
SDP pitää kiinni ihmisten tasa-arvoi-
sesta kohtelusta. Me haluamme ra-
kentaa oikeudenmukaisempaa ja in-
hi millisempää Heinävettä. Sellaista 
Hei nävettä, jossa jokaista ihmistä ar-
vostetaan ja kunnioitetaan. Olemme 
nimemme mukaisesti työväenpuolue, 
aina pienemmän ja heikomman puo-
lella. Me haluamme vahvistaa turvaa ja 
luoda hyvinvointia kaikille, riippumatta 
perheen varallisuudesta tai yhteiskun-
nallisesta asemasta.

Uudistustyötä on tehtävä ihmisten 
tarpeiden mukaan, ei markkinoiden. 
Ihmisten terveys ja hyvinvointi eivät 
ole kauppatavaraa. Me haluamme, et-
tä palveluiden järjestämisestä ja tuot-
tamisesta vastaa jatkossakin julkinen 
sektori, lähellä kotia, jota yksityinen ja 
kolmas sektori voisivat sopivassa suh-
teessa täydentää.

ARVOKAS VANHUUS ON
JOKAISEN OIKEUS
Arvostamme ja kunnioitamme ikäihmi-
siämme. Meillä on vastuu ja velvollisuus 
huolehtia siitä, että vanhustenhoidossa 
on riittävästi käsipareja. Samalla halu-
amme parantaa ikäihmistemme mah-
dollisuuksia elää turvallisesti omassa 
kodissaan. Satsaukset kotihoitoon pa-
rantavat vanhustemme elämänlaatua. 
Jokaiselle on oltava tarjolla omia tar-
peita vastaava asumisratkaisu ja tukea 
omaishoitajille heidän vaativassa työs-
sään.

SATSAUKSET SIVISTYKSEEN 
OVAT SATSAUKSIA
TULEVAISUUTEEN
Jokainen lapsi ansaitsee samat mah-
dollisuudet oman polkunsa rakenta-
miseen. Kouluille on annettava riit-
tävästi resursseja tämän vaatimuksen 

täyttämiseksi. Me ymmärrämme, että 
panostamalla lapsiimme ja nuoriimme, 
panostamme samalla vahvasti myös tu-
levaisuuteen. Lapsen tulevaisuus ei saa, 
eikä voi olla säästökohde.

Meidän on varmistettava ja mah-
dollistettava laadukas sekä ammatti-
taitoinen opetus kouluissamme myös 
jatkossa. Oppilasmäärien ja sitä kautta 
opetustuntien vähetessä, vaarana on 
ammattitaitoisen opettajiston menet-
täminen. Näihin voidaan vaikuttaa rea-
goimalla ennakkoon ja suunnitelmalli-
sesti. Tähän liittyen on jo ryhdytty sel-
vittämään esim. yhteinäiskoulumallia, 
joka turvaisi paremmin opettajien työt 
ja sujuvoittaisi myös lapsen oppimispol-
kua. Lukion säilyttäminen Heinävedellä 
on meidän kaikkien yhteinen tavoite.

Sivistyksen ensiaskeleita otetaan 
myös päiväkodissa ja -hoidossa. Uusi-
en asioiden oppiminen ja toisten kanssa 
toimiminen ovat lapsen oikeuksia, riip-
pumatta perheen varallisuudesta tai 
yhteiskunnallisesta asemasta. Suvait-
sevaisia, toisista huolehtivia kansalaisia 
kasvaa olosuhteissa, joissa perheiden 
hyvinvointia tuetaan ja varhaiskasva-
tuksen resurssit on turvattu. Olemme 
tällä vaalikaudella olleet vahvasti mu-
kana tekemässä lapsen edun mukaisia 
päätöksiä, joissa mm. lasten päivähoito-
oikeutta ei rajoitettu, eikä lasten ja hoi-
tajien välistä suhdetta nostettu vaikka 
se olisi ollut mahdollistakin.

Moni nuori jää vuosittain ilman kou-
lutus- tai työpaikkaa. Pahimmillaan 
seurauksena on syrjäytymiskierre, 
jonka inhimillinen ja taloudellinen hinta 
on mittaamaton. Kaikkien resurssit on 
saatava käyttöön. Heinävedellä esim. 
etsivä nuorisotyö on hyvä ja tehokas 
väline, jolla tavoitamme syrjäytymisu-
han vaarassa olevat nuoret. Jokainen 

nuori ansaitsee tien opintoihin, har-
joitteluun tai töihin.

