tulevaisuuden Suomea 
rakennetaan. Vahva liberalis-
tinen talouspolitiikka purkaa 
hyvinvointivaltion rakenteita 
ja arvoja. Niitä ovat mm. hei-
koimmista huolen pitäminen 
ja tasa-arvoisuus sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Jos toisaal-
ta uskomme, että purkamalla 
sitoumuksemme mm. ympä-
ristöpolitiikassa ja kehitysyh-
teistyössä sekä maahanmuut-
tokysymyksissä parannamme 
omaa maatamme, uskon sen 
olevan itsepetosta. Sitä paitsi, 
ei se tee hyvää luottamuksel-
le, jota Suomea kohtaan vielä 
aika runsaasti on.

Eero Pirttijärvi

Kunnioitus, arvostus ja luottamus 
- katoavia luonnonvaroja

ja koko Pirkanmaan asioista 
eduskuntaan.

Japanin traagiset tapahtu-
mat ovat herättäneet huo-
lestunutta keskustelua ydin-
voiman turvallisuudesta. 
Esimerkiksi Saksa on jäädyt-
tänyt suunnitelmansa ydin-
voimaloiden käyttöiän pi-
dentämisestä ja Sveitsi lykkää 
lisäydinvoiman rakentamista.

Voimakkaita maanjäristyk-
siä ei tarvitse kyseisissä mais-
sa pelätä, eikä meillä Suo-
messakaan, mutta silti moni 
asia voi mennä vikaan. Voi-
ko kaikkiin mahdollisiin ti-
lanteisiin varautua? Lisäk-
si käytetyn ydinpolttoaineen 
jätehuolto on vieläkin ratkai-
sematta. Varastointi kallio-
luoliin sysää vastuun jälkipol-
ville. Ydinvoimalla tuotettu 
sähkö on halpaa ja päästöjä 
syntyy vähemmän kuin kivi-
hiilestä, mutta loppulasku voi 

Pirkanmaalla toimivat ympä-
ristöjärjestöt, monet kunnat ja 
yksityiset kansalaisetkin ovat 
viime vuosina käyneet uuvut-
tavaa taistelua pirkanmaalai-
sen suoluonnon puolesta. On 
käyty jatkuvaa kilpajuoksua 
turpeennostolupaprosessien 
pyörityksessä. Taistelu soiden 
puolesta on opettanut mon-
ta asiaa; sopimukset ja stra-
tegiat elävät omaa elämään-
sä ja niiden korulauseet ovat 
eri asia kuin raaka todellisuus 
suomalaisella suolla.

Suomi on ollut mukana al-
lekirjoittamassa useita maa-
ilmanlaajuisia sitoumuksia 
ilmaston suojelun edistämi-
seksi ja luonnon biologisen 
monimuotoisuuden säilyt-
tämiseksi.  Kaikki tuo tuntuu 
kuitenkin suhteessa turpee-
seen vieraskoreudelta ja sa-
nahelinältä.  Kansallinen etu 
ja energiaomavaraisuuden 
kasvattaminen ovat perustei-

nousta ylitsepääsemättömän 
suureksi.

Toivon tulevalta eduskun-
nalta rohkeutta aloittaa mit-
tavat panostukset uusiutu-
van ja ympäristöystävällisen 
energian hyödyntämiseksi. 
Valtion on tuettava vihreän 
sähkön tuotekehitystä ja tuo-
tantoa, koska puhdas ilma ja 
turvallinen ympäristö on kan-
salaisten hyvinvoinnin kan-
nalta erittäin tärkeää. Myös 
liikenteen energiakysymyk-
siin on etsittävä uusia ratkai-
suja.

Ei jätetä tuleville sukupol-
ville jalkojen alla tikittävää 
aikapommia, vaan maailma, 
jossa voi työntää töpselin sei-
nään hyvillä mielin.

Jarkko Rintamäki
Mänttä-Vilppula

ta turvetuotannon suosimi-
selle. 

