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Vasuri
Kangasalan vasemmistoliitto ry.  1/2017

Vasemmistoliiton tuore puheenjohtaja Li Andersson pitää ke-
vään kuntavaaleja tilaisuutena osoittaa mieltä hyvien kunta-
palvelujen puolesta. Puolue on nostanut vaaliteemoiksi jul-

kisesti tuotetut kuntapalvelut. Vasemmiston kuntavaaliehdokkaat 
sitoutuvat tekemään valtuustoissa työtä tasa-arvoisen ja laaduk-
kaan koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalvelujen ja hyvän työelä-
män eteen. Mahdollisuus kohtuuhintaiseen asumiseen ja hyvään 
asuinympäristöön sekä kuntien aktiivinen rooli työllistämisessä 
ovat samoin kärkitavoitteita.

Li Andersson on 29 vuoden iästä huoli-
matta ehtinyt paljon. Hän on ensimmäi-
sen kauden kansanedustaja. Turun kau-
punginvaltuuston varsinaisena jäsenenä 
hän on ollut vuodesta 2012 ja varajäsenenä 
vuosina 2008-2012. Andersson valmistui 
valtiotieteiden kandidaatiksi vuonna 2010 
Åbo Akademista pääaineenaan kansainvä-
linen oikeus.

– Kuntien taloutta ovat kurjistaneet 
korkea työttömyys, edellisen hallituksen 

päättämät valtionosuusleikkaukset sekä 
Juha Sipilän hallituksen tekemät koulutus-
leikkaukset. Vaikka kuntien taloustilanne 
yleisesti on kohentunut Sipilän hallituk-
sen aikana, monet hallituksen tekemät 
leikkaukset ovat kohdistuneet suoraan 
kuntalaisiin ja lisänneet kuntalaisten eri-
arvoisuutta, muun muassa sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksujen korotus-
ten sekä päivähoito-oikeuden rajausten ja 
heikennysten kautta. Korkea työttömyys 

vaikuttaa myös kuntien talouteen, kun 
työllisyysmäärärahat ovat riittämättömällä 
tasolla, Andersson luonnehtii kuntien tilaa 
Suomessa.

Sote ei tuo säästöjä

– Hallituksen ajama sote-uudistus on 
suurin yksityistämishanke suomalaisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon historiassa. 
Kokoomuksen ajama pakkoyhtiöittämis- 
ja ulkoistamisamalli tarkoittaa, että uudis-
tuksen alkuperäisiä tavoitteeita tasa-arvon 
lisäämisestä sekä sujuvista hoitoketjuista 
ei ole mahdollista toteuttaa. Sen sijaan 
palveluita pilkotaan erillisiin suurten ter-
veyskonsernien ja maakuntien omistamiin 
yhtiöihin ja asiakasseteleillä rahoitettaviin 
palveluihin. Järjestelmä nostaa kustannuk-
sia vaikka hallituksen aikomus on säästää, 
Andersson arvostelee.

– Vasemmistoliitto vaatii, että sote-
uudistus palautetaan sen alkuperäisiin 
lähtökohtiin. Maakuntahallinto on hyvä 
lähtökohta, mutta yksityistämisen sijaan 
maakunnilla tulee olla sekä palveluiden 
pääjärjestäjä että -tuottaja. Asiakasmaksuja 
tulee laskea kautta linjan ja terveyskeskus-
maksuista tulee luopua. Sen lisäksi tulee 
valtakunnallisesti panostaa lääkäreiden ja 
sairaanhoitajien määrään kasvattamiseen 
koko maassa, jotta julkisiin sote-keskuk-
siin pääsee nykyistä nopeammin hoitoon, 
Andersson vaatii,

–Vasemmistoliitto haluaa näissä vaaleissa 
erityisesti kiinnittää huomiota varhaiskas-
vatukseen ja peruskouluun. Hallituksen 
epätasa-arvoistavia koulutusleikkauksia 
vastaan on mahdollista toimia kuntata-

solla. Vasemmistoliitto on käynnistänyt 
nimienkeruun kuntalaisaloitteisiin sub-
jektiivisen päivähoito-oikeuden puolesta, 
sekä sen puolesta, että varhaiskasvatuksen 
ryhmäkoot säilytetään sillä tasolla, millä 
olivat ennen hallituksen leikkauksia.

Eriarvoistumiskierre poikki

– Huhtikuussa valittavilla kuntapäättäjil-
lä on valtavan tärkeä tehtävä edessään. Se 
on suomalaisen varhaiskasvatuksen ja pe-
ruskoulun eriarvoistumiskierteen katkai-
seminen. Suomalaisen koulutuksen suuri 
lupaus on ollut se, että se antaa kaikille 
mahdollisuudet edetä elämässä, riippu-
matta siitä, tuleeko kodista jossa on met-
rikaupalla kirjahyllyjä, tai kodista, jossa 
on katsottu telkkaria. Riippumatta siitä, 
tuleeko kodista, jossa kotona on autettu 
läksyjen kanssa tai kodista, jossa kukaan 
ei kysy onko läksyt on tehty.

– Vasemmistoliitto eroaa muista puolu-
eista siinä, että olemme johdonmukaisia. 
Me toimimme meille tärkeiden tavoittei-
den eteen niin kunta- kuin valtakunnan 
tasolla. Viime kaudella vasemmistoliitto 
jätti hallituksen, kun muut hallituspuo-
lueet olivat valmiita leikkaamaan sosiaa-
liturvasta. Me olimme antaneet lupauk-
sen siitä, että emme hyväksy perusturvan 
leikkauksia, ja teimme selväksi äänestäjille 
halumme puolustaa varhaiskasvatusta, 
koulutusta, julkisia palveluita sekä ympä-
ristöä huomioivaa kaavoitus- ja rakenta-
mispolitiikkaa.

Haastattelu ja kuva:
Jorma Mäntylä

Kangasalan Vasemmistoliitto on kuntavaaleissa 2017 asettanut 17 ehdokasta. Viime 
vaaleista ehdokasmäärässä on nousua viisi. Puolueen paikallisosasto on myös hyväksynyt 
vaaliohjelman Kangasala kuntoon - Vasemmiston 6 kohdan ohjelma.

Puolue tarjoaa Kangasalla realistisen vaihtoehdon leikkauksille ja yksityistämisille. 
– Uusia ja nuoria ehdokkaita on kymmenen, joista naisia peräti seitsemän. Ehdokkai-

den hankinta oli helppoa ja muutama ehdokas tuli Kangasalan kunnanvaltuuston leik-
kaus- ja kaupunkipäätösen seurauksena. Vasemmistoliiton lista, täydennettynä kahdella 
sitoutumattomalla ehdokkaalla, on voittava lista. Kolme paikkaa ja neljäskin valtuutettu 
on hilkulla, sanoo Kangasalan Vasemmiston johtokunnan jäsen Pertti Salo.

Kangasalan Vasuri –lehti esittelee kaikki 17 ehdokasta. Vaaliohjelma julkaistaan sivuil-
la 4–7. Anna Kontula ja Pertti Turtiainen arvioivat kuntien tilaa sivulla 2. 

Vaihtoehto leikkauksille 
ja yksityistämisille

Vasemmisto torilla 
ja netissä

Kangasalan Vasemmistoliitto on mu-
kana toritapahtumissa. Kuntavaalieh-
dokkaita on tavattavissa lauantaisin
tapahtumateltalla. Tule jututtamaan 
ja hae samalla tietoa vaaliohjelmas-
tamme!
Olemme Keskusaukiolla lauantaina 
25.3. ja 8.4. sekä 1.4. Lentolassa
tai Nattarin Salella klo 10-13.

Kangasalan Vasemmisto on myös netissä:
www.vas-kangasala.fi/     

www.facebook.com/kangasalanvasemmisto/

Näiltä sivuilta löydät vaaliohjelmamme, 
ehdokastiedot sekä tapahtumainfoa.

li andersson: Tulossa sosiaali- ja terveydenhuollon 
suurin yksityistämishanke

Li Andersson kokosi innostuneita kuulijoita käydessään Kangasalla viime loka-
kuussa.
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Kansanedustaja Anna Kontula on huo-
lissaan tulossa olevasta sote-uudistuksesta. 
Ylhäältä alas suunniteltu hanke vie valtaa 
pois kunnista. Kuntavaaleissa kansalaisil-
la on mahdollisuus sanoa mielipiteensä 
osakeyhtiö-sotesta.

– Vasemmisto tavoittelee yhteiskuntaa, 
jossa ihmiset eivät luiskahtele turvaverkon 
silmukoiden läpi, jossa palvelut ja tulon-
siirrot ovat niitä tarvitsevien ulottuvilla. 
Tutkimustiedonkin valossa tämä on sekä 
ihmisten että talouden hyvinvoinnin ehto, 
Kontula sanoo.