Sivistyksen laajaan kenttään kuuluvat 
myös kirjasto- ja muut vapaa-ajan pal-
velut, kuten Soisalo-opiston tarjoamat 
palvelut. Haluamme jatkossakin olla 
turvaamassa kirjaston maksuttomat 
palvelut sekä monipuolisen Soisalo-
opiston kurssitarjonnan koko kunnan 
alueella. Sivistys kuuluu kaikille. Liikun-
ta- ja kulttuuripalveluiden ymmärre-
tään lisäävän kuntalaisten hyvinvointia 
ja jaksamista ja siksi niiden pariin kan-
nustetaan ja osallistuminen mahdollis-
tetaan mm. tukemalla yhdistyksiä ja 
yhteisöjä heidän toiminnassaan sekä 
panostamalla liikuntamahdollisuuksiin 
ja -paikkoihin eri muodoissa.

VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN
HEINÄVESI
Haluamme kaikki asua kodikkaassa, 
puhtaassa ja turvallisessa ympäristös-
sä, sillä viihtyisä ja turvallinen asuinalue 
on elämän laatuun vahvasti vaikuttava 
tekijä. Me haluamme kehittää näitä 
asuinalueita osallistumalla aktiivisesti 
yhdessä asukkaiden kanssa suunnit-

teluun, kaavoitukseen ja näin tuottaa 
meille viihtyisää ja turvallista asuinym-
päristöä.

Heinäveden kunnassa on meneillään 
kaavamuutos Heinäveden reitin ran-
taosayleiskaavan ja Heinäveden järvi-
alueen osayleiskaavan päivittämiseksi, 
jonka tarkoituksena on mahdollistaa ra-
kennuspaikkakohtaisen rakennusoikeu-
den nosto uuden rakennusjärjestyksen 
mukaiseksi sekä lomarakennuspaikko-
jen muuttaminen asuinrakennuspai-
koiksi. Näillä toimenpiteillä poistetaan 
ja vähennetään rakentamisen esteitä ja 
byrokratiaa. Rakentamiseen halutaan 
lisää vaihtoehtoja ja vapautta, unohta-
matta kuitenkaan luontoarvoja.

Tässä tiivistettynä se, keitä me olem-
me ja millä arvoilla haluamme asioita 
meidän kaikkien kuntalaisten eduksi 
eteenpäin viedä. Sinulla on mahdolli-
suus olla mukanamme rakentamassa 
uutta inhimillistä Heinävettä. Vaikuta. 
Anna äänesi Heinävedelle, jossa kaikki 
pidetään mukana.

Voit lukea lisää ajatuksistamme myös 
osoitteessa: www.sdpheinavesi.net
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Mäkinen Jari
yrittäjä

Ruotsalainen Anu (sit)
lähihoitaja, jalkojenhoitaja amt

Salomäki Hannele (sit)
terveydenhuollon sihteeri

Särkkämäki Kirsi (sit)
postityöntekijä

Töyräs-Lindroos Tuija
sairaanhoitaja

Asikainen Lassi
kirvesmies, eläkkeellä

17

Happonen Aarno
tekninen johtaja

18

Hiltunen Ari
rakennusmestari, yrittäjä

19

Hokka Mervi
yrittäjä, sosionomi (AMK)

20

Hottinen Timo
työpäällikkö, insinööri (AMK)

21
Jaakkila Esko (sit)
kirvesmies, eläkkeellä

Luostarinen Tiina
rakennusarkkitehti
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PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA
Äänestä inhimillisen Heinäveden puolesta.

KEITÄ ME OLEMME?

Meidän on entistä kovemmin taisteltava kun-
tamme elinvoiman, palveluiden ja asukkaiden 
puolesta. Alhaisen syntyvyyden olosuhteissa 
tarvitsemme muuttovoittoa eli työpaikkoja, 
joustavaa kaavoitusta, toimivia asuntomarkki-
noita ja hyviä liikenneyhteyksiä, jotta voimme 
säilyttää hyvät palvelumme.
Olen toiminut 27 vuotta eri kuntien ja 
yhteisöjen luottamustehtävissä sekä työk-
seni usein taloushallinnon parissa. Tarjoan 
osaamistani vaaleissa kunnan pitkäaikaisen 
kehittämisen hyväksi.

