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Kangasalan työväen vapputapahtuma pi-
dettiin 1.5.2021 vakaumuksensa puolesta 
kaatuneiden muistomerkillä. Koronan takia 
tilaisuus oli pienimuotoinen ja paikalla oli 
kymmenkunta osanottajaa.

Vappupuheen piti Kangasalan Saarioisten 
tehtaan pääluottamusmies Aapo Niemi. 
Vasuri julkaisee puheen:

  Ystävät ja toverit!
Kun olemme toipumassa koronasta, vasemmis-
tohallitus ja ay-liike ovat oikeistolaisen hyök-
käyksen kohteena. Politiikassa sitä johtavat 
perussuomalaiset ja kokoomus, lisäksi halli-
tuksessa hämmentää keskusta. EK ja Suomen 
yrittäjät hyökkäävät ay-liikettä vastaan ja iso 
osa mediaa tarjoaa kritiikittömän alustan.

Reilu vuosi sitten ylistettiin hoitajia, opet-
tajia, siivoajia, meitä elintarvikeduunareita 
ja muita, jotka eivät pääse koronaa turvaan 
etätöihin. Oppositio puhui kauniisti, ettei 
kriisiä politisoida.

Epäilin viime vuoden vappupuheessani, 
ettemme kauan nautti työmarkkinarauhas-
ta. Pian metsäteollisuus ilmoittikin irtautu-
misesta yleissitovista työehtosopimuksista 
ja nyt joukkoon on liittynyt entisen valta-
kunnansovittelijan johdolla teknologiateol-
lisuus. Näin duunareita kunnioitettiin.

Oppositio on omalla galaksillaan poli-
tiikkansa epäjohdonmukaisuudessa. Onkin 
ikävä vastuullista oppositiopolitiikkaa ja si-
vistysporvareita.

Hallitusta kritisoidaan koronan hoidos-
ta, ja virheitä on toki tehty. Silti koronasta 
on selvitty sekä terveydellisesti että talou-
dellisesti maailman parhaiden joukossa. Ei 
uskoisi, jos mediaa ja oppositiota seuraa. 
Tukea on annettu liikaa ja liian vähän, liian 
aikaisin ja liian myöhään, ja on velkaannut-
tu liikaa. On rajoitettu liian aikaisin ja lii-
an myöhään ja rajoituksia on purettu liian 

aikaisin ja liian myöhään. Loogisuutta on 
turha odottaa. 

   Ei ole leikkausten aika
Kunnanvaltuustot vaikuttavat koronan jälki-
hoitoon. Ne päättävät paljonko resursoidaan 
varhaiskasvatukseen, kouluihin, lastensuoje-
luun, mielenterveys-, päihde- ja työllisyyspal-
veluihin jne. Kesäkuussa ratkeaa kannattaako 
äänestää halpaa populismia ja todennäköisesti 
inhimillisen kriisiin pitkittämistä leikkauksin 
vai vastuullista ja inhimillistä politiikkaa.

Politiikassa sivutaan totta kai työmark-
kinatilannetta. Suurimman oppositiopuo-
leen perussuomalaisten hiljaisuus on korvia 
huumaava aina silloin, kun työmarkkinoilla 
kuohuu. Välillä puheenjohtaja Halla-aho 
ilmaisee julkisesti vastenmielisyytensä ay-
liikkeettä kohtaan, kuten viimeksi OAJ:lle. 

Persujen hiljaisuuteen on syy: eliittiä tu-
keva ja duunaria sortava politiikka. Vaikka 
persut hajosivat Sipilän hallituksen aikaan, 
Halla-aho oli valmis jatkamaan duunarivi-
hamielistä politiikkaa. Tämä on hyvä pitää 
mielessä kesäkuussa 2021.

   Työn arvostus laskenut
Halla-aho, Orpo ja Harkimo ovat sitä mieltä, 
että suomalainen työntekijä on liian kallis. Ei-
pä oppositio siis suomalaista duunaria arvosta. 
Minun on vaikea ymmärtää miksi moni duuna-
ri tuntuu heidän politiikkaansa kannattavan.

Kun työnantaja perustelee tehtaiden 
sulkemisia epävarmuudella ja työmarkki-
noiden ennakoimattomuudella, kukaan ei 
kyseenalaista sitä ristiriitaa, että nyt työn-
antajaliitot vetävät vessasta alas sopimus-
yhteiskuntaa, minkä pohjalle hyvinvointiyh-
teiskuntamme on rakennettu.

Kun veturinkuljettajat lakkoilivat kuukau-
si sitten, Hesari tuomitsi lakon jopa pääkir-
joituksessaan viitsimättä kertoa perusteita. 

VR oli voittanut kilpailutuksen selkeän ali-
mitoitetulla tarjouksella, jonka se yrittää 
toteuttaa leikkaamalla työehtoja ja mm. 
lisäämällä 200 tuntia palkatonta työhön 
sitoutumista vuodessa. Työnantajaleiriä ei 
arvostella vastuuttomuudesta, kun se ilmoit-
taa sopimuskulttuuria rikkovista toimista 
keskellä pandemian kriittisintä vaihetta. Ei 
kyseenalaisteta päivänselviä valheita, kun 
työnantajaleiri väittää, ettei työehtosopi-
muksista irtaantumisen taustalla ole työeh-
tojen heikentäminen. Aina on voinut sopia 
työehtoja paremmin, joten mistä muusta 
muka on kyse? Kukaan ei puutu siihen, että 
kun puhutaan työttömyysturvan uudistami-
sesta, tarkoitetaan työttömyysturvan hei-
kentämistä.

Entä jos yleissitovista työehtosopimuksis-
ta luovuttaisiin? Se olisi hyvästejä lomara-
hoille, arkipyhäkorvauksille, minimipalkalle, 
vuorolisille. Vanhemmat eivät voisi huolehtia 
sairaasta lapsestaan palkalla kotona jne.

Mitä sitten se paikallisen sopimisen lisää-
minen tarkoittaa? Saksassa alettiin lisätä 
paikallista sopimista vuosituhannen vaih-
teessa samoin argumentein kuin nyt täällä. 
Seurauksena palkat alkoivat laahata peräs-
sä, sisäinen ostovoima romahti, matalapalk-
katyöt lisääntyivät ja työssäkäyvien köyhyys 
kasvoi räjähdysmäisesti. Pieni ryhmä hyvin 
toimeentulevia rikastui entisestään, kun 

joustamaan joutuneet matalapalkkaiset 
köyhtyivät. Talouskasvusta puhuttaessa ei 
tarkoiteta, että hyvinvointi jakautuisi kai-
kille. Saksassa siitä hyötyi jo aiemmin hyvin 
toimeentuleva eliitti. Kapitalismin valuma-
teoria on todistettu vääräksi jo niin monesti, 
ettei tämän pitäisi yllättää ketään.

Vaikka ay-liike on tiukassa paikassa, em-
me ole antamassa periksi. Meissä on voimaa. 
Tarvitsemme toistemme tukea, yhteistyötä ja 
solidaarisuutta. Minä olen saanut kunnian 
toimia yli kymmenen vuotta ay-aktiivina eri 
luottamustoimissa. Olen tavannut toinen 
toistaan hienompia ihmisiä ja omistautu-
neempia aktiiveja ympäri Suomen. Monia 
heistä kutsun rakkaiksi ystäviksi. Laitan 
luottamuksen jäsenistön aktivoimiseen ja 
etenkin ruohonjuuriaktiiveihin, jotka teem-
me työtä itseä säästämättä ja tunteja laske-
matta yhteisten asioiden eteen.

Tarvitsemme yhteistyötä ja solidaarisuut-
ta. Nyt ei ole varaa kiistellä keskenämme, 
osa-aikaiset ja kokoaikaiset, määräaikaiset 
ja vakituiset. Hoitajat, opettajat, siivoojat, 
teollisuusduunarit ja työnjohtajat, työttö-
mät ja työssäkäyvät, me kaikki tarvitsemme 
toistemme tukea. Yhdessä, toinen toistamme 
tukien, toisistamme välittäen ja huolehtien. 

