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Yhteinen matka alkaa!

Mänttä-Vilppulan sosialidemokraattien
ohjelma sisältää nämä:

Reilusti
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit lisäävät
kaupunkilaisten osallistumista.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraattien mielestä terveydenhoito ei saa olla varallisuudesta
kiinni.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat,
että jokaisella on arvokas ja turvallinen vanhuus.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat tukea vanhemmuutta ja sekä lasten että
nuorten turvallista ja tasapainoista kasvua.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat
turvata jokaiselle tasa-arvoisen koulutuksen.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraattien mielestä elinkeinopolitiikan on tuettava yrittäjyyttä, työllisyyttä ja työllistämistä.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraattien mielestä meillä ja tulevilla sukupolvilla on oikeus
viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön.
• Mänttä-Vilppulan sosialidemokraattien mielestä monipuoliset harrastusmahdollisuudet
ja kulttuuri tukevat tasapainoista elämää.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit tukevat
tasapainoista taloutta, joka turvaa kaupunkilaisen arjen hyvinvoinnin.
• Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat,
että uuden Mänttä-Vilppulan menestys säteilee hyvinvointia myös laajemmin seudulle

Äänestä sosialidemokraattia.
Koko vaaliohjelmamme löydät
tämän lehden sivulta 3
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Vaalipäivä 26.10.2008, ennakkoäänestys
15-21.10.2008
Yleiset ennakkoäänestyspaikat:
Mäntän kaupungintalo
Seppälän puistotie 15

15-17.10.2008 klo 9-18
20-21.10.2008 klo 9-18

18-19.10.2008 klo 9-16

Vilppulan kunnantalo
Keskustie 2

15-17.10.2008 klo 9-18
20-21.10.2008 klo 9-18

18-19.10.2008 klo 9-16

Kolhon koulu
Postitie 2

15-17.10.2008 klo 9-18

Vaalipäivän äänestyspaikat klo 9–20:
Äänestysalue
001 Kirkonkylä
002 Kolho
003 Pohjaslahti
004 Mäntän läntinen
005 Mänttä keskinen
006 Mänttä itäinen

Äänestyspaikka
Vilppulan kunnantalo
Kolhon koulu
Pohjaslahden koulu
Länsi-Koskelan koulu
Mäntän kaupungintalo
Savosenmäen koulu

Osoite
Keskuskatu 2
Postitie 2
Pohjaslahdentie 2539
Koskelankatu 38
Seppälän puistotie 15
Rajakatu 2 A

Vaalipäivän 26.10.2008 kuljetukset:
Mikäli tarvitset kuljetusapua vaalipaikalle
soita Vilppula keskustan alue
Ahti Röyskä puh (03) 4716973
Muut alueet Lasse Siltanen puh 0407259112
Sunnuntaina 26.10. on siirrytty talviaikaan.

Reilusti
eteenpäin
Nämä kunnallisvaalit
käydään monilla paikkakunnilla
kuntaliitostunnelmissa. Näin
myös Mäntässä ja Vilppulassa. Meille demareille Mäntän ja Vilppulan paluu yhteiseen
kuntaan on ollut varsin helppoa, koska me
oltiin jo lähes yhdeksän
vuosikymmentä
sitten vastaan Mäntän
erottamista Vilppulasta. Kunnilla on yhteisiä etuja ja kehittämismahdollisuuksia hyvin
paljon. Lisäksi palveluyhteistyötä on myös
harjoitettu yhteisillä
viranhaltijoilla runsas
vuosi.
M ä n t t ä - Vi l p p u l a n
demarit ovat laatineet
yhdessä mm. tässä lehdessä esitellyn ohjelman vuosille 2009-12
ja asettaneet 43 ehdokasta tulevaan kaupun-

ginvaltuustoon. Tutustu
lehteen.
Vanhus- ja terveyspalvelut näyttävät nousevan
näidenkin kunnallisvaalien keskeisiksi aiheiksi valtakunnan tasolla. Täällä on
oltu molemmilla lohkoilla edelläkävijöitä palvelutaloineen ja terveydenhuoltoalueineen,
mutta
kehitystyötä on jatkettava, että palvelut saadaan
pysymään
monipuolisina ja laadukkaina. Kaikkien palveluiden ei saa antaa keskittyä Tampereelle.
Useimmilla seuduilla vasta haikaillaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistämistä saman hallinnon alle.
Täälläkin edut alkavat näkyä ja tuntua vasta vuosien jälkeen.
Myös koulu- ja opiskelupalvelut tulee säilyttää
ja kehittää laajoina ja laadukkaina. On ilahduttavaa, että sairaanhoitajakoulutus jatkuu ensi syksynä Mäntässä. Se vaikuttaa
osaltaan hoitohenkilökunnan saatavuuteen ja siten
Mäntän sairaalan säilymiseen. Liikennejärjestely-

jen parantamisella
ja muulla kehittämistyöllä taataan puolestaan ammattiopetuksen ja lukion monipuolisuus ja
riittävä koko. Samassa yhteydessä voidaan
parantaa haja-asutusalueiden palveluliikennettä. Vilppulankosken
koulu odottaa peruskorjaukseen valtion rahoitusosuutta. Toivottavasti se saadaan ensi
vuonna. Kolhon koulukin kaipaa kunnostusta
ja on käymässä ahtaaksi, jos syntyvyys jatkuu
edelleen ilahduttavan
korkeana.
Jupina ja nimimerkkikirjoittelu eivät muuta mitään, sillä kuntien päätökset tehdään
edelleen valtuustossa,
hallituksessa ja lautakunnissa. Äänestä oma
edustajasi uuteen kaupunginvaltuustoon, joka puolestaan valitsee
hallituksen ja lautakunnat.