Perhe: mies ja Heinäveden lukiota käyvä poika.
Olen työskennellyt Leväniemen toimintakes-
kuksessa 25 v.  ja luottamusmiehenä 11 v.
Haluan vaikuttaa vanhusten, vammaisten ja 
mielenterveyskuntoutujien asioissa, toimia 
heidän puolestapuhujanaan. Pohjois-heinäve-
teläisille täytyy tarjota ympärivuorokautinen 
hoiva ja huolenpito, niin kuin kirkonkylällä. 
Pitää olla oikeus yhdenvertaisiin palveluihin 
asuinpaikasta riippumatta. Riittävä määrä 
hoitajia turvaa palvelut ja mahdollistaa ihmis-
ten kotona asumisen elämän loppuun saakka, 
heidän niin halutessaan.

Kiinnostukseni kunnallispolitiikkaan on säily-
nyt näinä vuosina, vaikka olenkin ollut ”sivus-
taseuraajan” roolissa.

Siun sotessa otetaan vasta ensiaskeleita ja 
Meijän maakuntaan on vielä matkaa. Edessä 
on suuria muutoksia ja haluan olla mukana 
kehittämässä omaa kuntaamme ja samalla 
pitää pienen kuntamme puolia muutoksen 
pyörteissä. 

Kohtaan päivittäin teitä kaikenikäisiä kunta-
laisia työssäni ja vapaa-ajalla, voisin olla juuri 
sinun viestisi viejä, kun haluat äänesi kuuluville 
kunnan päätöksenteossa.

Ikä 67 v. Mielestäni tärkeitä asioita kuntalaisten
kannalta ovat:
• Terveyskeskusmaksun poisto. Näin pystytään
hieman kompensoimaan nykyhallituksen tekemiä 
leikkauksia heikomman kansanosan toimeentuloon.
• Hyvät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille
• Maailman parhaat koulut ja varhaiskasvatus kaikille
• Pidetään kaikista kanssaihmisistä huolta
• Pidetään ja parannetaan kotikuntamme positiivista 
mainetta maailmalla
• Pyritään saamaan Palokin koskien ennallistamista 
eteenpäin
• Yksi hyvin tärkeä asia on saada uusia työpaikkoja 
kuntaan

Arkesi tukena!
Olen 44-vuotias yhden lapsen äiti, koulutuk-
seltani olen rakennusarkkitehti ja personal trai-
ner. Olen myös neljän lapsen täti. Lapset ovat 
meidän tulevaisuus ja heille tulee turvata paras 
mahdollinen sellainen. Haluan olla mukana 
rakentamassa tätä tulevaisuutta.
Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, 
eikä sen toteuttamista tule vaarantaa korkeilla 
päivähoitomaksuilla. Koulutus antaa pohjan 
koko elämälle ja varhaiskasvatus on sen perusta. 
Lapsien tulevaisuus tulee rakentaa vahvalle pe-
rustalle, niinhän talot ja kuntokin rakennetaan.

Kirsi 46-v.

Mitä tekisin Täällä toisin? Paljon muuttaisin 
jos voisin!
Hoivaa lisää vanhuksille, aikaa yhdessäololle 
ja kertomuksille.
joten ...
Älä ole kaista, äänestä naista.
Uuttera ahkera ja toimelias työntekijä,
valmiina suuriinkin haasteisiin ...

Koulutukseltani olen terveydenhuollon 
sihteeri. Olen toiminut myös omaishoitajana, 
virallisena edunvalvojana ja syöpäsairaiden 
tukihenkilönä. Sydäntä lähellä on ollut van-
husten hoito.
Heinävesi on toimiva kunta. Työtä on tehtävä 
monen asian hyväksi, jotta kuntamme säilyisi 
toimivana ja kuntalaiset viihtyisivät omassa 
kotikunnassaan. Toivon, myös että Heinävesi 
säilyy itsenäisenä kuntana. Nyt tarvitaan 
kunnan asioista päättämään rohkeita ihmisiä. 
Itse toisin uutta näkökulmaa asioihin. Meitä 
naisia tarvitaan myös päätöksiä tehtäessä!

