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Viime vaaleissa saivat 
porvarilliset puolueet yh-
dessä sellaisen enemmis-
tön, että ne miehittivät 
täällä ja koko maassa kes-
keiset paikat jättäen dema-
rit sivuun.  Nyt kansalaisil-
la on tulosten arvioinnin 
aika. Galluppien perusteel-
la näyttää siltä, että halli-
tuspuolueiden kannatus 
on pudonnut rajusti ja on 
jo alle 50 prosenttia. Sen si-
jaan demarien kannatus on 
hyvässä kasvussa. Kaverika-
pitalismi ja kaiken yhtiöittä-
minen näyttävät syövän eri-
tyisesti perussuomalaisten 
ja alkiolaisten keskustalais-
ten kannatusta. Sosiaalipo-
litiikan emeritusprofesso-
ri Jorma Sipilän käsitykseen 
on helppo yhtyä, että halli-
tus asettaa sote-palvelujen 
tuottajat samalle viivalle, 
mutta eläkeläiset, pienyrit-
täjät, työttömät ja kotiäi-
dit saavat tyytyä leikattuun 
palveluun. Palvelujen tarvit-
sivat ei ole samalla viivalla.

Juha Sipilän hallitus ke-
huu tekevänsä paljon pää-
töksiä. Totta kai, kun en-
sin päätetään tehdä ja 
heti perään tehdään pe-
ruutuspäätös. Soini vielä 
iloitsi molemmista vene-
veropäätöksistä. Asioiden 
valmistelussa ja päätösten 
teossa on ollut jatkuvaa 
sählinkiä sekä valtakun-
nan että kunnan tasol-
la. Hallituksen leikkaukset 
ovat kohdistuneet eniten 
pieni- ja keskituloisiin sekä 
heikossa työmarkkina-
asemassa oleviin. Rikkaita 
suositaan ja köyhiä kyyky-
tetään.

Sosiaali- ja terveysuu-
distus takkuaa jatkuvas-
ti. Arvostettu arkkiatri Ris-
to Pelkonenkin huolestui 
kirjoittaessaan Lääkärileh-
teen, että pitääkö koko ala 
sotkea, kun nykyiset on-
gelmat olisi voitu korjata 
pienillä uudistuksilla. So-
sialidemokraatit ovat sa-

maa mieltä. Rahoitetaanko 
maakuntahallinto reuna-
alueiden palveluita karsi-
malla? Mitenkähän monta 
sote- yksikköä on Mänttä-
Vilppulassa jatkossa?

Yhteisten asioiden hoito 
edellyttää luottamusta ja 
erilaisten näkemysten kun-
nioittamista. Tänä valeuu-
tisten ja populismin aika-
na on vaarana, että ihmiset 
vieraantuvat demokratias-
ta. Niinpä vitsistä voi tul-
la totta. Mänttä-Vilppulan 
kaupunginhallitus nime-
si kaupungintalon kokous-
huoneet kirosanoilla: Hii-
vatti, Pirskatti, Kehveli ja 
Peijakas. Demarien asialli-
nen ehdotus hävisi puheen-
johtajan äänellä. Mitähän 
päätös kertoo nykyisistä 
päättäjistä. Harkitsepa tätä 
kuntavaaleissa.

PÄÄKIRJOITUS

LUOTTAMUSTA 
EI VOIMASANOJA

Suomi täyttää tänä vuon-
na sata vuotta. Saamme 
olla monella tapaa kiitolli-
sia itsenäisestä isänmaas-
tamme. Se Suomi on an-
tanut myös minulle paljon: 
kouluttanut maksuttomas-
ti, huolehtinut terveydes-
tä ja tukenut kun on ollut 
vaikeaa. Olen siitä Suomes-
ta kiitollinen, ja olen kiitol-
linen etenkin niille monille 
sukupolville, jotka ovat ol-
leet sitä rakentamassa. 

Tästä huolimatta yhteis-
kunnassamme on paljon 
myös korjattavaa näin juh-
lavuonna ja sen jälkeen-
kin. Etenkin pitkäaikaistyöt-
tömyys ja ihmisten välisen 
eriarvoistumisen kasvu 
huolestuttavat minua to-
della. Niihin meidän on 
puututtava. Meidän tehtä-
vämme on antaa ihmisil-
le toivoa paremmasta Suo-
mesta, kaikille. Annetaan se 
toivo yhdessä ihmisille ke-
vään kunnallisvaaleissa. 

Sitä toivoa tarvitaan, kos-
ka perusoikeistolaisen hal-
lituksen politiikka on ollut 
viime vuodet kansalaisia 
eriarvoistavaa ja epäoikeu-
denmukaista. Pienituloiset 

ovat joutuneet yhä ahtaam-
malle. Esimerkiksi tuorees-
sa valtiovarainministeriön ja 
palkansaajajärjestöjen tut-
kimuksessa todetaan, että 
palkansaajien ostovoima on 
jäämässä tänä vuonna nol-
laan ja ensi vuonna painu-
massa jopa miinukselle. 

Vaikka hallitus on keven-
tänyt verotusta ja työllisyys 
on hieman parantunut, 
niin leikkausten johdos-
ta kasvava inflaatio on syö-
mässä tämän hyödyn. Suu-
rimmat tähän johtaneet 
syyt ovat muun muassa 
ajoneuvoveron korottami-
nen, sairaalamaksujen nos-
taminen, polttonesteiden 
hintojen nousu ja kiky-so-
pimuksen myötä työnan-
tajamaksujen siirtäminen 
palkansaajille sekä ne lu-
kuisat leikkaukset kaikis-
ta pienituloisimpien kan-
salaisten toimeentulosta. 
Siksi meidän sosialidemo-
kraattien on saatava halli-
tus muuttamaan politiikan 
suunta. Pienituloisille ei voi 
vierittää kokonaan talou-
den tasapainotustalkoita. 

Sain hetki sitten kunni-
an tutustua paikallisten de-

mareiden kanssa Pihlaja-
kodin toimintayksikköön 
ja Kaarikadun asumispal-
veluihin. Oli ilo huomata, 
kuinka vammais- ja van-
huspalveluihin on panos-
tettu Mänttä-Vilppulassa. 
Sain Pihlajakodilla mon-
ta uutta ystävää, aina kuu-
luisasta kuvataitelijasta ur-
heilunystävään. Vierailuista 
jäi lämmin ja välittävä tun-
ne. Eduskunnassa vaikutan 
sosiaali- ja terveysvaliokun-
nassa ja haluan siksi tule-

vassa sote-uudistuksessa 
varmistaa, että vanhus- ja 
vammaispalveluita ei hei-
kennetä ja lähipalveluista 
koko maakunnassa pide-
tään huolta. Se on tärkeä 
arvovalinta minulle, mutta 
myös 100-vuotiaalle Suo-
melle. 