Aapo Niemi 
Kangasala 1.5.2021

Kangasalan Vasemmistoliitto on kuntavaa-
leissa 2021 asettanut 16 ehdokasta eli lähes 
saman verran kuin viime vaaleissa. Puo-
lueosasto on myös hyväksynyt paikallisen 
vaaliohjelman, jota noudatetaan puolueen 
valtakunnallisen vaaliohjelman ohella.

Kangasalan Vasemmistoliiton puheen-

johtaja Timo Rautasen mukaan puolue 
tarjoaa Kangasalla realistisen vaihtoehdon 
avoimempaan kuntalaisia kuuntelevaan po-
litiikkaan ja taistelee palveluiden leikkauksia 
ja yksityistämisiä vastaan.

- Uusia ehdokkaita listallamme on roimas-
ti, nuoresta vanhaan. Koko listalla naisia on 

puolet. Ehdokkaita on laidasta laitaan, opis-
kelijasta eläkeläiseen, lääkäristä lähihoita-
jaan, duunarista tutkijaan. Kattaus on laaja 
ja ehdokashankinta asiaan sitoutuneiden 
kannattajien joukosta oli varsin helppoa. 
Vasemmistoliitto säilyttää varmasti kolme 
valtuustopaikkaa ja neljännen saaminen 

tällä joukolla on realistinen tavoite, sanoo 
Timo Rautanen.

Kangasalan Vasuri –lehti esittelee kaik-
ki 16 ehdokasta sivuilla 3-8. Vaaliohjelma 
julkaistaan sivuilla 4–5.

Työväen Vappu 2021
Pääluottamusmies Aapo 
Niemi arvosteli työnantajien 
koventuvaa linjaa
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Kangasalan vasemmisto tavoittelee lisäpaikkaa
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Vasemmiston kuntavaaliehdokkaat esittäytyvät
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Julkaisija ja kustantaja: 
Kangasalan 

vasemmistoliitto ry

Vastaava toimittaja: 
Jorma Mäntylä

Taitto: Rosa Salo

Paino: 
Lehtisepät Oy, 

Pieksämäen paino

Painos: 11 000 kpl

1. Nimi, ikä, perhesuhteet, koulutus, ammatti, kotikylä Kan-
gasalan alueella.

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

tysliike, 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 kam-

panjassasi esiin? 

Mikko Hakala

Kangasalan valtuuston kokoukset ovat kes-
kimäärin tylsiä. Muutaman herran kööri on 
päättänyt asioista ja valtuusto siunaa tehdyt 
päätökset. Menossa sattuu kuitenkin yllätyk-
siä. Kun päätösten seuraukset eivät ole toi-
vottuja, nähdään hupaisia täyskäännöksiä.

Kangasalla oli pitkään jonkinlainen kon-
sensus tai työnjako, että sosiaali- ja tervey-
denhuolto hoidettiin omana työnä, kun ko-
koomus ja talouselämä saivat haluamansa 
kaavoituksesta ja rakentamisesta. Yksityis-
maan kaavoituksen avulla rakennusyhtiöt, 
maanrakennusfirmat ja maanomistajat kää-
rivät miljoonien voittoja kunnan nuollessa 
näppejään.

Vuoden 2012 vaalien jälkeen asetelma 
muuttui. Kokoomus ja uusi kunnanjohtaja 
sekä sote-johtaja aloittivat palvelutuotan-
non leikkaamisen sekä laajamittaisen sosi-
aali- ja terveydenhuollon yksityistämisen 
ja ulkoistamisen. Terveyskeskuksen viikon-
loppupäivystyksen lopetus ei riittänyt, vaan 
asiakasmaksuja korotettiin roisisti 2016 ja 
2017. Potilaita haluttiin ohjata yksityisille 
terveysasemille. Maaliskuussa 2016 yksityis-
tettiin työterveyshuolto äänin 46-4. Rekola-
koto lakkautettiin ja alkoi laaja vanhuspal-
velujen osto yksityisiltä. Nämä vietiin läpi 

kokoomuksen, kristillisten ja persujen äänin.
Kuinkas sitten kävikään? Attendon hoiva-

kotiskandaali 2019 toi ikävää julkisuutta. So-
siaali- ja terveystoimen johtamisongelmien 
kera tuli rekrytointivaikeuksia. Tyytymättö-
myys julkisiin sote-palveluihin alkoi haitata 
kaupunkia.

Huhtikuussa 2021 Kangasalan ykköspuo-
lue kokoomus teki 180 asteen täyskäännök-
sen ja jätti valtuustoaloitteen ”Kangasalan 
kaupunginsairaalan toiminnan tehostami-
nen kiirehoitoaikoja lisäämällä ja nykyisen 
palvelun laatua parantamalla”. Nyt vaadi-
taankin lisää resursseja sinne mistä itse on 
oltu leikkaamassa. Aloitteen perusteluissa 
sanotaan: ”Epäkohta on saattanut kunta-
laisemme yhä eriarvoisempaan asemaan 
niihin muihin kehittyviin kehyskuntiin, mm. 
Pirkkalaan, Nokiaan, Lempäälään, Ylöjär-
veen nähden, joissa kyseinen etu on säilytet-
ty osana omia tärkeitä peruspalveluita... Tie-
toomme on tullut tapauksia, joissa etenkin 
lapsiperheet ovat nimenomaan puutteellisen 
kiirehoidon perusteella hylänneet Kangasa-
lan asuinkuntavaihtoehtona.”

Kangasalan vasemmisto on parin valtuus-
tokauden ajan tehnyt useita aloitteita ter-
veyskeskuksen lisäresursseista, viikonlop-

pupäivystyksestä ja terveyskeskusmaksujen 
poistamisesta. Kaikki on heitetty roskapönt-
töön.

Nyt on tultu vasemmiston linjoille ja ym-
märretty julkisten sote-palvelujen arvo. Ne 
eivät ole vain kustannuserä ja taakka tuot-
tavan yksityistalouden rasitteena, kuten oi-
keisto on julistanut 40 vuotta, vaan tuottavat 
koko yhteiskunnalle tärkeitä palveluja. 

Ympäri käydään ja yhteen tullaan. Uusi 
valtuusto päättää toteutuuko täyskäännös, 
vai oliko aloite vaalipropagandaa.

Jorma Mäntylä
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj.

Valtuuston ympäri ja yhteen

Entisten valtuutettujen terveisiä Kangasalle

Seppo Talli

Muutimme neljä vuotta sitten Hel-
sinkiin. Meidän on hyvä olla, nau-
timme toistemme seurasta. Kanga-
salla oli aikaa perheelle vain lomilla. 
Tein 5-vuorotyötä, jolloin työvuorot 
olivat jokaisena viikonpäivänä ja 
kaikkina vuorokauden aikoina. Olin 
joko töissä tai istuin kokouksissa. 
Sain laakin pyörälenkillä. Lääkäri 
sanoi, että pääsisin pyöräilemään 4 
kuukauden kuluttua leikkauksesta. 
Vierähti 4,5 vuotta ennen kuin pää-
sin normaaliin kuntoon.    

Kangasalla on puolivuosisatainen 
käytäntö puolueiden päätöksentekokulttuurissa. Kunnanjohtaja, demareiden ja 
kokoomuksen vahvat miehet sopivat isoista asioista, jotka juoksutetaan kun-
nanhallitukseen, joka vain viilaa päätöksiä. Valtuusto toimii kumileimasimena. 
Muutaman räksyttävän puheenvuoron jälkeen se äänestää kunnanhallituksen 
esityksen päätökseksi. Valitettavasti tämä on maan tapa, oli kysymys julkisesta 
tai yksityissektorista. Oli organisaatio aatteellinen, kaupallinen tai maan hallitus, 
valtaa käyttää pieni voimakkaitten ihmisten johtama piiri. Sisäpiiriin pääsy vaatii 
teräviä kyynärpäitä, röyhkeyttä, lipevää kieltä ja jonkin verran älliä. 

