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Vasuri

Koko maailma on ollut tois
ta vuotta historiallisen korona
viruksen aiheuttaman pande
mian kourissa. Aika on ollut 
eri tavoin raskas itse kullekin. 
Suomi on kuitenkin ollut mo
nilla mittareilla yksi pandemi
asta parhaiten selvinneitä val
tioita. Keskeinen tekijä täs
sä on ollut Suomen vahva hy
vinvointivaltio. Onni onnet
tomuudessa, että suomalais
ta terveydenhoitoa ei oltu yk
sityistetty pelkäksi kansain
välisten sijoitusyhtiöiden voi
tonteon välineeksi. Koronavi
ruksen synnyttämä terveydel
linen ja taloudellinen kriisi on 
paljastanut, miten tärkeitä ovat 
paitsi vahva julkinen tervey
denhoito myös hyvä sosiaali
turva: kuka tahansa voi yllät
täen tarvita yhteiskunnan tur
vaverkkoja. Niistä kannattaa 
siis pitää kiinni.

Suomalaisen hyvinvointi
valtion perusta on monella ta
paa kunnissa, ja siitä päätetään 
kuntavaaleissa. Kuntavaalit ei
vät ole perinteisesti innosta
neet ihmisiä vaaliuurnille yh
tä paljon kuin vaikkapa pre
sidentinvaali. Tämä on sääli, 
sillä juuri kunnissa päätetään 
monista meitä konkreettises
ti arjessa koskettavista asiois
ta: yhteisestä asuinympäristös
tämme, terveydenhoidosta, so
siaalipalveluista jne. 

Pandemiasta 
paikallispolitiikkaan

Suomi on kansainvälises
sä vertailussa hyvä maa asua, 
mutta yhteiskuntamme ei to
dellakaan ole täydellinen ja 
paras mahdollinen: terveyden
hoidon pitkät jonotusajat, laa
dultaan epätasainen vanhus
tenhoito, koulujen ja päiväko
tien liian suuret ryhmät, huo
nosti resurssoitu lastensuoje
lu, heikkolaatuinen rakenta
minen ja homeiset koulut ovat 
esimerkkejä ongelmista, joi

Kokoomuksen mielestä sydän 
on oikealla. Pallopojan muis
tissa ovat kokoomuksen joh
dolla tehdyt koulutusleikka
ukset. Ei siis kannata ihmetel
lä moisen väärän tiedon levit
tämistä. Pallopoika tietää, että 
sydän on oikeasti vasemmalla. 
Ja samaa mieltä ovat anatomi
aa vähänkään tuntevat. 

Valkeakoskenkin kokoomus 
us kottelee kuntalaisille halua
vansa huolehtia riittävästä op
pimisen ja koulunkäynnin 
tues ta. Toiveikkaana odotan, 
milloin kokoomuksessakin 
jär  ki voittaa ja takki kääntyy.

Kokoomus on myös huolis
saan koulukiusaamisesta. Pal

Oppia ikä kaikki
lopojan mielestä pahinta kou
lukiusaamista on koulujen lo
pettaminen. Tähän väliin huu
moria: ”sivistyspuolue kokoo
mus”.

Lintsaamalla tunneilta op
pii hyvät selitykset. Perussuo
malaisilla onkin siksi helppoa. 
Kannatetaan ja vastustetaan 
kaikkea. Ihan sama mikä asia 
on kyseessä, niin aina kaik
ki on väärin. Eikä sillä totuu
dellakaan ole niin väliä. Vää
rin mikä väärin. Sitä saa mitä 
tilaa, tilasit sitten mitä vaan. 
Kaikki käy kuin ärkoopeellä. 
Ääni on duunarin, mutta kädet 
köyhän kukkarolla.

Sitoutumattomien puolue 
taistelee hyvän puolesta pahaa 
vastaan parhaiden populistis
ten perinteiden mukaisesti. 
Kaikkea kivaa vaaditaan, mut
ta mikään ei saisi maksaa mi
tään. Matematiikan tunnit ovat 
ehkä jääneet väliin. Velasta 
muistuttelusta voisi melkein 
kellon tarkistaa. Ratkaisuja ei 
ole, mutta kaikkeen kivaan ra
hat saadaan taikaseinästä. Pal
lopoikaa kaduttaakin, miksi 
tulikin lintsattua kaikki popu
lismitieteen oppitunnit.

Entä sitten uskonnon ja fi
losofian opinnot? Kotikoskin 
valtapuolue demarit ovat tyy
lilleen uskollisesti sitä sun tä

tä, ja vähän jotain siltä väliltä. 
Ehkä kuitenkin enemmän jo
tain muuta. Annetaan ymmär
tää, mutta ei ymmärretä antaa. 
Puhutaan mukavia, ja halu
taan selvityksiä. Ja kaikki säi
lyy ennallaan. Turvallinen tu
levaisuus on kenties siellä jos
sain töppäreen takana.

Onneksi vihreillä on histo
ria hallussa. Virheille tärkein
tä lienee luomuelämä päreen 
valossa. Sähkö on luksusta, ja 
hevosella pääsee. Pallopojan 
tietämän mukaan hevonen ei 
onneksi syö turvetta.

Pallopoika

den ratkaisujen avaimet ovat 
kunnissa. Ne ovat juuri sellai
sia ongelmia, joita Vasemmis
toliitto haluaa sinunkin tuella
si korjata. 

Nyt todella kannattaa lähteä 
äänestämään ja olla mukana 
tekemässä kaikille parempaa 
yhteiskuntaa. Nyt kannattaa 
äänestää Vasemmistoliittoa!

Panu Raatikainen 

Sanonta ”köyhät köyhtyvät ja 
rikkaat rikastuvat, oli aika mi
kä tahansa” taitaa pitää paik
kansa, jos on uskominen avus
tusjärjestö Oxfamin julkisuu
teen antamia tilastoja vaurau
den jakautumisesta maailman 
laajuisen pandemian aikana.

