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MÄNTTÄ-VILPPULAN
SOSIALIDEMOKRAATTI

Pidetään huolta Mänttä -Vilppulasta.
Mänttä-Vilppula pitää huolta meistä.
Politiikassa on kyse arvoista ja kyvystä hoitaa yhteisiä 
asioita. Vaikeina aikoina on erityistä merkitystä sillä, 
ketkä yhteisistä asioista päättävät. Meille tärkeintä on 
huolehtia toimivasta arjesta: niin että lapset saavat 
hyvät eväät elämään, ikäihmiset tarvitsemaansa huo-
lenpitoa ja meistä jokainen työtä ja turvallisen arjen. 
  
Haluamme rakentaa Suomea, jossa jokaisesta lapsesta 
voi tulla mitä vain. Laadukas varhaiskasvatus, tasa-
arvoinen peruskoulutus ja osaamista tukeva toinen 
aste ovat tae sille, että lapsemme ja nuoremme pärjää-
vät myös tulevaisuudessa. Toisen asteen muuttuminen 
aidosti maksuttomaksi helpottaa monen perheen 
arkea. Haluamme tukea perheitä ja varmistaa, että 
elämän isompien tai pienempien murheiden kohdates-
sa kukaan ei jää yksin. 
  
Jokaisella on oikeus hoivaan ja huolenpitoon. Ikäih-
misten ympärivuorokautisen hoivan hoitajamitoitus on 
nyt vihdoin säädetty lakiin. Jatkamme määrätietoisesti 
töitä jokaisessa kunnassa ja kaupungissa sen eteen, 
että vanhustenhoiva laitetaan kuntoon. Jokaisen tulee 

saada tarvitsemaansa apua oikea-aikaisesti, olipa kyse 
sitten lääkäriin pääsemisestä tai kotihoidon antamasta 
avusta arkeen. Meille on tärkeää, että jokainen ihminen 
voi ikääntyä ihmisarvoisella tavalla. 
  
Kunnissa päätetään toimivan arjen asioista. Koronaepi-
demia on entisestään korostanut kuntien roolia. Niissä 
pidetään huolta ihmisten terveydestä, turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista sekä alueen elinvoimasta. Turvallisen 
arjen edellytyksenä on, että peruspalvelut toimivat. 
Korjataan se, mikä on rikki ja kehitetään sitä, mistä 
kannattaa pitää kiinni. 
  
Rakennetaan yhdessä yhteiskuntaa, jossa jokaisesta 
ihmisestä pidetään huolta. Tämä työ lähtee kunnista. 
Valitaan niihin arkemme arvoiset päättäjät, jotka ovat 
valmiina tekemään työtä kuntalaisten parhaaksi. Nyt on 
aika äänestää! 
  
Sanna Marin  
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri

Kaupungin on tulevaisuudessakin tarjottava asuk-
kailleen laadukkaat ja riittävät peruspalvelut. Hyvällä 
mallilla ovatkin muun muassa päivähoito, perusopetus 
ja varsin monipuoliset ammatillinen ja lukiokoulutus. 
Puutteita ei ole myöskään liikunta- ja kulttuuritarjon-
nassa.

Työllisyydestä ja työpaikoista huolehtiminen on 
entistä vaativampi haaste tulevalla valtuustokaudella. 
Huolehtimalla alueemme työpaikoista ja työntekijöistä 
saamme varmistettua jatkossakin laadukkaat perus-
palvelut Mänttä-Vilppulassa.

Kevään 2020 YT-neuvotteluissa jouduttiin karsimaan 
eri palvelusektoreiden voimavaroista. Työllisyyden 
hoitoon karsimiset eivät tuolloin kohdistuneet. 
Kaupungissa päätettiin osallistua Työllisyyden kun-
takokeiluun 2021 - 2023. Nyt on syytä harkita myös 
työllisyydenhoidon neuvottelukunnan perustamista 
tukemaan ja seuraamaan työllisyyden kehitystä alu-
eellamme. Neuvottelukuntaan kuuluisivat edustajat 
työnantajilta, ammattiliitoilta sekä kaupungilta ja 
työvoimahallinnosta. Mitä läheisempi yhteys on työn 
tarjoajilla ja tarvitsijoilla sitä parempiin tuloksiin 
päästään. Tavoitteena on nähtävä myös läheisyys 
työn tarjonnassa ja vastaanottamisessa. Työntekijä 
ansaitsee, kuluttaa ja maksaa veronsa paikkakunnalla. 
Vaikutusta olisi työpaikkaliikenteeseenkin ja sitä kautta 
ilmastomuutokseen. Suositaan Mänttä-Vilppulassa 
lähityötä, lähipalveluita, unohtamatta lähiruokaa.

Olen valmis päätöksentekoon uudelle valtuustokau-
delle ja tekemään työtä työllisyyden puolesta. Takki ei 
vielä ole tyhjä.

Tommi Aronen

Vuosikymmenet, jotka olen täällä 
elänyt, ovat olleet jälkikäteen katsottu-
na varsin myönteiset.
- Oli työpaikka, joka antoi taloudellista 

turvaa ja vahvisti sitoutumista paikka-
kuntaan.

- Oli perhe ja sen antamat elämän ilot ja 
surut.