Asun vaimoni Annen kanssa Kermassa
Köysilahdella.
Olen ollut yli 20 vuotta luottamus-
tehtävissä.
Näihin on panostettava:
• vahva elinkeinopolitiikka
• työpaikkoja kuntaan
• vanhusten kotona asumisen tukeminen
• perusterveydenhoito omassa kunnassa
• lukion kehittäminen
• matkailun kehittäminen
• kunnan markkinointi

• tekninen johtaja
• Suomen kuntaliiton valtuuston jäsen
• Siun soten valtuuston jäsen
• Heinäveden kunnanvaltuuston puheen-
johtaja
• SDP Heinäveden TY:n taloudenhoitaja
Sotilasarvo: luutnantti res.
Harrastuksia: metsästys ja kalastus, mat-
kailu, ravintola- ja matkailuyritystoiminta, 
ruokakulttuuri, humanitaarinen toiminta, 
Heinäveden kunnan ja kunnan asukkaiden 
hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävä työ, 
Rinnekeskus Pääskyvuori

Olen 50 v. perheellinen, kahden aikuisen pojan isä.
Koulutukseltani olen insinööri (AMK). Olen tehnyt 
yli 30 v. työuran valtiolla eri tehtävissä. Nykyinen 
tehtäväni on työpäällikkö. Merkittävimpinä luotta-
mustoimina on tällä hetkellä: kunnanvaltuutettu ja 
kunnanhallituksen 2. vpj., H.veden työväenyhdis-
tyksen pj., H.veden Op hallintoneuvoston pj.
Vahvuutenani pidän yhteistyökykyä, vastuunkantoa 
ja maltillisuutta.
Haluan olla mukana rakentamassa elinvoimaista, 
itsenäistä ja houkuttelevaa Heinäveden kuntaa.
Asioita on vietävä eteenpäin yhteistuumin, reali-
teetit muistaen.

• Huolenpitoa ja hoivaa vauvasta vaariin. 
Peruspalvelut on säilytettävä Heinävedellä 
sote-palveluiden uudistuksesta huolimatta. 
Ikäihmisillä tulee olla oikeus valita, asuuko 
kotona vai asumispalveluyksikössä. Kotona 
asumiselle täytyy olla riittävät resurssit.
• Lukio on säilytettävä ja lapsiin ja nuoriin on 
panostettava. Etsivä nuorisotyö on säilytet-
tävä ennaltaehkäisevänä toimena nuorten 
syrjäytymisen estämiseksi.
• Omaishoitajille, myös työelämässä oleville, 
tulee turvata taloudellisesti mahdollisuus 
jäädä kotiin hoitamaan omaisiaan.

Ammatti: rakennusmestari, yrittäjä
Harrastukset: Veneily ja lukeminen
Olen syntynyt Savonrannalla 1952.
45 v. olen tehnyt töitä Toijalassa, josta
yli 20 vuotta yrittäjänä. Heinävedelle olen 
muuttanut 2015.
Luottamustoimet: Toijalan kaupungissa 20 v. 
luottamustoimissa mm: 12 v. valtuustossa,
8 v. teknisen lautakunnan puh. johtajana,
4 v. yleistentöiden lautakunnan puh.joht. ja
4 v. jäsenenä, 8 v. rak. lautakunnan jäsenenä.
Useiden isojen rakennushankkeiden puheen-
johtajana. Nyt olen Pääskyvuoren sijoittaja 
ja hallituksen puheenjohtaja.

Juvonen Sari (sit)
ratkaisuasiantuntija,
tradenomi (AMK)
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Lasten ja lapsiperheiden puolesta 
Haluaisin olla varmistamassa, että lapsiin ja 
nuoriin panostetaan jatkossakin, tarjoamalla 
mm. kattavat palvelut sekä riittävästi resurs-
seja ja tukitoimia. Annetaan meidän lapsille 
vahva pohja oman elämän rakentamiselle. 
Ymmärretään, että panostaminen lapsiimme 
juuri nyt, tuo panostuksen takaisin monin-
kertaisena, kasvattaen tasapainoisia ja osaavia 
aikuisia. Jos olet samaa mieltä, äänestä lasten 
ja lapsiperheiden ääni kuuluviin.
Koulutus: tradenomi /talous ja hallinto,
perhe: avomies ja 7-v. poika

ILMOITUSAUKEAMA, maksaja Heinäveden Työväenyhdistys ry

ME OLEMME TORILLA
to 23.3. ja to 6.4. klo 10 – 14

Tuuhan siekiin!
Hörpitään hernekeitot porukassa ja

haastellaan yhteisistä asioista.


