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Mäntän demarien keskeiset vai-
kuttajat Jaakko Hauru, Herman 
Leinonen ja Kalle Lehtinen oli-
vat vuonna 1921 vastaan  Gösta 
Serlachiuksen aloitetta erottaa 
Mäntän kunta Vilppulasta seu-
rakunnan jo erottua. Kun huo-
mattiin, että eroa ei voitu enää 
estää, esitettiin yhteistä kunnal-
lishallintoa Vilppulan ja Mäntän 
välille, siis eräänlaista nykyi-
sen palveluyhteistyön tapaista 
järjestelyä. Tehdasyhtiön johto 
kuitenkin sai ajettua myös kun-
tien erottamisen. Pääasialliset 
syyt lienevät olleet taloudellisia 
ehkä verotukseen liittyviä, mut-
ta osasyynä saattoi olla traumat. 
Olihan vilppulalaiset punaiset 
kohdelleet vuorineuvosta kal-
toin kansalaissodan aikoihin.

Niinpä Mänttä ja Vilppula 
ovat olleet erillään lähes yhdek-
sän vuosikymmentä. Tosin yh-
teistyötä on tehty lähes kaikilla 
aloilla sekä kuntien että järjestö-
jen tasolla. Uutta potkua yhteis-
työhön saatiin, kun neljän kun-
nan hanke kariutui Virtain ja 
Ruoveden kanssa. Vanhat naa-
purit löysivät nopeasti toisensa 
kun palvelut oli jo pitkälle yh-
distetty vähän aiemmin.

Demarien keskuudessa Män-
tän ja Vilppulan kuntaliitos oli 
helppo. Soraääniä ei ole juuri 
kuulunut. Haasteet tasokkaiden 
kuntapalvelujen säilyttämisek-
si näiden kuntien alueella ovat 
niin suuret, ettei populistiseen 
yksittäisten pisteiden keruuseen 

Aika sotia – aika sopia
ole demarien piirissä sorruttu. 
Toki nopeasti on turha odottaa 
kuntaliitoksen taloudellisia tu-
loksia, sillä demarien periaattei-
siin ei kuulu potkia työntekijöi-
tä pellolle kuin Stora Enso, vaan 
hoitaa kevennys pehmeästi elä-
köitymisten avulla. Isommalla 
kunnalla on kuitenkin heti pa-
remmat mahdollisuudet saada 
potkua elinkeinopolitiikkaan.

Valtio ja kuntauudistuslait 
edellyttävät suurempia kunta-
kokoja ja kuntayhtymiä. Perus-
terveydenhuollossa edellytetään 
vähintään noin 20 000 asuk-
kaan väestöpohjia ja ammatilli-
sessa koulutuksessa vastaavasti 
50 000 asukkaan väestöpohjaa. 
Näin ollen molemmissa on vie-
lä haettava lisää kumppanei-
ta. Mänttä-Vilppula saattaa olla 
mielenkiintoinen kumppani naa-
purikunnille. Tulkaa vaan kosio-
retkelle. Meillä ette pety, niin 
uljaita on uroita, on järkeä, on 
kuntoa, kun toimeen tarvitaan. 
Ei impee missään rakkaampaa, 
ei siveämpää, jalompaa kuin 
Hämeen valkotukkainen.

On aika jättää taakse mennei-
syyden taistot ja taakat. Yhdessä 
Mänttä ja Vilppula ovat paljon 
enemmän kuin erillään. Paikal-
lislehden nimimerkkikirjoittajat 
ajavat vain omaa etuaan eivät-
kä edusta laajoja joukkoja. An-
takaamme tukemme niille, jotka 
pystyivät aikaansaamaan kunta-
liitoksen.

Kuntaliitos varmistui maa-
nantaina 12.11.2007. Män-
tän kaupunginvaltuusto hyväk-
syi yhdistymisen yksimielisesti, 
Vilppulan kunnanvaltuusto ää-
nesti asiasta.  Myönteinen pää-
tös syntyi selvin numeroin 19-
8.

Valtioneuvoston arvioidaan 
vahvistavan liitospäätöksen al-
kukesällä. 

Kunnallisvaalit järjestetään 
sunnuntaina 26.10.2008 Ennak-
koäänestys on 15.-21.10.2008.  
Vaalit ovat Mänttä-Vilppu-
lan osalta yhteiset, niitä hoitaa 
Vilppulan keskusvaalilautakun-
ta.  Äänestyspaikat ovat entiset 
sekä Mäntässä että Vilppulassa.  
Vaaleissa valitaan Mänttä-Vilp-
pulan kaupunginvaltuustoon 35 
jäsentä.

Uusi valtuusto kokoontuu 
heti kun vaalien tulos on vahvis-

Mänttä-Vilppula kaupunki 1.1.2009

tettu. Valtuusto valitsee Mänttä-
Vilppulan kaupunginhallituksen 
ja lautakunnat. Kaupunginhalli-
tuksessa on 9 jäsentä ja sosiaa-
li-, sivistys- ja teknisessä lauta-
kunnassa 10 jäsentä kussakin.