Löytyykö terveyspalvelujen
ylläpitämiseen ja parantamiseen tahtoa?
Tulevilla kunnallisvaaleilla on poikkeuksellisen
suuri merkitys Mäntän
ja Vilppulan asukkaille.
Kunnilla on perinteisesti ollut keskeinen osuus
yleisten, jokaiselle kuuluvien peruspalveluiden
toteuttamisessa. Nyt tämä
toimintaympäristö
muuttuu kunta- ja palvelurakenteen muutosten vuoksi. Syntyy Mänttä-Vilppulan kaupunki ja
Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä.

Palveluiden
turvaaminen
Uskon, että Mänttä-Vilppulan kaupungilla on yksittäisiä kuntia paremmat
mahdollisuudet turvata
palvelut tulevaisuudessa
ja myös haja-asutusalueilla. Ne voidaan viedä
vielä kyliä lähemmäksikin - koteihin. Kun yhdistetään terveys- ja vanhuspalvelut Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden kanssa,
on mahdollista saada parannuksia näissä keskeisissä hyvinvointipalveluissa.
Hoidon tarve kasvaa
Muutoksia on pakko teh-

dä, sillä väestön nopea
ikääntyminen aiheuttaa
hoidon tarpeen kasvua.
Suuret ikäluokat, vuosina 1945–1950 syntyneet
kansalaiset, tulevat hoito- ja hoivaikään vuosien 2010 ja 2030 välillä ja
kaksinkertaistavat nykyiset resurssitarpeet. Samanaikaisesti he jäävät
eläkkeelle mm. terveyspalveluammateista. Kyse on myös siitä, miten
Mänttä-Vilppulassa turvataan riittävä henkilöstö
suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Näihin
haasteisiin on pystyttävä
vastaamaan.
Mäntän seudun terveydenhuoltoalueella on ollut vastuu siitä, että potilas pääsee tutkimuksiin
ja hoitoon tarpeen mukaisesti. Vuoden alusta
järjestämisvastuu siirtyy
Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymälle.
Palvelut tuottaa edelleen
Mäntän terveydenhuoltoalue, nyt peruspalvelukuntayhtymän tekemän
sopimuksen mukaisesti.
Uskon, että jatkossakin
jokainen sairastunut haluaa ja saa hoitoa nopeasti. Hoitotakuu on lyhen-

tänyt sairaaloiden jonoja.
Perusterveydenhuollon
tilannetta ja Mäntänkin seutua vaivannutta
hammaslääkäripulaa
se ei ole täysin korjannut. Terveyskeskuspalvelut ovat kuitenkin koko terveydenhuollon selkäranka.
Lääkäripula
pitää poistaa tekemällä
työ houkuttelevaksi.
Voimme ehkäistä terveydenhuollon kustannuskriisin tai ainakin lykätä
sitä pitemmälle tehostamalla toimintaa. Henkilökunnan työmäärää ei voida lisätä, sillä ihmiset tekevät työtä kestokykynsä
rajoilla. On myös panostettava henkilökunnan
hyvinvointiin ja jaksamiseen. Oikea ratkaisu on
lisätä terveydenhoitojärjestelmän
tehokkuutta
tekemällä asiat oikein ja
käyttämällä rajalliset voimavarat siellä, missä ne
tuottavat eniten hyötyä
eli terveyttä. Uskon, että parantamisen varaa on
vielä palvelurakenteissa,
parhaiden käytäntöjen
kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä tietojärjestelmien hyödyntämisessä.

Terveyteemme vaikuttaa
terveyspalveluiden
lisäksi monet muutkin tekijät, kuten esimerkiksi
minkälainen on
työmme, mitä harrastamme ja miten
asumme. Myös elämäntapamme vaikuttaa.
Sosiaaliset verkostot ja
yhteenkuuluvaisuuden
tunne ovat tärkeitä. Siksi
tulisi kaikessa päätöksenteossa aina pohtia myös
päätösten terveysvaikutuksia.

Yhteistyön
laajentaminen
perusteltua
Yhteistyön
lisääminen
ja yhteistoiminta-alueen
laajentaminen on edelleen perusteltua.
On turvattava Mäntän
sairaalan toiminnat eikä saa antaa kaikkea päätäntävaltaa sairaanhoitopiirille.
Yhteistoiminta on tärkeää myös yritysmaailmaan
päin. Ideologinen keskustelu siitä, onko tuotanto yksityistä vai julkista, kannattaa työvoima-

pulan uhatessa lopettaa
ja muuttaa keskusteluksi
siitä, miten palvelut tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit lupaavat
panostaa kuntapalveluihin jatkossakin, mitä se
sitten tarkoittaakaan tänä niukkenevan kuntatalouden aikana. Perustelen uskaliasta lupausta
sillä, että rikkaassa Suomessa kyllä riittää varoja kuntapalveluihin. Kysymys on enemmän siitä,
löytyykö palveluiden ylläpitämiseen ja parantamiseen tahtoa.
Lasse Siltanen

Mänttä-Vilppulan
sosialidemokraatti-lehti 2/2008
Toimituskunta:
Pohjala Jukka , vastaava päätoimittaja
Anttila Sirkka-Liisa
Lamberg Timo
Mikkola Esa
Mikkonen Pirjo
Suntila Mirja
Välimäki Auli