Vuodenvaihteessa valmis-
tui laajan työryhmän valmis-
telemana kansallinen suo- ja 
turvemaiden strategia, jos-
sa otetaan huomioon lähi-
ajan ja pitkän tähtäyksen 
tarpeet sekä olemassa ole-
vat kansainväliset ja kansal-
liset linjaukset. Työryhmässä 
oli edustettuna myös Suo-
men luonnonsuojeluliitto, 
joka jätti raporttiin eriävän 
mielipiteensä.  Luonnonsuo-
jeluliiton näkemyksen mu-
kaan ongelmana oli mm. se, 
että strategia mahdollistaa 
turpeenkaivun luontoarvoil-
taan merkittävillä, pääosin 
ojittamattomilla soilla. Stra-
tegia astui voimaan 1.2.2011, 
mutta se ei vaikuta meneil-
lään oleviin lupaprosessei-
hin. Vapo on viime vuosien 
aikana hankkinut hallintaan-
sa mittavan määrän suoalu-

eita Pirkanmaalla ja ulottanut 
turvetuotannon uhkan myös 
kaikkein arvokkaimmille suo-
jelemattomille soille ikään 
kuin tietoisena siitä, että tule-
vina vuosina lupien saanti tu-
lee vaikeutumaan. Strategia 
jättää myös ilmastopoliittiset 
realiteetit lähes käsittelemät-
tä.  Suomessa lähdetään siitä, 
että turpeenpolttoa voidaan 
kansallisilla päätöksillä jat-
kaa loputtomiin sisälsivätpä 
kansainväliset sitoumukset 
ja sopimukset mitä tahansa 
toimenpiteitä päästöjen ra-
joittamiseksi.  Meillä tuetaan 
turpeenpolttamista monin 
eri tavoin, vaikka se on haital-
lisin polttoaine ilmastolle ja 
ongelma soiden ekosystee-
mipalveluille.  Ympäristöasiat 
koskettavat meistä useimpia 
ainakin silloin kun ne tulevat 
riittävän lähelle omaa elinpii-
riä. Näin on käynyt jo monella 
mökkipaikkakunnalla Pirkan-

Ydinvoimaa

Ympäristö- ja 
luontoarvojen puolesta

maalla.  Turvetuotannon ve-
sistövaikutukset ovat saaneet 
monen ranta-asukkaan vaati-
maan oikeuksiaan puhtaisiin 
kalastus- ja uimavesiin.
Ympäristö- ja luontoarvojen 
puolustaminen vaatii poliitti-
sia päätöksiä. 

Katri Lavaste
Virrat Lapsiperheitä tuettava 

mm. seuraavasti
•  työn ja perheen yhteensovittamista helpotettava
•  vanhempainvapaita jaettava tasaisemmin
• äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen 
 vähimmäismääriin korotus
• jokaisen lapsen oikeus päivähoitopaikkaan säilytettävä
• pienituloisten nollamaksuluokka säilytettävä
• lapsilisä ei saa leikata toimeentulotukea
• verotukseen uusi keino, lapsivähennys
• sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä 
 hyvinvointipalvelut ovat tärkeitä, niiden 

oltava maksuttomia tai käyttäjämaksun 
oltava alhainen

Kai oma 
paperimies valitaan

KAnnAnoTTojA

KAnnAnoTTojA

Matti Hentunen, Eero Pirttijärvi ja Toivo Järvinen pohtivat 
päivän politiikkaa kansalaistapaamisessa.

Ahti Koivu, työsuojeluval-
tuutettu, Metsä Tissue

Timo Virtanen, pääluotta-
musmies, Metsä Tissue



SDP vaatii ikäihmisille ihmisarvoista, 
turvallista elämää. Ikääntyneet ovat 
sosiaalisesti kestävän ja toimivan yh-
teiskunnan kivijalka.

Oikeus yhteiseen hyvään kuu-
luu kaikille. Jokaisella kan-
salaisella on oltava oikeus 
vaikuttaa yhteiskunnan kehi-
tykseen riippumatta iästään, 
kunnostaan, varallisuudes-
taan tai syntyperästään.

SDP edellyttää vanhuspalvelulain pi-
kaista laatimista. Lailla säädetään 
vanhusten oikeudet palveluihin sekä 
palvelujen laatuvaatimuksista, ra-
hoituksesta ja valvonnasta.