Kuntaliitos toteutetaan siten, 
että Mänttä liittyy Vilppulaan. 
Tämä merkitsee, että Vilppulan 
henkilökunnan virat ja toimet 

säilyvät ja muuttuvat vastaavik-
si Mänttä-Vilppulassa. Mäntän 
kaupungin palveluksessa olevil-
le perustetaan nykyisiä vastaa-
vat virat tai toimet Mänttä-Vilp-
pulan organisaatioon.

Lähipalvelujen osalta ei lii-
tosvaiheessa tapahdu juurikaan 
muutoksia. Tämä merkitsee sitä, 
että mm. asumisen palvelut,  ka-

dut, tiet, vesi- ja jätehuolto, päi-
vähoito,  esikoulu, peruskoulu,  
lukio, koulutuspalvelut, liikun-
ta- ja nuorisotyö, kirjasto, ter-
veyspalvelut, sosiaalipalvelut 
ja vanhustyö säilyvät nykyisi-
nä. Palveluja toki on mahdol-
lista järjestellä asiakkaiden kan-
nalta paremmin,  jos sellaiseen 
esiintyy tarvetta. Terveyspalve-
lut tuottaa edelleen Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin  terveyden-
huoltoalue.

Mänttä-Vilppulan hallinto 
ja joitakin asiakkaiden harvoin 
tarvitsemia sosiaali- ja teknisen 
toimen palveluita keskitetään 
nykyiseen Mäntän kaupungin-
taloon. Tämä merkinnee n. 20 
Vilppulassa nykyisin työsken-
televän työpaikan vaihtumista. 
Vilppulan kunnantalo säilynee 
myös Mänttä-Vilppulan käytös-
sä. Mänttä-Vilppulan kaupunki 

käyttää nykyistä Vilppulan vaa-
kunaa. Kaupunginjohtajaksi tu-
lee Mauri Heinonen Liitoksen 
jälkeen Kaupunkilaisten kannal-
ta arjen sujuvuus paranee, kun 
kuntaraja poistuu. Mänttä-Vilp-
pulan talous vakautuu, kun kau-
punki pystyy käyttämään eläk-
keelle jäämisiä jonkin verran 
hyväkseen. Väestön ikäraken-
nemuutos ja henkilökunnan elä-
köitymien mahdollistavat myös 
resurssisiirtoja päivähoidosta 
sekä koulu- ja sivistyspalveluis-
ta vanhusten perusturvan osal-
le ja terveyspalveluihin.Mänttä-
Vilppulan kaupunki on entistä 
vahvempi toimija asumisen ja  
elinkeinojen kehittämisen osal-
ta, kun kuntien erilliset vahvuu-
det muuttuvat yhteisiksi  12000 
asukkaan kaupungin vahvuuk-
siksi.
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Mänttä – Vilppulan Kaupunki 1.1.2009
Asukasluku n. 11880 

Pinta-ala 657 km2, josta vesialueita 121 km2



Kun kuntaliitosasiaa käsiteltiin 
Vilppulan demariryhmässä, jä-
senillä oli vapaa valinta asias-
sa. Yksimielisesti ryhmän jä-
senet kannattivat kuntaliitosta. 
Se nähtiin mahdollisuutena eikä 
uhkana. Mahdollisuutena tule-
van kaupungin palveluissa, elin-
keinopolitiikassa, kaavoitukses-
sa ja myös imagon kannalta.

Vuoden 2009 alussa aloittava 
Mänttä-Vilppula kaupunki on 
elinvoimainen ja vetovoimai-
nen. Tässä muutamia lukuja: 

Jalostuksen työpaikkojen osuus 
on 43,30 %. Olemme Valkeakos-
ken, Äetsän ja Nokian jälkeen 
neljännellä sijalla Pirkanmaalla. 
Esimerkiksi Ylöjärven jalostuk-
sen työpaikkaosuus on 41,90 % 
ja Akaan 40,00 %.

Väestömäärältään Mänttä – 
Vilppula kaupunki tulee olemaan 
n.11880 asukkaallaan sijalla 10 
Pirkanmaalla. Seuraavana ovat 
Hämeenkyrö (n. 10240 as) ja 
Orivesi (n. 9490 as).

Sosialidemokraattisten ryh-
mien yksimielisyys kuntaliitos-
päätöksessä on vahvuus. Yh-
dessä muitten ryhmien kanssa 
toimimme niin, että Ylä-Pirkan-
maalle syntyy uudistuva,     yh-
teistyökykyinen ja oikeuden-
mukainen kestävänkehityksen 
kaupunki.

Peruspalveluista pidettävä 
huolta
Hyvinvointimme ei ole itses-
tään selvyys. Vaikka kansantu-
lo on kasvanut, eivät väestöryh-
mien väliset hyvinvointierot ole 

hävinneet. Päinvastoin erot eten-
kin ääripäiden välillä ovat jatkaneet 
kasvuaan. Erityisen huolestuttavaa 
on, jos tästä kärsivät lapset, van-
hukset ja työttömät. On pidettävä 
huolta kaikista kuntalaisista. Elin-
voimainen ja vetovoimainen kunta 
pystyy tarjoamaan tasa-arvoiset ja 
oikeudenmukaiset hyvinvointipal-
velut.

