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REILUMPI TYÖELÄMÄ –
TASA-ARVOA HYVINVOINTIIN
Reilumpi työelämä
Toimeentulo yhdestä työstä.
Nollasopimukset kuriin.
Työttömien aseman parantaminen.

Tasa-arvoa hyvinvointiin
Minimitoimeentulon turvaaminen.
Maksuton toisen asteen koulutus.
Perhevapaauudistus.
Oikeus ikääntyä arvokkaasti.

Jokainen,
ihan jokainen,
on sen arvoinen,
että hänestä
huolehditaan.

ANNE PAAVILAINEN

Toimitsija, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Perusturvalautakunnan jäsen
Kaupunkikehityksen lautakunnan puheenjohtaja

www.annepaavilainen.fi
Satakunnan Demari
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Matkalla eduskuntaan!
Nämä eduskuntavaalit ovat poikkeuksellisen tärkeät, sillä edellinen hallitus
on kurittanut kaikkein heikoimmassa
asemassa olevia ennennäkemättömällä vimmalla. Siksi sosialidemokraattien on saatava selkeä enemmistö näissä vaaleissa. Jotta saadaan aikaiseksi
muutos.
Anne Paavilainen on rohkea vaikuttaja ja työelämän asiantuntija. Anne
on ollut mukana ammattiyhdistysliikkeessä opiskeluajoista asti, työskennellyt sekä lastensuojelussa ja työllisyydenhoidossa että nyt toimitsijan
tehtävissä palvelualojen ammattiliitos-

sa. Äitinä Anne ymmärtää omakohtaisesti myös lapsiperheiden kohtaamat
haasteet. Hänellä on siis vankka kokemus siitä, miten yhteiskuntaa tarvitaan apuun silloin, kun ihmisen omat
voimat eivät riitä. Ja miten yhteiskunta
voi tarjota tasa-arvoisemmat mahdollisuudet tulevaisuuteen kaikille, lähtökohdista riippumatta. Kaupunginvaltuutettuna Anne tekee sitä työtä jo nyt
paikallisesti, mutta eduskunnassa asioihin voi vaikuttaa valtakunnallisesti.
Olemme Annen kanssa kiertäneet
ahkerasti eri puolilla Satakuntaa tapaamassa ihmisiä ja kuuntelemassa

mitä heillä on sydämellään. Kohtaamiset ovat olleet rohkaisevia, sillä ihmiset
todella haluavat muutosta ja me uskomme, että sen aika on nyt.
Annen matkassa pysyt parhaiten
seuraamalla Annen verkkosivuja osoitteessa www.annepaavilainen.fi. Tule sinäkin juttelemaan!
Painohetkellä tiedossa olevat tapahtumat löytyvät myös tästä lehdestä.
Maija Kuusisto-Länsineva
Annen vaalipäällikkö
kaupunginvaltuuston jäsen
kaupunginhallituksen jäsen

Ammattikoulutuksen
kunnia on palautettava
Sipilän hallituksen pitkän syntilistan yksi suurimmista virheistä oli koulutukseen kohdistuneet massiiviset, lähes
miljardiluokan (700 miljoonaa) leikkaukset. Eniten pantiin
kärsimään ammatillinen toisen asteen koulutus, josta leikattiin 250 miljoonaa euroa.
2010-luvun aikana ammatillisen
koulutuksen resursseista on kadonnut kaikkiaan 30 %. Se on kohtalokas suonenisku koulutusalalle, jolla
piti samanaikaisesti toteuttaa `vuosisadan reformi`, jonka piti ”johtaa
Suomi osaamisen huipulle ainakin
Euroopassa, mutta mieluusti koko
maailmassa.” Opetusministerin mukaan reformin läpivieminen onnistuisi erinomaisesti niukkenevien resurssienkin oloissa: Kysymyshän on
laadusta – ei määrästä.
Kuinkas kävikään? Leikkausten
johdosta 1600 ammatillista opettajaa on saanut kenkää. Opiskelijoiden lähiopetusta on vähennetty vii-

