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Harjavallan Demari

3 syytä asettua ehdolle 
kuntavaaleissa

Pääset vaikuttamaan. Kuntatasolla päätetään juuri niis-
tä asioista ja euroista, jotka vaikuttavat eniten jokaisen 
arkeen. Miten kunnalliset palvelut tuotetaan ja mihin in-
vestoidaan. 

SDP on kannatuksellaan suurin. Nykyisessä kaupungin-
valtuustossa Sosialidemokraatit on selvästi suurin val-
tuustoryhmä. Myös lautakuntapaikkoja puolueellamme 
on selvästi enemmän kuin muilla puolueryhmillä, joten 
vastuuta on jaossa siitä kiinnostuneille.

Se on kivaa! Meillä on ryhmässä hauskaa, vaikka päätet-
tävät asiat ovatkin joskus vaikeita. Myös vastuuta anne-
taan kaikille, jotka sitä vain haluavat. Lisäksi yhteistyö 
sekä muiden poliittisten ryhmittymien että virkamies-
ten kanssa sujuu Harjavallassa hyvässä yhteishengessä.

Kiinnostuitko? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!  
Joko Maija Kuusisto-Länsineva p. 040 756 9510/maija.kuusisto-
lansineva@harjavalta.fi tai Markku Rauta p. 044 251 0493/mark-
ku.rauta@harjavalta.fi

Uusi päiväkoti on 126 paikkainen. Kalevan päiväkoti lakkautetaan, Pohjoisrannan päiväkoti jatkaa toistaiseksi toiminnassa.

Syksy on saapunut ja väriloisto luon-
nossa on parhaimmillaan. Olemme 
saaneet nauttia kaupungin upeista 
kesäkukkaistutuksista koko kesän 
ajan ja nyt  lämpimistä syksyn päi-
vistä. Luonto näyttää parhaita puo-
liaan ja luonnossa liikkuminen aut-
taa jaksamaan arjen keskellä. 

Mitä siis kuuluu Harjavallan kau-
pungille? Meille kuuluu hyvää ja mo-
nia myönteisiä asioita on vireillä. 
Tiukasta taloustilanteesta huoli-
matta katson tulevaisuuteen luot-
tavasti. Luottamushenkilöt ja vir-
kamiehet ovat tehneet hyvässä ja 
rakentavassa yhteistyössä töitä 
kaupungin talouden tasapainotta-
miseksi. Haluamme pitää kotikun-
tamme vireänä ja houkuttelevana 

paikkana sekä nykyisille että uusille 
asukkaille. 

Uusia yrityksiä on tulossa use-
ampiakin ja yhtenä isoimpana Bas-
fin tehdashanke. Se tuo uusia työ-
paikkoja ja toivotaan, että myös sen 
tulevista työntekijöistä monet ko-
kisivat Harjavallan houkuttelevana 
ja hyvänä asuinpaikkana. Täällä on 
hyvä tonttitarjonta ja myös muita 
asumisvaihtoehtoja. Rakentamisen 
suunnallakin on nyt kiinnostusta ra-
kentaa Harjavaltaan mm. kerros- ja 
rivitaloja. 

Vinnariin tehdään parhaillaan 
uutta päiväkotia, hirsirakenteista, 
toivotaan sen houkuttelevan lisää 
lapsiperheitä paikkakunnalle. Nuo-
rille on tulossa uusi skeittiparkki 

ja koulukeskuksen pihamaalle mo-
nitoimiareena, jonka Boliden Har-
javalta Oy lahjoittaa kaupungille. 
Nämä ovat hienoja ja tarpeellisia 
hankkeita, sillä lapsissa ja nuoris-
sa on tulevaisuus. Hopearantaan 
valmistuu tilat yhteisölliseen asu-
miseen, näin saamme erilaista tar-
jontaa myös vanhusten asumistar-
peisiin. Iso ja tärkeä uudistus on 
myös valmistelussa eli Kessote, 
Keski-Satakunnan sote-uudistus. 
Kunnista, Harjavalta, Nakkila, Ko-
kemäki ja Eurajoki siirtävät sosiaa-
lipalvelut Keski-Satakunnan terve-
ydenhuollon kuntayhtymään. Tämä 
on iso ja vaativa työ, mutta tässäkin 
on edetty hyvässä hengessä ja yh-
teisymmärryksessä.  