- Oli erilaisia harrastusmahdollisuuksia, 
joissa sai olla toisten kanssa tekemi-
sissä.

- Oli järjestöelämä, jossa sai olla yhdes-
sä kehittämässä Mänttää, kotipaikka-
kuntaa.

Kaikki tuo on tehnyt minusta mänttä-
vilppulalaisen. Toivon, että voisimme 
jatkossa puhaltaa yhteen hiileen ja pitää 
kuntamme vireänä ja mieluisana paikka-
na asua ja toimia. Muuttuvassa digimaa-
ilmassa se ei ole helppoa, mutta onnek-
si meillä on hyvä pohja, jolle rakentaa. 
Yritysmaailma on saatava uskomaan, 
että täällä voi ja kannattaa toimia. 
Kehitetään ”teollisuuskylä” olemassa 
olevien yritysten ympärille. Monipuoliset 
työmahdollisuudet ovat mielestäni hyvä 
pohja rakentaa kestävää tulevaisuutta 
ja viihtyisyyttä paikkakunnalla.

Toivotetaan uudet asukkaat 
lämpimästi tervetulleiksi. Täällä on 
hyvät peruskoulu- ja toisen asteen 
koulutusmahdollisuudet. Niitä yhdessä 
työelämän kanssa kehittämällä voim-
me varmasti vastata tulevaisuuden 
haasteisiin. Meillä on monipuoliset 
terveys- ja vanhuspalvelut. Niissäkin 
riittää kehittämistä. Lapset ja nuoret 
tarvitsevat erityisesti heille kehitettyjä 
palveluita, oikea-aikaisesti ja riittävästi. 
Tulevaisuushan on heidän.

Meillä on monipuoliset kulttuuripal-
velut, joista voimme nauttia ja tarjota 

myös vieraillemme. On paljon hyvää 
luonnosta ja palveluista lähtien.  

Tullessani Mänttään ajattelin, että 
”on minulta paljon, jos olen täällä kaksi 
vuotta”. Nyt on menossa 53. vuosi ja 
minä yhä täällä.

Tehdään yhdessä 
MEIDÄN MÄNTTÄ-VILPPULA.

Kyllikki Lahtinen

Minun Mänttäni – Mänttä-Vilppulani
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ALA-HERTTUALA MARIKA

Työskentelen kaupungilla Miinanhelmen 
päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajan 
sijaisena. Toistaiseksi voimassa oleva 
työsuhteeni on saman työnantajan palve-
luksessa vuorohoitoryhmässä. Kokemusta 
on myös toimistotyöstä, vanhusten ja 
kehitysvammaisten hoidosta sekä työllis-
tämiseen liittyvistä tehtävistä. Olen toisen 
kauden valtuutettu ja JHL:n edustajiston 
jäsen. Haluan olla mukana myös kolman-
nella kaudella päätöksenteossa. Kunnissa 
on ihmisten arki. Tarvitaan tietoa, kykyä 
tehdä päätöksiä ja rohkeutta rakentaa 
tulevaisuutta. Julkiset palvelut on pidet-
tävä saatavilla ja edistettävä kuntalaisten 
osallistumista päätöksentekoon. Kaupun-
kimme on pidettävä ketteränä toimijana ja 
mieluiten edelläkävijänä.

ARONEN TOMMI

Talonmies, eläkkeellä
Olen kuluvan kauden valtuutettu, jäsen 

sivistyslautakunnassa ja oppilashuolto-
ryhmän puheenjohtaja. Minulla on kykyä 
päätöksentekoon ja sopimiseen.

BLOMQVIST HÅKAN

Taksinkuljettaja, eläkkeellä
Olen perheellinen ja asumme Raja-aholla. 

Olen perheellinen. Harrastan lukemista, 
penkkiurheilua, sienestystä ja matkustelua. 
Kylät on saatava elinvoimaisiksi.

HANGASLAHTI MARKKU

Olen 67-vuotias, takana on 46 vuotta kol-
mivuorotyötä paperitehtaalla. Naimisissa, 
4 lasta ja 7 lastenlasta. Harrastuksena on 
ollut teatteri, erityisesti lasten teatteri. 
Lapsille esiintyminen on tuntunut tärkeältä.

HIETANEN KALEVI

Olen 65-vuotias, eläkkeellä oleva kir-
vesmies. Perhe vaimo Merja, 2 lasta ja 2 
lastenlasta. Asumme Vilppulassa.

Harrastan kalastusta ympäri vuoden. 
Marjastus ja sienestys ovat himohommaani. 
Olen innokas penkkiurheilija. Seuraan 
Vilppulan Tähden joukkueiden otteluita ja 
tietysti myös tyttären poikien jääkiekko-
otteluita. Olen saanut olla päättäjänä useita 
vuosia Vilppulan kunnan aikana ja nyt myös 
Mänttä-Vilppulassa. Pyrin olemaan kaupun-
kilaisten edunvalvojana yhteisistä asioista 
päätettäessä. Helppoa se ei tule olemaan.