Maailman kymmenen rik
kaimman ihmisen omaisuuk
sien arvo nousi pandemian ai
kana 540 miljardilla dollarilla. 
Järjestön mukaan tällä sum
malla voitaisiin estää maail
maa ajautumasta köyhyyteen 
viruksen vuoksi ja maksaa 
myös rokotteet kaikille maail
man ihmisille. Samaan aikaan 
miljoonat ihmiset ovat menet
täneet työnsä ja toimeentulon
sa viruksen sulkiessa yrityksiä 
ja palveluita.

Opetusministeri Jussi Sa
ramo esitti osinkoverotuksen 
nostoa jokin aika sitten. Edus
kunnassa alkoi hirveä älämö
lö oikeistopuolueiden taholta. 
Investointeja ei kuulemma tu
le, työpaikkoja menetetään ja 
Suomi joutuu lopullisen kado
tuksen ja tuhon tielle, jos osin
koverotus esimerkiksi noste
taan ansiotuloverotuksen ta
solle.

Kunnallisvaalit näyttävät 
suunnan Suomen tulevaisuu

Koronan aiheuttama 
talouskriisi ei koske 
kaikkia

delle. Otetaanko kaikki mu
kaan, vai pidetäänkö huoli 
vain niistä, jotka pystyvät aja
maan omia etujaan hyvin, ja 
joille veronkorotukset palve
lujen turvaamiseksi ovat uto
pistista vasemmistolaista pro
pagandaa. 

Kai Muukkonen 
kaupunginvaltuutettu

Valkeakosken vasemmiston 
puheenjohtaja

Kai Muukkonen.

Panu Raatikainen.
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Kuntavaalit käydään tänä 
vuonna ennennäkemättömäs
sä tilanteessa. Kesäkuulle siir
retyt vaalit voidaan järjestää 
turvallisemmin nyt, kun suuri 
osa suomalaisista on rokotet
tu ja tartunnat ovat lähteneet 
laskuun. Pikkuhiljaa pääsem
me palaamaan tuttuun arkeen, 
halaamaan läheisiämme ja ta
kaisin tärkeiden harrastustem
me pariin.

Olen saanut paljon yhtey
denottoja, joissa ollaan huolis
saan varsinkin lasten ja nuor
ten tilanteesta, opettajien jak
samisesta ja lomauttamisista 
sekä lastensuojelun ja terveys
palveluiden resursseista. Sääs
töt ja leikkaukset ovat aihe
uttaneet valtavasti lisähuolta 
kriisin keskellä.

Sivistyneen yhteiskunnan 
tunnistaa siitä, kuinka hyvin 
se pystyy suojaamaan heikom
massa asemassa olevia. Krii
sin keskellä ja sen jälkihoi
dossa tätä mitataan. Kunnat 
ovat vastuussa arkeamme tur
vaavista palveluista, usein pal
jon laajemmin kuin tiedoste
taan. Kunnissa tuotetaan tasa
arvoinen opetus, hyvät mie
lenterveyspalvelut ja arvokas 
vanhustenhoito. Näiden pal
veluiden järjestämisestä päät
tävät ne valtuutetut, jotka va
litaan keskuudestamme kunta
vaaleissa.

Lin terveiset
kuntavaaleihin

Vasemmistoliiton tavoite on 
kotikunta, jossa jokainen voi 
taustastaan riippumatta elää 
hyvää elämää. Joillekin se tar
koittaa mahdollisuutta naut
tia luonnosta kodin läheisyy
dessä, toiselle hyvä elämä on 
mahdollisuus nauttia kaupun
gin monipuolisesta kulttuuri
tarjonnasta. 

Tässä kaikessa on lopulta 
kyse luottamuksesta. Hyvän 
elämän keskeinen rakennuspa
likka on se, että voi luottaa sii
hen, että omasta lapsesta pide
tään hyvää huolta, kun hänet 
jättää päiväkotiin. Voi luottaa 
siihen, että omista vanhem
mista pidetään hyvää huol
ta, kun he eivät enää pärjää it

sekseen kotona. Voi luottaa 
siihen, että teiniikäinen saa 
apua, jos häntä masentaa ja 
elämä tuntuu valottomalta. Jo
kaisella meillä on oikeus luot
taa siihen, että joku vastaa, tu
kee ja auttaa silloin, kun itse 
tarvitsee apua.

Tämä luottamus on se, mis
tä hyvinvointivaltion tunnis
taa, ja se, mistä oikeus hyvään 
elämään rakentuu. Tämä luot
tamus on se, jonka puolesta 
me teemme vasemmistoliitos
sa työtä aamuin ja illoin, satoi 
tai paistoi. Oikeus hyvään elä
mään kuuluu kaikille!

 
Li Andersson

Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Viime aikoina on käyty paljon 
huolestunutta keskustelua Val
keakosken väkiluvusta. Muut
toliikettä näyttäisi olevan lä
hinnä poispäin.

Syitä on tietysti monia, mut
ta tärkeimpänä näen työpaik
kojen vähäisyyden. Edes al
hainen kunnallisveroprosentti 
ei tänne väkeä houkuttele, jos 
töitä ei ole.

Teollisuusalueidemme tyh
jyys todella ihmetyttää!

Onko kaikki mahdollinen 
varmasti tehty, jotta niihin saa
taisiin yrityksiä?  

Tonttien hinnat eivät entisen 
kaupunginjohtajan mukaan ol
leet ongelma, mutta kyllä sitä
kin asiaa olisi syytä pohtia tar
kemmin.

Olemme pahasti takaaajo
asemassa esimerkiksi Lem
päälään nähden, jossa Marja
mäen alue vain kasvaa kasva
mistaan.  

Pari sanaa 
työllisyydestä

Pirkanmaan Portin hintojen 
täytyy olla sen mukaiset, että 
olisi typerää olla käyttämättä 
tilaisuutta hyväkseen. Meillä 
on kuitenkin tällä hetkellä lä
hes tyhjä pelto tarjolla verrat
tuna Marjamäen kehittynee
seen alueeseen. 

Tässä pitäisi ehdottomasti 
ajatella pidempiaikaista hyö
tyä, eikä vain sitä, että aluee
seen sijoitetut rahat saataisiin 
heti takaisin. 

Alueen markkinointi vaati
si myös kehitystä ja lisäpanos
tusta!

