
Toimimme sen kirkon puolesta, jossa
ketään ei jätetä yksin

kaikki ihmiset ovat samanarvoisia

kirkko on kaikille turvallinen yhteisö

tuemme lähimmäisiä lähellä ja kaukana

HARJAVALLAN SEURAKUNNAN  
KIRKKOVALTUUSTON VAALIT 20.11.2022

Ennakkoäänestys 8.–12.11.2022

Julkaisija: Harjavallan Sosialidemokraatit ry 11.11.2022
www.harjavalta.sdp.fi

Harjavallan Demari

Vaaleja on viime vuosina ollut taajaan ja ilmassa tuntuu 
olevan pientä väsymystä. Nukkumaan ei silti auta jää-
dä tälläkään kertaa.

Seurakuntavaalit   järjestetään 20.11.2022. Ehdok-
kaamme esitelty alla. SDP toimii sen kirkon puolesta, 
jossa ketään ei jätetä yksin, kaikista pidetään huolta ja 
kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. 

Sanna Marinin hallitus on toiminut sotiemme 
jälkeisen ajan tiukimmassa paikassa: ensin 
pandemia ja sen jälkeen Venäjän hyökkäys-
sota Ukrainassa. Poikkeuksellisissa olois-
sa Suomen talous on pärjännyt paremmin 
kuin useimpien muiden maiden ja lisäksi 
on panostettu koulutukseen ja parannettu 
heikoimmassa asemassa olevien tilannet-

Puheenjohtajan tervehdys
ta. Suomen turvallisuutta on vahvistettu hakemalla 
Nato -jäsenyyttä, jotta emme tiukan paikan tullen 
jäisi yksin. Kaikki suomalaiset on pyritty pitämään 
mukana. Opposition puheiden perusteella luvassa 

on kylmää kyytiä, mikäli seuraava hallitus muodos-
tuu oikeistopuolueista. 

Eduskuntavaalien vaalipäivä on 2.4.2023. Harja-
vallan SDP:n ehdokkaaksi on valittu Kai Kaura-

mäki. Kain esittely löytyy keskiaukeamalta. 
Siksi me tarvitsemme juuri sinua. Käytä 

äänesi, sillä se ratkaisee!

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

Seurakunnan jäsen, muista 
käyttää äänioikeuttasi!
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1. Kai Kauramäki lyhyesti
Olen 55 v. Perheeseeni kuuluvat vaimo, 3 lasta sekä 
Helmi-koira. Olen töissä Boliden Harjavalta Oy:ssä. 
Ammatiltani olen valuri. Koulutus ammattikoulu.
Harrastuksista rakkaimmat ovat liikunta ja mökkeily.

2. Kuvaile itseäsi kolmella adjektiivilla.
Olen liikunnallinen, perhekeskeinen ja rehellinen.

3. Sinulle tärkeitä asioita?
Perheasiat, hyvinvointi yleisesti. Työn tekeminen tulisi 
olla yhteiskunnassamme kannustavaa ja motivoivaa, niin 
että omalla työllään tulisi toimeen.

4. Työskenteletkö mieluummin yksin 
     vai tiimissä?

Työskentelen mieluummin tiimissä. Toimin sulaton vara-
luottamusmiehenä ja työvuoron yhdysmiehenä. Luotta-
mushenkilönä toimin Harjavallan kaupungin valtuuston 
sekä sivistyslautakunnan jäsenenä.

5. Miten Harjavaltaa pitäisi kehittää?
Tonttitarjonnan parantaminen entisestään ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden säilyminen sekä laadukkaiden kou-
lutuspalveluiden ylläpitäminen. Täällä on lapsiperheiden 
hyvä asua. On työpaikkoja, uusi päiväkoti, liikuntamah-
dollisuudet ja erinomaiset liikenneyhteydet. Näistä tulisi 
lisätä tietoisuutta niin maakunnan sisällä kuin sen ulko-
puolella.

6. Miten Satakuntaa pitäisi kehittää?
Satakunnan vetovoiman lisääminen markkinointia 
tehostamalla.
Satakunnan elinvoimaisuuden lisääminen teollisuutta 
ja koulutusta kehittämällä ja tätä kautta myös työpaikko-
jen lisääminen. Yliopiston saaminen tulee olla lähitulevai-
suuden päämäärä.