Valtiovallan taholta on määri-
telty Laatusuosituksella kunti-
en vanhuspalvelujen minimi-
vaatimukset jo vuonna 2001. 
Monet kunnat ja kuntayhty-
mät ovat kuitenkin valvonnan 
vähäisyyden turvin unohta-
neet laatusuosituksen käytön 
vanhuspalvelujen suunnitte-
lun perustana. Seurauksena 
tästä ovat olleet monet vali-
tukset ja kantelut, joiden joh-
dosta tarvittavat selvitykset ja 
suunnitelmat on tehty pakon 
edessä, valvontaviranomais-
ten vaatimuksesta. Laki olisi 
yksiselitteinen ratkaisu van-

huspalvelujen järjestäjille.
Kaikkeen ikäihmisiä koske-

vaan lainsäädäntöön on otet-
tava määräykset ikäihmisten 
oikeudesta tulla kuulluiksi it-
seään koskevassa asiassa Eu-
roopan sosiaalisen asiakirjan 
periaatteiden mukaisesti. 

Vanhustenhoivassa on kyse ihmisar-
von toteutumisesta. 
Hyvinvointivaltiolla on va-
raa huolehtia lapsistaan ja 
vanhuksistaan. Hoiva ei saa 
olla suhdannepoliittinen ky-
symys. Vanhustenhoivan 
puutteet ovat olleet yleisesti 
tiedossa, ja ne on valvontara-
porttien avulla dokumentoi-
tu. Hoivan puutteet eivät ole 
yllätys, mutta niiden rajuus 
on. Lääninhallitusten rapor-
teissa näkyy yhtenä selittävä-
nä tekijänä liian vähäinen hoi-
vahenkilöstö.

Kyse on myös tasa-arvosta. 
Suurin osa laitoshoivan tarvit-
sijoista on naisia ja suurin osa 
hoitajista on naisia. 

On tärkeää, että ikäihmiset pysyvät 
henkisesti ja fyysisesti aktiivisina yh-
teiskunnan jäseninä. 
Ikäihmisille tulee tarjota yh-
teiskunnallisia palveluja 
edulliseen hintaan tervey-

denhuollon, sosiaalitoimen, 
joukkoliikenteen, kulttuurin ja 
liikunnan alueilta. Eläkkeen-
saajien yhdistyksiä ja muita 
ikääntyvien parissa toimivia 
järjestöjä tulee tukea järjes-
tämällä kokoontumis- ja har-
rastustiloja mahdollisimman 
joustavasti ja maksuttomasti. 

Paljon puhuttu ”kolmas sek-
tori” toimii teoilla ja tuella pa-
remmin kuin juhlapuheilla.

Hoito- ja hoivapalvelujen 
osalta palvelujen läheisyys 
tukee parhaiten palvelujen 
saatavuutta ja ikääntyneen 
sekä hänen läheistensä mah-
dollisuutta sosiaalisesti nor-

maaliin elämään. Liikkumisen 
järjestäminen kaukana sijait-
seviin tutkimus- ja hoitopal-
veluihin on hankalaa ja seu-
rauksena on usein hoitojen 
ja tutkimusten lopettaminen. 
Vaihtoehtona yleensä olisi 
vain yhden työntekijän liikku-
minen vanhusten luo. Kotona 
asumisen tueksi on vanhuk-
sille taattava kohtuuhintaiset 
tukipalvelut ja annettava sel-
kokielistä tietoa tarjolla ole-
vista palveluista.

Palvelumaksujen tulee olla kohtuul-
lisia ja niiden perinnän oikeudenmu-
kaista ja tasapuolista.
Yhteiskunta teknistyy hui-
maavaa vauhtia. Tämä on joh-
tanut siihen että palvelujen 
ostaminen tietotekniikan vä-
lityksellä on henkilökohtaista 
palvelua edullisempaa. Kaikki 
ikäihmiset eivät ole tottuneet 
hallitsemaan erilaisia teknisiä 
laitteita. Tarvittaessa on lain-
säädännöllä turvattava koh-
tuuhintaiset palvelut iäkkäille 
palvelutavasta riippumatta. 

Omaishoitajien asemaa on parannet-
tava
Omaishoitajien tasavertainen 
asema on turvattava ja kor-
vaukset on säädettävä Kelan 

maksettavaksi. Omaishoitaji-
en säännölliset vapaapäivät 
ja lomat on turvattava laissa.

