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Harjavallan Demari

Suomen tarina on tarina kasvusta 
pienestä ja köyhästä maasta yhdek-
si maailman menestyneimmistä yh-
teiskunnista, jossa asuvat maailman 
onnellisimmat ihmiset. Se tarina on 
rakennettu vahvalle hyvinvointival-
tiolle, joka on mahdollistanut osaa-
misen, innovaatioiden ja vaurauden 
synnyn. Se on tarina luottamukses-
ta, pyrkimyksestä tasa-arvoon ja 
jokaisen oikeuteen vaikuttaa elä-
määnsä ja yhteiskuntaan.

Sosialidemokraatit ovat rakenta-
neet suomalaista hyvinvointia jo yli 
120 vuotta. Meille hyvinvointi syn-
tyy toimivasta arjesta, luotettavista 
palveluista, yhteiskunnan avoimuu-
desta ja demokraattisuudesta. Sii-
tä, että jokainen pidetään mukana.

Toimiva arki turvaa hyvää elä-
mää. Se edellyttää luottamusta sii-
hen, että yhteiskunta kannattelee 
meitä jokaista, että tarvittaessa 
pääsemme hoitoon, saamme tukea 
ja turvaa ja yhteiskunta kantaa. Hy-
vinvointivaltio muodostaa suoma-
laisten turvaverkon, joka kantaa niin 
arjessa kuin myös kriisien aikana.

Vauraus ja hyvinvointi eivät kui-
tenkaan jakaudu tasaisesti. Hy-
vinvointierot ovat vuosien saatos-
sa kääntyneet uudelleen kasvuun. 

Hyvinvoinin seuraava askel
Jokainen syntyvä lapsi, hoivaa 
tarvitseva vanhus tai tukea etsi-
vä työikäinen ei ole tasavertaises-
sa asemassa. Tästä syystä olemme 
olleet tekemässä sosiaali- ja ter-
veysuudistusta. Yli vuosikymme-
nen työn jälkeen uudistus toteutuu 
ja vuoden 2023 alussa hyvinvointi-
alueet aloittavat toimintansa. Uu-
distus on tärkeä, jotta jokaisen yh-
denvertainen oikeus hyvinvointiin 
toteutuisi koko Suomessa.

Meille sosialidemokraateille yh-
denvertaiset, saavutettavat ja laa-
dukkaat palvelut ovat avain kan-
sakuntamme menestykseen myös 
tulevaisuudessa. Tasa-arvoinen 
hyvinvointi luo yhteiskunnallista 
luottamusta, turvallisuutta ja yh-
teiskunnan toimivuutta. Jokaisel-
la meistä on oikeus laadukkaisiin 
sosiaalija terveyspalveluihin sekä 
pelastustoimeen asuinpaikasta 
riippumatta, molemmilla kansallis-
kielillä.

Palvelujen on oltava saatavilla 
silloin, kun niitä tarvitaan, matalal-
la kynnyksellä ja riittävän lähellä. 
Sosialidemokraatit haluavat, että 
jokainen suomalainen voi luottaa 
siihen, että ambulanssi tai paloau-
to saapuvat tarvittaessa, hoitoon 

pääsee nopeasti niin vatsakipujen 
kuin mielenterveyden ongelmien 
kanssa, ja että tukea ja neuvoja on 
saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan.

Tammikuussa 2022 järjestet-
tävät ensimmäiset aluevaalit ovat 
erityisen tärkeät, koska niissä va-
littavat valtuustot luovat pohjan ja 

tulevaisuuden suunnan hyvinvoin-
tialueille. Ensimmäiset valtuustot 
päättävät niin palveluverkosta, pal-
veluiden sisällöistä kuin henkilös-
tön asemasta ja osallisuudesta.

Sanna Marin, 
SDP:n puheenjohtaja

1.  Palvelupiste jokaiseen kuntaan
2.  Digitaalisia palveluja hyödynnettävä asiakasystävällisesti
3.  Laadukasta hoivaa ja omaishoitoa
4.  Lapsiperheille ja nuorille hyvät tukipalvelut
5.  Mielenterveyspalvelut, päihdepalvelut ja vammaisten  
 palvelut kuntoon

Satakunnan Sosialidemokraattien 10 tavoitetta Satakunnan hyvinvointialueelle

Tutustu Sdp Satakunnan piirin koko aluevaaliohjelmaan osoitteessa https://satakunta.sdp.fi/uutiset/piirin-aluevaaliohjelma/

6.  Hyvät palo- ja pelastuspalvelut koko hyvinvointialueelle
7.  Järjestöt mukaan palveluntuotantoon
8.  Toimiva vuoropuhelu henkilöstön ja  
 henkilöstöjärjestöjen kanssa
9.  Yhteistyökykyinen toiminta
10.  Asukkaiden ääni kuuluviin
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REIJO NUMMIKARI
- yrittäjä, eläkeläinen
- Harjavallan valtuuston pj
- Satakunnan  Osuuspankin 
 hallituksen pj.