Jotta saadaan jotain uutta, on 
joskus purettava vanhaa. Näin käy 
nyt Liikekeskuksen yhdelle raken-
nukselle, Kiinteistö Oy Kirvankul-
malle, joka on jo tyhjillään. Osa kau-
punkikuvaa muuttuu, mutta se on 
kehittyvän kunnan merkki. Harja-
valta on vahva ja rohkea!

Monia mielenkiintoisia hankkei-
ta on siis meneillään ja jos sinä olet 
kiinnostunut yhteisten asioiden hoi-
tamisesta, lähde ihmeessä mukaan 
kunnallisvaaliehdokkaaksi ensi ke-
vään kunnallisvaaleihin. 

Pirjo-Riitta Tuomela
Kaupunginhallituksen pj

1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2017
SDP 34.70 35.50 37.40 40.00 39.00 36.90 39.30 44.40 38.90 43.20
KOK 24.90 25.10 26.30 23.60 26.60 23.10 22.00 22.60 23.50 20.40
VAS 27.90 23.00 21.00 21.40 21.20 23.70 20.20 16.80 16.80 16.40
KESK 7.90 8.50 7.20 8.00 8.40 10.60 12.70 8.50 6.90 6.00
KD 1.80 1.60 1.90 2.40 2.60 3.30 4.90 4.30 4.70 4.70
Vihr 4.30 3.80 4.60 2.30 2.50 3.30
PS 0.90 3.40 9.20 5.50
SMP 0.90 2.00 1.40
LKP 1.90 1.10

             1980      1984    1988    1992    1996    2000    2004    2008   2012    2017
SDP       34,7       35,5      37,4     40        39         36,9     39,3      44,4   38,9     43,2
KOK       24,9       25,1      26,3     23,6     26,6      23,1     22         22,6   23,5     20.9
VAS       27,9        23         21        21,4     21,2     23,7      20,2     16,8    16,8     16,4
KESK       7,9          8,5       7,2         8          8,4       10,6      12,7     8,5       6,9       6
KD          1,8           1,6       1,9        2,4       2,6        3,3         4,9      4,3     4,7         4,7
Vihr        -                4,3       3,8       4,6       2,3       2,5            -           -         -          3,3
PS                                                                                             0,9        3,4      9,2       5,5
SMP        0,9          2,0        1,4          -           -          -                
LKP           1,9           -           1,1         -           -          -
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Puolueiden kannatuskehitys vuosina 1980–2017

Harjavallan	kaupunginvaltuuston	kokoonpano		
puolueryhmittäin	kaudella	2017-2021
Valtuutettuja 27
SDP  13, KOK 6, VAS 4, KESK 1, KD 1, PS 1, VIHR 1
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Harjavallan Demari

Emmepä osanneet vielä tammikuussa ennustaa, millainen alku tälle uu-
delle vuosikymmenelle saadaan. Maaliskuussa Suomeenkin voimalla is-
kenyt covid 19 -pandemia on vaikuttanut meihin kaikkiin: tapahtumia 
ja harrastuksia on peruttu, on opeteltu tekemään etätöitä ja tervehti-
mään uudella tavalla, matkustamaan ei juuri ole päästy ja jopa tapaami-
sia rakkaidemme kanssa on rajoitettu - noin muutamia vaikutuksia mai-
nitakseni. Olemme olleet huolissamme ja ehkä peloissammekin. Myös 
puolueosaston toiminta on ollut hyvin rajoittunutta, sillä olemme halun-
neet kannustaa vastuulliseen toimintaan ja välttää ei-välttämättömiä 
kokoontumisia. 