Reilu anteeksipyyntö
Pahoittelemme edellisessä lehdessä olleen lainauksen
aiheuttamaa mielipahaa.
Lainaus oli Armas Ojalan kirjasta ”Kaskuja Mäntän ja
pitkän piipun juurelta”.
Toimitus

Lajinsa viimeinen

Paikallishistoria kertoo,
että vuonna 1904 oli työväenaate levinnyt myös
Pohjaslahden Vehkakoskelle.
Sahan työväki oli tullut
aktiiviseksi. Puuseppä M.
Virtasen asunnossa pidettiin 3.10.1905 sosialidemokraattisen työväenyhdistyksen perustava
kokous.
Ajan kuvaan kuului saada yhdistykselle oma talo kokoontumispaikaksi.
Vilppulan seudulle valmistui kaikkiaan seitsemän työväentaloa vuoteen 1917 mennessä. Se

oli kova urakka. Talkootöitä tehtiin paljon, rahaa oli niukasti. Mäntän
työväenyhdistyksellä oli
menossa myös rakennushanke samaan aikaan.
Pohjaslahden työväentalo rakennettiin vuonna 1911. Laajennusosa,
johon kuului keittiö, ravintola ja veranta, tehtiin
1920-luvulla.
Talo on hirsirakennus
ja seisoo jykevällä kallioperustuksella. Vanhat kamiinat ja leivinuuni ovat
vielä muistona. Nyt lämpöä saadaan tarvittaessa sähköllä. Vesijohtoa ei

ole, mikä hankaloittaa
juhlatilaisuuksien järjestelyitä.
Toiminta oli vilkasta aina 1960-luvulle
saakka. Nyt työväentalo on käytössä vain kesäisin, silloinkin hyvin
harvakseltaan. Tunnelmallinen rakennus
olisi oivallinen paikka
perhejuhlille.
Pohjaslahden työväentalo on ainoa sos.
dem. työväenyhdistyksen
omistuksessa oleva talo MänttäVilppulassa. Siis lajinsa viimeinen.

Reilussa Mänttä-Vilppulassa ketään ei jätetä
– hyvinvointi kuuluu kaikille
Mänttä-Vilppulan on oltava kaupunki, jossa ihmiset ja ympäristö voivat hyvin.
Ihmisten käytettävissä olevat
taloudelliset voimavarat ja toimintamahdollisuudet ovat parantuneet suomalaisen yhteiskunnan vaurastuessa ja
vapautuessa. Samaan aikaan
arkielämä ja elinympäristö ovat
muuttuneet nopeasti. Se tarkoittaa kohonnutta koulutus- ja
osaamistasoa, tulojen ja varallisuuden kasvua, ihmisten terveydentilan kohentumista sekä
käytettävissä olevan tiedon ja
informaation paranemista.
Arkielämässä ja elinympäristössä on havaittavissa myös hei-

kentymistä. Tulo- ja terveyserot
ovat kasvussa, samoin mielenterveysongelmien taloudelliset
ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Perinteiset sosiaaliset suhteet ovat heikentyneet. Vapaata
aikaa on aiempaa vähemmän.
Myös luonnonvarojen niukkuus
ja kohoavat hinnat sekä ympäristöongelmien kärjistyminen
luovat uusia ongelmia.
Ihmisten turvallisuuden tunne on heikentynyt. Epävarmuus
on lisääntynyt maailmantalouden ja yhteiskunnan murroksen
myötä. Samalla työelämän epä-

varmuus, kiire ja ihmissuhdeongelmat asettavat arjessa selviämiselle uusia haasteita.
Kun suurimmalla osalla suomalaisista on riittävästi ruokaa
ja juomaa, tyydyttävä terveys ja
asuinolot sekä hyvä ja turvallinen elinympäristö, muut asiat
nousevat arkielämässä keskeisiksi tekijöiksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että lähimmäisen rakkaus,
yhteisöllisyys, arvostus ja itsensä toteuttaminen saavat hyvinvoinnin kannalta keskeisen aseman.
Yhteiskunnassa meneillään

oleva rakennemuutos tarvitsee
suunnan. Jotta Mänttä-Vilppula voisi menestyä myös tulevaisuudessa, on sen oltava taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ekologisesti kestävällä pohjalla.
Tällaisen kaupungin luominen
vaatii yhteistä näkemystä, joka
kannustaa eri toimijoita uudistumaan toisiaan täydentäen ja
tukien.
Sosialidemokraatit
nostavat vaaliohjelmassaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin Mänttä-Vilppulan
kehittämisen
tärkeimmäksi päämääräksi.

Mänttä-Vilppula on hyvä
paikka elää, asua ja viihtyä
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat varmistaa, että
Mänttä-Vilppulan kaupunki kykenee jatkossakin tarjoamaan
kuntalaisille asianmukaiset ja
laadukkaat peruspalvelut. Hyvän laadun takeena ovat riittävät taloudelliset voimavarat
ja kuntalaisten mahdollisuus
osallistua palvelujen kehittämiseen.

Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit toteuttavat vaalikaudella 2009–2012
seuraavan ohjelman mukaista politiikkaa.
Lähde kanssamme yhteiselle matkalle kohti reilua ja välittävää Mänttä-Vilppulaa.
Kaupunkilaisen osallistuminen päätöksentekoon
Toimiva demokratia edellyttää hyvää hallintoa, joka on
avointa, luotettavaa, nopeaa ja asukkaat huomioon ottavaa. Jokaisen oikeuksiin
kuuluu myös mahdollisuus
osallistua palvelujen kehittämiseen. Mänttä-Vilppulan on
edelleen lisättävä ja kehitettävä kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia. Tietoyhteiskunta voi tarjota uusia
keinoja osallistua ja vaikuttaa.
Sähköiset palvelut helpottavat
ihmisten asiointia. Sen vuoksi
koko Mänttä-Vilppulan väestölle on taattava edellytykset
toimia tietoyhteiskunnassa.
Kaikki on pidettävä mukana.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit lisäävät kaupunkilaisten osallistumista.
Terveyttä jokaiselle
Toimivien terveyspalvelujen
turvaaminen kaikille sitä tarvitseville on tärkeää. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen
yhteistyötä on tiivistettävä ja
työnjakoa on selkeytettävä
jatkossakin. Toiminnassa on
edelleen varmistettava, että
järkevä hoidon porrastus ja
hoitoketjut toimivat. Sosiaalija terveyspalvelujen järjestämisessä Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymällä on
keskeinen merkitys. Palveluja
on oltava tarjolla koko Mänttä-Vilppulan alueelle. Päävastuu terveyspalveluiden tuottamisessa tulee olla julkisella
sektorilla. Kunnallisia palveluja voidaan täydentää ostopalveluilla. Ostopalveluiden
laadun on vastattava kunnallisen palvelun laatutasoa ja laatua on valvottava.
Mänttä-Vilppula
sosialidemokraattien mielestä terveydenhoito ei saa olla varallisuudesta kiinni.
Vireä ja itsenäinen
ikääntyminen
Oman toimintakyvyn ylläpitäminen on ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnin perusta.
Turvallinen asuminen omassa kodissa on ikäihmisen perusoikeus. Erityistä huomiota

on kiinnitettävä asumista tukevien palvelujen kehittämiseen. Omaishoito ja kotihoito ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Haluamme järjestää riittävän
monipuoliset vanhuspalvelut tasapuolisesti eri puolille
Mänttä-Vilppulaa. Eläkeläisjärjestöjen ja kolmannen sektorin eri tahojen toimintamahdollisuudet on turvattava.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat, että jokaisella on arvokas ja turvallinen vanhuus.

den valmentava ja kuntouttava opetus. Tarjolla on oltava
myös vaihtoehtoisia oppimismahdollisuuksia, kuten oppisopimusjärjestelmä. Haluamme, että Mänttä-Vilppulaa
kehitetään edelleen korkeatasoisena ammatillista, lukio- ja
ammattikorkeakoulutasoista koulutusta tarjoavana kaupunkina.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat turvata jokaiselle tasa-arvoisen koulutuksen.

Lasten ja nuorten kaupunki
Tärkeintä lasten ja nuorten
kasvulle on, että perheet voivat hyvin ja vanhemmat saavat riittävää tukea kasvatusvastuussaan.
Nuorisotyön
lähtökohtana on oltava lasten
ja nuorten kuuleminen heitä koskevissa asioissa. Monimuotoisen harrastustoiminnan tukeminen on tärkeää,
jotta jokaisella nuorella Mänttä-Vilppulassa olisi mahdollisuus ainakin yhteen kehittävään harrastukseen. Lasten
virikkeellistä kasvua edistetään tukemalla ja kehittämällä
lasten ja nuorten osallistumista kulttuuritoimintaan. Jokaiselle lapselle, koululaiselle ja
Mänttä-Vilppulassa opiskelevalle on vuosittain taattava
ainakin yksi maksuton kulttuurielämys, jotta he pääsevät osallisiksi taidekaupungin
kulttuuriannista.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit haluavat tukea vanhemmuutta sekä lasten ja
nuorten turvallista ja tasapainoista kasvua.

Elinkeinopolitiikalla tuetaan
yrittäjyyttä ja työllisyyttä.
Mänttä-Vilppulan
elinvoimaisuus vaatii riittävää työllisyyttä, kasvavaa taloudellista
toimeliaisuutta ja jatkuvasti
uusiutuvaa yritysrakennetta.
Elinkeinopolitiikassa yhteistyötä on lisättävä ja syvennettävä. Työllistämisen yksi
tehtävä on syrjäytymisen estäminen. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuminen
on tärkeää. Heti peruskoulun jälkeen tapahtuvalla ammatillisesti painottuvalla lisäopetuksella on tässä ennalta
ehkäisevä, tärkeä merkityksensä. Nuoret osaajat on saatava jäämään seudulle, sillä
heidän ammattiosaamistaan
tarvitaan yritysten kehittämistyössä ja elinkeinoelämän
tulevaisuuden turvaamisessa.
Lisäksi on huolehdittava, että
jatkossakin työelämälähtöinen aikuiskoulutus mahdollistaa ammattitaidon ylläpitämisen ja uusimisen. Maankäytön
suunnittelu Isonniemen teollisuuspuiston laajentamiseksi ja entisen kuntarajan tuntumassa olevien asuntoalueiden
käyttöön ottamiseksi on käynnistettävä viivytyksettä. Kaupunkikeskustan kehittämistä
on jatkettava. Paikallisyrittäjät
on otettava paremmin huomioon hankinnoissa ja ostopalveluissa sekä jo kilpailutusta
suunniteltaessa.
Mänttä-Vilppula
sosialidemokraattien mielestä elinkeinopolitiikan on tuettava
yrittäjyyttä, työllisyyttä ja
työllistämistä.