Sata-vuotiaalle Suomelle 
yhteinen lahja voisi olla toi-
sista välittäminen. Varsinkin 
tässä ajassa on tärkeää, että 
kaikki pidetään mukana. Se 

HYVÄÄ SUOMI100 – JUHLAVUOTTA

ei maksa mitään, mutta se 
lähtee meistä jokaisesta it-
sestämme. Solidaarisuus 
toisistamme on Pohjois-
maisen hyvinvointivalti-
on yksi peruspilareista, jota 
on vahvistettava tulevalla-
kin vuosisadalla. Yhdessä 
voimme rakentaa parem-
paa Suomea meille kaikille. 
Hyvää juhlavuotta! 

Ilmari Nurminen
kansanedustaja (sd.) 

Pirkanmaa

Kansanedustaja Ilmari Nurminen tutustui 
Vilppulaan kesällä 2016.

Sipilän hallituksen raken-
teelliset muutokset ovat 
koskettaneet myös mei-
dän kuntamme työteki-
jöitä. Kilpailukykysopimus 
”kiky” aiheuttaa menetyk-
siä pienipalkkaisille suo-
rittavan portaan työnteki-
jöille, joista suurin osa on 
naisia. Sopimuksen mu-
kaan vuosityöaika pitenee 
kokoaikatyössä keskimää-

KIKY JA KUNTATYÖNTEKIJÄT
rin 24 tuntia. Ansiotaso py-
syy samana.

Millä tavalla kiky tuo lisää 
työpaikkoja ja ostovoimaa? 
Miten se luo tasa-arvoa 
työelämään, hyvinvointi-
palveluihimme tai lapsiper-
heille? Jääkö palkasta pa-
kollisten menojen jälkeen 
mitään lasten harrastuksiin 
ja leireihin?

Minun mielestäni ei mi-

tenkään, päinvastoin!  Lo-
marahan leikkaus vie 
useilta perheiltä mahdol-
lisuuden edes pieneen lo-
mamatkaan kotimaassa. 
Myös kuntien talousarvi-
oissa on varauduttu vero-
tulojen laskuun. 

Meidän sosialidemo-
kraattien tulee työsken-
nellä myös kunnassamme 
niin, että hyvinvointipalve-
lut taataan tasa-arvoisina 
kaikille kuntalaisille. Kilpai-
lun pitää tapahtua reiluil-
la ehdoilla. Perheille pitää 
antaa mahdollisuus tasok-
kaisiin lasten ja nuorten 
harrastus- ja koulutusmah-
dollisuuksiin kunnassam-
me.

Marika Ala-Herttuala

Esimerkkinä kunnan palveluksessa olevan siivoojan 
ostovoiman heikennys:
- tehtäväkohtainen palkka n. 1800€/kk x 12 kk
= 21 600€ + lomaraha 1300€  = 22 900€
- lomarahan leikkaus -30% = 390€
- 3 x päiväpalkka; 3x60 = 180€
- yhteensä = 570€

   
Pensasaidan välinen aukko 
suureni kovassa käytössä.
Nuorempi nainen
haki puutarhan antimia
ja hilloreseptejä
tai kävi ihmettelemässä 
harakan hyökkimistä
talitinttiä kohti
-henkensä heitti tintti.
Saatuaan kahvikutsun
tarvitessaan kuuntelijaa
tai tuodessaan 
ylimäärähilloja
myös vanhempi nainen 
oikaisi aidan välistä,
se oli naisten reitti.
Miehet kulkivat tien kautta.
Silloin tuli aidat leikatuiksi,
pihat auratuiksi.

Vaihtokauppaa kaikki,
elämänkokemuksista
nuorista voimista
-ja toveruudesta.
Aita on umpeutunut.
Vanhempi pariskunta 
lähtenyt,
toinen manan majoille
toinen muistinsa 
ulottumattomiin.

Irma Rönni



Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Kolhos-
ta. Synnyin kuusilapsi-
sen työläisperheemme 
vanhimpana ja jo hyvin 
nuoresta olen tottunut 
huolehtimaan muista. En-
simmäinen työni oli vah-
tia sisaruksiani 13-vuoti-
aana, kun äitimme lähti 
kesän ajaksi töihin. Keski-
koulun viisi luokkaa kävin 
Haapamäellä. Sen jälkeen 
ajattelin pitää opiskelusta 
välivuoden ja mennä töi-
hin ansaitsemaan opiske-
lurahoja. Elämällä oli kui-
tenkin muita suunnitelmia 
varalleni. Menin naimisiin. 
Saimme kolme poikaa ja 
rakensimme omakotita-
lon. Kun nuorin poikamme 
lähti kouluun, niin minäkin 
innostuin opiskelusta. Suo-
ritin työn ohella ensin kol-
mevuotisen markkinoin-

ti-merkonomi tutkinnon ja 
myöhemmin markkinoin-
tisihteerin tutkinnon Mark-
kinointi-instituutissa.

Missä olet 
työskennellyt?
Työurani olen aloittanut 
G.A. Serlachius Oy:n Kol-
hon tehtailla erilaisissa teh-
dastöissä, mutta myös toi-
mistotöissä. Viisi vuotta 
kului Mäntässä, ensin Män-
tän Huoltotoimi Oy:n toi-
mistosihteerinä ja vuoden 
verran ammattikoulul-
la palkanlaskijana. Työura-
ni viimeisimmät 23 vuot-
ta työskentelin Kolhossa 
Formica IKI Oy:n tehtaal-
la palkanlaskijana. Työhöni 
kuului myös eri toimikun-
tien sihteerinä oleminen. 
Sydäntäni lähellä oli erityi-
sesti työsuojelutoimikunta 
ja siihen liittyvä työhyvin-
vointi.

Mitä harrastat?
Eläkkeellä olen ollut nyt 
kuusi vuotta, mutta aika 
ei ole tullut pitkäksi. Siitä 
on pitänyt huolen toimi-
minen Kolhon kyläyhdis-
tyksessä. Aluksi hallituksen 
jäsenenä, rahastonhoitaja-
na, kymmenen vuotta sih-
teerinä ja nyt viimeiset viisi 

Kevään kuntavaaleissa va-
litaan päättäjät tehtävään, 
jonka sisältö on vielä auki. 
Vaikka sosiaali- ja tervey-
denhuollon palvelu on 
uudistuksen myötä siirty-
mässä pois kunnilta, sen 
tavoitteet ovat vaaliohjel-
missa vahvasti esillä. Jos 
suunnitelmat toteutuvat, 
kunnan toiminnasta lohke-
aa suuri osa pois.
Uudistukseen on ladattu 
runsaasti odotuksia, kuten 
asiakkaiden vapaus valita 
palveluntuottaja. Kaikes-
ta huolimatta valinnanva-
paudesta syntyy hieman 
liian ruusuinen kuva.