Taloudellinen vahvuus ja sosiaa-
linen eheys kulkevat käsi kädessä. 
Jos toinen murtuu, ei toistakaan voi 
taata. Niin kauan kun onnistumme 
pitämään huolta siitä, että kaikkien 
väestöryhmien elintaso kohentuu 
ja erot tasoittuvat, olemme vahval-
la pohjalla. Kestävällä kehityksel-
lä turvataan kaupungin taloudelli-
nen vahvuus ja sosiaalinen eheys. 
Kun ihmisten perusturvallisuus jou-
tuu koetukselle, juuri silloin tar-
vitaan julkisia palveluja, kan-
salaisyhteiskunnan toimintaa ja 
yksinkertaisesti toinen toisestam-
me välittämistä. Näiden turvaverk-
kojen vahvuus on ratkaisevaa hädän 
hetkellä, joten niitä on rakennettava 
ja huollettava koko ajan. Tämä työ 
kuuluu meidän sosialidemokraatti-
en perusarvoihin.  

Kaupungilla/ kunnalla on ensisi-
jainen merkitys lasten päivähoidon, 
opetuksen, vanhusten palvelujen ja 
muiden ihmisten arkipäivään vaikut-
tavien asioiden järjestämisessä. Pe-
ruspalveluista on pidettävä huolta. 

On siis syytä äänestää lokakuun 
kunnallisvaaleissa.

Esa Mikkola
Vilppulan sd-valtuustoryhmän 

puheenjohtaja

Mäntän ja Vilppulan demarit yksimielisiä kuntaliitoksesta 

Vuosikausien jahkailun, peli-
en pelaamisen, kompromissien 
haun ja kovan työn jälkeen yl-
lättäväkin yksimielisyys on nyt 
saavutettu. Uusi kunta, Mänttä – 
Vilppula, on jo nimensäkin saa-
nut. Ainakin itse annan varsin 
suuren arvon juuri tuolle mer-
kittävän laajalle alueen päättäji-
en yksituumaisuudelle. Tottakai 
äänekäs vähemmistö aina ja kai-
kessa yrittää kiskoa naruja löy-
semmälle. Uudistuksia periaat-
teessa vastustavista ei myöskään 
koskaan ole ollut puutetta. 

Se aika, jolloin luottamus-
miehet ja virkakoneisto seisoi 
kuin Runttimäen tienviitta, toi-
nen jalka etelään ja toinen itään, 
on nyt ohi.  Nyt on jalat siirretty 
samaan suuntaan rinnakkain ja 
matka jatkukoon. Ei muuta kuin 
kovaa työtä ja toimintaa alueen 
asukkaitten hyväksi! 

Mänttä on vieläkin paljon 
mainettaan parempi paikkakun-
ta asua ja elää. Kulttuurin tarjon-
ta ja sen myötä tulevat taide-elä-
mykset ovat epäilemättä Mäntän 
rikkaus. Liikuntamahdollisuuk-
sia on jokaisen makuun. Uudis-
rakentaminen kulkee myötävir-
rassa – sekä palvelutuotannon 
että erityisesti rantaan sijoittuvi-
en asuntojen osalta. Kaupungin 
kasvot ovat siistiytyneet, julki-
suuskuva parantunut ja lasten ja 
nuorten koulu- ja koulutusmah-
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dollisuuksien säilyttäminen ja 
kehittäminen ovat koko ajan mo-
nien ihmisten tärkeänä työnä. 

Kuitenkin uusia haasteita, jopa 
konkreettisia uhkia on edelleen  
näkyvissä. Ehkä tärkeimpä-
nä tehtävänä on saada seudulle 
aina uusia työllistäjiä. Paperi-
teollisuutta heiluttava nykyme-
no nimittäin nostaa kylmän hien 
vanhemmallekin otsalle. 

Lisäksi Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin päättäjät käyvät lä-
hes säännöllisin väliajoin myös 
Mäntän sairaalan kimppuun. 
Supistamisajatuksia on parhail-

laankin ilmassa. Näiden aikei-
den torjumiseen pitääkin nyt 
voimakkaasti panostaa. 

Oikea suunta on nyt kuiten-
kin valittu ja edellytykset uuden 
kunnan kehittymiseen ovat hy-
vät. Alustava työ on tehty ja nyt 
vain yhdessä eteen päin  - luot-
tamushenkilöt entistä jämäkäm-
min ja virkakoneisto entistä te-
hokkaammin!

Reijo Lindroos

Olemme laajentaneet tiedottamista nyt myös internetiin. Omat 
kotisivut katsottiin tarpeellisiksi pysyäksemme ajan hermolla 
myös sähköisen viestinnän suomin mahdollisuuksin.
Sivustolta löydät aina viimeiset tiedot toiminnastamme. Si-
vuilla vierailu on helppoa.
Klikkaa internetissä itsesi osoitteeseen:
www.manttavilppulasosialidemokraatit.fi
Löydät sivuilta mm. keskustelupalstan, johon voit jättää juu-
ri Sinua askarruttavia kysymyksiä tai ottaa osaa käynnissä ole-
viin keskusteluihin. Tervetuloa vierailulle kotisivuillemme ja 
tiedät, mistä kulloinkin puhutaan!