Aluevaalit ovat täällä, oletko val-
mis? Aika moni tuntuu miettivän, 
että mistä näissä vaaleissa oikeas-
taan on kyse. Sosiaali- ja terveys-
palveluiden uudistaminen on tär-
keää, koska hyvinvointierot ovat 
kasvussa. Tällä hetkellä sote -pal-
veluiden saatavuus ja hoitoonpää-
sy riippuvat liikaa siitä, missä ihmi-
nen sattuu asumaan. Uudistuksen 
tavoitteena on luoda vahvemmat, 
yhdenvertaisemmat ja toimivam-
mat palvelut kaikkialle Suomeen. 
On voitava luottaa tuen ja hoidon 
saatavuuteen silloin kun sitä tar-
vitaan. Jotta tavoitteisiin voidaan 
päästä, tarvitaan vahvat hyvin-
vointialueet, joiden päätöksenteko 
toimii tehokkaasti, palvelut ovat 
käyttäjälähtöisiä, rahoitus turvattu 
ja demokratia toimivaa.

Aluevaaleissa valitaan valtuute-
tut, jotka päättävät satakuntalais-

ten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ja pelastustoimen järjestämises-
tä. Myös Satakunnassa jokaisel-
la on oikeus laadukkaisiin palve-
luihin ja oikea-aikaiseen hoitoon 
pääsyyn riippumatta asuinpaikas-
ta, henkilön tai hänen perheensä 
varallisuudesta. Aluevaltuutetut 
päättävät myös siitä, missä palve-
lut sijaitsevat, miten paljon palve-
luja tuotetaan itse tai ostetaan yh-
distyksiltä ja yrityksiltä. Kyseessä 
ovat siis erittäin tärkeät vaalit, sil-
lä aluevaltuutetut tulevat jatkossa 
päättämään jokaisen alueella asu-
van elämään merkittävästi vaikut-
tavista asioista.

Aluevaaleissa voit äänestää eh-
dokkaita koko Satakunnan hyvin-
vointialueelta. Satakunnan sosia-
lidemokraatit on mukana vaaleissa 
täydellä listalla eli 86 ehdokkal-
la. Harjavallan sosialidemokraatit 

ovat asettaneet aluevaaleihin kol-
me ehdokasta: Reijo Nummikarin, 
Juhani Tiitisen ja Heli Tommisen. 
Ehdokkaidemme tarkemmat esit-
telyt löytyvät tästä lehdestä, sa-
moin kuin Satakunnan sosialide-
mokraattien tärkeimmät teemat 
näihin vaaleihin.

Kokonaan uudenlaisen raken-
teen luominen hyvinvointialueen 
toiminnan organisoimiseksi siten, 
että sote -uudistukselle asete-
tut tavoitteet myös toteutuvat, on 
vaativa tehtävä. Hyvinvointialuei-
den muodostuminen vaatiikin sen 
vuoksi erityisen paljon etenkin nyt 
valittavilta ensimmäisiltä valtuu-
tetuilta. Ehdokkaamme ovat sekä 
kokeneita, että sitoutuneita teh-
tävään. Meidän äänestäjien teh-
tävänä on käyttää ääntämme, jot-
ta hyvinvointialueista muodostuu 
sosialidemokraattien tavoitteiden 

mukaisia ja palveluiden keskiössä 
on aidosti ihminen. Ethän jää nuk-
kumaan? Anna äänesi meille, se 
ratkaisee!