Jo ennestään ennen kaikkea sote -menojen jatkuvan kasvun vuoksi 
vaikeuksissa olleen kuntatalouden tilanne ei ainakaan ole helpottanut 
viruksen myötä. Vaikka Harjavalta ja Suomi ovat toistaiseksi säästyneet 
jopa yllättävän vähällä pandemiasta johtuvien talousvaikutusten suh-
teen, on niillä kaikkein vaikeimmilla päätöksillä silti jo kiire. Leveämpiä 
hartioita ja rakenteellisia uudistuksia kuitenkin haetaan ja Keski -Sata-
kunnan yhteisen sote -kuntayhtymän valmistelu etenee ripeää tahtia. 
Lyhyellä tähtäimellä kustannussäästöjä ei kuitenkaan ole sitä kautta 
löydettävissä, joten kuntapäättäjien epäkiitollisena tehtävänä on val-
mistella jo ensi vuodelle säästöbudjetti. Mistä silloin leikataan, kun tar-
jolla on vain huonoja vaihtoehtoja? 

Ensi kevään kuntavaaleja kohden edetään siis korona -viruksen var-
jossa ja kampanjointiin liittyy runsaasti erilaisia epävarmuustekijöitä: 

mitä keksitään, jos soppatykit eivät lämpene eikä 
teltoille voi houkutella ihmisiä? Tässä tarvitsem-
mekin oikeastaan juuri sinun apuasi: missä ja miten 
sinä haluaisit kohdata kuntavaaliehdokkaita, jos 
epidemiatilanne ei vielä keväälläkään salli isom-
pien tapahtumien järjestämistä? Ota rohkeasti 
yhteyttä ja kerro ideasi!

Kuntavaalien lisäksi puolueosastoa on pi-
tänyt kiireisenä toimitilamme Pirtin remontti. 
Kesän aikana olemme maalanneet seiniä ja uu-
sineet keittiötä -tarkoituksena oli avata syyskausi komeasti remontoi-
duissa tiloissa. Toisin kävi, koska remontin yhteydessä tiloissa paljastui 
vesivahinko. Tällä hetkellä näyttää vähän siltä, että Pirtillä ei enää tänä 
vuonna päästä järjestämään tapahtumia. Kannattaa siis seurata tark-
kaan ilmoittelua sen suhteen missä kokoonnumme - sikäli kun kokoon-
tumisia ylipäänsä uskalletaan järjestää. 

Onneksi alkusyksyn lämpö ja ruska ovat hellineet meitä; kaunis sää 
pitää mielen virkeänä kaikesta huolimatta. Yhdessä näistäkin hankalis-
ta ajoista selvitään, kuten aina ennenkin on selvitty. 

Maija	Kuusisto-Länsineva	Pj, 
Harjavallan Sosialidemokraatit ry
maija.kuusisto-lansineva@harjavalta.fi

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

TERVEISET ARKADIANMÄELTÄ
’ ”Teillä on ollut aivan järkyttävä 
alku eduskunnassa.” Näin tote-
si vanhempi kollega eduskunnan 
kuppilassa  meille uusille kansan-
edustajille kesällä ennen istunto-
tauon alkua. Itse en sanoisi, että 
aivan järkyttävä, mutta erikoinen 
alku kuitenkin. Ennustamatonta 
kohdallani oli eduskuntaan pääse-
minen ja yhtä tietämätön olin siitä, 
mitä kaikkea ensimmäinen edus-
kuntavuosi tulisi olemaan. Ja mitä 
kaikkea vielä on edessä? 

