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PIDETÄÄN HUOLTA 
KUNNASTA.  
KUNTA 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 tarvitsemaan-
sa huolenpitoa ja meistä jokainen työtä 
ja turvallisen arjen.

Haluamme rakentaa Suomea, jossa 
jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain. 
Laadukas varhaiskasvatus, tasa-arvoi-
nen peruskoulutus ja osaamista tukeva 
toinen aste ovat tae sille, että lapsemme 
ja nuoremme pärjäävät myös tulevai-
suudessa. Toisen asteen muuttuminen 
aidosti maksuttomaksi helpottaa monen 
perheen arkea. Haluamme tukea perhei-
tä ja varmistaa, että elämän isompien 
tai pienempien murheiden kohdatessa 
kukaan ei jää yksin.

Jokaisella on oikeus hoivaan ja 
huolenpitoon. Ikäihmisten ympärivuo-
rokautisen 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 ikään-
tyä ihmisarvoisella tavalla.

Kunnissa päätetään toimivan arjen 
asioista. Koronaepidemia on entises-
tään 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. Vali-
taan niihin arkemme arvoiset päättäjät, 
jotka ovat valmiina tekemään työtä 
kuntalaisten parhaaksi. Nyt on aika 
äänestää!

SANNA MARIN
SDP:n puheenjohtaja, pääministeri

HYVÄT IMATRALAISET
Sen jälkeen kun synnyin elokuussa 1957 
Imatralla, on Vuoksessa vettä virrannut melkoi-
sesti. Näiden menneiden vuosikymmenien aikana 
on Imatra kehittynyt, kasvanut ja kutistunutkin. 
Yhteisten asioiden hoitaminenkin on muuttanut 
muotoaan vuosikymmenten aikana. 

Imatra on kuin iso perhe, jossa jokaisella per-
heen jä se nel lä on oma tehtävä ja paikka. Lasten ja 
nuorten tehtävänä on kasvaa ja kehittyä turvalli-
sissa varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöissä 
valmistautuen jossain vaiheessa ottamaan vastuu 
perheen toimeentulosta. 

Työikäiset varmistavat tällä hetkellä eläkkeellä 
olevien kanssa sen, että meillä on taloudelliset 
mahdollisuudet pyörittää perheen perusturvaa. 
Ikäihmisillä on monta tärkeää tehtävää perheessä 
mm tietotaidon ja kokemuksen siirtämisessä 
nuoremmille siinä  samalla kun viettävät ansaittua 
laatuaikaa. Perheen arki ei monilla pyörisi ilman 
isovanhempien, mummin ja ukin apua ja tukea. 

Perhe tarvitsee myös johtajan ja johdon, joka 
osaa kuunnella, keskustella ja laittaa toteutukseen 
yhdessä sovitut asiat. Imatralla niin kuin muissakin 
Suomen kunnissa valitaan kuntaperheen johto 
vaaleilla huhtikuussa. Meillä sosialidemokraateilla 
Imatralla on kattava työhönsä sitoutuva, kuunteleva 
ja päätöksentekokykyinen ehdokasjoukko nuorem-
pia ja vanhempia henkilöitä ehdolla vastuunkanta-
jiksi. 

Meille tärkeä arvo on, että 
pidetään kaikki mukana ja 
ketään ei jätetä. Tarjoamme 
Sinulle tulevaisuuden turvaa. 
Sinä päätät.

ILKKA NOKELAINEN
Imatran  
Sosialidemokraatit ry
Puheenjohtaja
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TULEVAISUUDEN TURVA
Politiikassa on kyse arvoista. Tasa-arvo ja 
solidaarisuus ovat sosialidemokraattisen politiikan 
kulmakiviä. Ne ovat arvoja, jotka ovat viitoittaneet 
politiikkaamme kautta historian aina tähän päivään 
saakka. Myös tulevaisuuden hyvinvointivaltiossa 
näiden arvojen on oltava kaiken keskiössä.

Me sosialidemokraatit haluamme, että jokaisella 
on työtä, josta saadulla toimeentulolla pystyy elättä-
mään itsensä ja perheensä. Palveluiden on pelattava 
niin, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen 
onnistuu.

Meille on tärkeää, että kukaan ei jää yksin. Kun 
työpaikka lähtee alta tai elämässä tapahtuu jotain 
odottamatonta, on yhteiskunnan turvaverkon oltava 
valmiina pehmentämässä iskua ja autettava ihmistä 
eteenpäin. 

Mahdollisuus omien unelmien toteuttamiseen on 
jokaisen lapsen oikeus. Lapsille on tarjottava hyvät 
eväät elämään, perheen tilanteesta riippumatta. 
Haluamme, että jokainen lapsi saa elää lapsuuttaan 
ja nuoruuttaan turvallisesti.

Meistä jokainen kantaa omalla tavallaan vastuuta 
yhteiskunnastamme. Veronmaksajana, vanhempana, 
palkansaajana tai yrittäjänä. Siksi yhteiskunnan on 
taattava arvokas vanhuus kaikille.

Näistä kaikista asioista huolehditaan kunnissa. 
Kunnallinen päätöksenteko on jokapäiväisiä asioita: 
lasten päivähoidon järjestämistä, koulutusta, 
turvallista vanhuutta. Siksi kuntien 
päätöksentekijöiksi tarvitaan arjen 
asiantuntijoita.

SDP toimii paremman arjen 
puolesta, lähellä sinua.

Pidetään huolta Imatrasta, 
Imatra pitää huolta meistä.