Hänellä on pitkä kokemus myös kun-
nallishallinnosta. Anna Kontula, 39-vuo-
tias sosiologi, on ollut Tampereen kaupun-
ginvaltuustossa 12 vuotta ja eduskunnassa 
kuusi vuotta.

– Yleisesti kuntatalous ei ole mitenkään 
hälytystilassa, mutta sen haaste on kun-
tien erilaisuus – joillakin kunnilla talous 
on yleiseen tilanteeseen nähden hyvässä 
jamassa, toisissa keikutaan konkurssin 
reunalla. Kyse ei välttämättä ole kuntien 
talousosaamisesta, vaan kuntien taloudel-

lista liikkumavaraa rajaavat esimerkiksi 
väestörakenne, työpaikkaomavaraisuus, 
sijainti ja omistukset. Valtionosuuksien 
leikkaukset ovat tehneet erojen tasaami-
sesta entistä hankalampaa. 

– Mikäli sote toteutuu kaavaillulla taval-
la, se tarkoittaa kunnallisen päätöksenteon 
merkittävää ohenemista. Kun sosiaali- ja 
terveyspalvelut siirtyisivät maakuntien 
hallinnoimille toimijoille, kunnissa pai-
nottuisivat erityisesti kasvatus- ja opetus-
kysymkset.

– Olen hyvin huolissani siitä, että Suo-
messa palvelut ja organisaatiot suunnitel-
laan edelleen ylhäältä alas, siis järjestelmää 
eikä kansalaisia varten. Käytännössä tämä 
”asiakasnäkökulman” väheksyntä näkyy 
siinä, että ihmiset eivät saa tarvitsemiaan 
palveluja, mutta myös yritystemme kan-
sainvälisessä kilpailukyvyssä. Kunnallisilla 
luottamushenkilöillä on tässä iso tekemi-
sen paikka, sillä usein heillä on yhteys sekä 
oman alueensa arkeen. 

- Kuntavaalien hieno piirre on, että ne 
ovat oikeasti paikallisvaalit. Äänestäjän on 
helppo ottaa yhteyttä suoraan ehdokkaa-
seen ja tentata heitä kasvokkain. Käyttäkää 
tätä mahdollisuutta! Hyvä ehdokas ei vält-
tämättä ole se, joka vaalien alla on kanssasi 
kaikesta samaa mieltä. Hyvä ehdokas voi 
olla se, joka uskaltaa pitää kannoistaan 
kiinni ja jaksaa toimia tärkeinä pitämien-
sä asioiden eteen vaalien välilläkin. Eikä 
näitä ominaisuuksia pysty arvioimaan 
vain vaalimainoksia pläräämällä, Kontula 
kehottaa.

Haastattelu: 
Jorma Mäntylä

anna Kontula: 
Sote kaventaa kunnallista päätöksentekoa

– Näyttää Kangasallakin olevan tänä päi-
vänä tärkeintä toimintojen ulkoistaminen, 
johon pontimena oli edellisen kokoomus-
laisen valtiovarainministerin käynnistämä 
yksityistämis- ja yhtiöittämisvimma, sanoo 
pitkäaikainen valtuutettu ja entinen kan-
sanedustaja Pertti Turtiainen.

Jämsänkoskella asuva eläkeläinen Pertti 
Turtiainen, 70, oli Kangasalan kunnanval-
tuustossa seitsemän kautta ja kunnanhal-
lituksessa 1991-2012 sekä kansanedustaja 
1999-2003. 

Politiikan seuraaminen ei ole jäänyt. 
Pertin mukaan on kiinnostavaa seurata 
mielenkiintokuntien selviytymiskamp-
pailuja netin ja lehtien kautta. Kangas alan 
ajan tasalla pysyminen on mahdollista 
myös vuosien varrella rakentuneiden hen-
kilösuhteiden avulla.

– Kuntalaisten on syytä olla tarkkana 
tapahtuuko työterveyshuollon kaltaisia ta-
loudellisesti virheellisiä ulkoistuksia lisää, 
Turtiainen varoittaa.

– Valtakunnan tasolla kuntien taloudel-
linen tilanne ei kokonaisuutena kummoi-
selta näytä. Joissakin kunnissa velanotto 
on lisääntynyt hallitsemattomasti. Syö-
mävelka ei ole hyvä asia. 

– Kangasallakin taisi välillä miellyt-
täminen olla tärkeämpää kuin kunnan 
talouden hoito. Toivottavasti tuleva uusi 

valtuusto näkee asian kuntalaisten, veron-
maksajien kannalta oikeudenmukaisen 
politiikan tekemisenä.

Korjausvelka ei saa kasvaa

– Aivan liian vähän kiinnitetään huo-
miota tulorahoituksen kehittymiseen eli 
riittävätkö verotulot edes käyttötalouden 
ylläpitämiseen. Kasvava kunta on suuressa 
uusinvestointi-kierteessä ja korjausvelko-
jen hoidossa. Siinä on uuden valtuuston 
koetinkivi miten pystytään asiat hoita-
maan yhdessä eikä vain poliittisia irto-
pisteitä keräten. Uskon Vasemmistoliiton 
uusien valtuutettujen pystyvän järkevään 
yhteistyöhön kuntalaisten parhaaksi, Tur-
tiainen kommentoi.

– Ihmetystäni on herättänyt Kangasalan 
elinkeinopolitiikka, joka tuntuu viettävän 
hiljaiseloa, kun sitä vertaa seudun mui-
hin kuntiin, joissa yrityksiä syntyy ja sen 
myötä työpaikkojen omavaraisuus kasvaa. 
Kehitys on huolestuttava. 

– Valtakuntaa johtaa hallitus, jossa pää-
tetään ja ei-päätetä ja siirretään päätöksiä, 
kun ei oikein tiedetä päätösten vaikutta-
vuutta ja luotetaan virkamiesten valmis-
teluun. Kielteisin esimerkki oli ministeri 
Anne Bernerin liikennekaarihanke, jossa 
veromaksajien rahoja tuhlattiin satoja tu-

hansia euroja tuloksetta. Sama ministeri 
oli mukana Finavian sotkuissa. Ei ole hal-
lituksen toiminta oikein vakuuttavaa, kun 
oikeuskanslerikin huomautti huonosta 
lainvalmistelusta. Sitten olivat vielä pää-
ministerin perheen mahdolliset jääviys-
selvitykset, joista ei Sipilän mukaan saisi 
keskustella julkisesti.

– Sote-sotkussa avoimia kysymyksiä 
on paljon, kuten mikä on 210 000 kun-
tatyöntekijän asema liikkeenluovutusten 
yhteydessä. Ja mikä on tilanne kun toi-
minnot ulkoistetaan yksityiselle toimijalle, 
joka toimii osakeyhtiönä? Näissä tapauk-
sissahan lähes poikkeuksetta käynnistyvät 
YT-neuvottelut tuotannollisten ja talou-
dellisten syiden vuoksi.

Kenen valinnanvapaus?

– Mikä sitten on todellinen säästö? On 
aivan varmaa, että kokonaiskustannukset 
nousevat ja tavoitteenahan onkin vain kus-
tannusten nousun pysäyttäminen joskus 
vuosien päästä.

– Entä sitten valinnanvapaus, jossa yk-
sityinen palveluntuottaja haluaa voittoa 
tuottamastaan palvelusta? Julkinen tuot-
taja toimintaa tehostaessaan hyödyttää ve-
ronmaksajaa. Yhtiöittäminen vie päätök-
senteon luottamushenkilöiltä etäälle ja yhä 

pienemmälle joukolle. Kangasallakin näitä 
yhtiöittämisiä on toteutettu, ja aina ne ai-
heuttivat kritiikkiä budjettikokouksissa.

– Kunta tarvitsee valtuutettuja jotka 
toimivat kuntalaisten oikeudenmukaisen 
päätöksenteon apuna. Vasemmistoliiton 
ehdokkaissa on uutta naisenergiaa. He ei-
vät ole pelureita vaan kuntalaisten asialla 
miesehdokkaita tietenkään unohtamatta.

– Äänestäkää Vasemmiston ehdokkaita 
hyvät Kangasalan kuntalaiset, vetoaa Pertti 
Turtiainen haikeudella muistaen Kangasalaa.

Haastattelu ja kuva:
Jorma Mäntylä

Pertti turtiainen: 
Missä ulkoistamisen ja yksityistämisen säästöt?

Kangasalan Vasemmistoliiton puheen-
johtaja Timo Rautanen muisti Pertti 
Turtiaista (oik.) läksiäisissä 2012. 