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

Puheenjohtajan tervehdys

Nyt järjestettävät ensimmäiset alue-
vaalit ovat erityisen tärkeät, koska 
niissä valittavat valtuustot luovat 
pohjan ja näyttävät tulevaisuuden 
suunnan hyvinvointialueille. Ensim-
mäiset valtuustot päättävät niin pal-
veluverkosta, palveluiden sisällöistä 
kuin henkilöstön asemasta ja osalli-
suudesta

Minulle läheisiä asioita ovat erityi-
sesti se, että sosiaali- ja terveyspal-
veluiden saatavuus ja yhteensovit-
taminen paranevat. Asiakasmaksut 
eivät nouse ja pidemmällä aikavälil-
lä perusterveydenhuollon asiakas-
maksuja lasketaan tai ne voidaan 
poistaa. Palveluiden on oltava hel-
posti saavutettavissa ja saatavilla 
silloin kun niitä tarvitaan. Tämä tar-
koittaa esimerkiksi sitä, että iltai-
sin ja viikonloppuisin tarjottavia pal-
veluita on lisättävä, jotta erilaisissa 
elämäntilanteissa olevat ja erilaisil-
la työajoilla työskentelevät ihmiset 
voivat saada palveluita silloin kun 
niitä tarvitaan.  Sote-keskuksissa 
tulisi olla myös iltavastaanottoja niin 
akuuteissa tilanteissa kuin arkisissa 
neuvolakäynneissäkin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistus on merkittävä askel suo-
malaisen hyvinvointivaltion kehityk-
sessä. Uudistuksen tavoitteena on 
luoda vahvemmat, yhdenvertaiset 
palvelut kaikille asuinpaikasta riip-
pumatta.

Palveluverkosta, eli palvelupis-
teiden sijainnista, päätetään jokai-

Tavoitteena tulee olla yhdenvertaiset palvelut kaikille
sella hyvinvointialueella erikseen, 
alueen ja sen asukkaiden omis-
ta tarpeista käsin. Erittäin tärke-
ää palveluverkon määrittelyssä on 
palveluiden saavutettavuus. Se tar-
koittaa sitä, että palvelupisteitä on 
riittävästi ja ne ovat helppojen kul-
kuyhteyksien päässä. Palvelut, joi-
ta arjessa eniten käytetään, on ol-
tava helpoiten saavutettavissa ja 
palvelujen sijoittumisen on tuetta-
va integraation tavoitteita – samas-
ta paikasta tulisi saada apua ja neu-
voja ongelmien kokonaisuuteen sen 
sijaan, että asiakkaan on osattava 
etsiä tukea eri luukuilta. On tärkeää, 
että palveluverkkoa tarkastellaan 
säännöllisesti ja palveluita järjes-
tetään siellä, missä niiden käyttä-
jät ovat.

Minulle hoitolupaus tarkoittaa 
muun muassa sitä, että peruster-
veydenhuollossa hoidon tarve arvi-
oidaan samana päivänä, kun asiakas 
ottaa sosiaali- ja terveyskeskuk-
seen yhteyttä ja kiireettömään hoi-
toon pääsee seitsemässä päivässä 
hoidontarpeen arvioinnista. Hoi-
tolupaus koskee sekä fyysisiä että 
psyykkisiä terveysongelmia, eli 
myös mielenterveyden haasteiden 
kanssa hoitoon pääsee viikossa.

Ikäihmisten oikeus saada yksi-
löllisen tarpeen mukaisia palveluita 
palvelutarvearvion pohjalta on tur-
vattava aina, asumismuodosta riip-
pumatta. Kotiin tuotavia palveluita 
on monipuolistettava.

Palvelut ja hoitolupaus eivät to-
teudu ilman osaavaa ja hyvinvoivaa 
henkilökuntaa

Työhyvinvointi, työturvallisuus 
ja työssä jaksaminen muodostuvat 
useista asioista. Hyvä johtaminen ja 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työ-
hön tulisi olla itsestään selvä osa jo-
kaista työyhteisöä

Pelastustoimen uudistus toi-
meenpannaan samaan aikaan sote-
uudistuksen kanssa ja pelastustoimi 
siirtyy hyvinvointialueille. Uudistuk-
sessa tarkoitus on turvata pelas-
tustoimen sekä sosiaali- ja terveys-
toimen tiivis keskinäinen yhteys ja 
yhteistyö erityisesti ensihoidossa. 
Pelastustoimen ja ensihoitopalve-
luiden synergiahyödyt ovat kiistat-
tomia. Pelastustoimen uudistuksen 
yhteydessä on tärkeää huomioida 
vaikutukset myös sopimuspalokun-
tiin. Nykyiset sopimukset ja yhteis-
työ ovat siirtymässä kunnilta hyvin-
vointialueille kokonaisuudessaan ja 
nykyisin sopimusehdoin. Pelastus-
toimen toteutumisen kannalta on 
kuitenkin keskeistä, että hyvinvoin-
tialueilla on riittävästi asiantunte-
musta myös sopimuspalokuntien 
toiminnan turvaamiseksi

Tulevan vaalikauden tärkein teh-
tävä on saada aikaan Satakunnassa 
hyvin toimivat ja kaikkia ihmisiä ta-
sapuolisesti palvelevat palvelut.