Kai Lindroos 
puheenjohtaja Mäntän Työväenyhdistys ry

Mänttä-Vilppula Sosialidemokraattien 
omat kotisivut käyttöön

Jutun kirjoittaja emerituskansanedustaja Reijo Lindroos harras-
tuksensa parissa. Kuvassa oleva Valmet traktori on ainoa jäljellä 
oleva niistä kolmesta prototyypistä, joita Tourulan tehtaalla aikoi-
naan valmistettiin. Kyse on siis melkoisesta harvinaisuudesta.

DIGIAIKAA MENNEINÄ VUOSIKYMMENINÄ
Suojärven Kustaa tulee postitoimistoon ja kysyy, onko hänel-
le tullut radiolupaa.
- Mikä nimi?
- En minä sitä muista, minä käyn kotona katsomassa.
Seuraavana päivänä ilmestyy Kustaa taas toimistoon ja ky-
syy radiolupaansa.
- Mikä nimi?
- Telefunken, kuuluu vastaus.

Ei ne häävit leuat 
tartte olla joilla 
toisen haukkuu.

Uutta Mänttä-Vilppulan kaupunkia tullaan johtamaan Mäntän kaupungintalosta käsin,
toimintoja jää toki Vilppulaankin 

Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatti-
lehden toimitus:
Jukka Pohjala, vastaava toimittaja. Auli Välimäki, Esa Mik-
kola, Kai Lindroos, Matti Hentunen, Esko Salmivirta, Timo 
Lamberg, Sirkka-Liisa Anttila, Pauli Eteläniemi
Valokuvat: M-V SD/ Jukka Pohjala, Ilmakuvat Jarmo Väli-
mäki, Lentopallojoukkueet M-V Lentis/Matti Kingelin 
Kartta: Mäntän Kaupunki Kaskut: Lainauksia Armas Ojalan 
kirjasta ”Kaskuja Mäntän ja pitkän piipun juurelta”.



Suomalaisten terveys ja toimin-
takyky ovat viime vuosikym-
meninä kohentuneet ja elinikä 
on pidentynyt. Sosiaali- ja ter-
veysministeriö on julkaissut 
Sosiaali- ja terveyspolitiikan 
strategiat vuoteen 2015. Talou-
dellisesti elinvoimainen ja sosi-
aalisesti kestävä yhteiskunta on 
tavoitteemme. Terveyden ja hy-
vinvoinnin lisääminen ja väes-
töryhmien terveyserojen kaven-
tuminen on yhteinen päämäärä, 
jota tavoittelemme.

Kuitenkin sosioekonomisten 
ryhmien väliset suuret terveyse-
rot ovat säilyneet ja kuolleisuus-
erot jopa kasvaneet. Terveyden-
huollon menot kasvavat koko 
ajan, väestö ikääntyy. Mitä teh-
dään? 

Mäntän seudun tervey-
denhuoltoalue on lunastanut 
paikkansa. Toimintamalli ja 
yhteistyö Pirkanmaan sairaan-
hoitopiirin kanssa on tuloksel-
linen. Lähtötilanteessa, vuonna 
2000 olivat korkeat terveyden-
huollon kulut ja vanhustenhuol-
lon kustannukset. Muutoksen 
aikaansaaminen on vienyt 5-7 
vuotta. Tuloksena päällekkäi-
set toiminnot on poistettu, eri-
koissairaanhoidon palvelut ovat 
monipuolistuneet, kustannus-
tavoitteet saavutettu, sopimus-
ohjauksen avulla erikoissai-
raanhoidon kustannukset ovat 
pienentyneet ja perustervey-
denhuolto toimii portinvartija-
na vaativalle erikoissairaanhoi-
dolle ja perusterveydenhuolto 
on toimiva.  Stakesin tutkijan, 
tulosaluejohtaja Maijaliisa Jun-
nilan kevään 2009 aikana ilmes-
tyvässä väitöskirjassa todetaan, 
että terveydenhuoltoalue toimii 
kokonaisuutena hyvin ja se on 
järjestänyt palvelut alueellisesti 

taloudellisesti. Esimerkiksi tar-
vevakioitujen reaalimenojen ke-
hitys vuosina 2001-2005  terve-
ydenhuollon osalta Mäntässä on 
2,7 %, Vilppulassa 4.4 %, kun 
koko maassa vastaava luku on 
13.1 % ja Pirkanmaalla 17.7%. 
Muutos on siis kannattanut.

Kaikesta myönteisestä kehi-
tyksestä huolimatta meillä on 
yhteisesti paljon tehtävää. Män-
tän seudun terveydenhuoltoalu-
een tulevaisuusohjelman  pääta-
voite on hyvinvoiva kuntalainen. 
Tähän tavoitteeseen emme yk-
sin pysty. Kaikilla käytettävissä 
olevilla voimavaroilla tulee pyr-
kiä mahdollisimman tehokkaas-
ti lisäämään väestön terveyttä ja 
poistamaan terveyseroja täällä 
Mänttä-Vilppulassa.