Eläkkeiden ostovoima on turvattava
Maan hallituksen tulee aset-
taa asiantuntijaryhmä selvit-
tämään kiireellisesti mahdolli-
suudet kehittää työeläkkeiden 
indeksijärjestelmää eläkkeen-
saajien ostovoiman turvaami-
seksi. Eläkeläisjärjestöjen asi-
antuntemusta on käytettävä 
arvioinneissa. Kansaneläkkei-
den tasoa on nostettava.

Eläkkeiden verotus oikeudenmukai-
seksi
Tuloveron tulevat muutokset 
eivät saa korottaa eläkkeiden 
verotusta suhteessa palkka-
tulojen verotukseen. Pienet 
eläkkeet on pidettävä verot-
tomina myös tulevaisuudes-
sa. Perusvähennystä sekä 
kunnallista eläketulovähen-
nystä on korotettava.

SDP:n SITOUMUS:
”Mikäli SDP on seuraavassa 
hallituksessa, tulemme säätä-
mään vanhuspalvelulain tur-
vaamaan ikäihmisten laaduk-
kaat palvelut.”

Tekstin kokosi Seija Tervonen 

Työn ja oikeudenmukaisuuden puolesta, 

Mikael Jungner
Puoluesihteeri

Työtä ja oikeudenmukaisuutta
Sosialidemokraatit puhuvat tulevissa vaaleissa työn ja 

oikeudenmukaisuuden puolesta. Tätä varten olemme antaneet 
kansalaisille kolme konkreettista vaalisitoumusta:

1) pääomavero ylös, koska verotus on tehtävä maksukyvyn mukaan
2) noin 25 000 nuorta työtöntä on saatava töihin tai opiskelemaan.

3) eläkkeitä ei leikata eikä pakkoeläkkeitä nosteta. 
Lisäksi tuloeroja kaventaaksemme tavoittelemme 100 euroa lisää 

perusturvaan siis työttömyys- ja muihin päivärahoihin ja lasten 
asemaa parannamme verotuksen lapsivähennyksellä ja 

toimeentulotuki perheille kuuluvat myös lapsilisät.

Jutta Urpilainen
Puheenjohtaja

Turvattu vanhuus

Mänttäläisiä ikäihmisiä lähdössä seurakunnan palvelupäi-
vään Eskolan leirikeskukseen. Suositussa päivässä on ohjel-
maa, hengen ja ruumiin ravintoa, virkistystä ja yhdessäoloa.

UINTIPäIVä
Mäntän uimahallissa 

su 3.4.2011 klo 12 - 16.
Tule virkistymään ja 

kuntoilemaan.
Uintipäivä on maksuton.

Järj. Mäntän 
Työväenyhdistys ry

Huomisen vaalit? Toivon vaa-
lit? Muutoksen vaalit?

Huomisen vaalit on teh-
tävä sovittamalla yhteen pit-
känajan tavoitteet mahdolli-
simman yksituumaisesti. On 
annettava poliittinen tuki niil-
le, jotka edistävät sinun ta-
voitteitasi ja sinun käsityksiäsi 
oikeudenmukaisesta yhteis-
kunnasta. 

Toivon vaalit? Ihminen tar-
vitsee toiveita ja unelmia. Sil-
loin on jotain, joka voidaan 
tehdä todeksi. Mutta hurs-
kaat toiveet eivät nyt yksin 
riitä. Tavoitteiden taakse tar-
vitaan pikaisesti tekoja. Ol-
koon toive siis myös se, että 
toimeen tartutaan. 

Muutoksen vaalit? Todella. 
Toiveista on siirryttävä tekoi-
hin, jotka johtavat muutok-
siin. Emme saa olla tyytyväi-
siä siihen vaiheeseen, että on 
otettu esiin muutosta tarvit-

Punainen viiva– nYT
sevia olosuhteita ja puhuttu 
kauniisti tavoitteista. Arvot-
tomat lupaukset ja mennei-
syyden tekemättömät työt li-
säävät vauhtia alamäkeen. 