Koulutus luo tasa-arvoa
Monipuolinen peruskoulu luo
pohjan koulutukselliselle tasa-arvolle. Hyvin järjestetty oppilashuolto tarjoaa tukea
opiskelijalle ja hänen läheisilleen ja lisää koko kouluyhteisön hyvinvointia.
Erityisopetusta ja tukiopetusta on tarjottava riittävästi.
Nuorilla on laajan yleissivistävän koulutuksen lisäksi oikeus monipuoliseen ammattikoulutukseen, johon kuuluu
myös vammaisten opiskelijoi-

Elinympäristö, asuminen ja
puhdas luonto ovat MänttäVilppulan hyvinvointi- ja
kilpailutekijöitä.
Jokaisella on oikeus viihtyisään ja turvalliseen ympäristöön.
Joukkoliikenteen
toimintaedellytykset on turvattava. Liikkuminen Mänttä-Vilppulan eri taajamien
välillä tulee mahdollistaa parantamalla julkisen liikenteen
toimivuutta ja tukemalla palvelulinjojen reittejä. Tieyhteydet on pidettävä kunnossa.
Edistämme käytössämme olevin keinoin tieosuuksien perusparannus- ja muutostöitä.
Kannatamme kiskobussiliikenteen kehittämistä. Koko
Mänttä-Vilppulan alueelle on
tehtävä kaavallinen tarkastelu, jolla varmistetaan tonttien
riittävyys ja monipuolisuus.
Tarkastelussa on oltava mukana myös keskeisen merkityksen saaneet energiakysymykset, mm. uusiutuvan energian
hyödyntäminen ja kaukolämpöverkoston laajentaminen.
Tarjolla on oltava riittävästi myös kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraattien mielestä meillä ja
tulevilla sukupolvilla on oikeus viihtyisään ja turvalliseen
ympäristöön.
Harrastukset ja kulttuuri
antavat vireyttä elämään
ja Mänttä-Vilppulan
kaupunkiin.
Mänttä-Vilppulan tulee edelleen kehittää, yhteistyössä eri
tahojen ja toimijoiden kanssa, laadukkaita ja monipuolisia taide-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita. Niille on
turvattava riittävät toiminta- ja kehittymisedellytykset. Näin vaikutamme myönteisesti myös matkailuun ja
työllisyyteen sekä kaupungin
vireyteen.
Kaupunkilaisten
mahdollisuuksia kuntoliikuntaan tulee edistää, sillä liikunta lisää elämänlaatua kaikissa
ikäryhmissä.
Mänttä-Vilppulan sosialidemokraattien mielestä monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja kulttuuri tukevat

tasapainoista elämää.
Vakaa talous takaa
hyvinvoinnin
Mänttä-Vilppulan hyvinvoinnin perusta on terve ja toimiva talous. Talouden tasapaino on turvattava kaikessa
toiminnassa. Kaupungilla on
vain sillä tavoin edellytykset
järjestää koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, teknisten palvelujen, liikkumisen
ja kulttuurin palvelut. Hyvinvointipalveluja ei ole ilman
kestävää taloutta. Kaupunkikonserniin kuuluvan yhtiön
toiminnan on tuettava omistajansa taloutta. Energia ja vesi
ovat peruspalveluja. Mäntän
Kaukolämpö Oy:n ja Mäntän
Vesihuollon omistus on säilytettävä kaupungilla.
Mänttä-Vilppula sosialidemokraatit tukevat tasapainoista
taloutta, joka turvaa kaupunkilaisen arjen hyvinvoinnin.
Seudun yhteistyö lisää
mahdollisuuksia
Mänttä-Vilppulan on rakentavasti ja ennakkoluulottomasti kehitettävä seudullista yhteistyötä alueen kokonaisetua
ajatellen. Seudun yhteistyö lisää mahdollisuuksia kunnallisten peruspalvelujen järjestämisessä.
Mänttä-Vilppula
sosialidemokraatit haluavat, että uuden Mänttä-Vilppulan menestys säteilee hyvinvointia myös
laajemmin seudulle

Reilussa MänttäVilppulassa ketään ei
jätetä – hyvinvointi
kuuluu kaikille!

Millaisen MänttäVilppulan
itsellesi
haluat – sen Sinä
päätät lokakuun
kuntavaaleissa!
Ehdokkaat 2–44!

Demokratiaa ja päätöksiä
Kunnallisvaaleissa äänestäessään kaupunkilainen vaikuttaa kotikaupunkinsa asioihin ja
päätöksiin. Entä jos ei
olisi äänioikeutta?
Jos äänestysprosentti jää
alle kuudenkymmenen, alkaa demokratia olla vaarassa. Tällöin lähes puolet äänioikeutetuista jättää
äänestämättä, on ”nukkuvia”. Mitä he silloin odottavat kotikaupungilta? Olen
varma, että pääoman ja
vahvimman valta ei turvaisi kaupunkilaisille oikeudenmukaisia ja tasaarvoisia palveluita.
Asioita ja palveluita on
aina kehitettävä ajan hengessä. Poliittinen järjestelmä on luotu tätä hoitamaan ja ”pyörittämään”.
Kunnallispolitiikan väheksyminen ei tuo mitään lisäarvoa ja voimaa
kaupungin asioitten valmisteluun ja päätöksiin,
päinvastoin. Reilu Suomi
ja Reilu Mänttä-Vilppula
kaupunki ja sen toteutuminen edellyttää äänestämistä lokakuun kunnallisvaaleissa.
Tulevat kunnallisvaalit
ovat merkittävät. 1.1.2009
aloittavan Mänttä-Vilp-