HURME TEIJO

Olen 47-vuotias linja-autonkuljettaja, 
työtön.
Vaaliteemojani:
Kaupungin yrittäjiä on tuettava, jotta saa-
daan työpaikkoja.
Alueen kehittäminen yleisesti, että saadaan 
kaupunkiin muuttajia.
Lapsiperheiden palvelujen turvaaminen on 
tärkeää.
Vuokra-asuntojen hinnat ovat nyt kohtuut-
toman kalliit.

JATKOLA JUSSI

Toimin Metsä Fibren Vilppulan sahalla 
sahurin tehtävissä. Olen myös varapääluot-
tamusmies. Asun Mäntässä. Perheessä on 
yksi lapsi. Harrastan useita urheilulajeja 
kuten jalkapallo, futsal, keilaus sekä fris-
beegolf. Jalkapallossa ja futsalissa toimin 
myös erotuomarina.

Tärkeimmät vaaliteemani ovat toisen 
asteen opetuksen säilyminen kaupungis-
samme, liikenneyhteyksien toimivuus sekä 
kaupungin vetovoiman lisääminen.

KALLIONIEMI JAANA

Olen syntyperäinen vilppulalainen. Muutin 
2000-luvun alussa töiden perässä ensin 
Tampereelle ja sitten Helsinkiin. Koti-
konnuille palasin kolmisen vuotta sitten. 
Jatkoin töitä Helsingissä Posti-konsernilla 
IT-asiantuntijan ja esimiehen tehtävissä.

Harrastuksiini kuuluvat käsityöt, lukemi-
nen, suunnistus ja kesämökillä puuhastelu 
ja siellä ajan viettäminen.

Muuttoliikkeen kääntäminen posi-
tiiviseksi on yksi suurimpia haasteita 
kunnassamme. Tarvitaan luovaa ajattelua ja 
luovia ratkaisuja, innovointeja, jotka tukevat 
kaupungin kehittymistä ja yrittäjyyden 
tukemista. Tärkeänä pidän päätösten 
läpinäkyvyyttä ja tiedon saannin helppoutta 
asukkaille. Vuoropuhelu kaupungin ja sen 
asukkaiden välillä pitää olla mahdollisim-
man vaivatonta. Kaupunki muodostuu sen 
asukkaista ja on olemassa heitä varten. 
Samoin valitut luottamushenkilöt edustavat 
kaupunkilaisia.

KIMMEL RIIKKA

Koulutuksena sairaanhoitaja YAMK, 
sosiaali- ja terveysalan johtamisen ja kehit-
tämisen tutkinto. Työpaikkani on Keuruun 
vanhuspalvelut.

Olen uusperheen äiti, perheessä 

aviomies ja 6 lasta. Asumme Vilppulassa. 
Harrastuksina monipuolinen liikunta 
salitreenistä joogaan sekä kaikenlainen 
luova käsillä tekeminen. Vanhat esineet ja 
huonekalut ovat intohimoni. 

Minulle tärkeitä asioita ovat erityisesti 
ikääntyneiden palvelut ja heidän oikeuten-
sa osallistua omaa elämäänsä koskeviin 
päätöksiin, erityislasten varhainen ja 
oikea-aikainen tuki sekä lasten ja nuorten 
mielenterveyspalveluiden riittävä saata-
vuus. Pidetään huolta toisistamme.

KÖYKKÄ PETRI

Toimin suunnittelijana Koneosapalvelu 
Oy:llä. Asun Vilppulassa Huhtijärvellä. 
Harrastuksiini kuuluu kalastus ja kuntoilu. 
Tietenkin urheilun seuraaminen on lähellä 
sydäntäni.

Mänttä-Vilppulan kaupungille olisi tärke-
ää saada uusia asukkaita ja paluumuuttajia 
esim. tukemalla lapsiperheitä. Tärkeää on 
saada myös nykyiset opiskelumahdollisuu-
det säilymään. Sote-uudistus tulee viedä 
loppuun ja sen myötä on saatava hyvät 
terveyspalvelut.

LAHTINEN KYLLIKKI

Toimistotyöstä eläkkeellä. Harrastuksena 
on seurakunnan vapaaehtoistyössä 
toimiminen. Vahvana toiveena on saada 
Mänttä-Vilppula halutuksi yritys- ja asuin-
paikkakunnaksi.

LEHTINEN ARTO

Konepuuseppä, pääluottamusmies ja 
työsuojeluvaltuutettu.  

Nykyinen työnantajani on Mesitek-kaluste 
Oy, erilaisia kalusteita valmistava yritys. 
Olen syntynyt Kolhossa ja asun nykyään 
Mäntässä. Perhe, vaimo ja 3 jo kotoa 
muuttanutta lasta.  Urheilun seuraaminen 
kuuluu harrastuksiini. Toimin urheiluseuran 
puheenjohtajana. Mielelläni käyn katsomas-
sa eri lajeja myös paikan päällä. Kesämökki 
Pohjaslahdella tarjoaa mieluista puuhaa 
ja rauhoittumista luonnon keskellä. Vaali-
teemojani ovat nuorten hyvinvointi, ikäih-
misten lähipalvelujen turvaaminen, hyvien 
kulkuyhteyksien säilyttäminen ja työpaikat, 
joita tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

LEHTONEN REIJO

Olen ehkä paremmin tunnettu Reccu 
Lehtosena. Olen työkyvyttömyyseläkkeellä. 
Toimin 40 vuotta painajana rotaatiokoneel-
la. Mm. Aku Ankkaa painettiin viikoittain.