Nyt eläkkeelle jäävä kan-
sanedustaja Jacob Söder-
man sanoo lehtihaastatte-
lussa: ”Eduskunta on kuin 
avaruusalus, jonka matkusta-
jat ovat erkaantuneet kauas 
tavallisen kansan todellisuu-
desta.” 

Ajatus on naseva ja älyk-
käänä miehenä Söderman 
tajuaa sen, että hän puhuu 
myös itsestään. Hämmästyt-
tävän vaikeaa tuntuu edusta-
jilla olevan säilyttää kosketus 
kadunmiehen ajatusmaail-
maan ja jopa omiin aikaisem-
piin ihanteisiinsa. Eduskun-
ta ei saa olla norsunluutorni, 
josta katsellaan rahvaan pie-
niä puuhia. 

Näinä aikoina ovat poli-

tiikan tekijät jalkautumas-
sa vaalityöhön äänestäjien 
keskuuteen – kuka milläkin 
eväillä. Ainakin hallituksen 
ja hallituspuolueiden eväät 
tuntuvat aika heppoisilta. 
Maan hallitus on säästänyt 
isoimmat ja vaikeimmat asi-
at seuraajalleen huomenlah-
jaksi. Näin on yritetty päästä 
ratkaisemasta ja jopa puhu-
masta vaalien alla näistä suu-
rista ongelmista. Ongelmis-
ta, joita ovat työllisyys- ja 
talouspolitiikka, säästökuu-
rit ja – leikkaukset, verotuk-
sen painopisteet ja ostovoi-
man tasa-arvoinen kehitys, 
samoin koko työelämän uu-
distaminen, työssä jaksami-
nen ja viihtyminen. 

Viime vuosina lähes kaik-
ki suuret ratkaisut ovat hyvi-
telleet varakkaita, ennestään 
jo hyvinvoivia ihmisiä. Taval-
linen kansa, eläkeläiset, yk-

sinhuoltajat ja muut yksinelä-
vät ovat jääneet ilman heille 
myönteisiä päätöksiä. Nouse-
va hintataso ja taksakoro-
tukset sekä ostovoiman vä-
heneminen ovat syitä, miksi 
PUNAINEN VIIVA  huhtikuus-
sa. 

Työpaikoilta kuuluva tyy-
tymättömyys kaikuu asioista 

päättävien korviin nyt entistä 
heikommin. Kuulo paranee 
vain jämerän punaisen viivan 
kautta.  

Kai Lindroos
paperityöntekijä, 

kansanedustajaehdokas 

Suomen Wanhat Toverit koos-
tuu pitkään yhteiskunnallises-
sa toiminnassa mukana olevis-
ta henkilöistä. Heillä on vahva 
sosialidemokraattinen aate ja 
sen mukainen näkemys yh-
teiskunnallisten asioiden hoi-
tamisesta ja kehittämisestä ta-
sa-arvoiseen suuntaan.

Mäntän Wanhat Toverit 
edustavat kuukausikokouk-
sissaan yhteensä hieman yli 
1000 vuoden elämänkoke-
musta. Olemme huolestunei-
na seuranneet porvarihallituk-
sen eriarvoistavaa politiikkaa. 
Vanhuspalvelut rapautuvat ja 
rikkaat rikastuvat sekä köyhi-
en määrä kasvaa.

Teesimme ovat: vanhuspal-
velulaki säädettävä, omaishoi-
tajien asemaa parannettava, 
eläkeläisten ostovoima taat-
tava, eläkkeiden verotus oi-
keudenmukaiseksi, vanhus-
palveluja kehitettävä, vanhoja 
kuultava, palvelumaksut koh-
tuullisiksi ja ikäihmisille lisää 
aktiviteetteja.

Käy äänestämässä.

Mäntän Wanhat Toverit

Äänestys-
kehotus

nuorisolle
• nollatoleranssi 
 nuorisotyöttömyyteen
• jokaiselle nuorelle 
 taattava 3 kk:n 
 työttömyyden jälkeen 

mahdollisuus työ-, 
 koulutus- tai harjoittelu-

paikkaan 
• opintotuki 
 sidottava indeksiin
• opintotukijärjestelmään 

laajempi remontti, nyky-
malli on monimutkainen 
ja kohtelee opiskelijoita 
eriarvoisesti 
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