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Muista äänestää eduskuntavaaleissa!

• ennakkoäänestys 3.–9.4.2019
• vaalipäivä 14.4.2019 klo 9.00–20.00

Vasemmistoliiton Satakunnan eduskuntavaali-
ehdokkaat löytyvät keskiaukemalta, sivut 8–9.

Eduskuntavaalit 2019

satakunta.vasemmisto.fi

100-vuotias 
Pentti Jussila kehottaa 
äänestämään tulevissa 
eduskuntavaaleissa.

Lisää Jussilan mietteitä sivulla 13.

Satakunnan 
Vasemmistoliiton 
ehdokkaiden 
näkemyksistä 
enemmän 
sisäsivuilla. 

Tämä lehti 
löytyy näköis-
lehtenä myös
osoitteesta: 
satakunta.
vasemmisto.fi

Kun kävitte ruokakaupassa, ve-
dittekö rohkeasti kotiin päin? 
Ostitteko Satakunnassa tuotet-
tuja tai jalostettuja ruokatarvik-
keita? Jos ostitte, hyvä niin. Lä-
hellä tuotettua ruokaa kannat-
taa suosia, monestakin syystä. 

Porilaisen Sirpa Muurisen 
tilavaan keittiöön kokoontu-
nut kolmen vasemmistonai-
sen ryhmältä löytyy tietoa, ko-
kemusta ja näkemystä, kun 
puhutaan ruuasta, sen raa-
ka-aineista ja valmistuksesta. 
Kolmikko sanoo, että hyvistä 
raaka-aineista passaa kokata, 
leipoa ja paistaa.

 - Monissa nykyasunnois-
sa on kuitenkin niin pienet 
keittiöt, ettei siellä mahdu te-
kemään juuri mitään, kertoo 
Muurinen havainnoistaan.

- Eivätkä nuoret enää leivo 
niin kuin me nuoruudessa lei-
vottiin, kokki ja leipomoalan 
yrittäjä Anne Granholm lisää.

Hänen kaltaisiaan kotilei-
pomoyrittäjiä tarvitaan, kos-
ka leipominen vaatii taitoa ja 
viitseliäisyyttä. Ikääntyminen 
ja työkiireet vaikuttavat lei-
pomisharrastuksen laantumi-
seen. Granholm sanoo heidän 
tuotteiden olevan voilla leivot-
tuja ja lisäaineettomia. Sellai-
siahan ne kotona leivotutkin 
ovat.

- En minäkään enää leivo 
kotona, kun töiden takia eh-
din siellä niin vähän olla.

Kotinurkilta  
suoraan pöytään 

- Kaikki vihannekset, myös 
pakastevihannekset löytyvät 
Satakunnasta. Samoin rypsiöl-
jy, hunaja, mehut, kanatuot-
teet, kala ja liha, ryhmän kol-

mas jäsen Oili Heino luettelee.
Tämä naiskolmikko tekee 

ruokaostoksensa harkiten. Eri-
tyisen tarkkoja he ovat lihas-
ta, koska se maksaa. Vain ko-
timainen kelpaa, mieluimmin 
vielä satakuntalainen.  

- Raumalla toimivan li-
hanjalostajan toimintaa ko-
vasti ihmettelen. Uuden teh-
taan käynnistysongelmat ovat 
aiheuttaneet sen, että teuraste-
tut broilerit päätyvät Honkajo-

elle hävitettäviksi, kauhistelee 
Muurinen.   

Kauppojen elintarvikevali-
koima on runsas ja monipuoli-

nen. Lisävalikoimaa täydentä-
vät tilojen suoramyynti ja ko-
tiin toimitukset, torimyynti, 
kauppahalli, puutarhapalstat 

ja niin edelleen.
Pääasiassa ruoka haetaan 

kuitenkin kaupasta. Se mitä ei 
Heinon mukaan juuri kaupas-
ta saa, on luullinen soppaliha. 
Ja maksakin on harvinainen. 
Ehkä sen kysyntä on vähäistä 
tai sitten se käytetään makka-
ran valmistukseen.

Ja kun käydään ruokaos-
toksilla, vältetään niitä muo-
vipusseja. Muovin kulutuksen 
vähentäminen on valistuneen 

kuluttajan tunnusmerkki, va-
semmistonaiset painottavat. 

Viljelijät  
ovat ahtaalla

Anne Granholm on huolis-
saan lähiruuan tulevaisuu-
desta, koska maanviljelijät on 
ajettu yhä ahtaammalle. Tilo-
jen määrä vähenee uhkaavas-
ti, kun viljely käy taloudellises-
ti kannattamattomaksi. Tämä 
on viljelijäväestölle raskasta ai-
kaa myös henkisesti.

- Kuluttaja tekee tärkei-
tä päätöksiä kaupassa käydes-
sään, Granholm painottaa ja 
viittaa kuluttajan mahdolli-
suuteen vaikuttaa.

Hän puhuu kotona tehdyn 
ruuan puolesta, koska use-
amman henkilön taloudes-
sa se säästää rahaa. Ja onhan 
kotiruoka aina maistuvam-
paa kuin teollisesti valmistet-
tu ruoka.

Tämä naiskolmikko haluaa 
parantaa kotimaisen ruuan ar-
vostusta. Se pitää aloittaa lap-
sista, joten tärkeässä valistajan 
roolissa ovat kodit ja koulut. 
Kun paikallisen alkutuotan-
non ja jatkojalostustuotteiden 
kysyntä kasvaa, se lisää tuo-
tantoa ja parantaa alan työlli-
syyttä. 

Vaikka Satakunta on var-
sin monipuolinen ruokamaa-
kunta, vielä riittää tekemistä. 
Vasemmistonaisten ruokatri-
on mielestä tärkeintä on huo-
lehtia, että niin Satakunnas-
sa kuin muuallakin Suomessa 
turvataan ruuan alkutuotan-
to. Ilman sitä olemme hukassa.

teksti ja kuva 
kari kuisti

Satakunta on myös ruokamaakunta

Sirpa Muurinen, Oili Heino ja Anne Granholm muistuttavat, että itse tekemällä voi syödä todella edullisesti. Halvalla ja pienellä vai-
valla syntyivät juuri uunista otetut satakuntalaisittain valmistetut porkkanapatongitkin.  

Kun paikallisen alkutuotannon
ja jatkojalostustuotteiden 

kysyntä kasvaa, se lisää tuotantoa 
ja parantaa alan työllisyyttä. 



Satakunnan väkiluku väheni vuosien 2015 
- 2018 välisenä aikana yli 4 000 henkilöllä. 
Tulevat vuodet eivät näytä juurikaan parem-
milta ellei tätä asiaa haluta ottaa tosissaan. 
Miten Satakunnan väestökehitys saataisiin 
käännettyä nousuun? Tulevaisuuden uhka-

kuvana on, että Satakunta maakuntana 
häviää Suomen kartalta tulevina vuo-
sikymmeninä. Maakuntaa vaivaavaa 
väestökatoa voidaan merkittävästikin 
hidastaa, mutta se vaatii määrätietoista 
ja tavoitteellista toimintaa.

Yhtenä keinona on alueemme koulu-
tuspaikkojen monipuolistaminen niin 
ammatillisessa  kuin korkeakoulutuk-

sessakin. Painotuksen tulisi olla 
eritoten täsmäkoulutuspaik-

kojen luomisessa. Satakunta 
on elinkeinorakenteeltaan 
todella monipuolinen, 
mutta maakunnasta ei silti 

löydy riittävästi lihanjalostuk-
sen eikä automaatiotekniikan 

koulutuspolkuja. Suuria puut-
teita on myös yliopistollisessa 
koulutuksessa esimerkiksi 
tutkimus- ja tuotekehityksen 
puolella. Työelämän muuttu-

essa myös muunto- sekä 
oppisopimuskoulutus-

ta tulee vahvistaa.

Uudet koulutuspaikat Satakunnassa 
edesauttavat lisäksi nykyisten työllistäjien ku-
ten teollisuuden ja keskisuurten yritysten sekä 
pien- ja makroyrittäjien pysymisen alueellam-
me.  Tällä toimenpiteellä herätetään uusien 
investoijien kiinnostus alueemme monipuoli-
sen elinkeinorakenteen edelleen kehittämisek-
si sekä vahvistamiseksi, koska koulutukseltaan 
ja perusosaamiseltaan hyvää työvoimaa olisi 
alueeltamme saatavilla.

Koulutukseen panostaminen ei yksin riitä, 
myös infrastruktuuriin on satsattava. Tiever-
koston on oltava tasolla, jolla turvataan maa-
kunnan alku- ja elintarviketuotanto, metsä-  
ja biotalous sekä teknologiateollisuus. Satamia 
tulee myös vahvistaa ja kehittää. Joukkoliiken-
teen monipuolisella kehittämisellä helpote-
taan arjen liikkumista niin työmatkoilla kuin 
vapaa-ajallakin. Näin voimme jakaa tulevai-
suudessa elinvoimaa koko Satakuntaan. 

Kaikki panostukset tarvitsevat rahoitus-
ta sekä toimintaedellytyksien luomista. Osa 

rahoituksesta pystytään hoitamaan kohden-
tamalla nykyisiä yhteiskunnan tukia oikeisiin 
kohteisiin ja tämän päivän yhteiskunnan vaa-
timiin kehittämisen tarpeisiin. Tulevina vuo-
sina on kaikessa tekemisessä otettava myös 
ilmastoystävällinen näkökanta huomioon.

Suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän 
uudistaminen aloitettiin vuonna 2005, mutta 
yritykseksi se on jäänyt. Huhtikuussa valit-
tavan eduskunnan on pantava asiat tärkeys-
järjestykseen ja käynnistettävä toimet, joilla 
korjataan julkista terveydenhuoltoa vaivaavat 
ongelmat. 

Vasemmistoliitto osallistuu jatkossakin so-
siaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen niin 
Suomessa kuin Satakunnassa ja seuraa mie-
lenkiinnolla, miten sotevalmistelussa aikaan 
saadut tulokset voidaan hyödyntää tulevaisuu-
dessa palvelujen saatavuuden parantamisessa. 
 
Haasteita siis riittää. Tulevien vuosien sata-
kuntalaispäättäjien tuleekin olla aloitteellisia, 
avoimia, suorasanaisia, vahvoja ja ennen 
muuta yhteistyökykyisiä. Vain siten edellä 
mainittuja ajatuksia ja ehdotuksia voidaan 
jatkojalostaa ja saada niitä myös toteutettua.

OILI HEINO 

päätoimittaja

27.3.2019
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”Meidän tavoitteemme on yksin-
kertainen: haluamme rakentaa Suomesta 
tasa-arvoisen työelämän kärkimaan, jossa 
työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja 
ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä 
kurittamalla.”

”Vasemmistoliitto tekee työtä kaikille 
oikeudenmukaisen Suomen puolesta.  
Me haluamme, että jokaisella ihmisellä on 
mahdollisuus riittävään toimeentuloon, 
kattaviin julkisiin palveluihin, laadukkaaseen 
ja turvalliseen terveydenhuoltoon ja hoivaan.”

Koulutukseen 
panostaminen 

ei yksin riitä, 
myös infrastruktuuriin 
on satsattava.

Satakunnan väestökato vaatii vastatoimia
pääkirjoitus

Suoraselkäinen Satakunnan
sanansaattaja Salminen.

Jos haluat valmista, 
äänestä Salmista.

VASEMMISTO.FI

PETRI
SALMINEN 
Eura 
Työsuojeluvaltuutettu  
Euran kh:n 2. varapj. 
Paperiliiton hall. varapj. 
Satakunnan Vas.liiton pj.
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”Meidän Suomessamme kukaan ei jää 
vaikeassa elämäntilanteessa yksin. 
Meidän Suomemme on ekologisesti ja 
ilmastollisesti kestävä. Tehdään yhdessä 
Suomesta entistä parempi paikka asua 
ja elää. Kaikille, ei harvoille.”

”Rakennamme yhteiskuntaa, jossa jokainen 
lapsi saa mahdollisuuden laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen ja peruskouluun, 
jokainen ihminen pääsee lääkäriin nopeasti  
ja jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus 
kohtuuhintaiseen kotiin.”

27.3.2019
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Kulunut vaalikausi on ollut todella kova suo-
malaisille pienituloisille ja palkansaajille. Ki-
ky-sopimus lisäsi palkattoman työn mää-
rää 24 tunnilla, jonka lisäksi julkisen sektorin 
jo valmiiksi matalasti palkattujen työnteki-
jöiden lomarahoja on leikattu. Pienitulois-
ten perusturvaa on leikattu koko vaalikauden 
kestäneillä indeksijäädytyksillä, jotka ovat li-
sänneet köyhyyttä ja toimeentulotukiriippu-
vuutta. Tämän lisäksi hallitus otti vielä käyt-
töön aktiivimallin, nöyryyttävän ja epäoikeu-
denmukaisen leikkurin, joka on leikannut 
erityisesti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöt-
tömien toimeentuloa. Vasemmistoliitto oli 
ainoa puolue eduskunnassa, joka johdonmu-
kaisesti vastusti kiky-sopimukseen sisälty-
viä palkanalennuksia ja valtavia tulonsiirto-
ja työnantajille. 