 Tähän mennessä on koettu hal-
lituskriisi, pääministerin vaihtumi-
nen, kohu jos toinenkin ja suurim-
pana tietysti edelleen käynnissä 
oleva koronaepidemia monine vai-
kutuksineen. Nämä kaikki ovat 
saaneet palstatilaa medialta kii-
tettävästi. Välillä harmittaa se, 
miten vähälle huomiolle on jäänyt 
kaikki se työ, mitä eduskunnassa 
on saatu aikaan kriiseistä ja ko-
huista huolimatta. Isoja asioita, 
jotka vaikuttavat ihmisten arkeen. 
Ja ainakin henkilökohtaisesti juu-
ri siksi minä koen olevani eduskun-
nassa. Tekemässä töitä sen eteen, 

että arki olisi hyvää kaikille. 
  On selvää, että iso osa työs-

tä on liittynyt koronan aiheutta-
masta kriisistä selviytymiseen ja 
toistaiseksi Suomessa kriisin hoi-
tamisessa on onnistuttu vähin-
täänkin hyvin.  Paljon muutakin on 
tehty. Aktiivimalli purettiin, pie-
nimpiä eläkkeitä ja perusturvaa 
korotettiin, sitova hoitajamitoi-
tus kirjattiin lakiin, subjektiivinen 
päivähoito-oikeus palautettiin ja 
sote-uudistuskin on palautunut 
lausuntokierrokselta.

Uudelta kansanedustajalta mo-
nesti kysytään, mikä asia uudes-
sa työssä on yllättänyt eniten. Tä-
hän olisi kai helppo todeta, että 
”kaikki”.    Kyllä minulla oli pitkään 
vaikeaa ylipäänsä käsittää, miten 
ihmeessä juuri minä olin päässyt 
töihin Arkadianmäelle. Olin kuin 
Liisa Ihmemaassa kävellessäni 
eduskunnan käytävillä. Edelleen 
törmään toisinaan epätodelliseen 
oloon, voiko tämä olla tottakaan. 
Miten etuoikeutettu ja kiitollinen 
olen satakuntalaisilta saamastani 
luottamuksesta.   

Mutta jos työn sisältöä miet-
tii, on moni asia todella yllättänyt. 
Jatkuva kiire, työn hektisyys, yh-
teydenottojen paljous ja epämiel-
lyttävimpänä riittämättömyyden 
tunne. On ollut pakko opetella pri-
orisoimaan. Kaikesta ei tarvitse 
tietää aivan kaikkea. Se on jopa 
helpottavaa. On syytä keskittyä 
vain tiettyihin asioihin perusteel-
lisemmin, mutta tärkeintä on ko-
konaisuuksien hallinta ja ymmär-
täminen. 

Keväällä, kun meitä kohtasi yh-
teinen kriisi uuden tuntemattoman 
viruksen ilmaannuttua, olimme 
yhtä. Kriisi yhdisti meitä suoma-
laisia monella tavalla. Myös poli-
tiikassa. Viime aikoina kuitenkin 
yhteiskunnallinen vastakkainaset-
telu on lisääntynyt ja keskustelu 
on kärjistynyt. Tämä siitäkin huo-
limatta, ettei kriisiä ole vielä selä-
tetty. Myös eduskunnassa äänen-
sävy on muuttunut ja tuntuu, että 
tekipä hallitus mitä tahansa, on se 
”väärin sammutettu”. Mielestäni 
tässä vaiheessa kaipaamme kaik-
kein vähiten kaiken muun kriisin li-

säksi poliittista kriisiä. 
Toivotan kaikille hyvää syksyä ja 

tsemppiä jaksaa elämistä rajoitus-
ten kanssa. 

 
Heidi Viljanen
Kansanedustaja (sd.)

PALVELUKOTI
SYREENI OY VARATTU
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SDP:n 46. puoluekokous järjestettiin kovin erilaisen 
kevään jäljiltä 22.-24. elokuuta 2020

KUKA ASIOITASI HOITAA?

Keväältä koronapandemian vuoksi siirretty puo-
luekokous järjestettiin erityisjärjestelyin, jotta 
kaikkien osallistujien turvallisuus saatiin var-
mistettua. 