7. Miten työkaverisi kuvailisivat sinua?
Vastuullinen, luotettava, aito, puheitteni mittainen mies.

8. Mitkä asiat motivoivat sinua ?
Liikunnalliset asiat ja ihmisten hyvinvointi.

9. Pidätkö vastuun ottamisesta?
Pyrin hoitamaan vastuulleni annetut tehtävät huolella. 
Yhteisvastuuta ottamalla voidaan parantaa ja kehittää yh-
teisiä asioita. Yhteinen, keskusteleva lähestyminen pää-
tettäviin asioihin edesauttaa kaikkia tavoitteita.

10. Jos saisit muuttaa maailmaa    
     - mitä toivoisit ?

Rauha maailman joka kolkkaan, maailmanlaajuinen ta-
sa-arvo sekä ihmisten terveyden ja turvallisuuden vaali-
minen.

11. Mitä puolia haluaisit kehittää itsessäsi?
Ammattitaitoa ja asemaa, jotta saan ajettua niitä asioita, 
jotka koen tärkeäksi.

TUNNETTA JA TAITOA- ISKUN KESTÄVÄÄ VARMUUTTA !
KAI KAURAMÄKI EDUSKUNTAAN!

Lähikuvassa kansanedustajaehdokas 
Kai Kauramäki



Ihmisten ostovoiman  
tukeminen
Sanna Marinin hallitus on sopinut usei-
ta toimenpiteitä, joilla tuetaan  ihmis-
ten  ostovoimaa ja  vastataan ener-
giakriisin edellyttämiin akuutteihin 
tarpeisiin.

Esityksen myötä päivähoitomaksui-
hin tulee pysyvä alennus, joulukuus-
sa maksetaan ylimääräinen lapsilisä, 
yksinhuoltajien tuetaan nostamal-
la etuuksien yksihuoltajakorotuksia. 
Sähkön arvonlisävero lasketaan 10 
prosenttiin ja kaikkein pienituloisim-
me kotitalouksille maksetaan erillinen 
sähkötuki.

On korotettu perusturvaa  
ja pienempiä eläkkeitä
Vähemmän eriarvoisuutta ja enemmän 
oikeudenmukaisuutta. Sanna Marinin 
hallitus on korottanut ensimmäises-
sä erässä pienempiä eläkkeitä 50 eu-
rolla kuukaudessa ja  1300 euroa kuu-
kaudessa tienaavien eläkettä 34 euroa 
kuukaudessa.

Opintoraja sidottiin indeksiin ja opin-
torahan huoltajakorotusta nostettiin 25 
eurolla kuukaudessa. Sosiaaliturvae-
tuuksiin tehtiin vuonna 2022 ylimääräi-
nen indeksikorotus paikkaamaan elin-
kustannusten nousua.

On alennettu sosiaali-  
ja terveydenhuollon  
asiakasmaksuja
Terveys on jokaisen oikeus, riippu-
matta lompakon paksuudesta. Uudes-

sa asiakasmaksulaissa maksuttomien 
palvelujen määrää lisättiin ja maksuja 
kohtuullistettiin. Yhteensä sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksut ale-
nivat noin miljoonalla suomalaisella.

On päätetty toteuttaa  
sitova hoitajamitoitus
Uusi hoitajamitoitus tarkoittaa, että 
28-paikkaisessa vanhustenhuollon 
yksikössä on joka päivä päivävuoros-
sa aiemman neljän sijasta kuusi hoi-
tajaa, iltavuorossa aiemman kolmen 
sijasta viisihoitajaa ja yöllä kaksi hoita-
jaa kuten aiemminkin. Ero on merkit-
tävä: hoidettava saa enemmän hoivaa, 
ja hoitajalle on enemmän aikaa hoita-
jatyölle.

Toteutimme sote-uudistuksen
Marinin hallitus toteutti jo monen hal-
lituksen yrittämän sote-uudistuksen. 
Sote-uudistuksen myötä hoitoa ja tu-
kea saa jatkossa jonottamatta, hoitoon 
pääsee nopeammin ja matalan kynnyk-
sen palvelut toimivat nykyistä parem-
min. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehitystyö hyvinvointialueilla jatkuu ja 
palveluita parannetaan ihminen, ei ra-
kenteet edellä.