Otsikko kuvastaa täysin totuudenmukai-
sesti, mikä on Kangasalan kunnassa ollut 
sosiaali- ja terveydenhuollossa vallitseva 
trendi nykyisen sosiaalijohtaja Marika 
Lanteen ja kunnanjohtaja Oskari Auvi-
sen sekä valtuuston ja sosiaali- ja terveys-
lautakunnan oikeistoryhmien ajamana. 
Asiakasamaksujen kohtuuttomat koro-
tukset vuosina 2016 ja 2017, ovat aikaan-
saaneet sen, että pienituloisilla tai köyhillä 
ei ole enää varaa käyttää kunnallisia ter-
veydenhoitopalveluita, tai sitten maksa-
mattomat käynti- yms. maksut päätyvät 
perintään ja pahimmillaan aikaansaavat 
maksuhäiriömerkinnän, jonka myötä 
mm. vuokra-asunnon saanti tulee lähes 
mahdottomaksi.

Kun vuonna 1972 säädettiin kansan-
terveyslaki, olivat terveyskeskuskäynnit 
maksuttomia. Jossakin vaiheessa käynnistä 
alettiin periä yksi markka. Käyntimaksua 
perusteltiin sillä, että terveyskeskuslääkäri-
en arvostus nousisi, jos käynnistä joutuisi 
edes nimellisen korvauksen maksamaan. 
Markasta ollaankin sitten tultu 41,70 eu-
roon, ja nykyisin voisi jopa väittää, että 
sairaat ja vanhukset ovat kuntien lypsyleh-
miä; ainakin Kangasalla asia näin lienee-
kin, kun muistelee 2016 asiakasmaksujen 
huimia korotuksia.

Sosiaali- ja terveyspuolella oltiin aiem-
min syksyllä 2015 saatu oikeastaan kait 
ensimmäisen kerran aikaan lähes plus-
merkkinen budjetti vuodelle 2016, eli hie-

man tuottoakin oli budjetoitu. Joulukuun 
sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen 
sitten tuotiinkin varsinainen pommi. Vs. 
sosiaalijohtaja esitteli pöyristyttävät asia-
kasmaksujen korotukset kunnanjohtajan 
saatesanoilla, että kunnan taloustilanne on 
edelleen heikko ja näillä maksujen koro-
tuksilla saataisiin kunnan kassaan arviolta 
180 000 € rahaa lisää. Vasemmistoliitto ja 
Kangasalan ja Pälkäneen SDP:n jäsenet 
tekivät vastaehdotuksen, jonka mukaan 
TK:n käynti- ja vuosimaksuja ei olisi ko-
rotettu lainkaan. Hävisimme äänestyksen 
5-4. Kokoomus, keskusta, kristilliset ja 
perussuomalaiset päättivät paikata kunnan 
taloutta lyömällä lyötyjä, sairaita, vammai-
sia, vanhuksia ja sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen käyttäjiä.

Vasemmistoliiton valtakunnallinen tavoi-
te on saada terveyskeskusmaksut poistettua. 
Ei ole oikein, että kunnat ja kuntainliitot 
hyötyvät rahallisesti kuntalaisten sairasta-
misesta. Myös Kangasalan Vasemmistoliitto 
on tehnyt valtuustoaloitteen terveyskeskus-
maksujen poistamisesta seuraavan budjetti-
kauden alussa. Maksujen poistoon on täysi 
kansanterveydellinen tilaus olemassa, sillä 
jos lääkäriin pääsylle ei ole taloudellisia es-
teitä, vakavat ja kalliit hoidot ja sairaudet 
todettaisiin aikaisemmassa vaiheessa, jonka 
myötä hoidot monissa tapauksissa tulisivat 
kevyemmiksi ja sitä myötä halvemmiksi yh-
teiskunnalle ja kunnille.

Kangasalan Vasemmiston koko ehdo-
kasjoukko on sitoutunut ajamaan ter-
veyskeskusmaksujen poistoa päästessään 
valtuustoon vaikuttamaan. Eli tässäkin jäl-
leen yksi hyvä syy äänestää kuntavaaleissa 
Vasemmiston ehdokasta.

Timo Rautanen

Asiakasmaksut niin korkeiksi kuin laki sallii 
ja sote-toiminta veroparatiisiyhtiöille
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1. Nimi, ikä, perhesuhteet, koulutus, ammatti, kotikylä Kangasalan 
alueella.

2. Nettiyhteystiedot: verkkosivu, blogi, Facebook, Twitter jne.
3. Luottamustehtävät: kunnalliset, puolueet, ammattiyhdistysliike, 

kansalaisjärjestötoiminta.

4. Mitä mieltä olet Kangasalan kuntapolitiikasta ja Suomen menosta 
yleensä?

5. Miksi ryhdyit Vasemmistoliiton ehdokkaaksi Kangasalla?
6. Onko sinulla jokin erityinen asia, jota haluat nostaa kampanjassasi 

esiin? 

160 Ranja Aukee

1. Ranja Aukee, 71, kaksi tytärtä, viisi 
lastenlasta. Yht.tri., eläkkeellä oleva 
sosiaalipolitiikan lehtori, Kirkonkylä

2. Facebook ja LinkedIn.
3. Kangasalan Vasemmistoliitto ry:n 

johtokunnan jäsen ja sihteeri. Va-
semmistoliiton Keski-Tampereen 
osasto ja Pirkanmaan piiritoi-
mikunta, vasemmistojärjestöissä 
1970-luvulta lähtien Tampereella.  
Tampereen sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan varajäsen, Pirkanmaan eri-
tyishuoltopiirin hallituksen jäsen, 
teknologiakeskus Hermian halli-
tuksen jäsen, Tampereen kaupungin 

161 Mikko Hakala

1. Mikko Hakala, 65, naimisissa, 2 lasta, 
4 lastenlasta. Eläkeläinen, Nattari.

2. hakalaoskari@gmail.com

162 Harri Jouhki

1. Harri Jouhki. 57, naimisissa. Timant-
tileikkaaja, Kangasalan Asema.

2. www.facebook.com/harri.jouhki

Vasemmiston kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät
Kangasalan Vasuri haastatteli puolueen ehdokkaat kuntavaaleissa 2017. Kysyimme kaikilta perustiedot:

Vasuri
1/2017

Julkaisija ja kustantaja: 
Kangasalan vasemmistoliitto ry

Vastaava toimittaja: 
Jorma Mäntylä

Taitto: Rosa Salo

Paino: 
Lehtisepät Oy, Pieksämäen paino

Painos: 11 000 kpl

164 Hanna Kondelin

1. Hanna Kondelin, 55, eronnut, kaksi 
aikuista lasta. FL, biologian pätkätyö-
läinen, Lihasula.

erikoissairaanhoidon johtokunnan 
jäsen ja puheenjohtaja. Hervannassa 
ja Pispalassa asukasyhdistystoimin-
nassa ja Niihaman ryhmäpuutarha 
-yhdistyksessä hallituksen jäsenenä 
ja emäntänä. 

4. Kangasalla päätäntävalta on kahden 
suurimman puolueen muutaman 
herrahenkilön ja heitä taitavasti lii-
kuttelevan ”muutosjohtaja-kunnan-
johtajan” käsissä. Valtaa kahmitaan 
itselle ja omille taustaryhmille. Val-
tuuston kokouksen seuraaminen 
netistä on kurjaa ajanvietettä. Kun-
nallisen päätöksenteon muodot tar-
vitsisivat tuuletusta ja uudistamista 
aidosti demokraattiseen suuntaan. 
Kangasalan kuntapolitiikka seuraa ja 
ottaa malleja valtakunnan politiikas-
ta. Isojen yritysten johtamisoppeja 
seuraavasta mallista ei kuntatasolla 
seuraa hyvää, sillä kunta ei ole liikeyri-
tys, vaikka sen pitää toki tukea oman 
alueensa yrityksiä. Kunnan on huo-
lehdittava kuntalaisten arjen hyvästä 
sujumisesta. Sen pitää tarjota osallis-
tumismahdollisuuksia sekä palveluja, 
luoda hyvinvointia ja turvallisuutta 

kaikilla toiminnan sektoreilla. Suo-
men hallitus yrittää muuttaa sosiaali- 
ja terveyspalvelut bisnekseksi ymmär-
tämättä hallintoalan toimintatapoja ja 
eettisiä tai demokraattisia päämääriä. 
Päättäjien asiantuntemus sosiaali- ja 
terveydenhuollosta on heikko.