Puoluekokousedustajien porukka Satakun-
nasta kokoontui ennen itse puoluekokousta kol-
meen kertaan ryhmäkokoukseen käymään läpi 
puoluekokousasioita ja myös puoluekokouksen 
aikana kokoonnuimme muutamaan ryhmäko-
koukseen. Koko satakuntalaisen edustajaporu-
kan kesken asioista keskusteltiin ja erilaisista-
kin mielipiteistä huolimatta vallitsi oikein hyvä 
ryhmähenki. 

Kokouksen 500 puoluekokousedustajaa oli 
jaettu kahteen ryhmään, Liikkeeseen ja Aattee-
seen, jotka eivät kohdanneet toisiaan missään 
kohtaa. Kokous toteutettiin kahdessa erillises-
sä suuressa salissa, jokaiselle osallistujalle jaet-
tiin kasvomaskeja sekä käsidesiä, jonka lisäksi 
kaikessa toiminnassa oli huomioitu turvavälien 
noudattamisen mahdollisuus. Järjestelyt kuu-
lostivat etukäteen jopa hiukan hankalilta, mut-
ta lopulta paikan päällä asiat sujuivat varsin jou-
hevasti.

Minut oli nimetty kokouksen työllisyys-, työ-
elämä-, ja tasa-arvovaliokuntaan, jossa käsi-
teltiin itsellenikin hyvin tutuksi tulleita teemoja 
työllisyyteen ja työelämään liittyen. Valiokun-
nassa käsittelimme poliittisesta ohjelmasta 
teemaan liittyvät kohdat sekä 28 puoluekoko-
ukselle tehtyä aloitetta. Valiokunta työskenteli 
heti ensimmäisenä poliittisen ohjelman kirjaus-
ten kimpussa ja työ ensimmäisenä iltana pää-

Tuoreet puoluehallituksen jäsen Harri Lehtonen ja 
puoluevaltuuston jäsen Anne Paavilainen 

tettiin vasta puolen yön aikaan Tampere-talon 
sulkiessa ovensa. Vaikka useimmista kohdista 
keskusteltiin vilkkaasti ja äänestettiin kirjauk-
sista, pääosin asioista oltiin valiokunnassa sa-
mansuuntaista mieltä. Valiokuntatyöskentely 
oli minulle yksi kokouksen kohokohdista, koska 
keskustelua käytiin ja linjauksia kun hiottiin juu-

ri siitä, millainen puolueen linja tulee olemaan 
seuraavina vuosina. 

Joku sanoi etukäteen, että kokous on oikeas-
ti täyttä työtä. Sitä se olikin, mutta asioihin pää-
si silti oikeasti vaikuttamaan. Asioista päätet-
tyjen linjausten lisäksi henkilövalinnat ovat aina 
varsin merkityksellisiä puolueen tulevaisuudel-
le. Tällä kertaa puolueen puheenjohtajan valin-
ta oli selvä, mutta varapuheenjohtajisto valittiin 
jännittävän äänestyksen jälkeen. Puoluehalli-
tuksen pöydän äärelle saatiin hyväksytyn sään-
tömuutoksen myötä valittua jokaisesta piiristä 
edustaja, puoluevaltuuston puheenjohtajasta 
äänestettiin ja myös uusi puoluevaltuusto valit-
tiin. Itse olen erittäin iloinen saadessani jatkaa 
vaikuttamista puoluevaltuuston jäsenenä kau-
den 2020-2023. 

Puoluekokouksen tunnelmasta minulle jäi 
vahva tunne siitä, että työ yhtenäisenä puolu-
eena tulevaisuuden eteen jatkuu. Tämän vahva-
na selkänojana toimivat puoluekokouksen hy-
väksymät periaatejulistus ”Yhdessä kestävään 
maailmaan” ja sitä tukeva poliittinen ohjelma 
”Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen” . 