Uudistuksen on määrä 
tuoda säästöjä, mutta toi-

saalta valinnanvapau-

den arvellaan jopa lisäävän 
kustannuksia. Keskimäärin 
n. 60 % kuntien menoista 
on ollut sosiaali- ja tervey-
denhuollon menoja.

Väitetään, että kuntien 
talousarviot pysyvät entis-
tä helpommin kurissa, jos 
ja kun Sote-menot siirty-
vät maakuntien huoleksi. 
Kaikesta huolimatta kulut 
jäävät silti yhä veronmak-
sajien kontolle.

 
Mänttä-Vilppulan ter-
veydenhuollon tämän 
hetkisestä toiminnasta

Paljon on ehtinyt tapah-
tua Mäntävuoren Terveys 
Oy:n aloitettua toimintan-
sa vuoden 2013 alussa.

Aikaisemmin lääkäripal-
velut hoidettiin osin ul-
komaalaisilla lääkäreillä. 
Lääkärit vaihtuivat usein. 
Jotkut olivat vain joitakin 
viikkoja, osa ehkä noin kak-
si - kolme kuukautta paikal-
la Mänttä-Vilppulassa.

Vastaanottoaikoja ei tah-
tonut saada ja asiat eivät 
toimineet sovitulla tavalla. 
Samoin hammaslääkäreis-
tä oli pulaa ja heidän saa-
misensa tänne oli vaikeaa.

Tällä hetkellä Pihlajalin-
nan lääkärit työskentelevät 
meillä vuoden verran, osa 
heistä on toiminut jo pi-
tempään, joten pysyvyyttä 
on enemmän entiseen ver-
rattuna.

Lääkärin vastaanotolle 
pääsee kahden - kolmen 
viikon kuluessa, kiireelli-
set tapaukset hoidetaan 
heti. Hoitajan vastaanotolle 
pääsee noin viikossa.

Hammaslääkärien virat 
ovat täytetty. Terveyden-
huollon tilat Sarapihassa 
ovat lähellä kuntalaisia.

Toimintaa kehitetään kai-
ken aikaa, mm. viedään 
hammaslääkärin ja suuhy-
gienistin palvelut kouluille. 
Hoitaja-lääkäri-työparimal-
lin kehittämistä jatketaan 
edelleen. Samoin päivystä-
vän sairaanhoitajan toimin-
taa tehostetaan ja kehite-
tään. Palveluiden saantia ja 

kuntoutusta parannetaan.
Hienoa todeta, että vii-

mein saatiin Vilppulaan-
kin näytteenottopiste. Se 
toimii kerran viikossa  Ma-
revan -lääkettä käyttäville. 
Aika kokeeseen varataan 
etukäteen.

Ei pidä kuitenkaan luul-
la, että kaikki asiat ovat tällä 
hetkellä hyvin ja kaikki toi-
mii.

Laadukkaiden sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelui-
den ylläpitäminen ja saata-
vuuden turvaaminen kai-
kille niitä tarvitseville on 
tärkeää.

Itse pidän erittäin tärkeä-
nä, että meillä on Sarapi-
hassa lääkäri paikalla viikon 
jokaisena päivänä 24 tun-
tia vrk:ssa. Tällä toiminnal-
la voimme turvata ja hoitaa 
esim. vuodeosastollemme 
entistäkin huonokuntoi-
sempia ja vaativaa hoitoa 
tarvitsevia potilaita, eikä 
heitä tarvitse lähettää niin 
herkästi kalliimpiin hoito-
paikkoihin.

Samalla tulee kuitenkin 
huolehtia, että myös hoito-
henkilökuntaa on riittäväs-
ti paikalla. Henkilöstön jak-
saminen ja hyvinvointi on 
erittäin tärkeää. Nykyinen 
palveluntuottajamme on 
tuonut myös erikoislääkä-
reiden poliklinikkapalvelu-
ja lähipalveluina.

Asiakastyytyväisyyttä on 
mitattu laitteilla, joita on 
hammashuollon, lääkärin 
vastaanoton sekä ensiavun 
auloissa. Raportit saadaan 
viikoittain. Niistä voidaan 
nähdä jopa tunnilleen mil-
laisia vastauksia on annet-
tu. Tyytyväisiä asiakkaita on 
n. 80 – 95 % riippuen koh-
teesta.

 
Ikäihmisten palveluista 
puhutaan paljon

Vuonna 2013 vanhuspal-
veluilla oli käytössä 205 
paikkaa mukaan lukien lai-
tospaikat, tehostettu palve-
luasuminen ja ostopalve-
lut. Silloin ostopalveluiden 
osuus oli 54 paikkaa. Ko-
tihoidossa oli monenlai-
sia ongelmia, myös organi-
sointi oli puutteellista. 

 Nykytilanteessa vanhus-
palveluilla on käytössä yh-
teensä 172 paikkaa mu-
kaan lukien laitospaikat, 
tehostettu palveluasumi-
nen ja ostopalvelut. Osto-
palveluiden osuus on 26 
paikkaa. Tehostetussa pal-
veluasumisessa ja laitos-
hoidossa valtakunnallisen 
tavoitteen mukaan Mänt-
tä-Vilppulassa tulisi olla 121 
- 151 paikkaa. 

Kotihoidossa on tapah-
tunut huomattava kehitys 
sekä työn organisoinnin 

SOTE-UUDISTUS – 
MAHDOLLISUUS VAI MAHDOTTOMUUS

että työntekijöiden työhy-
vinvoinnin osalta. Kyselyn 
mukaan työhyvinvointi on 
kohentunut kaikilla osa-
alueilla. 

Kehittämisprojekteja 
vuodelle 2017 - 2018 on 
monia, esim. palveluohja-
uksen kehittäminen (Ikä-
tori), kotikuntoutus, saat-
tohoito, omaishoitajien 
terveystarkastukset, en-
naltaehkäisevät kotikäyn-
nit, sotaveteraanien palve-
luohjaus, tulevaisuudessa 
mm. välimuotoisen asu-
mispalvelun kehittämi-
nen (ei- yövalvotut yksiköt, 
ikäihmisten perhehoito).

Kuten kirjoituksesta il-
menee, nykyinen palvelui-
dentuottaja on hoitanut 
velvoitteensa varsin hyvin 
ja on valmis kehittämään 
toimintaansa edelleenkin 
meidän kuntalaisten par-
haaksi.

Me Mänttä-Vilppulan so-
siaalidemokraatit haluam-
me ja teemme kaikkemme, 
että mahdollisesta Sote- 
ja maakuntauudistuksesta 
huolimatta saamme pitää 
omat terveydenhuollon 
palvelut edelleen lähipal-
veluina kaupungissamme.

