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Olen syntynyt Kuusankoskel-
la ja asun edelleen Kouvolas-
sa yhdessä vaimoni kanssa. Har-
rastan kesäisin lenkkeilyä, tal-
vella hiihdän ja pelaan sählyä 
työporukalla. Luen myös paljon, 
etenkin historiaa on tullut luet-
tua viime aikoina. Opiskelu on 
elämäntapa. Viimeiseksi on tul-
lut suoritettua kauppaoikeuden 
kurssi. Työssä käyn KSS Raken-
nus Oy:ssa. Sivutoimisesti pyöri-
tän veljeni kanssa pientä raken-
nusalan yritystä, joten yrittämi-
nen ei ole tuntematonta.  

Ehdokkaaksi ilmoittauduin, 
koska Kouvola tarvitsee uuden 
katseen tulevaisuuteen. Kau-
punkimme on varauduttava tu-
leviin muutoksiin. Tuleva sote-
uudistus nykyisellä suunnitel-
malla poistaa osan kaupungin 
budjetista. Koronan jälkeen kui-

tenkin vanhat ongelmat on edel-
leen ratkaistava, esim. edellis-
ten vuosien budjettialijäämä. 
Hihat on käärittävä ja ryhdyttä-
vä töihin. Koskaan en ole työtä 
säikähtänyt. 

Kaupungissamme on paljon 
mahdollisuuksia, olemmehan 
kaupunki ja maaseutu yhdistet-
tynä. Elinvoimaisuutta on löy-
dettävä koko kaupungin alueel-
ta, monta kiveä on vielä kään-
tämättä. Isovanhempiemme ja 
vanhempiemme hoito on pyrit-
tävä järjestämään mahdollisim-
man hyvin. Koulutusjärjestel-
män uudelleenjärjestelyt ovat 
kesken ja koulunkäynti on saa-
tava toimimaan niin, ettei ope-
tus kärsi. 

Itseni parhaina puolina nä-
en kokonaisuuksien hallinnan 

ja erimielisyyksien ratkaisun 
diplomatian keinoin. Kaupunki 
tarvitsee uusia ja erilaisia nä-
kemyksiä. Niistä on löydettävä 
käyttökelpoisimmat. Pyrin edis-
tämään demokratian ja hyvin-
voinnin toteutumista. 

 2             Kuusankoski ja sosialidemokraatit 

Elämme kaikin puolin poikkeavia aikoja. Positiivista on 
nuorten aktivoituminen. Siksi voimme katsoa tulevai-
suuteen varsin rauhallisin mielin. Ehdokkaiden määrä 

Kuusankoskella on hyvä. Heidän joukossaan on osaajia kai-
kilta elämän osa-alueelta. Ikärakenne on myös ideaalinen. 
Kokemusta pitää olla tukemassa raikkaita uusia tuulia. 
Kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon lämmittää varmasti 
kaikkia asukkaita. Kouluttautuminen päättäjäksi on aloi-
tettu. Teemme sen niin hyvin kuin osaamme. Ilmapiiri on 
hyvä kaikin puolin. Se tieto, joka ehdokkaita kiinnostaa 
on vapaasti jaossa. Tarvittaessa tiedon etsinnässä avuste-
taan. Mitään osaamista ei pantata. Kysyä saa - keneltä ja 
mistä asiasta vain.

Kansallisella tasolla ja omassa kotikaupungissamme on 
merkkejä siitä, että enää ei vaalita vanhoja perinteitä, ja 
hyviksi havaittuja toimintatapoja. Sosiaalisesta mediasta 
on tullut keino vaikuttaa ihmisten mieliin räikeillä keinoil-
la. Rehellisyys on muuttunut ”joustavaksi”. Kun jotain asi-
aa oikein kunnolla pyöritetään, niin ei enää muisteta, mi-
tä tässä yleensä tutkitaankaan? Käytetään keinoja, jotka 
eivät kuuluu normaaliin sopimiskulttuuriin. Joillekin sopi-
misesta on tullut pahe eli jos ole samaa mieltä, niin et ole 
yhteistyökykyinen? On otettu käyttöön sodissa viimeinen 
ase. Kun häviö on selvä, niin hyökätään vielä umpimäh-
kään. Näin menetetään viimeinen sovintomahdollisuus. 
Monta hyvää sotilasta kaatuu turhan takia.

Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa. Siinä ei saa läh-
teä omien etujen vaalimiseen. Suurena vaarana on, että 
silloin menevät puurot ja vellit sekaisin. Jos näin käy ja 
asioita ruvetaan selvittämään, niin suoraselkäiset päättä-
jät joutuvat liian usein loanheiton uhreiksi. Totuus on kuin 
solvaus ja sattuu pahasti. Kysyä sopii, miksi näin tapah-
tuu? Hyvä neuvo jokaiselle, niin uudelle kuin kokeneelle 
päättäjällekin lienee ajankohtainen. Pitää luottaa, mut-
ta aina pitää tarkistaa. Kaikki asiat pitää ensin tutkia ja 
selvittää. Mitään dokumenttia ei saa pantata. Päätöksien 
pohjaksi pitää olla kaikki tieto saatavilla. 

Luottamus on kovan työn takana. Sen voi menettää het-
kessä, jos ei halua sääntöjä noudattaa. 

TN   

YHTEISIÄ ASIOITA
 HOITAMASSA

UUSI KATSE KOUVOLAN TULEVAISUUTEEN

ROHKEUTTA TARTTUA 
VAIKEISIINKIN ASIOIHIN

KOUVOLA ON MAHDOLLISUUKSIEN KAUPUNKI

VAALEJA SIIRRETTIIN - ISOJA ASIOITA ESILLÄ
Kunnallisvaaliahdistusta puk-
kaa. Vaalien siirto aiheutti kut-
kutusta. Lähdenkö ehdolle, 
vai siirränkö suosiolla viestika-
pulan perheessä kolmannelle 
sukupolvelle.