5. Vasemmistoliiton arvot ovat aina ol-
leet minulle tärkeitä, inhimillisyys, 
oikeudenmukaisuus ja heikkojen 
puolustaminen. Terveys on poliitti-
nen kysymys ja se on luokkakysymys. 
Kuta vähemmän ihmisellä on kou-
lutusta ja varallisuutta sitä heikompi 
on hänen terveytensä. Tämä pitää 
paikkansa, kun ihmisiä tarkastellaan 
sosiaaliryhmittäin ja päinvastoin. 
Hyväosaiset voivat entistä parem-
min ja huono-osaiset entistä huo-
nommin. Tästä pitää huolen ennen 
kaikkea eduskunta, joka säätää lait.  
Oikeus terveyteen kuuluu kaikille ja 
haluan olla mukana vaikuttamassa 
siihen, että siihen pyritään yhdessä 
kaikin keinoin. Terveys on psyykki-
sen, sosiaalisen ja biologisen yhteis-
vaikutusten tulosta. Voimme vai-
kuttaa terveyteen hyvien terveys- ja 

sosiaalipalvelujen, varhaiskasvatuksen, 
koulutuksen, kaavoituksen, rakenta-
misen, työllistämisen ja luonnonsuo-
jelun keinoin. Hyvä sosiaalityö on 
erinomainen terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämisen keino.

6. Päätavoitteeni on terveyden ja hyvin-
voinnin lisääminen ja oikeudenmukai-
nen jakaminen väestöryhmien kesken. 
Haluan että vanhat ihmiset kokisivat 
elämänsä turvatuksi. Jokaisen pitäisi 
voida vaikuttaa omaa itseään koske-
viin päätöksiin. Erityisen haavoittuva 
ryhmä ovat yksinasuvat, vähävaraiset 
ja huonokuntoiset vanhukset. He 
ovat tehneet työtä pienellä palkalla, 
huolehtineet lapsista, puolisoista ja 
muista ja jääneet sen jälkeen yksin, he 
ovat useammin naisia kuin miehiä. 
Haluan olla vaikuttamassa siihen, et-
tä kuntapäättäjien ja kuntalaisten ja 
vapaaehtoistoiminnan ynnä muun 
kansalaistoiminnan yhteyksiä ja yh-
teistyötä lisätään. Panostetaan pal-
velujen johtamiseen ja henkilöstön 
hyvinvointiin. 

3. Ent. luottamusmies, Kaivanto, Jhl 
664 hallitus, valtuutettu 1996-2004. 
Tarkastuslautakunta, vapaa-ajan lau-
takunta.

4. Kuntapolitiikka on ollut virkamies-
vetoista, luottamusmiehet eivät ole 
pysyneet asioiden tasalla. Sos-hallitus 
kyykyttää työkansaa. Saat mitä tilaat, 
kun äänestit persuja. Soten avulla aje-
taan alas julkinen terveydenhuolto. Se 
on huono ratkaisu.

5. Periaatekysymys. Turvatakseni ihmis-
ten tulevaisuutta.

6. Nuorisoliikunta ja yleensä liikuntapai-
kat ovat huomioni kohteena. Niiden 
tulisi olla kunnallisia ja maksuttomia. 

2. @hannapien
3. Luonnonsuojelu: Lentua-seuran pu-

heenjohtaja aikoinaan, tällä hetkellä 
Kangasalan luonto ry. hallituksen jä-
sen.

4. Kangasalan kuntapolitiikka pyrkii 
olemaan yritystoimintaa. Se ei toimi, 
ihmisten tarpeet ja hyvinvointi on 
hoidettava inhimillisesti ja vastuun-
tuntoisesti.

5. Kotikunta tarvitsee vasemmistoa.
6. Varhaiskasvatus. Luonnon- ja ympä-

ristönsuojelu oleellisena osana kun-
nan kestävää kehitystä. Syrjäkylien 
kehittäminen toimiviksi yhteisöiksi.

3. Käräjäoikeuden lautamies, Kangasa-
lan Vasemmistoliiton johtokunta, Ra-
kennusliiton osasto 236 hallitus sekä 
osaston luottamusmies, Sak:n amma-
tillisen paikallisjärjestön hallitus.

4. Kangasalan kuntapolitiikkaa on jo 
pidemmän aikaa viety ideologisesti 
hyvin oikealle, suurempien puolu-
eiden päätöksillä. Yhtiöittämiset ja 
yksityistämiset heikentävät valtuus-
ton sekä kuntalaisten vaikutusmah-
dollisuuksia. Palvelutuotantoa tulee 
mahdollisuuksien mukaan palauttaa 
kunnan omaksi tuotannoksi. Suo-
messa yleensäkin maan oikeisto halli-
tuksen tavoitteet ovat saman kaltaisia. 

Kangasalan on mielestäni pysyttävä 
kuntana, koska Kangasalan asukkais-
ta vain harva kannattaa kaupungiksi 
muuttumista.

5. Nyt on aika muuttaa kunnan toimin-
ta oikeudenmukaiseksi, sekä asukkaita 
parhaiten palvelevaksi. Oikeiston ide-
ologian on aika väistyä.

6. Tärkeimpinä asioina nostaisin esiin 
juuri yhtiöittämisen, joka aiheuttaa 
valtuuston, sekä kuntalaisten vaiku-
tusmahdollisuuden kaventumisen, 
sekä maksuttoman, julkisen perus-
terveydenhuollon mahdollisimman 
laajan säilymisen Kangasalla.
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169 Milla Peltonen

1. Milla Peltonen, 44, perheetön. Filo-
sofian tohtori, kirjallisuudentutkija. 
Tietokirjailija, maahanmuuttaja-
kouluttaja. Kirkonkylä.

2. peltonenmilla@gmail.com
3. -
4. Hektinen nykymeno hengästyt-

tää ja huolestuttaa. Eniten minua 
huolettaa se, että kuilu köyhien ja 
rikkaiden – samoin kuin köyhien 

165 Teuvo Mäki

1. Teuvo Mäki, 60, naimisissa. Alakat-
toasentaja, Vatiala.

2. maki.teuvo@gmail.com
3. Rakennusliitto os. 236 hallituksen 

jäsen.
4. Nuorisotyöttömyys on kauhistutta-

vissa luvuissa. Ikääntyneitä pidetään 
väkisin töissä.

5. Se on mielestäni minun puolueeni.

166 Jorma Mäntylä

1. Jorma Mäntylä, 63, avoliitossa, 3 
aikuista lasta. Yht.tri., tutkija, Suo-
rama.

2. jmantyla@kaapeli.fi    
twitter.com/Jorma_Mantyla    
blogi.kaapeli.fi/jmantyla

3. Valtuutettu, rakennus- ja ympäris-
tölautakunnan jäsen. Kangasalan 
luonto ry. puheenjohtaja. 

4. Suomesta rakennettiin pohjoismai-
nen demokratia ja hyvinvointival-
tio vasemmiston ja keskustan kan-
sanrintamien aikana 1966-1986. 
Suuret uudistukset olivat kansan-
terveyslaki ja peruskoululaki. Ne 
kyettiin maksamaan ja Suomi oli 
lähes velaton. Alamäki alkoi en-
simmäisestä sinipunasta 1987, 
kun rahamarkkinat vapautettiin ja 
Suomi ajautui suurlamaan 1991-
93. Kokoomuksen hallituskau-
sien aikana alkoi velkaantumi-
nen ja hyvinvointivaltion alasajo.  

1. Terveydenhuolto. Suomesta tuli pohjoismainen 
hyvinvointi valtio ja demokratia, kun kansanterveyslaki sää-
dettiin 1972. Koko maahan tuli verovaroin kustannettu tasa-
arvoinen terveyskeskusjärjestelmä, jossa kunnilla on päävas-
tuu. Kangasalla on palattava kansanterveyslain käytäntöön. 
Se tarkoittaa käyttäjille maksutonta perusterveydenhuoltoa. 
Terveyskeskuksen palvelumaksut on poistettava. Kunnassa on 
oltava kattava terveysasemaverkosto.

Terveydenhuolto on järjestettävä ja tuotettava julkisesti 
yksityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin täydentä-
essä palveluja. Yksityisten palveluntuottajien on sitouduttava 
eettisesti ja ekologisesti kestävään tuotantoon sekä voimassa 
olevien työehtosopimusten mukaisiin työehtoihin. Kuntalais-
ten verovaroja ei pidä valuttaa kansainvälisten terveysjättien 
voittoihin ja veroparatiiseihin. Julkisesti tuotettuja palveluja ei 
tule pakkoyhtiöittää, sillä se lisää ihmisten pallottelua, rikkoo 
palveluketjut ja vähentää kansanvaltaa. Yhtiömuodossa toi-
miviin julkisiin palveluihin on sovellettava julkisuuslakia. Eri-
koissairaanhoito tulee siirtää valtion tukemille kuntayhtymille, 
maakunnille ja yliopistosairaaloille. 

Kaikkien kuntalaisten on saatava yhtä hyviä palveluita kuin 
työterveyshuollon piirissä olevien. Palveluseteli on yritystukiai-
nen, jonka avulla kunnan veronmaksajat kustantavat osan yk-
sityisten terveysfirmojen kuluista. Se suosii varakkaita ja hyvin 
toimeen tulevia.

2. Sosiaalitoimi. Sosiaalipalvelujen tuottaminen kuuluu kun-
nille. Siirtäminen maakunnille etäännyttää käyttäjistä. Toi-
meentulotuen siirtäminen Kelalle osoittaa miten etääntyminen 
tapahtuu. Sosiaalityöhön on panostettava, jotta kaikille ihmi-
sille turvataan minimitoimeentulo ja mahdollisuudet selvitä 
elämässä. Kuntien on otettava käyttöön sosiaalinen luototus ja 
varmistettava velkaneuvonnan toimivuus. Sote-uudistuksen ja 
muiden merkittävien päätösten yhteydessä pitää tehdä suku-
puolivaikutusten arviointi ja sukupuolten tasa-arvo on otettava 
päätöksenteossa huomioon.

Vanhushoivaa ei saa heikentää eikä hoitajien määrää ole 
varaa vähentää. Vanhuspalvelulain säädösten noudattamista 
kunnissa on valvottava nykyistä tehokkaammin. Hallituksen 
linjausta hoitajien määrän vähentämisestä ei tule panna to-
teen. Vanhushoivassa pitää perushoitotyön lisäksi olla aikaa 
kohtaamiselle, ulkoilulle ja viriketoiminnalle.

Ennaltaehkäiseviin palveluihin on panostettava nykyistä 
enemmän. Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttumi-
nen tulee halvemmaksi, niin inhimillisesti kuin taloudellises-
tikin. Perheille pitää olla tarjolla heidän tarvitsemaansa konk-
reettista kotiapua ja psykososiaalista tukea. Perhetyön tulee 
olla yksi saumaton palvelukokonaisuus eikä perheitä saa pal-
lotella palveluiden välillä. Vammaisten ja muiden erityisryhmi-
en pitää saada päättää oma asuinpaikkansa. Elämänmittaisia 
palveluita ei tule kilpailuttaa vaan palvelut pitää järjestää hen-
kilökohtaisen budjetoinnin kautta. Potilaiden ja asiakkaiden 
mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin sosiaali- ja 
terveydenhuollon päätöksiin ja palveluiden tulee vahvistaa. 

Kangasala kuntoon 
– Vasemmiston 6 kohdan ohjelma

Kangasalaa on hallinnut sinipuna 
urkutehtaan ajoista lähtien. Dema-
rit jäivät alakynteen 1980-luvun lo-
pulla, mutta jatkoivat kokdem-yh-
teistyötä heikompana osapuolena. 
Kaavoitus muuttui markkinavetoi-
seksi. Pari vuotta sitten kokoomus 
ja uusi kunnanjohtaja aloittivat 
määrätietoisen palvelutuotannon 
yksityistämisen demarien tuella. 
Perussuomalaiset ovat roikkuneet 
kokdemin apupuolueena kykene-
mättä tarjoamaan minkäänlaista 
vaihtoehtoa.

5. Taisin 1970-luvulla lukea liikaa 
Marxia. Katselin Neuvostoliitto-
romahduksen jälkeen demarien 
suuntaan, mutta sinipunahallinto-
jen tuhovaikutus oli liian suuri. Ym-
päristöliikkeessä toimiessani totesin, 
että vitsi vihreistä kokoomuksen 
puisto-osastona pitää paikkansa.

6. Thomas Piketty korostaa kirjas-
saan Pääoma 2000-luvulla sosiaa-
lista ja koulutuksellista tasa-arvoa. 
Se toteutuu parhaiten verovaroin 
kustannetun julkisen palvelutuo-
tannon avulla. Maat, joissa tästä 
tasa-arvosta on tingitty yksityisen 
voitontavoittelun hyväksi, rappeu-
tuvat ja jäävät vähitellen jälkeen 
kehityksestä. Osakeyhtiö-sote olisi 
kuolinisku sosiaaliselle tasa-arvolle. 
Suomessa on vielä mahdollista pa-
lauttaa kansanterveyslain ja perus-
koulu-uudistuksen henki. Se edel-
lyttää punavihreiden puolueiden 
vahvistumista vaaleissa.

ja rikkaiden alueiden – välillä yhä 
kasvaa. On puhuttu luokkayhteis-
kunnan paluusta ja esimerkiksi 
”tyytyväisen enemmistön hirmu-
vallasta”, joka näkee vain oman li-
sääntyneen hyvinvointinsa ja vahtii 
mustasukkaisesti omia etujaan sul-
kien silmänsä viereisellä asuinalu-
eella kasvavalta pahoinvoinnilta. 
Helmikuun puolivälissä julkaistu ja 
uutisoitu Elinkeinoelämän valtuus-
kunnan (EVA) analyysi ”Kadonneet 
työmiehet” toivottavasti avasi silmiä 
näkemään, että jos liki 80 000 par-
haassa työiässä olevaa miestä on 
Suomessa tipahtanut työelämästä 
ja suuri osa ilmeisen pysyvästi, eivät 
asiat ole kohdallaan. Syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen ei ole riittävästi 
puututtu. Viimeistään nyt on aika 
panostaa siihen, että kaikki pysyvät 
mukana ja että kuntalaisia myös 
kuullaan. Päätös terveyskeskuksen 
palvelumaksujen poistosta, joka oli 
Kangasalan Vasemmistoliiton val-
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170 Timo Rautanen

1. Timo Rautanen, 52, naimisis-
sa, kaksi aikuista lasta. Ylioppilas 
Kangasalan lukiosta, Tampereen 
yliopiston avoimessa yliopistossa 
kunnallisalan opintoja. Linja-au-
tonkuljettaja, työkyvyttömyyselä-
keläinen. Luukkaalan kylä, Suntin-
mäki.

2. Facebook omalla nimellä, sekä kun-
tavaaliehdokas Timo Rautanen. 
Twitter @RautanenTimo

3. Kangasalan sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan sekä tarkastuslautakunnan 
varajäsen. Kangasalan Vasemmisto-
liiton puheenjohtaja kuudes kausi 
ja Pirkanmaan Vasemmistoliiton 
piirihallituksen jäsen viides kausi.

4. Kuntapolitiikassa on viimeisten 
kolmen neljän vuoden aikana tul-
lut ainakin minulle silmiinpistävim-
mäksi ilmiöksi kunnan virkamies-
johdon ja varsinkin kunnanjohtajan 
suorastaan häikäilemätön pyrkimys 
kaventaa vaaleilla valittujen luotta-
mushenkilöiden demokraattista val-
taa mm. lautakuntia lakkauttamalla 
sekä perustamalla kunnallisia osake-
yhtiöitä liikelaitosten sijaan. Tuntuu 
siltä, että lukuisa joukko kunnan 
johtavista virkamiehistä ja myös osa 
luottamushenkilöistäkin on vallan-
himossaan unohtanut, että he ovat 
kuntalaisia varten ja heidän tulee 
kuunnella asukkaiden yleistä mie-
lipidettä, eikä päinvastoin. Hyvänä 
esimerkkinä oli kaupungistumis-
päätös, jossa kuntalaisia ei kuun-

Sosiaali- ja terveyspalveluita ei pidä yhtiöittää eikä maakun-
tiin pidä pakottaa epäonnistunutta tilaaja-tuottajamallia. Sosi-
aalipalvelut on järjestettävä ja tuotettava julkisesti yksityisen 
palvelutuotannon ja kolmannen sektorin täydentäessä palve-
luja. Yksityisten palveluntuottajien on sitouduttava eettisesti ja 
ekologisesti kestävään tuotantoon sekä voimassa olevien työ-
ehtosopimusten mukaisiin työehtoihin.

3. Sivistystoimi. Suomesta tuli pohjoismainen hyvinvointival-
tio ja demokratia, kun peruskoululaki säädettiin 1972. Koulu-
tuksen on oltava kaikilla tasoilla verovaroin kustannettua ja 
käyttäjille maksutonta. Vasemmistoliitto ei hyväksy lukukausi-
maksuja. Kangasalla tarvitaan kattava peruskouluverkko sekä 
lukio ja ammatillinen oppilaitos. Kaikille peruskoulunsa päät-
täville nuorille pitää taata paikka toisen asteen koulutuksessa. 
Aloituspaikkoja tulee olla riittävästi suhteessa kunnan nuori-
somäärään. 

Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskas-
vatukseen. Suomeen tulee luoda Ruotsin mallin mukainen jär-
jestelmä, jossa kaikille 3–5-vuotiaille taataan maksutonta var-
haiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa painopisteen on oltava 
kunnan omassa palvelutuotannossa. Palveluseteli on yritystu-
kiainen, jonka avulla kunnan veronmaksajat kustantavat osan 
yksityisten päiväkotien kuluista. Se suosii varakkaita ja hyvin 
toimeen tulevia. Yksityisten palveluntuottajien on sitouduttava 
eettisesti ja ekologisesti kestävään tuotantoon sekä voimassa 
olevien työehtosopimusten mukaisiin työehtoihin. 

Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vas-
tuullaan korkeintaan seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta 
tai neljä alle kolmevuotiasta lasta. Peruskouluissa tulee olla 
enintään 20 oppilaan ryhmäkoot. 

Kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden ja koulupsy-
kologien määrän tulee olla riittävällä tasolla ja palveluiden las-
ten ja nuorten saavutettavissa. Erityisopetusta tulee olla tarjol-
la kaikilla koulutusasteilla ja koulunkäynninohjaajia tulee olla 
riittävästi. Opetushenkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään 
huolta. Kunnan on otettava vastaan opetusryhmäkoon pienen-
tämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myön-
nettäviä valtionavustuksia. 

Kirjastotoimea on vahvistettava ja kirjastoverkko on säily-
tettävä vähintään nykyisellään kuten myös kirjastoauton reitit. 
Kirjaston palvelujen tulee olla maksuttomia.

4. Tekninen toimi. Kangasalan kaavoitus ja maankäyttö on 
demokratisoitava. Kunnassa on 30 vuotta suosittu markkina-
ehtoista matalan asumistehokkuuden rakentamista, joka on 
maapohjaa tuhlaavaa, epäekologista sekä kunnan sosiaalis-
ta rakennetta vinouttavaa. Kunnan tulee kaavoittaa omassa 
omistuksessa olevaa maata ja käyttää laissa säädettyä etuos-
to-oikeutta rakennusmaan hankinnassa. Kaavoituksessa tulee 
kuulla asianosaisia ja kansalaisjärjestöjä sekä ottaa huomioon 
ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Kangasalla tulee panos-
taa sosiaaliseen asuntotuotantoon. 

Kangasalan on panostettava laadukkaaseen rakentamiseen 
ja rakennuksien ylläpitoon, jotta voidaan ennaltaehkäistä va-
kavia ongelmia kuten esimerkiksi sisäilmaongelmat. Heikko-
laatuisien rakennuksien puolesta kunnan on järjestelmällisesti 
sitouduttava ongelmien korjaamiseen paikkakunnan ammatti-
rakentajia työllistäen. 

tuustoaloite, oli jo hyvä startti.
5. Olen opiskeluajoistani lähtien ol-

lut kiinnostunut yhteiskunnallisis-
ta – etenkin yhteiskunnallisen oi-
keudenmukaisuuden ja tasa-arvon 
– kysymyksistä, mutta melko teo-
reettisella tasolla. Nyt päätin ede-
tä teoriasta käytäntöön ja ryhtyä 
kuntavaaliehdokkaaksi siksi, että 
luotan Vasemmistoliiton vilpittö-
mään tahtoon ja kykyyn ajaa yhteis-
kunnallisen oikeudenmukaisuuden 
asiaa sekä puolustaa pienituloisia ja 
heikompiosaisia. Kuntavaaliehdok-
kuus on myös luonteva jatke sille, 
että olen vuodesta 2010 lähtien 
osallistunut vuosittaisen Työväen-
kirjallisuuden päivän järjestämiseen 
Tampereella. Kangasala, jossa asun 

nyt neljättä vuotta, on ihana paikka, 
mutta sen pitää olla sitä kaikille, ei 
vain hyväosaisille.

6. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja 
mahdollisuuksien tasa-arvo, ym-
päristöä vaalien. Pudotuspelille on 
pantava piste. Etenkin syrjäyty-
misvaarassa olevat pojat tarvitsevat 
tukea koulunkäyntiin, ehkä jo var-
haiskasvatukseen, ja tähän voidaan 
kuntapoliittisella päätöksenteolla 
vaikuttaa. Ennaltaehkäisevät tuki-
toimet – mm. tolkulliset ryhmä-
koot sekä riittävä kouluterveyden-
huollon, kuraattoripalveluiden ja 
koulupsykologien määrä – koituvat 
kaikkien hyödyksi, niin taloudelli-
sesti kuin inhimillisesti.

neltu ja rivien välistä sai ymmärtää, 
että Kangasalasta tehtiin väkisin 
kaupunki, jotta saatiin pönkitettyä 
muutaman henkilön egoa kome-
ammilla titteleillä. Onhan kaupun-
ginjohtajan tai kaupunginvaltuus-
ton puheenjohtajan titteli paljon 
komeampi kuin kunnanjohtaja tai 
kunnanvaltuuston puheenjohtaja.  
Valtakunnan politiikkaa ovat vii-
meiset pari vuotta hallinneet Sipilän 
hallituksen köyhien, sairaiden, työt-
tömien ja pienipalkkaisten kurjista-
misprojekti kansakunnan kilpailu-
kyvyn nostamiseksi sekä julkinen 
rasismi oikeistolaisine ääriliikkei-
neen. Sipilän hallitus on ottanut 
käyttöön aivan raamatulliset opit 
syytellessään ja kurjistaessaan kan-
sakunnan vähäosaisimpia kilpailu-
kykymme romahduksesta. Köyhän 
tai työttömän on käännettävä toi-
nenkin poski, niin lujaa hallituksen 
toimesta lyödään.

5. Haluan olla kotikunnassani vaikut-
tamassa päätöksentekoon, niin että 
kaikilla kuntalaisilla olisi hyvä elää 
täällä.

6. Kangasalla on turvattava tasa-ar-
voiset kunnan tuottamat palvelut 
asuinalueesta riippumatta. Kaa-
voitettaessa uusia asuinalueita tu-
lisi joukkoliikennepalvelut ottaa 
huomioon ja tarvittaessa lisätäkin 
yhteyksiä. Nytkin esimerkiksi Saa-
renmaantielle on rakentumassa lisää 
asutusta, mutta linja-autoyhteyksiä 
ei käytännössä ole, vaikka tarvetta 
ja käyttäjäkuntaakin olisi. Kunnan 
toimintojen ulkoistaminen mm. 
vanhustenhoidossa yksityisille yri-
tyksille on lopetettava ja otettava 
kunnalle takaisin omaan tuotan-
toon jo ulkoistettuja palveluita. Jo 
usea surullinen esimerkki hoivapal-
veluiden puolelta on osoittanut, että 
halvalla ei saa hyvää, eikä kunnan 
oma tuotantokaan niin kallista ole, 
mutta paljon laadukkaampaa ja 
helposti valvottavissa, toisin kuin 
yksityiset laitokset.

Jatkuu sivulla 7. >>

Mielenosoitus kyläkoulujen lakkauttamista vastaan 25.1.2016. 
->
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171 Pertti Salo

1. Pertti Salo, 63, avioliitto Marjo Salon 
kanssa, jonka työ on kunnan päivä-
hoidossa, 3 aikuista lasta. Yhteiskun-
tatieteen ja kasvatustieteen opinnot 
Tampereen yliopisto, nuoriso-ohjaaja 
Kangasalla -85-91, muurarin koulu-
tus, laatoittaja, toinen jalka eläkkeellä. 
30 vuotta Kangasalla, Ranta-Koivisto.

2. www.facebook.com/kuntavaaliehdo-
kasKangasalaPerttiPertsaSalo/  
twitter.com/PertsaS.  
Tampereen Muurarien ja Kangasalan 
vasemmiston sivut.

3. Rakennus- ja ympäristölautakunnan 
varajäsen. Uimahalliyhtiö Kuohun 
hallituksen jäsen. 2015/16 Kangas-
alan Vasemmistoliiton puheenjohta-
ja, 2016 piirihallituksen varajäsen ja 
useita vuosia aikaisemmin, Kangas-
alan Vasemmistoliiton johtokunnan 
jäsen useita vuosia, nyt taloudenhoita-
ja. Tampereen Muurarien hallitus 10 
v. ja taloudenhoitaja 7 v. ja edelleen. 
Rakennusliiton Hämeen aluejärjestön 
vuosikokous, muurarien edustaja. 
Kunnanvaltuutettu Eurassa 23-vuoti-
aana, samoin koululautakunnan pu-
heenjohtajana.

172 Anne Soimajärvi

1. Anne Soimajärvi, 48, päivähoitaja. 
Päivähoitajakoulutuksen lisäksi olen 
opiskellut erityispedagogiikkaa ja 
psykologiaa Avoimessa korkeakoulus-
sa. Perheeseeni kuuluu poikani, 21 v. 
avomieheni ja kolme kissaa. Kangas-
alan Asema.

2. kuntavaaliehdokas.fi/annesoimajarvi/   
Facebook Anne Soimajärvi Vasem-
malla Kangasalla

3. -
4. Kangasalla on viime vuosina tehty 

paljon hyvää, samalla myös kovaa 

173 Seppo Talli

1. Seppo Talli, 63, avioliitossa, 3 aikuista 
lasta, Vatialan Kiveliö.

2. seppo.talli@gmail.com
3. Valtuutettu, tarkastuslautakunnan jä-

sen. Ammattiosaston puheenjohtaja.
4. Kangasalan vallankäyttäjät ovat kun-

nanjohtaja, kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja, valtuuston puheenjoh-
taja, demareiden ja kokoomuksen 
valtuustoryhmien puheenjohtajat. 

Luento- ja keskustelutilaisuus 

torstaina 23.3. klo 17.30 
Kangasalan uimahallin kahviossa. 

Professori Jorma Sipilä: Päättyykö Pohjoismaiden 
menestystarina? ja professori Anneli Anttonen: Sote 

tulee, mikä muuttuu kunnissa? 
Keskustelua, kahvitarjoilu. 

Tervetuloa!
Järjestää: Kangasalan Vasemmistoliitto ry.

MURENEEKO 
HYVINVOINTIVALTION PERUSTA 

– MITEN KÄY 
KUNTAPALVELUJEN?

– Auh, aits! Toi limusiini ajoi mun päälle. Jalka poikki, sattuu, soita apua!
– Täällä sanotaan, että sinulla on valinnanvapaus. Voit kilpailuttaa ja valita 
viedäänkö sinut julkiseen, yksityiseen vai kolmannen sektorin sairaalaan.

4. Leikkaus- ja supistuspolitiikka Kan-
gasalla ja valtion tasolla on kulkenut 
tiensä päähän ja vähän ohikin. Suurin 
osa leikkauksista on peruttava. Kun-
nan tulee vaikuttaa työllisyyteen eri-
tyisesti nuoriso ja pienyritykset edellä. 
Homekoulut on korjattava ja uusia 
rakennettava sisäilmaongelmat rat-
kaisten. Kaavoituksella varmistettava 
kylien kehitys ja vuokratalotuotantoa 
lisätään. Sosiaalipuolella perheiden 
ja etenkin työttömien tukemista pa-
rannetaan ja erityisesti vaikutetaan 
nuorten työllisyyteen. Paikallisten 
pienyritysten toimintaedellytyksiä pa-
rannetaan kunnan toimin ja samalla 
huolehditaan, että kunnan omaa työtä 
lisätään ja kehitetään. Omien työnte-
kijöiden työolosuhteissa ja eduissa 
näytetään esimerkkiä muille.

5. Rakastan Kangasalaa, sen järviä ja har-
juja metsineen. Olen asunut täällä 30 
vuotta. Haluan olla mukana vaikutta-
massa kansallismaiseman säilymiseen. 
Kunnasta haluan yhteistyöllä tehdä 
paremman. Peruspalveluiden suotuisa 
kehitys turvataan. Vasemmiston vaa-
liliiton ehdokkaana voi hyvin vaikut-
taa asioihin. Rakastan myös vapautta. 
Siks vapauslaulut raikaa, siks yhteis-
työhön rintamahan käy, pelastusta ei 
köyhille ennen näy!

6. Varhaiskasvatus: päivähoito, esikoulu, 
on lapsen oikeus vanhempien ns. lais-
kuudesta tai asuinpaikasta huolimat-
ta, samoin koulutus. Demokratian 
purkutalkoot on keskeytettävä Kan-
gasalla. Kuntayhteisön toimintaan 
haalitaan (rekrytoidaan) lisää kunta-
laisia. Valtaa on demokratian nimissä 
hajautettava. Toimintaa kyliin ja osal-
listuvaa budjetointia, jotta eri alueilla 
voitaisiin jotain päättää.

kunnallispolitiikkaa. Suomessa hal-
litus ajaa kansaa ahdinkoon. Hyvin-
vointivaltion murentaminen on väärä 
suunta. Linjanmuutos on molemmilla 
tasoilla tarpeen. Tasa-arvoisempaa po-
litiikkaa tarvitaan juuri nyt. Kuuden 
kohdan vaaliohjelmastamme näet, 
mitä se pitää sisällään.

5. Vasemmisto ajaa hyvien arvojen kan-
nattelemaa politiikkaa. Haluan olla 
mukana tekemässä sitä. Hyvän elä-
män perusedellytykset kaikille! Katse 
niihin, joilla on vähän ja joiden on 
vaikea saada ääntään kuuluviin. Olen 
valmis olemaan kuulolla ja vastaa-
maan haasteisiin, joita eteeni tulee.

6. Lasten ja perheiden hyvinvointi on 
minulle erityisen läheinen asia. Var-
haiskasvatuksesta tiedän työni kautta, 
erityislapset ja –aikuiset ovat monella 
tavalla tuttuja. Oikeudenmukaisuus, 
ihmisestä huolehtiminen, rehellisyys 
ja tasa-arvo ovat asioita, jotka ovat sel-
kärangassani. Mottoni vaalikampan-
jassa on vastakohta sanonnalle Evvk 
(Ei Vois Vähempää Kiinnostaa) eli 
Kvvk = Kyllä Vois Vähän Kiinnostaa!

Valtuuston tehtävä on siunata tämän 
sisäpiirin sopimat päätökset. Valtuus-
tossa avoin keskustelu puuttuu ja 
ryhmäkuri kukoistaa. Minun aika-
nani valtuusto on ollut poukkoileva 
päätöksissään mm. Suinulan pyörä-
tien rakentaminen, Asema-Ruutana 
-tie, kyläkoulut, Tavase. Viimeisin 
kukkanen on Kangasalan kaupunki-
nimitys, miten siinä valtuutettuja vie-
tiin! Toivon uuden valtuuston ottavan 
paikkansa kunnan korkeimpana päät-
tävänä elimenä.

5. Et voi vaikuttaa, jos et toimi. Sana-
tonta ei kuuntele kukaan.

6. Valtuutettu on vastuussa ensisijaisesti 
äänestäjilleen, vasta sitten puolueelle. 
Joku ne puolueiden ryhmäpäätökset-
kin valmistelee eli ryhmäkuri ei kuu-
lu kunnallispolitiikkaan. Kuntamme 
tuloveroprosentti ja vesimaksut ovat 
isojen ympäristökuntien korkeimmat. 
Tulisi tutkia voiko tuloveroprosenttia 
laskea ja kuntalaisten ostovoimaa tätä 
kautta lisätä.
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176 Sami Varsell

1. Sami Varsell, 40, 4 lasta. Puutarhuri, 
Suorama.

2. sami.varsell@saunalahti.fi
3. -
4. Jonkinlainen hyväosaisia suosiva porva-

rihegemonia näyttää vallitsevan, kuten 
valtiollisella tasollakin. Demokratiaa 
nakerretaan tekemällä vaikutusvaltai-
sista kuntalaisista vallattomia asiak-
kaita yhtiöittämällä, yksityistämällä ja 

175 Amanda Varsell

163 Timo 
Jääskeläinen

Teknisen toimen palvelut on tuotettava kunnan omana työ-
nä. Yksityisten palveluntuottajien on sitouduttava eettisesti 
ja ekologisesti kestävään tuotantoon sekä voimassa olevien 
työehtosopimusten mukaisiin työehtoihin. Vesilaitosta ei tule 
yhtiöittää, vaan se on palautettava tekniseen toimeen. Kunnan 
tulee irtautua Tavase Oy:stä.

5. Ympäristö. Luonnonkauniilla kunnalla kansallismaisemi-
neen on edellytykset nousta cleantech-keskittymäksi sekä 
puhtaiden elintarvikkeiden tuottajaksi. Pitkään jatkunut maa-
aineksen otto ja piittaamattomuus luonnosta on vahingoitta-
nut kunnan julkisuuskuvaa. 

Asumistehokkuutta on nostettava ja keskitettävä asumista 
hyvien liikenneyhteyksien ääreen. Lähijunaliikenne on palau-
tettava Tampere-Orivesi -radalle. Tampereen kaupunkiraitio-
tien on jatkuttava Lamminrahkan alueelle. 

6. Demokratia. Kunta on demokraattisen itsehallinnon paikal-
lisyksikkö. Kangasalla pitkään jatkuneet hallintosäännön muu-
tokset sekä yhtiöittämiset ja yksityistämiset ovat heikentäneet 
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Luottamushenkilöiden 
määrää on pienennetty. Valtaa on siirretty valtuuston ja julki-
suuslain ulottumattomiin osakeyhtiöihin ja virkamiehille. 

Siksi vaaleilla valitun valtuuston asemaa on vahvistettava. 
Yhtiöitettyä palvelutuotantoa tulee palauttaa kunnan omaksi 
työksi. Ostopalveluja käytettäessä yksityisten palveluntuotta-
jien on sitouduttava eettisesti ja ekologisesti kestävään tuo-
tantoon sekä voimassa olevien työehtosopimusten mukaisiin 
työehtoihin. Kunnan sijoitusomaisuutta varten on laadittava 
eettinen ohjeisto. Varoja ei tule sijoittaa työehdoista ja ympä-
ristöstä piittaamattomiin tai veroparatiisiyrityksiin tai ottaa joh-
dannaissopimusten kaltaisia riskejä. 

 
Kangasalan Vasemmistoliitto 26.2.2017

167 Iikka Nikkinen

1. Iikka Nikkinen, 31, naimisissa. Mer-
konomi, järjestelmäasiantuntija, Kuh-
malahti.

2. www.iikkanikkinen.fi,  
facebook.com/nikkineniikka,  

1. Amanda Varsell, 28, avoliitossa,  
5 lapsen äiti. Peruskoulu, siivooja.

2. Facebook: Amanda Irene
3. -
4. Kunta teki vääriä päätöksiä lakkautta-

malla Suoraman kirjaston ja hautaa-
malla suunnitelmat uudesta koulusta.

5. Mikään ei muutu jos itse ei yritä 
vaikuttaa asioihin. Vain lähtemällä 
mukaan on mahdollisuus vaikuttaa 
tulevaan.

6. Lasten ja nuorten hyvinvointiin on 
panostettava.

ulkoistamalla. Kunta on muuttumassa 
ja osin jo muutettu yksityisen voitonta-
voittelun rahastusautomaatiksi.

5. Vasemmistoliitto on ollut minun 
puolueeni jo yli 20 vuotta, jolloin olin 
ensimmäisen kerran kuntavaalieh-
dokkaana puolueen listalla Jämsässä. 
Kunta on vaihtunut tuon jälkeen, 
mutta kunnasta riippumatta koen 
velvollisuudekseni parhaan kykyni 
mukaan edistää niitä tavoitteita, jotka 
näen tarpeellisiksi.

6. Kunnan tulee ottaa aktiivinen rooli 
työllisyyden hoidossa, paitsi suorana 
työllistäjänä niin myös muussa työl-
lisyyden edistämisessä. Kunnan tulee 
huolehtia myös siitä, että asumisen 
hinta tulee alemmaksi ja jokaisella on 
tulotasosta riippumatta edes teoriassa 
mahdollisuus valita se asuinalue, jossa 
haluaa asua. Etenkin vireillä olevassa 
Vesaniemen kehittämisessä tulee var-
mistaa se, että asuinalue muodostuu 
sosiaaliselta rakenteeltaan monimuo-
toiseksi.

1. Timo Jääskeläinen, 50, naimisissa. 
Linja-autonkuljettaja, Sahalahti.

2. t.jaaskelainen@luukku.com
3. Työsuojeluvaltuutettu ja varapääluot-

tamusmies, ammattiosaston sihteeri ja 
AKT:ssa linja-autojaoston jäsen.

4. Nykyinen hallitus kyykyttää työssä-
käyviä ja vähävaraisia ihmisiä. Kangas-
alla taitaa mennä aika hyvin.

5. Olen ennenkin ollut ehdokkaana Va-
semmistoliiton listalla. Halu vaikuttaa 
kunnan asioihin.

6. Kuntalaisten hyvinvointiin vaikutta-
minen.

...Jatkuu sivulta 5.

instagram: iikkapetteri
3. Pääluottamusmies, tehtävät päättyi-

vät tehtaan alasajoon vuonna 2011, 
nykyisessä työpaikassa johtoryhmän 
jäsen 3,5 vuotta.

4. Kangasalla valtaosa päättäjistä ei ota 
huomioon kokonaisvaltaisesti asuk-
kaita, eivätkä kuuntele tarpeeksi 
asukkaiden mielipiteitä. Kaupunkini-
mityksen käyttöönotto oli tästä ajan-
kohtaisin esimerkki. Valtakunnalli-
sesti sama valitettava trendi jatkuu ja 
jopa pahempana. Asiantuntijoita ei 
kuunnella ja vajavaisia projekteja pol-
jetaan läpi kiireellä.

5. Vasemmistoliiton punavihreät arvot 
ovat erittäin tärkeitä minulle. Olen 
kokenut vetoa politiikkaan jo vuosia, 
mutta olemme vaimoni kanssa ha-

keneet rakasta kotipaikkaa ja en siitä 
syystä ole aiemmin lähtenyt politiik-
kaan mukaan. Kangasalasta on muo-
dostunut paikka, jossa haluan saada 
hyvää aikaan.

6. Monipuolinen elämäni on muovan-
nut minusta rauhallisen ja ilman egoa 
toimivan ihmisen. Arvostan asiantun-
tijoiden mielipiteitä, vaikka ne osoit-
taisivat minun mielipiteeni vääräksi, 
olen oppinut työelämässäni kuuntele-
maan jokaista ihmistä tasa-arvoisesti. 
Kunnallisella tasolla on panostettava 
laadukkaisiin palveluihin jokaisella 
sektorilla. Laadukas rakentaminen 
ennaltaehkäisee lukuisia ongelmia. 
Laadukas terveydenhuolto ennalta-
ehkäisee terveydellisiä ongelmia ja tuo 
sitä kautta säästöjä.
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Turvallinen tulevaisuus tehdään nyt

160 Aukee, 
Ranja
sosiaalipolitiikan 
lehtori

161 Hakala, 
Mikko
eläkeläinen

163 Jääskeläi-
nen, Timo
linja-auton-
kuljettaja

162 Jouhki, 
Harri
timanttileikkaaja

164 Kondelin, 
Hanna
biologi

165 Mäki, 
Teuvo
alakattoasentaja

166 Mäntylä, 
Jorma
YTT, tutkija

167 Nikkinen, 
Iikka
varastopäällikkö

168 Pekkarinen, 
Marja
kiinteistönhoitaja

169 Peltonen, 
Milla, sit.
tietokirjailija, 
maahanmuuttaja-
kouluttaja

170 Rautanen, 
Timo
linja-auton-
kuljettaja, 
eläkeläinen

171 Salo, 
Pertti
laatoittaja, 
eläkeläinen

172 Soimajärvi, 
Anne
päivähoitaja

173 Talli, 
Seppo
laitosmies

174 Toivio, 
Tuija, sit.
käsityöläinen

175 Varsell, 
Amanda
siivooja

176 Varsell, 
Sami
puutarhuri

168 Marja Pekkarinen

1. Marja Pekkarinen, 50, rekisteröi-
ty parisuhde. Metsätalousteknikko, 
kiinteistönhoitaja, Vehkajärvi, Kuh-
malahti.

2. Kuhmalahden kunnanvaltuutettu 
2004-08 Sdp.

3. www.facebook.com/marja.pekkari-
nen.319   marjapekk@gmail.com

4. Palvelut ovat karanneet kauas haja-
asutusalueilta. Kun julkisia palvelu-
ja on vähennetty, se on ratkaisevasti 
hankaloittanut myös yksityisten yrit-
täjien toimeentuloedellytyksiä. Jul-
kisten palveluiden yhtiöittäminen ja 
yksityistäminen ei ole hyvä ratkaisu. 
Nykyhallituksen linja ei miellytä al-
kuunkaan.

5. Vasemmistoliitto on aidosti vähempi-

osaisten ja työtätekevien puolella.
6. Kunnan on pystyttävä tarjoamaan ti-

loja harrastuksille, niin nuorille kuin 
vanhemmillekin, myös haja-asutus-
alueilla. Kirjastoverkko on säilytettä-
vä vähintäänkin entisellään. Erittäin 
tärkeänä asiana pidän myös vanhusten 
hoitoa.

• Tasa-arvoinen ja hyvä koulutus 
• Hyvät palvelut kaikille 
• Hyvä työelämä 
• Kohtuuhintainen asuminen 
• Hyvä asuinympäristö

Kangasalan Vasemmistoliitto ry. 
kuntavaaleissa 2017 lista 160-176

174 Tuija Toivio

1. Tuija Toivio, 56, luonnonvaratuottaja, 
käsityöläinen, Kuhmalahti.

2. -
3. Vehkajärven Martat hallituksen jäsen 

2016 alkaen.
4. Sekavaa menoa.
5. Ainoa poppoo minkä riveissä haluan 

Kuhmalahden puolia pitää.
6. Kuhmalahden puolia pidän.

Mielenosoitus Pohjan terveysaseman sulkemista vastaan 8.6.2015.