Ilman työpaikkoja kaupunki 
kuihtuu, tehtiinpä minkälaisia 
temppuja tahansa.

Korkea työllisyys luo myös 
hyvinvointia, vähentää sosiaa
lisia ongelmia ja sen aiheutta
mia kustannuksia.

Vesa Suhonen
putkiasentaja

Li Andersson.

Vesa Suhonen.

Valkeakosken Vasemmistoliitto verkossa:
https://valkeakoski.vas.fi/
www.facebook.com/Koskinvasurit

Kaupunkimme väkiluku on 
vähentynyt jo useamman 
vuoden ajan. Kehityssuun
nan kääntämiseksi pitää miet
tiä uusia keinoja ennakkoluu
lottomasti. Olemme keskitty
neet liian yksipuolisesti ke
hittämään vain keskustaa ja 
pohjoispuolta. Valkeakoski on 
paljon muutakin.

Kaikki eivät halua asua kes
kustan kerrostalossa. Moni ha
luaa omaa rauhaa, omaa tilaa, 
luonnonläheisyyttä, ja Valkea
koskella on kaikki mahdolli
suudet tätä tarjota. 

Tonttitarjonnan tulisikin ol
la riittävän monipuolista, ja 
tarjontaa tulee olla eri puolilta 
kaupunkia. Kaupungin maan

Kehitetään
koko Koskia

hankinnassa ja kaavoitukses
sa pitää huomioida koko kau
punki. 

Emme ole aivan Tampereen 
kupeessa, kuten Lempäälä tai 
Kangasala, ja meidän on huo
mioitava se tonttien hinnoitte
lussa. On viisaampaa myydä 
halvemmalla hinnalla kuin ol
la myymättä ollenkaan. Moni 
myös arvelee, että hajaasutus
alueille rakentaminen on yli
voimaisen vaikeaa. Jos se on 
totta, niin asialle pitää kiireesti 
tehdä jotain.

Valkeakoskelle muuttoa 
harkitsevat lapsiperheet pitä
vät tärkeänä, että päivähoito 
ja kouluasiat ovat kunnossa 
ja muutkin palvelut toimivat. 

Kouluja tarvitaan muuallakin 
kuin keskustassa. Valtuusto te
ki viime syksynä suuren vir
heen päättäessään lakkauttaa 
Leppälän koulun, kun Sorri
lan yhtenäiskoulu valmistuu 
muutaman vuoden päästä. Tä
mä päätös vähentää muuttoha
lukkuutta alueelle ja heikentää 
koko Koskin elinvoimaa. 

Kaikkea ei pidä keskittää 
keskustaan, se ei ole tasaar
voista. Kehitetään koko Kos
kia.

Harri Asikainen 
kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen 1. vara
puheenjohtaja

Harri Asikainen.

35

57



4 Vasuri

35 Harri Asikainen
62 v. työtön,
eläkeläinen

39 Maija Kuivasto
63 v. palvelusihteeri

38 Mila-Marit 
Kivimaa
52 v. eläkeläinen

37 Veera Kiretti
37 v. sosiaaliohjaaja

36 Jani Halonen
38 v. työtön

44 Kai Muukkonen
57 v. pääluottamusmies, 
kiinteistönhoitaja

43 Marko 
Metsäpelto
49 v. pääluottamusmies, 
mittakirvesmies

42 Ira Lod-Villberg
47 v. toimistosihteeri

41 Esko Lehtonen
72 v. kirjastovirkailija

40 Mikko Lahtinen
46 v. elementti-
työntekijä

Valkeakosken vasemmistoliiton 
ehdokkaat kuntavaaleissa 2021
Tehdään yhdessä Valkeakoskesta oikea mansikkapaikka kaikille, ei harvoille!

Kun aikanaan lähdin kunnal
lispolitiikkaan, mietin kovasti, 
osaanko – ja ihan turhaan. Jos 
nimittäin osaa hoitaa huushol
liaan, pärjää kyllä politiikassa
kin.

Näin yksinkertaista se on: 
Ihmiset tarvitsevat kodin, 
vaatteita, ruokaa ja mahdol
lisuuden kehittää itseään. He 
haluavat päästä kipeänä lää
käriin ja panna lapsensa kou
luun. Koska tätä kaikkea ei voi 
hankkia omin voimin, on asiat 
järjestettävä yhteistyössä mui
den ihmisten kanssa. Siitä syn
tyy yhteiskunta. 

Politiikan ydinkysymys on
kin, miten yhteiskunta vastaa 
ihmisten tarpeisiin ympäristön 
kestokyvyn asettamissa rajois
sa. Kun tarkemmin katsotaan, 
kaikkien puolueiden keskeiset 
tavoitteet palautuvat tähän ky
symykseen, ja niiden erot ovat 
vain erilaisia vastauksia sii

Perimmältään politiikka
on kuin kodinhoito

hen.
Me vasemmistossa olem

me perinteisesti ajatelleet, et
tä elämisen perusehdot on tur
vattava kaikille, vaikka se vaa
tisi yksityisomaisuuden suo
jaan kajoamista (esimerkik
si verotuksen keinoin). Si
tä myöten kuin tietoisuus ym
päristön rajoista on kasvanut, 
minimitasosta huolehtimisen 
rinnalle on noussut keskustelu 
maksimitasosta. Kun resursse
ja on rajallinen määrä, yhden 
kerskakulutus on väistämät
tä muilta pois – joko köyhem
miltä aikalaisilta tai tulevilta 
sukupolvilta.

Kolmas meille vasemmisto
laisille luontainen näkökulma 
on, että jakamalla kaikki voi
vat voittaa: Esimerkiksi lähi
kirjastoverkon ansiosta meil
lä on ulottuvillamme kym
meniä tuhansia kirjoja; enem
män kuin kenelläkään olisi va

raa ostaa. Silti metsää säästyy, 
kun kirjat luetaan useamman 
kerran. Kotihyllyyn kannat
taa ostaa vain ne opukset, joi
hin arvelee palaavansa yhä uu
delleen.