Terveydenhuollossa kun-
talaisten terveyden edistämi-
nen on ydintehtävää. Terveys 
on meille hyvinvoinnin, elämän 
laadun ja terveyden tasa-arvon 
toteutumista. Terveys on toi-

mintojen ja asenteiden muutta-
mista ja myös mahdollisuuksien 
luomista. Terveydenhuollossa 
me teemme työtä terveyden säi-
lyttämiseksi, sairauksien eh-
käisemiseksi ja niiden paran-
tamiseksi. Terveydenhuollon 
ammattilaiset toimivat asiantun-
tijoina, terveyskasvattajina, vai-
kuttajina monella tavoin. Ter-
veydenhuoltoalue pyrkii omalta 
osaltaan vaikuttamaan, että ter-
veys kuntalaisten keskuudessa 
lisääntyy.

Me terveydenhuoltoalan am-
mattilaiset haastamme kaikki 
kuntalaiset ja myös kunnalliset 
päättäjät ja virkamiehet hallin-
tokuntineen yhteiseen tavoit-
teeseen: Ihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin lisäämiseen. Jo-
kainen meistä voi olla aktiivi-
nen toimija ja osallistuja. Jo-
kainen meistä voi huolehtia 
omasta ja ympäristönsä tervey-
destä. Terveys on meille oikeus 
ja positiivinen arvo. Terveys on 

yhteiskunnallinen voimavara. 
Mitä paremmin me kuntalaisi-
na voimme, sitä tuottavampia ja 
tuloksellisempia olemme omas-
sa elämässämme. Jos uskomme 
hyvinvointiin ja ohjaamme aja-
tuksemme ja tunteemme koh-
ti terveyttä, voi kuntammekin 
paremmin. Tarvitsemme siihen 
yhteistyötä ja osaamista. 

Terveydenhuoltoalue takaa 
terveyttä edistävät peruspalve-
lut. Sivistystoimi, sosiaalitoimi, 
kaavoitus, ympäristöterveyden-
huolto ja liikennepalvelut voivat 
omalta osaltaan olla vaikutta-
massa terveyteen, kaikissa pää-
töksenteoissa ja suunnitelmissa. 
Otamme vain päätöksenteos-
sa tavoitteeksi aina huomioida 
sen, miten hallintokunnan pää-
tös vaikuttaa kuntalaisten hy-
vinvointiin ja terveyteen.

Haastamme Mänttä-Vilppulan 
laatimaan tulevaisuudelle Kun-
nan hyvinvointistrategian, jon-
ka valmistelussa kaikki hallin-
tokunnat ovat mukana ja jonka 
valmisteluun myös kuntalaiset 
saavat osallistua. Kuntalaisten 
hyvinvointi ja terveys tulee nos-
taa yhdeksi toiminnan painopis-
teeksi.

Terveydenhuoltoalueen pe-
ruspalvelut Mäntässä ja Vilppu-
lassa ovat hyvät. Hammashuol-
to on puutteellista, mutta osaava 
henkilöstömme tekee parhaansa 
palvelujen turvaamiseksi. Toi-
mintaamme ohjaa vahvat eet-
tiset arvot; hyvä hoito, ihmis-
ten kunnioittaminen, osaamisen 
arvostaminen ja yhteiskunta-
vastuullisuus. Olemme valmiit 
yhteistyössä eri hallintokun-
tien kanssa rakentamaan uu-
sia palveluja, kuten esim. nuo-
risopalvelut, päihdepalvelut, 
perhepalvelut, koulu- ja opiske-

Yhdessä terveyttä, kuntalaisen parhaaksi

Kuusihenkinen perheemme 
muutti kesäkuussa 2001 Kol-
hoon. Työpaikkani on Vilppulan 
vankilassa Kotiniemellä. 

 Ehdin vähän tutustua asuin-
paikkaani ennen kunnallisvaale-
ja v. 2004. Oli itsestään selvää, 
että halusin osallistua kotikunta-
ni kehittämiseen. Tulin valituk-
si sosialidemokraattien listoilta 
ensimmäiseksi varavaltuutetuk-
si. Valtuustossa olen saanut istua 
melko usein. Vuosina 2005-2006 
olin myös kunnanhallituksen jä-
sen. Tätä kautta olen saanut pe-
rehtyä kunnalliseen päätöksen-
tekoon. 

Mänttä-Vilppulan syntyessä 
1.1.2009 meille avautuu valta-
va määrä uusia mahdollisuuk-
sia. Siksi olen ollut tämän yhdis-
tymisen kannalla siitä asti, kun 
tulin kunnallispolitiikkaan mu-
kaan. Neljän kunnan yhdistymi-
sen kariutuminen oli pettymys. 
Siinä uhrattiin puolitoista vuot-
ta voimavaroja selvitystyöhön. 
Kalkkiviivoilla Virrat ja Ruove-
si muuttivat siihenastisen yhdis-
tymiskantansa täysin päinvas-

Voimakas keskus Ylä-Pirkanmaalle

taiseksi. 
Onneksi päättäjillämme kan-

ta liitokseen Mäntän kanssa oli 
selvä. Vilppulan ja Mäntän so-
sialidemokraatit äänestivät val-
tuustoissaan yksimielisesti yh-
distymisen puolesta. Saatiin 
aikaan voimakas keskus Ylä-
Pirkanmaalle.

Yrityspolitiikkaan  
aktiivista otetta 
Yrityspolitiikka vaatii tuleval-
ta kaupungilta aktiivista otet-
ta. Yrittäjyydelle pitää luoda 
mahdollisuudet laajan kaupun-
gin koko alueella. Yritysten pi-
tää pystyä kehittymään omien 
suunnitelmiensa mukaan.