Tänä vuonna olemme kaikki suomalai-
sina tärkeän valinnan edessä. Jos keskusta ja 
kokoomus jatkavat vallassa, on luvassa lisää 
kylmää kyytiä duunareille ja pienituloisille. 
Sipilä on jo ilmoittanut, että hän haluaa että 
“kikyttely” jatkuu ensi vaalikaudella. Seuraa-
vana vuorossa on työehtojen heikentäminen 
esimerkiksi irtisanomissuojaa tai työehtoso-
pimusten yleissitovuutta heikentämällä. 

Suomi ei ole kuitenkaan koskaan ollut, 
eikä koskaan tule olemaan maa, joka pär-
jää palkkakilpailussa halpatyömaita vastaan. 
Suomen menestystarina on aina perustunut 
osaamiseen ja hyvään koulutukseen. Uuden-
kaupungin autotehtaan tai Turun telakan in-
vestoinnit eivät ole tulleet sen takia, että Suo-
messa olisi niin alhainen palkkataso, vaan 
sen takia, että täältä löytyy osaavaa työvoi-
maa niin asiantuntija-  kuin suorittavan työn 
tehtäviin. Ensi vaalikaudella on tapahduttava 
suunnanmuutos koulutuspolitiikassa, jotta 
Suomi tulevaisuudessakin pärjää kansainvä-
lisessä kilpailussa. Ammatilliseen koulutuk-

Suomi pärjää osaamisella, 
ei kiky-kyykytyksellä

seen, varhaiskasvatukseen, aikuis- ja muun-
tokoulutukseen sekä korkeakoulujen rahoi-
tukseen tarvitaan tuntuvia lisäpanostuksia. 

Samalla on huolehdittava nykyistä pa-
remmin työehtojen valvonnasta. Isoista työ-
paikoista, kuten Rauman ja Turun telakoilta 
kuuluu huolestuttavia viestejä pitkistä alihan-
kintaketjuista, joiden kautta on mahdollis-
ta rekrytoida ulkomaalaista työvoimaa mak-
samalla työehtosopimusten vähimmäista-
soa alittavaa palkkaa. Työehtojen valvonta on 
niin työntekijöiden kuin rehellisesti toimi-
vien yritysten etu, mutta lukuisat esimerkit 
osoittavat, että sen eteen ei tehdä tarpeeksi.

Sipilän hallitus on selvittänyt veronu-
merojärjestelmän laajentamista rakennus-
työmailta muun muassa majoitus- ja ravit-
semusalalle sekä telakka- ja metalliteolli-
suuteen, mutta tämä selvitys on jumiutunut 
Petteri Orpon työpöydän laatikkoon. Seu-
raavan hallituksen tulee ryhtyä tuumasta toi-
meen veronumeron laajentamiseksi, sekä ali-
palkkauksen kriminalisoimiseksi. 

Nyt on aika rakentaa Suomi, joka on oi-
keudenmukainen kaikille, ei vaan harvoille. 

li andersson 
kansanedustaja 

vasemmistoliiton puheenjohtaja

MILKA 
TOMMILA 

Pori 

Yrittäjä, 
kaupunginvaltuutettu,  
teknisen ltk:n jäsen,  
Porin Vasemmistoliiton pj.

”EMME voi enää siirtää 
ongelmiamme tulevaisuuden 
sukupolville. 
Kestävien päätösten aika on nyt!” 

#hylätytjahalutut 

milkatommila.fi
VASEMMISTO.FI
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ERNO

28.3.  Eurajoki kunnantalon takkahuone klo 18, järjestäjä Satakunnan Vasemmistonaiset 
29.3.  Jaanan ja Jessen vaalikiertue, Lavia klo 13–13.45, Jämijärvi klo 14.30–15.15,  
 Niinisalo klo 15.30–16.15, Karvia klo 16.45–17.30, Honkajoki klo 18.15–19, 
 Siikainen 19.30–20, vaalibileet Siikaisten Eteläpäässä klo 20.
29.3.  Rauma K-Citymarket klo 16–19, järjestäjä Rauman Vasemmisto 

Tehoviikonloppu 1

30.3.  Pori Eetunaukio klo 10–14, järjestäjä Porin Vasemmisto
30.3.  Eura K-supermarket klo 10–13, järjestäjä Euran Vasemmisto
30.3.  Kokemäki K-market klo 10–13, järjestäjä Kokemäen Vasemmisto
30.3.  Ulvila K-Supermarket Hansa klo 10–12, järjestäjä Ulvilan Vasemmisto 
30.3.  Pori Petras-cafe ”Sukupuolittunut väkivalta”, Vasemmistonaiset klo 15–17,  
 järjestäjä Porin Vasemmisto
4.4.  Kankaanpään tori klo 9–13, järjestäjä Kankaanpään Vasemmisto
4.4.  Kankaanpään tori klo 9–13, Vapaiden Valtakunta, järjestäjä SAK   
4.4.  Harjavalta Kahvila Mailena (Harjavallankatu 6) klo 18,  
 järjestäjä Satakunnan Vasemmistonaiset

Tehoviikonloppu 2

6.4.  Pori Eetunaukio 10–14 , järjestäjä Porin Vasemmisto
6.4.  Rauma Poselli klo 18–22 , ehdokaspaneeli, musiikkia, tanssia, kahvitarjoilu,  
 järjestäjä SAK:n Rauman Ammatillinen Paikallisjärjestö
11.4.  Kankaanpää tori klo 9–13 (Jari Myllykosken soppatykki, musiikkia),  
 järjestäjä Kankaanpää Vasemmisto, toritapahtuman jälkeen kiertue jatkuu:  
 Pomarkku klo 12.30–13.15, Noormarkku klo 13.30–14.15, Merikarvia klo 15.15–16.  
13.4.  Rauma tori, klo 10–13 , tarjolla kasvishernekeittoa, järjestäjä Rauman Vasemmisto
13.4.  Pori Eetunaukio klo 10–13, järjestäjä Porin Vasemmisto
13.4.  Ulvila K-supermarket Hansa klo 10–12 
13.4.  Eura K-market klo 10–13, järjestäjä Euran Vasemmisto
13.4.  Kokemäki K-market lettukestit klo 10-13, järjestäjä Kokemäen Vasemmisto

Kansan-
edustaja-
ehdokkaat
kiertävät 
Satakuntaa

Tervetuloa esittämään kysymyksiä ja keskustelemaan kanssamme!

Räppäri
Tarkka-a 
esiintyi 
Vasemmisto-
liiton 
bileissä 
Porissa. 
(Kuva 
Jarno 
Valtonen)
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Tuomo Grundströmin mieles-
tä teollisuus Satakunnan pää-
elinkeinona tarvitsee sataman-
sa ja rautatiensä, myös suljetut 
rataosuudet (Pori–Haapamä-
ki) uudelleen käyttöön. Ur-
po-ratavaraus, rantarata Tu-
rusta ja edelleen Uusikau-
punki–Rauma–Pori on sekä 
ekologinen että realistinen ta-
voite.

”Markkinatalous on epäile-
mättä tähänastisista talousjär-
jestelmistä tehokkain ja taipui-
sin; tunkee kaikkialle ja täyttää 
kaiken kuin vesi, tukahduttaa-
kin. Kyse on siitä, miten rahan 
liikkeitä rajataan ja hallitaan. 
Tuotannon taloudellisia arvoja 
voi painottaa uudelleen politii-
kan keinoin”, Tuomo Grund-
ström on kirjoittanut. 

– Tärkeimpien alojen, ku-
ten hoitotyön, matalapalkkai-
suus aiheuttaa työttömyyttä ja 
siten köyhyyttä. Perustulo voi-
si alentaa työn vastaanoton 
kynnystä.

”Pysyn periaatteissani ja sanon sen”

Hallituksen sote-uudistuk-
sen jo kaatunut yritys saa vain 
miinuksia.

– Pääomasijoittajille valin-
nanvapaus on vapautta tehdä 
voittoa välttämättömyyspalve-
lulla. Tähänastiset ulkoistami-
set on voitava ottaa uuteen tar-
kasteluun.

Työrauhaa ja 
maailmaan avatut 
ikkunat

Tuomo Grundström on eläk-
keellä oleva erityisopettaja.  
-Koulu tarvitsee työrauhan. Se 
on varmuutta pysyvästä, riit-
tävästä rahoituksesta, opetus-
suunnitelmista ja tutkintosää-
döksistä. Opettajan on voitava 
keskittyä oleelliseen, oppilaan 
kohtaamiseen. Samoin yli-
opisto tarvitsee työrauhan pe-
rustutkimukseen ja opiskeli-
jat suomenkieliseen tutkin-
to-opetukseen, joka on eräillä 
aloilla perustus-  ja kielilakien 

vastaisesti poistettu. 
Maahanmuuttopolitiik-

kaan Tuomo Grundström suh-
tautuu maltillisesti.

– Suomessa on vasta noin 
yhden sukupolven ajan ollut 
merkittäviä määriä uutta vä-
keä ja suomesta tullut monien 
kansallisuuksien yhteiskieli. 
Minun kotimaani ompi Suomi 
näin: ”En ole lojaali Suomen 
tasavallalle siksi, että olen et-
ninen suomalainen – mitä se 

Muodostin  
maailman- 
katsomukseni ja 
valitsin paikkani.

Vasemmisto- 
laisuus on 
moraalisesti 
oikea ratkaisu.

Tuomo Grundström ei halua oppisanoja, ei politiikan slangia, vaan asiat 
selkosuomeksi: 

– Eläkeläiset eivät ole kestävyysvaje vaan kestävyyden perustan rakentanut 
kansalaisryhmä. Matalapalkkaisuutta seuraava eläkeköyhyys on iso ongelma, 
”ökyeläkkeet” inhottava ongelma, molemmat on korjattava.Lasten määrä ei ole 
ongelma. Huolenpito heistä ja perheistä voi olla. 

sitten tarkoittaneekin – vaan 
siksi, että asun ja elän täällä.”

Varhain löydetyt ja avatut 
ikkunat maailmaan näyttivät, 
mitä on imperialismi ja luok-
kayhteiskunta, toteaa Tuomo 
Grundström.

– Se innosti etsimään syi-
tä seurauksiin ja johdatti pe-
rehtymään marxilaisuuteen. 
Muodostin maailmankatso-
mukseni ja valitsin paikkani. 
Jos minut valitaan, teen par-
haani Vasemmiston ohjelman 
mukaisesti. Pysyn periaatteis-
sani ja sanon sen.

Tuomo Grundström on 
Rauman varavaltuutettu sekä 
sostervaliokunnan ja Vanhan-
Rauman erityiselimen varajä-
sen. Hän on myös Suomen Es-
perantoliiton puheenjohtaja. 
Hän on naimisissa ja kolmen 
aikuisen lapsen isä ja kolmen 
lapsenlapsen pappa.

teksti 
maire soiluva

Harri Hursti muuttaisi mo-
nella tavalla sekä asioita että 
päätöksentekoa.

– Kaikissa asioissa il-
mastonmuutos pitäisi olla 
yksi asian arviointiperus-
te. Perustuslain mukaises-
ti ihmisistä pitää pitää huol-
ta. Sosiaaliturva pitää muut-
taa perustuloksi, koska silloin 
ihmiset olisivat tasa-arvoisia.  
Perustulo antaisi hänen mu-
kaansa paljon mahdollisuuk-
sia. Esimerkiksi pienetkin työt 

voisi vastaanottaa. 
Harri Hursti on koulutuk-

seltaan sairaanhoitaja ja hän 
työskentelee erikoissairaan-
hoidossa nuorisopsykiatrian 
poliklinikalla.

– Menisin lasten ja nuor-
ten asioissa sekä koulutukses-
sa juuri päinvastaiseen suun-
taan kuin edellinen hallitus. 
Ongelmiin pitäisi tarttua jo 
varhaiskasvatuksen ja ala-as-
teen aikana. Toinen aste pi-
täisi olla ilmainen ja nuor-
ten tukipalveluihin pitäi-
si satsata rahaa ja työvoimaa.  
Hän ei ymmärrä miten voittoa 
tavoittelevat yritykset voisivat 
hoitaa ihmisiä paremmin kuin 
julkinen puoli.

– Siinä on niin isot eturisti-
riidat. Eniten apua tarvitsevat 
olisivat huonoimpia asiakkai-
ta näille yrityksille. Ei mitään 
järkeä. Vastuun ja pääpainon 
tulee pysyä julkisella puolel-

la, yksityisillä voi täydentää.  
Harri Hursti tekee kutsumus-
työtä.

– Tällainen työ on tällä 
palkalla mahdollista vain kut-
sumuksesta. Valtio voisi antaa 
tukensa antamalla resursseja. 
Hoitotyön kuormitus on asia, 
johon on puututtava! 

Oikea  
ratkaisu

Harri Hurstin ei ole vaikea 
ymmärtää turvapaikanhaki-
joiden ahdinkoa.

– Ajatelkaa, jos teidät lai-
tettaisiin vuosiksi vain odot-
tamaan. Ja samalla pitäisi kui-
tenkin opiskella kieltä, ra-
kentaa perhettä, osallistua, 
sopeutua… prosessi on epä-
inhimillinen. Kuitenkin mah-
dollisiin epäkohtiin täytyy 
puuttua.

Harri Hursti ei erottaisi 

Satakunnan asioita omaksi ni-
puksi, vaan haluaisi ottaa kai-
kissa asioissa huomioon sata-
kuntalaistenkin edut. Kuiten-
kin kun ulvilalaisena haluaa 
viikonloppuna Poriin, ei julki-
silla pääse kulkemaan. Olisiko 
julkista liikennettä syytä edes 
pykälän verran parantaa.