Sosialidemokraatit ovat rakenta-
neet suomalaista hyvinvointia jo yli 
120 vuotta. Meille hyvinvointi syn-

tyy toimivasta arjesta, luotettavista 
palveluista, yhteiskunnan avoimuu-
desta ja demokraattisuudesta. Sii-
tä, että jokainen pidetään mukana, 
siihen tarvitaan meitä, jotka olem-
me valmiita taistelemaan kaikkien 
asukkaiden hyvinvoinnin puolesta. 
Jokainen ihminen on yhtä arvokas 
omana itsenään. Käyttäjälähtöisyy-
den on oltava palveluiden ja niiden si-
joittumisen keskeinen mittari.

Maailmaa voi muuttaa. Siihen tar-
vitaan rohkeita ihmisiä. Olen valmis 
ottamaan haasteen vastaan.
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Satakunnan hy vinvointialueen 
aluevaaleissa valitaan 69 alueval-
tuutettua päättämään siitä, mi-
ten me satakuntalaiset saamme 
jatkossa sosiaali- ja terveyspal-
veluita sekä pelastustoimen pal-
veluita alueellamme. Satakunnan 
hyvinvointialueen budjetti tulee 
olemaan lähes miljardi euroa, pal-
vellen 215000 asukkaan tarpeita. 
Tulevilla aluevaltuutetuilla ja lau-
takuntien jäsenillä on hyvä olla 
kokemusta,näkemystä, tietoa ja 
yhteistyökykyä päätettäessä pal-
velurakenteen uudistamisesta ja 
palvelujen laajuudesta, sijainneis-
ta, hinnasta sekä siitä, että kansa-
laisten yhdenvertaisuus päätök-
senteossa toteutuu. Olen valmis 
käärimään hihat muutaman vuo-
den tauon jälkeen, jos äänestäjät 
minut siihen valtuuttavat. Minulle 
erityisen tärkeää tulevassa pää-
töksenteossa ovat seuraavat asiat.

Erityiset, hyvät palvelut
Jokaisessa Satakunnan kunnas-

HELI TOMMINEN
- Erityisluokanopettaja, KM
- Kehitysvammaliiton valtuuston jäsen
- Kehitysvammaliiton hallituksen 
 jäsen 2007-2019
- Harjavallan kaupunginvaltuutettuna
 1997-2010, pj  2005-2010.
- Maakuntahallituksen jäsen 2001-2004
- SDP:n 1. varakansanedustaja 
 2007 - 2011
- Ministeri Kiurun poliittisena 
 erityisavustajana 7kk Opetus- ja 
 kulttuuriministeriössä.

Puheenjohtajan tervehdys

Hyvinvointi. Arvokkainta mitä meillä on!
sa tulee olla vähintään yksi sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelupis-
te. Kaikki lainsäädäntö koskettaa 
myös vammaisia henkilöitä, mutta 
tietty lainsäädäntö on keskiössä 
vammaisten henkilöiden osallisuu-
den ja yhdenvertaisuuden tukemi-
sessa ja turvaamisessa, ja niiden 
huomioiminen on tärkeää päätök-
senteossa.

Tulevan päättäjän tulee olla tie-
toinen myös näistä lainsäädännön 
vaatimuksista ja turvata näiden 
kautta kuuluvat palvelut myös tu-
levalla hyvinvointialueella.

Oppilas- ja opiskelija- 
huollon kehittäminen
Tulevassa uudistuksessa oppi-
las- ja opiskelijahuolto siirtyy hy-
vinvointialueille. Opiskeluhuollon 
palvelut säilyvät kouluilla ja oppi-
laitoksissa. Tulevassa uudistuk-
sessa on huomioitava oppilaiden 
ja opiskelijoiden saumattomampi 
ja nopeampi avunsaanti, sujuvat 
palveluketjut, tiedonkulun suju-

voittaminen sekä asiantuntijuuden 
jakaminen hyvinvointialueen huo-
lehtiessa asianmukaisista asia-
kas- ja potilastietojärjestelmistä.