Nyt ollaan taas samojen iän-
ikuisten kysymysten äärellä. Mi-
ten saataisiin kunnan asiat kun-
toon? Kaikillehan on selvää, että 
jotain täytyisi muuttaa ja teh-
dä, että saisimme Kouvolan asi-
at paremmaksi tasapuolisesti. 

Nyt pitäisi tulla ratkaisuja. 
Iänikuiset kiukuttelut esim. Ki-
molan kanavasta (Jota jotkut 
pitävät turhana ja kalliina hank-
keena) ovat historiaa. Kimolan 
kanava on nyt tehty. Aika näyt-
tää, onko kanavasta hyötyä ja 
lisääkö se Kouvolan vetovoimaa.

 Ja kai se Kullasvaaran jätt-
titerminaalihankekin on lopul-
ta hyödyksi paikkakunnalle. 
Nyt vaan ”viisaiden” älynysty-
rät liikkeelle, että homma läh-
tee nousuun. Buukkausta, buuk-
kausta, asialle uudet ja uudes-
taan valitut. 

Itäradasta pidetään sitten uu-
den valtuuston voimalla vaik-
ka hampaat irvessä kiinni, jot-
ta hanke toteutuu. Kymsoten 
asiat ja Kymenlaakson keskus-

sairaalaan johtava tiehanke VT-
15 on vietävä maaliin - tai täy-
den palvelun sairaala takaisin. 
Paikallisten voimien on painet-
tava päälle todella...  Valtuus-
toryhmien delekaatiot ärhäkkä-
nä isolle kirkolle... Entä onko 
se pelastushelikopteri jo Utissa, 
niin kun piti? Ei ne asiat tääl-
lä asioita arvostelemalla isolla 
kirkolla etene. Ja sitten kun-
nallisvaaleilla hyvätyksi tulleil-
le pyyntö: suosikaa paikallisia 
yrittäjiä tulevissa hankkeissa. 
Älkää vedotko aina tarjousten 
hintoihin. Paikallinen, kalliim-
pi tarjous saattaa loppupeleis-
sä tulla halvemmaksi kun halvin 
tarjous. Firmojen lähtö Kouvo-
lasta muualle kertoo jotakin. 
”Otettiin tämä, kun halvalla(?)
tekee” -ajattelu pois.

 
Kun olen seurannut kirjoit-

teluja ja kuunnellut kuntalais-
ten kommentteja, niin kovasti 
tuntuvat kuntalaiset vaativan 
eräiden demarivaltuutettujen 
päitä pölkylle. Onkohan nämä 
pölkylle päitä vaativat kunta-
laiset aatelleet, että jos kaikki 
asiat tulisivat puolueettomasti 
julki samoin kuin demariedus-
tajien ”kootut sekoilut”,  niin 
jono saattaisi olla puoluekan-

nasta riippumatta pitkä ja nämä 
demarivaltuutetut mahdollisesti 
siellä jonon loppupäässä?

Lopuksi onnea kaikille kun-
tapäättäjiksi haluaville. Otta-
kaa puoluekannasta riippumatta 
koppia ajatelmasta: ”Millaisen 
kunnan minä päättäjänä halu-
aisin Kouvolan olevan”. 

Millaisia palveluja minä pi-
dän tärkeänä viedä tämän ison 
Kouvolan alueille laitimmaista 
kolkkaa myöten?

Ja meitä kuntalaisia on kuun-
neltava! Miettikää myös, josko 
ensimmäinen tehtävä olisi vaih-
taa tämän kaupungin nimi, jot-
ta (huom.) kaikki edustajat ym-
märtäisivät että Kouvola ei ole 
vain Manski. Loppuisi ehkä tämä 
vastakkainasettelu! 

Kuntavaalikevättä kaikille. 

Anri Mäkynen

Olen vuonna 2016 Kouvolan 
teatterista eläkkeelle siirtynyt 
näyttelijä. Perheeseeni kuulu-
vat vaimo, kolme aikusta lasta 
ja yksi koira. Kouvolaan muu-
tin työn perässä vuonna 1971. 
Silloin Kouvola oli läänin pää-
kaupunki. Tätä asemaa Kou-
volalla ei enää virallisesti ole, 
mutta olemme silti tärkeä lo-
gistiikan ja kaupan keskus 
Kymenlaaksossa. 

Tämän aseman säilyttämisek-
si ja kehittämiseksi meidän on 
löydettävä keinot luoda edelly-
tykset kaiken kokoisille yrityk-
sille menestyä ja työllistää jo 
täällä asuvia ja olla vetovoima-
tekijöinä tänne muuttaville uu-
sille veronmaksajille. 

Siinä keskeistä on kehittää 

alueemme logistisen aseman 
tärkeyttä suhteessa valtakunnan 
liikenneverkkoon ja pitämällä 
huolta asumisen infrastruktuurin 
viihtyisyydestä, hintatasosta ja 
palveluiden tasapuolisesta alu-
eellisesta saatavuudesta. 

Koulutus on yksi kuntasekto-
rille jäävistä merkittävistä vas-
tuualueista. Siinä Kouvolan olisi 
perusopetuksen lisäksi huomioi-
tava muualta Suomesta hakijoi-
ta houkuttelevan, monipuolisen 
ammatillisen koulutuksen kehit-
täminen. Tärkeää on muutenkin 
nuorison harrastustoimintaan 
ja viihtyvyyteen panostaminen, 
mikä koulutusvaihtoehtojen li-
säksi ohjaisi kaupunkiimme koh-
distuvaa valtakunnallista positii-
vista mielenkiintoa. 

En yksilöi ja lupaile tässä yh-
deksää hyvää ja kymmentä kau-
nista, koska yksin ei kukaan voi 
tehdä mitään. Yhdessä pohti-
malla ja järkevästi toimimalla 
mahdollisuutemme ovat kuiten-
kin lähes rajattomat.