NIINA MALM
SDP 1. varapuheenjohtaja / 
kuntavaaliehdokas

Kuva: Jukka-Pekka Flander/SDP



VAALITEEMAT

2021-2025

Työ ja opiskelu
• Mioni -yrityspuisto ja yrityshautomo
• Etätyökaupunki
• Työttömien työllistäminen 
• Toisen asteen ammatillinen koulutus  

pysyttävä Imatralla
• Yrittäjien / yritysten houkuttelun Imatralle
• Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun 

aseman vahvistaminen

Liikkuminen ja vapaa-aika
• Mellonmäen kehittäminen
• Ukonniemen alueen kehittäminen
• Imatran edustan Saimaan rantojen ja saarien 

virkistyskäyttö ja luontopolut
• Vuoksen ja Mellonlahden kehittäminen 

luontomatkailukohteena
• Vuoksenniskan kentän kehittäminen

Imatran kehittäminen
• Keskustan ja muiden kaup.osien kehittäminen
• Tiivisyhteistyö lähikuntien kanssa
• Asuntopoliittinen ohjelma 

Kulkeminen ja 
liikenneyhteydet
• Henkilöjunaliikenne yhteys  

Imatra - Pietari - Imatra
• Paikallisjunaliikenne Etelä-Karjalassa
• Tavarajunaliikenne Eurooppa - Venäjä - Aasia
• Alueiden ja teiden kunnossapito

Kuntalaiset
• Kohtuu hintaista vuokra-asumista
• Hyvä ja riittävä hoiva kotona asuville vanhuksille
• Sotekeskus jatkossakin Honkaharjussa
• Nuorisolle tarvittavat vapaa-aikatilat
• Yrittäjien tukeminen ja kuuleminen
• Lapsiperheet ja heidän tulevaisuus
• Imatralla tulee säilyttää hyvä kulttuuritarjonta

ONNEA VAALI-
MATKAAN!
Vaalikampanjan loppusuora
alkaa häämöttää. Aloitin Imatran Sosia-
lidemokraatit ry:n vaalipäällikkönä loka-
kuussa 2020, tavoitteena saada mahdolli-
simman monta hyvää kuntavaaliehdokasta 
Imatralta edustamaan meitä tulevina 
vuosina paikallisessa päätöksenteossa. 
Varsinaiseen vaalipäivään on matkaa vielä 
toista kuukautta. Tavoitteena on hyvän 
vaalituloksen saaminen ja vahvan aseman 
säilyttäminen Etelä-Karjalassa. Vaalityö on 
ollut hyvin poikkeuksellista koronamaail-
massa, jossa meidän elämän normaaleja 
toimintoja on rajoitettu. Vaalikoneiden, so-
siaalisen median ja printtimedian merkitys 
tulee olemaan äärettömän tärkeä näissä 
kuntavaaleissa. 

Vaalipäällikön tehtävän näen aikaa 
vievänä ja vastuullisena tehtävänä. 
Taustalla vaalityössä on ollut useita 
paikallisyhdistyksen aktiiveja, joita ilman 
ei olisi mitenkään tultu toimeen. Tässä 
vaiheessa voidaan sanoa, että suurin osa 
työstä alkaa olla tehty. Kohta pallo siirtyy 
teille äänestäjät ja pääsette ennakkoon 
äänestämään. Kuntavaalit on aina meidän 
yhteinen ponnistus, jossa jokaisen yksilön 

merkitys on tärkeä. Meistä yksilöistä 
tulee se porukkaa, ketkä edustavat koko 
kaupunkia tulevina vuosina.

Ehdokashankinta on tätä kirjoittaessa 
vielä kesken. Imatran SDP on mielestäni 
pystynyt hankkimaan hyvän ja laadukkaan 
ehdokaslistan. Ehdokashankinta on 
edennyt aika lailla samalla tapaa kuin 
vuonna 2017. Kaksi selvästi erottuvaa 
muuttujaa ovat, että ehdokkaat miettivät 
ehdokkuutta kauemmin ja laajemmin eri 
puolueiden välillä ennen lopullista päätös-
tä. Toisena seikkana huomioni on kiinnit-
tynyt ehdokkaiden epävarmuuteen, että 
haluavatko he olla niitä henkilöitä 
ketkä päättävät kovin haasta-
vista asioita Imatralla. Imatran 
päätöksenteossa mennään 
kohti epävarmempia aikoja 
tulevaisuuden asettamien 
haasteiden vuoksi, kuten 
kaupungin talous ja tulevat 
suuret investoinnit.

Oma mottoni on aina 
ollut ”Asioilla on tapana 
järjestyä”. Luotan 
täysin meidän hie-
noon ja kasvavaan 
ehdokasporukkaan. 
Kiitos koko poru-
kalle ja tsemppiä 
kaikille!

Käy äänestämässä meitä, se on osaltasi  
paras kiitos koko vaalitiimin tekemälle työlle! 

Käy äänestämässä, koska äänelläsi on merkitystä. 

Äänestäessämme olemme aidosti  
tasa-arvoisia. Jokaisella on yksi ääni.

JANI TELKKÄ
Imatran Demarit
Vaalipäällikkö

SUNNUNTAINA 7.3.2021 | UUTISVUOKSI | 15MAINOSLIITE

RIITTÄVÄN  
AIKAISEN  
SEKSUAALI- 
KASVATUKSEN 
MERKITYKSELLISYYS
Kuinka nuorille suunnattu sek suaa-
li kas va tus tuottaa tulevaisuudessa hedel-
mää? Mitä hyötyä siitä on yhteiskunnalle? 
miksei voida mennä samaan malliin kuin 
aina ennenkin?

Ihmisen seksuaalisuus on tärkeä osa 
elämää ihan syntymästä kuolemaan 
saakka. Seksuaalisuus käsittää kaiken sen 
kanssakäymisen toisten ihmisten kanssa, 
ilmeet, eleet, kosketukset, sosiaaliset 
taidot ja toisten ihmisten huomioonot-
tamisen, mitä me ihmiset tehdään elä-
mämme aikana. Terve seksuaalisuus on 
osa tervettä itsetuntoa ja itsetuntemusta. 
Terve ihminen tietää mitä elämältä tahtoo 
ja mikä tuntuu itsestä hyvältä. Terve ihmi-
nen osaa ottaa huomioon toisten tunteet 
ja olla empaattinen sekä sympaattinen 
ihminen. Toimiva seksuaalikasvatus 
on siis osa ihmisen toimivaa kasvua ja 
kehitystä johon tulisi keskittyä tarkemmin, 
syvemmin ja aiemmin.

