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Ehdokkaat esittäytyivät demarien 
kampanja-avauksessa Tampereella

Kauppakeskus Koskikeskuksessa Tampereella oli lauantaipäivä 16.3.2019 täynnä ohjelmaa, 
kun Pirkanmaan sosialidemokraatit käynnistivät vaalikampanjansa. Paikalla olivat kaikki 
eduskuntavaaliehdokkaat, mutta löytyi sieltä eurovaaliehdokkaitakin.

Tilaisuuden avannut SDP:n varapuheenjohtaja Sanna Marin totesi, että vaaleissa on kyse siitä 
”haluammeko jatkaa eronneen hallituksen linjaa vai vaihdammeko sen ihmisläheiseen politiikkaan”.
Se tarkoittaa muun muassa sitä, että tavalliset ihmiset; palkansaajat, opiskelijat, maan rakentaneet 
eläkeläiset ja kaikki vähäosaiset nostetaan politiikan keskiöön.

Tilaisuuden juontanut Euroopan parlamenttiin ehdolla oleva Kaisa Penny tarjoili ehdokkaat 
kolmen ehdokkaan annoksina.
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Ensimmäisenä esiintyi Kaisa Läärä, joka painotti muun muassa tunnin junan tärkeyttä. Puolet 
maan bruttokansantuotteesta tehdään pääradan varrella, siksi nopeat yhteydet ovat tarpeen. Hannu 
Järvinen halusi sopimisen takaisin työelämään. Kun asioista on sovittu, tulokset ovat olleet sen 
mukaiset. Maria Päivänen kiinnitti huomion lapsiperheiden heikentyneeseen asemaan ja toivoi 
resursseja lastensuojeluun.

Ja sitten olikin vuorossa kulttuuria eli taikuri Marko. Hänen narutemppunsa ja jonglöörin taitonsa 
veivät mukanaan niin lapset kuin aikuisetkin.

Tilaisuuteen oli kutsuttu todellinen työelämän 
tuntija; Julkisten ja Hyvinvointialojen 
Ammattiliiton (JHL) puheenjohtaja Päivi Laine.
Hänen mukaansa Juha Sipilän hallitus on 
jättänyt työmarkkinatkin huonoon jamaan. 
Puheenjohtaja vaati Kiky-sopimuksen jatkon 
torppaamista ja aktiivimallin kuoppaamista.



Lähikirjastot turvattava
Penny johdatti seuraavaksi esittelyyn Pia Viitasen, Lähikirjastojen puolustajana tunnetun Viitasen 
mielestä kulttuuri kuuluu kaikille. Tämäkin tavoite perustuu tasa-arvoon. Johanna Loukaskorven 
mukaan opetus ja koulutus ovat aina olleet oleellinen osa SDP:n politiikkaa. Sitä, että lapset tulevat 
erilaisista oloista kouluun, on tasannut demareille tärkeä peruskoulu. Nytkin on vastaavanlaisen 
perustyön vuoro. Jukka Gustafssonin mukaan lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta on tehtävä 
tämän päivän peruskoulu. Hän muistutti, että Sipilän hallitus leikkasi toisen asteen koulutuksesta 
200 miljoonaa euroa ja 1 600 opettajaa irtisanottiin.



Leena Mankkinen vaati hoitajamitoitusta vanhustenhoitolakiin. Se olisi iso turva vanhuksille, 
helpottaisi vanhustenhoivan valvontaa ja hoitajien rekrytointia. Esa Järvenpää korosti myös 3-, 9- 
ja 12- tien ongelmien ratkomisesta. Ne eivät saa jäädä rautateiden varjoon. Hanna Laine taas katsoi
subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautuksen tärkeäksi. Myös ryhmäkokoihin on kiinnitettävä 
huomiota.

Pormestari Lauri Lyly juttusilla Jarkko Auvisen 
(vas) ja Usko Rinkarin kanssa..

Tilaisuudessa mukana ollut Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly edellytti, että 
kaupungistumiskehitys ja sen seuraukset on tunnustettava. Koko maan kehitys lepää isojen 
kaupunkien harteilla. Maan tulevaisuuteen vaikuttavat myös oppiminen ja osaaminen. Opintie alkaa
varhaiskasvatuksesta ja jatkuu vielä työelämässäkin.