Lasse Siltanen
Kaupunginvaltuuston ja 

-hallituksen jäsen

OHJENUORANA TASA-ARVO JA 
OIKEUDENMUKAISUUS

vuotta olen ollut yhdistyk-
semme puheenjohtajana.
Harrastuksista tärkeimmät 
ovat laulaminen kahdes-
sa kuorossa, lukeminen 
ja mökkeily. Aikaisemmin 
tein paljon käsitöitä, mutta 
pölyallergian vuoksi olen 
joutunut valitettavasti mel-
kein kokonaan luopumaan 
tästä harrastuksesta.

Tärkeän osan elämästä-
ni vie tietysti oma perhee-
ni. Pojillamme on yhteen-
sä kahdeksan lasta. Heidän 
kanssaan vuorotellen aika 
kuluu mukavasti kesällä 
mökillämme. Siellä on hyvä 
aina välillä ladata akkuja.

Millaisia arvoja ja elä-
mänohjeita sinulla on? 
Ohjenuoranani koko ai-
kuiselämäni ajan on ollut 
tasa-arvo ja oikeudenmu-
kaisuus.

Tämä ohje oli usein tar-
peen myös toimiessani 
työpaikkani toimihenkilöi-
den luottamusmiehenä. 
Lapsuuskodista saamaa-
ni ohjetta, tee aloittamasi 
työ kunnolla loppuun asti, 
olen yrittänyt noudattaa 
parhaani mukaan.

toimituksen tentissä
Tuula Juurakko

Energiatehokas jäähalli tarjoaa hyvät puitteet liikunnalle ja myös isoille kulttuuri-
tapahtumille.



Ei sovi työväenliikettä 
määritellä puusilmäises-
ti vain taloudellisen tasa-
arvon ajajaksi. Se on syn-
tymästään saakka ollut 
myös ansiokkaasti toimi-
va sivistysjärjestö. Pitkän 
työpäivän jälkeen jakset-
tiin kokoontua monipuoli-
siin yhteiskunnallisia ja tie-
dollisia valmiuksia antaviin 
opintopiireihin, näyttele-
mään, laulamaan, soitta-
maan, lausumaan, tanssi-
maan, urheilemaan. Oltiin 
tukemassa koulujen, kirjas-
tojen ja työväenopistojen 
perustamista. Osallistuttiin 
suurin sydämin ja pienin ta-
loudellisin voimavaroin. Yh-
teisin ponnistuksin onnis-
tuttiin. Aikaansaannokset 
ovat vielä nykyistäkin yh-
teiskuntaa hyödyttämässä.

On hienoa, että Mänt-
tä-Vilppula luokitellaan 
merkittäväksi kulttuuri-
kaupungiksi lähinnä Ser-
lachius-säätiön tukemien 
tyylikkäiden Gustaf- ja Gös-
ta- museoiden, kesäisten 

Kuvataideviikkojen ja mu-
siikkijuhlien ansiosta. KMV-
lehden palstoilla kiistellyistä 
taiteen kaupungille tuomis-
ta taloudellisista hyödyis-
tä tai hyödyttömyyksistä en 
kantaa ota. Ei kai se kulttuu-
rikaupungiksi tunnustautu-
minen pahaksikaan ole.

Pitää kuitenkin muistaa, 
että ns. korkeakulttuuri on 
vain osanen kulttuurin kir-
josta. Kulttuuria on mo-
nenlaista. Ei riitä maaseutu-
maisessa kaupungissa, että 
vain maalikylissä on kult-
tuuritarjontaa. Kulttuurin 
pitää olla monimuotoista 
ja myös tavallisen ihmisen 
saavutettavissa.  Autere-
opisto on esimerkillisesti 
tukemassa jokaisen oikeut-
ta saada osasensa kulttuu-
rista ja sivistyksestä. Toivon 
sen toimintaedellytysten 
säilyvän, että ei hienouden 
huumassa kurjistettaisi hy-
vää toimijaa. Kun syrjäkul-
man mummu sovittelee 
käsityöpiirissä punaista rai-
taa mattoon pirttinsä ko-

SDP:n 45. puoluekokous pi-
dettiin Lahdessa helmikuun 
ensimmäisenä viikonvaih-
teena. Mänttä-Vilppulas-
ta osallistuivat Pirjo Mikko-
nen, Eero Pirttijärvi ja Jorma 
Suonpää. Ylä-Pirkanmaalta 
edustajia oli myös Orivedel-
tä ja Virroilta.

Kokouksella oli kol-
me pääaihetta: henkilö-
valinnat, periaateohjelma 
ja aloitteet. Puheenjohta-
jan vaali sai tietenkin eniten 
huomiota. Aloitteita oli jä-
tetty kaikkiaan 209. Nyt hy-
väksyttiin 16-sivuinen ”Tu-
levaisuus ja uudet haasteet 
– Suuntaviivoja 2020-luvul-
le” asiakirja. Se on pohjana 
seuraavalle periaateohjel-
malle.

Kokouksen 12 valio-
kuntaa käsitteli aloitteet. 
Suonpää työskenteli liiken-
nevaliokunnassa.  Mikko-
nen oli järjestövaliokunnan 
ja Pirttijärvi talous-, vero-
, elinkeino-, kuluttaja- ja 
energiavaliokunnan jäsen. 
Mänttä-Vilppulan sos.dem 
kunnallisjärjestö oli jättänyt 
aloitteen. Siinä vastustettiin 
tehtyä sääntömuutosesi-
tystä, jossa puoluehallitus 
koostuisi piirien puheenjoh-
tajista, puolueen puheen-
johtajistosta ja puolueval-
tuuston puheenjohtajista. 
Kantamme oli, että tuollai-
nen järjestörakenne keskit-
tää valtaa ja jäsendemokra-
tia heikkenee. Aloitteemme 
hyväksyttiin. 

Henkilövalinnat olivat 
vaikeita äänestettäviä. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Antti 
Rinne. Ensimmäiseksi vara-

puheenjohtajaksi tuli San-
na Marin Pirkanmaalta ja 
Mänttä-Vilppulasta puolue-
valtuustoon Jyrki Lahtinen. 
Puoluevaltuusto on puolu-
een korkein päättävä elin 
puoluekokousten välillä. 

Yleiskeskustelussa käy-
tettiin hyviä puheenvuo-
roja. Etenkin nuoret olivat 
aktiivisia ja hyvin valmistau-
tuneita. Nuorisoliittolaisia 
oli paikalla noin 70, kokous-
edustajia kaikkiaan 500.

Tavoitteena on olla suu-
rin kuntavaalipuolue ja seu-
raavissa eduskuntavaaleissa 
pääministeripuolue. 