MAANRAKENNUS
Kärkkäinen Jouko Oy

•
•
•
•
•

Maanrakennus
Maansiirtotyöt
Maanrakennustyöt
Maansiirto
Kunnallistekniikka

Harri Kivenmaa
kunnallisneuvos,
Satakuntaliiton hallituksen jäsen
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Syntynyt häly kertoo siitä, että kaikki ei todellakaan ole mennyt kuin
Strömsöössä.
Olisikohan nyt aika seisahtua. Alkajaiseksi voisi palauttaa amis-koulutuksesta leikatut resurssit. Samalla
voisi pohtia uusiksi oppilaitoksen ja
työnantajien vastuunjakoa kaikkein
tärkeimmästä, eli opiskelijoista.
Sen jälkeen voisi miettiä, olisiko
koko toisen asteen koulutuksen uudelleenorganisoinnissa mieltä, eli
voisiko ammatillista ja lukiokoulutusta lähentää vastaamaan vieläkin
paremmin tulevaisuuden osaamishaasteita. Ja kaiken voisi aloittaa pidentämällä oppivelvollisuutta 18
ikävuoteen. Suomella ei ole varaa
yhteenkään syrjäytyneeseen lapseen
tai nuoreen!

VARATTU

puh. 0400 322 577
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kossa viidestä päivästä jopa kahteen
ja korvattu `itsenäisellä` opiskelulla,
jota opiskelijat harjoittavat verkossa
googlettamalla, tai sitten ei…
Reformin johtoajatus oli lähentää työelämää ja koulutusta, siirtyä
yhtenäisesti etenevistä ja samansisältöisistä opinnoista yksilöllisesti
eteneviin ja osaamisperusteisiin tutkintoihin, joiden piti johtaa laadukkaampaan ja motivoituneempaan
oppimiseen. Näin siis teoriassa!
Käytännössä näyttää siltä, että
täsmälleen päinvastoin on käynyt:
Ammatilliset opettajat sanovat, että
opiskelijoiden näytöistä pyritään tekemään sellaisia, että niistä selviää,
vaikkei osaisikaan, sillä rahaa koulu saa suoritettujen tutkintojen mukaan. Opiskelijoita vastaanottavat
yritykset taas ovat kauhuissaan opiskelijoiden osaamisen romahduksesta, ja kritisoivat voimakkaasti opetusvastuun siirtämisestä yrityksiin.
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MINÄ – Anne Paavilainen
Minun tarinani alkoi Pohjois-Pohjanmaalla, ensilumien aikaan vuonna
1984. Se, mihin tie on minut kuljettanut, on monessa kohdassa yllättänyt
minut itsenikin. Nivalassa lapsuuden ja nuoruuden vietettyäni muutin
Harjavaltaan vuonna 2003. Aluksi satakuntalaistuminen haastoi varsin
rempseää pohjanmaalaista, mutta muutamien mutkien kautta tie toi
kuitenkin takaisin Harjavaltaan. Kodille ja perheelle se oli hyvä paikka.
Nyt, vuosien myötä huomaan itsekin ”satakuntalaistuneeni” jo vähintään
kohtuullisesti.
Työhistoriani on virallisesti alkanut vanhainkodista kaupungin tarjoamista
nuorten kesätöistä ja kulkenut mansikanpoiminnan, grillimyyjän työn, lastensuojelu- ja perhetyön, etsivän nuorisotyön ja työllisyydenhoidon sekä
työhönvalmennuksen kautta ammattiliiton toimitsijaksi. Työt ovat pääsääntöisesti
olleet tavalla tai toisella työtä, jota on tehty ihmisten hyväksi. Siinä minä olen parhaimmillani. Työtäni teen ja elämääni elän
koko sydämelläni, parhaimpaani pyrkien,
sitkeästi tavoitteita kohti enkä ihan pieniin
vastoinkäymisiin luovuta.
Politiikan kentällä on tapahtunut viimeisimmällä hallituskaudella paljon. Se
mitä tulevalla kaudella pitää tehdä, on
politiikan suunnan muutos. On siirryttävä
leikkauksista investointeihin. Käännettävä

katseet siihen, että investoidaan Suomen
tulevaisuuteen, eikä leikata koko ajan ihmisten mahdollisuuksia pysyä mukana.
Yhteiskunnan eriarvoisuus on lisääntynyt
paljon ja sen kehityksen pysäyttämiseksi
on tehtävä töitä hartiavoimin.
On pohjimmiltaan kyse siitä, millä arvoilla politiikkaa halutaan tehdä. Minä
haluan tehdä politiikkaa oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa parantaen. Haluan
rakentaa tulevaisuutta yhdessä sopien ja
varmistaen, että pidetään kaikki mukana.
Minun mielestäni tavoittelemalla reilumpaa työelämää ja tulevaisuuteen investoimalla sekä panostamalla ennaltaehkäisyyn ja hyvään hoitoon, turvataan meidän
kaikkien tulevaisuus.
Jokainen, ihan jokainen, on sen arvoinen, että hänestä pidetään huolta.