Seksuaalinen suuntautuminen on jokai-
sen ihmisen oma, henkilökohtainen asia 
joka tulee myös hyväksyä osana ihmisen 
elämää. Jokaisella meillä on oikeus olla 
juuri sellainen kun ollaan ja tykätä näistä 
asioista ihan omalla tavalla, tietenkin lain 
määrittämin rajoituksin. Tietoisuutta tu-

lee lisätä siitä että meitä on moneksi eikä 
omaa itseään tule hävetä vaan olla roh-
keasti omanlaisensa, aito ihminen. Aitona 
oleminen helpottaa kummasti elämää, 
kun kenellekään ei tarvitse esittää mitään 
muuta kuin on. Avoimuus tulee tiedon 
kautta ja tieto tulee ammattilaisten kaut-
ta, jotka haluavat tehdä työtä tällä saralla 
aktiivisesti ihmisten hyvinvoinnin eteen. 
Yhteiskunnalle hyvinvointi takaa paljonkin 
positiivisia vaikutuksia. Ja jos tätä 
työtä tehtäisiin jo ihan sieltä lapsuudesta 
saakka, niin miten tämä vaikuttaisikaan 
kenties yhteiskuntamme hyvinvointiin 
ja varmasti jopa ihmisten mielen hyvin-
vointiin, koska oman näköisen elämän 
eläminen on toki paljon helpompaa kuin 
esittää jotain muuta kuin mitä aidosti 
haluaa olla. Seksuaalikasvatuksen tulisi 
olla ihan yhtä tärkeä osa kasvatusta kuin 
muutkin toimet ovat ja tässä kohtaa tieto 
ei todellakaan lisää tuskaa.

Seksuaalikasvatukseen kuuluu myös 
erilaisista ehkäisy mahdollisuuksista 
kertomisen ja tietämyksen lisäämisen sekä 
mielestäni tähän tulisi kuulua myös ilmais-
ten ehkäisyvälineiden jakamisen nuorille/ 
nuorille aikuisille. Seksi on osa elämää eikä 
sen kieltäminen muuta sitä tosiasiaa että 
sitä kuitenkin harrastetaan. Tietämyksen 
lisääminen tässäkin asiassa 
lisää hyvinvointia sekä 
nautintoa elämää 
kohtaan, vähentää 
ei toivottujen ras-
kauksien määrää ja 
sukupuolitautien 
haittavaikutuksia.

PIA  
HELVERANTA



SDP:N EHDOKKAAT
IMATRALLA 
KUNTAVAALEISSA 2021

Niinimäki-
Sipolainen
Sari
palveluneuvoja

Lätt-Shahmardan
Katri
tuottaja / tulkki

Id
Lahja
viulunsoitonopettaja  / 
eläkkeellä

Beloff
Jari
ohjaaja
Sydämeltään 
Imatralainen

Malm
Niina
kansanedustaja
Liikettä ja Luovuutta

Kettunen
Reijo
sit.
muurari / laattamies

Gezuri
Sofian
vuorottaja
Sofkalla on asiaa!

Mattila
Heli
opiskelija
Sydän Imatralle sykkien

Kovanen
Tomi
lastausjärjestelijä
Käytä ääntäsi - Imatran 
vuoksi

Hasu
Mervi
terveydenhoitaja / 
eläkkeellä

Menna
Tomi
kalastusmestari

Kuikka
Tuija
kirjastovirkailija

Helveranta
Pia
etsivä nuorisotyöntekijä
Voimakkaasti pehmeä

Mustakallio
Turo
opettaja / eläkkeellä
Yhteinen itsenäinen 
Imatra 

Lajunen
Marko
yrittäjä
Yrittäjyys, koulutus ja 
palveluiden puolesta

Holappa
Pasi
linja-autonkuljettaja

Myllärinen
Titta
sit.
luokanopettaja, mat. 
aineenopettaja
Nupit Kaakkoon!

Lattu
Antero
insinööri / eläkkeellä

Häkkinen
Juuso
prosessihenkilö
Imatralaisia kuunnellen 
teemme järkeviä 
päätöksiä!

Niemi
Timo
laitosmies

Lind
Omar
yrittäjä
Hyödymmekö 
jaarittelusta?  
- Emme ainakaan  
minun mielestäni!

Hämäläinen
Veikko
insinööri / 
hallitusammattilainen 
Hhj KHo
Toveri tarvitsee 
ajattelevan Kaverin ... 
Kaveri järkevän Toverin
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Mynttinen 
Rauni
talouspäällikkö / 
eläkkeellä

Nissinen
Anne
myyjä
Vielä on virtaa 
valtuustoon!

KUNTAVAALIT
Ennakkoäänestys 

7.–13.4.2021
Vaalipäivä 
18.4.2021

www.facebook.com/imatrandemarit/www. twitter.com/IDemarit/ www.instagram.com/imatrandemarit/



Vesterinen
Heini
sit.
kirkkomuusikko
Heini Vesterinen  
– Nupit Kaakkoon

Smirnov
Marina
sit.
opettaja

Pulkkinen
Timo
autonkuljettaja

Äikää
Tarja
perushoitaja / eläkkeellä
Elinvoimalla  
hyvinvointia 
imatralaisille

Tanttu
Juho
diplomi-insinööri / 
asiantuntija
Ei yhtään uhoa  
– nyt tarvitaan Juhoa

Putto
Tuula
sähköasentaja

Telkkä
Jani
yrittäjä
Kuntalaiset edellä 
päätöksenteossa 

Rautiainen
Jukka
prosessihenkilö

Tella-Pulliainen
Pirjo
lähihoitaja / eläkkeellä
Yhteisten asioiden 
hoitamista vauvasta 
vaariin ja mummosta 
muksuun

Rautsiala
Suvi
tietotekniikan insinööri 
(AMK)
Lisätietoja minusta: 
www.suvinmaailma.fi

Tikka
Arto
järjestelymestari / 
eläkkeellä

Rita
Janne
vanhustyöntekijä / 
kiinteistönhoitaja
Alä huoli, mie hoijan

Tikka
Markus
prosessihenkilö
Yhdessä kohti  
parempaa Imatraa

Rossi
Jouko
postityöntekijä / 
opiskelija
Yhdessä olemme 
oikeassa

Tuomela
Jouni
koekoneinsinööri
Hyödyntämättömät 
voimavarat käyttöön

Smirnov
Daniil
opiskelija

TULEVAISUUDEN  

TURVA! 
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Piirainen
Iida
sit.
tuotantotyöntekijä