Yhtenäisenä puolueena ja selkeän tulevai-
suuslinjan kanssa on hyvä jatkaa kohti ensi ke-
vään kuntavaaleja. 

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita 
ihmisiä. #SDP2020

Anne Paavilainen 
Puoluevaltuutettu
Harjavallan Sosialidemokraatit, vpj 

Korona on sekoittanut päiväjär-
jestystä niin Suomessa kuin muu-
alla maailmassa koko vuoden. Nyt 
USAssa käydään presidentinvaa-
liin, eikä voi kun silmiään pyörittää 
kun kuuntelee keskustelua rapakon 
takana. 

Tämä kaikki muistuttaa meitä 
siitä miten tärkeää on kuka asioi-
ta hoitaa, ja kuka päätöksiä tekee. 
Suomalainen kuntademokratia on 
toiminut nyt vuosisadan ja uskon, 
että näytämme sen toimivuuden it-
sellemme ja muulle maailmalle vielä 
seuraavatkin sata vuotta. Miksi niin, 
kerron lopuksi.

Tutkimusten mukaan suomalai-
set ovat tyytyväisiä koronakriisin 
hoitoon: Suomessa hallituksella on 
ollut arvot kohdillaan. Pääministe-
ri Marin on monasti toistanut mi-
ten pidämme huolta lapsista ja iäk-
käämmistä. Ja samalla hallituksella 
on ollut kykyä tarttua toimeen. Yri-
tyksille on annettu tarvittavaa tu-
kea eikä kukaan ole jäänyt vaille toi-
meentuloa.

Ensi keväänä käytävissä kunta-
vaaleissa päätetään asioista jotka 
ovat meitä kaikkia kaikkein lähim-

pänä. Kunnissa Harjavallasta Hel-
sinkiin määritetään nimittäin miten 
toimivat arjen peruspalvelut. 

Joka kunnassa on kysyttävä mi-
ten turvataan ikäihmisille turvalli-
nen vanhuus ja kehitetään niitä tär-
keitä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluita jo ennen sote-maakun-
nan aloitusta. SDP lupasi ennen 
vaaleja, että hoitajamitoitus pan-
naan kuntoon ja hoitoon pääsee 
ajoissa. Kumpikin asia etenee.

Korona ei saa riistää pienimmiltä 
mahdollisuutta hyvään opetukseen 
tai mahdollisuutta elää lapsuus vail-
la huolia, jotka meidän aikuisten tu-
lisi kantaa. Taustasta riippumat-
ta lapsella on oikeus opinpolkuun 
joka kantaa - oltiin sitten etänä tai 
lähiopetuksessa. Kiusaamiselle on 
Suomessa oltava nollatoleranssi 
kaikissa ikäryhmissä lastentarhois-
ta vanhustentaloihin. 

Kun taloudessa on haasteita, on 
yhdessä mietittävä mistä kasvu 
syntyy. Miten kunta voi lisätä työl-
lisyyttä ja mitä ovat sen omat työl-
lisyystoimet vaikkapa vajaatyö-
kykyisten osalta? Miten hankinnat 
toteutetaan siten, että ne lisäävät 

alueellisesti työllisyyttä ja elinvoi-
maa? Ja ostammeko vastuullises-
ti vai halvinta kohteli se ihmistä tai 
luontoa miten vain? Ovatko tiet ja 
väylät kunnossa ja miten kaavoitus-
ta tulee kehittää?

Marinin hallitus on korvannut ko-
ronakriisin kustannuksia ja antanut 
kunnille mittavat apupaketit. Sa-
malla jo ennen kuntavaaleja pitää 
kaikilta päättäjiltä kysyä mitä pai-
notuksia heillä on tulevaan: noste-
taanko palvelumaksut pilviin, kar-
sitaan henkilöstöä vai voidaanko 
varakkaimpia pyytää maksamaan 
osansa? SDP:n päättäjät tietävät, 
että säästää kannattaa vain kun 
säästö on aito ja hoitavat kunnan ta-
loutta vastuullisesti myös tulevalla 
valtuustokaudella.  