pulan päätöksenteon on
oltava tasa-arvoista ja oikeudenmukaista
koko
laajan kaupungin alueella. Pelinpolitiikalla, populismilla ja vastustamisella ei synny uudistumista eikä kehitystä.
Päivän tasalla oleva edunvalvonta, joka ylettyy kaupunginrajojen ulkopuolelle, turvaa kaupunkilaisten palvelut. Sisäänpäin
lämpiäminen ja ”jarruttaminen” ei turvaa kenenkään etua.
Nuorissa on tulevaisuus. Ikääntyvät ja ikäihmiset ovat luoneet perustan nuorille. Kaikkia
ikäryhmiä on kohdeltava oikeudenmukaisesti ja
tasa-arvoisesti Reilussa
kaupungissa.
Vaalikaudella 2005 2008 palveluiden saatavuuteen ja turvaamiseen
on tehty uusia hallintomalleja ja päätöksiä. Merkittävin päätös on historiallinen kuntaliitos ja
tuorein on Mänttä-Vilppulan ja Ruoveden yhteinen Ylä-Pirkanmaan peruspalvelukuntayhtymä.
Se aloittaa vaiheittaan tulevan vuoden alussa. Perustana on vuonna 2002
toimintansa
aloittanut

Yksi on yhdessä
monta!

Terveydenhoitoalue Mänttä - Vilppulan
alueella. Kaikilla näillä ratkaisuilla turvataan
Mäntän
aluesairaalan
säilyminen. Näin turvataan monipuoliset terveydenhoidon palvelut ja
merkittävä määrä naistyöpaikkoja kaupungissa.
Tulevalla vaalikaudella
on kehitettävä joukkoliikennettä niin, että edellä
mainitutkin palvelut on
joustavasti saavutettavissa.
Tarvitaan reilua periaatetta, rohkeutta, tavoitteita ja yhteistyötaitoja.
Osallistu kotikaupunkisi kehittämiseen. Käy äänestämässä.
Esa Mikkola

Äänestämällä vaikutat!
Wanhat Toverit- keskustelukerhojen osanottajat ovat pitkään
yhteiskunnallisessa toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Heillä
on vahva sosialidemokraattinen aatemaailma
ja sen mukainen näkemys palvelujen rakentamisessa ihmisten hyvinvoinnin tasa-arvoiseksi
toteuttamiseksi.
Mänttä on hyvä esimerkki monipuolisista palveluista, jotka on saatu ai-

kaan vuosikymmenien
saatossa. Tänä päivänä
kehitys näyttää menevän yhä suurempaan eriarvoisuuteen. Yhteiskunnalliset päätökset valtakunnan tasolla ohjataan
palvelemaan hyväosaisten etuja.
Tämän syksyn kunnallisvaalit ovat tärkeät. Lastenhoito, koulutus, vanhustenhuolta ja muu
sosiaalihuolto sekä terveydenhoito ovat keskeisiä kunnallisia palveluita,
joiden ylläpidosta tulee

huolehtia. Mäntässä on
voitava rakentaa tulevaisuutta myös heikommassa asemassa olevien elämänlaatua parantaen.
Wanhat Toverit kehottaa yhtyvän Mänttä-Vilppulan kuntalaisia ottamaan vastuuta tulevan
kunnan kehittämisestä ja
käymään äänestämässä.
Vain äänestämällä voit
vaikuttaa kunnan päätösten suunnasta.
Äänestyskehoituksin
Mäntän Wanhat Toverit

Virve ja Kai Lindroos
Ikänsä tällä alueella asunut Kai Lindroos on saavuttanut
luottamusta
kuntalaisilta ja on toiminut nyt kaksi peräkkäistä
kautta Mäntän kaupunginvaltuustossa. Kuntaliitoksen tuomat haasteet
vaativat mukaan myös
näissä kunnallisvaaleissa
kokemusta omaavia kuntapäättäjiä. Sellaisia, joiden puoleen kuntalaiset
voivat kääntyä mieltä askarruttavine kysymyksineen tietäen, että totuuteen perustuva vastaus
tulee joko heti tai asioista
selvää ottaen. Kai on kunnan asioista kiinnostunut
ja nimenomaan kuntalaisen näkövinkkelistä katsoen. Hänellä riittää sisukkuutta,
jämäkkyyttä ja malttia yhä edelleen
hoitaa yhteisiä asioita.
Virve Lindroos on
muuttanut Mänttään 15
vuotta sitten Tampereelta. Hän on seurannut paikallista kunnallispolitiikkaa tähän mennessä lähinnä
kotikatsomosta.
Oppaina ovat toimineet
sekä appensa Reijo että
aviomies Kai Lindroos.

Aitiopaikan
kuntalaisten välisille
keskusteluille tarjoaa
nykyinen työpaikka
Cafe Valtsu, jossa Virve
palvelee asiakkaita kahvilayrittäjänä. Tämän foorumin innoittamana heräsi halu päästä mukaan
vaikuttamaan myös tulevan Mänttä-Vilppulan
kaupunginvaltuustossa kuntalaisten
hyvinvointiin.
Virve on mukana tällä hetkellä Mäntän seurakunnan kirkkovaltuustossa
ja – neuvostossa sekä jatkaa
yhdistyvän seurakunnan kirkkovaltuustossa.
Molemmat usko-

vat lujasti uuden kunnan
elinvoimaisuuteen. Kaikki muutos aiheuttaa normaalisti vastarintaa. Se
on otettava haasteena,
johon pystytään vastaamaan vain ja ainoastaan
ottamalla vastuuta laajenevan kunnan joka kolkalla asuvista ihmisistä
ja juuri heitä koskettavia
asioita kuunnellen. Sosialidemokraatteina molemmat Lindroosit peräänkuuluttavat vuorovaikutuksellista, avointa
ja vastuullista päätöksentekoa.
Uudessa
kaupunginvaltuustossa saa koko
valtuusto yhteen hiileen
puhaltaen rakennetuksi kunnan, jonka talous
on kunnossa, jonka yhteistyökyky eri sektorien
välillä toimii, joka pitää
huolta heikompiosaisista, jossa tasa-arvo toteutuu, jolla on toimiva terveydenhuolto ja jossa on
turvallista asua ja elää.
Sosialidemokraatit toimivat ihmisarvoisen elämän puolesta. Tarjotaan
vaihtoehtoja. Toteutetaan
unelmia. Saavutetaan yhteenkuuluvaisuus jo seuraavan nelivuotiskauden
aikana. Näissä talkoissa
tarvitaan kaikkia.
Älä jätä ääntäsi käyttämättä – yksi on yhdessä
monta.