Rakennamme tasa-ar-
voista, vapaata ja soli-
daarista yhteiskuntaa. Pi-
dämme heikompien puolta. 
Ketään ei jätetä yksin, kaikki 
pidetään mukana. Tavoitte-

lemme sivistyksellisen, sosi-
aalisen ja taloudellisen eri-
arvoisuuden poistoa. Tämä 
tarkoittaa köyhyyden ja vä-
häosaisuuden poistamista 
ja hyvän elämän edellytys-
ten tarjoamista riippumatta 
syntyperästä, sukupuolesta, 
kansalaisuudesta tai asuin-
paikasta. 

Sivistyksen avulla voi-
daan aikaan saada kehitys-
tä yhteiskunnassa. Kaikille 
avoin maksuton koulutus 
varhaiskasvatuksesta lähti-
en edistää sivistystä ja hy-
vinvointia sekä työllisyyttä. 
Toisen asteen koulutusta pi-
tää olla lähellä tarjolla, jot-
ta nuori voi opiskella kotoa 
käsin. Kunnilla on oltava tar-
jolla kohtuuhintaisia harras-
tusmahdollisuuksia etenkin 
lapsille ja nuorille.

TERVEISIÄ PUOLUEKOKOUKSESTA

”HENKIRAHAN MAKSAN MINÄKIN EDESTÄNI”, 
SANOI NUMMISUUTARIN ESKO.

risteeksi, se on aivan yhtä 
hyvin kulttuuria kuin arvo-
taulun katseleminen mu-
seon seinällä. Paikkansa on 
molemmilla.

Kirjastot ovat tärkeitä si-
vistyksen sanansaattajia. 
Tällä hetkellä tuntuu, että 

Sosialidemokraatit ovat 
sitoutuneet YK:n jäsenmai-
den hyväksymiin kestävän 
kehityksen periaattei-
siin. Huolehdimme luon-
nosta ja ilmastosta. Luon-
nossa liikkuminen on meille 
tärkeää. Jokamiehen oikeu-
det on turvattava.

Sosialidemokraatit on 
työväenpuolue, myös 
pienyrittäjien puolue. 
Kaikilla pitää olla oikeus 
mielekkääseen työhön, ke-
hittää työtänsä ja saada siitä 
oikeudenmukainen korva-
us. Puheenjohtaja painotti 
linjapuheessaan mm. pien-
yrittäjien asemaa ja toi-
meentuloa. ”Pidetään koko 
Suomi asuttuna” jäi siitä 
myös mieleeni. 

Pirjo Mikkonen

Pohjaslahti ja Kolho saavat 
kirjastonsa pitää. Adressitko 
vai päättäjien ja virkamies-
ten viisaus ovat auttaneet 
toistaiseksi torjumaan lak-
kautuksen? Nimien kirjoit-
telu ei pitkän päälle auta, 
ellei kirjastoja käytetä. Toi-
von jokaisen nimensä raa-

Aamulla herätys ja se 
pää ylös, missä on silmät. 
On maanantai. Joskus ai-
kaisemmassa elämässä on 
tullut hieman kirottua vii-
konlopun jälkeistä aikaa, 
mutta nyt on toisin. Viik-
koni alkaa toimeliaasti, kun 
menen Sarapihaan tuttu-
jen ihmisten keskuuteen 
viettämään viikon avaus-
ta. Napakka jumppari saa 
viimeisetkin unen rippeet 
silmistä pois. Eihän jal-
ka enää mihinkään nou-
se, mutta ihmeen paljon 
elonmerkkiä vielä tästä lii-
kakilojen riivaamasta kro-
pasta löytyy. Askella var-
pailla, askella kantapäillä, 
askella normaalisti, kädet 
mukaan milloin ylös, sivul-
le, viistoon ja alas. Toinen 
jalka paikoillaan ja toista 
eteen ja taakse, vaihda jal-
kaa ja taas jatketaan.  Tun-
nin jälkeen kiitellään ja siir-
retään tuolit sivuun.

 Sitten on salivuoro. Raajat 
kullekin sopivin vastuksin 
käydään läpi. Sitten men-
nään tasapainoilemaan. Ei 
muuten ole ihan yksinker-
taista. Eihän toki nuoralla 
kävellä, mutta tasapainoa 
testataan seuraava tunti. 
Sitten syömään ja odotta-
maan iltapäivää. Hauskinta 
on sählyn tai gurlingin pe-
laaminen. Aivojumppa saa 
osallistujat kalkattamaan ja 
miettimään visaisia tehtä-
viä. Ääntä tästä porukasta 
löytyy riittämiin, luvalla tai 
luvatta. Ja hupsista, päivä 

ON HYVÄ PÄIVÄ 
TÄNÄÄN

on vierähtänyt iltapäivään. 
On päiväkahvin aika ja sit-
ten kotiin.

Arvatkaapa, missä on 
näin mukavaa. Päivätoi-
mintaryhmissä, jotka ko-
koontuvat arkisin Sara-
pihassa ja Punatulkussa. 
Kunto paranee huomatta-
vasti ja pienet rempat eivät 
tahtia haittaa. Kukin tekee 
voimiensa ja rajoitteidensa 
mukaan. Tämän toiminnan 
meille tarjoaa Mäntänvuo-
ren Terveys korvausta vas-
taa. Täytyy vain toivoa, että 
tätä saa tehdä vielä vuo-
sia eteenpäin niin, etteivät   
mitkään leikkurit osuisi tä-
hän toimintaan. Päivätoi-
mintaryhmien vaikutus 
näkyy itse kunkin kohdalla 
selkeänä toiminnan para-
nemisena. Joka vuosi teh-
tyjen seurantatestien avul-
la tarkastellaan tilanteen 
muuttumista. Parempaa 
ennaltaehkäisevää tervey-
den ja kunnon hoitoa ei 
osaa edes ajatella. Hyvä 
asia on myös se, että voi 
valita päivän, jolloin osallis-
tuu toimintaan. Ryhmien 
koot toki pitää ottaa huo-
mioon, siitä tiedon saa oh-
jaajilta. Mutta uskon, että 
kaikissa ryhmissä on yhtä 
kivaa kuin meillä maanan-
taisin. Suosittelen osallis-
tumaan. Tämä on muka-
vaa ja palkitsevaa.

Auli Välimäki

pustaneen ryhtyvän myös 
aktiiviseksi lukijaksi. Muka-
vaa on ja mitään ei mak-
sa. Jos kirjasto lakkaa, se ei 
uudestaan palaa. Menetet-
tyä on hyödytöntä haikail-
la. Olemassa olevasta kan-
nattaa voimiensa mukaan, 
tai vähän ylikin, pitää kiinni.