Tahkokallio
Anne
sit.
Vanhustyöntekijä

Pajunen
Anne
psykiatrinen sh. / 
psykoterapeutti
Sydämellä näkee 
parhaiten

Paldanius
Kari
TSV / eläkkeellä
Imatralaisten Työn ja 
Hyvinvoinnin puolesta 

Palovaara
Juha-Pekka
ohjaaja
Aina eteenpäin

Nokelainen
Ilkka
luottamusmies
IKE ASIALLESI

EHDOKASHAKU  
ON VIELÄ KÄYNNISSÄ 

JA EHDOKASLISTA 
TÄYDENTYY

Täydellisen ehdokaslistan  
voi tarkistaa 9.3.2021 jälkeen osoitteesta:  

https://imatrandemarit.fi/kuntavaalit-2021/

www.facebook.com/imatrandemarit/www. twitter.com/IDemarit/ www.instagram.com/imatrandemarit/



MEIDÄN IMATRA
Olemmeko unohtaneet tämän 
päivän Imatran? Onko tulevaisuutta 
ilman tätä päivää? 

Kaikki mitä olemme tehneet ja mitä 
tänään teemme vaikuttavat tulevaisuu-
teemme. Niinpä meidänkin tulevaisuus 
on jo alkanut. Tänä päivänä teemme 
parempaa tulevaisuutta, mutta olem-
meko unohtaneet kenelle tätä teemme? 

Ilman nykyisyyttä ei ole tulevaisuutta, 
joten eläkäämme ja suunnitelkaamme 
tulevaisuutta nykyisille asukkaille.   
Tietojen perusteella asumme alueella, 
joka kärsii muuttotappiota. Teemmekö 
Imatraa tulevaisuuden vähemmälle 
vai nykyiselle asukasmäärälle? Jos 
teemme tulevaisuuden asukkaille, 
joita laskennallisesti on vähemmän, on 
tulevaisuuden Imatralla varmasti vä-
hemmän asukkaita. Nykyisille asukkaille 
tehdessämme, voimme mahdollisesti 
vaikuttaa tulevaisuuteen positiivisesti 
ja saamme pidettyä asukkaita Imatralla. 
Jos taas haluamme satsata tulevai-
suuden asukkaisiin, olemmeko oikeasti 
kysyneet nuorilta, millainen on heidän 
tulevaisuuden Imatra? 

Mielestäni saamme tehtyä Imatrasta 

kaikille mukavan paikan elää ja vierailla, 
kun kuuntelemme oikeasti nykyisiä 
asukkaita. Nuorilla pitää olla mahdol-
lisuus opiskella, tehdä töitä ja viettää 
vapaa-aikaa Imatralla. Meidän pitää olla 
ylpeitä upeista nähtävyyksistämme, 
luonnosta ja mahtavista maisemistam-
me, ja ennen kaikkea huomata miten 
hienossa kaupungissa elämme. Nämä 
ovat meidän matkailuvalttejamme. 
Pidämme monia asia itsestään selvinä, 
emmekä näe miten hienoja asioita 
Imatralla on tarjottavana. Joskus on 
käytävä kauempana nähdäkseen lähelle, 
näin minä olen tehnyt.  

Tehkäämme töitä tulevaisuutemme 
eteen tänään ja huomenna. Kaikki yh-
dessä saamme Imatrasta hyvän paikan 
elää myös tulevaisuudessa. Emme unoh-
da ketään vaan pidämme kaikki mukana.

Meidän Imatra on tässä, nyt ja 
tulevaisuudessa. 
Minun sydämeni 
sykkii vahvasti 
Imatralle. 
Sykkiikö 
sinunkin?

Heli  
Mattila

YLEISKAAVA 
2040
Imatralla valmistellaan tällä 
hetkellä uutta yleiskaavaa. Kaavassa 
päätetään muun muassa mihin tontteja 
kaavoitetaan ja mihin virkistysalueet 
sijoitetaan. Yleiskaavan hyväksyy kau-
punginvaltuusto. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
päätökset kaavasta siirtyvät tulevalle 
valtuustokaudelle. Uusi valtuusto siis 
päättää sen, minne esimerkiksi tontteja 
kaavoitetaan ja missä virkistysalueet 
tulevat jatkossa sijaitsemaan.

Imatralla on useita hienoja virkistys- 
ja ulkoilualueita. Yksi näistä sijaitsee 
Saimaan rannalla Hosseinlahden ja 
Lempukan alueella. Alue on Imatra-
laisille hyvin tärkeä ulkoilualueena ja 
siksi se on ehdottomasti säilytettävä 
virkistysalueena jatkossakin.  

Alueen säilyttäminen ulkoilukäytössä 
on tärkeää myös matkailun kannalta. 
Luonto- ja elämysmatkailun suosio on 
koko ajan lisääntymässä ja matkailijat 

ovat jo nyt löytäneet alueen hienot 
ulkoilureitit. Etelä-karjalan maakun-
taohjelman mukaan Saimaa, luonto ja 
ympäristö ovat ainutlaatuinen resurssi 
elinkeinotoiminnassa ja virkistyskäy-
tössä hyödynnettäviksi. Tätä resurssia 
meidän tulee vaalia myös Imatralla. 

Kun uutta yleiskaavaa tehdään ja 
siitä päätetään, määritellään samalla, 
millainen Imatra meillä on tulevaisuu-
dessa. Onko se asukkailleen mieleinen 
ja matkailua tukeva Imatra upeine 
luontoineen vai onko se rannat raken-
tanut, asukkaitaan kuuntelematon ja 
arvokkaat luontonsa hävittänyt Imatra. 

Sinä äänestäjänä päätät, millainen 
Imatrasta tulee. Tuleva valtuusto on 
sellainen, jollainen 
äänestäjät halua-
vat sen olevan.