Edelleen, rivitaloyhtiön yh
teinen ruohonleikkuri vie pal
jon vähemmän tilaa ja rahaa 
kuin se, että jokainen ostai
si omansa. Hajaasutusalueil
la yksityisautoilu helpottaa 
elämää, mutta siellä missä on 
joukkoja, parhaiten voi toimia 
joukkoliikenne.

Olen nyt hoitanut erilaisia 
luottamustehtäviä parikym
mentä vuotta, ensin Tampe
reella kaupunginvaltuustos
sa ja sittemmin eduskunnassa. 
Koskaan ei ole osaaminen lop
punut niin, etteikö asiaa oli
si saanut korjattua huolellisel
la perehtymisellä. Myös selke
ästä arvopohjasta on ollut iso 
hyöty. Silloin ei heilu sinne Anna Kontula.
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49 Timo Rautanen 
(sit)
66 v. eläkeläinen

48 Panu 
Raatikainen
56 v. apulaisprofessori

47 Jari Numminen
58 v. ulosotto-
ylitarkastaja

46 Anni Niska
36 v. taksinkuljettaja

45 Samu Mäkinen 
(sit)
46 v. työtön,
sekotyömies

54 Mirja Salminen
69 v. eläkeläinen

53 Jari Salmi
64 v. betoniraudoittaja, 
eläkeläinen

52 Riikka 
Saharinen
44 v. tietopalvelu-
neuvoja

51 Risto Saarinen
30 v. myyjä

50 Tiina Rokka
49 v. työvalmentaja

59 Anna 
Weckström
28 v. väitöskirjatutkija

58 Mirka 
Torniainen (sit)
35 v. perhehoitaja,
sosionomi amk

57 Vesa Suhonen
36 v. putkiasentaja

56 Pertti Savijärvi
63 v. eläkeläinen

55 Tuula Salminen 
(sit)
66 v. parturi, yrittäjä

tänne sen mukaan, miltä mil
loinkin tuntuu tai mitä mieltä 
muut ovat.

Mutta kun nämä peruslähtö
kohdat ovat kunnossa, lopul
ta suurin osa politiikan asialis
tasta on kuitenkin käytännölli
syysharkintaa, sitä samaa, jota 
ihmiset harjoittavat arjessaan. 
Miten ruokahuolto pitäisi hoi
taa, että kaikki saavat vatsansa 
täyteen, mutta mitään ei me
nisi roskiin? Mitkä rakennuk
set kannattaa tuoda kaukoläm
pöverkkoon? Milloin kimp
pakyyti (jollainen bussikin 
on) osoittautuu kätevämmäksi 
kuin henkilöauto?

Kunnallisvaalit ovat niin tär
keät, koska yhteiskunta on ih
misten suhteiden ja käytäntei
den sekamelska. Jos yhteis
kunta muuttuu, se tapahtuu 
ruohonjuuritasolta käsin, ih
misten jokapäiväisestä arjesta. 

Hienointa vaaleissa on, et
tä niin paljon kuin sitä mietti
mistä riittää omankin talouden 
pidossa, ihmiset ovat valmiita 
käyttämään aikaansa myös yh
teisön eteen.

Anna Kontula  
kansanedustaja

Tulevaisuudessa jokaisen 
kunnan suurin tehtävä on si
vistyksestä huolehtiminen. 
Soteuudistus vie mennes
sään sosiaali ja terveyspal
velut maakunnan päätäntä
vallan alle, ja oppivelvolli
suusiän nostaminen 18 vuo
teen tuo kunnille lisää vas
tuuta lasten ja nuorten opin
topoluista. Vielä hetken 
käynnissä olevan valtuusto
kauden aikana on päätetty 
rakentaa Valkeakosken poh
joispuolelle yhtenäiskoulu, 
saatu koulu valmiiksi ja lin
jattu kouluverkko tulevai
suuteen. Nämä ovat tärkeitä 
päätöksiä, joita seuraamalla 
Valkeakosken kouluverkko 
on kymmenen vuoden pääs
tä hyvin erinäköinen kuin 
mitä se oli kymmenen vuot
ta sitten. 

Näitä päätöksiä tehtäes
sä katsotaan pitkälle tule
vaisuuteen, verrataan oppi

Kenen kouluja käydään?

laiden määriä ja olemassa ole
via kiinteistöjä sekä tasapai
noillaan talouden kanssa. Sa
maan aikaan tulee kuitenkin 
ymmärtää, että pienten ja iso
jen koululaisten arki on tässä 
ja nyt. Vaikka päätöksissä kat
sotaankin tulevaisuuteen, ei 
voida ohittaa sitä, että väliai
ka muutosten keskellä on las
ten ja nuorten arkea. Me em
me voi laittaa oppilaita “tau
olle” siksi aikaa, kun muutok
set rakenteissa on tehty. Vaik
ka tähtäämme tulevaisuuteen, 
jonka tahdomme olevan pa
rempi kuin nykyhetki, ei sitä 
voida tehdä tämän päivän kou
lulaisten kustannuksella.  

Oppivelvollisuuden piden
tämisen myötä kunnan pitäi
si olla kiinnostuneempi pe
rusopetuksessa olevista lap
sista ja nuorista. Näiden nuor
ten jatkoopinnot ovat kunnan 
vastuulla. Jos haasteisiin ei saa 
tukea ajoissa, on tuen hinta pe

rusopetuksen jälkeen niin ra
hallisesti kuin inhimillises
ti moninkertainen. Toivon et
tä tämä uudistus takaa sen, et
tä lasten ja nuorten koulutus

polkua arvioidaan kokonai
suutena eikä pilkottuina pa
loina.

Veera Kiretti  
kaupunginvaltuutettu

Veera Kiretti.

37
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Me valkeakoskelaiset saamme 
olla onnellisia siitä, että kau
punkimme päättäjät ja taus
tavaikuttajat ovat aikoinaan 
päättäneet kymmenien vuosi
en saatossa perustaa ja raken
taa lukuisia liikuntapaikkoja 
eri liikuntamuodoille. Ja lisää 
on rakennettu. Roukon yhte
näiskoulu sai uuden upean lii
kuntahallin, ja jalkapallon har
rastajille ja kilpaurheilijoille 
rakennettiin vanhan peltihallin 
korvaajaksi Kerhomajan ken
tälle mitat täyttävä harjoitus 
ja pelihalli. 