Luottamusmiestehtävissä juoksu oravanpyörässä puoli vuosisataa syö miestä 
ja siitä maksetaan hinta, minkä suuruisen sen päättää sattuma. Nyt tuntuu siltä, 
että elämä on kohdillaan. Muutos tulee poliittisesti toimimalla omien periaat-
teiden mukaan ja vaaleissa äänestämällä. Vasemmistolla on hyvä ehdokaslista 
Kangasalla.

Seppo Talli

Pääkirjoitus

1. Hakala Mikko, 69 v, eläkeläinen, asuu pari-
suhteessa Nattarissa, lähtöisin Huutijärveltä, 
työelämässä vaikutti Kaivannon sairaalassa.

3. Kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja ter-
veyslautakunnan jäsen, Kangasalan Voiton 
pj, Kangasalan jäähalli Oy hallituksen jäsen. 

5. - Valtuustossa pyrin kehittämään kuntaa 
tasapuolisesti vauvasta vaariin, että kaikkien 
olisi hyvä elää.

6. - Liikunnan ja urheilun edellytysten pa-
rantaminen ovat minulle hyvin tärkeää 
koska näin parannetaan terveyttä ja samal-
la kunta ennaltaehkäisee ja säästää omissa 
sosiaali- terveyskustannuksissaan.

1. Toni Ilmaniemi, 29 v. Naimisissa, kaksi 
lasta. Sairaanhoitaja, anestesiahoitaja. Suo-
rama.

2. vaalit.ilmaniemi@gmail.com, youtube eh-
kä jossain vaiheessa

3. Taloyhtiön hallituksen jäsen v. 2014 alka-
en. Työsuojeluvaltuutettu 2014 – 2016.

4. - Kangasalan kuntapolitiikka kaipaa uudis-
tamista ja avoimuutta. Pienehköllä kaupun-
gilla yhdessä Suomen suurimmista kasvu-
keskuksista on mahdollisuus olla todellinen 
helmi. Tämä toteutuu kuitenkin vain pitä-
mällä huolta kattavista ja laadukkaista pe-
ruspalveluista. Kangasalan uudistuminen ja 
kehittäminen on jättänyt sosiaali- ja terveys-
palvelut varjoon. Aikana, jolloin hoitajien ja 
sosiaalialan työntekijöiden jaksaminen on 
tapetilla, laiminlyönti johtaa tulevaisuudes-
sa helposti uuden asiantuntevan henkilö-
kunnan puutteeseen ja vanhojen kokeneiden 

työntekijöiden loppuun palamiseen. Suomen 
tasolla hallitus tekee merkittäviä uudistuksia 
vaikeina aikoina ja pyrkii tekemään inhimil-
listä politiikkaa, jossa ihmisten hyvinvointi 
asetetaan talouskasvun edelle. Tätä työtä pi-
tää ehdottomasti jatkaa, sillä valtio tai kunta 
eivät ole sen rahakirstu ja nimellinen varalli-
suus, vaan sen asukkaat.

5. - Istuin vappuna 2020 nuotiolla ja lues-
kelin uutisia. Äärioikeistolaisen ajatusmaa-
ilman, ilmaston tuhoamisen ja mammonan 
palvonnan sävyttämät uutiset saivat minut 
kyseenalaistamaan ihmisten älykkyyttä ja 
suoranaisesti vihaiseksi. Työväenjuhlan 
aatteen palossa koin, että voisin ainakin itse 
yrittää tehdä asiat hieman paremmin.

6. - Kangasalan kaupunki on jäänyt jälkeen 
sosiaali- ja terveydenhuollon kehityksestä. 
Uusia työntekijöitä on vaikea saada ja van-
hat joutuvat työskentelemään ilman arvos-
tusta ja vajavaisin resurssein. Tämä koskee 
niin koronapandemian etulinjassa olleita 
hoitajia kuin varhaiskasvatuksen ammatti-
laisia. Kaupungin työnantajana tulisi pyrkiä 
parantamaan näiden työntekijöiden työnte-
on mahdollisuuksia ja mielekkyyttä. Hyvät 
ja riittävät peruspalvelut takaavat kuntalai-
sille mahdollisuuden saada tarvitsemansa 
palvelut. Riittävä aika ja resurssi varhais-
kasvatuksessa, kouluissa ja nuorisotyössä 
ennaltaehkäisee ongelmia jo ennen niiden 
puhkeamista.

1. Harri Jouhki, 62, naimisissa, vaimolla 3 las-
ta ja 2 lapsenlasta, herastuomari, Kangasalan 
asema.

2. Facebook omalla nimellä.

3. Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslauta-
kunnan jäsen, käräjäoikeuden lautamies 
(herastuomari), lautamies-yhdistyksen hal-
litus. Kangasalan vasemmiston johtokunta. 

SAK:n ammatillisen paikallisjärjestön hal-
litus. Rakennusliiton aluejärjestön hallitus, 
Rakennusliiton kangasalan osaston hallitus, 
luottamusmies. 

5. - Yhtiöittämiset ja yksityistämiset hei-
kentävät valtuuston ja kuntalaisten vai-
kutusmahdollisuuksia yhteisten asioiden 
hoitoon, koska esimerkiksi kaupungin yhti-
öiden päätökset eivät ole julkisia ja yksityi-
set palveluntuottajat toimivat vain voittoa 
tavoitellen. Palvelutuotantoa tulee mah-
dollisuuksien mukaan palauttaa kaupungin 
omaksi tuotannoksi.

6. - Nyt on aika muuttaa kaupungin toiminta 
oikeudenmukaiseksi, sekä asukkaita parhai-
ten palvelevaksi. Oikeiston ideologian on 
aika väistyä. Uimahallin pääsymaksut on 
laskettava kohtuulliseksi ja työttömien, sekä 
eläkeläisten pitää päästä päiväaikaan pienel-
lä kustannuksella kuntoaan hoitamaan.

Mirva Kallio

1. Mirva Kallio, 44, yrittäjä, viherrakentaja, 
kansainvälisen politiikan ja diplomatian 
kandidaatti, Lentola.

5. - Olen ryhtynyt kunnallisvaaliehdokkaaksi 
koska haluan, että verorahoillamme kehite-
tään hyvinvointiyhteiskuntaa, eikä vain pu-

reta sitä. Kasvava eriarvoistuminen, jatkuvat 
leikkaukset koulutuksesta, terveyspalveluis-
ta ja vanhustenhuollosta sotivat korkealle 
verotukselle annettuja perusteita vastaan. 
Yrittäjänä maksan mielelläni veroja, kunhan 
ne edesauttavat yhteiskunnan hyvinvointia. 

6. - Ennaltaehkäisevät palvelut pitää mitoit-
taa siten, että ongelmiin puututaan ajoissa, 
eikä vasta sitten kun ongelmat ovat kasva-
neet niin yksilön kuin terveydenhuollon 
kannalta mittaviksi. Koulutus ja nuorison 
hyvinvointi takaavat yhteiskunnan hyvin-
voinnin ja tulevaisuuden jatkossakin. Siitä ei 
tule säästää, vaan varoja pitää ohjata sinne, 
koska muuten alle kolmekymppisten eläk-
keelle jääminen mielenterveissyistä jatkaa 
kasvuaan nykyisessä mittakaavassa.

Vasemmiston äänestäjät ja kannattajat ovat sitä työvoimaa, joka joustaa ja liikkuu tuotannon tarpeiden 
mukaisesti. Kangasalan Vasemmistoliiton valtuustoryhmässä tapahtui kaudella 2017-21 vaihdoksia koti-
kunnan muuttumisten takia. Kaksi entistä valtuutettua lähettää terveisiä äänestäjilleen Vasurin kautta.