Alueelle tulee houkutella nuo-
ria tarjoamalla heille halpoja en-
siasuntoja. Kunnallinen päivä-
hoito tulee järjestää ja mitoittaa 
niin, että se palvelee lasten van-
hempia. Kaavoitus on saatava 
riittäväksi ja tarjolla on oltava 
erityyppisiä ja erihintaisia tont-
teja. Näin kysyntään voidaan 
vastata kattavasti. 

Vilppulan sosialidemokraatti-

sen ryhmän valtuustoaloitteesta 
perustettiin työryhmä selvittä-
mään kunnan kaavoitus-, tont-
ti- ja asuntokysymyksiä. Ta-
voitteena on saada selkeä kuva 
todellisesta tilanteesta tällä alu-
eella. Selvitystyöryhmä, johon 
kuulun, antaa raportin yhteen-
vetoineen ja suosituksineen tou-
kokuussa 2008.

 
Vanhustenhuoltoon  
voimavaroja
Suurten ikäluokkien eläkkeel-
le jääminen on meille haaste. 
Työssäkäyvien ja lasten suhteel-
linen osuus laskee verrattuna 
eläkeikäisiin eli entistä vähem-
män käsiä on  tekemässä työtä 
tämän kaupungin hyväksi. Tästä 
selvitään, kun tunnustetaan to-
siasiat. Ei eletä menneisyydes-
sä, vaan uskalletaan katsoa tu-
leviin uusiin mahdollisuuksiin. 
Vanhustenhuoltoon on satsat-
tava. Avohuoltoa on kehitettä-
vä. Tällöin vanhusväestön sel-
viytyminen omassa kodissa voi 
jatkua turvallisesti mahdollisim-
man pitkään.

Kouluasioissa sisältö  
ratkaisee
Koulukysymys on oma lukun-
sa. Valoisin tilanne on Kolhos-
sa, jossa oppilasmäärät eivät näy 
laskevan. Kiitos siitä myös tänne 
muuttaneille lapsiperheille. Mie-
lestäni kouluasiassa sisältö ratkai-
see, ei lämmitettävät neliöt. Huo-
lehditaan siitä, että luokkakoot 
pysyvät kohtuullisina ja avustaji-
en määrä pidetään riittävänä.

Meidän on kaupunkina tehtä-

vä kaikkemme syrjäytymisvaa-
rassa olevien nuorten saamiseksi 
takaisin normaaliin yhteiskun-
taan. Keinot syrjäytymisen eh-
käisemiseksi ovat koulutus, am-
matin hankita, sijoittuminen 
työelämään, perheiden perusta-
minen ja jälkeläisten teko. Täl-
lainen kiertokulku on kestänyt 
vuosisadat ja luonut jatkuvuu-
den ihmiskunnassa.

Timo Lamberg

lijaterveyspalvelut, kotihoidon 
palvelut jne.

Suomalaisen yhteiskun-
nan visio on sosiaalisesti kestä-
vä ja taloudellisesti elinvoimai-
nen yhteiskunta. Tähän visioon 
päästään edistämällä terveyt-
tä ja toimintakykyä, lisäämällä 
vetovoimaisuutta, vähentämällä 
köyhyyttä ja syrjäytymistä sekä 
varmistamalla toimivat palve-
lut ja kohtuullinen toimeentulo-
turva. Näin on todennut  Sosiaa-
li- ja terveysministeriö vuonna 
2006.

Mänttä-Vilppula on kunta-
laisia varten. Kuntalaisten ter-
veystason nostaminen on eet-
tisesti hyväksyttävä päämäärä. 
Tämä päämäärä vähentää pit-
källä aikavälillä terveydenhuol-
lon kustannuksia. Positiivisessa 
mielessä voimme kaikki nostaa 
omaa ja läheistemme terveys-
varantoa oikeilla asenteilla, toi-
minnalla ja päätöksillä.

On todella mukava muuttaa 
kuntaan, jossa terveys on tär-
kein voimavaramme kaikille.

Terveydenhuoltoalueen johtaja 
Pirjo Penttilä
KL,KM, TtM

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Mäntän sairaalan säilyminen on ensiarvoisen tärkeää alueen 
asukkaille.
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Yksi näkyvistä uranuurtajista 
mänttäläisen ja vilppulalaisen or-
ganisaation yhteistyöstä on MV-
lentis. Pohjana oli ajatus, että yh-
teistyö ei synny organisaatioista, 
yhteistyö syntyy ihmisistä.

MV-lentis on taustavoima, 
jonka Mäntän Valon ja Vilp-
pulan Tähden lentopallojaos-
tot perustivat kehittämään alu-
een lentopalloa kokonaisuutena 
ja ennen muuta sen edustusjouk-
kuetoimintaa.

Kaiken lähtökohtana on ollut 
visio siitä, että MV-alue tarvit-
see menestyviä lippulaivoja.