Jotta tämä myönteinen kehi
tys ei pysähtyisi, ei pidä unoh
taa myöskään vanhojen liikun
tapaikkojen ylläpitoa, korjaa
mista ja laajentamistakin. Tai 
jopa korvaamista uudella. Yk
si varteenotettava kohde on 
suuren suosion saanut moni
toimiliikuntahallimme, jossa 
sijaitsee myös uimahalli. Ui
mahallin käyttöaste on nous
sut 100–110 prosenttiin; par
haiten sen huomaa ei niin
kään sauna ja suihkutilois
sa vaan altaalla. Moni altaalla 
uinut käyttäjä on todennut, et
tä lisätila olisi tarpeen. Erilai

Esitämme uimahallin laajentamista
set jumpparyhmät, vesijuoksi
jat ja kunto ja kilpauimarit se
kä lapset käyttävät isoa allas
ta osin samaan aikaan, jolloin 
ryhmät ovat ahtaalla. Osin ne 
poissulkevat toisiaan, jolloin 
syntyy vajaakäyttöä. Voi jopa 
olla mielipahaa, kun vesi rois
kuu vesijuoksijan kasvoille 
hyppyköydellä tehdyn tempun 
aikana. Tapaturmavaarakin on 
mahdollinen. Mikä neuvoksi? 

Ehdotamme Valkeakosken 
kaupungin tulevalle valtuus
tolle ja valittaville eri lauta
kunnille, että uimahallia laa
jennetaan vasemmalla puo
lella olevan lasiseinän taak
se. Sinne voisi rakentaa tera
piaaltaan, jossa voi jumpa
ta ja ottaa hierovia suihkuja 
niin veden päällä kuin veden 
alla. Alueelle mahtuisi pore
altaita ja lapsille erilaisia ve
sielementtejä ja vesiliukumä
kiä. Laajentamalla hallia sai
si lisäkapasiteettia 2–3kertai
sesti. Pukuhuone ja pesutilat 
riittänevät hyvin kasvaneelle 
käyttäjämäärälle.

Miten sitten rahoitus? Tule
van uimahallin laajennuksen 
ja monipuolistamisen rahoit

tamiseen kannattaisi varautua 
hyvin ja pitkäjänteisesti. Kau
pungin varoja budjetoidaan 
tietyllä tärkeysjärjestyksellä 
vuosiksi eteenpäin. Tähän lis
taan hanke sopisi erinomai
sesti. Valtiolla on erilaisia tu
kimuotoja liikuntarakentami
seen. Uimaharrastusten paran

tuessa kaupunkimme lähettää 
myönteisen signaalin paikka
kunnalle muuttoa harkitseville 
perheille, jolloin uudet asuk
kaat tuovat verotuloja ja ter
vettä toimeliaisuutta monin ta
voin. Oikealle ja riittävälle ta
solle asetettu käyttömaksu tuo 
tuloja, joilla katetaan osin ellei 

Meikäläinen on jo varttuneem
paan ikään ehtinyt, ja siksi 
muistankin ajan, jolloin Suo
messa oli pyrkimys pitää kai
kista huolta – myös niistä köy
himmistä, ja siinä myös on
nistuen. Köyhyys lähes kato
si, ja kaikilla oli uskoa ja mah
dollisuuksia parempaan tule
vaisuuteen. Silloin vasemmis
to oli huomattavasti vahvem
pi kuin nyt, ja ayliike yhdessä 
vasemmiston kanssa tavoitte
li tosissaan tasaarvoisempaa 
isänmaata ja kohtuullista elin
tasoa meille kaikille suomalai
sille.

Silloin muinoin Suomessa 
johtavina ajatuksina olivat ta
saarvo, suvaitsevaisuus, men
neisyyden kaipuun sijaan edis
tys ja tulevaisuus, itsenäisyys 
ja vapaus.

Niitä kaikkia vastusti silloin 
kokoomus, kuten edelleenkin, 
ja noita samoja tavoitteita vas
tustaa nykyään kokoomuksen 
ohella perussuomalaiset.

Silloin muinoin duunarinkin 
ääntä kuunneltiin, työttömiä ei 
pompoteltu milloin mihinkin 
”käsipäivää” kursseille työn
hakua opettelemaan tai tervei
tä ihmisiä pakotettu kuntoutta
vaan työtoimintaan muka jo

Äänestetään
Suomi takaisin

tenkin vajaakykyisinä.
Silloin tehtiin hyviä ja oikei

ta uudistuksia. Ei mietitty Si
pilän hallituksen tapaan aktii
vimalleja ym. köyhien kyykyt
tämisiä.

Sen Suomen haluan takaisin, 
ja se on myös mahdollista saa
da. Siihen tarvitaan vasemmis
toa. Siitä Sinä voit päättää.

En halua takaisin sitä Suo
mea, jota kokoomus ja pe
russuomalaiset haikailevat. 
Se olisi paluuta todella kauas 
menneisyyteen, sellaiseen ai
kaan, jolloin työnantajat sane
livat työehdot, köyhät saivat 
almuja, jos olivat nöyriä, eikä 
väärin saanut ajatella. 

Menneisyyden Suomea ei 
voi saada takaisin, mutta hyviä 
ja eteenpäin suuntautuvia pää
töksiä voidaan tehdä. Sehän 
on vain meistä itsestä kiinni. 
Jos vasemmisto on vahva, ku
ten oli ennen, niin tulevaisuus
kin on parempi. Meille kaikil
le, ei vain harvoille.

Harri Asikainen
kaupunginvaltuutettu

kaupunginhallituksen 1. varapu
heenjohtaja

Moni meistä miettii, miten 
minä voisin säästää energiaa 
omakotiasujana tai rivitalo-, 
paritalo- tai kerrostaloihmi-
senä. Unohtamatta yrittäjiä.