Ilmo Ranne

Tommi Helkala
Ammatti: sähköasentaja
Ikä: 35 vuotta
Asuinpaikka: Kouvola

Hei, minä olen Minna Hyvönen, 
Kouvolan Kuusankoskella asuva 
sosialidemokraattien kunnallis-
vaaliehdokas. Yhdistykseni on 
Kuusankosken sosialidemokraa-
tit ja olen ehdokkaana ensim-
mäistä kertaa. 

Olen kahden aikuisen nuoren 
miehen äiti, 51-vuotias nainen 
ja Markun aviovaimo. Asumme 
mieheni, kolmen koiran ja kis-
san kanssa Kuusankoskella. Pi-
dän kulttuurista kaikissa muo-
doissaan: matkailusta, kirjoitan 
runoja ja rentoudun musiikkia 
kuuntelemalla tai liikunnan pa-
rissa - päivästä ja fiiliksestä 
riippuen.

Minulla on noin 20 vuoden 
työkokemus sosiaalialalta. Olen 
työskennellyt Kouvolassa sosiaa-
lipäivystäjänä ja sosiaaliohjaa-
jana poliisiasemalla. Nykyinen 
työni on Kymsoten aikuissosi-
aalityössä. Koulutukseltani olen 
sosionomi AMK ja lastenohjaaja.

Olen toiminut sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammatti-
järjestö Talentian liittovaltuus-
tossa sekä Jukon luottamusmie-
henä yhden kauden. 

Työni kautta olen saanut vah-
vaa näkemystä sekä kokemusta 
ihmisten erilaisista sosiaalisista 
tarpeista ja -tilanteista.

 Minulla on rohkeutta sekä 
tahtoa tarttua vaikeisiinkin asi-
oihin ja toimia kuntalaisten hy-

vinvoinnin eteen. Jokaisen kun-
talaisen perusoikeudet on tur-
vattava. Säästöjä ei pidä tehdä 
pelkästään vähentämällä ja niu-
kentamalla töitä tai palveluita. 

Tarkoitukseni on tuoda lisää ar-
vokeskustelua päätöksentekoon. 
• Ihminen ei ole pelkkä tilas-
tomerkintä, jokaisen ihmisen 
elämä ja siinä tapahtuvat asiat 
ovat hänelle totta. 
• Haluan edistää kuntalaisten 
tasavertaista osallisuutta ja ta-
sa-arvoista kohtelua. 
• Jokaisella on oikeus ihmisar-
voon iästä ja elämäntilanteesta 
riippumatta
• Minulle on tärkeää paikallisten 
yrittäjien ja yritysten tukemi-
nen sekä kannattaminen.
• Näin varmistamme työpaikko-
jen ja verovarojen säilymisen 
paikallistasolla
• Totuutta ja tehtävää. Huolen-
pitoa huomennakin.

Minna Hyvönen



Kaupungilla on suuria haastei-
ta selviytyä taloudellisesti ja 
toiminnallisesti pandemiasta ja 
sen jälkeisestä ajasta. Näyttäisi 
siltä, että nyt kaupungin johto 
on kilpikonnan tavoin puolusta-
massa herkkää asiaa, eli totuut-
ta. Vai olisiko oikeampaa jättää 
edestä kilpi-sana pois.

Onko oikein, että esitteli-
jän pohjaesitys toimielimelle 
on lain vastainen, josta luotta-
mushenkilöt joutuvat äänestä-
mään laillisuuden puolesta lait-
tomuutta vastaan? 

Esittelijällä pitäisi olla nolla-
toleranssi laittomuuksille. Var-
sin mitättömät asiat työllistä-
vät kuukausikaupalla hallintoa 
ja luottamushenkilöitä. Näyt-
tää siltä, että on viranhaltioi-
ta, jotka pyrkivät voimakkaasti 
manipuloimaan päätöksentekoa 
oman ideologiansa mukaisesti. 

Tällöin puuttuu se tärkein, eli 
asiantuntijan rooli.

Esittelijän tehtävä on esi-
tellä asiat tosiseikkoihin pe-
rustuen. Koska näin ei aina 
ole, niin se luo hämmennys-
tä ja väärinkäsitystä asioiden 
oikeudenmukaisuudesta. 

Se on todella valitettavaa 
ja tuomittavaa toimintaa, kun 
juuri nyt pitäisi keskittyä kaikin 
mahdollisin tavoin kuntalaisten 
hyvinvointiin, kuten ikääntyvien 
ihmisten ja vanhusten tervey-
denhoitoon, jossa hoitohenkilös-

tön oma sekä lähipiirin terveys 
on vaarassa. Samoin päiväkoti-
ikäisistä varttuneempiin nuoriin 
tulisi taata kaupungin puoles-
ta terveellisen turvallinen kou-
lu ja harrastusmahdollisuudet. 
Myös kaikelle yritystoiminnalle 
näissä poikkeuksellisissa olosuh-
teissa tulee kaupungin taholta 
antaa parhaat olemassa olevat 
toimintamahdollisuudet.

Kouvolan tämän hetken po-
liittisen tilanteen voi kiteyttää 
Mäntyharjun miehen (kok.) mai-
noslauseeseen, jossa väitetään 
totuuden vastaisesti, että sydän 
olisi oikealla puolella.

 Äänestäjiin vedoten, kuun-
nelkaa sydämenne ääntä, se 
sykkii vasemmalla puolella. Siel-
tä on lähtenyt ja lähtee se kaik-
ki hyvä, mitä nyt ollaan purka-
massa - tuomalla peruspalvelut 
bisneksenteon alttarille, josta 
verovarat valuvat maamme ra-
jojen ulkopuolelle. Kokemuksen 
ei pitäisi olla pahe, vaikka jota-
kin se pelottaa.

Anssi Tähtinen

RAKENTAVAA KESKUSTELUA JA PÄÄTÖKSIÄ 
YHTEISTYÖSSÄ YLI PUOLUERAJOJEN

HAASTEENA PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
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Olen ollut SDPn jäsen 11.9.2006 
lähtien. En koskaan ole ollut po-
liittisesti aktiivinen, vaikka poli-
tiikka onkin minua aina suuresti 
kiinnostanutkin. 