Harri Hursti kävi yläasteen 
ja lukion aikana paljon poliit-
tis-filosofisia keskusteluja, tut-
ki historiaa ja päätyi siihen, 
että vasemmistolaisuus on 
moraalisesti ja rationaalisesti-
kin arvioituna oikea ratkaisu. 
Hän on naimisissa, kolmen 
lapsen isä ja varajäsenenä val-
tuustossa ja -hallituksessa. 
Hän on Satakunnan Vasem-
mistoliiton piirihallituksessa 
ja Porin Rugby ry:n hallituk-
sen varajäsen.

teksti 
maire soiluva

Perustulolla tasa-arvoa
Jos Harri Hursti tulee valituksi eduskuntaan, hän pyrkisi välttämään kapulakieltä ja 
poliittista jargonia. Hän puhuisi asioista asioina, niin että kaikille olisi selvää mistä on 
kysymys. Hän haluaisi myös kuunnella asioita monipuolisesti, ottaa erilaisia kantoja 
huomioon ennen mielipiteen muodostusta. Hursti haluaa pyrkiä kaikissa asioissa 
rehellisyyteen ja suoruuteen.

Tuomo Grundström.

Harri Hursti.
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Jaana Karmala-Vanamo.

Jaakko Jäntti.

On aika ryhtyä 
käsittelemään 
asioita eikä vain 
omia ambitioita.

Lobbarit 
rekisteriin 
ja hyvä veli 
-järjestelmä 
roskiin.

Ihmisten eriarvoisuus näkyy 
kaikissa yhteiskunnan päätök-
sissä. 

– Oikeudenmukaisuuden 
haaste on valtava ja koen sen 
kaikkein tärkeimmäksi, kos-
ka se muuttaisi paljon asioi-
ta ja monen ihmisen elämän. 
Mutta ilman kestävää kehitys-
tä, ilmastonmuutoksen torju-
mista, ei pian ole edes elämää.

– Olen maalaistyttö, elän 
luonnon kanssa niin tasapai-
nossa kuin mahdollista. Halu-
an vaikuttaa valtion tukiraken-
teisiin niin, että ne ovat ekolo-
gisesti ja eettisesti kestävällä 
pohjalla.

Jaana Karmala-Vanamo ei 
halua perustaa päätöksiä mie-
likuville, musta tuntuu –asen-
teille, vaan tiedolle ja koke-
mukselle.

– On aika ryhtyä käsitte-
lemään asioita eikä vain omia 
ambitioita. Eihän tämä mitään 
rakettitiedettä ole,  kysymys on 
arvovalinnoista. Ei yllytetä ih-
misiä vastakkain, vaan etsitään 
oikeita ratkaisuja asioihin.  
Ihan samat periaatteet päte-

Oikeudenmukaisuus 
ja yhdenvertaisuus 
päätöksentekoon
Jaana Karmala-Vanamo ajaa oikeudenmukaisuuden 
ja yhdenvertaisuuden periaatetta. Hän on perehtynyt 
voimassaolevaan ja valmisteilla olevaan vammaispalvelulakiin 
ja näkee sen epätasa-arvoisena. Hän kertoo kuuluvansa lain 
kohderyhmään eikä ole yksin. Laki koskettaa omaishoitajineen 
noin miljoonaa suomalaista. 

vät, on sitten kysymys valta-
kunnallisesta, maakunnalli-
sesta tai paikallisesta päätök-
senteosta.

Ei vastakkain- 
asettelua

– Satakunnassa kaikki tietävät, 
että tarvitaan parannuksia lii-
kenneinfraan. Porissa on hyvä 
satama, mutta tavara pitää saa-
da ensin sinne. Eiköhän tässä 
jo ole iso asia yhdessä ajetta-
vaksi.

Työttömille Jaana Karma-
la-Vanamo ei antaisi ruoskaa 
vaan porkkanaa.

– Perustuslaissa on velvoite 
pitää kaikista huolta. Siitä on 
lähdettävä. Perustulo ratkaisi-
si monta asiaa. Se kannustai-
si, sen sijaan kuin aktiivimal-
li, joka ajoi ihmiset vain toi-
selle luukulle hakemaan apua.  
Ei ole tulevia sukupolvia, jos 
ne syrjäytetään jo päiväkodis-
sa, Jaana Karmala-Vanamo to-
teaa.

– Toinen aste ilmaisek-
si. Laitetaan rimmaamaan 

työvoimapulan kanssa. Lä-
hiopetusta, kunnon tavoit-
teita. Yhteys yrityksiin niin, 
että koulutetaan oikeille aloil-
le.  Eikä ajeta alas koulu-
tuksia, joille olisi tarvetta. 
Sote taas Jaana Karmala-Vana-
mon mielestä oli ikävä soppa, 
joka paloi pohjaan. 

– Kokoomuksen ja Kepun 
voi laittaa oppositioon keskus-
telemaan tulevista valinnanva-
pauksista keskenään.

Myös maahanmuuttajille 
on ihmisarvo.

– On mahdollista hoitaa 
asia inhimillisesti, ihmisarvo 
muistaen. On kysymys tahdos-
ta ja taidosta.

Yhteiskunta on niin vah-
va kuin sen heikoin osa. Sii-
nä on Jaana Karmala-Vanamo 
aatteen ja toiminnan perusta. 
Hän on Kankaanpään vasem-
miston puheenjohtaja, naimi-
sissa ja kolmen aikuisen lap-
sen äiti ja lapsenlapsiakin on 
kolme. 

teksti 
maire soiluva

Jaakko Jäntti on höylännyt 
omasta arjen kulutuksesta pois 
puolet: puolet vähemmän au-
toilua, lentämisen lopettami-
nen, ruoan kulutuksen puo-
littaminen, joka näkyy myös 
välittömästi hyvinvoinnissa ja 
painossa, hän vakuuttaa.

Kulutuksen hillitsemisen 
lisäksi Jaakko Jäntti haluaa hil-
litä kotitalouksien velkaantu-
mista. Verotuksessa hän näkee 
paljon korjattavaa ja sen avulla 
valtiontalouden tasapainotta-
mista.  Sote kaatui, mutta uu-
distus on Jäntin mukaan tar-
peellinen. Se vain pitäisi tehdä 
parlamentaarisesti.

– Muutenkin politiik-
kaa pitäisi tehdä asiat edellä, 
ei eturyhmien mukaan, ku-
ten nyt. Lobbarit rekisteriin ja 
hyvä veli -järjestelmä roskiin. 

Jäntin mukaan perustulo 
pitäisi ottaa käyttöön vaiheit-
tain ja yritystukia pitäisi sekä 
leikata että uudelleenkohdis-
taa. 

– Työt pitäisi jakaa uudel-
leen. Kuusituntinen työpäivä 
toisi paljon lisää työpaikkoja 
ja perustulo auttaisi niin, että 

työtä kannattaisi vastaanot-
taa.  Vero nousisi kun työtulo 
kasvaisi ja siten se isommis-
sa tuloluokissa söisi vähitel-
len perustulon pois. Näin jär-
jestelmä olisi oikeudenmu-
kainen. Perustulo palauttaisi 
elämänhalun ja lisäisi hyvin-
vointia, joten se vaikuttaisi 
sitä kautta myös terveyden-
hoitokuluihin. 

Ihmiset, joiden tulot ovat 
alle 1200 euroa, olisivat nolla-
verolla, ja asumistukijärjestel-
mä remontoitaisiin. Säästyvien 
kulujen avulla rakennettaisiin 
julkista ja edullista vuokra-
asuntotuotantoa. 

– Työttömyys ja köyhyys 
voidaan ratkaista, jos on tah-
toa. Jos kaikille ihmisille anne-
taan sama arvo.

Pakolaisongelmaan pi-
täisi Jäntin mukaan puuttua 
torjumalla ilmastonmuutos-
ta ja siten auttaa ihmisiä hei-
dän omassa kotimaassaan. Hä-
dänalaisilta ei saa apua kieltää 
ja työperäistä muuttoa tarvi-
taan, Jäntti toteaa.

Jaakko Jäntti uskoo, että 
koulutuskin voitaisiin saada 

kuntoon, mutta ei tekemäl-
lä kaikesta ilmaista.

– Ilmaista ei arvosteta. 
Mutta on älytöntä uudistaa 
oppimateriaalia joka vuosi 
kaikissa aineissa. Kirjastos-
sa voisi olla panttijärjestel-
mä, jolla koulukirjoja voi-
si lainata. Täsmäopetusta, 
oppisopimuksia, lisää re-
sursseja ja opettajat läsnä-
oleviksi. 

Jaakko Jäntti näkee mi-
ten ihmisiä riistetään ja se 
nostaa karvat pystyyn:

– Työtönkin maksaa 
veroa. Kukin kykynsä mu-
kaan. Heikomman puolel-
la pitää olla, se on aina ol-
lut aatteeni tausta. Oikeu-
denmukaisuuden puolella, 
riistoa vastaan. 

Jaakko Jäntti on yrit-
täjä, naimisissa ja yhden 
lapsen isä. Hän on kau-
punginvaltuustossa ja si-
vistyslautakunnan varapu-
heenjohtaja ja Prizztechin 
hallituksen jäsen.

teksti 
maire soiluva

Päätöksenteko 
ongelmien,
ei eturyhmien mukaan
Jaakko Jäntti näkee ilmastonmuutoksen asiana, 
joka pitää ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa.  
Koska asia koskee kaikkea ja kaikkia. Kulutus on 
puolitettava ja hän tietää omasta kokemuksesta, 
että se on todella mahdollista.
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Eduskunnassa 
on riittävästi 
setämiehiä.

Jelena Kiilholma.

Jari Myllykosken mieles-
tä tulevan hallituksen pitää 
muuttaa lainvalmistelupro-
sesseja niin, että eduskun-
nalla on isoissa lakihank-
keissa mahdollisuus viedä 
lakeja eteenpäin aikatau-
lussa. 

− Valmistelua on kyet-
tävä käsittelemään parla-
mentaarisissa työryhmissä. 
Esimerkkinä sosiaaliturvan 
uudistaminen. 

Mitä Jari Myllykos-
ki haluaa edistää Satakun-
nassa?

− Koulutuksen tulisi 
mahdollistaa työssäoppi-
minen Satakunnassa niin, 
että jokaiselle nuorelle löy-
tyisi työpaikka. Koulutus-
tarjonnan pitäisi palvella 
satakuntalaista elinkeino-
elämää. 

Tärkeitä asioita ovat 
myös alueellisesti kattavat 
sosiaali- ja terveyspalvelut 
ja liikenneinfran kehittä-
minen palvelemaan parem-
min ihmisten ja elinkeino-
elämän tarpeita. 

Intohimo ei ole 
sammunut
Intohimoni tehdä työtä niissä asioissa, 
joita keskeisesti edustan, ei ole 
sammunut, kertoo Jari Myllykoski. 
Hän haluaa jatkaa työtä Satakunnan 
hyväksi ja siinä tekemistä riittää. 
Keskeisiä asioita hänelle ovat myös 
työntekemisen ehdot, sosiaalinen tasa-
arvoisuus ja mistä ihmisille työtä.

Työ ja  
turva

Isoja kysymyksiä ovat edelleen 
työllisyys ja köyhyys.

− Perusturvaa pitää pa-
rantaa ja sosiaaliturvan by-
rokratiaa purkaa siten, että 
lyhytkestoisenkin työn voi 
vastaanottaa. Uutta työtä luo-
daan panostamalla koulutuk-
seen ja tutkimus, kehitys- ja 
innovaatiorahoitukseen. Köy-
hyys näkyy myös terveydessä. 
Kaikille on turvattava oikeus 
päästä lääkäriin viikossa mak-
sutta. 

Markkinasote kaatui ja 
Myllykosken mukaan pitää 
palata alkuperäisin tavoittei-
siin ja erityisesti terveyserojen 
kaventamiseen. 

− Sote voidaan rakentaa 
maakuntien pohjalle, kun-
han niille annetaan vero-
tusoikeus ja hallinto vali-
taan demokraattisella vaalilla.  
Jari Myllykosken mielestä 
Suomen hyvästä koulutusjär-
jestelmästä on leikattu liikaa. 

Hän on erityisesti huolissaan 
ammatillisesta koulutuksesta, 
josta hallitus on leikannut 200 
miljoonaa. Opettajien, opiske-
lijoiden ja yhä enemmän myös 
yrittäjien taholta tulee jatku-
vasti viestiä siitä, kuinka lähi-
opetuksen määrä on puutteel-
lista ja osaamisen taso heikke-
nee. 

− Virhe tulee korjata nope-
asti ja lähiopetus hoitaa kun-
toon. Perusopetukseen pie-
nemmät luokkakoot ja muun-
tokoulutukseen panostusta 
siellä, missä työvoimasta on 
pulaa. 

Entä ulkomainen työvoi-
ma?

− Työperäisen maahan-
muuton osalta kannatan saa-
tavuusharkinnan säilyttämistä. 
Niillä aloilla, jonne ulkomaa-
laista osaamista tarvitaan, pitää 
työlupaprosesseja nopeuttaa. 
Turvapaikanhakijoiden suh-
teen Myllykoski muistuttaa, 
että Suomi on sitoutunut sii-
hen, että täältä voi hakea tur-
vapaikkaa ja todella hädänalai-
sille se tulee myös myöntää. 

