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Arvoisat lukijat!

Ensilumien sataessa maisema kirkastuu ympärillämme ja syksyn pimeys väistyy. Lumien tulo on
ollut iloinen asia varsinkin lapsille, joilla riittää puuhaa ulkoleikeissään. Talvilajien harrastajat
voivat myös olla tyytyväisiä ja moni pääsee nauttimaan harrastuksien riemuista. Toki talvi tuo
myös ongelmia, sillä lumitöiden tekoa kaikki eivät pidä mielekkäänä. Minä itse koen, että
vuodenajat ovat meille rikkaus ja varsinkin täällä pohjolassa niiden vaikutus on suuri.

USA sai tällä viikolla uuden presidentin ja jo ennakolta tiedettiin kisan olevan hyvin tiukka.
Trumpin voitto oli kuitenkin yllätys, koska hänen esiintymisensä oli ollut hyvin ailahtelevaa.
Mielipiteet hänellä ovat olleet rasistisia ja varsinkin naissukupuolesta hän on puhunut ikävään
sävyyn. Ovatko populismi ja rasistisuus ne arvot millä tulevaisuudessa saa valtaa. Trumpin
lupaukset ovat olleet suuria, mutta jää nähtäväksi mihin hän pystyy vaikuttamaan ja toteutuvatko
lupaukset.

Täällä Etelä-Savossa puuhataan jo kovasti maakuntauudistusta ja toki paljon tekemistä riittääkin,
ennen kuin valmista tulee. Maakuntauudistukselle on valittu johtoryhmä, joka puolestaan on
nimennyt valmistelutyöryhmät. Maakuntauudistuksella on myös ohjausryhmä, jossa ovat mukana
myös Savonlinnan kaupungin sekä Sosterin edustajat.
Uudistus tulee viemään päätöksentekoa edemmäksi kuntalaisista ja lähidemokratia heikkenee sen
myötä. Voimmeko enää vaikuttaa lähipalveluihin ja onko kuntapolitiikka enää mielekästä?
Tulevaisuus näyttää sen mihin muutokset johtavat ja myös mitä vaikutuksia niillä meidän
elämäämme on.
Suurimpana muutoksessa ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen. Tuoko muutos
kustannusten hillitsemistä, kun valinnan vapautta tulee huomattavasti enemmän. Uudistuksen
alkuperäinen tavoite oli julkisten palveluiden kehittäminen, sekä niiden tasapuolinen tarjonta ja
laatu koko maamme alueella. Nyt näyttää siltä, että halutaankin ohjata verovaroja yksityisille
toimijoille. Voi myös olettaa, että asiakas maksaa tulevaisuudessa palveluita käyttäessään entistä
enemmän kustannuksista, omasta pussistaan. Tämä on toteutuessaan huolestuttava suuntaus ja
voi olla niin, että se lisää yhteiskunnallisia ongelmia entisestään.

Kuntavaalit käydään tulevan vuoden huhtikuussa. Vaalien tulos näyttää suomen poliittisen
suuntauksen. Kuntavaaleissa valitaan päättäjiä tehtäviin, joiden vaikutus kohdistuu
arkielämäämme. Oman kunnan kehittäminen on kuntalaisista valittujen valtuutettujen tehtävänä,
sekä mihin suuntaan kuntaa tulevaisuudessa ohjataan. Kunta-asiat ovat meidän yhteisiä!
Tulemme esittelemään sivuillamme Savonlinnan demareiden ehdokkaita ensi vuoden alkupuolelta
vaalipäivään saakka. Kannattaa käydä tutustumassa ehdokkaisiin, mutta myös meidän uusiin
kotisivuihimme. Olemme vaalityössämme eripuolilla Savonlinnaa ja toivomme näkevämme teitä
lukijoita tapahtumissamme. Tapahtumista ilmoitamme myös täällä kotisivuillamme.

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN KANSSAMME!
Hyvää loppuvuotta 2016 kaikille!

Sosialidemokratian päämääränä on vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden
oikeudenmukainen yhteiskunta. Siinä jokainen toimii kykyjensä mukaan oman ja yhteisen
hyvinvoinnin puolesta. Ympäristöstä ja jokaisesta ihmisestä pidetään huolta.
Oikeudenmukaisuus syntyy oikeuksien ja vastuun tasapainosta. Se toteutuu vapauden
yhteiskunnassa, jossa vallitsee demokratia ja solidaarisuus, yhteisvastuu.
Sosialidemokratian ihanteet ja tavoitteet ovat nähtävissä olevia mahdollisuuksia
korkeammat. Unelmat, tahto ja poliittinen toiminta muuttavat todellisuutta ihanteitamme
kohti.