En ole ollut aktiivinen, kos-
ka minulla ei ole ollut aikaa. 
Useasti minua on pyydetty mu-
kaan. Olen kuitenkin aina aja-
tellut niin, että en voi ajaa kaik-
kien rakkaitten kouvolalaisten 
asioita, jos en pysty panosta-
maan siihen riittävästi aikaa asi-
an vaatimalla tavalla. 

En ole koskaan ryhtynyt mi-
hinkään huvikseni tai leikilläni, 
vaan aina tosissani. Niin teen 
myös nyt. Koen, että nyt on aika 
lähteä mukaan politiikkaan. Nyt 
minulla on aikaa keskittyä hoi-
tamaan ja päättämään tämän 
minulle erittäin tärkeän koti-
kaupunkini yhteisistä asioista. 
Nehän eivät välttämättä  ole 
menneet kovinkaan hyvin vii-
me aikoina. Mielestäni kaikil-
le ihmisille on esimerkiksi ker-
rottava, että miksi he joutuvat 
maksamaan koko ajan enemmän 
veroja.

Valto Koski sanoi minulle 
syyskuussa 2006, että enhän mi-
nä kuusankoskelaisena voi olla 
mitään muuta kuin demari, kun 
puhuttiin politiikasta. Oikeas-
taan siitä syystä liityin puoluee-
seen välittömästi, vaikka olinkin 
harkinnut asiaa jo vuosia. 

Koen luonteeltani olevani oi-
keasti työntekijä, vaikka olen-
kin korkeasti koulutettu. Toinen 
suuri syy tulee verenperintönä 
rakkaan edesmenneen isoisä-
ni kautta. Hän oli myös dema-

ri, kuten monet ehkä vieläkin 
muistavat. 

Hän oli mikä oli ja teki mi-
tä teki. Minä olen se mikä olen 
ja tulen tekemään sen mitä tu-
len tekemään. Eli perinnöillä tai 
juurillani en halua mennä mihin-
kään, vaan pelkästään omana 
itsenäni. Minulla on ollut kun-
nia olla käytännössä aina täällä 
nykyisessä suuressa Kouvolassa 
lähellä tärkeitä lähimmäisiäni, 
missä minulla on paljon hieno-
ja ystäviä ja tuttavia sekä aina 
ollut hyvä olla.

Olen myös saanut olla todella 
monessa mukana ja minulla on 
sellainen mielikuva, että ihmi-
set täällä tietävät ja tunnista-
vat minut positiivisella tavalla.

Tiedän, että se mihin nyt 
olen lähtemässä, niin siitä ei mi-
nulle makseta mitään. En siis 
halua tällä rahaa tai mainetta, 
vaan kunniaa saada olla vaikut-
tamassa meidän kaikkien yhtei-
siin asioihin. Tiedän, että pystyn 
siihen ja tiedän myös, että niin 
tietävät monet muutkin.

Minun ei missään tapauksessa 
olisi tarvinnut lähteä tähän mu-
kaan ja kirjoittaa tätä artikke-
liakaan itsestäni. Minulla on vain 
sellainen tunne, että nyt täällä-
kin on aika palauttaa sosialide-
mokraattiset arvot kunniaan. 
Arvot jotka valitettavasti ovat 
täällä kiistatta hämärtyneet.

Näin ollen kertaan omat ar-
voni ja näkemykseni. Arvos-
tan suuresti (yli kaiken) ja us-
kon suomalaiseen työhön ja sen 
huippulaatuun, eli ammattitai-

toon. Sen perustan näkemääni 
ja kokemaani. Haluan kaikkien 
tietävän, että ilman sitä meillä 
ei olisi mitään. 

Uskon myös yhteistyön mer-
kitykseen. Jatkuvalla riitelyllä 
emme saa yhtään mitään aikai-
seksi, kuten on nyt riittävästi 
nähty. Vastustus suomalaisten 
teollisuusyritysten investointi-
hankkeisiin täällä Suomessa on 
hävettävää. 

Omalta luonteeltani olen so-
siaalinen, sovitteleva ja myös 
päättävä. Uskon, että pystyi-
sin rakentavaan keskusteluun, 
suunnitteluun ja päätöksien te-
koon yli puoluerajojen. Yksin 
en tietenkään pysty mihinkään, 
mutta voisin olla se tietyllä ta-
valla yhdistävä voima, jos Kou-
vola niin haluaa. Toivottavas-
ti haluaa. Nyt olen viimeinkin 
käytettävissänne.

Yhteistyötä odottaen,
Ville Jolula

tuotantotalouden 
diplomi-insinööri,

tuotantotalouden insinööri,
yritysjohtamisen 

erikoisammattitutkinto 

Tavoitteeni on työ Kouvolan 
työllisyyden parantamiseksi. 
Yhä useamman työikäisen kou-
volalaisen pitäisi olla työn syr-
jässä kiinni. Tällä varmistetaan 
kaupungin vahvempi tulopohja.
Näin saadaan tuotettua palvelu-
ja eri puolilla kaupunkia.

Suuria työllistäviä yksiköitä 
on viimeisen 15 vuoden aikana 
suljettu osittain tai kokonaan 
nykyisen Kouvolan alueella. Sa-
malla moni hyvässä työiässä ole-
va on menettänyt työpaikkansa. 

Tämä syy sai Pohjois-Kymen-
laaksossa kuusi kuntaa liitty-
mään yhdeksi isommaksi kun-
naksi, Kouvolaksi. Yhdistymisen 
jälkeenkin on Kouvolasta poistu-
nut työpaikkoja mm. Kouvolan 
hovioikeuden yhdistyessä Itä-
Suomen hovioikeuden kanssa ja 
Myllykoski Paper Oy:n tehtaan 
alasajossa. Lisäksi epävarma ti-
lanne Fintraffic Raiteen Kouvo-
lan liikenteenohjauskeskuksen 
tulevaisuudesta luo synkän var-
jon Kouvolan ylle.