Myllykosken vasemmisto-
laisuuden juuret ovat Kiukais-
ten Nahkatehtaalla. 

Vasemmistolaisuus vas-
taa parhaiten hänen näkemys-
tään työelämäkysymyksissä, ja 
toista ihmistä kunnioittavana 
puolueena.

teksti 
maire soiluva

Jelena Kiilholman vaaliteemat 
ovat: Vanhustenhoito kun-
toon, maksuton toinen aste, 
koska perheen taloudellinen 
tilanne ei saa olla este opis-
kelulle ja ilmastonmuutoksen 
torjuminen.

– Hoitoalan ammattilaise-
na olen nähnyt kuinka rasit-
tuneita hoitajat ovat ja kuinka 
joka paikasta haetaan säästö-
jä. Ihmisestä tulee pitää koko-
naisvaltaisesti huolta, huomioi-
malla myös sosiaalinen ja hen-
kinen puoli. Kotihoitoon tulee 
ohjata lisää resursseja. Tälläkin 
hetkellä kotona asuu paljon ih-
misiä, joilla ei enää ole edelly-
tyksiä pärjätä siellä. Hoitajami-
toitus 0,7 tulee kirjata lakiin ja 
voitontavoittelua vanhusten-
hoidossa on rajattava.

Jelena Kiilholman mukaan 
kulutusta pitäisi suitsia maa-
pallon hyväksi.

– Esimerkiksi sähköauto-
jen hankintaan tukea, otetaan 
se kulu lopettamalla haitalli-
set yritystuet. Hallitus keven-
si suurituloisten verotusta.  Se 
pitää perua, jotta voimme aut-

Nuorten ääni
eduskuntaan
Jelena Kiilholma on lähihoitaja ja hänen mielestään julkiseen 
sektoriin tulee ohjata enemmän resursseja. 

─ Suurien voittojen tavoittelu ihmisten hyvinvoinnilla on 
epäeettistä. Valtion ei tule tukea yksityisiä yrityksiä, jotka 
tavoittelevat voittoja ja vievät suomalaisten hyvinvointiin 
tarkoitetut rahat veroparatiiseihin.

taa apua tarvitsevia. 
Satakuntaan Kiilholma ha-

luaisi paremmat kulkuyhtey-
det  parantamalla valtateiden 
kuntoa sekä raideliikennettä 
edistämällä. 

Tehdystä työstä 
palkka

– Suomessa tehdään valtavasti 
ilmaista työtä. Yritykset käyt-
tävät vastoin lakia häikäile-
mättömästi hyväkseen työttö-
miä. Jos on tarve työntekijälle, 
on työstä myös saatava palk-
kaa. Valtion tulee tukea pie-
niä yrityksiä työntekijän palk-
kaamisessa, mutta myös val-
voa tukien käyttöä. Tärkeintä 
on että ihminen työllistyy. Ei 
se, että ihmiselle keksitään jo-
tain tekemistä!

 Jelena Kiilholma kannattaa 
kuuden tunnin työpäivää, kos-
ka se lisää työvoiman tarvetta 
sekä kasvattaa työhyvinvointia. 

– Esimerkiksi hoitoalal-
la kuuden tunnin työpäivällä 
on kokeilujen perusteella ollut 
positiivinen vaikutus hoitaji-

en tehokkuuteen, jaksamiseen 
sekä asiakkaiden hyvinvoin-
tiin. Työperusteista maahan-
muuttoa Suomi tutkitusti tar-
vitsee, jotta voimme vähän 
korjata ikäpyramidia.

Turvapaikanhakijoille Kiil-
holma lisäisi kotoutusta ja 
koulutusta.

– Eduskunnassa on riittä-
västi setämiehiä. Nuorten ään-
tä on saatava kuuluviin. Meillä 
on edessä koko elämä. Nyt en 
voisi kuvitellakaan jälkikasvun 
hankkimista, sillä työ, koulu-
tus ja perusterveydenhuolto 
ovat menossa suuntaan, jota 
en koe tilannetta turvallisena 
ja tasa-arvoisena.

Jelena Kiilholma on lähi-
hoitaja sekä Satakunnan Va-
semmistonuorten puheenjoh-
taja ja Satakunnan Vasemmis-
toliiton piirihallituksen jäsen 
sekä Vasemmistonuorten työ-, 
talous-, ja elinkeinopoliittisen 
jaoston jäsen.

teksti 
maire soiluva

Uutta työtä 
luodaan 
panostamalla 
koulutukseen.

Jari Myllykoski.
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Suurten yritysten 
liipasinherkkä yt-
neuvottelusormi 
tuo ongelmia.

Perustulo ei tule 
kalliimmaksi.

Jesse Peltonen.

Tarja Pitkänen.

Jesse Peltonen on kokenut 
mitä leikkaukset koulutukseen 
tarkoittavat käytännössä.

– Ennen valmistui ammat-
titaitoisia opiskelijoita amma-
tillisesta koulutuksesta. Nyky-
ään ammattitaito on vain vitsi, 
koska koulutuksesta on lei-
kattu niin jumalattomia sum-
mia, ettei koulutuksen taso 
ole sama kuin ennen. Kaikil-
la koulutustasoilla leikkaukset 
ovat pelkkää heikennystä. Sik-
si olen tässä, pyrkimässä edus-
kuntaan, jotta Suomen maine 
korkeatasoisen koulutuksen 
maana ei olisi kokonaan men-
nyttä.

Jesse Peltonen on keskus-
tellut monien ikäihmisten 

Tiedän mistä puhun!
Jesse Peltonen haluaa ajaa erityisesti 
lasten ja nuorten, ikäihmisten ja 
pienituloisten asioita. Poliittisesta 
vakaumuksestaan hän kiittää äitiään.

− Aatteeni perusta tulee vahvasti 
lapsuudesta. Mitä vanhemmaksi 
olen tullut, niin sitä vahvemmaksi 
vasemmistoliittolaisuus on tullut. 

kanssa ja huomannut, että lai-
toshoito on uhka. 

– Suvussani alkaa olla 
moni seniori-iässä, joten tie-
dän mistä puhun. Tulen myös 
suvusta, jossa matalapalkka-
alat sekä pienituloisuus on tul-
lut perinteeksi ja varsin tutuk-
si.

Jesse Peltonen pyrkisi saa-
maan teollisuutta takaisin Sa-
takuntaan. 

– Teollisuus toisi muka-
naan työpaikkoja sekä vero-
varoja. Lisäksi mielestäni tär-
keä uudistus olisi tieverkoston 
uusiminen siten, että nykyinen 
valtatie 8 saisi arvoisensa mer-
kityksen. 

Jesse Peltosen mielestä 

suurten yritysten liipasinherk-
kä yt-neuvottelusormi tuo on-
gelmia.

– Työntekijöitä voitaisiin 
vahvistaa kouluttamalla ja li-
säämällä heidän työhyvin-
vointiaan. Yritys saisi pidettyä 
pitkään ammattilaisen yrityk-
sessään ja tietotaito saataisiin 
siirrettyä nuoremmille ilman 
ongelmia. 

Nuoria ammattilaisia val-
mistuu jatkuvalla syötöllä, ja 
heidät pitäisi Peltosen mielestä 
saada työelämään kiinni, pääs-
tämällä vanhemmat työnteki-
jät eläkkeelle.

– Otetaan tilalle nuo-
ri työntekijä, jolle eläköityvä 
työntekijä saisi jakaa tietotai-
tonsa.

Kuka puhuu kansan 
suulla?

Maahanmuuttoon Jesse Pelto-
nen suhtautuu positiivisesti.

– Pakolaisten sekä turva-
paikanhakijoiden taustat täy-
tyisi kuitenkin tarkistaa huo-
mattavasti tarkemmin.

Politiikan teossa hän ha-
luaisi lisätä avoimuutta ja 
kansalaisten kuulemista.  
– Asiantuntijat eivät voi pu-

hua koko kansan puolesta. Pi-
tää kuulla ja nähdä myös ruo-
honjuuritasolta, jossa asiat vai-
kuttavat.

Jesse Peltonen työskente-
lee kioskimyyjänä ja hän on 
suorittanut Liiketalouden pe-
rustutkinnon valmistuen mer-
konomiksi. Hän asuu Noor-
markussa ja on sinkku. Hän 
on R-Kioski Oy:n ketjukioski-
en pääluottamusmies, päätyö-
suojeluvaltuutettu, PAM-Porin 
liikealan osasto ry 067:n nuo-
risovastaava, jäsenvastaava ja 
johtokunnan jäsen sekä Sata-
kunnan Vasemmistonuorten 
varapuheenjohtaja. 

teksti 
maire soiluva

Tarja Pitkänen pyrkii edus-
kuntaan, koska hänet on kou-
lutettu ymmärtämään julkis-
ta sosiaali- ja terveydenhoitoa. 

– Haluan vaikuttaa siihen. 
Vasemmistolaisilla arvoilla 
tehdään täyskäännös. Kaikki 
virheet mitä eronnut hallitus 
teki, on seuraavan hallituksen 
korjattava. Tämän lisäksi asia-
listallani ovat kehitysvammais-
ten ja autistien asema. He tar-
vitsevat tuettuja asuntoja, jossa 
on autismin arkeen erikoistu-
neita hoitajia. Vanhusten sekä 
hoitajien asema on näköjään 
turvattava lailla, etteivät po-
liittiset voimatoimet enää kos-
kaan osu heihin. 

Tarja Pitkäsen mielestä 
säästöjen sijaan rahaa olisi pitä-
nyt ohjata perusterveydenhuol-
toon, hammashoitoon ja sii-
hen, että on riittävä määrä lää-
käreitä. jotta työ sujuisi hyvin.

– Tämän lisäksi uuden hal-
lituksen täytyy taata mielen-
terveyspotilaille kuntoutusta ja 

Täyskäännöksellä korjattava tehdyt virheet
Tarja Pitkänen ei halua tinkiä Suomen 
ja ihmisten tulevaisuudesta. Hän 
haluaa kaikille ihmisarvoisen elämän.

– Kunnioitan suuresti sukupolvien 
työtä ja taisteluita sodissa ja 
hyvinvointivaltion rakentamisessa. 
Rauhan Suomen tulee olla puolueeton 
ja sotilaallisesti liittoutumaton valtio. 

valinnanvapaasti lääkehoitoa.
Vastakkainasettelusta Pit-

känen ei pidä.
– En ota kantaa laittamal-

la hädänalaisia maalitauluksi 
vertaamalla huonoa vanhus-
hoitoa ja maahanmuuttoa. On 
typerää väittää niin, sillä syyl-
liset huonoon vanhushoitoon 
löytyvät Suomen politiikan oi-
kealta laidalta. Se iskee yhtä 
kovana puolustuskyvyttömiä 
vanhuksia kuin maahanmuut-
tajiakin kohtaan.

Kyttäyksestä 
perustuloon

Väestökato aiheuttaa huolta 
Satakunnassa, toteaa Tarja Pit-
känen. Nuoret lähtevät opiske-
lemaan muualle. 

– Satakuntaan tarvitaan li-
sää monen tason koulutusta 
alkaen muuntokoulutukses-
ta aina verkostoituneisiin kor-
keakouluopintoihin. Nuorten 
syrjäytymistä täytyy ehkäistä 

voimakkain toimin, sillä liian 
monet nuoret ovat vailla kou-
lutus- ja työpaikkaa.

Tarja Pitkäsen mukaan Va-
semmistoliiton ehdottama pe-
rustulo ei tule yhtään sen kal-
liimmaksi kuin nykyinen 
järjestelmä, joka kyykyttää ih-
mistä hakemaan rahaa luukul-
ta toiselle. 

– Nykyinen on kyttäysjär-
jestelmä, jota kenenkään köy-
hyyteen tai ahdinkoon jou-
tuneen ei pidä kokea. Vas-
tikkeeton perustulo takaa 
ihmisarvoisen elämän vaikei-
na aikoina. Siitä tulee säästöä, 
ettei tarvita virkailijoita työttö-
mien vahtimiseen.

Tarja Pitkäsen lähiperhees-
sä on neljä poikaa ja tytär sekä 
kaksi lapsenlasta.

– Aatteeni on sekoitus Va-
semmiston oikeudentajua, hoi-
totyön etiikkaa ja hengellisyyt-
tä.

Hän on Kokemäen kau-
punginvaltuuston ja sivistys-
lautakunnan jäsen.

teksti 
maire soiluva
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SATAKUNNAN VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT 2019

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 4.

HARRI
HURSTI 
Ulvila

”TURHIA  
EN LUPAA  
– PARHAANI 
TEEN”

34-vuotias, 
sairaanhoitaja, 
kaupunginvaltuuston 
varaj., 
kaupunginhallituksen 
varaj., naimisissa,  
kolme lasta.

89

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 5.

JAANA 
KARMALA-
VANAMO 
Kankaanpää

”OIKEUS YHDEN-
VERTAISUUTEEN
KUULUU  
KAIKILLE”

62-vuotias,  
tiedottaja, eläke-
läinen, Kankaanpään 
vas. kunnallisjärjestön 
pj., naimisissa, kolme 
aikuista lasta.

91

JARI
MYLLYKOSKI 
Nakkila

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 6.