Harri Jouhki

Toni Ilmaniemi

Iikka Nikkinen

Olen muuttamassa pois Suomesta 
kesän jälkeen. Olisin voinut tietysti 
vain olla listalla keräämässä ääniä, 
mutta minun periaatteeni eivät anna 
sille myötä. Jos jotain tehdään, niin 
se tehdään kunnolla. Vuodet Kanga-
salan kaupunginvaltuustossa ovat 
olleet mukavia. Vasemmiston aktii-
vien kanssa olen oppinut Kangasalan 
historiasta ja työväenliikkeen histori-
asta paljon. Olemme yhdessä valtuus-
tossa saaneet aikaiseksi hyviä asioita 
ja voin tyytyväisenä kääntää uuden 
sivun elämässäni. Yksi kohokohta-
ni oli läpimennyt aloite Kangasalan 
vaellusreittien kunnostuksesta.

Haluan kiittää kaikkia niitä jot-
ka ovat minua äänestäneet vuoden 
2017 kuntavaaleissa ja 2019 edus-
kuntavaaleissa. Te loitte minuun 
suunnattoman paljon itseluottamusta ja olin nöyrästi iloinen siitä, miten moni teistä 
tahtoi minut valtuustoon parantamaan Kangasalaa. Toivottavasti olen siinä onnis-
tunut. Eduskuntavaaleihin lähdimme kovalla tavoitteella ja teimme yhdessä hyvän 
kampanjan ja tuloksen.

Menestyksekäs ehdokashankinta on tuottanut monipuolisen listan. Kangasalla on 
vaihtoehto vasemmalla näissäkin kuntavaaleissa. 

Iikka Nikkinen
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1. Terveydenhuolto. Suomesta tuli pohjoismainen hyvinvointi-
valtio ja demokratia, kun kansanterveyslaki säädettiin 1972. Koko 
maahan tuli verovaroinkustannettu tasa-arvoinen terveyskes-
kusjärjestelmä, jossa kunnilla on päävastuu. Terveyskeskuksen 
palvelumaksut on poistettava. 

Terveydenhuolto on järjestettävä ja tuotettava julkisesti yk-
sityisen palvelutuotannon ja kolmannen sektorin täydentäessä 
palveluja. Yksityisten palveluntuottajien on sitouduttava eetti-
sesti ja ekologisesti kestävään tuotantoon sekä voimassa ole-
viin työehtosopimuksiin. Kuntalaisten verovarojen ei pidä valua 
kansainvälisten terveysjättien voittoihin ja veroparatiiseihin. Yh-
tiömuotoisiin julkisiin palveluihin on sovellettava julkisuuslakia. 
Erikoissairaanhoito tulee siirtää valtion tukemille kuntayhtymille, 
maakunnille ja yliopistosairaaloille. 

Kaikkien kuntalaisten on saatava yhtä hyviä palveluita kuin 
työterveyshuollon piirissä olevien. Kunnassa on oltava kattava 
terveysasemaverkosto. Palveluseteli on yritystukiainen, jonka 
avulla veronmaksajat kustantavat osan yksityisten terveysfir-
mojen 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. Sosiaalityön avulla turvataan minimitoimeentulo 
ja mahdollisuudet selvitä elämässä. Kuntien on otettava käyt-
töön sosiaalinen luototus ja varmistettava velkaneuvonnan 
toimivuus. Sote-uudistuksen ja muiden merkittävien päätösten 
yhteydessä pitää tehdä sukupuolivaikutusten arviointi ja su-
kupuolten tasa-arvo on otettava päätöksenteossa huomioon. 
Vanhushoivaa ei saa heikentää eikä hoitajien määrää ole varaa 
vähentää. Vanhuspalvelulain säädösten noudattamista kunnis-
sa on valvottava nykyistä tehokkaammin. 

Ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen tulee 
halvemmaksi sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Perheille pi-
tää olla tarjolla konkreettista kotiapua ja psykososiaalista tukea. 
Perhetyön tulee olla yksi saumaton palvelukokonaisuus eikä per-
heitä saa pallotella palveluiden välillä. Vammaisten ja muiden 
erityisryhmien pitää saada päättää oma asuinpaikkansa.

Elämänmittaisia palveluita ei tule kilpailuttaa, vaan palvelut 
pitää järjestää henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Sosiaali- ja 
terveyspalveluita ei pidä yhtiöittää eikä maakuntiin pidä tuoda 
epäonnistunutta tilaaja-tuottajamallia. Sosiaalipalvelut on jär-
jestettävä ja tuotettava julkisesti yksityisen palvelutuotannon ja 
kolmannen sektorin täydentäessä palveluja. Yksityisten palve-
luntuottajien on sitouduttava eettisesti ja ekologisesti kestävään 
tuotantoon sekä voimassa oleviin työehtosopimuksiin. 

3. Sivistystoimi. Suomesta tuli pohjoismainen hyvinvointival-
tio ja demokratia, kun peruskoululaki säädettiin 1972. Koulutuksen 
on oltava kaikilla tasoilla verovaroin kustannettua ja käyttäjille 
maksutonta. Vasemmistoliitto ei hyväksy lukukausimaksuja. Toi-
sen asteen tutkinto on työelämän osaamisvaatimusten kasvun 
myötä nykypäivänä välttämättömyys. Oppivelvollisuuden laa-
jentaminen auttaa jokaisen nuoren toisen asteen tutkinnon suo-
rittamiseen. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää panostuksia 
koulutuksen laatuun sekä toisen asteen opiskelijoiden hyvin-
vointiin ja tukeen.

Kangasalla tarvitaan kattava peruskouluverkko, lukio ja am-
matillinen oppilaitos. Kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille 
pitää taata aloituspaikka toisen asteen koulutuksessa. 

Jokaisella lapsella tulee olla yhtäläinen oikeus varhaiskasva-
tukseen. Painopisteen on oltava kunnan omassa palvelutuotan-
nossa. Palveluseteli on yritystukiainen, jonka avulla veronmak-
sajat kustantavat osan yksityisten päiväkotien kuluista. Se suosii 
varakkaita ja hyvin toimeen tulevia.

Yhdellä varhaiskasvatuksen ammattilaisella voi olla vastuul-
laan korkeintaan seitsemän kolme vuotta täyttänyttä lasta tai 
neljä alle kolmevuotiasta lasta. Peruskouluissa tulee olla enin-
tään 20 oppilaan ryhmäkoot.

Kouluterveydenhuollon, kuraattoripalveluiden ja koulupsy-
kologien määrän tulee olla riittävä sekä palveluiden lasten ja 
nuorten saavutettavissa. Erityisopetusta tulee olla tarjolla kaikil-
la koulutusasteilla ja koulunkäynninohjaajia tulee olla riittävästi. 
Opetushenkilökunnan työhyvinvoinnista pidetään huolta.

Kunnan on otettava vastaan opetusryhmäkoon pienentä-
miseen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen myönnet-
täviä valtionavustuksia. Kirjastotointa on vahvistettava ja kir-
jastoverkko on säilytettävä vähintään nykyisellään kuten myös 
kirjastoauton reitit. Kirjaston palvelujen tulee olla maksuttomia. 
Kunnan tulee taata taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus 
jokaiselle kuntalaiselle iästä, varallisuudesta tai toimintakyvystä 
riippumatta. Prosenttiperiaatteen käyttö sote-toiminnassa var-
mistaa, että yksilön oikeus taiteeseen ja kulttuuriin toteutuu aina 
itsemääräämisoikeutta kunnioittaen ja erityisesti kuormittavissa 
elämänvaiheissa, sen lisäksi, että laadukkaasta taiteesta osana 
hoitoa on hyötyä terveydelle ja hyvinvoinnille. Ammattitaiteilijoi-
den toimintaedellytyksiä tulee tukea ja taiteilijan työ tulee korva-
ta reilujen palkkiokäytäntöjen mukaisesti.