Suvi 
Rautsiala

IMATRALLA  
ON VIETÄVÄ  
DIGINEUVONTA 
OSAKSI KUNNAN 
PERUSPALVELUJA
Vuonna 2017 voimaan tulleessa 
kirjastolaissa lukee, että digitaidot ovat 
osa monilukutaitoa, jonka tukeminen on 
yksi kirjastojen tärkeimmistä tehtävistä. 
Jopa puoli miljoonaa suomalaista on 
täysin vailla digitaitoja, ja sen takia 
kirjastot on valjastettu antamaan tukea 
digitaalisten laitteiden ja palvelujen 
käyttöönottoon. Suurin osa neuvot-
tavista on ikäihmisiä, mutta nuorten 
joukostakin löytyy digitaidottomuutta 
Monella ikäihmisellä on digihätä ja se 
on vain korostunut koronaviruksen 
aikana. Esimerkiksi yhteyden pitäminen 
läheisiin ja sukulaisiin voi olla haasta-
vaa. Kokoustaminen tapahtuu tässä 
ajassa lähinnä etänä sekä ruokaostoksia 
tehdään verkossa kotiin toimitettuna. 
Puhumattakaan niistä peruspalveluista, 

jotka toimivat netissä, terveydenhuolto, 
raha-asioiden hoitaminen, lippujen 
ostaminen matkalle tai tapahtumiin jne. 
Digiosaamisen taito ja hallitseminen on 
tullut osaksi joka päiväistä elämäämme.

Itse olen ikäihmisten digitaitojen 
parantamisen puolesta puhuja, olen 
toiminut kouluttajana paikallisille se nio-
ri ryh mil le, sekä toivonut että tällainen 
koulutus otettaisiin osaksi kunnallista 
palvelua.

Imatralla uuden valtuuston pitää 
ottaa tämä asia vahvasti hoitaakseen 
ja vietävä digineuvonta osaksi kunnan 
peruspalveluja. Tämä sopii mainiosti 
mielestäni osaksi modernia kirjastopal-
velua. Digi on se sana mihin suuntaan 
Imatran  kirjastoja on viety viimeiset 10 
vuotta. Samalla toivotaan, että tämä 
lisäisi ymmärrystä, että miten tär-
keästä asiasta on kyse 
tässä nopeasti 
muuttuvassa 
maailmassa. 
Nyt tähän on 
mahdolli-
suus. Kiitos.

Jani  
Telkkä
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YHDESSÄ 
PAREMMAN 
IMATRAN 
PUOLESTA 
Ammatillinen koulutus: Ehdot-
tomasti säilytettävä mahdollisimman 
monipuolisena Imatralla. Näin turvataan 
tulevaisuuden työpaikat ja ammattitai-
toiset työntekijät. 

Tekojäärata: Imatra tarvitsee lähi-
tulevaisuudessa tekojääradan, koska 
nykyiset talvet ovat viime aikoina olleet 
leutoja ja ovat näin ollen lyhentäneet 
ulkojääurheilun harrastamisen mahdol-
lisuutta.

Katu- ja viemäriverkosto: Korjausve-
lan pienentäminen lisäämällä katu- ja 
viemäriverkoston korjaamista. Tehdään 
aluesaneeraukset kerralla loppuun. 

Vuoksi&kanavahanke: Emme näe 
Tainionkosken kanavan rakentamista 
taloudellisesti kannattavana investoin-
tina. Haluamme mieluummin kehittää 
Vuoksen aluetta virkistyskalastusta 
ajatellen. Näemme parempana vaih-
toehtona esimerkiksi Tainionkosken 
voimalaitoksen ohittavan kaupunkipu-

ron rakentamista vaelluskaloille. Tämä 
lisäisi kalojen kutupaikkoja ja Vuoksen 
omakantaista kalastoa. Mellonlahden 
aluetta on kehitettävä virkistysmielessä 
ja lahden vedenvaihtuvuus on saatava 
kuntoon.

Eksote: Eksoten palvelut säilytettävä 
Imatralla ja kehitettävä monipuolisem-
maksi, esimerkiksi päivystävä päihde- ja 
mielenterveysyksikkö takaisin Imatralle.

Nuoret: Nuorille on saatava keskus-
ta-alueelta nuorisotila, joka mahdollis-
taa monipuolisen toimin-
nan ja nuorisotilan 
pitää olla myös 
auki iltaisin ja 
viikonloppui-
sin. 

 

Jouko  
Rossi 

 Markus  
Tikka

OIKEUDEN- 
MUKAISEMPAA 
YHTEISKUNTAA 
RAKENTAMASSA
Opettajana minua tuskastuttaa, 
että yhteiskuntamme ei ole oikeuden-
mukainen. Siinä, missä rikkaus periytyy, 
periytytyvät myös syrjäytymisriski sekä 
matala koulutus- ja tulotaso. Pidennet-
tyä oppivelvollisuutta todella tarvitaan.

Myös terveydenhuoltojärjestelmäm-
me on eriarvoistava. Hyväosaisilla on 
mahdollisuus käyttää työterveyshuoltoa 
ja yksityisiä lääkäripalveluja. Julkinen 
terveydenhuolto on jatkuvassa sääs-
töpaineessa. Lähipalveluista on silti 
yritettävä pitää kiinni.

Tulotaso vaikuttaa tutkimusten 
mukaan ihmisten hyvinvointiin ja mah-

dollisuuksiin. Köyhimpien elinajanodote 
on lyhyempi kuin rikkaiden. Koetun 
terveyden erot kasvavat jatkuvasti.

Imatralla diakoniatyön suurin asia-
kasryhmä ovat köyhät vanhukset. Rahat 
eivät monilla riitä ruokaan, lääkkeisiin ja 
asumiskustannuksiin. Ei ole oikein, että 
ihmiset, jotka ovat rakentaneet meille 
tämän hyvinvointivaltion, joutuvat 
elämänsä ehtoopuolella kokemaan 
hoivan ja turvan puutetta. 

Sdp on tehnyt pitkäjänteistä työtä 
parantaakseen yhteiskuntamme oikeu-
denmukaisuutta. Työ on vielä kesken. 
Hyvinvointivaltion 
perusarvoista on 
pidettävä kiin-
ni. Jokaisella 
pitää olla 
mahdolli-
suus hyvään 
elämään.