Perheeseen kuuluvat avovaimoni 
Annemari Stenlund ja russelimme Siiri. 
Harrastuksistani rakkain on valokuvaus. 
Käyn talvisin noin kolme kertaa viikossa 
luonnossa kuvaamassa. Saan sieltä sielul-
leni rauhaa. Kesäisin kuvausretkeni ovat 
päivittäisiä. Mökkeilyn, moottoripyöräilyn, 
kalastuksen ja penkkiurheilun parissa 
päivät hurahtelevat. Lapset ja lapsenlapset 
ovat tärkeitä.

Vaaliteemani noudattelevat puolueeni 
linjoja. Näen myös tärkeänä mm. sen, että 
saisimme kyliimme turisteja. Meillä on 
upeat vedet, kauniit maisemat ja loistava 
historia alueellamme. Nämäkin pitää hyö-
dyntää. Siisteys on tärkeää ympäristössä. 
Pusikoiden raivaaminen ja pihojen siivoami-
nen kertovat meistä vierailijoille.

Muuttotappio pitää saada tyrehtymään.

LINTULA SAILA

Olen vastaava asumispalveluohjaaja kehi-
tysvammaisten asumispalveluissa. Perhee-
seen kuuluu aviomies ja kolme poikaa. 

Harrastan satunnaisesti liikuntaa 
(vesijumppaa, jumppaa jne.), kulttuurin 
nauttimista (taide, museot, musiikki) ja 
ulkoilua koirien kanssa.

Vaaliteemoistani tärkeimmät: Kunta-
laisten hyvinvointi, sosiaali- ja terveyden-
huoltopalveluiden sekä muiden palveluiden 
saavutettavuus ja tasapuolisuus. Ollaan 
ylpeitä kaupungistamme ja sen monipuoli-
suudesta.

MIKKONEN PIRJO

Olen koulutukseltani sosiaaliohjaaja, nyt 
eläkkeellä jo muutaman vuoden kotihoidon 
eri tehtävistä.

Harrastan ulkoilua, kalastusta, pyöräilyä 
sienestystä ja marjastusta sekä toimintaa 
politiikassa. Olen luonnoltani sellainen 
viherpiipertäjä. Vaadin myös kaupungin 
ratkaisuissa luontoarvojen kunnioittamista. 
Arvostan kaupunkimme monipuolisia 
palveluja. Meidän on valvottava etujamme 
sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuk-
sessa, jotta saamme jatkossakin hyvät 
palvelut. Paikallisliikenteen kehittäminen 
takaa alueellisen tasa-arvon. Tampereen 
seudun raideliikenne on jatkettava tänne 
Ylä-Pirkanmaalle asti.

PIDETÄÄN HUOLTA MÄNTTÄ-VILPPULASTA.
MÄNTTÄ-VILPPULA PITÄÄ HUOLTA SINUSTA.
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PELTONEN RIIKKA

Olen 38-vuotias perheenäiti. Perheeseen 
kuuluu puoliso ja kolme lasta. Turvaverk-
komme on paikkakunnalla. Asumme viihtyi-
sällä Joenniemen asuinalueella. Työpaikan 
saaminen Metsä Tissuelta on mahdollista-
nut syntymäkaupunkiin juurtumisen. 

Nykyisellä valtuustokaudella olen ollut 
sekä varavaltuutettuna että varsinaisena, 
myös kaupunginhallituksen varajäsenenä. 
Olen toiminut ammattiosaston luottamus-
miehenä. Kuulun Paperiliiton valtuustoon 
ja toimin eläkeyhtiö Varman vakuutettujen 
neuvottelukunnan jäsenenä tämän vuoden.

Elinikäinen oppiminen ja haasteista 
selviytyminen motivoi ehdokkaaksi kunta-
vaaleihin. Arvostan toimivaa yhteistyötä ja 
kaikille reilua kohtelua. Päättäjänä haluaisin 
mahdollistaa paikallisen yritystoiminnan 
jatkumisen sekä pienyritystoiminnan, 
lisäksi turvata työpaikat, työkyvyn ja 
hyväksyttävän elintason normaaliin arkeen. 
Laadukkaan kouluverkon säilyttäminen 
ja kehittäminen on kunnan tulevaisuuden 
kannalta erittäin tärkeää. Kaupungin 
taloustilanne on haasteellinen ja edessä on 
ikäviä säästöpäätöksiä. Tärkeää on kuiten-
kin säilyttää lähipalvelut monipuolisena.

POHJONEN SAKARI

Asun Vilppulassa. Harrastan valokuvaamis-
ta, tietotekniikkaa, kirjoittamista sekä tällä 
hetkellä vertaistukitoimintaa.
Teemani kuntavaaleissa: 
Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon edel-
lytyksiä on parannettava.
Kaupungin tiedottaminen ja kuntalaisten 
palveluiden läheisyys on tärkeää.
Viihtyisiä tasavertaisia kyliä kaikenikäisten 
asuttavaksi.

TOIVOLA ERKKI

Olen eläkeläinen ja ensikertalainen kun-
tavaaliehdokkaana. Vanhemman polven 
ja nuoremman polven terveydenhoito ja 
sairauksien ennaltaehkäisy on tärkeä asia 
tulevaisuutta ajatellen.