Seuraavalla valtuustokaudel-
la yksi tärkeä hanke on houku-
tella eri yrityksiä investoimaan 
Kouvolaan sekä työllistämään 
kouvolalaisia. Kaupungin alueel-
la on yrityksille hyviä erilaisia 

alueita, joissa heille on tarjol-
la tiloja harjoittaa toimintaan-
sa. Helmikuun lopulla saatiin 
lukea bioetanolitehtaan perus-
tamissuunnitelmista Myllykos-
ken entisen paperitehtaan alu-
eelle. Kaupungin päättäjien pi-
tää varmistaa etteivät tällaiset 
suunnitelmat kaadu byrokratian 
kankeuteen.

Liikenneyhteydet niin kumi-
pyörillä kuin kiskoilla eri suun-
tiin ovat kohtuullisella tasolla. 
Parannettavaa kuitenkin on. 
Valtatie 15:n perusparantami-
seksi suunnitelmat on tehty. 
Töiden aloittamisen kiirehtimi-
nen on välttämätöntä. Tällöin 
saavutamme KOKS:n terveyspal-
velut turvallisemmin, kuljemme 
Kotkaan hälytysajoneuvon kyy-
dissä, julkisella kulkuneuvolla 
tai omalla kyydillä. Alemman 
tieverkon ylläpito ei saa jäädä 
pääväylien varjoon. Kaupungin 
tieverkko on elinehto jokapäi-
väiselle liikkumiselle kaupun-
gissamme ja se on turvattava.

Kouvola on pinta-alaltaan hy-
vin laaja. Asutus on hajautunut 
koko kaupungin alueelle. Haaste 
onkin peruspalveluiden järjestä-
minen koko kaupungin alueella. 
Jokaisen kaupunkilaisen oikeus 

on saada palveluja kohtuullisen 
etäisyyden päästä asuinpaikas-
taan riippumatta. Seuraavalla 
nelivuotiskaudella valtuutettu-
jen on valvottava kaupunkilais-
ten ja kaupungin etua.

Nimi: Karo Halme
Asuinpaikka: 
Mörkölinja, 
Kuusankoski
Ammatti: 
asiakaspalvelu- 
koordinaattori
Työnantaja: 
Avustajasi C.B. Oy

SYDÄN ON VASEMMALLA 
PUOLELLA

KYLIEN KUULEMINEN
TÄRKEÄÄ KOUVOLALLE
Kouvolan aluetoimikunnat oli 
juuri saatu koekäyttöön, kun hä-
täisimmät alkoivat säästöjä et-
siessään hahmotella jo niiden 
alasajoa.

- Sellaisessa ajatuksessa ei 
ole järjen häivää. Vaikka toimi-
kuntien budjetit ovatkin pieniä, 
tunne siitä että on voinut vai-
kuttaa oman kulmakunnan asioi-
hin on mitä parasta kuntalaisten 
osallistamista. Kouvola on laaja 
alue, kylien kaupunki. Kokeilua 
kannattaa jatkaa ja tukea, Outi 
Kasurinen näkee.

Outi on erikoissairaanhoitaja 
ja palveluesimies, ja erityisesti 
todella kokenut kunnallispäät-
täjä. Meneillään on kahdeksas 
valtuustokausi, joten vuosia on 
kohta takana 32.

- Kotona oltiin aktiivisesti 
mukana puolueen toiminnassa 
ja innostus tuli sitä kautta. Po-
litiikassa parasta on yhdessä te-
keminen ja sosiaaliset kontaktit. 
Se on antanut paljon enemmän 
kuin ottanut, eipä mukana oli-
si muuten tullut oltua näin pit-
kään, Outi pohtii.

Kokeneena ja ratkaisuihin 
pyrkivänä valtuutettuna Outi 
Kasurinen on ollut SDP:n val-
tuustoryhmän johtaja kohta 
kahden kauden ajan. Korona on 
haastanut ryhmänjohtajia taval-
listakin enemmän, koska etäjär-
jestelyjä riittää.

Outin mottona on hyvän arjen 
puolesta toimiminen. Kuntalais-
ten perustarpeet kuten turvalli-
suus ovat keskiössä.

- Turvallisuutta on tietenkin 
se, että kuntalainen saa tarvi-
tessaan terveys- ja sosiaalis-
palveluja tarpeeksi nopeasti – 
tietenkin poikkeuksellisen ko-
rona-ajan jäätyä taakse. Niin 
ikään kaupungin tilojen on ol-
tava turvallisia niin käyttäjille 
kuin työntekijöillekin.

Perustarpeet ja suuret inves-
toinnit eivät aina tunnu mah-
tuvan suunnittelussa samalle 
sivulle.

- Jotenkin on jäänyt sellainen 
kuva, että isot hankkeet mene-
vät helposti vähän överiksi. Esi-
merkiksi suunnitellusta uudesta 
uimahallista puhutaan jo vähän 
kuin jonain kylpylänä. Kunnan 
uimahallin ei pidä olla mikään 
spa, vaan siisti ja turvallinen pe-
rustila, teknisessä lautakunnassa 
istuva Outi muistuttaa.

Politiikan ohella Outin harras-
tuksiin kuuluvat liikunta muun 
muassa kävellen ja pyöräillen 
sekä musiikki. Perhetapaamiset 
ovat tärkeä osa hyvää arkea.

Outi Kasurinen



Olen kulttuurialan sekatyöläi-
nen ja Kulttuurihyvinvoinnin 
(YAMK) opiskelija. Kulttuuri mo-
nissa eri muodoissaan onkin mi-
nulle sydämen asia. Olen työk-
seni mm. ohjannut harrastaja-
teattereissa 1990-luvun lopulta 
saakka ja harrastanut musiikkia 
pienestä pitäen. Kouvolan ylpe-
ys, vireä bändielämä, on tullut 
tutuksi. 