Titta  
Myllärinen,

UUDEN  
EHDOKKAAN 
MIETTEITÄ
Viisas totuus ”me emme tiedä sitä, 
mitä me emme tiedä” pätee myös siinä, 
että me emme tiedä, kuka tarvitsee 
apua, ellei meille sitä kerrota. Siksi 
minua satuttavat isoin kirjaimin va-
rustetut lööpit, joissa sanotaan “hän ei 
saanut/hänelle ei tarjottu apua”.  Kaksi-
kymmentä vuotta Imatralla psykiatrian 
puolella työskelleenä tiedän, että vaikka 
kynnys on kuinka matala, siltikään 
emme tavoita kuin murto-osan avuntar-
vitsijoista.  Apua voi saada vasta kun on 
valmis sitä vastaanottamaan.  Meillä ei 
ole oikeutta kolkutella oville, eikä meillä 
ole röntgensilmää, jolla avuntarvitsijat 
tunnistaisimme.  

Mikä sitten estää avun piiriin hakeu-
tumisen?  Oman kokemukseni kautta 
liitän siihen häpeän.  Me kaikki olemme 

hävenneet jotain, mitä olemme tehneet. 
Se kuuluu elämään ja on tervettä.  Silloin 
kun ihminen häpeää itseään tai jotain 
itsessään, puhutaan sairaasta häpeästä 
ja ihminen tekee kaikkensa, ettei häpeä 
paljastuisi.  Avun piiriin hakeutuminen 
yleensä auttamatta paljastaa häpeän.  
Monet pystyvät salaamaan ongelmansa 
ja elämään sen kanssa. Avun hakeminen 
on paljon hävettävämpää. 

Millä häpeä poistuu ja päästään 
auttamisen alkuun?  Ainut keino on aito 
välittäminen, ihmisen tarinan kuunte-
leminen ja hänen rinnallaan kulkeminen 
niin kauan kun siihen on tarvetta.  
Tämä on ollut oma tapani ja tulee aina 
olemaan.  Sama välit-
tämisen ilmapiiri 
leimaa sosiaa-
lidemokratian 
maailmaa. 
Siksi SDP on 
valintani. 

Anne 
Pajunen



AMMATILLINEN 
KOULUTUS ON 
MAAKUNNAN 
”AINEETON  
PÄÄOMA”
Yhtenä tärkeänä ”ankkurina” 
yritysten maakunnassa pysymiselle on 
ammatillinen koulutus. Tämä ”aineetto-
man pääoman”, arvostetun osaamisen, 
jatkuva ylläpito ja uuden luominen 
niin tekniikan-, palvelun sektoreilla on 
ehdoton edellytys työnantajien olemas-
saololle ja uusien yritysten tulemiselle 
maakuntaan.

Koulutuskuntayhtymän tehtävänä 
on tuottaa osaavia ja motivoituneita 
ammattilaisia maakunnan elinkeino-
elämän palvelukseen sillä strategialla, 
jolla kunnat omistajina, näkevät omilla 
päätöksillään parhaaksi.

Päättäjien näkemys maakunnan ta-
louselämän menestykseen ja kestävään 
kehitykseen on oltava yhtenevä niin, 
kuntien, yritysten kuin ammatillisen 
koulutuksen näkökulmasta. On koulu-

tettava niin määrällisesti ja laadullisesti 
ammattihenkilöitä, jo olevien ja kuntiin 
tulevien työnantajien näkemykset ja 
vaatimukset huomioiden.

Etelä-Karjalan dimensiot ja yritys-
rakenne on ollut aina haasteellinen 
ammatilliselle koulutukselle. Ammatilli-
sen koulutuksen tulee jakautua opiske-
lijapaikkojen suhteen Lappeenrannan 
talousalue 60% ja Imatran ta lous-
alueel la 40%, näkemällä ja kuulemalla 
myös yritysten olemassaoloa kyseisillä 
talousalueilla.

Liikenteen-, logistiikan-, tiedon ja 
”datanväylät” ovat tulevaisuudessa 
entistä merkityksellisempiä kuinka 
ihmiset, infra sekä yritykset haluavat 
asennoitua maakuntamme kuntiin. 
Vastaavasti koulutuskuntayhtymän 
omistajaohjauksella on oltava yhtenäi-
nen ja selkeä näkemys millaista amma-
tillista koulutusta niin 
Lappeenrannan 
kuin Imatran 
opetusyksiköt 
tulevat 
jatkossa 
toteutta-
maan.

Veikko 
Hämäläinen

IMATRA JA 
ASUKKAIDEN 
KUUNTELU 
Yritin kaikkeni että saisin aloitettua 
kirjoituksen positiivisesti ja että 
kertoisin Imatran nähtävyyksistä sekä 
muusta mukavasta toiminnasta, meidän 
kansallisihmeestä. Jätän Imatran 
kehumisen väliin. Imatralaiset varmasti 
tietävät kuinka hyvä tai huono täällä on 
asua ja olla.  

Imatralaiset tietävät myös, että 
Imatralle tarvitaan uusia asukkaita, ja 
ennen kaikkea paljon uusia työpaikkoja. 
Imatra on panostanut matkailuun ja 
matkailun tuomilla työpaikoilla on yritet-
ty paikata kuihtuvaa karjalaiskaupunkia. 
Nyt myös rantarakentamisen ja kanavan 
Tainionkoskella on ajateltu osaltaan 
pelastavan kaupungin negatiiviselta 
väestönkasvulta. Mikäli kanava joskus 
oikeasti rakennettaan, niin toivottavasti 
kanavan rakentamisen ja ylläpidon 
rahoittaa joku muu taho kuin Imatran 
kaupunki.  

Hossukalaisena olen huolestunut 
myös meidän rantojen kohtalosta. Tosin 
Hossukan ja Lempukan rannat ovat 
olleet ennenkin rakentamisuhan alla. 
Onneksi edellisellä kerralla kuunneltiin 
kaupunkilaisia ja unohdettiin koko 
touhu. 

Kaupunkilaisten kuunteluun kan-
natta panostaa, otetaanpa esimerkki: 
muutama vuosi sitten myös venesa-
taman uudistaminen lähti liikkeelle 
strategiasta ja sen myötä ajatuksesta, 
että Imatran satama olisi uudistusten 
myötä eteläisen Saimaan houkuttelevin 
veneilykohde. Mitäpä unohtui? Unohtui 
kuunnella Imatralaisia veneilijöitä ja 
merkittävä määrä paikallisia kippareita 
veneineen vaihtoi satamaa. Opimmeko 
tästä mitään? 

Mitäpä jos jatkossa 
nyt kuitenkin 
kuuntelisimme 
kuntalaisten 
mielipiteitä, 
jooko!?  