4. Tekninen toimi. Kangasalan kaavoitus ja maankäyttö on 
demokratisoitava. Kunnassa on 40 vuotta suosittu markkina-
ehtoista matalan asumistehokkuuden rakentamista, joka on 
maapohjaa tuhlaavaa, epäekologista sekä kunnan sosiaalista 
rakennetta vinouttavaa. Kaavoituksen on ohjattava ja mahdol-
listettava ekologista ja omavaraista asumista. Kaupungin tulee 
kaavoittaa omassa omistuksessa olevaa maata ja käyttää lais-
sa säädettyä etuosto-oikeutta rakennusmaan hankinnassa.
Kaavoituksessa tulee kuulla asianosaisia ja kansalaisjärjestöjä 
sekä ottaa huomioon ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Suu-
remmat tontit ovat tarpeen omatarvetuotannon vaatimien ra-
kennusten vuoksi. Lämpimiksi tarkoitettujen talojen tontit on kaa-
voitettava eteläisille aurinkoisille paikoille aurinkosähköpaneeleita 
varten. Kangasalla tulee olla sosiaalista asuntotuotantoa.

Kangasalan on panostettava laadukkaaseen rakentamiseen 
ja rakennuksienylläpitoon, jotta voidaan ennaltaehkäistä vakavia 
ongelmia kuten esimerkiksi sisäilmaongelmia. Heikkolaatuisien 
rakennusten puolesta kunnan on järjestelmällisesti sitouduttava 
ongelmien korjaamiseen paikkakunnan ammattirakentajia työl-
listäen. Teknisen toimen palvelut on tuotettava kunnan omana 
työnä. Yksityisten palveluntuottajien on sitouduttava eettisesti ja 
ekologisesti kestävään tuotantoon sekä voimassa olevien työ-
ehtosopimuksiin.

Vesilaitosta ei tule yhtiöittää, vaan se on palautettava tekni-
seen keskukseen. Kaupungin tulee irtautua Tavase Oy:stä.

5. Ympäristö. Luonnonkauniilla kunnalla kansallismaisemineen 
on edellytykset nousta cleantech-keskittymäksi sekä puhtaiden 
elintarvikkeiden tuottajaksi. Pitkään jatkunut maa-aineksen otto 
ja piittaamattomuus luonnosta on vahingoittanut kunnan julki-
suuskuvaa. Kangasalan on huolehdittava luonnostaan ja met-
säomaisuudestaan, jotta hiilineutraali Suomi 2035 toteutuu.

Asumistehokkuutta on nostettava ja asumista on keskitettä-
vä hyvien liikenneyhteyksien ääreen. Lähijunaliikenne on palau-
tettava Tampere-Orivesi -radalle. Tampereen kaupunkiraitiotien 
on jatkuttava Lamminrahkan alueelle.

6. Demokratia. Kunta on demokraattisen itsehallinnon paikal-
lisyksikkö. Hallintosäännön muutokset sekä yhtiöittämiset ja yk-
sityistämiset ovat heikentäneet kansalaisten vaikutusmahdolli-
suuksia Kangasalla.

Luottamushenkilöiden määrää on pienennetty. Valtaa on siir-
retty valtuuston ja julkisuuslain ulottumattomiin osakeyhtiöihin 
ja virkamiehille.Vaaleilla valitun valtuuston asemaa on vahvis-
tettava. Yhtiöitettyäpalvelutuotantoa tulee palauttaa kunnan 
omaksi työksi. Ostopalveluja käytettäessä yksityisten palvelun-
tuottajien on sitouduttava eettisesti ja ekologisesti kestävään 
tuotantoon sekä voimassa olevien työehtosopimusten mukai-
siin 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 30.3.2021

Kangasala kuntoon 
– Vasemmiston 6 kohdan ohjelma

Heli Kivimäki Taito Mikkonen

Jorma Mäntylä

1. Heli Kivimäki, 53 v, YTM, toimittaja, rat-
sastuksenopettaja, cnc-sorvaaja.

5. - Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan edis-
tää tasavertaisuutta, suvaitsevaisuutta ja 
hyvinvointia Kangasalla. Toimivat ja riittävät 
terveys-, sosiaali- ja koulutuspalvelut ovat 
tärkeitä etenkin heikommassa asemassa ole-
ville ihmisille. Näihin peruspalveluihin pitää 
Kangasalla panostaa enemmän, jotta täällä 
on kaikkien hyvä elää. Myös pienyrittäjien ja 
itsensä työllistävien yksinyrittäjien toimin-
taedellytykset pitää turvata.

6. - Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja pi-
tää olla tarjolla nykyistä enemmän. Monet 
kaupungin omista vuokrataloyhtiöistä ovat 
perusteellisen remontin tarpeessa. Ilmas-
tonmuutoksen hillintä on tärkeää myös kun-
tatasolla, siksi Kangasalan pitää olla mukana 
Tampereen seudun ratikkahankkeessa. Tar-
vitaan myös toimiva ja turvallinen pyörätie-
verkosto.

On tärkeää huolehtia, että kaupunki tukee 
asukkaidensa liikunta- ja vapaa-ajan har-
rastuksia tasavertaisesti. Naisten ja tyttöjen 
suosimat lajit kuten esimerkiksi ratsastus 
jäävät helposti liian vähälle huomiolle. Kan-
gasalla on valtava määrä hevosia ja hevos-
harrastajia, kaupungin pitää käyttää tätä 
hyväksi ja profiloitua ympäristöystävällisenä 
hevospitäjänä. Käyttökelpoisia ja selkeästi 
merkittyjä ratsastusreittejä tarvitaan lisää. 
Ratsastuskouluilla tehdään päivittäin mer-
kittävää nuorisotyötä, kaupunki voi tukea 
tätä työtä palkkaamalla talleilla kiertävän 
nuoriso-ohjaajan.

1. Taito Ensio Mikkonen, 72 v, avioliitossa 
Aino Petjoi-Mikkosen kanssa, kolme aikuis-
ta poikaa ja viisi heidän lastaan. Prosessitek-
niikan (kemia) insinööri, nyt olen eläkkeellä. 
Asun Saarenmaalla, en Saaremaalla.

2. Sähköposti vehnamaa@gmail.com, 
Facebook Taito Mikkonen3

3. Nyt ei ole luottamustehtäviä kunnassa 
eikä valtiossa eikä yhdistyksissä. Olen ollut 
Ekologisen puolueen pj.

4. - Niin kaupunkien kuin valtionkin poli-
tiikka on toiveajattelun mukaista. Uskotaan, 
että talous jatkaa kasvuaan ja on aina enem-
män varaa kulutukseen ja yhteiskunnallisiin 
ilmaisiin tai osittain tuettuihin palveluihin 
kaupallisten lisäksi. Eli uskotaan että jatku-

va, jopa progressiivinen (prosentuaalinen) 
kasvu on mahdollista luonnonvarojen ehty-
misestä, saastumisesta, väestönkasvusta ja 
ilmastonmuutoksesta huolimatta. Uskotaan 
tilanteen olevan hallittavissa, vaikka systee-
mien kehityssääntöjen mukaan maailman 
kaupallisteollinen systeemi on saavuttamas-
sa hyödyllisyytensä huipun ja kääntymässä 
romahdukseen, jonka oireita on havaitta-
vissa. Taloudessakin ollaan tultu jatkuvasta 
kasvusta epävakaaseen kasvujen ja lamojen 
vuorotteluun samoin myös öljyn saannis-
sa ja kulutuksessa. Rahoitussysteemien 
romahdusta ennustetaan ensimmäiseksi 
osaromahdukseksi. Se lamauttaa kaupan ja 
investoinnit, tuotantoa väliin jättämättä. 
Romahdukset ovat luonnollisen kehityksen 
vaiheita. Ne tulevat vaikka kukaan ei osaa 
sanoa hetkeä, milloin se alkaa. Eihän ku-
kaan osannut ennustaa milloin öljyn saanti 
ja käyttö saavuttaa huippunsa. Sen sai tietää 
tilastoista jälkikäteen, v. 2015. Romahdus-
vaiheessa olevan systeemin romahduksen 
alkuun tarvitaan jokin sysäystapahtuma. 
Esim. pandemia.

5. - Voidakseni romahduksen tultua puolus-
tautua syytöksiltä sanomalla, että en sitä ai-
heuttanut ja olisi tultu paremmin toimeen, 
jos tulevaan olisi valmistauduttu yhteisönä.

1. Jorma Mäntylä, 67, avoliitossa, kolme ai-
kuista lasta. Yht.tri., tutkija, eläkkeellä, Suo-
rama.

2. www.facebook.com/jorma.mantyla.182 
twitter.com/jorma_mantyla 
blogi.kaapeli.fi/jmantyla

3. Kaupunginvaltuutettu, viranomaislau-
takunnan jäsen. Maakuntavaltuutettu. Va-
semmiston valtuustoryhmän pj. Kangasalan 
luonto ry pj 2006-2019, varapj 2019-.

4. - Kangasalan asioista päättää muutaman 
herran sisäpiiri ja valtuusto siunaa pää-
tökset yleensä kyseenalaistamatta mitään. 
Silloin niellään myös kaikenlaista kyseen-
alaista, kuten Tavase ja keskustan onneton 
kaavoitus. Toissa vaalikaudella kokoomus ja 
uusi kunnanjohtaja aloittivat määrätietoisen 

palvelutuotannon yksityistämisen dema-
rien tuella. Perussuomalaiset ovat roikku-
neet kokdemin apupuolueena kykenemät-
tä tarjoamaan minkäänlaista vaihtoehtoa. 
Valtakunnassa nähtiin samoja asioita Juha 
Sipilän hallituksen aikana.

5. - Kangasalla vallitsee yksimielisyysharha. 
Kuntaa yli sata vuotta hallinnut koalitio ku-
vittelee olevansa erehtymätön, eikä muita 
tarvitse kuunnella. Sen kannatus on pikku 
hiljaa laskenut, kun päätöksenteon seurauk-
set alkavat näkyä. Valtavaa maa-aineksen ot-
toa täydentäisi Vehoniemenharjulla Tavase. 
Luontoväki heräsi ensin, nyt Kangasalta ei 
tahdo löytyä hankkeen kannattajia. Haluan 
olla edistämässä demokraattisempaa, kuun-
televaa ja eri näkemyksiä päätöksenteossa 
huomioon ottavaa Kangasalaa.

6. - Neljä vuotta sitten viittasin Thomas Pi-
kettyyn, joka korostaa kirjassaan Pääoma 
2000-luvulla sosiaalista ja koulutuksellista 
tasa-arvoa. Se toteutuu parhaiten verova-
roin kustannetun julkisen palvelutuotan-
non avulla. Maat, joissa tästä tasa-arvosta on 
tingitty yksityisen voitontavoittelun hyväksi, 
rappeutuvat vähitellen. Kunnissa se tarkoit-
taa hyvien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 
sivistys- ja koulutuspalvelujen tarjoamista 
tasapuolisesti kaikille asukkaille.

1. Leena Lehtiniemi, 62 v, naimisissa, kolme 
aikuista lasta, neljä lastenlasta, lastenhoita-
ja, työmarkkinakonsultti, Tehyn päätoimi-
nen pääluottamusmies Tampereen kaupun-
gilla, Ilkko.

2. Facebookissa omalla nimellä, Twitterissä 
LLehtiniemi

3. Tehyn ammattiosaston hallituksessa, P-H 
Lastenhoitoalan yhdistyksen varapuheen-
johtaja, tekonivelyhdistysaktiivi.

4. - Kuntapolitiikan ja kuntapäättäjien on 
tultava näkyvimmiksi ja lähemmäksi ta-
vallista kuntalaista. Ei riitä Prisman aulan 
Kangasala-Infopiste ja paikallislehden uuti-
set. Kaupungin tulee järjestää kaikille kunta-
laisille avoimia keskustelutilaisuuksia esim. 
Teams-yhteyden välityksellä, kun sähköiset 
kanavat ovat tulleet useimmille tutuksi ko-
ronapandemian aikana.

5. - Koen tärkeäksi oman kotikaupungin 
päätöksentekoon vaikuttamisen. Sosiaa-
li-, terveys- ja sivistyspalvelujen riittävästä 
henkilöstön resurssoinnista sekä resurssien 
tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta 
huolehtiminen.

Leena Lehtiniemi



Vasuri 1/2021 Vasuri 1/20216 7

Maiju Nupponen Marja Pekkarinen

Timo Rautanen

Lassi Rantanen

Sami Varsell

Amanda Varsell

1. Maiju Nupponen, 32 v, terveyskeskuslää-
käri Kangasalan terveyskeskuksessa. Minulla 
on aviomies ja kaksi pientä lasta. Asun Kuh-
malahden Haapasaaressa. Olen Karin sukua 
ja sukuni on asunut tällä paikalla pitkään.

2. Twitter: maijunupponen

6. - Haluan parantaa kangasalalaisten pal-
veluita, erityisesti terveydenhuoltoa, per-
heiden palveluita ja mahdollisuuksia asua 
maalla. Kangasalan terveyskeskuksissa, 
kouluterveydenhuollossa ja mielenterveys-
palveluissa on liian vähän henkilökuntaa. 
Tämän vuoksi on välillä vaikea saada ketään 
edes puhelimitse kiinni, ja jono esimerkik-
si lääkärin ja psykologin vastaanotoille on 
aivan liian pitkä. Terveyskeskuslääkärin 
vastaanotolle tulee kiireettömissä asioissa 
päästä noin viikon kuluessa ja psykologille 
viimeistään kuukaudessa. Ammattini puo-
lesta pääsen kehittämään toimintaa niin, 
että nykyiselläkin henkilökunnalla saadaan 
palveltua enemmän asiakkaita. Sen lisäksi 
tarvitaan lisää henkilökuntaa, esimerkiksi 
sairaanhoitajia, kouluterveydenhoitajia ja 
lääkäreitä.

- Lapsilla, nuorilla ja perheillä tulee olla tar-
peeksi matalan kynnyksen palveluita. Näin 
ennen kaikkea parannetaan perheiden hy-
vinvointia, ja säästetään myös rahaa, kun 
esimerkiksi lastensuojelun ja nuorisopsyki-
atrian erikoissairaanhoidon kulut vähene-
vät. Varhaiskasvatuksessa on oltava riittä-
västi henkilökuntaa, ja tarve tulee arvioida 
yksilöllisesti lasten ja lapsiryhmien mukaan 
eikä käyttää vain lakisääteistä minimiä. Per-
heneuvolan arvio ja apu tulee saada ilman 
pitkää jonotusta myös tavallisiin perheiden 
haasteisiin, kuten parisuhdeongelmiin ja 
uhma- ja murrosiän haasteisiin, eikä vasta 
kun asiat ovat isommin pielessä. Samoin 
perheiden tulee saada tarvitessaan riittä-
västi arjen tukea kotiin, kuten lasten- ja ko-
dinhoitoapua. Erityistä tukea tarvitsevien 
lasten tarpeet tulee huomioida Kangasalla 
nykyistä paremmin. Tällä hetkellä perheitä 
muuttaa Kangasalta pois naapurikuntiin, 
jotta heidän lapsensa saisivat tarvitsemansa 
tuen koulunkäyntiin.
- Kangasalan kaupunkistrategiassa mai-
nostetaan, että täällä on “mahdollisuuksien 
maaseutu”, ja tämän tulee näkyä paremmin 
päätöksenteossa. Kaavoituksessa ja raken-
nusjärjestyksessä tulee huomioida myös 
mahdollisuus rakentaa taajamien ulkopuo-
lelle. Samaan aikaan rakentamista voidaan 
tiivistää keskustassa ja osassa muita taaja-
mia enemmistön toiveiden mukaisesti ja 
joukkoliikenteen hyödyntämisen lisäämi-
seksi. Kaikki eivät kuitenkaan kuulu enem-
mistöön tässäkään asiassa ja mahdollisuus 
asua luonnon keskellä tulee säilyttää. Tähän 
liittyen lähipalvelut tulee säilyttää koko 
Kangasalan alueella.