 Joukkuepeleistä lentopallo on 
taloudellisesti mahdollista viedä 
huipulle asti alueemme resurs-
seilla. Lisäksi Vilppulan Tähden 
juniorimyllyn ansiosta lajilla on 
huikeat perinteet. On ylletty ju-
nioreiden SM-mitaleille ja li-
säksi täältä on kasvanut puolen-
kymmentä maajoukkuepelaajaa 
sekä jo lähes parikymmentä lii-
gapelaajaa. Valon 2002-2003 
joukkueesta on peräti viisi kave-
ria sittemmin esiintynyt suoma-
laisessa lentisliigassa.

MV-lentis, kiinnostava lippulaiva

Yhteistyötä ja tuloksia
Tammikuussa 2004 maaseudun 
kehittämisyhdistys PoKo käyn-
nisti yhteistyössä Mäntän seu-
dun koulutuskeskuksen, Va-
lon ja Tähden kanssa hankkeen 
”Lentopallo aluekehityksessä”.

- Lentopallo on pienten 
paikkakuntien peli. Isoissa kau-
pungeissa jääkiekko- ja jalka-
pallojoukkueet ovat valovuoden 
edellä kiinnostavuudessa, mutta 
pienten kuntien näyteikkunaksi 
lentis on oiva väline. Lentopal-
lossa dynastia on Pielavedellä, 
eikä sekään ihan mikään maail-
man metropoli ole. Esimerkke-
jä löytyy myös muista lajeista. 
Pesäpallossa Sotkamon Jymys-
tä on kasvanut kainuulainen jut-
tu, kertoo Juha Kolhinen, alue-
kehittäjä ammatiltaan.

MV-lentiksen alkuvaiheessa 
Vilppulan Tähden naisjoukkue 
taisteli 2-sarjan puolivälin kor-
villa n. 50 hengen katsomoille. 
Valon joukkue oli juuri luopu-
nut sarjapaikastaan. Tänä päivä-
nä naisjoukkue on jo toista kaut-
taan peräkkäin Supersarjassa eli 

16 parhaan joukossa. Miesten 
joukkue on myös valtakunnan 
toiseksi korkeimmalla rappu-
sella 1-sarjassa. Kotiotteluiden 
yleisömäärät pyörivät 150 – 250 
hengen välillä. Parasta kaikes-
sa on se, että tänä päivänä Tähti 
on yhtä lailla mänttäläisten kuin 
Valo vilppulalaisten joukkue.

Nuorisopuolelta voimaa 
Junioritoimintaa pyöritetään 
Vilppulan Tähden nimissä. Har-
rastajamäärät ovat kasvaneet 
kolmessa vuodessa räjähdys-
mäisesti. Poikajunioreiden edus-
tusjoukkueena siintää Valo ja 
tyttöpuolelta havitellaan Tähden 
pelipaitaa. Vanhimmat juniorit 
ovat tällä hetkellä 16-vuotiaita 
eli tuota pikaa oma juniorimyl-
ly tuottaa vastuunkantajia myös 
edustusjoukkueisiin.

Tähden C-tytöt nappasivat vii-
me keväänä SM-hopeaa yli 170 
joukkueen nenän edestä. Joten 
nuorisopuolelta voimaa on tu-
lossa.

MV-lentiksen kautta paik-
kakunnalla käynnistyy syk-
syllä myös ainoana Suomessa 
lentopalloakatemia. Lentopallo-
lukioita maassamme on. Ainoa-
na valtakunnassa tarjoavat Män-
tän koulukeskuksen alueella 
toimivat lukio, koulutuskeskus 
ja Pirkanmaan ammattikorkea-
koulu mahdollisuuden opiskella 
ja kehittyä lentopalloilijana, jo-
kaisen tontilla olevan koulutus-
haaran puitteissa.

Toimintaa ja näkyvyyttä
MV-lentiksen tavoitteena on 
luoda alueelle kiinnostava lip-
pulaiva, joka näkyy ja kuuluu 
ympäri Suomen. Toisaalta mie-
lessä on myös se, että kaikista ei 
voi kasvaa huippuja, mutta siitä 
huolimatta jokainen voi olla la-
jin parissa ja nauttia siitä. MV-
alueen lentopallopuulaakissa yli 
200 pelaajaa mittelee talven ai-
kana taitojaan.

Viime syksynä varmasti use-
ampikin hieroi hämmästyk-
sestä silmiään, kun MV-lentis 
järjesti Mäntän klubilla semi-
naarin aiheesta Menestys. Alus-
tajina oli kaksi kiistatta omalla 
”polullaan” huipun tavoittanut-
ta suomalaista eli emeritus-pää-
ministeri Paavo Lipponen ja ky-
läkauppias Vesa Keskinen.

 ”Mänttä-Vilppula ja koko 
tämä alue tarvitsee yhteisiä yl-
peydenaiheita. Toivottavasti len-
topallosta voidaan rakentaa yksi 
menestyvä ja positiivinen näy-
teikkuna siitä, ketä me olemme 
ja mistä me tulemme”, todetaan 
MV-lentiksen perustana olleen 
selvitystyön loppuraportissa.

Iloiset veronmaksajat
Meitä demareita on pidetty kaut-
ta aikain ihmisinä, jotka rakasta-
vat veroja. Tokkopa kukaan niitä 
rakastaa, mutta ymmärrämme, 
ettei palveluja voi tuottaa ilman 
veroja tai maksuja. Olemme ol-
leet ja olemme yhä veroilla tuo-
tettujen julkisten palvelujen 
kannalla.