Monimutkaisessa maailmassa 
on välillä pysähdyttävä miettimään: 
Meillä on vaikeuksia, mutta yleises-
ti ottaen asiat ovat kunnossa. Mut-
ta ne eivät pysy kunnossa tai parane 
sulle-mulle taktiikalla tai tekemällä 
pelkkiä some-videoita jos kyky esit-
tää ratkaisuehdotuksia puuttuu.

Uskon, että haluamme pitää suo-
malaisen paikallisen päätöksente-

on seuraavankin vuosisadan maail-
manluokan esimerkkinä siitä miten 
yhdessä pystytään kun halutaan. Ei 
tietenkään näyttääksemme muille, 
vaan koska sillä on aitoa merkitystä 
meidän kaikkien arjen sujuvuuteen. 

Asioita hoidetaan hyvin kun ar-
vot ovat kohdallaan ja päätöksen-
tekijöillä on niin aitoa kiinnostusta 
kuin kertynyttä asiaosaamista. Kun 
valitset SDP:n ehdokkaan, tiedät 
kuka asioitasi hoitaa. Ja jos et ole 
vielä löytänyt sopivaa, katso peiliin 
ja näe pätevä ehdokas. Tule sinäkin 
mukaan!

Antton Rönnholm
puoluesihteeri
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Kai Kauramäki
1. Ensimmäinen kausi on ollut mielenkiintoinen ja 
on ollut mielekästä olla mukana päättämässä ko-
tikuntani tärkeistä asioista. 

2. Onnistuimme mielestäni valitsemaan hyvän 
kaupunginjohtajan, joka on ollut kaupungin 
kehittymisen kannalta tärkeää. Talouden 
tasapainon kanssa ollaan onnistuttu pi-
tämään nyörit käsissä ja ollaan onnistut-
tu saamaan taloudellisesti merkittäviä 
hankkeita kaupungille. 

3. Kaupungin tulevaisuus näyttää valoisalta ja kehittyy mielestäni parem-
paan suuntaan. Liikunta ja luonto on otettu myös huomioon eri hankkeissa. 

Timo Lukka
1. Mielenkiintoista toimintaa.  Päätöksiä tehtäessä 
kuulee taustoja, joiden perusteella voi muodostaa 
oman mielipiteensä asioista. On ollut hienoa olla 
mukana ja nähdä päätösten vaikutukset Harjaval-
lan palvelujen kehittämisessä. 

2. Talousasiat herättävät paljon keskuste-
lua ja huoli talouden tasapainosta, niin että 
palvelut säilyvät kuitenkin hyvällä tasolla. 
Uuden päiväkodin rakentaminen on tär-
keimpiä investointeja ja tätä kautta lap-
siperheiden palvelut paranevat Harjaval-
lassa. Basfin akkutehtaan saaminen Harjavaltaan ja sen mukanaan tuomat 
uudet yritykset ja investoinnit on merkittävin asia tällä kaudella. 

3. Tulevaisuus näyttää hyvältä. Teollisuus tekee isoja investointeja paik-
kakunnalle ja työpaikkoja on tulossa lisää. Vaikka asukasmäärä ei välttä-
mättä juurikaan kasva, verotuloja tulee yrityksiltä. Harjavallassa on paljon 
uutta menossa. Täällä on jokaiselle jotakin. Upea jokimaisema, sopivan 
kokoinen kaupunki, josta löytyy kaikki peruspalvelut. 

1. Miten olet kokenut kuntapäättäjän roolin
2. Mitkä asiat ovat olleet mielestäsi tämän kauden tärkeimpiä asioita?
3. Mitä ajattelet Harjavallan kaupungin tulevaisuudesta?