Kulttuuri kuuluu kaikille niin 
harrastusten kuin erilaisten esi-
tysten muodossa eikä ole mi-
kään eliitin yksinoikeus. Kult-
tuurin hyvinvointia tukevat vai-
kutukset on todennettu monissa 
tutkimuksissa ja sikäli onkin tär-
keää, että erilaisten väestöryh-
mien kulttuuriharrastuksia tue-
taan myös kunnan taholta, niin 
kuin myös laki kuntien kulttuu-
ritoiminnasta edellyttää. Ei pidä 
unohtaa myöskään kulttuurin 
työllistävää vaikutusta niin am-
mattimaisten esitysten kuin har-
rastajien parissa. 

Kahden jo aikuisen ja yhden 
erityislapsen äitinä olen luon-
nollisesti kiinnostunut myös 
nuorten ja erityisryhmien pal-
veluista niin kulttuurin, terve-
ydenhuollon kuin koulutuksen 

saralla. Ikääntyvä lähipiiri pitää 
mielessä myös heidän asemansa 
kunnan asukkaina.

Entisenä rautatieläisenä ja 
nykyisenä Raideammattilaisten 
osaston sihteerinä pidän tärkeä-
nä Kouvolan historiallisen ase-
man säilyttämistä risteysasema-
na. On myös Kouvolan etu, että 
rautatieläisten työpaikat säily-
vät täällä. 

Työpaikat, kulttuuripalvelut, 
lapsiperheiden palvelut ja kou-
lutus ovat vetovoimatekijöitä, 
joiden kehittämiseen kannattaa 
panostaa, jotta saamme ihmiset 
pysymään täällä ja muualla asu-
vat muuttamaan luonnonkaunii-
seen kuntaamme.

Heidi Koskinen-Järvisalo
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KYLLÄ NUORI KIINNOSTUU
KUN ANNETAAN TILAISUUS

KOHTI VIIHTYISÄÄ KOUVOLAA

KULTTUURI KUULUU KAIKILLE

Vauvasta vaariin – muksusta mummoon
HAASTATTELUSSA ANITA PUHOLAINEN

SDP:n Kaakkois-Suomen uusi 
piirijohtaja Mikko Hokkanen oli 
aikanaan 18-vuotiaana Suomen 
toiseksi nuorin valtuutettu. Kan-
gasniemen valtuuston puheen-
johtajanakin toimineella Hokka-
sella on luja luotto nuorten ha-
luun vaikuttaa yhteisiin asioihin.

- Kutsuttiin kuntapäättäjiä 
tutustumaan uuteen nuorisoti-
laan, ja heiltä tuli ajatus että 
lähtekääpäs nuoretkin mukaan. 
Jotta nuoret saadaan kiinnostu-
maan, politiikasta pitää puhua 
selkeästi. Ja ehdokaskampan-
joista huolimatta yhteydenoton 
on aina oltava henkilökohtai-
nen, puhelu tai tapaaminen, 
Hokkanen vinkkaa.

Vaikka kysyjiä oli lopulta lä-
hes joka puolueesta, SDP oli 
Hokkaselle luontainen valinta.

- Tulen työläisperheestä ja 
vaarini oli mukana lautakunta-
työssä. SDP on historiansa aika-
na pyrkinyt aina vahvistamaan 
tasa-arvoa ja oikeudenmukai-
suutta, joten sen tavoitteet vas-
tasivat sekä kasvatustani että 
arvomaailmaani.

Poikkeusoloissa pääministeri-
puolueen arvomaailmaan kuuluu 
yhteiskunnan heikoimpienkin pi-
täminen mukana uutta nousua 
odottaessa. Opposition kielen-

käyttö velkaantumisesta kove-
nee koko ajan, vaikka vaihto-
ehtoja ei ole.

- Kaikkien pitää ymmärtää, 
että korona on yhteinen viholli-
nen. Ensin on elvytettävä, Hok-
kanen sanoo.

Kaakkois-Suomen piiriin kuulu-
vat Kymenlaakso, Etelä-Karja-
la ja Etelä-Savo. Alue on laaja, 
murteitakin useita.
- Olin nuorempana usein iso-
enon luona Kuusankoskella. Mur-
re tuntuu heti tutulta, ja siellä 
on tosi mukavaa porukkaa, Mik-
ko kehaisee.

Hokkasen viisihenkinen per-
he asuu Kangasniemellä van-
hassa kyläkoulussa. Kyläkou-
lu onkin hyvä muistuttaja sii-
tä, että kuntavaaleissa luodaan 
lähivuosien pohjat palveluiden 
saatavuudelle.

Kaakko on perinteisesti ol-
lut demareille vahvaa aluetta, 
mutta tulevissa vaaleissa haas-
te on kova.

- Gallupit kertovat potenti-
aalista, mutta kuntavaalit ovat 
aina oma juttunsa. Vaikka saam-
me loistavasta pääministeris-
tämme Sanna Marinista veto-
apua, työtä on tehtävä paljon, 
Hokkanen painottaa.

Eli gallupit eivät tee yhtään 
valtuustopäätöstä, vain annet-
tu ääni painaa. Siksi Hokkanen 
on tyytyväinen vaalien siirtoon.

- Toivottavasti tilanne on ke-
säkuussa parempi. On tärkeää, 
että vaalit ovat turvalliset ja 
demokratia toteutuu. Heikossa 
tautitilanteessa äänestyspro-
sentti olisi varmasti laskenut.
Poikkeusolojen vaalityössä ko-
rostuus some, mutta se ei ta-
voita kaikkia.

- Hienoa että teette Kuusan-
koskella ihan perinteisen leh-
den vaaliteemalla, piirijohtaja 
lähettää terveisiä.

Mikko Hokkanen

SDP:n Kaakkois-Suomen uusi 
piirijohtaja Mikko Hokkanen 
lähti aikanaan ehdokkaaksi 
kuntavaaleihin juuri 18 vuot-
ta täytettyään.

Olen Ilkka Sarpola Kouvolan 
kaupungin Kuusankosken kau-
punginosasta. Olen naimisis-
sa ja minulla on kaksi aikuista 
lasta. Työskentelen ajomesta-
rina Kymen Charterline Oy:ssä 
henkilöliikenteessä.