Kohtuus ja oikeudenmukai-
suus ovat tietenkin veronmaksun 
perusteena, samoin maksukyky. 
Viime vuosien aikana nämä asi-
at eivät valitettavasti ole toteutu-
neet ja nyt niihin on tulossa lisää 
vääristymistä. Tulevaisuudessa 
eläkeläiset, työttömät ja työnte-
kijät maksavat yhä suuremman 
potin veroista. Omistajat pääse-
vät entistä vähemmällä. 

Korjausta esimerkiksi eläke-
läisten verotukseen lupasivat 
vaalien alla kaikki puolueet, ko-
koomus etunenässä. Porvari-
hallitus toteutti alennuksen, va-
litettavasti melkoinen joukko 
unohtui. Kun mukaan lisätään 

vielä veroprosenttiaan korotta-
neiden kuntien asukkaat, voi-
daan puhua sadoista tuhansista 
eläkeläisistä, joilla käteen ei jää 
yhtään enempää. Syystäkin elä-
keläiset ovat katkeria.

Vanhasen porvarihallitus on 
kunnostautunut tähän mennes-
sä verojen korottajana. Vuoden 
vaihteessa nousivat mm. alko-
holi-, polttoaine- ja sähkövero. 
Etenkin kahden viimeksi maini-
tun välilliset vaikutukset tuntuvat 
erityisesti harvaan asutuilla seu-
duilla. Lämmittäminen ja kulke-
minen on kallistunut jo muuten-
kin ja tähän hallitus vielä lisäsi 
veroja. Lisäksi hallitus kaavailee 
noin 20 prosentin korotuksia so-
siaali- ja terveydenhoitomaksui-
hin. Samalla maksut sidotaan in-
deksiin. Päivähoitomaksujen ja 
terveydenhoitomaksujen korot-
taminen iskee erityisesti lapsi-
perheisiin ja eläkeläisiin.

Porvarihallitus toteutti pe-
rintöveron kohtuullistamisen, 

hyvä niin. Nyt kaavaillaan hel-
potusta yritysten sekä maa- ja 
metsätilojen sukupolvenvaih-
doksiin alentamalla omaisuuden 
verotusarvoa lisää 20 prosenttia. 
Tällä hetkellähän verotusarvos-
ta huomioidaan vain 40 prosent-
tia, joten tältä pohjalta verotus 
on jo lähes mitätön.

Olin pari vuotta sitten Pir-
kanmaan Yrittäjät ry:n tilaisuu-
dessa, jossa heidän verotusasi-
antuntijansa kertoi tehneensä 
muutaman vuoden aikana lähes 
100 sukupolvenvaihdosta. Yh-
dessäkään näistä ei perintövero-
tus ole ollut haittana. 

Kyseessä ei ole mikään yri-
tysten sukupolvenvaihdosten 
onnistumiseen kohdistuva toi-
menpide, vaan kokoomuksen ja 
kepun lupaamat eurot heitä tu-
keneille.

Esko Aho esitti kansallisessa 
metsäohjelmassaan, että osasta 
metsänmyyntituloja pitäisi pois-
taa verotus kokonaan. Näin voi-

daan alentaa puun hintaa, joka 
alkaa olla suomalaiselle metsä-
teollisuudelle liian kallista. Tätä 
ainakin Metsäteollisuus ry va-
littaa. Sille toki kaikki on liian 
kallista, eihän edes 13 prosen-
tin tuotto riitä pitämään tehtai-
ta käynnissä. Omistamisesta ja 
osakekurssien vahtimisesta on 
tolkku kadonnut kokonaan.

Yksi kasvava veropinnareit-
ten joukko on se osa lääkärikun-
taa, joka yhä useammin nostaa 
tulonsa pääomatuloina, vaikka 
kyse on puhtaasta palkkatyös-
tä. Yhtiöihin verojen kautta tu-
levat maksut otetaan, mutta ei 
olla valmiita maksamaan niis-
tä progressiivisia palkkaveroja. 
Pääomaverohan on tasavero, 28 
prosenttia. Tätä samaa keinoa 
ovat käyttäneet aiemmin jo muu-
tamat muut hyväosaiset, kuten 
asianajajat. Asian siunasi Kor-
kein Hallinto-oikeus hiljattain.  
Eduskunnassa kyselimme korja-
usta tähän lakiin, mutta tokkopa 

valtiovarainministeri Katainen 
tällaiseen nopeasti puuttuu. Ta-
valliselle duunarille lasku lähtee 
kyllä alle aikayksikön, esimerk-
kinä komennusmiehet.

Tero Rönni

Otsikossa mainittu yhdistys on 
olemassa ja olen sen jäsen. Pe-
räänkuulutamme nimenomaan 
oikeudenmukaisuutta ja sitä, 
että mietitään, mitä kaikkea ve-
roillamme saamme. Lista näistä 
asioista olisi tähän liian pitkä.. 

Vilppulan Tähden joukkue 2007-2008

Hyyskä, Paski ja Paukku olivat Mäntän seudun 
hiihtomestarit 60-luvulla.

Mäntän Valovolleyn joukkue 2007-2008