Halua olisi, mutta keinot 
ovat hukassa. Kynnys on yli
voimaisen korkea. Jos tilaa 
ammattilaisen suunnittele
maan ja laskemaan yrityksel
le, omakotitalolle tai taloyh
tiölle energiaparannuksia ja 
hakemaan avustuksia, niin se 
tulee maksamaan todella pal
jon. Halu toteuttaa uudistuk
sia kuivuu kasaan ison hinta
lapun edessä. Kynnys aloittaa 
on suuri. 

Yksi itsensä maksava kei
no auttaa kaupunkimme asuk

Valkeakoski ajan 
hermolla, puhtaan 
ympäristön 
edelläkävijä, onko 
mahdollista?

kaita on palkata Valkeakos
kelle taloyhtiöille, yrityksil
le ja omakotiasujille energia
asiantuntija, joka päätyökseen 
suunnittelee korvauksetta ta
lokohtaisia energiakorjauksia 
sekä auttaa energialaskennas
sa ja avustusten hakemisessa 
aivan kädestä pitäen. Hankkei
den rahoittamisesta päättämi
nen helpottuu, kun on hyvät 
suunnitelmat ja uskallusta läh
teä liikkeelle.

Järkevät korjaus ja energia
investoinnit ovat useimmi
ten nollainvestointeja eli pie
nentyneestä energiamäärästä 
tulleella rahallisella säästöllä 
maksetaan lainakulut ja pää
omasijoitukset. Kaikki hyöty

vät tästä. Myös yritykset, jotka 
energiasuunnitelmat saatuaan 
toteuttavat rakentamis, kor
jaus sekä asennustyöt. Tätä 
kautta yhteisöverotulot lisään
tyvät ja Valkeakosken kaupun
ki vaurastuu ja pystyy toteut
tamaan omia investointihank
keitaan.

Äänestämällä Valkeakos-
ken Vasemmistoliiton kun-
nallisvaaliehdokkaita olet 
to  teut tamassa ympäristö-
ystävällisempää ja oikeuden-
mukaisempaa tulevaisuutta 
täällä kotikaupungissamme.

kokonaan henkilökunnan pal
kanmaksua. Maksut saattai
sivat pitkällä aikavälillä jopa 
maksaa kulut takaisin. Laajen
nus tuo myös uusia työpaikko
ja eri ammattialoille. 

Valkeakosken Vasemmistoliiton 
kuntavaaliehdokkaat 

Valkeakosken uimahalli.
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Kuka olet ja mistä tulet?

Olen pirkanmaalaistunut enti
nen helsinkiläinen, jonka elä
mä pyörii tekstien, mielenter
veysasioiden ja kissojen ym
pärillä, mutta usein minut löy
tää myös metsästä. Muutin 
19vuotiaana Helsingistä Ori
vedelle. Asuin siellä viime 
vuoden elokuuhun asti, jolloin 
päätin pakata elämäni ja kissa
ni muuttoautoon ja siirtyä Val
keakoskelle. 

Miten päädyit Valkeakoskelle 
asumaan?

Elämäni saapui pikkuhiljaa 
risteyskohtaan, jossa havah
duin siihen, että minun pitäi
si saada suuria muutoksia ai
kaiseksi. Tähän vaikutti pal
jon koronapandemian aikai
nen eristäytyminen: tein töitä 
etänä, perheeni oli kaukana ja 
matkustaminen julkisilla han
kaloitui huomattavasti. Katse
lin sitten Pirkanmaan kuntia, 
vertailin asuntojen vuokria ja 

paikkakuntien liikenneyhteyk
siä, ja Valkeakoski oli minul
le sopivin. Kun olin tutustu
nut kaupunkiin paremmin, tie
sin tehneeni juuri oikean pää
töksen. 

Mitä teet ja olet tehnyt työkse-
si?

Teen väitöskirjaa asiantunti
joiden sähköisen mielenter
veysviestinnän sisältämäs
tä luokittelusta. Sain työsken
nellä vuoden tutkimukseni pa
rissa kokopäiväisesti apura
han turvin, mutta tällä hetkel
lä minulla ei ole tutkimusra
hoitusta, ja olen työskennel
lyt myös yhden ohjaajani tut
kimushankkeessa avustavissa 
tehtävissä. Olen aiemmin teh
nyt töitä toimittajana, kaupun
gin markkinoinnissa ja muuta
man vuoden olin myös rauta
kaupan kassalla sekä puutar
hapuolella. 

Esittelyssä
Anna Weckström

Anna Weckström.

Mitä harrastat?

Pandemiaaika on tehnyt mi
nusta melkoisen päämäärättö
män lenkkipoluilla vaeltelijan, 
mutta olen myös innokas va
lokuvaaja ja luova kirjoitteli
ja. Kuvataide on aina ollut mi
nulle tärkeä harrastus ja olen 
siinä intoutunut tekemään kai
kenlaista piirtämisestä öljyvä
rimaalaukseen ja taidegrafiik
kaan. Keramiikka on alkanut 
myös kiinnostaa sen jälkeen, 
kun vanhempani houkuttelivat 
minut katsomaan Suuri kera
miikkakisa sarjaa. 

Miksi olet valinnut juuri Va-
semmistoliiton?

Vasemmistoliitto on vetänyt 
minua puoleensa, koska us
kon, että jokaiselle kuuluu oi
keus hyvään elämään ja yh
teiskunnan tulisi pitää huolta 
siitä, että kaikilla on myös sii
hen mahdollisuus.  Olen vah
vasti sitä mieltä, että jokai
sen hyvinvointia ja oikeuksia 

on puolustettava, jotta voim
me hyvin yhteiskuntana. Halu
sin itse lähteä nyt mukaan te
kemään töitä oikeudenmukai
suuden, tasaarvon ja ihmisten 
sekä ympäristön hyvinvoinnin 
eteen.  

Jos saisit diktaattorina päät-
tää jonkun lakiuudistuksen, 
niin minkä valitsisit?

Jos saisin valtakunnan tasol
la vaikuttavan lakiuudistuk
sen, kieltäisin eläimiin kohdis
tuvan julmuuden, kuten turkis
tarhauksen ja tuotantoeläinten 
huonot elinolosuhteet. On kes
tämätöntä aiheuttaa kohtuu
tonta kärsimystä elävälle olen

nolle, varsinkin pelkän ihmi
sen turhamaisuuden vuoksi. 