”SATAKUNTA- 
LAINEN,  
KYSYTTIINKÖ  
SINULTA?  
MINÄ KYSYN.”

59-vuotias, kansan-
edustaja, maa- ja 
metsätalousvk:n jäs., 
kunnanvaltuutettu, 
kolme lasta ja  
yksi lapsenlapsi.

93

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 6.

JELENA
KIILHOLMA 
Pori

”SYDÄN ON 
VASEMMALLA”

25-vuotias, 
lähihoitaja, 
Satakunnan 
Vasemmistonuorten 
pj., Vas.nuorten 
työ-, talous- ja 
elinkeinopoliittisen 
jaoston jäsen.

92

JAAKKO
JÄNTTI 
Pori

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 5.

”10 LITRAN  
ÄMPÄRIIN 
EI MENE 
11 LITRAA VETTÄ”

49-vuotias, graafinen 
suunnittelija, 
kaupunginvaltuuston 
jäsen, sivistysltk. 
varapj., Prizztech 
Oy, hall. jäsen, 
naimisissa, yksi lapsi.

90

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 7.

JESSE
PELTONEN 
Pori

”VAHVEMMAN 
TEHTÄVÄ  
ON TUKEA  
HEIKOMPAA”

19-vuotias, kioski-
myyjä, pääluottamus-
mies, päätyösuojelu-
valt., Satakunnan 
Vasemmistonuorten 
varapj., sinkku.

94

88

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 4.

TUOMO
GRUNDSTRÖM 
Rauma

”TYÖ ON TÄÄLLÄ 
JA PÄÄOMA 
TUOLLA  
– PAIKKANI ON 
TÄÄLLÄ”

66-vuotias, erityis-
opettaja, eläkkeellä, 
kaupunginvaltuuston 
varaj., naimisissa,  
kolme aikuista lasta.

Kaikille maksuttomat terveyspalvelut. 
Satakunnasta maakunta, jossa jokainen pääsee 
hoitoon ilman omavastuuta. Sosiaaliturvan 
uudistuksessa Satakunnasta perustulon 
mallimaakunta. 800 euron perustulo kaikille 
ja työeläkkeisiin erillinen indeksikorotus.

Ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut panostamaan 
muuntokoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. 
Jokaiselle työtä vaille jäävälle mahdollisuus 
koulutukseen. Vahvistetaan Satakunnan korkea-
koulutuksen rahoitusta ja toimintaedellytyksiä.
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SATAKUNNAN VASEMMISTOLIITON EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAAT 2019

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 12.

ERNO
VÄLIMÄKI 
Pori

”VAPAUS ELÄÄ 
OMALLA TYÖLLÄ”

41-vuotias, alue-
toimitsija, kaupungin-
hallituksen jäsen, 
kaupunginvaltuuston 
jäsen, kolme lasta.

101

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 11.

MILKA
TOMMILA 
Pori

”HYLÄTYT  
JA HALUTUT
- KESTÄVYYS  
KAIKESSA”

41-vuotias, yrittäjä, 
kaupunginvaltuutettu,  
teknisen ltk:n jäsen, 
Porin Vasemmisto-
liiton pj., kaksi lasta.

99

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 11.

PETRI
SALMINEN 
Eura

”SUORA- 
SELKÄINEN  
SATAKUNNAN 
SANANSAATTAJA 
SALMINEN”

55-vuotias, työ- 
suojeluvaltuutettu, 
Euran kh:n 2. varapj., 
Paperiliiton halli- 
tuksen varapj.,  
Satak. Vas.liiton pj.

98

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 7.

TARJA
PITKÄNEN 
Kokemäki

”HARVAIN- 
VALLASTA  
KANSAN- 
VALTAAN”

66-vuotias, sairaan-
hoitaja, eläkeläinen, 
kaupunginvaltuutettu, 
sivistysltk:n jäsen,  
naimisissa.

95

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 10.

RAISA
RANTA 
Pori

”ÄÄNESTETÄÄN 
KÖYHYYS  
HISTORIAAN!”

40-vuotias, projekti-
päällikkö, insinööri, 
kaupunginvaltuuston 
sekä -hallituksen  
jäsen.

96

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 10.

MIIKA
RANTANEN 
Rauma

”DUUNARIN 
SYDÄMELLÄ”

36-vuotias, putki-
asentaja, kaupungin-
valtuutettu, ymp.-ja 
lupaltk. jäsen, SAK:n 
paikallisjärj. hall.  
jäsen, naimisissa.

97

Ehdokkaasta  
lisää sivulla 12.

RAMI
VIRTANEN 
Pori

”LAPSET OVAT 
SUOMEN
TÄRKEIN  
LUONNONVARA”

33-vuotias, turva-
henkilö, valtuuston  
varaj., L-S vartijat ry 
vpj., naimisissa,  
kaksi lasta.

100

Kaikille maksuttomat terveyspalvelut. 
Satakunnasta maakunta, jossa jokainen pääsee 
hoitoon ilman omavastuuta. Sosiaaliturvan 
uudistuksessa Satakunnasta perustulon 
mallimaakunta. 800 euron perustulo kaikille 
ja työeläkkeisiin erillinen indeksikorotus.

Ammattikoulut ja ammattikorkeakoulut panostamaan 
muuntokoulutukseen ja oppisopimuskoulutukseen. 
Jokaiselle työtä vaille jäävälle mahdollisuus 
koulutukseen. Vahvistetaan Satakunnan korkea-
koulutuksen rahoitusta ja toimintaedellytyksiä.
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Raisa Rannan vaaliteemoiksi 
nousevat siis sosiaalinen tasa-
arvoisuus, koulutukseen sat-
saaminen ja ilmastonmuutok-
seen reagoiminen. 

− Politiikan suuntaa on 
muutettava. Perusturvan ta-
soa on parannettava ja Suo-
meen tarvitaan kiireesti sosi-
aaliturvauudistus. 

Rannan mielestä nykyinen 
malli ei enää vastaa nykymaa-
ilman tarpeisiin. 

− Työelämä on nykyisin 

Sosiaaliturva kohti perustuloa
Raisa Rannan mielestä kaiken päätöksenteon 
tavoitteena tulee olla eriarvoisuuden ja 
köyhyyden vähentäminen. Jokaiselle nuorelle 
pitää taata maksuton toisen asteen koulutus. 
Suomen tulee korkean teknologian maana 
toimia suunnannäyttäjänä päästöjen 
vähentämisessä ja uusien teknologisten 
ratkaisujen kehittämisessä ja käyttöönotossa.

pirstaleinen ja elämäntilan-
teet muuttuvat nopeasti. Sosi-
aaliturvaa pitää kehittää kohti 
perustuloa. Lapsiköyhyyden ja 
nuorten syrjäytymisen vähen-
tämisen pitää olla seuraavan 
vaalikauden tärkeimpiä tavoit-
teita. Koulutusleikkausten va-
hingot on korjattava. Amma-
tillisen koulutuksen lähiopetus 
tarvitsee lisäresurssia ja toisen 
asteen koulutuksen maksutto-
muus olisi tehokas keino vä-
hentää nuorten syrjäytymistä. 

Ranta kantaa huolta nuor-
ten ohella myös ikäihmisistä. 

− Lukumääräisesti eniten 
pienituloisia on eläkeläisissä. 
Eläkeläisköyhyyttä helpottaisi 
takuu- ja kansaneläkkeen ko-
rottaminen ja sote-maksujen 
alentaminen.   

Raisa Ranta oli tyytyväinen 
kun hallituksen soteuudistus 
ei edennyt.

− Sotessa pitää palata kaik-
kien puolueiden yhteiseen val-

misteluun ja keskiössä pitää 
olla nykyistä parempi hoitoon 
pääsy sekä terveyserojen ka-
ventaminen ja asiakasmaksu-
jen  pienentäminen.  Suomella 
on Raisa Rannan mielestä vas-
tuu auttaa myös turvaa tarvit-
sevia pakolaisia.

− Työperäistä maahan-
muuttoa tarvitaan ja turva-
paikkaprosessia on parannet-
tava inhimilliseksi, luotetta-
vaksi ja nopeammaksi.  

Tiukempaa 
edunvalvontaa

Raisa Rannan mukaan poli-
tiikan avulla on Satakunnassa 
velvollisuus vaikuttaa erityi-
sesti kahteen asiaan: saavutet-
tavuus ja koulutus. Parannusta 
tarvitaan niin raideyhteyksiin 
kuin tiestöönkin. Maakunnan 
elinehto on myös osaava työ-
voima, pitää olla monipuoliset 
opiskelumahdollisuudet kai-

Tuloerojen kasvu pitää saada 
pysähtymään, Miika Ranta-
nen toteaa.

– Panostuksen tulisi olla 
koulutuksessa, myös muun-
tokoulutuksessa, jotta ihmi-
set saisivat töitä aloilta, jossa 
on työtä tarjolla. Myös itsensä 
työllistämistä pitäisi helpottaa 
ja yksinkertaistaa paperityötä.  

Rantasen mukaan kannat-
taisi kulkea kohti perustuloa.

– Se tuskin toteutuu nyt ja 
heti, mutta pitkällä aikavälil-
lä se varmasti on järkevin rat-
kaisu. Maksuton perustervey-
denhuolto ja asumismenoja 
on hillittävä antamalla julki-
selle puolelle rahaa niin, että 
voidaan rakentaa edullisem-

Duunarin asialla – ja sydämellä
Miika Rantasen tavoitteena on 
pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
säilyttämien. Sitä ei saa rapauttaa 
yksityistämisten kautta. Hänen 
mielestään myös ympäristöasioiden 
painoarvo pitäisi olla samalla viivalla 
kuin taloudellisten asioiden. 

– Painopiste kiintiöpako-
laisissa, kokonaisia perheitä. 
Ihmisoikeudet pitää jokaisel-
le tulijalle taata, ei niistä saa 
tinkiä ja työperäistä maahan-
muuttoa tarvitaan joka tapa-
uksessa, huoltosuhteen takia. 

Kasitie koko  
rannikon asia

Satakunnassa Miika Rantasta, 
kuten montaa muutakin, kal-
vaa 8-tie.

– Se on koko rannikon 
asia. Vähemmän pyörien pääl-
lä, enemmän raiteilla olisi jär-
kevämpää ympäristön ja   kan-
santalouden kannalta. Kyllä 

täältä vaan on saatava tavaraa 
liikkeelle järkevästi, vientiin 
asti, koska se toisi taloudelli-
sia lisäresursseja maakuntaan.

Miika Rantanen korostaa, 
että eduskunnassa hän olisi 
nimenomaan duunarin asialla.

– Työväenluokka on unoh-
dettu väestöryhmä. Luin ylä-
asteella Täällä pohjan tähden 
alla  -trilogian ja tajusin, että 
toisten polkemisen mahdol-
lisuus on aina jollain olemas-
sa ja se tarvitsee vastavoiman. 
Onhan se vasemmistolaisuus 
tietysti noista ajoista jalostu-
nut ja terävimmät särmät hi-
outuneet, Rantanen toteaa.

Miika Rantanen on Rau-
man kaupunginvaltuutet-
tu, ympäristö- ja lupalauta-
kunnan jäsen, SAK:n paikal-
lisjärjestön hallituksen jäsen 
sekä Rauman Työväen Urhei-
lijoiden puheenjohtaja. Hän 
on naimisissa, lapseton, mut-
ta kissoja on kaksi ja kolme 
papukaijaa, joista yksi, Arttu, 
osaa jutellakin.

teksti 
maire soiluva

pia vuokra-asuntoja. 
Miika Rantasella ei ole mi-

tään yksityistä sektoria vas-
taan, terveyspalveluissakaan, 
mutta ne eivät saa toimia ve-
rorahoilla.

– Rikkaat voivat toki edel-
leen niitä käyttää jos haluavat. 
Lääkärien saaminen julkiselle 
puolelle on kuitenkin haaste, 
josta selvitään jos vetovoimaa 
lisätään tarkastelemalla palk-
kakehitystä ja parantamalla 
terveyskeskusten ja sairaaloi-
den infraa sekä huolehtimal-
la ajanmukaisista laitteista ja 
välineistä. Maahanmuuttovi-
ranomaisille Rantanen antaisi 
työkaluja ja resursseja poimia 
joukosta pois ”mädät omenat”:

killa koulutusasteilla.
− Toivoisin satakuntalaisil-

ta kansanedustajilta tiukem-
paa edunvalvontaa maakun-
nan asioissa. 

Raisa Ranta on aikanaan 
lähtenyt toimimaan tasa-ar-
von, ihmisoikeuksien ja ym-
päristön puolesta. 

− Vasemmistoliitto, puna-
vihreä liike, joka ajaa sosiaa-
lista oikeudenmukaisuutta ja 
ympäristöasioita olikin sitten 
looginen valinta. Koen, että 
velvollisuuteni on pitää ääntä 
niidenkin puolesta, jotka eivät 
itse saa tai halua ääntään kuu-
luviin. 

 Raisa Ranta on koulutuk-
seltaan insinööri, työskentelee 
projektipäällikkönä ja on Po-
rin kaupunginvaltuuston sekä 
-hallituksen jäsen.

teksti 
maire soiluva

Työväenluokka 
on unohdettu 
väestöryhmä.

Perusturvan 
tasoa on 
parannettava.

Raisa Ranta.

Miika Rantanen.
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Palkkoja ja 
elämisen 
kustannuksia on 
tasapuolistettava.

Petri Salminen.

Milka Tommila.

Työ, työntekijät ja työttömät 
ovat lähellä työsuojeluvaltuu-
tettu Petri Salmisen arvomaa-
ilmaa.

– Parempi työllisyys saa-
vutetaan hyvillä työehdoilla, 
toimivilla työsuhteilla. Yleis-
sitovuus on säilytettävä ja Ki-
kyn tuomat leikkaukset on pe-
ruttava. Kikyn vaikutus kun-
tatalouteen oli lisäksi miinus 
merkkinen.

Rahaa valuu valtion kassan 
ohi veroparatiiseihin ja vero-
tulot jäävät saamatta. Tähän 
asiaan on pystyttävä puuttu-
maan.

Lisäksi eläkeläiset ovat kär-
sineet leikkauksista.

– Otettiin seitsemän ja an-
nettiin kolme. Pelkkää kosme-
tiikkaa, köyhistä eläkeläisistä 
tehtiin vain entistä köyhem-

Leikkausten 
viemät summat 
palautettava
Petri Salminen peruisi hallituksen tekemät leikkaukset. 
Oikeudenmukaistamalla verotusta se olisi mahdollista. 
Hän haluaa erityisesti kiinnittää huomiota lasten, 
vammaisten ja vanhusten palveluihin, joista ei hänen 
mielestään ollut perusteita leikata. Päinvastoin. 

piä. Rikkaille nuo summat ei 
merkitse mitään.

Petri Salminen on omas-
ta mielestään yhteistyökykyi-
nen sekä jämäkkä tarvittaessa, 
tähän perustuu hänen monet 
luottamustehtävänsäkin.

– Yksi mies ei mitään 
muuta, tarvitaan yhdessä te-
kemisen meininkiä. Siis teh-
dään eikä vain puhuta.  Koulu-
tus Satakunnassa on yksi niistä 
asioista, joille Salminen halu-
aisi tehdä jotain.

– Korkeakoulutusta enem-
män, laajemmalla valikol-
la. Koulutettu väestö tuo yri-
tyksiä ja työpaikkoja. Amma-
tillisen koulutuksen arvostus 
pitäisi nostaa sille kuuluval-
le tasolle takaisin. Tehdyt 190 
miljoonan leikkaukset on pa-
lautettava takaisin. 

Salminen uskoo, että kou-
lutuksen ja yritysten kehitys-
toimien kautta innovaatiotu-
kia voitaisiin saada Satakun-
taankin enemmän.

Perustulo olisi Salmisen 
mielestä avain tasa-arvoisem-
paan elämään. 

– Se loisi monelle pe-
rusturvan ja mahdollisuu-
den pärjätä omalla työllä.  
Maahanmuuttajille Salminen 
antaisi mahdollisuuden, koska 
työntekijöitä tarvitaan tulevai-
suudessa enemmän kun huol-
tosuhde vääristyy.

– Hädänalaisia pitää aut-
taa, erityisesti pakolaisleiri-
en. Kotoutuksen pitää tähdätä 
työllistymiseen.

Isovanhempien 
esimerkki

Petri Salmisen vasemmistolai-
suuden juuret tulevat isovan-
hemmilta. Heille kaikille vä-
häosaisten puolustaminen on 
aina ollut tärkeää.

– Onhan sitä muinoin ol-
lut aika vilpertti, eikä koulun-
käynti aina ollut ykkösasia. 
Välittäminen loi mahdollisuu-
den myös ammattitutkinnon 
suorittamiselle. Tällä taustalla 
ja arvomaailmalla on helpom-
pi ymmärtää muita ja toimia 
erilaisissa luottamustoimissa.  
Petri Salminen on Satakunnan 
Vasemmistoliiton puheenjoh-
taja sekä puoluevaltuuston jä-
sen, Euran kunnanhallituksen 
2. varapuheenjohtaja sekä Pa-
periliiton hallituksen varapu-
heenjohtaja.

teksti 
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Yksin- ja pienyrittäjät ovat 
heikommassa asemassa yh-
teiskunnassa esim. työnte-
kijöihin verrattuna. 

– Haluan parantaa mei-
dän asemaa yhteiskun-
nassa nostamalla alv-ra-
jaa, antamalla yrittäjillekin 
työttömyysturvaoikeus ja 
yhdistelmävakuutukset. 

Hyvinvointiyhteiskuntaan 
kuuluu ihmisistä huolehtimi-
nen. Se tarkoittaa esimerkiksi 
lapsiperheiden tukemista. Se 
ennaltaehkäisee syrjäytymis-
tä ja eriarvoistumista ja tuo 
säästöjä tulevaisuudessa. Se 
tarkoittaa myös ihmisarvoista 
vanhuutta ja kaikille mahdol-
lista terveydenhuoltoa. 

Palautetaan  
hyvinvointi-
yhteiskunta
Eriarvoisuuden poistaminen on Milka 
Tommilan mielestä avain moneen 
tärkeään muutokseen. Se tarkoittaisi 
myös köyhyyden poistamista ja se 
vaikuttaisi olennaisesti ihmisten 
hyvinvointiin. Milka Tommila haluaisikin 
palauttaa hyvinvointiyhteiskunnan 
ja edistää myös itsensä työllistävien 
ja pienyrittäjien asemaa. Perustulo 
olisi itsensätyöllistäjien aseman 
parantamisessa tärkeä tekijä.

– Haluan olla ääni niille, 
joilla ei ole voimia tai mahdol-
lisuutta käyttää omaa ääntään. 

Milka Tommilan mielestä 
koulutus, tiede ja osaaminen 
ovat Suomen menestyksen ja 
hyvinvointiyhteiskunnan pe-
rusta. 

– Koulutukseen ja tutki-
mukseen on panostettava ja 
leikkaukset peruttava. Rahoi-
tus on turvattava niin, että sa-
malla tutkimuksen riippumat-
tomuus turvataan.

Satakunnan edunvalvon-
ta ja elinkeinojen edistäminen 
on oltava Tommilan mukaan 
etusijalla ja sitä on tehtävä yh-
teistyöllä. 

– Raideliikenteen kehittä-
minen ja liittyminen runko-
verkkoon on ekologinen rat-
kaisu. Maakunnan satamista 
pitää tehdä elinkeinoveturei-
ta. Meidän on oltava ennakoi-
via, joustavia ja nopeita rea-
goimaan. Mieluiten edelläkä-
vijöitä. Alueen mahdollisuudet 
maan vilja-aittana ja matkai-
lualueena on otettava edelleen 
paremmin huomioon.

Oikeudenmukaisuutta

Milka Tommilan mielestä il-
mastonmuutoksen pysäyttä-
minen on otettava tosissaan.

– Tarvitsemme rohkeaa 
energiapolitiikkaa ja pitkälle 
tulevaisuuteen tähtääviä rat-
kaisuja. Kiertotalouden kehit-
täminen ja päästöttömyys on 
oltava etusijalla. 

Se, mikä tarvitsee Tommi-
lan mielestä remonttia, on pe-
rusturva. Se on uudistettava ja 
tasoa nostettava. 

– Perustulo olisi hyvä rat-
kaisu murroksessa olevaan yh-
teiskuntaan. Palkkoja ja elä-
misen kustannuksia on ta-
sapuolistettava ja tuloeroja 
kavennettava. Pääoman vero-
tusta kiristämällä ja yritysten 
omien voittotavoitteiden alen-
tamisella saataisiin oikeuden-
mukaisempaa tulonjakoa ai-
kaiseksi.

Ihmisten tasa-arvoisuuteen 
kuuluu hädänalaisten autta-
minen, olivat he sitten pako-
laisia tai muita, mutta rikolli-
set maahantulijat voi lähettää 
takaisin. 

– Mutta tasa-arvoa on li-
sättävä myös siten, että ihmi-
nen saa olla sellainen kuin on, 
sukupuolesta riippumatta.  Se 
on osa vasemmiston arvomaa-
ilmaa ja siellä ovat minunkin 
vakaumukseni juuret.

teksti 
maire soiluva

Ammatillisen 
koulutuksen 
arvostus pitäisi 
saada takaisin.
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– Varhaiskasvatus ja koulutus 
on oltava kunnossa, samoin 
kaikki lapsia ja lapsiperheitä 
koskevat tukitoimet. Koulutuk-
sesta leikkaaminen on älytön-
tä. Toisen asteen pitäisi olla ko-
konaisuudessaan maksutonta.  
Virtanen lisäisi koulunkäynti-
avustajia peruskouluun ja ke-
hittäisi lisää oppisopimusmal-
leja, jotta syrjäytyminen voitai-
siin ehkäistä.

Toinen tärkeä asia, johon 
Virtanen haluaa kiinnittää 
huomiota on työ. Omalla työl-
lä pitää pystyä elämään.

– Työntekijät ovat olennai-
nen osa yrityksen menestystä. 
Työttömiä ei saa syyllistää eikä 
työntekijöitä sanoa ahneeksi. 
Asenteen pitää muuttua työvä-
estöä kohtaan. Tehdystä työstä 
jokainen ansaitsee palkkansa. 
Terveydenhuollossa näkyy 
Virtasen mukaan valitettaval-
la tavalla säästöt. Hoidosta tin-

Päätöksenteossa pitää kuulla ihmistä
Rami Virtanen haluaisi tuoda päätöksenteon lähelle ihmistä. Hän haluaisi 
kansanedustajana pitää ääntä lasten ja köyhien puolesta, niin että ääni myös 
kuuluisi. Rami Virtasen mielestä lapsia koskevissa asioissa säästöt ovat älyttömiä ja 
lyhytnäköistä. Varsinkin, kun lapsia syntyy nyt vähemmän kuin koskaan. 

Lapsiin panostaminen on panostusta tulevaisuuteen.

gitään ja hoitajat uuvutetaan. 
– Tämän tosiasian näkee 

jokainen, joka näitä palvelu-
ja joutuu käyttämään. On vää-
rin, että sairaana pitää kamp-
pailla saadakseen hyvää hoitoa 
ja hoivaa.

Perustulo olisi Rami Vir-
tasen mukaan helpotus mo-
neen vaikeaan elämäntilantee-
seen. Se helpottaisi esimerkik-
si työttömän tilannetta, kun 
lyhyitäkin työsuhteita kannat-
taisi tehdä.

– Eniten se vaikuttaisi kui-
tenkin siihen, että vaikeassa 
elämäntilanteessa ei tarvitsisi 
menettää ihmisarvoa ja kerjä-
tä apua. 

Samoin pitäisi yritystukia 
muuttaa niin, että tuki kohdis-
tuisi paremmin pienyrittäjille. 
Miksi voittoja tuottavia yrityk-
siä tulisi tukea, kysyy Virtanen.

Lisää muutettavia 
asenteita

Eläkeläisköyhyys on myös 
asia, johon Rami Virtanen ha-
luaisi kiinnittää huomiota.

– Se on niin väärin, että 
elämänsä työtä tehneenä pitää 
kituuttaa. Takuueläkettä pitää 
korottaa js lisätä kuntouttavaa 
toimintaa. Vain tuottavat yh-
teiskunnan jäsenet kelpaavat  
-asenteesta pitää päästä eroon. 

Satakunnassa tapellaan lii-
kaa.

– Huomio menee aina si-
säisiin kiistoihin sen sijaan, 
että toimittaisiin yhdessä esi-
merkiksi paremman tiestön 
ja raideliikenteen puolesta.  
Maahanmuutostakin Vir-
tasella on selkeä linja. 
- Suomen pitää olla edelleen 
maa, josta voi hakea turvaa, 
mutta kotouttamisprosessin 
alkuun pitää lisätä resursseja 
ja perheiden yhdistäminen on 
parasta kotoutumista.

Rami Virtanen työsken-
telee turvahenkilönä. Hän on 
varavaltuutettu ja Lounais-
Suomen Vartijoiden varapu-
heenjohtaja. Hän on naimi-
sissa, kahden lapsen isä. Per-
heeseen kuuluvat myös koira 
Urho ja kissa Marilyn.

teksti 
maire soiluva

Tehdystä 
työstä jokainen 
ansaitsee 
palkkansa.

Eläkeläisköyhyys 
poistuu vain 
takuueläkkeen 
nostolla.

Rami Virtanen.

Erno Välimäki.

Vapaus elää omalla työllä tar-
koittaa Erno Välimäen mu-
kaan myös oikeutta sopia työ-
ehdoista, järjestäytyä liittoon 
ja tarvittaessa lakkoilla. Va-
paus luottaa tulevaisuuteen 
tarkoittaa, että me huoleh-
dimme lapsista ja nuorista – 
varhaiskasvatuksesta ja kou-
lutuksesta sekä ympäristös-
tä. Vapaus luottaa siihen, että 
on hoidon ja hoivan arvoinen 
tarkoittaa, että terveyspalve-
lut järjestetään ihmisten tar-
peiden, ei suuryritysten halu-
jen mukaan. 

Satakunnassa on Välimäen 
mielestä hyvää teollista osaa-
mista, jota pitää vaalia ja ke-
hittää. Liikenneyhteyksiä täy-
tyy parantaa siten, että alue 
kytkeytyy pääradan kasvu-
käytävään Tampereen suun-

Vapaus pitää kiinni perusoikeuksistasi

taan. Porissa on hyvä satama, 
se kiinnostaa Tampereellakin. 
Yritysten toimintaedellytyk-
sistä täytyy pitää huolta koko 
Suomessa. Samoin ammatilli-
sesta koulutuksesta.

– Myös opettajien pitää 
olla läsnä, koska ammattikou-

luikäiset tarvitsevat lähiope-
tusta. Nuoria ei voi jättää heit-
teille ”etäopiskelemaan”.

Ihmisen tarpeet  
edellä

Köyhyys poistuu työllisiltä, jos 
työstä saa kunnon palkan. Elä-
keläisköyhyys poistuu takuue-
läkkeen nostolla, Välimäki to-
teaa. –Perustulo auttaisi monia 
työntekijäryhmiä, kuten free-
lancereita, yrittäjiä, taiteilijoita 
ja vajaatyökykyisiä ilman ny-
kyistä byrokratiaa.

Hallituksen sotesoppa on 
kaadettu, mutta uudistuksen 
tarve on säilynyt.

– Uudistuksella pitäisi taa-
ta tasa-arvoiset terveyspalve-
lut kaikille, toimivat hoitoket-
jut ja sosiaalipuolen palvelut 
integroituna.

– Moniongelmaiset ihmi-
set tarvitsevat sekä terveys- 
että sosiaalipalveluja ja niiden 
pitäisi toimia saumattomas-
sa yhteistyössä. Ei kukaan kai-
paa ”valinnanvapautta” vaan 
ihmisestä välittäviä palveluja. 
Erno Välimäen mukaan ulko-
maalaisen työvoiman käyttöön 
liittyy usein väärinkäyttöä – he 
ovat alipalkattuja eivätkä tun-
ne oikeuksiaan. Tämä heiken-
tää myös suomalaisen työn-

Erno Välimäki peräänkuuluttaa 
vapautta. Vapautta elää omalla työllä, 
vapautta luottaa tulevaisuuteen ja 
vapautta luottaa siihen, että on hoidon 
ja hoivan arvoinen. Hänen mielestään 
eduskuntaan tarvitaan nyt vaikuttajaa, 
joka osaa ja uskaltaa puolustaa ihmistä.

tekijän ja rehellisen yrittäjän 
asemaa.

– Miten kukaan voi hyväk-
syä nykyistä turvapaikkapo-
litiikkaa? Kohtuuttoman pit-
kät hakemusten käsittelyajat 
johtavat siihen, että todelliset 
apua tarvitsevat odottavat epä-
tietoisena vuosikausia. Samal-

la järjestelmää hyväksikäyttä-
viä tai rikollisia ei saada pois-
tettua maasta. Ei tästä hyödy 
kukaan, ei suomalaiset eivät-
kä ne aidossa turvapaikan tar-
peessa olevat.

Erno Välimäki viettää va-
paa-aikansa lastensa kanssa 
tai liikkumassa punttisalilla ja 

lenkkipoluilla. Hän työskente-
lee Teollisuusliiton aluetoimit-
sijana ja istuu Porin kaupun-
ginhallituksessa ja -valtuus-
tossa. 

teksti 
maire soiluva
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Äänestäminen ei 
ole velvollisuus, 
se on oikeus. 

JAANA 
KARMALA-
VANAMO 

Kankaanpää 

Tiedottaja, eläkeläinen, 
Kankaanpään vas. 
kunnallisjärjestön pj.

”Arjen turvallisuuden, 
taloudellisen ja henkisen 
toimeentulon sekä 
oikeudenmukaisen 
yhdenvertaisuuden puolustaja.

Kaikille - ei harvoille!”
VASEMMISTO.FI

91

Erilaiset ovat erilaisia
Tiedätkö tunteen, joka saa pinnan kiristymään kassajonossa, lii-
kenteessä tai milloin missäkin? Sen tunteen, jonka saa aikaan 
hitaasti mateleva jono, liikenteessä törttöilevä tai hidasteleva 
kuski tai vaikkapa se työkaveri, jonka tapa tehdä töitä on hyvin 
erilainen kuin omasi. 

Joku saattaa olla niin rauhallinen, ettei tällaista tunnetta 
tunnista, mutta oma pulssini kyllä kohoaa välillä useankin ker-
ran päivässä ja huomaan ärtymyksen nousevan. Aina siihen on 
jokin syy, sillä hetkellä ärtymykseen oikeuttavalta tuntuva syy. 

Itseäni eniten harmittavat toisen hitaampi rytmi tai vähem-
män pikkutarkka tai suurpiirteisemmin sääntöjä noudattava 
tyyli toimia. Mutta kun hetken tuumaan tilannetta, tajuan, että 
ei kai kaiken täydy tässä maailmassa toimia samassa rytmissä ja 
samalla tavalla kuin minä. Siksi koitan ärtyessäni hengittää rau-
hallisesti syvään, kunnes saan tasattua tunteeni. 

Meille ihmisille tuntuu olevan kovin tyypillistä ärtyä mil-
loin mistäkin ja yleensä siitä, että kaikki eivät olekaan niin kuin 
minä itse. On kyse sitten tekemisen rytmistä, elämän arvois-
ta tai vaikkapa kulttuuritaustasta, erilainen tuntuu helposti är-
syttävän. Tunnutaan vaadittavan ihan yleisenä totuutena, että 
kaikkien pitäisi olla samanlaisia. Vaikkapa sanomalla, että Suo-
messa pitää elää kuin suomalaiset. Mutta mitä se sellainen suo-
malainen elämä oikein on? Kun katson ympärilleni, näen hyvin 
erilaisia tapoja elää suomalaista elämää. 

Me ihmiset olemme erilaisia, ja erilaiset ovat erilaisia. Mei-
dän ihmisten ja meidän elämiemme välillä on ihan oikeita ero-
ja. Vaikka ihmisyydessä sinänsä on paljon yhteistä ja samanlais-
ta, me olemme monella tavalla erilaisia. 

Antaako se meille oikeuden ärtyä toisten erilaisuudes-
ta? Eikö voisi hengittää rauhallisesti syvään ja antaa ärtymyk-
sen tyyntyä? Jospa oppisimme sietämään erilaisuutta, ja jospa 
sen jälkeen voisimme erilaisuuden sietämisestä päästä vielä pi-
demmälle, iloitsemaan erilaisuudesta. Erilaisuus voi olla muu-
ta, kuin pakollinen paha. Erilaisuus voi antaa uusia näkökulmia, 
auttaa näkemään selvemmin omat arvomme ja auttaa paranta-
maan yhteiskuntaamme monella tavalla. 

Kun seuraavan kerran tunnen ärtymyk-
seni nousevan toisen erilaisesta tavasta toi-
mia, hengitän taas rauhallisesti syvään. 
Annan hengityksen tasata tunteeni. Ker-
ta kerralta huomaan sen olevan helpom-
paa. Muutama syvä hengitys ja minun on 
helpompi päästää irti ärtymyksestä ja an-
taa erilaisen ihmisen lähelläni olla erilai-
nen kuin minä. 

lotta hatakka 
kaupunginvaltuuston varajäsen 

satakunnan vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen 
rauma

Tämän kevään aikana 101 
vuotta täyttävä porilainen 
Pentti Jussila äänesti heti, kun 
se iän puolesta oli mahdollista. 
Sen jälkeen hän onkin äänes-
tänyt aina, tai ei nyt ihan aina.

- Sota-aikana ei vaaleja jär-
jestetty, mutta sotien jälkeen 
pidetyistä vaaleista ei yksikään 
ole jäänyt väliin, kertoo viiti-
sen vuotta sodassa ollut Jussi-
la.

Hän ei ymmärrä lainkaan 
puheita, ettei äänestämises-
tä ole hyötyä. Päinvastoin. Jos 
ja kun haluamme elää demo-
kratiassa, tärkeimpien vallan-
käyttöelinten valinta kuuluu 
kansalaisille. Ne valitaan ää-
nestämällä. Äänestäminen ei 
ole velvollisuus, se on oikeus. 
Jussilan mielestä tätä oikeutta 
kannattaa käyttää aina.

Huhtikuussa eduskun-
taan valittujen kansanedusta-
jien edellytetään ajavan äänes-
täjiensä etuja. Elleivät he näin 
tee, seuraavissa vaaleissa ää-
nestäjillä on mahdollisuus va-
lita toisin.

Äänestämisen tärkeyt-
tä Pentti Jussila valottaa esi-
merkin avulla. Se kertoo ajasta 
Suomesta ja Satakunnasta heti 
sotien jälkeen.

- Maa oli kurjassa kun-
nossa. Ihmisillä oli vilu, näl-
kä ja pienet korttiannokset. 
Ja valtiolla vielä sotakorvauk-
set maksettavana. Mutta kai-
ken tämän synkkyyden kes-
kellä vankiloista, turvasäilöistä 
ja keskitysleireiltä rauhansopi-
muksen mukaisesti vapautetut 
perustivat SKDL:n. Se menes-
tyi hyvin vuoden 1945 edus-
kuntavaaleissa, Jussila muis-
telee.

Noissa vaaleissa SKDL:n 
kannatus oli 23,5 prosenttia 
ja puolue sai eduskuntaan 49 
kansanedustajaa. Se oli toi-
seksi suurin eduskuntapuolue, 
suurin oli SDP ja kolmanneksi 
ylsi Maalaisliitto eli nykyinen 
Keskustapuolue.

Köyhyyden  
kova koulu

Vuonna 1918 syntyneellä Pentti 
Jussilalla on omakohtaisia ko-
kemuksia kovasta köyhyydestä 
eli nälästä, asunnottomuudes-
ta ja työttömyydestä. Köyhyys 
pakotti vähän yli 10-vuotiaan 
pojan työntekoon. Pakko ei 
katsonut ikää, aikuisten mies-
ten mukana hän kiersi savotto-
ja eri puolilla Satakuntaa.

- Sain kortteerin ja ruokaa 
syödäkseni, mutta palkasta ei 
puhuttu mitään.

Noista ajoista köyhienkin 
ihmisten elämä on kohennut, 
mutta Jussilan mukaan se ei 
ole tapahtunut automaattises-
ti. Eduskuntaan on onnistut-
tu valitsemaan myös köyhim-
män kansanosan etuja puolus-

100-vuotias Pentti Jussila:

”Äänestäminen kannattaa aina”

tavia ja ajavia kansanedustajia.
- Sotien jälkeen vasemmis-

to ja koko työväenliike oli vah-
va ja siksi eduskunnassa saa-
tiinkin niin paljon parannuk-
sia aikaan.

Köyhyys on tätä päivää 
myös nyky-Suomessa, kos-
ka köyhän asian hoitaminen 
on tässä maassa jäänyt pahasti 
kesken. Jussila sanoo Vasem-
mistoliiton yrittävän parhaan-
sa, mutta yksin se ei siitä ura-
kasta selviä. Eduskuntaryh-
män koon kasvattaminen on 
hyvä lisä, mutta köyhyyden 
kitkeminen vaatii puolueiden 
välistä yhteistyötä. Köyhyy-
den poistaminen ei ole rahas-
ta kiinni, se on poliittisen tah-
don asia.

- Vaikka edelleen kaipaan-
kin SKDL:ää, niin olen kuiten-
kin Vasemmistoliiton vank-
kumaton kannattaja. Kaikki 

kiitos ja kunnia nykyistä Va-
semmistoliittoa vetäville nai-
sille. Toivon heidän jaksavan 
ja kestävän niissä äärettömän 
vaativissa ja haasteellisissa teh-
tävissä, joihin heidät on valit-
tu.

Tärkeintä  
on rauha

Talvi- ja jatkosodan läpikäy-
neenä Pentti Jussila tietää, mi-
ten kovan koettelemuksen sota 
aiheuttaa niin maalle kuin sen 
kansalaisillekin. Siksi hän on-
kin vuodesta ja vuosikymme-
nestä toiseen puhunut rau-
han tärkeydestä. Huolestunee-
na hän on kuitenkin seurannut 
Suomen ja Naton keskinäistä 
ja alati syvenevää yhteistyötä. 
Natoa nuoleskellaan ihan vi-
rallisesti, vaikka suomalaiset 
eivät Natoa kannatakaan. 

- Suomea vedetään huu-
lesta vähättelemällä maamme 
roolia kutsumalla sitä kump-
panuudeksi. Mutta kumppani 
on siellä missä Natokin, Jussi-
la painottaa.

Hän ei myöskään pidä vii-
saana syyskuussa 2014 Suo-
men ja Naton välillä solmittua 
isäntämaasopimusta, koska se 
on luonteeltaan sopimus so-
taan valmistautumisesta. Kun 
Nato on sopimuskumppani, ei 

vihollisesta ole epäselvyyt-
tä. Se on Venäjä. Nato ha-
luaa muuttaa Venäjää ja 
siksi se kosiskelee Suomea.

- Ei varsinkaan Suomen 
pidä komennella Venäjää, 
että miten siellä eletään ja 
ollaan. Ei sitä maata Naton 
eikä muidenkaan aseilla 
muuksi muuteta. Jätetään 
Venäjän asioista päättämi-
nen venäläisten tehtäväksi.

Lopuksi Pentti Jussila 
haluaa muistuttaa paljon 
puhutuista ihmisoikeuk-
sista. 1900-luvun alun vuo-
sikymmeninä Suomessa 
elettiin suut supussa, jota 
Jussila kutsuu hiljaisuu-
den ajaksi. Moni suoma-
lainen oli teljetty vankilaan 
pelkästään mielipiteitten-
sä tai yhteiskunnallisen ak-
tiivisuutensa takia. Tilanne 
korjaantui vasta sotien jäl-
keen, silloisen Neuvostolii-
ton vaatimuksesta.