Tavoitteeni on Kouvolan ke-
hittäminen viihtyisäksi, jotta 
ihmiset pysyisivät täällä pa-
remmin. Nyt on ongelmana se, 
että suuret kaupungit vievät 
ison osan nuoristamme muual-
le opiskelemaan, muun muassa 
yliopistokaupunkeihin.

Kääntäjänkoulutuslaitoksen 
menettäminen 2009 oli vain al-
kusysäys sille, jota kouvolalaiset 
joutuivat murehtimaan. Nyt ra-
kennetaan uutta sairaalaa, jos-
ta puuttuu valtaosa normaalien 
sairaaloiden palveluista. Ihme-
tystä onkin herättänyt se kuinka 
poliitikot ovat hyväksyneet täl-
laisen päivystysasetuksen Kou-
volan kokoiseen kaupunkiin. On 
vaikea saada uusia asukkaita tai 
edes nuoriamme pysymään tääl-
lä jo pelkästään puutteellisten 
terveyspalveluiden takia.

Myös valtateiden parantami-
nen, kuten Kuutostien jatke Ko-
ria-Keltti on odottanut 11 vuot-
ta loppuun rakentamista. Valta-
tie 15 Kouvolan ja Kotkan välillä 
aiheuttaa jo tällä hetkellä suu-
ria ongelmia KOKS:in palvelui-
den saavuttamiseksi kouvolalai-
sille potilaille kiireellisissä  
ambulanssikyydityksissä.

Kaupunkimme on myös erit-
täin hajanaisesti asutettu, joten 
ei voi ajatella niin, että kaikki 
palvelut keskitetään tulevaisuu-
dessa ydinalueelle keskustamme 
tuntumaan. Tarjontaa pitää ha-
jauttaa siten, että 20 kilometrin 
säteellä keskustasta on saata-

villa erilaisia palveluita urhei-
lun, vanhustenhoidon ja koulu-
jen suunnittelussa.

Kuusankosken kaupunginosan 
piristyminen on positiivinen as-
kel Kymijoen hyödyntämisen 
vuoksi. Sitä pitääkin tulevai-
suudessa vielä rakentaa enem-
män asukkaiden virkistyskäyt-
töön. Suunta on jo tällä hetkellä 
hyvä. Haluaisin nähdä tulevai-
suudessa myös kävelysillan ylit-
tävän jokemme Kuusankosken 
Niskalassa.

Kaupunkimme on ollut kun-
taliitoksessa 12 vuotta, mutta 
vieläkin on nurkkakuntaisuut-
ta alueiden asukkaiden kesken. 
Tulevalla valtuustolla onkin iso 
haaste saada palvelut jaettua 
niin, että kaikkien taajami-
en tarpeita otetaan huomioon 
asukaspohjan mukaan. Kouvo-
lan kaupungin on esimerkiksi 
pidettävä enemmän puoliaan 
Kymsoteen nähden.

Tulevaisuuden kannalta yksi 
tärkeimpiä haasteita on vahvan 
liikenneverkon suunnittelu. Jos  
itärata joskus valmistuu, niin 
meidän on pystyttävä vastaa-
maan laajaan joukkoliikenne-
verkkoon. Kuten puheissa onkin 
jo käynyt ilmi, niin kaikki ihmi-
set eivät tietenkään asu aseman 
vieressä, varsinkaan Kouvolassa.

Ilkka Sarpola

Anita on 55-vuotias kehitys-
vammahoitaja, terveydenhoi-
taja. Hänellä on kaksi aikuista 
tytärtä, Elina ja Karoliina, avo-
puoliso Timo sekä ihastuttava 
tyttärentytär 4-vuotias Nea. 
Anita on syntyperäinen voikkaa-
lainen ja voi sanoa myös, että 
syntyperäinen demari. Hän on 
kasvanut Betty ja Juha Puholai-
sen työläisperheessä. Voikkaan 
Työväenyhdistykseen hän liittyi 
vuonna 2004.

Anita harrastaa kuorolaulua, 
pianonsoittoa, luontokuvausta, 
lintubongausta ja käsitöitä. Pui-
kot heiluvat koko ajan telkkaria 
katsoessakin. 

Laiskana Anita ei osaa olla. 
Hän käy vesijuoksussa, kunto-
salilla ja Nean ja Timon kanssa 
uimassa. Anita on Voikkaan Työ-
väenyhdistyksen sihteeri, Kirk-
komusiikkipiirin sihteeri ja talo-
udenhoitaja sekä Maanmittaus-
laitoksen valaehtoinen uskottu 
mies. Hän on myös Kuusankos-
ken evl.lut. seurakuntaneuvos-
ton jäsen ja Kouvolan seura-
kuntayhtymän yhteisen kirkko-
neuoston varajäsen. 

Anitalla on yli 35 vuoden 
työkokemus vammaishuollossa, 
niinpä hän pitää tärkeänä, että 
hoitajamitoitus tulisi määritellä 
sosiaali- ja terveysalalla muu-
allakin kuin vanhuspalveluissa. 

Aloilla on olemassa hoito-, 
kasvatus- ja palvelusuunnitel-
mat sekä myös suositukset. Hän 
on huolissaan, että vammaispal-
velupuolella tehdään pitkää päi-
vää ja paljon vuoroja riittämät-
tömällä hoitajamitoituksella. 

Työ on henkisesti ja fyysisesti 
raskasta. Henkilökuntaa on vai-
kea saada pienen palkkauksen 

vuoksi. Hoitajien palkkoihin tuli-
si kiinnittää huomiota ja siihen, 
että hoitajia on tarpeeksi työ-
vuoroissa. Nämä auttaisivat ja 
motivoisivat hoitajia jaksamaan 
tässä raskaassa työssä. 