Oletko tyytyväinen Valkeakos-
ken palveluihin ja mitä kehi-
tettävää olisi?

Valkeakoskella on hyvät ja 
monipuoliset palvelut, mut
ta sotepalvelut kaipaisivat ke
hittämistä. Terveydenhuollon 
asiakasmaksut ovat korkeat, ja 
hoitoa joutuu odottamaan kau
an. Kaikille asukkaille kuulu
vat hyvät ja laadukkaat sote
palvelut, eikä hoitoon pääsyä 
tai avun saantia pitäisi joutua 
odottelemaan kohtuuttomia ai
koja. Ihminen ei voi jäädä il
man tarvitsemaansa apua.

Oikeiston ja äärioikeiston ar
vot kovenevat. Vihapuhe ja vi
hateot lisääntyvät Suomessa. 
Vihan kohteena ovat turvapai
kanhakijat, maahanmuuttajat, 
eri vähemmistöt, naiset ja va
semmisto.

Oikeistolle on tärkeää myös 
leikata pienituloisen saamista 
tulonsiiroista ja ansiosidonnai
sesta työttömyysturvasta.

Näitä asioita ja mielipiteitä 
oikeiston kokenut konkari jou
tuu myötäilemään tai ainakin  
sietämään.

Vasemmiston arvot ovat so
lidaarisuus, oikeudenmukai
suus ja tasaarvo. Kaikista pi
detään huolta, ja ihmisarvo on 
jakamaton. Vasemmiston san
kari puolustaa näitä vasem
miston arvoja.  

Suomessa tarvitaan suvait
sevuutta ja yhteistyötä. Tämä 
siksi, että menestymme myös 
kansainvälisessä kilpailussa 
osaavasta työvoimasta.

Valitse oikeiston kokenut 
konkari tai vasemmiston san
kari. Sinä päätät.

Äänestä kuntavaalissa 2021.

Jari Salmi

Oikeiston kokenut konkari tai 
vasemmiston sankari

Vapaus, veljeys ja tasa-arvo. Tämä Ranskan vallankumo-
uksen aikainen tavoite on Jarin mielestä vieläkin ok.

Pitkittynyt pandemiatilanne on 
lisännyt huomattavasti psyyk
kistä pahoinvointia muun mu
assa epävarmuuden ja yksinäi
syyden vuoksi. On entistä tär
keämpää kiinnittää huomio 
mielen hyvinvointiin ja toimi
viin mielenterveyspalveluihin. 

Avun hakeminen on raskas 
prosessi, joka usein pitkittyy, 
ja vastuu avun saamisessa jää 
liian herkästi yksilön harteil
le. Kun yhteiskunnassamme 
vallitsee pärjäämisen ja sin
nikkyyden ihanne, moni hakee 
apua vasta romahduspisteessä. 
Tästä ei pidä syyllistää yksi
löä, eivätkä kehotukset hakea 
apua ajoissa auta, sillä ongel
mat ovat monisyiset ja niiden 
korjaamiseen tarvitaan raken
teellisia muutoksia, jotka vie
vät kohti sallivampaa yhteis
kunnallista ilmapiiriä.

Kun voimat ovat lopussa – 
tai jo loppuneet – ei kenenkään 
pitäisi joutua ravaamaan luu
kulta luukulle tai kuulemaan, 
ettei vapaata aikaa löydy viik
koihin. Inhimillinen epätoi
vo ja psyykkinen pahoinvoin
ti ovat vakavia ongelmia, joi
den hoidon laiminlyönti tulee 
koko yhteiskunnalle kalliiksi, 

Ihmisten psyykkinen 
pahoinvointi on kuultava

puhumattakaan siitä, millaiset 
vaikutukset ovat yksilötasolla.

Vasemmistoliiton kunta
vaali ohjelmaan kuuluu terapi
atakuu. Käytännössä tämä tar
koittaisi sitä, että mielenter
veyspalveluissa hoitoon pääsy 
helpottuisi huomattavasti. Tar
koitus on taata pääsy psykote
rapiaan tai muuhun psykososi
aaliseen hoitoon kuukauden 
sisään hoidon tarpeen arvioin
nista. Lisäksi terapiatakuu su
juvoittaisi matalan kynnyksen 
mielenterveyspalveluita esi
merkiksi puuttumalla luukulta 
luukulle ravaamiseen avun ha
kemisen yhteydessä. 

Mielenterveyden edistämi
nen on investointi tulevaisuu
teen ja tärkeä keino pitää huol
ta työllisyydestä. Hoidon su
juvoittaminen säästää myös 
terveydenhuollon kustannuk
sia. Ihmistä ei pidä kuitenkaan 
koskaan pelkistää meno tai 
tuloeräksi, sillä todellisuudes
sa kyse on inhimillisestä kär
simyksestä, jonka kuuleminen 
ja johon puuttuminen on em
patiaa. Ja sitä me tarvitsemme 
lisää.

Anna Weckström 
FM, mielenterveysviestinnän 

väitöskirjatutkija
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Kunnissa tehdään ihmisten 
hyvinvoinnin näkökulmas
ta kaikkein tärkeimmät pää
tökset. Kesäkuussa valittavat 
kuntapäättäjät ratkaisevat, mi
ten lasten varhaiskasvatus ja 
koulu on järjestetty. Kunnis
sa päätetään myös, miltä kun
talaisten viimeiset vuodet van
hainkodissa näyttävät tai mis
sä kunnossa oma kotitiemme 
on.

Vasemmistoliiton resep
ti kuntapolitiikkaan on selvä: 
hyvä elämä kuuluu kaikille, ja 
elämänlaatu ei saa olla kiinni 
varallisuudesta tai perhetaus
tasta. Kunnat ovat olemassa, 
jotta jokaisen asukkaan hyvin
voinnista voidaan pitää huolta.

Suomessa oma lähikoulu lu
keutuu maailman parhaimpi
en joukkoon, ja näin tulee ol
la myös jatkossa. Meidän on 
onnistuttava myös varmista
maan, että koulupolun alku eli 
varhaiskasvatus olisi jatkossa 
vielä nykyistäkin toimivampi. 
Varhaiskasvatuspaikan on löy
dyttävä läheltä, ja ryhmäko
kojen on oltava kohtuullisia.