Pelimannin Penkillä 
Mänttä-Vilppulan kaupun-
gin Pohjaslahden kaupun-
ginosan Kolkin taajamassa
likellä Kalevalan päivää 
2017

Sirpa Timonen

SDP:n johto: puoluevaltuuston pj. Sirpa Paatero, puoluesihteeri Antton Rönnholm, 
pj. Antti Rinne, 1. vpj. Sanna Marin, 2. vpj. Maarit Feldt-Ranta ja 3.vpj. Ville Skinnari



Työtoiminta on ehdollistet-
tua toimintaa, joka ei aina 
ole antoisaa verrattuna sii-
tä saatavaan hyötyyn.

Ja taas parhaimmillaan 
siinä voi itse organisoida 
tekemisensä, kunhan ase-
tetut aikatavoitteet toteu-
tuvat.

Kuntouttava työtoimin-
ta määrittelee aika pitkäl-
le ne asiat, joiden puitteis-
sa asioita tehdään. Niiden 
luonne on enempi sosiaa-
linen ja avustava, mikä on 
ollut sen tarkoituskin alku-
perin. Siis pitää yllä työky-
kyä ja mahdollisuutta työl-
listyä palkkatyöhön. Tämä 
kuitenkaan ei ikärakenteen 
vuoksi toteudu läheskään 
tavoitteen mukaisesti, mut-
ta tuo useasti sisällön työt-
tömän päivään.

Neljä tuntia neljänä päi-
vänä viikossa antaa 9 euron 
korvauksen kutakin päivää 
kohden. 

Jos on sairas tai tarvitsee 

terveydenhuollon palve-
luita, niihin pääsee hakeu-
tumalla itse. Varsinaiselta 
sairausajalta ei makseta mi-
tään. Pienemmissä tuloissa 
tämä on taloudessa suuri 
lovi. Lääkärintodistus edel-
lytetään aina pidempiin 
poissaoloihin.  

Työttömien ennaltaeh-
käisevän terveydenhuollon 
hoito tuntuisi tarvitsevan 
uudelleen ajattelua.

Nykyisellään järjestelmä 
tukee toiminnallisuutta, jos 
siihen on tarvetta. Talou-
dellinen korvaus on tärkeä, 
vaikka ei aina vastaa lähel-
lekään raskasta työtä, jota 
on välillä paljonkin tarjolla.

Työtoiminnassa olevien 
henkilöiden keski- ikä on 
melko korkea. Tämä peilat-
tuna mahdollisuuteen työl-
listyä on hankalahko yhdis-
telmä. 

Sakari Pohjonen 

HARRIN AJATUKSIA 
TYÖTOIMINNASTA
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PERINTEINEN 
VAPPUKONSERTTI

1.5.2017 klo 16 
koulukeskuksen liikuntasalissa
Mäntän Työväenyhdistyksen soittokunta 

johtajanaan Antti Arola
Kahvitus alkaa klo 15.

Tarkemmin konsertista myöhemmissä
 ilmoituksissamme.

Tämä lehti tulee jaetuksi postitusteknisistä syistä osin naapurikuntien 
puolelle Pohjaslahden ja postinumeron 35820 alueilla.

Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatti
Toimituskunta: Vastaava päätoimittaja 
Auli Välimäki, Martti Anttila, Pirjo Mikkonen, 
Sakari Pohjonen ja Lasse Siltanen

KOKO PERHEEN
MAKSUTON UINTIPÄIVÄ
sunnuntaina  2.4.2017 klo 12.00–16.00 (15)

Mäntän uimahallissa

Tarjoamme kahviossa 
pullakahvit/pillimehut

Paikalla myös 
kuntavaaliehdokkaitamme

järj.  Mäntän Työväenyhdistys

Moni tietää päiväraha-asi-
at omakohtaisesti ja kikystä 
on kuultu lähes päivittäin, 
mutta kerrataan kuitenkin.

Ansiosidonnaisen päivä-
rahan saa 17 – 64-vuotias, 
jonka työsuhteen kesto on 
esim. puualalla 26 viikkoa ja 
vähintään 18 tuntia viikossa.

Kun tämä täyttyy, niin 
mahdollisen työttömyyden 
kohdatessa on heti ilmoit-
tauduttava TE-toimistoon. 
Siitä se alkaa. Ensimmäisek-
si on omavastuuaika, joka 
on viiden arkipäivän ( ma 
- pe ) mittainen. Tämän jäl-
keen on oikeutettu päivä-
rahaan, jos ei ole itse aihe-
uttanut irtisanomistaan.
 
Hallituksen muutokset 
edelliseen

Ansiopäivärahan enim-
mäiskesto on lyhennetty 

500 päivästä 400 päivään.
Jos työhistoria ei ole kol-
mea vuotta, kesto on 300 
päivää.
Omavastuuaika oli aiem-
min viisi päivää, nyt se on 
seitsemän päivää.

Jos kieltäytyy varmasta 
työpaikasta, karenssi on 90 
päivää, aikaisemmin se oli 
60 päivää.

Keppiä vai porkkanaa, 
sitä sopii kysyä.

 
Kilpailukykysopimus  
eli kiky 
 
Kiky-sopimusta luodessa 
uskottiin kilpailukyvyn pa-
ranemiseen, mikä jo sopi-
misvaiheessa oli haastava 
tavoite.
Työajan pidennys on 24 
tuntia, jonka sopimiseen 
annettiin oikeus paikalli-
sesti työpaikoille. 

ANSIOPÄIVÄRAHAA JA 
KILPAILUKYKYÄ

Kuinka tämä on luonut 
pienemmissä yrityksissä 
kilpailukykyä? Jos työtä ei 
ole riittävästi tarjolla, työ-
ajan pidennyksellä ei ole 
merkitystä. Tuli nähtyä pal-
jon vaivaa ja heitettyä aikaa 
hukkaan. 

Jos hallituksessa ajateltiin 
ratkaisun tuovan parempia 
työmahdollisuuksia, en itse 
ole nähnyt vielä niin käy-
vän.

Joka tapauksessa tähän 
mennessä ei ole saavutet-
tu toivottuja tuloksia.
Toteutus alkoi tämän vuo-
den alusta, vaikka sopi-
mus alun perin piti tehdä 
1.2.2017 mennessä.  
 

 Arto Lehtinen   

Mänttä-Vilppula 
on koulukaupunki.  
Meillä on erittäin hyvä 
lukio ja ammatillinen 
oppilaitos. Kiinteistöt 
ovat kunnossa, opettajat 
ovat erinomaisia, mutta 
rahasta on pula. 