KOKEMUKSIA JA AJATUKSIA OLLA  
PÄÄTTÄJÄNÄ HARJAVALLASSA

Eija Vajavaara
1. Olen tykännyt olla osa suurta kokonaisuutta. 
Tekninen lautakunta on antanut hyvät näköalat 
kuntamme visioihin. Yksin ei saa mitään aikaisek-
si, mutta hyvässä hengessä yhteen hiileen puhalta-
en kyllä. Päättäjän rooli on muuttunut paljon näiden 
vuosien saatossa, joina olen ollut mukana. 
Nykyisin on paljon lakisääteisiä velvoittei-
ta ja menoja. Myöskin päätäntävalta tulos-
yksiköissä on suurentunut. Tuntuu, että 
suurin osa asioista on jo päätetty niiden 
tulessa esim lautakuntaan. Eli yhä suu-
remmista summista päättää esimies. 

2. Sote-uudistusta odotetaan. Toivottavasti se selkeyttää toimintoja ja 
tekee ne joustavammiksi. Harjavalta on osannut ennakoida ja investoida, 
hyvä näin. Mielestäni tulevat investoinnit esim. uusi päiväkoti helpotta-
vat markkinoinnissa lapsiperheitä innostumaan tänne muuttoon. Meillä on 
tarjolla hyviä asuntoja / tontteja niitä kaipaaville. Vuokra-asuntoihin voisi 
panostaa. Tuntuu olevan trendi (ainakin pätkätyöläisille ja niille, jotka eivät 
halua/ voi hankkia omaa asuntoa). Myös uudet tehtaat toivottavasti luovat 
Harjavaltaan vetovoimaa.

3. Tältä istumalta en näe suuria uhkakuvia Harjavallan yllä. Toivon, että 
kaikki kuntalaiset saavat tasapuolisesti nauttia kunnan antamista palve-
luista jatkossakin.

Iiris Paavisto
1. Koen tärkeäksi yrittää vaikuttaa meidän ja jälki-
polvien asioihin, joten joskus haasteellisetkin pää-
tökset ovat kuitenkin palkitsevia, kun faktat puol-
tavat päätöksiä.

2. Lakisääteisten palvelujen tason ja talouden pi-
täminen tasapainossa. Kaupungin positiivisten 
imagoasioiden kaivamista esiin. 

3. Kaupungilla on samat haasteet kuin muillakin kunnilla, eli paljon riippuu 
verotuloista ja valtionavuista, mutta meillä on monia kilpailuvaltteja, joi-
ta ei muilla ole, kuten kehittyvä suurteollisuus ja hyvä maaseudullinen si-
jainti joen varressa. 

Harjavallan Sosialidemokraatit ry:n  
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 

maanantaina 9.11.2020 klo 18 Sydän-Satakunnan Toimihenkilöt Pro 
ry:n tiloissa Keskustie 2 Harjavalta. (Käynti sisäpihan kautta. Yläkerta)  
Valitaan puheenjohtaja +muut johtokunnan jäsenet ja hyväksytään toi-
minta- ja taloussuunnitelma. Käsitellään myös muut sääntöjen mää-
räämät asiat.
Kokouksessa paikalla etäyhteydellä puoluesihteeri Antton Rönnholm
Jäsenet lämpimästi tervetulleita.  Saavuthan paikalle vain täysin ter-
veenä. Johtokunta

MIKSI SDP?
Lähde	kanssamme	toteuttamaan	oikeudenmukaista,	tasa-arvoista	ja	
inhimillistä	yhteiskuntaa. Tavoitteemme mukaisessa yhteiskunnassa on-
nistumista mitataan ihmisten hyvinvoinnilla, kestävällä kehityksellä ja va-
kaudella. Toimitaan yhdessä välittävämmän arjen puolesta.
”Toimitaan yhdessä välittävämmän arjen puolesta. Liity SDP:n jäseneksi.”

Ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimella: maija.kuusisto-lansineva@har-
javalta.fi  0407569510 tai markku.rauta@harjavalta.fi 0442510493
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