TURPEINEN JARI

Ammatillinen opettaja, insinööri (AMK)
Asun Mäntän keskustassa. Perheessä 

on yksi tytär.  Harrastuksena on seura - ja 
yhdistystoiminta. 

Jokainen työpaikka on tärkeä, sekä uusi 
että vanha. Uutta pitää luoda.

Tuleen ei saa jäädä makaamaan. Yh-

teiseen hiileen puhaltaminen on seudun 
elinehto. Enempää ei voi syödä kuin tienaa. 
Velaksi eläminen täytyy loppua.

VIRTANEN JARI

Olen 52-vuotias. Asun vaimoni ja koiramme 
kanssa Kolhossa. Harrastan lukemista ja 
luontoa.
Vaaliteemoja:
- Myös sivukylille on turvattava palveluita.
- Asiointiliikenne on turvattava myös kesä-

aikaan. 
- Enemmän henkilökuntaa vanhustyöhön, 

jotta ikäihmiset saisivat olla pitempään 
kotona.

VORONIN TOMI

Minulla on kolme aikuista lasta. Asun 
itsekseni Viita-ahon pientilalla Kolhossa. 
Herättelen tilaa vähitellen henkiin. Olen 
avannut peltoja omatarveviljelylle ja kun-
nostan hiljalleen tilan rakennuksia. Keräilen 
vanhoja työkaluja. Lisäksi olen kiinnostunut 
perinnetaidoista kuten hirrenveistosta ja 
tervanpoltosta. Runoilijana kirjoitan ja luen 
paljon. Opiskelen kirjallisuutta/kirjoittamis-
ta erilaisilla kursseilla.
Vaaliteemoista tärkeimpiä:
Mänttä-Vilppulan talous saadaan oikealle 
kurssille.
Terveydenhuollon asiat hoidetaan kuntoon.
Mänttä-Vilppulaa markkinoidaan Taidekau-
punkina. Sen pitäisi näkyä myös poliittises-
sa päätöksenteossa.
Ilmasto, energia ja ympäristö
Perusturva

VÄLIMÄKI AULI

Olen koko aikuisiän ollut mukana yhteisten 
asioiden hoidossa. Työvuosina olin ammat-
tiyhdistysliikkeessä ja jo silloinkin mukana 
kunnallisessa päätöksenteossa. Nyt olen 
eläkkeellä. 

Tärkeänä pidän alueemme kehittämistä. 
Pitää olla kykyä ja rohkeutta tehdä uusia 
avauksia, luottaa tulevaisuuteen ja tehdä 
yhteistyötä kaikkien mukana olevien kans-
sa. Vapaa-aikana luen, lenkkeilen, maalaan 
posliinia ja teen käsitöitä. Olen kulttuurin 
suurkuluttaja ja ihailen suuresti eri alojen 
taitajia.

Olen valmis osallistumaan kotikaupunkini 
tulevaisuuden kehittämiseen.

Joukkoliikenteen murros ajoittuu 
vuoden 2009 jälkeiseen aikaan. 
Tällöin hyväksyttiin eduskunnassa 
uusi joukkoliikennelaki, jossa oli 10 
vuoden siirtymäaika. Uuden lain 
myötä alalle tuli melkoisesti uusia 
yrittäjiä. Yksi näistä oli Onnibus, joka 
hinnoittelullaan pisti alan entiset 
yrittäjät sekä VR:n tarkastelemaan 
toimintaansa.

Matkustajamäärät kyllä kasvoivat 
isojen kaupunkien välisillä reiteillä, 
mutta samaan aikaan liikennöitsijät 
luopuivat kannattamattomista 
ns. syöttövuoroista. Tämä koski 
myös meidän seutuamme. Omalta 
osaltaan vähenemiseen vaikutti 
ministeriön virkamiesten päätös, 
vastoin eduskunnan tahtoa, lopettaa 
seutulippujen käyttäminen markki-
naehtoisessa liikenteessä.

NYKYISISTÄ AIKATAULUISTA 

Tällä hetkellä Mänttä – Vilppulasta tai 
takaisin kulkee lipputulojen varassa 
vain Mäntän Tilausliikenteen vuoro 
klo 9.15 Tampereelle ja sieltä klo 
19.10 takaisin. Serlachius museot 
maksavat 11.05 Tampereelta ja 17.30 
Mäntästä lähtevät vuorot. Kaikkien 
muiden liikennöitsijöiden vuorot 
maksaa joko kaupunki tai valtio ELY- 
keskuksen kautta.

Kumipyöräliikennettä meillä on 
kyllä kohtuullisesti koulupäivinä.  
Tampereelle menee 5 vuoroa, Kol-
hoon ja Halliin 4 vuoroa, Keuruulle 3, 
joista kahdella on jatkoyhteys Jy-
väskylään. Ruovedelle ajetaan myös 
kolme vuoroa. Suurin osa vuoroista 
ajoittuu tietenkin klo 7 – 9 sekä 14 – 
16 välille, jolloin kulkee koululaisia. 
Iltaisin ja viikonloppuisin Tampereel-
le liikennöi vain museobussi. 

Kaupungin ostama palveluliikenne 
auttaa kyllä kaupungin sisäisessä 
asiointiliikenteessä tarpeen mukaan, 
käypä se muutamilla junavuoroilla-
kin. Tätä liikennettä ei tietenkään ole 
viikonloppuisin.

Korona-aika on saanut joukkolii-
kenteen melkoiseen murrokseen. 
Käyttäjät ovat vähentyneet joko 
matkustamisen välttämisenä tai 
etätöihin siirtymisenä. Jossain 
vaiheessa kuitenkin siirrytään 
normaaliin elämään. Uskon, kuten 
moni kollega, että entiseen ei jouk-
koliikenteessä palata.

RATIKKA MÄNTTÄÄN

Lähes otsikon mukaista liikennettä 
tänne toivoo aina silloin tällöin muu-

tama ihminen julkisuudessakin. Luen 
samaan kastiin junaliikenteen ulotta-
misen Vilppulasta Mänttään. Kustan-
nukset tuosta olivat kymmenkunta 
vuotta sitten noin 2 miljoonaa euroa. 
Valitettavasti tuo summa menisi 
hukkaan käyttäjien puutteessa.

Suurten kaupunkien ja näiden 
ympäryskuntien kohdalla lähijuna-
liikenne toimii tai toimisi, mikäli sitä 
olisi. Käyttäjiä pitää olla huomatta-
vasti enemmän kuin näillä harvaan 
asutuilla ja supistuvilla alueilla. 

Nykyisinhän Vilppulaan tulee neljä 
junavuoroa Tampereelta ja yhtä 
monta lähteen sinne takaisin. Kään-
töpaikkana illan viimeisellä (aamun 
ensimmäisellä) on Jyväskylä. Kolme 
muuta käyvät kääntymässä Keuruul-
la. Matkustajia riittää parille keskei-
selle vuorolle. Päivällä talviaikana 
näkyy olevan melkein tyhjää, silloin 
kun juna kulkee. Tänä talvena todella 
usein juna on korvattu linja-autolla. 
Myös nämä junavuorot pyörivät 
valtion tuella. Ainakin lisävuorojen 
yhteydessä kunnilta pyydettiin rahaa 
tähän. Näin kävisi varmasti myös 
Vilppula – Mänttä välille.

Meistä jokainen varmaan toivoisi, 
että pääsisimme kohtuuhinnalla su-
juvasti haluamaamme kohteeseen, 
vaikka meillä ei olisi omaa autoa. 
Yhteistä tahtotilaa pitää hakea alan 
toimijoiden ja tilaajan/maksajan 
kanssa. Valitettavasti kaupungilla ei 
ole tällä hetkellä viranhaltijaa, joka 
hallitsisi tämän kokonaisuuden. 
Ei tätä ymmärrystä ole myöskään 
Tampereen joukkoliikennelauta-
kunnassa. Se toimii Tampere edellä 
ja muut joutuvat tyytymään heidän 
päätöksiin. Tämä näkyy meille erityi-
sesti koulujen loma-aikana ja tulevan 
kesän vuoroissa. Tampere – Orivesi 
väli on Tampereen joukkoliikenteen 
päätöksissä ja se kytkettiin osaksi 
tätä Mänttä – Tampere väliä.

Joukkoliikenteeseen luetaan 
myös taksi. Tämä, keskustan mi-
nisteri Anne Bernerin läpi runnoma 
taksilaki, on suorastaan surkuhu-
paisa täälläkin. Päivällä kyllä kyydin 
saa. Erityisesti viikonlopun öinä 
joudun pitämään puhelimen kiinni, 
kun ihmiset yrittävät epätoivoisesti 
saada kyytiä. Kaikki mikä viittaa 
liikenteeseen taitaa Googlen haku-
sanoissa olla taksi.

Tero Rönni

Näkökulma lähiliikenteeseen

JAANA
KALLIONIEMI   sit.

RIIKKA 
KIMMEL   sit.

PETRI 
KÖYKKÄ   sit.

KYLLIKKI
LAHTINEN 

TOMI
VORONIN 

AULI
VÄLIMÄKI 

JARI
TURPEINEN

JARI
VIRTANEN

70

81

71

82

72

83

73

84

K
uv

a:
 R

eij
o 

Le
ht

on
en

Pidetään 
kaikki mukana

esimies, IT-asiantuntija sairaanhoitaja suunnittelija eläkeläinen

runoilija, 
vs.suntio

eläkeläinenopettaja, 
insinööri (AMK)

seurakuntamestari/suntio



Mänttä-Vilppulan sosialidemokraatti Toimituskunta: 
Auli Välimäki, vastaava päätoimittaja,Tommi Aronen, Riikka Kimmel, Saila Lintula, 
Pirjo Mikkonen, Seija Tervonen ja Sirkka-Liisa Anttila. Luontokuvat: Reccu Lehtonen.

Mänttä-Vilppula on nimennyt kuluvan 
vuoden ulkoiluvuodeksi. Meillä on oivat 
puitteet liikkumiseen ja harrastamiseen 
pelkästään jo luonnon puolesta. Järvet, 
metsät ja vuoret luovat monipuoliset 
mahdollisuudet liikkumiseen ympäri 
kaupunkiamme. Etäisyydet eivät ole 
kohtuuttoman pitkiä eri kohteisiin. 
Usein ehkä unohdamme, mitä kaikkea 
meillä on. Luonto on lähellä ja me olem-
me lähellä luontoa.