Juho  
Tanttu

LUONTO JA  
LIIKUNTA –  
IHMEELLINEN 
IMATRA
Imatran vesistöt ja luonto antavat 
kuntalaisille ja luontomatkailijoille 
ainutlaatuisen ympäristön vapaa-ajan 
viettoon. Tulevaisuudessa ihmiset 
haluavat entistä enemmän viettää 
aikaansa luonnossa. Suomen puhdas 
luonto ja Saimaa kasvattavat suosiotaan 
matkailijoiden keskuudessa. Imatralla-
kin on mahdollisuus hyötyä tästä lisään-
tyvästä luonto- ja liikuntamatkailusta.

Saimaan rantoja ei saa rakentaa 
umpeen Lammassaaresta lähtevän 
luontoreitin varrelta, joka jatkuu 
Malonsaareen saakka. Päinvastoin. 
Parannetaan ja laajennetaan reittiä 
ja palveluita. Tehdään hyväkuntoisia 
polkuja, mitä pitkin on helppo liikkua. 
Rakennetaan reitille ympärivuotinen 
laavu ja wc. Esimerkkejä vastaavista 
retkeilyreiteistä ja palveluista löytyy 
pitkin Suomea.

Ukonniemi houkuttelee liikkujia 
ympäri vuoden. Kuntalaisilla ja 
matkailijoilla on jo nyt erittäin hyvät 
mahdollisuudet erilaisiin aktiviteettei-
hin alueella. Yksi iso mahdollisuus vielä 
kuitenkin kaupungista puuttuu.

Iso tekojää.
Tekojää mahdollistaisi laajasti 

kuntalaisten ja matkailijoiden luistelu-
harrastuksen näinä epävarmoina talvina 
ja olisi mitä parhain matalankynnyksen 
liikuntapaikka. Iso tekojää toisi jo 
itsessään kaupunkiin urheiluturisteja. 
Mutta kattamalla jää tehtäisiin Suomen 
mittakaavassa historiaa.

Suomessa ei ole yhtään katettua isoa 
tekojäätä.

Tässä olisi sellainen käyttämätön 
potentiaali, millä Imatra erottuisi ja 
viimeistelisi Ukonniemen yhdeksi 
vetovoimaisimmaksi 
alueeksi Suomen 
urheilukentillä.

Tomi 
Kovanen

KYLÄ JÄRVEN 
RANNALLA
Kauniin kaupunkimme ehdot-
tomiin vahvuuksiin kuuluu ympäröivä 
luontomme. Tätä voimavaraa tulee 
säilyttää ja kehittää kaikkien kuntalais-
ten käytössä myös tulevaisuudessa. 
Imatran pohjoisosan upeana luonto- ja 
virkistyskohteena on vähemmälle huo-
miolle jäänyt hieno järvemme Immala. 
Se tarjoaa puhdasvetisenä ja kaunisran-
taisena mielekkään rauhoittumispaikan 
arjen keskellä.

Kävely Seppoin polulla tuo luonno-
nystävälle joka kerta uusia kokemuksia 
rannan ja rantametsikön runsaslukuisen 
lintukannan muodossa. Kalastuksen 
harrastajille avautuvat myös erinomai-
set kalavedet monipuolisine saaliineen.

Raution kaupunginosan uimaranta 
on aikoinaan ollut meille Raution- ja 
Huhtasenkylän asukkaille ylpeyden aihe 
ja tärkeä virkistäytymis- ja tapaamis-
paikka kesäisin. Nykykunnossaan se 

on vain hoitamaton hiekkaranta, joskin 
kaunis sellainen edelleen. Haluaisinkin 
saada tämän kohteen kehittämisen 
ja palauttamisen entiseen loistoonsa 
vahvasti esille kaupungin tulevissa 
suunnitelmissa. Järkevä suunnittelu ja 
oikein kohdennetut toimenpiteet eivät 
välttämättä vaadi suurta taloudellista 
panostusta, mutta lopputulos voi yllät-
tää positiivisesti! 

Immalanjärven rannoilla on myös 
lukuisia muita kehittämien arvoisia 
kohteita. Niiden hyödyntäminen kunta-
laisten mielekkäänä virkistysalueena olisi 
perusteltua ottaa laajemmankin selvityk-
sen alle. Yhteinen tahtotila ja päättäjien 
toimet tulevaisuudessa 
luovat kauniille 
järvellemme 
mahdolli-
suuden 
saada an-
saitsemansa 
arvostus.

Jouni 
Tuomela
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VOIKO KITARAA 
SOITTAMALLA 
PARANTAA  
MAAILMAA?
Suurin osa suomalaisista harrastaa 
tai kuluttaa kulttuuria. Kulttuuri-termin 
alle yhdistyvät mm. draama, tanssi, 
musiikki, kuvataiteet ja kirjoittaminen 
liikuntaa - ruumiin kulttuuria - unohta-
matta. Kulttuuritoiminta ei ole lakisää-
teistä, eikä kaupungin ydintoimintaa, 
joten se on usein yksi ensimmäisistä 
säästökohteista silloin kun talous on 
tiukalla. Se tuottaa kuitenkin paitsi 
kaupunkilaisille väriä jokapäiväiseen 
arkeen, myös näkyvyyttä ulospäin, 
vetovoimaa ja paljon muuta sellaista, 
mitä ei voi rahalla mitata. 

Yksinäisyys, syrjäytyminen, stressi 
sekä mielenterveys- tai päihdeongel-
mat ovat tänäänkin monille totisinta 
totta. Useissa eri lähteissä todetaan 
kulttuurimahdollisuuksien osaltaan mm. 
lieventävän masennusta, ahdistusta ja 

stressiä vahvistaen mielen hyvinvointia 
sekä koettua elämänlaatua. Kulttuu-
ritoiminnot ovat tärkeä mahdollisuus 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja ne 
kuuluvat meille kaikille toimintakykyyn, 
ikään tai taloudelliseen asemaan katso-
matta. Iloitsen yhteistyöstä, jota jo nyt 
Imatralla on kaupungin, koulujen, päivä-
kotien sekä lukuisten eri yhdistysten ja 
toimijoiden kesken.  