Viimeaikaiset leikkaukset 
toisen asteen koulutukses-
sa ovat aiheuttaneet mm. 
ammattikoulussa lähiope-
tuksen vähenemiseen. Ke-
hitys ei ole hyväksyttä-
vää, koska siitä väistämättä 
seuraa oppilaiden saaman 
opetuksen heikkeneminen. 
Siihen ei ole varaa. Koulun 
on valmistettava viimeisen 
tiedon omaavia, motivoi-
tuneita ammattilaisia, jot-
ka työllistyvät nopeasti yri-
tyksiin. Hyvänä esimerkkinä 
voidaan mainita nyt uusis-
sa ja ajanmukaisissa tilois-
sa toimiva lentokonealan 
koulutus.  Osaavat pärjää-
vät työmarkkinoilla. ”Osaa-

vat luovat maailmoja” 
kuten Saskyn otsikossa sa-
notaan.

Lukiossa ongelmak-
si ovat muodostuneet di-
gitalisoitumisen ja uuden 
opetussuunnitelman mu-
kanaan tuomat haasteet. 
Tiedon haku ei enää ta-
pahdu pelkästään kirjoista 
lukemalla. Parhaaseen op-
pimistulokseen päästäk-
seen on risteiltävä ”tiedon 
valtateillä”, digitekniikan 
syövereissä. Opiskelu vaa-
tii kalliiden kirjojen lisäk-
si taloudellisesti arvokkaat 
välineet: laskimen, kannet-
tavan tietokoneen ja toimi-
vat tietoliikenneyhteydet. 
Edellä mainittujen puuttu-
minen on este hyviin tu-
loksiin pääsemiselle. Lait-
teiden joustava käyttö on 
edellytys selvitä kiitettä-
västi opiskelussa ja päättö-
kokeessa. Koe toteutetaan 
jo nyt osaksi ja lähitule-

vaisuudessa lähes koko-
naan tietokoneiden avulla.  
On mietittävä, voiko koulu 
kaupungin tuella olla aut-
tamassa kalliiden opiske-
luvälineiden hankinnassa. 
Toteutus voi olla vuokra-
us, yhteishankinta tai joku 
muu tapa, jolla henkilökoh-
taiset oppimisvälineet saa-
daan opiskelijoille heti luki-
on ensimmäisellä luokalla.

Mänttä-Vilppula on tai-
dekaupunki. Lasten ja 
nuorten on varhaiskasva-
tuksesta lähtien pystyt-
tävä hyödyntämään kau-
punkimme taideaarteita 
ja taiteisiin liittyvää osaa-

OSAAVAT LUOVAT MAAILMOJA

mista. Yhteistyö koulu-
jen, Serlachius-museon 
ja kaupungin muiden tai-
detoimijoiden kanssa on 
saatava saumattomaksi. 
On mietittävä miten asi-
assa voidaan edetä. Hyviä 
asiantuntijoita täältä ei ai-
nakaan puutu. Kaupun-
gistamme ei myöskään 
puutu ideointikykyä ja -ha-
lua.  Voiko vahva taidepai-
notteisuus urheilun lisäk-
si olla tekijä, jolla saadaan 
lukioomme ja ammattiop-
pilaitokseemme lisää veto-
voimaa ja kilpailukykyä yli 
kunta- ja maakuntarajojen.  

Martti Anttila 

www.manttavilppulasosialidemokraatit.fi
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Ala-Herttuala Marika
tradenomi, lähihoitaja

Jatkola Ilkka 
koneistaja 

Lahtinen Kyllikki 
eläkeläinen 

Moksén Mika Sit.
lähihoitaja 

Pohjala Jukka 
mittausmies 

Virtanen Jari 
kiinteistönhoitaja 
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Anttila Martti
henkilöstöpäällikkö, 
eläkeläinen

Juurakko Tuula 
palkanlaskija, 
eläkeläinen 

Laurinmäki Matti 
eläkeläinen 

Nieminen Kalle 
voimalaitoskäyttäjä

Pohjonen Sakari 
eläkeläinen 

Vuorinen Nina Sit.
parturi-kampaaja, 
kosmetologi 
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Aronen Tommi 
kiinteistönhoitaja

Järvinen Marru 
sihteeri, 
eläkeläinen 

Lehtinen Arto 
konepuuseppä, 
pääluottamusmies

Pellonpää Pasi 
lähihoitaja 

Siltanen Lasse 
toimitusjohtaja, 
eläkeläinen 

Vuorinen Tommi 
eläkeläinen

Blomqvist Håkan Sit.
eläkeläinen

Koivu Ahti 
työsuojeluvaltuutettu 

Lintula Saila 
diakonissa 

Peltonen Riikka 
prosessinhoitaja

Suntila Veijo Sit.
postinjakaja, 
työtön 

Välimäki Auli 
työsuojeluvaltuutettu, 
eläkeläinen

Hietanen Kalevi 
kirvesmies, 
pääluottamusmies

Koskinen Tatjana Sit. 
opettaja 

Mikkola Esa 
liikuntapaikkamestari, 
eläkeläinen 

Pirttijärvi Eero 
yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatti

Turpeinen Jari 
insinööri (AMK), 
opettaja 

Hurme Teijo 
putkimies 

Lahtinen Jyrki 
paperityöntekijä, 
eläkeläinen 

Mikkonen Pirjo 
sosiaaliohjaaja, 
eläkeläinen 

Pohja Paavo 
lentokoneasentaja

Turpeinen Jyri 
linja-autonkuljettaja 

MANTTA-VILPPULA SOSIALIDEMOKRAATIT

Pidetään kaikki mukana  

 Äänestä sosialidemokraatteja

www.manttavilppulasosialidemokraatit.fi



VAALI-INFO 
ÄÄNESTYSPAIKAT 
JA –AJAT
Vaalipäivä su 9.4.2017 
klo 9–20
Vilppulan kunnantalo Keskuskatu 2
Kolhon koulu Postitie 2 
Pohjaslahden kylätalo Pohjaslahdentie 2560
Mänttä-Vilppulan kaupungintalo Seppälän puistotie 15
Savosenmäen koulu Rajakatu 2A

ENNAKKOÄÄNESTYS
ke 29.3.2017 – ti 4.4.2017
Mänttä-Vilppulan kaupungintalo: 
arkisin klo 10 – 18, viikonloppuisin klo 12 – 16
Vilppulan kunnantalo: 
arkisin klo 10 – 17, viikonloppuisin klo 12 – 16

Äänestäjä on velvollinen todistamaan 
henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu 
henkilöllisyyden todentava kuvallinen ja virallinen 
asiakirja).