Lapsiperheiden ja  
nuorten tukipalvelut
Ennaltaehkäisevä työn, neuvola-
toiminnan, perhetyön sekä sau-
mattomien palveluketjujen (kou-
luter veydenhuolto, kuraattorit, 
koulupsykologit) kehittäminen ja 
toimiva yhteistyö kuntien kanssa 
on turvattava. Laadukas ennalta-
ehkäisevä työ ja perhetyö vähen-
tävät myös lastensuojelun tarvet-
ta.

Toimiva  
henkilöstöpolitiikka
Hyvä, toimiva vuoropuhelu hen-
kilöstön kanssa, kilpailukykyinen 
palkka, hyvät työolot sekä vakitui-
set työsuhteet luovat perustan hy-
vinvointialueen työntekijöille. Hyvä 
hallinto huomioi nämä seikat.
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Pääpaino uudistuksessa on lisä-
tä  erityisesti sosiaali- ja terveyden-
huollon peruspalvelujen saatavuutta, 
laatua ja vaikuttavuutta sekä uudis-
taa samalla järjestelmän rakentei-
ta ihmislähtöisten palvelukokonai-
suuksiksi. 

Sote- uudistus nojaa nk. moni-
tuottaja malliin, jossa mukana ovat 
julkisen sektorin lisäksi myös sosiaa-
li- ja terveydenhuollon järjestöt sekä 
yksityiset palvelujen tuottajat. Jär-
jestelmän rahoituksesta vastaa kui-
tenkin julkinen sektori.

Joustavat ja yhdenvertaiset  
palvelujärjestelmät
Palvelujärjestelmän suunnittelussa 
ja toimeenpanossa on lähtökohtana 
kuitenkin pidettävä huolta siitä, että 
se ottaa huomioon tasapainoisesti 
syrjäiset alueet siinä missä tiheästi 
asutut kaupunkialueetkin ja että eri 
alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä 
ei heitetä romukoppaan. Toimivat lä-
hipalvelut on taattava ikään ja asuin-
paikkaan katsomatta ja niitä tulee 
kehittää käyttäjiä kuunnellen.

Digitaaliset palvelut  
täydentämään palveluvalikoimaa
Digitaalisten palvelujen nopea kehit-
tyminen mahdollistaa tulevaisuudes-

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksella   
hajanaisen palvelujärjestelmän kimppuun

sa myös  uudenlaisia toimintatapoja 
sekä asiakkaille että ammattilaisil-
le. Digitaalisten palvelujen laajenta-
misessa tulee kuitenkin huomioida, 
että ne aidosti hyödyntävät sekä asi-
akasta että työntekijää ja että pal-
veluja kehitetään hyvinvointialueen 
asiakkaita ja työntekijöitä kuunnel-
len. Digitaalisia toimintoja suunni-
teltaessa on syytä myös ymmärtää, 
etteivät ne välttämättä sovi kaikille 
ikäryhmille eikä kaikkiin toimintoihin. 
Sen vuoksi sote-keskuksissa on olta-
va saatavilla riittävästi myös fyysisiä 
vastaanottopalveluja sekä moniam-
matillista asiantuntija-apua.

Yhtenä toimivana esimerkkinä 
digitaalisten palvelujen hyödyntä-
misestä voisin mainita Harjavallan 
pääterveysasemalla 2014 käyttöön 
otetun geriatrisen palvelukonseptin, 
jossa geriatrian erikoislääkäri ennal-
ta sovitusti osallistuu Turusta käsin 
etänä geriatrian vastaanottoistun-
toon. Asiakkaan lisäksi istuntoon 
osallistuu terveysasemalla aina  myös 
geriatrian sairaanhoitaja. Jokaises-
ta käynnistä tehdään asianmukaiset 
merkinnät asiakkaan potilaskerto-
mukseen. Tässä vastaanottotoimin-
nassa korostuu asiantuntijahoitajan 
rooli etävastaanoton onnistumises-
sa.

Toimivat ja laadukkaat  
peruspalvelut ennen  
uusia rakennusprojekteja
Kaiken kaikkiaan tulevan hyvin-
vointialueen tulisikin  ensimmäis-
ten elinvuosiensa aikana keskittyä 
”seinien rakentamisen” sijaan pe-
ruspalveluiden saatavuuden ja laa-
dun riittävyyden varmistamiseen, 
toimintamallien yhtenäistämiseen 
sekä perustason ja erikoistason pal-
veluketjujen  kehittämiseen. 