Meillä on yksinkertainen ohjenuora 
kuntapolitiikkaan: oikeus hyvään 
elämään kuuluu kaikille

Terveyspalveluissa suoma
laiset alkavat valitettavasti ol
la kahden kerroksen väkeä. 
Tämä on kehitys, joka ei saa 
jatkua. Meidän on yksinkertai
sesti onnistuttava parantamaan 
julkisen terveydenhuoltomme 
tasoa. Meidän lähtökohtamme 
on, että lääkäriin on päästävä 
kaikissa tilanteissa korkein
taan viikossa ja hoidon on ol
tava laadukasta. 

Kaksi vuotta hallituksessa 
antaa vahvat näytöt vasem-

mistoliiton kyvystä luoda 
hyvää elämää kaikille.

Vasemmistoliitto rakentaa 
tällä hetkellä parempaa maa
ilmaa hallitusvastuussa. Nyt 
hallituskauden puolivälissä 
on jo hyvä hetki katsoa, miten 
olemme onnistuneet ihmisten 
elämää parantamaan.

Meidän lähtökohtamme on, 
että jokaisen lapsen ja nuoren 
on saatava opiskella täyden 
potentiaalinsa mukaan riippu
matta varallisuudesta tai sii
tä, kuinka paljon perheellä on 
voimavaroja tukea opintoja. 

Siksi on tärkeää, että olemme 
hallitusvastuussa vihdoin on
nistuneet pitkäaikaisessa ta
voitteessamme ja tehneet toi
sesta asteesta kokonaan mak
suttoman. Lukion tai amma
tillisen koulutuksen materiaa
lit ovat rasittaneet tähän asti 
monen perheen taloutta sato
jen tai jopa tuhansien eurojen 
verran. Tästä syksystä lähtien 
tämä on ikäluokka kerrallaan 
historiaa!

Yhdenvertainen koulutus 
kuuluu kaikille. Tämä on pe
riaate, josta ei ole syytä eikä 
varaa joustaa. Palautimme he
ti hallituskautemme aluksi jo
kaisen lapsen oikeuden koko
aikaiseen varhaiskasvatukseen 
ja pienensimme varhaiskasva
tuksen ryhmäkokoja. Tämän 
lisäksi vahvistamme lasten ja 
nuorten ohjausta sekä tukea 
peruskoulusta aina toiselle as
teelle asti, kun muun muassa 
koulupsykologeille ja kuraat
toreille luodaan viimein sitova 
mitoitus.

Hyvinvoivassa yhteiskun
nassa jokainen saa koulutielle 
tarvitsemansa tuen.

Jussi Saramo.

Käynnistimme hallituksessa 
myös ensitöiksemme mittavat 
satojen miljoonien panostuk
set koulutuksen laatuun ja ta
saarvoon, joiden turvin muun 
muassa ammatillisen koulu
tukseen saadaan lisää paljon 
kaivattua lähiopetusta ja maa
ilmankuulusta peruskoulus
tamme tehdään entistäkin pa
rempi.

Suomen tulevaisuus on hy
vinvoivissa ihmisissä sekä 
osaamisessa, ja vasemmisto
liitto on tämän maan johtava 
hyvinvointi ja koulutuspuo
lue. 

Jussi Saramo
opetusministeri, kansanedustaja

Vasemmistoliiton 1. varapuheen
johtaja

Meillä Valkeakoskella on kas
vava joukko ihmisiä, jotka ei
vät syystä tai toisesta kyke
ne puolustamaan oikeuksi
aan saada hyvää ja tasapuolis
ta palvelua. On kasvava jouk
ko vanhuksia, jotka yrittävät 
sinnitellä kodeissaan pienellä 
eläkkeellä ja suurillakin lää
ke ja hoivamaksuilla. Usein 
he joutuvat tinkimään joka
päiväisistä tarpeistaan, kuten 
ravitseva ruoka, tai vaikkapa 
pienen pienistä ylellisyyksistä, 
kuten kahvilassa käynti. Myös 
hoidon saanti alkaa olla vaike
aa ja pääsy hoivakotiin mel
keinpä mahdotonta niin kauan 
kun jalka toisen eteen liikkuu. 
Muistisairautta esiintyy paljon 
ja sen mukana tuomaa turhau
tumista, epävarmuutta ja jopa 

Kotihoidon ja 
omaishoidon tilannetta 
parannettava!

pelkoa. Tähän pitää saada pa
rannus! 

Kotihoito pitää saada työ
paikkana houkuttelevaksi li
säämällä työpaikkojen määrää 
sekä käyttämällä rekrytointili
sää niin, että vakanssit saadaan 
täytettyä. Tilanne kotihoidos
sa on mennyt liian pitkälle, ja 
työn kuormittavuus on järkyt
tävää. Olisiko yksi mahdolli
suus esimerkiksi lisätä hoiva
avustajien koulutusta ja käyt
tää näin lisäkäsiä kotihoidon 
hoitajien työparina ja apuna? 
Tällaista koulutustahan meillä 
on ihan omalla paikkakunnal
la tarjolla. Myös osaavat esi
miehet ja muu johto edesautta
vat kotihoidon kiinnostavuut
ta työpaikkana luomalla hyvät 

työskentelyolosuhteet ja mah
dollisuudet joustoihin.

Myös omaishoitajien tilan
ne on huolestuttava. He ovat 
usein myös ikäihmisiä ja väsy
vät hoitamiseen. Palkkio tästä 
erittäin edullisesta hoidosta on 
käsittämättömän mitätön, kun 
omaishoitaja on työssä 24/7. 
Mielestäni omaishoidon palk
kion pitäisi olla verotonta tu
loa. Näin saataisiin hiukan pa
rannettua omaishoitajien ta
loudellista tilannetta ja liik
kumavaraa omaishoitajan ar
keen. Omaishoitajuus on kui
tenkin kunnalle erittäin halpaa 
hoitopaikkaan verrattuna.

  
Maija Kuivasto 

kaupunginvaltuutettu

Maija Kuivasto.
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