1. Marja Pekkarinen, 54 v., naimisissa, met-
sätalousteknikko, puutarhuri, putkiasentaja. 
Kiinteistönhoitaja. Kuhmalahti, Vehkajärvi.

2. facebook.com/marja.pekkarinen.319

3. Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokun-
nan jäsen, Kangasalan vasemmistoliiton joh-

tokunnan jäsen, Kartanon kiinteistöpalvelut 
Oy luottamusmies.

4. - Vehkajärven vinkkelistä ei vieläkään oi-
kein usko asuvansa kaupungissa. Kaupunki 
on kaukana palveluineen, eikä niiden yksi-
tyistäminen ja yhtiöittäminen ole hyvä rat-
kaisu. Koronan hoidossa Suomen hallitus 
on suoriutunut mielestäni hyvin. Jopa niin 
hyvin, että joidenkin mielestä koko koronaa 
ei ole olemassakaan. 

6. - Valoisa tulevaisuus kuuluu kaikille, ei har-
voille! Myös Kangasalla. Tavasesta on irtau-
duttava. Terveyskeskusmaksut on poistetta-
va. Kuhmalahden kirjasto on säilytettävä.

1. Timo Rautanen 56 v, naimisissa, kaksi ai-
kuista lasta, ylioppilas Kangasalan lukiosta, 
kunnallisalan opintoja Tampereen yliopis-
tossa. Linja-autonkuljettaja, työkyvyttö-
myyseläkkeellä. Asuinpaikka Kangasalan 
Suntinmäki.

2. facebook.com/timo.rautanen

3. Kangasalan Vasemmistoliito ry puheen-
johtaja, Pirkanmaan vasemmistoliitto ry 
piirihallituksen jäsen.

4. - Kangasalan kuntapolitiikassa on jo pi-
demmän aikaa korostunut, että todellisia 
päättäjiä kaupungin asioille on vain kou-
rallinen, jotka keskenään sopivat asiat  ja 
valtuustolle jää kumileimasimen rooli, var-
sinkin kun oikeaa keskustelua rajoitetaan 
ja suitsitaan valtuustossa. Virkamiehille on 
myös hivutettu valtaa demokraattisesti vali-
tulta valtuustolta ja samaan aikaan kaupun-
gin eri toimintoja on yhtiöitetty piiloon viral-
listen päättäjien, eli valtuuston hallinnasta. 
Kehitys on varsin huolestuttavaa veronmak-

sajien kantilta. Kotimaan yleistä politiikkaa 
on viimeisen vuoden hallinnut koronakriisi, 
joka on vienyt niin valtion, kuntien kuin 
useimpien yritystenkin talouden heikoksi, 
velkarahalla ja tukiaisilla elämiseksi. Sinän-
sä velkarahalla elvyttäminen on ollut oikea 
tie tilanteessa, jossa talous sakkaa ja talous-
elämän toimintakyky on heikkoa. Hallitus on 
varsin tasapuolisesti kohdellut kaikkia elin-
keinoelämän aloja, kuin kansalaisryhmiäkin 
tämän kriisin aikana; kauhistuttaa ajatuskin, 
että meillä olisi nyt vallassa edellisellä vaali-
kaudella varsinkin pienituloisia kyykyttänyt 
hallitus.

5. - Lähdin ehdokkaaksi, koska haluan ke-
hittää Kangasalaa paremmaksi paikaksi elää 
ja asua varallisuudesta tai asuinpaikasta 

riippumatta. Kangasalaa tulee kehittää si-
ten, että kaikkia asuinalueita kohdeltaisiin 
tasavertaisesti toisiinsa nähden niin kou-
luverkkojen, kuin kulttuuripalveluiden sekä 
muidenkin kunnallisten palvelujen kohdalta. 
Kohtuuhintainen ja kattava joukkoliikenne 
tulisi ulottaa kutsupohjaisena myös harvem-
min asutuille kunnan osille. Nykypäättäjiltä 
on unohtunut, että Kangasalla asutaan myös 
nauhataajaman ulkopuolella.

1. Sami Varsell, 44, neljän lapsen etävanhem-
pi, ylioppilas/paperiprosessinhoitaja/metsä-
koneenkuljettaja, puutarhuri, Suorama.

4. - Kangasalan kaavoituskatsauksesta 2020 
pistin positiivisena merkille muiden muassa 
Saarenmaan työpaikka-alueen teollisuus-
tontteineen. 

- Valtakunnanpolitiikassa näen, että hal-
litus tekee lähinnä ylempää keskiluokkaa 

suosivaa politiikkaa, joten olisi tärkeää, että 
kunnissa olisi päättäjiä, jotka ajaisivat erityi-
sesti alempien sosiaaliluokkien asiaa.

5. - Olen ollut Vasemmistoliiton toimin-
nassa enemmän tai vähemmän aktiivisesti 
mukana yli neljännesvuosisadan ja ollut jo-
kaisissa kuntavaaleissa ehdokkaana vuodes-
ta 1996. En ole alkuperäisiä kangasalalaisia, 
mutta alempien sosiaaliluokkien asian aja-
minen on jokaisessa kunnassa sama.

6. - Työtätekevän alemman keskiluokan 
taloudellista tilannetta parantaisi se, että 
asumisen hintaa saataisiin kohtuullistettua. 
Asumisen hinnassa kunnalla on avaimet 
kädessä. Tulee huolehtia siitä, että vuokra-
asunnoista on koko ajan lievä ylitarjonta. 
Vuokralla asujan kannattakin äänestää tois-
ta vuokralla asujaa, jolla ei ole intresseissä 
asuntojen arvon kohottaminen.

1. Amanda varsell, 32 vuotias, eronnut 7 lap-
sen äiti Suoramalta, omaishoitaja/kotiäiti.

2. Facebook amanda irene
Instagram @amandavarsell

5. - Ryhdyin ehdokkaaksi, koska haluan olla 
tekemässä kangasalasta parempaa paikkaa 
asua.

1. Lassi Rantanen, 31, naimisissa, ammatti-
tutkinto, myyjä, Sahalahti.

2. www.lassirantanen.fi, 
Instagram: lassi_rantanen 
 
3. Pirkanmaan Osuuskaupan kaupan puolen 
varapääluottamusmies, PAM 003 johtokun-
nan jäsen ja nuorisovastaava.

4. - Mielestäni Kangasalan kuntapolitiikassa 
ja päätöksiä tehdessä pitää ottaa huomioon 
myös kaupungin taajama-alueiden ulkopuo-
liset alueet. Kaikille asukkaille tulee turvata 
toimivat palvelut lähellä. Suomessa vallitse-
van pandemian aiheuttaman tilanteen takia 

Suomen Hallitus on joutunut tekemään ko-
via päätöksiä, joilla on isoja vaikutuksia mm. 
suomen työllisyystilanteeseen. Seuraavaksi 
on aika alkaa rakentamaan uudelleen tasa-
arvoisempaa,  oikeudenmukaisempaa arkea, 
jossa koulutusta ja työpaikkoja pidetään 
tärkeänä osana suomen tulevaisuutta. Hyvä 
elämä kuuluu kaikille.