”Luuletko, että kitaraa soittamalla 
voi parantaa maailmaa?”, kyselee Eppu 
Normaali ja jatkaa: ”En tiedä onko 
näin...”  Mielestäni kaupungin elinvoima 
ei näy vain suurissa tulevaisuuden 
hankkeissa -se näkyy myös kaupunki-
laisten kasvoilla! Imatralla on edelleen 
vireä, monipuolinen kulttuuritarjonta 
ja paljon aktiivisia toimijoita eri saroilla 
- sekä niitä kaikkein 
tärkeimpiä -

kuluttajia. 
Pidetään asiat 
tällä tolalla 
myös tule-
vaisuudessa!

Heini 
Vesterinen



KUNTAVAALIT  
Ennakkoäänestys 7.–13.4.2021  

Vaalipäivä 18.4.2021

ÄÄNESTÄMINEN VAALIPÄIVÄNÄ 18.4.2021
Vaalipäivänä äänioikeutettu voi äänestää vain ilmoituskorttiin 
merkityssä paikassa klo 9-20 välisenä aikana. Oman äänestys-
alueen ja äänestyspaikan voi tarkistaa ilmoituskortista. 

001 VUOKSENNISKA / VUOKSENNISKAN KOULUKESKUS
Vuoksenniskantie 96
55800 Imatra

002 TUULIKALLIO / TAINIONKOSKEN ENTISEN KOULUN  
(NYK. TAITEIDEN TALO)  ERILLINEN RUOKALARAKENNUS
Telkänkatu 2
55120 Imatra

003 MANSIKKALA / MANSIKKALAN KOULUKESKUS
Koulukatu 2
55100 Imatra

004 RAJAPATSAS / KOSKEN KOULUKESKUS, LYSEON JUHLASALI
Kanavakatu 6
55100 Imatra

005 IMATRANKOSKI / TIETO-TALO
F.O.Virtasenkatu 6
55100 Imatra

imatrandemarit.fi

Äänestysajat ja -paikat

ELÄVÄÄ  
ELÄMÄÄ!
Olen saanut toimia jo kolme 
vaalikautta imatralaisten viestin-
viejänä kaupunkimme hallinnolle ja 
johtaville viranhaltioille, sekä osallistua 
imatralaisten arkeen vaikuttavaan 
päätöksentekoon. Tehtävä on ollut 
mielenkiintoinen ja ajoittain raskaskin, 
mutta antoisa.

Kuluvalla vaalikaudella varsinaisen 
valtuustotyön lisäksi olen toiminut 
kaupungin hallituksen jäsenenä ja 
kaupunginhallituksen edustajana 
Hyvinvointilautakunnan työssä, sekä 
maakunnallisen Pelastuslautakunnan 
varapuheenjohtajana.

Hyvinvointilautakunnan kanssa 
työskentely sai uutta syvyyttä isäni 
muistisairauden hoidon käytyä äidilleni 
ylivoimaisen raskaaksi. Hoitokodin 
suoma hoiva ja hyvät olosuhteet ovat 
parantaneet isäni vointia. Korona pan-
demia kevään myötä minulla oli ilo saa-
da ensimmäinen lapsenlapseni. Kevään 
poikkeukselliset olosuhteet toivat oman 
lisän tähän perheellemme niin tärkeään 
tapahtumaan. Kuluneella valtuusto-
kaudella minulla on ollut mahdollisuus 
kokea suomalaisen sosiaali- ja terveys-
palveluiden toimivuus, samanaikaisesti 
ollen mukana siinä päätöksenteossa, 
joissa toimintaedellytyksiä näille arjen 
sankareille luodaan.

Jos emme kykene kääntämään 
kaupungin kehitystä kasvu-uralle, tulee 
oman haasteensa luomaan kaupungin 
laskeva väestömäärä, jolle on pystyttävä 

turvaamaan eri elämän vaiheisiin liit-
tyvät palvelut päivähoidosta kouluihin, 
sekä ikääntyvien ihmisten kotihoito ja 
ateriapalvelut kapenevasta veropohjas-
ta huolimatta.

Yksi tekijä kaupungin vetovoimai-
suudessa ovat liikuntapaikat ja niiden 
kohtuuhintaiset palvelumaksut, sekä 
monipuoliset ulkoliikunta mahdollisuu-
det. Nyt Ukonniemen harraste paikko-
jen lisäksi on aika panostaa Mellonmäen 
kehittämiseen.

Kunnallispolitiikka on pitkäjänteistä 
yhteistyötä. Monet edellisillä valtuus-
tokausilla esittämäni ajatukset ovat 
ensi tyrmäyksen jälkeen toteutettu tai 
tullaan toteuttamaan. Näin on käynyt jo 
Paperharjuntien pyörätielle, opiskelijoi-
den maksuttomalle paikallisliikenteelle 
sekä viimeisimpänä karavaanarialueen 
siirto Saimaan rantaan ja koirapuiston 
rakennus Ukonniemeen. 

Monen monta toivetta kaupunkimme 
kehittämiseen olen teiltä saanut, alkaen 
kunnallistekniikan ylläpidosta aina 
maalle rakennettaviin mattolaitureihin.

Olin jo aikeissa vetäytyä kunnallis-
politiikasta, kunnes monien kanssanne 
käytyjen keskusteluiden myötä ymmär-
sin tarpeen tavalliselle pienipalkkaiselle 
kuntavaaliehdokkaalle, 
joten tässä sitä 
ollaan ehdok-
kaana toivoen 
olevani luot-
tamuksenne 
arvoinen.

Anne 
Nissinen

NÄIHIN 
ASIOIHIN TULISI 
KIINNITTÄÄ 
HUOMIOTA:
- Kaupunginosien yhdenvertaistaminen 
- Lasten- ja nuorten terveydenhuolto-

palvelut paremmalle mallille.
- Säilyttää virkitysalueet.  

Ei pilata niitä rakentamalla!

- Kaupungin julkiset rakennusurakat 
oman kaupungin firmoille.

- Vanhustenhuollon laatuun  
kohennusta.  

- Peruskouluun  
riittävästi  
turvallisia 
aikuisia. 

Reijo  
Kettunen
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www. twitter.com/IDemarit/
www.instagram.com/imatrandemarit/
www.facebook.com/imatrandemarit/