Kaupungin ylläpitämät liikuntapaikat 
tarjoavat eri harrastus- ja urheilumuo-
doille edellytykset sekä kilpailuun että 
kuntoiluun. Urheilukenttä, urheilutalo, 

Minulla on ihana työpaikka. Saan tehdä 
merkityksellistä, arvokasta ja omannä-
köistä työtä. Työtäni arvostetaan. Saan 
asiakkailta suoran ja rehellisen palaut-
teen heti, niin hyvän kuin kriittisenkin. 
Työnantajani arvomaailma on inhimilli-
nen, suvaitsevainen ja hyväksyvä. Yritys 
ei tavoittele voittoa ja osinkoja, vaan 
sijoittaa tuoton takaisin yritykseen 
ja sen työntekijöiden ja asiakkaiden 
hyvinvointiin.

Työni on joka päivä samanlaista, 
mutta silti niin erilaista. Jokainen 
päivä tuo tullessaan haasteita, joita 
pitää ratkaista. Saan käyttää kaikkea 
sitä tietotaitoa, mitä olen opiskellut 
ja oppinut. Toisaalta saan olla luova. 
Saan keksiä uusia juttuja: jujuja arkeen, 
hassuttelua ja vaikka retkiä.  Työ on siis 
sopiva sekoitus haastetta ja rentoutta.

Työyhteisö on hyvä. Vaadimme 
paljon toisiltamme, mutta annamme 
myös toisillemme paljon. Toimivan 
työyhteisön eteen on tehtävä ja on 
tehty paljon työtä. Työnantajamme on 
onneksi nähnyt sen, että työntekijöiden 
viihtyvyyteen kannattaa panostaa ja 
onkin antanut siihen paljon aikaa ja 
työvälineitä.

Parasta työssäni kuitenkin ovat 
asiakkaat. Meidän tapauksessa asuk-
kaat eli päämiehet. Jokainen on ihana 
yksilö omine erityispiirteineen.  Heistä 
jokainen kommunikoi omalla tavalla, 
mikä antaa luvan pysähtyä. Kiireessä 
ei voi kohdata, joten sen voi unohtaa. 
Rauha ja tässä hetkessä oleminen on 
olennainen osa työtä. Kun asukkaan 
pystyy kohtaamaan ja keskittymään 
häneen, kommunikointi ilman sanojakin 

Tahdon vaikuttaa kotikunnassani ta-
pahtuviin asioihin ja siksi olen ehdolla 
kuntavaaleissa 2021. Vahvuusalueeni 
on ikäihmisten palveluiden laatu ja sen 
kehittäminen, elinkaari- ja voimava-
ralähtöinen ajattelu sen perustana. 
Terve ikääntyminen voidaan nähdä 
yhteiskunnallisena voimavarana ja sitä 
voidaan tukea. 

On tärkeää, että ikääntyneet voivat 
vaikuttaa itse arkeaan koskeviin 
asioihin. Heidän täysivaltainen osal-
listuminen kunnassamme on rikkaus. 
Tähän tarvitaan monialaista palvelua ja 
oikea-aikaista tukea. Näkisin mielelläni 
myös vanhusten perhehoidon yhtenä 
vaihtoehtona kunnassamme. 

Tulevan SOTE- uudistuksen myötä 
meidän on varmistuttava laadukkaista 
lähipalveluista kuntalaisille, eettisesti 
ja taloudellisesti kestävällä tavalla. On 
tärkeää panostaa hoivahenkilöstön pai-
kalliseen kouluttamiseen ja vanhustyön 
erikoistumisopintoihin. Näin voimme 
vastata lain vaatimaan henkilöstömitoi-
tukseen vuonna 2023. 

Visioni on nähdä Mänttä-Vilppula 
asuinpaikkana, jossa pidetään huolta 
kuntalaisista vauvasta vanhuuteen. 
Ikäihmisten lisäksi erityislasten var-
hainen ja kohdennettu tuki on tärkeää. 
Lasten ja nuorten mielenterveyspalve-
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uimahalli, jäähalli, jalkapallokenttä 
tekonurmineen ja liikuntasalit mahdol-
listavat myös kilpailutason liikunnan.

Oman haasteensa tulevina vuosina 
tuo rakennusten ja suorituspaikkojen 
ajanmukainen kunnossapito. Uusien 
lajien ja harrastusten mukaantulo pitää 
myös ottaa huomioon tulevaisuudessa.

Liikkuminen kaikissa muodoissaan 
eri ikäryhmissä on osana terveyden 
ylläpitoa aina ja etenkin tällaisena 
aikana. Liiku ja voi hyvin.