5. - Vasemmistoliiton arvot ovat minulle tär-
keitä. Nuoresta saakka olen seurannut sekä 
ollut kiinnostunut politiikasta. Nyt muutet-
tuamme Kangasalle minulle tarjoutui hyvä 
tilaisuus lähteä ehdokkaaksi kuntavaalei-
hin. Haluan olla mukana mahdollistamassa 
hyvän elämän kotikunnassani nykyisille ja 
tuleville asukkaille.    Kunnan täytyy pystyä 
toteuttamaan toimivat ja monipuoliset pal-
velut taajama-alueiden ulkopuolelle. Kunta-
laisten tulee pystyä asumaan toimivien pal-
velujen lähellä sekä liikkua joustavasti myös 
julkisilla liikennevälineillä. Hyvät palvelut 
kuten kaupat, terveydenhuolto ja kyläkoulut 
lisäävät houkuttelevuutta muuttaa asumaan 
kuntaamme. Kattavat palvelut lisäävät myös 
työpaikkoja. Asuinpaikan tulee olla valitta-
vissa vapaasti ilman, että siitä rangaistaan 
palvelujen lakkauttamisella.

Vasemmisto 
netissä 
ja torilla
Kangasalan Vasemmistoliitto 
on netissä ja toritapahtumissa. 

Kuntavaaliehdokkaita on tavattavissa lauantaisin 
tapahtumateltalla. Tule jututtamaan ja hae samalla 
tietoa vaaliohjelmastamme!

Olemme Keskusaukiolla lauantaina 29.5. ja 5.6. 
sekä 12.6. Muutoksista ilmoitetaan. 

Kangasalan Vasemmisto on myös netissä:
www.vas-kangasala.fi
www.facebook.com/kangasalanvasemmisto
Näiltä sivuilta löydät vaaliohjelmamme, 
ehdokastiedot sekä tapahtumainfoa.<< vas.kangasala.fi

ÄÄNESTÄ VASEMMISTOA!
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Elina Salmi Pertti Salo

1. Elina Salmi, 33, avopuoliso ja kissa. Teatte-
ri-ilmaisun ohjaaja (YAMK), taidekasvattaja, 
Suorama.

2. elinasalmi.fi 
www.facebook.com/elina.salmi.927/ 
@elinamirvakaarina 
www.instagram.com/elinamirvakaarina/ 
Podcast: Baskeripäät (Spotify, Anchor, App-
le Podcasts, Google Podcasts)

3. Pirkanmaan Taikusydän -alueverkoston 
jäsen.

4. - Päätöksenteossa kuntalaisten aitoon 
osallisuuteen panostaminen on puutteellis-
ta: erilaisia toiminnallisia menetelmiä kun-
talaisten kuulemiseen tulisi sitoa päätök-
sentekoprosesseihin. Niin Kangasalla kuin 
koko Suomessakin päätösten tulee perustua 
yhteisön kuulemisen ohella asiantuntijoiden 
kuulemiseen, kriittiseen tiedonkäsittelytai-
toon ja pitkäaikaisten vaikutusten selvittä-
miseen lyhytnäköisen politiikan sijaan.

5. - Vasemmisto on puolue, joka edistää 
yhdenvertaisuutta ja vastuullista ilmasto-
politiikkaa: näiden arvojen pohjalta haluan 
tehdä töitä elämän eri osa-alueilla. Kunta-
politiikka on kiinnostanut minua pitkään ja 
olen halukas oppimaan yhteisiin asioihin 
vaikuttamisen prosesseista. Valtuustoon tar-
vitaan eri alojen asiantuntijoita edustamaan 
kuntalaisten kirjavia tarpeita. Kulttuurin ja 
taiteen puolestapuhujat ja nuoret naiseh-
dokkaat ovat aliedustettuina Kangasalan 
valtuustossa. Kulttuurihyvinvoinnin asian-
tuntijana minulla on ymmärrystä siitä, miten 
kulttuuri ja taide toimivat osana terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä, vahvistavat kun-
nan taloutta ja lisäävät kunnan vetovoimaa. 

6. - Jokaiselle kuntalaiselle tulee taata yh-
denvertaiset, saavutettavat ja kohdennetut 
hyvinvointipalvelut riippumatta kuntalaisen 
iästä, varallisuudesta ja toimintakyvystä. 
Kulttuurin potentiaali tulee valjastaa käyt-
töön kiinteänä osana niin terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämistä kuin myös kunnan 
talouden vahvistamista: esimerkiksi osana 
ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, yk-
sinäisyyden ehkäisemistä ja nuorten työlli-
syyspalveluita. Kulttuuriin investoimalla ja 
panostamalla ammattitaiteilijoiden työs-
kentelyedellytyksiin osana sote-, kasvatus-, 
sivistys-, tapahtuma-, harrastus- ja yritystoi-
mintaa saadaan kunnan talouteen positiivi-
nen kierre.

1. Pertti Pertsa Salo, 67 v, avioliitto Marjo Sa-
lon kanssa, jonka työ kaupungin varhaiskas-
vatuksessa, Suoraman esikoulussa, 3 aikuista 
lasta. Monipuoliset opinnot, nuoriso-ohjaa-
jana Kangasalan kunnassa. Vedeneristäjä, 
laatoittaja, rakentaja ympäri Suomea. Liuk-
sialan Toikkola.

2. pertti.pertsa.salo@gmail.com 
www.pertsan-mylly.com 
www.facebook.com/kuntavaaliehdokasKan-
gasalaPerttiPertsaSalo 
www.facebook.com/pertti.salo

3. Varavaltuutettu Kangasala. Ammattiosas-
ton taloudenhoitaja. Uimahalliyhtiö Kuohun 
(kaupungin omistama) hallitus 2013-2018. 
Kangasalan Vasemmistoliiton johtokunta, 
taloudenhoitaja.  Valtuutettu ja sivistystoi-
miston johdossa, koululautakunnan puheen-
johta Euran kunnassa 23 vuotiaana.

4. - Kangasalan kaupungin toimintaa ja kehi-
tystä suhmuroivat 5 henkilöä. On luotu toi-

mintakulttuuri, jossa kielletään kyseenalais-
taminen, joka olisi oikeamielisen ja hyvän 
kehityksen mahdollistaja. Tämän kulttuurin 
murtamiseen pyrin. Kuntapolitiikka on yh-
teistyötä, jossa keskustellen kaikkien kanssa 
löydetään oikeat ratkaisut. Kehityksen avain-
ta ei ole muutamalla henkilöllä, joilla se on 
useimmiten hukassa tai ainakin sidottu rat-
kaisuihin, joita valtavasti kehutaan ja kehi-
tetään etukäteen jo ennen mitään päätöksiä.

6. - Työnantajana kaupungin tulee olla esi-
merkkinä yksityisille yrittäjille työvoima-
politiikassa, työsuojelussa, ihmisten kohte-
lussa sekä kiusaamisen 0-toleranssissa, jota 
toteutetaan teoin eikä vain hokemalla ilman 
päätöksiä. Sama koskee kaupungin omista-
mia yrityksiä ja laitoksia. Työolosuhteissa ja 
eduissa näytetään esimerkkiä muille. Työ-
voimapolitiikassa kaupunki on ykkönen työ-
listäjänä, vaikka kehittämällä ja keksimällä 
työtä. Ihmisten, kuntalaisten Kangasala on 
lähellä sydäntäni. Kuntalaisten, ihmisten 
Kangasala, kaikkia toimia arvioitava siitä 
käsin. Yhteinen ohjelma, Vasemmistoliiton 
tavoitteet Kangasalla ovat tärkeät. Valtuus-
tokaudella tulee kuntatalouden tasapainot-
taminen päiväjärjestykseen. Nykyisten lähes 
20 miljoonan vuotuisen voiton jälkeen vero-
äyrin nosto on isku veronmaksajien kasvoil-
le. Investointeja täytyy silloin suhteellistaa 
ja ehkä osittain jäädyttää.
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oikeus hyvään elämään kuuluu kaikille
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