R-Suomen Posti Oyj

Tuhannen
taalan
paikka

minulle tärkeitä palveluita tulee olemaan toimiva
terveydenhuolto, toimiva
kouluverkosto ja toimiva
perhepäivähoitojärjestelmä. Pienituloisten lapsiperheiden tukemiseen on
panostettava. Tämän päivän kuluttajahinnoilla nämä perheet ovat taloudellisesti tiukoilla. Vanhuksiakaan ei tule unohtaa
uudessa kaupungissamme, sillä tulevaisuudessa
vanhusväestö tulee voimakkaasti kasvamaan ja
meillä pitää olla valmiudet kohdata tämä haaste. Minulla visiona on se,
että kaupungin asukkaat

saisivat asua jatkossakin
maaseutumaisessa kunnassa vesistön ääressä.
Entisenä yrittäjänä yritysasiat ovat lähellä sydäntäni. Elinkeinoyhtiömme
toimintaedellytykset pitää luoda sellaisiksi, että se pystyy tuottamaan
alueellemme kiihtyvään
tahtiin uusia työpaikkoja
ja vastaamaan ajan haasteisiin. Koulutustarjontaa
olisi lisättävä, esimerkkinä pieneläinhoitajakoulutus. Kunnan alueella on
varmaan ihmisiä, joita tämä ala kiinnostaa, mutta
koulutusta ei ole tarjolla.
Minä uskon tulevaisuu-

teen uudessa kaupungissamme ja olen valmis ottamaan haasteet vastaan.
Toivotan mukavaa syksyä kaikille uuden Mänttä-Vilppulan asukkaille.

Nyt jos koskaan sinulla äänestäjä on tuhannen
taalan paikka päästä vaikuttamaan.
Syksyn kuntavaalit on
eduskuntavaaleja
tärkeämmät Mänttä-Vilppula alueella. Nyt aletaan
rakentaa uutta MänttäVilppulan kaupunkia ja
ei ole ihan yhdentekevää,
kuka on päätöksiä teke-

mässä. Tulevilta päättäjiltä vaaditaan rohkeutta,
taitoa ja uskallusta tehdä
päätöksiä.
Uskon ja toivon, että poliittinen kulttuuri muuttuu täysin yhteistyökykyiseksi ja uutta kaupunkia
rakentavaksi kokonaisuudeksi. Muuten en olisikaan lähtenyt ehdokkaaksi vaaleihin.
Edustan ehdokkaana
ennakkoluulottomuutta
ja rakentavaa asennetta.
Nyt on aika heittää hyvästit nurkkakuntaisuudelle,
laittaa rukkaset kouraan
ja lähteä töihin.
Pienten lasten isänä

Ehdokas
Ville
Saarinen
tentissä

kylällä Kolhossa löysimme
oman kodin kirkonkylältä,
jonne muutimme 2005.
Koulutukseltani olen prosessinhoitaja ja paperiteollisuuden ammattitutkinnon suoritin vuonna 2004.
Työpaikkani on tällä hetkellä Metsä-Tissue Oyj.

lähtenyt. Sen sijaan voin
vain kommentoida niitä asioita, jotka tunnen
tärkeiksi ja joiden luulen olevan tärkeitä myös
muille kuntalaisille.

kojen suurentaminen rahansäästö mielessä on
tarkoituksenmukaista,
se ei ole toimivaa ainakaan lasten kannalta. Yhtäkään koulua ei saa enää
lopettaa. Koulutusta tulee
sen sijaan kehittää toimivammaksi eri yksiköiden
kesken.

virikkeellistä toimintaa ja
parantamalla heidän hoivapalvelujaan. Se ei tarkoita kuitenkaan kulujen
karsimista ja säästämistä.

Mitä harrastat?
Harrastuksina
minulla on ammunta, lenkkeily ja olen myös kova lukemaan kaikenlaista.

Kerro itsestäsi.
Olen
Ville
Saarinen,
30-vuotias perheen isä
Vilppulasta. Perheeseeni
kuuluu Pia-vaimon lisäksi
7 kuukauden ikäinen Idatytär. Syntyisin olen Juupajoelta. Vilppulaan olen
tullut kuusi vuotta sitten
työn perässä. Asuttuamme
kolme vuotta vaimoni koti-

Miksi lähdit
ehdokkaaksi?
Se, mikä minut on innostanut ehdolle, johtuu varmaankin verenperinnöstä ja siitä, että etenkin iän
karttuessa on tullut tarve
ottaa kantaa päivänpolttaviin puheenaiheisiin.
Siihen, mitä kunnassamme ennen näitä vaaleja on tapahtunut, en
halua spekuloida enkä
voikaan, koska olen aivan
pystymetsästä mukaan