Teimme toisen asteen  
koulutuksesta maksuttoman
Osaamisen merkitys korostuu muuttu-
vassa maailmassa. Laajensimme op-
pivelvollisuuden toisen asteen koulu-
tukseen, jotta nuoret pääsevät töihin 
ja voivat tavoitella unelmiaan. Samal-
la teimme toisen asteen koulutuksesta 

aidosti maksutonta. Näin liian suuret 
kustannukset eivät muodostu esteeksi 
yhdenkään nuoren opinnoille.

Energian hintojen nousun  
täsmäkompensaatiotoimet
Hallitus on päättänyt määräaikaisis-
ta toimista, joilla vastataan energian 
hintojen nousuun ja tuetaan kotitalo-
uksia, ammattiliikennettä sekä maata-
louden yrittäjiä lyhyellä ja pidemmällä 
aikavälillä.

Alensimme  
varhaiskasvatusmaksuja
Hallitus päätti alentaa varhaiskasva-
tusmaksuja korottamalla maksujen pe-
rusteena olevaa tulorajaa 31 prosenttia 
sekä laskemalla toisen lapsen enim-
mäismaksua. Maksujen alentaminen 
helpottaa perheiden arkea ja kasvat-
taa työllisyyttä. Uudistus tuli voimaan 
1.8.2021. Syksyn 2022 budjettiriihes-
sä hallitus päätti esittää varhaiskasva-
tusmaksuja alennettavaksi pysyvästi 
70 miljoonalla eurolla.

Palautimme jokaisen lapsen  
oikeuden varhaiskasvatukseen
Jokaisella lapsella tulee olla mahdol-
lisuus osallistua laadukkaaseen var-
haiskasvatukseen. Siksi palautimme 
subjektiivisen oikeuden varhaiskas-
vatukseen, jonka Sipilän hallitus aikai-
semmin perui.

Lisää Sanna Marinin hallituksen saa-
vutuksista luettavissa: www.sdp.fi

Marinin hallituksen saavutukset
SDP työskentelee sen eteen, että jokaisen arki on sujuvaa ja onnellista. Me haluamme, että kaikki pidetään 
mukana. Lupasimme vaaleissa muutosta. Sosialidemokraattien johdolla politiikan suunta on nyt muuttu-
nut: Me rakennamme suomalaista yhteiskuntaa oikeudenmukaisemmaksi, reilummaksi ja inhimillisemmäksi 
– päätös kerrallaan.

Jäsenyys
SDP:n jäseneksi voi liittyä puolueen arvoperustan hyväksyvä 15 vuotta täyttänyt Suomen 
kansalainen ja ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa. 
Jokainen jäsen kuuluu johonkin puolueosastoon ja voi olla lisäksi kannattavana jäsenenä 
jossain toisessa osastossa.

Liity jäseneksi verkkosivuilla www.sdp.fi
Jäsenmaksu 58 euroa /vuosi. Alle 29-vuotiailla 14 euroa/vuosi. Jäsenmaksu peritään kahdessa erässä



PALVELUKOTI
SYREENI OY VARATTU

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.

Tila sopii myös taidenäyttelyyn sekä tuotteiden tilapäiseksi myyntitilaksi.

Tilassa tehty sisätilaremontti ja keittiö uusittu.

Toimitilamme Pirtti Keskustie 2 Harjavalta 
vuokrattavissa kokous, koulutus, juhla ym. käyttöön
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Harjavallan Sosialidemokraatit ry on syyskokouksessaan valinnut 
vuodelle 2023 puheenjohtajaksi Matti Salomäen sekä varapuheen-
johtajaksi Pirjo-Riitta Tuomelan.  Muiksi johtokunnan jäseniksi va-
littiin: Janne Ala-Myöntäjä, Vesa Hakala, Kai Kauramäki, Tuija Ke-
tola, Maija Kuusisto-Länsineva, Tanja Laine, Pia Nurmi-Pentikäinen 
ja Heli Tomminen. Varajäseniksi: Reijo Nummikari, Markku Rauta ja 
Jorma Virtanen. Toiminnan tarkastajaksi: Tapio Rosendahl ja varal-
le Kaj-Mikko Mäntynen.

Samassa kokouksessa nimettiin Kai Kauramäki eduskuntavaa-
liehdokkaaksi.

Matti Salomäki puheenjohtajaksi ja 
Kai Kauramäki eduskuntavaaliehdokkaaksi

Matti Salomäki Pirjo-Riitta Tuomela