- Neuvostoliitto vaati 
rauhansopimuksessa Suo-
men valtiota vapauttamaan 
kaikki rauhan asialle omis-
tautuneet mielipidevangit 
ja takamaan heille kokoon-
tumis- ja sananvapaus.

teksti ja kuva 
kari kuisti

Pentti Jussila 
seuraa säännöl-
lisesti ja tarkasti 
tiedotusvälinei-
tä, joten hänellä 
on aina tuoreet 
tiedot niin koti-
maan kuin ulko-
maidenkin tär-
keimmistä ta-
pahtumista.
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Tradekan jäsenen vuosiedut
Tradekan jäsenenä saat monipuolisia valtakunnallisia ja alueellisia etuja joka päivä. Etuja saat muun muassa ruoasta ja 

juomasta kaikissa Restelin ravintoloissa esimerkiksi BURGER KING®- ja RAX Buffet -ravintoloissa, autopesuista sekä 

ruoasta ja juomasta Restelin operoimilla HelmiSimpukka-asemilla, majoittumisesta Scandicin hotelleissa, lomista Liikun-

takeskus Pajulahdessa, ruokaostoksista Kauppahalli24.fi -nettiruokakaupassa, Synsamin liikkeissä ja Valokuvataiteen 

museossa. Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Hyvien jäsenetujen lisäksi olet mukana vaikuttamassa suomalai-

seen yhteiskuntaan ja talouselämään. Tutustu tradeka.fi/vuosiedut.

-30%

-20%

-20%

-20%-20%

-10%

-3%

-20%

-40%

-20%

220 000 
jäsentä

Hyviä 
jäsenetuja

Moderni omistaja- 
osuuskunta

Merkityksellistä  
omistajuutta

Osallistu  
talouselämään

Vaikuta 
yhteiskuntaan
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SATAKUNNAN TYÖ

JÄRJESTÖLEHTI

satakunta.vasemmisto.fi

ST:n eduskuntavaali-
numeron kokosi 
työryhmä: 
Teuvo Urho, Maire Soiluva, 
Jarkko Vainio ja Kari Kuisti

Päätoimittaja: 
Oili Heino

Taitto: 
Jarkko Vainio

Pilapiirros: 
Ensio Mustonen

Julkaisija: 
Satakunnan Vasemmistoliitto ry

Painopaikka: 
Sata-Pirkan Painotalo Oy, Pori 

Jakelu: 
Porin Jakelukeskus Oy, Pori

Tapaamme Matti Vähänie-
men kanssa kankaanpääläisen 
tavaratalon kahvilassa. Kas-
soille jonottavien asiakkaiden 
ostoksista ei voi päätellä hei-
dän tulotasoaan. Kiirettä pitä-
vät ovat ilmeisesti työssäkäy-
vää väkeä, mutta kaikilla ei ole 
kiire. He ovat ehkä niitä, jot-
ka ovat työnsä jo tehneet eli 
eläkeläisiä. Vähäniemi on yksi 
heistä.

Moni maan kärkipoliiti-
koista tunkee eläkeläiset yh-
teen ja samaan nippuun niin 
kuin he muodostaisivat kiin-
teä ja yhtenäisen ihmisryh-
män. Sitähän he eivät missään 
tapauksessa ole.

- Joku saa kuukaudessa 
vain vähimmäiseläkkeen (alle 
800 euroa) ja jollekin taas 
maksetaan jopa 50 000 euron 
suuruista kuukausieläkettä, 
kertoo Vähäniemi maksettavi-
en eläkkeiden ääripäistä.

Hän sanoo tavallisten ih-
misten eläkkeiden laahaavan 
aina perässä. Suomesta ei tule 
koskaan niin rikasta, että por-
varit heltyisivät ja olisivat val-
miita korjaamaan pientä elä-
kettä saavien taloudellista ase-
maa. Eikä eläkeläisköyhyyttä 
lisää pelkästään pieni eläke. 

- Esimerkiksi lääkkeiden 
omavastuuosuutta on koko 
ajan korotettu ja vuokralla 
asuvien vuokratukia pienen-
netty.

Jos vähimmäiseläke nostet-
taisiin edes 1 000 euroon kuu-
kaudessa, niin Vähäniemen 
mukaan se hieman helpottaisi 
pienen eläkkeen varassa elävän 
ihmisen elämää ainakin Sata-
kunnassa. Pääkaupunkiseu-
dulla korotuksen tuoma helpo-
tus olisi vähäisempi korkeam-
pien asumiskustannusten takia.

Kohtelun pitää olla 
tasapuolista

Matti Vähäniemi kutsuu ko-
tikaupunkiaan Kankaanpää-
tä pieneksi paikkakunnaksi, 
jossa kaikki tuntevat toisensa. 
Toisaalta se on hyvä asia, toi-
saalta taas ei. Paikkakunnan 
koko vaikuttaa tarjolla olevi-
en palvelujen määrään ja kir-
joon, mutta kuuleman mu-
kaan myös palveluja tarvitse-
vien kohteluun.

- Esimerkiksi terveyskes-
kuksesta toiset saavat helpol-
la tarvitsemaansa palvelua ja 
toisia kehotetaan lähtemään 
kotiin. Puhun kokemuksesta. 
Mutta on täällä hyviäkin lää-
käreitä.   

Vähäniemi kritisoi ny-
kyistä terveydenhuoltojär-
jestelmää, joka mahdollistaa 
hoidettavien ihmisten vali-
koinnin. Jotkut saavat kaiken 
mahdollisen avun ja hoidon, 
jotkut eivät mitään. 

- Valikointiin mentiin 
1930-luvun Saksassa, ja loppu-
tulos oli karmea.

Varakkaat ihmiset osaa-
vat hyvin pitää puolensa myös 
terveysasioissa, Vähäniemi sa-
noo. Lonkat leikataan yhteis-
kunnan tuella, vaikka monella 
olisi varaa maksaa koko hoito 

Vähimmäiseläke nostettava
1 000 euroon kuukaudessa

- Koittakaa nyt vähän kattoa ketä eduskuntavaaleissa äänestätte, sanoo Matti Vähäniemi ja ke-
hottaa äänestäjiä miettimään asioita hieman pintaa syvemmältä.       

omastakin pussista.
Ja vielä hullummaksi 

olisi mennyt, mikäli Sipi-
län hallituksen runnomasta 
sotesta olisi tullut totta. Sil-
lä tavoiteltiin tuntuvia leik-
kauksia julkisen terveyden-
huollon menoihin vuoden 
2030 loppuun mennessä.

- Lupasivat järjestää pa-
remmat terveyspalvelut ja 
samalla säästää kolme mil-
jardia euroa. Mahdoton 
tavoite, ei onnistu. Miksi 
nämä nykypoliitikot keh-
taavat valehdella niin, että 
lapsikin sen huomaa, Vä-
häniemi ihmettelee.

teksti ja kuva 
kari kuisti

Miksi nämä  
nykypoliitikot 
kehtaavat  
valehdella niin, 
että lapsikin 
sen huomaa.

Satakunnan Vasemmistoliitto 
korostaa tämän kevään edus-
kuntavaaleihin liittyvässä  vaa-
liohjelmassaan kolmea asiako-
konaisuutta. Kaikilla niillä ta-
voitellaan parempaa elämää.

Ensinnäkin ihmisten arjes-
ta tulee tehdä mahdollisimman 
turvallinen. Julkisten perus-
palvelujen pitää löytyä lähel-
tä, ja terveyspalvelujen on olta-
va maksuttomia. Erityistä tukea 
vaativien eri ikäisten palvelui-
hin on saatava niin määrällinen 
kuin laadullinenkin parannus. 

Toisena tavoitteena on 
muodostaa Satakunnasta yhte-
näinen työmarkkina-alue, jos-
sa huolehditaan kattavasti ja 
tasapuolisesti palvelujen saa-
tavuudesta. Julkinen liikenne 
ei maakunnassa ole pääroolis-
sa, mutta ei sen merkitys vä-
häinenkään ole. Henkilölii-
kenteen tuntuvakin lisääminen 
rautateillä on mahdollista, mi-
käli junayhteys Rauman ja Ko-
kemäen välille otetaan uudel-
leen käyttöön. Matkustajamää-
rät kasvavat vielä enemmän, jos 
henkilöliikenne aloitetaan rata-
osuudella Pori–Ulvila–Nakki-
la–Harjavalta–Kokemäki.

Koska maakunnassa toimi-
va monipuolinen teollisuus on 
jatkuvasti kehittyvää, niin kol-

manneksi puoluepiirijärjestön 
vaaliohjelmassa nousee kou-
lutukseen satsaaminen ja lii-
kenneyhteyksien kattavuu-
desta huolehtiminen. Työelä-
mä muuttuu koko ajan ja se 
muuttaa työn sisältöä ja sitä 
kautta ammatteja. Satakun-
nan Vasemmistoliitto vaatiikin 
ammattikouluilta ja ammatti-
korkeakouluilta lisäpanostuk-
sia niin muunto- kuin oppiso-
pimuskoulutukseenkin.

Satakunta on tärkeä alue 
myös Suomen elintarviketuo-
tannossa. Kotimaisen ruo-
kahuollon turvaamisen ja il-
mastomuutoksen tuomien 
vaatimusten takia koko elin-
tarvikesektori tarjoaa tälle län-
sirannikon maakunnalle uu-
denlaisia mahdollisuuksia yri-
tystoimintaan ja työpaikkojen 
lisäämiseen. Siksi onkin tärke-
ää tukea bio- ja kiertotalouden 
kehittämistä ja toteuttamista.

Pori–Parkano–Haapamäki 
-rataosuuden peruskorjaami-
nen ja avaaminen olisi iso kä-
denojennus myös satakunta-
laiselle teollisuudella. Satakun-
nan Vasemmistoliitto tukee 
tätä hanketta.

teksti  
kari kuisti

Suojaako yleissitovuus  

työntekijää mielivallalta?

Arjen turvallisuus 
on tärkeintä

PAINOSMÄÄRÄ: 101 000
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Muista äänestää 
eduskuntavaaleissa!
• ennakkoäänestys 3.–9.4.2019
• vaalipäivä 14.4. klo 9.00–20.00

Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja vaalipäivän 
äänestyspaikastasi löydät sinulle postitetusta 
ilmoituksesta äänioikeudesta vuoden 2019 
eduskuntavaaleissa.

Satakunnan aluetoimisto
Isolinnankatu 24, 2. kerros, 28100 PORI 
Toimisto on avoinna maanantaista perjantaihin  
kello 8.20–12 ja 13–16

Aluepäällikkö Jouni Nurmela 020 774 1340 040 827 8348 
Aluetoimitsija Matti Numminen 020 774 1342 040 707 3674 
Aluetoimitsija Ari Vahala 020 774 1341 040 754 1326 
Aluetoimitsija Erno Välimäki 020 774 1453 045 636 5393 
Toimistosihteeri Kati Kauppila 020 774 1343 040 351 8853 
Avustava työntekijä Kirsi-Marja Hakkarainen 
Etuuskäsittelijä Susanne Jokisalo 
Etuuskäsittelijä Anna-Liisa Rautiainen

Työttömyyskassan palvelunumero kello 9–15 020 690 455
etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Haluamme olla jatkossakin osa tarinaasi ja teemme töitä 
suurella sydämellä, jotta voisimme palvella teitä entistäkin 
paremmin. Tervetuloa Turvaan uudet ja vanhat asiakkaat!

Olette jälleen arvioineet meidät  
vakuutusalan parhaaksi kumppaniksi. 

Lämmin kiitos  
rakkaat asiakkaamme

(EPSI Rating 2018 -asiakastyytyväisyystutkimus)

”Nopeaa ja asian- tuntevaa palvelua.  
Tunne että asiakas on  

oikeasti tärkeä.”

Sitaatti:  

Turvan asiakas- 

palautekysely

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
turva.fi • 01019 5110

PORIN KOULUVERKKOUUDISTUS 
- OPISTA ALLIKKOON?

pori.vas.fi

Tervetuloa! 
Kahvitarjoilu

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kutsuu porilaiset keskustelemaan 
tämän valtuustokauden suurimmasta uudistuksesta 
Porin kaupungintalon valtuustosaliin tiistaina 9.4. klo 19-20.30.

RAISA 
RANTA 
puheenjohtaja

JARI 
PAJUKOSKI

MIKA 
AHO

VEIJO 
PUHJO

OILI 
HEINO

MILKA 
TOMMILA

JAAKKO 
JÄNTTI

ERNO 
VÄLIMÄKI

ANTERO 
KIVELÄ

Porin vappu 2019

Perinteinen käynti vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudoilla 1.5. klo 9.00 
Käppärän hautausmaalla, josta siirrymme Keski-Porin kirkon punaisten muistomerkille.

Perinteinen työväen vappumarssi lähtee liikkeelle klo 11.00 
Liisantorilta ja päättyy Eetunaukiolle (mukana kaupunkijuna liikuntarajoitteisille).

Työväen vappujuhla Eetunaukiolla alkaa klo 12.00 
(musiikkia ja puheita, pinskut järjestää lapsille askartelua).

Vappujuhlan jälkeen noin klo 13.00 vappubrunssi Puistotalolla 
(Eteläpuisto 14).