Mitä mieltä nuorena
isänä olet perheiden
palveluista ja
koulutuksesta?
Päivähoidon tulisi tietenkin olla mahdollista kaikille halukkaille,
koska pienituloisten, yhteiskunnan tuella elävien keskuudessa työn vastaanoton kynnyksenä ei
saa olla huoli lasten hoidosta. Kaikilla lapsilla
kun ei niitä isovanhempia ole. Lastenhoitoa tulisi myös tarkastella lapsen
näkökulmasta eli miettiä, ovatko suuret ryhmäkoot hyväksi lasten kehitykselle.
Koulutuksen tulee olla
toimivaa ja tarkoituksenmukaista jo peruskoulusta lähtien. Jos ryhmäko-

Rimakauhua…

Jännittää, hieman epävarma olo, vatsa täynnä perhosia. Osaanko?
Opinko? Näitä ajatuksia
ovat varmasti tämän
vuoden ekaluokkalaiset
mielessään pyörittäneet. Täytyy myöntää,
että osittain näitä ajatuksia pyörii päässä itsellänikin, uudella kunnallisvaaliehdokkaalla.
Minua yritettiin houkutella vuonna 2004 ensimmäisen kerran kunnallisvaaleihin, mutta silloin
ehdokkaaksi lähtemisen
rima oli aivan liian korkealla. No, en tiedä, onko

se nyt neljässä vuodessa
niin kauheasti laskenutkaan, mutta elämänkokemusta on kuitenkin kertynyt se neljä vuotta lisää.
Tuleva kuntaliitos on
omalta osaltaan ollut vaikuttamassa päätökseeni lähteä mukaan. Halu vaikuttaa oman kylän
asioihin on kasvanut. Itse koen tärkeäksi, että
sairaalamme säilyy toimintakykyisenä ja että lapsemme saavat tulevaisuudessakin käyttää
lähisairaalan palveluita.
Mielestäni myös uuden
Mänttä-Vilppulan viihtyisyyteen tulisi panostaa, erityisesti pienten
kylien osalta. Alueemme
tiet ja kadut ovat korjauksen tarpeessa. Toivon,
että verorahamme käytettäisiin tasaisesti koko kaupungin alueelle
unohtamatta pieniä kyliämme.
Tuleva vaali on varmasti
mielenkiintoinen mones-

sakin suhteessa. Itse mietin, kuinka paljon tuoreita kasvoja saadaan ehdokkaiksi, minkä ikäisiä
ehdokkaat ovat ja onko
tulevalla kuntaliitoksella kenties jotain tekemistä ehdokkaiden suhteen.
Itse toivon, että valtuusto
saisi uusia, nuoria päättäjiä. Toki vanhat konkarit ovat meille tulokkaille erittäin tärkeitä oppiisiä ja -äitejä. Heillä on
vuosien mittainen kokemus ja tuntemus asioiden hoidosta. Uskoisin, että moni äänestäjistä toivoo kuntaliitoksen
myötä myös uusia tuulia valtuustoon ja muihin luottamuspaikkoihin.
Tarvitsemme sopivassa
suhteessa niin meitä nuoria kuin jo vuosia mukana
olleita ehdokkaita. Tähän
muutokseen voimme jokainen itse vaikuttaa ÄÄNESTÄMÄLLÄ.
Mirkka Nieminen,
ehdokas Kolhosta

Näidenkin vaalien
alla puhutaan paljon
terveyspalveluista ja
vanhusten asioista.
Mitä niistä sanot?
Terveydenhuollon päätehtävä täytyy olla oman
aluesairaalan
säilyttäminen ja sen palveluiden turvaaminen kuntayhteistyön ja sen kehittämisen turvin. Myös
Vilppulan terveysaseman
toiminta ja terveydenhoitopalvelut tulee säilyä koko uuden kaupungin alueella vähintäänkin yhtä
hyvinä kuin tähän asti.
Vanhustenhoitoa pitää
kehittää luomalla heille

Antti Appelgren

Alueellamme on
paljon mahdollisuuksia
erilaisiin
harrastuksiin. Mihin
harrastustoiminnassa
tulisi kiinnittää
huomiota?
Alueen harrastustoimintaa tulee myös ylläpitää
syrjimättä mitään harrastusmahdollisuutta.
Harrastuspaikkojen säilymiseen tulee kiinnittää
erityistä huomiota, koska jotkin niistä voivat olla ainoita alueellamme.
Mitä haluaisit vielä
lopuksi sanoa?
Toivon, että mahdollisimman moni lähtisi liikkeelle käyttämään äänioikeuttaan. Vain äänestämällä voi vaikuttaa.

Oikeus
hyvään
elämään

Kun minua pyydettiin
ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin, jouduin pohtimaan, olisiko minulla oikeasti mitään annettavaa
uudelle kaupungillemme.
Lopputuloksena oli pakko antaa itselle myöntävä
vastaus.
Pohdinnassa päällimmäiseksi nousi kaksi asiaa. Nykyisen vanhusten-

hoidon kehittämistä pidän yhtenä tärkeimmistä
tehtävistä. Se tulee olemaan
tulevaisuudessa
erittäin haastavaa.
Keskuudessamme elää
sotiemme
veteraaneja. Heille emme koskaan
voi korvata sitä palvelusta, jonka he tekivät maallemme. Mielestäni vähintä, mitä voimme heille
antaa, on oikeus hyvään
ja arvokkaaseen elämään
loppuun saakka. Senhän
jokainen haluaa tapahtuvan myös omalla kohdallaan.
Toivon, että tuleva
Mänttä-Vilppulan kaupunki olisi malliesimerkki tuon oikeuden täyttämisessä.
Mika Moksén
lähihoitajaopiskelija