”Ilman maapalloa ei ole muutakaan”

Sofia Julinin mukaan huomio on kiinnitettävä ilmastomuutoksen torjuntaan. On toimittava heti, 
”muutoin olemme myöhässä”. Ilmari Nurminen painotti murheita, joita syntyy, jos vanhusten 
hoito jätetään monikansallisten yritysten bisnekseksi. Voitontavoitteluun on tämän asian osalta 
”saatava stoppi”. Taru Tolvanen toivoi Suomeen ”Islannin mallia”. Kun nuorille yhteiskunnan 
panostuksella taatan harrastuksia ja mielekästä vapaa-ajanviettoa, heidän ongelmansa alkoholin ja 
huumeiden käytön osalta vähenevät. Näin on tehty ja tapahtunut Islannissa.



Samoilla linjoilla oli Marko Asell.  Hän katsoi liikunnan olevan ennaltaehkäisevää toimintaa 
monien sairauksien suhteen. Siksi lähiliikuntapaikoista on pidettävä huolta. Se edellyttää vähän 
rahaa suuriin hyötyihin verrattuna. Joni Kumlander puolestaan kertoi, että esimerkiksi 14-vuotiaan
lapsen tullessa lastensuojelun piiriin hänen taustojensa selvittely paljastaa ongelmia olleen jo lapsen
neuvolaiässä. Olisi pyrittävä ennaltaehkäisevään toimintaan, jotta kalliimmaksi tuleva jälkihoito 
vältettäisiin. Eero Pirttijärvi muistutti, että kun puhutaan pääradan kehittämisestä, tahtoo unohtua, 
että Pohjois-Pirkanmaalla on paljon kyliä, joista ei julkisella liikenteellä pääse kaupunkien 
keskustaan. Hän näki tarpeelliseksi junaradan Nokialta Mänttä-Vilppulaan.

Puoluesihteerin puheenvuoro

Ehdokkaiden esittelyn tässä vaiheessa juontaja Kaisa Penny puhalsi jälleen pilliinsä ja antoi 
puheenvuoron SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholmille.

Rönnholm tiivisti SDP:n vaaliohjelman kolmeen 
kohtaan: Palvelut on saatava kuntoon, kaiken 
toiminnan pitää perustua paitsi ekologisesti myös 
sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen 
ja maan talous on saatava kuntoon.

Puoluesihteerin mukaan Suomen hiilineutraalisuutta 
tavoitellaan vuoteen 2035 mennessä. Hänen 
mielestään on ”yhdessä suunniteltava”, miten tavoite 
saavutetaan. Rönnholmin mukaan ilmasto-ongelmia 
aiheuttavasta suuresta kulutuksesta on helpompi 
kuinpienestä ottaa vähän pois. 



Pirkanmaan Demarinaisten puheenjohtaja Tuula 
Petäkoski-Hult ehti jutella europarlamentaarikko 
Miapetra Kumpula-Natrin kanssa, vaikka pöydällä 
oleville pusuillekin oli kysyntää.

Miapetra Kumpula-Natri on ehdokaana EU -vaalissa.

Ja jälleen ehdokkaat ääneen

Marie Kuusinen kertoi Teollisuusliiton luottamustehtävissä huomanneensa, että ammatillisesta 
koulutuksesta puuttuu välineitä, joita opetuksessa tarvitaan. Lisäksi koulupäiviä on vähän, ja 
oppilaat ovat työpaikoilla, joissa kukaan ei välttämättä heitä opeta. Jari Roslöf oli Kuusisen kanssa 
samoilla linjoilla ja vaati, että varat toisen asteen koulutukseen on palautettava. Hänen mielestään 
ratkaisevaa on, että työhön opastajia työpaikoilta löytyy. Pienissä yrityksissä se ei ole lainkaan 
varmaa. Jyri Keränen puolestaan totesi, että omaishoidolle on saatava yhtenäiset kriteerit. 
Omaishoito on hänen mielestään hyvää hoitoa, koska sitä antavat hoidettavan läheiset. 
Omaishoitajia on kuitenkin tuettava esimerkiksi heidän lomapäivänsä turvaamalla..
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