Kotiäänestys
Halu kotiäänestykseen on ilmoitettava 
keskusvaalilautakunnalle viimeistään ti 28.3.2017 
ennen klo 16. 
Puh. (03) 488 8422 ja 044 728 8391

Jos tarvitset kuljetusta vaalipaikalle, soita
Kolho Seija Tervonen 050 036 7148
Mänttä Lasse Siltanen 044 059 9233
Vilppula Ahti Röyskä 040 053 4825
Pohjaslahti Markku Alin 050 543 5129

Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit

TAVOITTEITA 
UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN KUNTA
• Talouskasvu ja työllisyys määrittävät kuntatalouden 

suunnan.
• Kaupungin on oltava aloitteellinen työllisyyden hoidos-

sa.
• Kaupungin kehittämisyhtiöiden on tuettava paikkakun-

nalla olevia yrityksiä ja houkuteltava uusia yrittäjiä.
• Kaavoitus, sopivat tontit ja rakennukset, katuverkko ja 

viihtyisä ympäristö ovat välttämättömiä palveluja, jois-
ta kaupunki huolehtii.

• Rakennamme Mänttä-Vilppulaa yhdessä muiden puo-
lueiden kanssa asukkaita kuunnellen.

INHIMILLISYYTTÄ JA TURVAA
• Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät tulevan maakunta-

hallinnon alaisuuteen.
• Sote-palvelut on saatava kaupungissamme edelleen lä-

hipalveluina.   
• Kunnilla on jatkossakin keskeinen rooli ennakoivassa 

hyvinvointityössä.
• Sitä ei saa jättää yksin kolmannen sektorin harteille.  Toi-

mintaa on ohjattava kaupungin työnä ja sille on varat-
tava riittävästi määrärahoja ja tiloja.

• Erityistä huomiota on kiinnitettävä yksin asuviin van-
huksiin, perheisiin ja muuta erityistä tukea tarvitseviin.  

• On puututtava epäkohtiin, jotka lisäävät eriarvoisuut-
ta yhteiskunnassamme. Sanomme ehdottomasti ei kai-
kelle syrjinnälle, rasismille ja koulu- ja työpaikkakiusaa-
miselle

HYVÄ KOULUTUS 
• Kunnallisella päivähoidolla eli varhaiskasvatuksella luo-

daan pohja oppimiselle. Oppimisvaikeuksiin puututaan 
mahdollisimman varhain.

• Kannatamme siirtymistä asteittain maksuttomaan var-
haiskasvatukseen.

• Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. 
• Pienille koululaisille pitää olla tarjolla aamu ja iltapäivä-

toimintaa.
• Kouluissa on oltava käytössä opetussuunnitelman vaa-

timat ajanmukaiset opetus- ja oppimisvälineet.

• Jokaiselle nuorelle pitää olla opiskelu tai harjoittelupaik-
ka peruskoulun jälkeen.

• Lukio- ja ammattiopetus on pidettävä vetovoimaisena 
ja kilpailukykyisenä kaupungin tuella. 

• Hyvä koulutus estää syrjäytymiseltä ja antaa pohjan 
koko elämälle. 

• Koulutuksen on oltava maksutonta korkeakoulutuk-
seen ja jatko-opintoihin asti.  

• Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet on turvattava.

LIIKUNTA JA KULTTUURI KUULUVAT  
KAIKILLE
• Kaikilla tulee olla vapaus ja varaa harrastaa monipuoli-

sesti.
• Kannatamme maksuttomia ja edullisia liikunta- ja kult-

tuuripalveluja. 
• Liikunta ja kulttuuri ovat parasta ennalta ehkäisevää ter-

veyspalvelua. Kirjastopalvelut pitää olla kaikkien saavu-
tettavissa nykyisessä laajuudessa.    

ASUMINEN JA LIIKENNE
• Mänttä-Vilppulassa on tarjolla monipuolisesti kohtuu-

hintaista asumista. Huolehdimme luonnosta ja raken-
netusta ympäristöstämme.

• Toimiva joukko- ja asiointiliikenne on tärkeä osa asumis-
ta ja työssäkäyntiä.

• Liikennettä on kehitettävä niin, että kaikilla on mahdol-
lisuus päästä kuntakeskuksiimme ja lähikaupunkeihin.

• Liikuntarajoitteiset tarvitsevat lyhyemmilläkin matkoil-
la kuljetuksen.

 Sosialidemokraatit ovat aina 
heikompien puolella. 

 Äänestä inhimillisen Mänttä-
Vilppulan puolesta.

Tulevalla kaudella on 
vahvistettava suotuisaa ta-
louskasvua, työllisyyttä ja 
yritysten menestymistä. 
Uudistuva ja elinvoimainen 
kunta antaa mahdollisuu-
den hyviin lähipalveluihin 
asukkailleen ja on myös ve-
tovoimatekijä saada uusia 
asukkaita.

Tuemme kaupungin ke-
hittämisyhtiöiden kärki-
hankkeita. 

1. Sassi-Kannusniemen 
alueen kehittäminen. Uut-
ta virtaa asumiseen, yrittä-
miseen ja harrastamiseen. 
Yrityshankinnassa merki-
tystä lisäävät SASKYn lento-
koneasentajakoulu ja len-
topaikan läheisyys. 

2. Mänttä-Vilppula  -  Keu-
russelän kaupunki. Järvi-
luonnon läheisyys on lä-
hes hyödyntämätön valtti 
matkailuyrittäjyyden kehit-
tämisessä ja asumismarkki-
noinnissa. Selvä painopiste 
kuntaprofiilin kehittämises-
sä.

3. Vahva koulutuskeskit-
tymä. Toiselta asteelta 
tohtorin hattuun. Mänt-
tä-Vilppula on mukana 
pirkanmaalaisissa koulu-
tusverkostoissa ja toimii T3-
yliopiston tukipisteenä alu-
eella. Yritysten kilpailukyky 
ja ammattitaitoinen työvoi-
ma kasvuun!

UUDISTUVA JA ELINVOIMAINEN KUNTA

Virtaavan veden voima 
murtaa edestään esteet ja 
etsii uusia uomia.

4. Kulttuuripääkaupunki 
2026. Tämä on ennen kaik-
kea elinkeinorakenteen 
muutosjumppa, kasvuoh-
jelma palveluiden ja yrittä-
jyyden Taidekaupungille.  

5. Easy Access to Mänt-
tä-Vilppula. Muistutamme 
missä olemme. Kerromme 
miten tänne pääsee. Huo-
lehdimme tänne asettumi-
sesta. Kaikenlaiset yhteydet 
tekevät kokonaisuuden. 
Rautatie, lentopaikka, vesi-
reitit ja valokuitu. 

Seison tuulisella rannalla
nojaan kylmää kiveä vasten.
Tuuli painaa 
rantakaisloja vaakaan.
Puuskan hellittäessä
ne nousevat sitkeästi
taipuakseen taas uudelleen.
Kyyneleisin silmin
katselen niiden taistelua
puhuria vastaan.
Sinä olet kuin nuo 
taistelevat rantakaislat 
joiden kamppailua seuraan 
vierestä
pystymättä auttamaan.

Irma Rönni