Tällä tavalla edeten erikoissai-
raanhoidon nykyistä kuormittavuut-
ta voitaisiin olennaisesti pienentää 
ja tätä kautta vaikuttaa osaltaan 
myös maakunnan kustannuksiin

Käytössä olevien asiakas-  
ja potilastietojärjestelmien  
yhtenäistämisellä kilpailutuksen 
kautta mittavia säästöjä
Ja kun vielä maakunnan nykyiset asi-
akas- ja potilasjärjestelmät kerralla 
yhtenäistettäisiin ja asianmukaises-
ti kilpailuttaen,  hyvinvointialueen  
kustannussäästöistä puhuttaisiin 
kymmenistä milj. euroista seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Nyt vain 
pitää uskaltaa tehdä kokonaisuuden 
kannalta oikeita ratkaisuja. 

Uusia toimintaresursseja  
eri toimijoiden välisellä  
aktiivisella yhteistyöllä
Sosiaali- ja terveydenhuollon  kehit-
tämisessä ei pidä kuitenkaan unoh-
taa toiminnan sujumiselle elintär-
keitä tukipalveluja eikä muitakaan 
tärkeitä yhteistyökumppaneita, eli 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjes-
töjä, vapaaehtoistoimintaa, yksityi-
siä toimijoita sekä erityisesti kuntia, 
joille jää edelleen suuri vastuu ter-
veyden edistämisessä omalla alu-
eellaan.
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JUHANI TIITINEN
- Satakunnan sairaanhoitopiiri,   
 valtuutettu ja 
 tarkastuslautakunnan vpj 
– Satakunnan Sydänpiirin pj 
– Oy Harjavallan vuokratalot pj



Tiedustelut ja vuokraus: Markku Rauta 044 2510493, mrau@dnainternet.net

Tilaa noin 80 hengelle. Tilassa videotykki. 
Vuorokausi hinta 80 e. Tuntihinta 20 e/tunti
Pidempiaikaisesta tai säännöllisestä käytöstä sopimuksen mukaan.
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PALVELUKOTI
SYREENI OY

VARATTU Anna äänesi, se ratkaisee! 
Ennakkoäänestys 12. - 18.1.2022 
Vaalipäivä sunnuntai 23.1.2022 klo 9-20
Äänestyspaikka Harjavallassa  
Liikunta- ja uimahalli

Harjavallan  
valtuusto.  
SD jäsenet
Reijo Nummikari pj
Teuvo Luotola 2. varapj
Aho Teemu
Hakala Vesa
Kauramäki Kai
Ketola Tuija
Kuusisto-Länsineva Maija
Mäntynen Kaj-Mikko
Paavilainen Anne
Paavisto Iiris
Rauta Markku
Salomäki Lassi
Tuomela Pirjo-Riitta
Nurmi -Pentikäinen Pia  1. varajäsen
Eloranta Ilpo 2. varajäsen

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

Toimitilamme Pirtti 
Keskustie 2 Harjavalta, 
vuokrattavissa kokous, 
koulutus, juhla ym. 
käyttöön.
Tila sopii myös 
taidenäyttelyyn sekä 
tuotteiden tilapäiseksi 
myyntitilaksi.

Kuntavaalien 2021 puolueiden  
ääniosuus Harjavallassa

 SDP Kok Vas PS Kesk KD VIHR

2,2
5,36,4

10,2
12,8

21

42,1

Kaupungin- 
hallitus.
SD jäsenet 
Tuomela, Pirjo-Riitta pj.  
(Paavisto, Iiris)

Paavilainen, Anne II vpj. 
(Mäntynen, Kaj-Mikko)

Kuusisto-Länsineva, Maija  
(Hämäläinen, Merja)

Salomäki, Lassi  
(Kauramäki, Kai)

(varajäsenet suluissa)

www.nummikari.fi
Tarjoamme ammattitaitoista sähköasennus palvelua niin kotitalouk-
sille kuin yrityksille. Sähköasennukset uudis- ja saneerauskohteisiin. 
Sähköhuollot ja kunnossapito. Olemme luotettava ja asiantunteva 
sähköalan yritys, joka palvelee kattavasti niin kotitalouksia, yrityksiä 
kuin taloyhtiöitäkin.