Miksi Anne?
”Sanavalmis ja yhteistyökykyinen edunvalvonnan
ammattilainen, jolla neuvottelutaidot ovat hallussa.
Näitä ominaisuuksia tarvitaan myös eduskunnassa,
siksi Anne on loistava valinta.”
Jaana Ylitalo, Edunvalvontajohtaja
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

”Tasapuolinen ja oikeudenmukainen työelämä on aina
ollut lähellä minun sydäntäni. Asiasssa on vuosien
mittaan tapahtunut edistymistä, mutta paljon on
vielä työtä tehtävänä tavoitteen saavuttamiseksi.
Olen huomannut, että Annen arvomaailma on saman
suuntainen, siksi Anne. Äänestä sinäkin työelämän
asiantuntija eduskuntaan.”

Faktoja
Perhe: Aviomies, 6- ja 8-vuotiaat tytöt ja koira.
Bravuuri keittiössä: Kinkkupasta
Lempiurheilulaji: taistelulajeihin pohjautuva BodyCombat
Suosikkisupersankari: Elli Vaara / Ihmeperhe
Lempivuodenaika: Talvi
Horoskooppi: Skorpioni
Motto elämässä: Maailmaa voi muuttaa.
Tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.
Rentoudun: Puhelin kiinni, kiireetöntä aikaa
viettäen perheen tai ystävien kanssa.

Koulutus:
Sähköasentaja (2003)
Sosionomi AMK (2007)
Sosionomi YAMK (2014)

Reijo Nummikari, Harjavalta
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja

”Helposti lähestyttävä, rohkea,positiivinen ja
yhteistyökykyinen tahtonainen.
Työelämän asiantuntija.
Hyvinvointi kuuluu kaikille,sanoo Anne.”
Marjatta Sutinen, Kokemäki
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

”Äänestän Annea, äänestä sinäkin aitoa, osaavaa,
nuorta ja innokasta tulevaisuuden lupausta!”

Pirjo-Riitta Tuomela, Harjavalta,
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Anne elämänsä alkutaipaleella.
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Matkalla eduskuntaan

ANNE PAAVILAINEN
Tavattavissa:
4.4. klo 9.30 -11 Säkylän tori, klo 12-14 Luvian tori
6.4. klo 12 -14 Harjavalta, K-supermarket Mylly, soppatykki
10.4. Klo 14-15 Kokemäki, Café Uno, Keskiviikkokaffet
11.4. klo 15 -16 Ulvila, K-supermarket Hansa
12.4. klo 15 -17 Harjavalta, K-supermarket Mylly, makkaraa
13.4. klo 9 -9.45 Eurajoen tori, klo 10.15 -11.15 Rauma
		 klo 12 -16 Pori
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Miksi Anne?
”Anne tietää mitä haasteita opiskelu- ja työikäinen väestö kohtaa arjessaan.
Hän haluaa tehdä yhteiskunnastamme oikeudenmukaisen ja reilun, eikä
häntä noin vain hiljennetä. Kaikki tärkeitä ominaisuuksia kansaa edustavalle!”

”Eduskuntaan tarvitaan Annen kaltaista päättäjää, joka uskaltaa sanoa
mielipiteensä ja on tarvittaessa periksiantamaton ja sisukas.
Henkilönä helposti lähestyttävä ja kuuntelija, jolla on arvot kohdallaan.”
Markku Rauta, Harjavalta, kunnallisneuvos,
kaupunginvaltuutettu, Satakuntaliiton valtuuston 2. varapuheenjohtaja

”Anne on nuori, tuore ehdokas ja vielä nainen sekä äiti että puoliso.
Hänellä on arvot ja asenteet kohdallaan. Aikaan saava.
Ulospäin suuntautuva ja hyvä keskustelija. Hyvä paketti!”
Eija Vajavaara, Harjavalta
teknisenlautakunnan jäsen

Mainoksen maksaa Miapetra Kumpula-Natri

Iiris Paavisto, Harjavalta
kaupunginvaltuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja

