Puheenjohtajalta
10.2.2017

Arvoisat lukijat!
Vuosi on edennyt pitkälle ja alkaa kevät auringon paisteet piristämään meitä täällä pohjolassa.
Mikäs sen mukavampaa, kun kesää kohti ollaan menossa kovaa vauhtia, joten nautitaan nyt
kevättalven raikkaasta ilmasta.
Eletään jännittäviä aikoja! Kuntavaalit lähestyvät ja ollaan tilanteessa, jossa gallupit ovat olleet
meille Demareille suotuisia ja asemamme on vahvistunut. Täällä Savonlinnassa haluamme olla
kehittämässä palveluita kuntalaisten tarpeiden mukaisiksi, jotta kaikille olisi tarjolla laadukkaat
lakisääteiset kuntapalvelut. Meidän tulee myös ajatella minkälaisen Savonlinnan tulevaisuudessa
haluamme.
Sipilän hallitus kokoontui palaveriin miettimään tulevaisuuden metkuja. Tulevia päätöksiä ollaan
julkistamassa vasta kuntavaalien jälkeen, joten pelolla odottelen mitä tuleman pitää.
Nyt puhutaan paljon osallistavasta sosiaali- ja työttömyysturvasta ja niiden vaikutuksia on tutkittu.
Itse pidän suunnitelmia kansalaisia eriarvoistavana ja näen suunnitelmat keinotekoisena kokeiluna
tilastojen kaunistamiseksi. Henkilö laitetaan tekemään vapaaehtoistyötä pienellä korvauksella,
josta toiset saavat ihan kunnollista palkkaa.
Meillä täällä Savonlinnassa ja ympäristökunnissa on paljon työttömyyttä. Pitkäaikaistyöttömiä on
suuri määrä. Mielestäni he tarvitsevat ihan oikeita työllistämistoimia ja mahdollisuuden, vaikkapa
uudelleen taikka ammattia tukevaan koulutukseen. Nyt on kuitenkin ammatillisesta koulutuksesta
tehty mittavia säästöjä, joten ei ihme jos aktiivisuus työttömien hakeutua koulutukseen vähenee.
Tämä lisää myös huomattavasti syrjäytymisen riskiä.
Maksuton varhaiskasvatus on meille SDP:lle yksi tulevaisuuden tavoitteista. Maksuttoman
varhaiskasvatuksen vaikutukset ovat varmasti positiivisia, sillä silloin pienemmälläkin palkalla
voidaan saada tarpeellinen toimeentulo. Se, että jäädään kotiin maksullisten palveluiden
lohkaistessa ison osan palkasta, ei palvele tätä yhteiskuntaa. Me haluamme tasa-arvoisen
mahdollisuuden kaikille lapsille hyvään, laadukkaaseen ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Lasten ja nuorten koulutuksessa tulee myös mahdollistaa laadukkaat tasapuoliset oppimisvälineet.
Tämä ei nykyisin toteudu, vaan samassa kunnassa voi olla käytössä eriarvoisia välineitä
oppimiseen. Tiedän, että myös Savonlinnassa välineet vaihtelevat koulujen kesken ja tasapuolisuus
ei näin toteudu. Siinä on yksi tulevan valtuustokauden tehtävistä. Meillä ei saa olla kouluissa
eriarvoista oppimisen mahdollisuutta. Laadukkaiden oppimisvälineiden mahdollistaminen antaa
myös opettajille tasapuolisen toteutuksen opettamistyössä.
Kouluympäristöä on kehitettävä mielekkäämpään suuntaan ja erilaisen kerhotoiminnan lisääminen
koulumaailmaan on tervetullutta. Harrastusmahdollisuudet tulisivat olla samat perheen
varallisuudesta riippumatta.
Köyhyys on lisääntynyt maassamme ja leipäjonojen pituudet ovat kasvaneet. Mitä Sipilän hallitus
on tehnyt asialle. Vienyt vähäosaisilta lisää, niin että he ovat vieläkin huonommassa asemassa. Nyt
ohjataan lisää varoja heille kenellä sitä jo on ennestään. Tämä ei ole oikein.
Monet sairastuneet odottavat kuntoutustukien päätöksiä aivan liian pitkän aikaa. Rahaa ei saa
elämiseen edes sitä vähää määrää, mikä kuuluisi saada. Miksi näin on? Eikö kaikille tulisi taata
toimeentulo, myös silloin kun ei pysty töitä tekemään ansaitakseen elantonsa.
Sipilän hallituksen toimilla köyhyys lisääntyy edelleen.
Tähän kaikkeen on olemassa vaihtoehto. Jo kuntavaaleissa voit aloittaa muutoksen. Äänestämällä
vaaleissa ja äänestämällä SDP:n ehdokasta!

TERVETULOA VAALITAPAHTUMIIN KESKUSTELEMAAN
KUNTAVAALIEHDOKKAITTEMME KANSSA!
Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kestävä hyvinvointi ja oikeudenmukainen yhteiskunta
rakentuvat ihmisten tasa-arvoisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen pohjalle. Tasa-arvon
edistäminen rakentuu tasapuolisesta kohtelusta ja erityisryhmien huomioimisesta
työelämässä, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa.
Hyvää kevättalvea teille lukijat!
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