Arto Lehtinen

Askellan elämäni uralla
evoluution määrittelemillä rajoilla
minulle osoitetun kiven ympärillä

sillä synnyin kuollakseni

Katso äiti Maria, ylistä minua
käänsin unohdetun uudelle kasvulle

(hengen-)ravinnoksi tarvitseville

Kasvatit tyttäresi ymmärtämään
ettei mies ole mitään

ilman rakkaudesta palavia silmiä
ilman kotia johon palata

ilman työväenluokan Madonnaa
ilman siivua sinun rakkaudestasi

Ole ylistetty äideistä rakkain!
Anna katseen kääntyä vielä puoleeni

Tomi Voronin

lut herättävät huolta koko maassamme. 
Asiaan on tuotava parannusehdotuksia. 
Kun autamme lapsia ja nuoria ajoissa, 
voi yhteiskunta säästää pitkällä tähtäi-
mellä paljon. Kuuntelemalla lasten ja 
nuorten parissa työskentelevää henki-
löstöä saamme arvokasta tietoa. 

Koen Mänttä-Vilppulan kaupunkina, 
johon on mahdollista saada lisää veto-
voimaa. Maaseudun kiinnostavuus on 
noussut koronapandemian myötä. Nyt 
olisi oivallinen hetki kehittää houkut-
televuutta matkailun lisäksi. Ikääntyvä 
Suomi tuottaa haasteen kaikille. Ratkai-
sevaa onkin, kuinka juuri Mänttä-Vilp-
pula vastaa haasteeseen. Työpaikkojen 
luominen ja yrittäjyyden tukeminen ovat 
hyviä keinoja. Toinen tapa on kiinnittää 
huomiota visuaaliseen viihtyvyyteen ja 
vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Elinvoi-
maiset ja viihtyisät kaupunginosat ovat 
tärkeitä meille kaikille. Parhaimmillaan 
ne houkuttelevat lisää muuttajia 
paikkakunnalle. Kuntapäättämisessä 
tarvitaan harkitsevaa ja kauaskantoista 
ajattelua. Kiihtyvällä vauhdilla muuttuva 
yhteiskunta tarvitsee myös uusia inno-
vaatioita ja modernia päätöksentekoa. 
Olen valmis antamaan täyden panokse-
ni mänttä-vilppulalaisten hyväksi.

Riikka Kimmel

mahdollistuu. Rauhassa oppii tunte-
maan toisen hänen ilmeistään, eleis-
tään ja kehon asennosta. Ajan myötä 
oppii milloin toisella on hyvä olla ja 
näkee milloin toisella on kipuja, mielipa-
haa. Ymmärryksen kautta on helpompi 
luoda turvallinen ympäristö, mikä tukee 
hyvinvointia. Meidän työntekijöiden 
tärkeimpänä tehtävänä on hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden tukemisen kautta 
hyvän arjen mahdollistaminen. Hyvään 
arkeen kuuluu myös mahdollisuus osal-
listua yhteiskuntaan sen täysvaltaisena 
jäsenenä.  

Asukkaamme ovat osallistuvia kun-
talaisia. He käyttävät paljon palveluja: 
liikuntapaikat, kaupat, terveydenhuolto, 
kulttuuripalvelut, ravintolat ja kulje-
tuspalvelut ovat ahkerassa käytössä. 
He nauttivat urheilutapahtumista, 
hyvästä ruuasta, taiteen tekemisestä 
ja katsomisesta. He ostavat herkkunsa 
ja vaatteensa paikallisilta yrityksiltä ja 
nauttivat kyytinsä tuttujen kuljetuspal-
velujen tuottajilta. He ovat työnantajia 
henkilökohtaisille avustajille. He ovat 
yhteiskuntaan osallistuvia ja palveluita 
käyttäviä kuntalaisia.

Niin ja työpaikkani: Toimin vastaa-
vana ohjaajana kehitysvammaisten 
asumispalveluissa Kaarikadulla, KVPS 
Tukena Oy:n palveluksessa. Meillä Kaa-
rikadulla asuu 15 ympärivuorokautista 
tukea tarvitsevaa ihmistä ja työnteki-
jöitä on 15. Olen ylpeä siitä, että saan 
tehdä merkityksellistä työtä merkityk-
sellisten ihmisten parissa yrityksessä, 
jossa arvot ovat kohdallaan.

Saila Lintula

Merkityksellistä työtä

Pidetään huolta toisistamme

Liiku ja voi hyvin
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ENNAKKOÄÄNESTYS
ke–ti 26.5–8.6.2021

Mänttä-Vilppulan kaupungintalo 
Vilppulan kunnantalo 2. kerros

ke–pe 26.–28.5.2021 klo 10–18
la–su 29.–30.5.2021 klo 12–16

ma–pe 31.5–4.6.2021 klo 10–18
la–su 5.–6.6.2021 klo 12–16
ma–ti 7.–8.6.2021 klo 10–20

Äänestäjä on velvollinen todistamaan 
henkilöllisyytensä (henkilökortti, passi, 

ajokortti, kuvallinen Kela-kortti). Ota 
mukaan sinulle lähetetty ilmoituskortti. 

(Ilmoituskortin puuttuminen ei estä 
äänestämistä.)

KOTIÄÄNESTYS

Halu kotiäänestykseen on 
ilmoitettava keskusvaali-
lautakunnalle puhelimitse 

20.5.–1.6.2021 välisenä aikana 
klo 9–16. Puh. 044 728 8572.

Kotiäänestykseen oikeutetun kanssa 
voi äänestää myös samassa taloudessa 

asuva omaishoitaja, jos kunta on 
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen 

kotikunnakseen.