Nyt korona-ajassa tulisi eten-
kin kiinnittää huomiota hoita-
jien jaksamiseen ja kannustaa 
koko sosiaali- ja terveydenhoi-
toalalla ammattilaisia. Hoita-
jia tarvitaan nyt, mutta myös 
tulevaisuudessa. Anita heittää 
ilmaan kysymyksen meille kai-
kille: Kuka hoitaa sinua?

Anitan mielestä jokainen 
ihminen on tärkeä. Jokaisel-
le vauasta vaariin - muksusta 
mummoon on turvattava oikeu-
denmukainen, tasa-arvoinen ja 
turvallinen arki. 

Myös Kouvolan alueella on ke-
hitettävä sosiaali- ja terveys-
palveluita, etenkin vanhusten 
ja vammaisten palveluita. Tur-
vallinen ikääntyminen on olta-
va jokaisen oikeus. Voikkaata 
lähemmäs on saatava takaisin 
terveyskeskus. Jaalan terveys-
asema on säilytettävä. Nykyisel-
le Katajaharjun terveysasemal-
le on Voikkaalta erittäin hanka-
la kulkea. Joukkoliikennettä on 
kehitettävä.

Kouvola ei saa unohtaa si-
vukylien palveluita. Voikkaal-
la on säilytettävä lähipäiväko-
ti ja -koulu. Nuorten syrjäyty-
mistä on ehkäistävä. Voikkaalla 
ei esimerkiksi ole nuorille ak-
tiviteetteja eikä tarpeeksi ti-
loja kokoontumisille. Kirjasto 
on säilytettävä Kuusankoskella. 
Uimahalli tulee säilyttää. Hal-
li- ym liikuntatilojen hinnat tu-
lee säilyttää kohtuullisina, jot-

ta liikunta ei ole vain rikkaiden 
yksinoikeus. Myös esteettömyys 
on otettava huomioon tiloissa ja 
ulkoliikuntapaikoissa,

Digipalveluissa kunnan on 
otettava vastuu kaikista ikä-
luokista ja turvattava palvelut 
niillekin, joilla ei ole valmiutta 
tai mahdollisuutta verkkopalve-
luiden käyttöön. Tästä innostu-
neena Anita haaveileekin, että 
Voikkaan työskillä voisi antaa 
neuvoja ja opastusta digitaalis-
ten palveluiden käyttöön. 

Voikkaalla tulisi olla myös 
pieni terveyspiste, jossa voi-
si esimerkiksi mitata veren-
paineen. Terveysalan ammat-
tilaisena Anita voisi osallis-
tua esimerkiksi verenpaineen 
mittauksiin.

 Haastattelijan huomiot kes-
kustelun yhteydessä: Anita on 
empaattinen, ystävällinen ja 
päättäväinen ihminen, jolla on 
elämänkokemusta monelta alu-
eelta. Anitalle on tärkeätä, että 
jokaisella on turvallinen ja on-
nellinen arki ja jokainen saa oi-
keudenmukaisen, tasavertaisen 
kohtelun yhteiskunnassa.

Valitaan siis Anita valtuustoon!

Keskustelun pohjalta muistiin 
merkitsi ja kirjasi 

Merja-Liisa Voutilainen
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VAIN VOITETTAVAA
"Neljän vuoden päästä se voi olla myöhäistä"
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Otsikko sekä edeltävä miete 
ovat syitä sille, miksi olen eh-
dokkaana. Toisaalta asiat, jotka 
jarruttivat ehdokkaaksi lähte-
mistä, olivat pelko puolueöve-
rien vetämisestä sekä epävar-
muus kompromissien tekemisen 
taidon ympärillä. Jälkimmäinen 
toisaalta on joissain tilanteissa 
myös etu.

Kuten jo julkaistuilla kam-
panjavideoillani olen tuonut jul-
ki, niin pääasiallinen tavoitteeni 
on edistää kuntalaisten hyvää 
oloa arjessa. Tavoitteen saavut-
tamiseksi on aivan varmasti teh-
tävä niin kunnianhimoisia kuin 
myös perustason asioita ja pää-
töksiä, ja työ on tehtävä neljää 
vuotta pidemmällä tähtäimellä! 

Konkreettisina asioina, urhei-
luseuran toiminnassa mukana 
oltuani, tulee mieleeni keskus-
telu liikuntapaikkojen ympäril-
lä. Maallikko minussa ajattelee, 

että liikuntapaikkojen talouden 
on pyörittävä itsensä ylläpitä-
misen ympärillä. Myös liikunta-
paikkojen käyttämisessä tulee 
huomioida niin tavoitteellinen- 
kuin kuntoharrastaminen. 
 

Toinen asia, jota haluan edis-
tää on Kouvolan eri alueiden ve-
tovoiman lisääminen. Tämän 
haluan kuitenkin toteuttaa si-
ten, että Kouvola voi asukasta-
solla vieroutua nykyään paikoin 
rehottavasta heimokulttuurista, 
ihmisten menettämättä kaupun-
ginosaidentiteettiään. Erinäiset 
hyvän mielen, koko perheen ja 
koko kunnan tapahtumat kau-
punginosissa, sekä riittävän laa-
ja palveluverkko edesauttavat 
tavoitteen saavuttamista.

Monista eri viiteryhmistä olen 
päättänyt keskittää oman tar-
moni työikäisen väestön asioi-
hin. Älkää käsittäkö väärin. Tie-
tenkin arvostan ja pidän muita-

KOUVOLASTA IKÄYSTÄVÄLLINEN KUNTA
Uudet valtuutetut astuvat teh-
täviinsä ajankohtana, jolloin 
kunnilla on vielä vastuu iäkkäi-
den ihmisten palveluiden jär-
jestämisestä. Tulevan nelivuo-
tisen valtuustokauden kulues-
sa jo vuosikausia vireillä ollut 
sote-uudistus todennäköisesti 
etenee ja sen myötä vanhus-
palveluiden järjestämisvastuu 
siirtynee kunnilta laajempien 
hyvinvointialueiden vastuulle. 
Kymenlaaksossa ei jääty odotta-
maan kansallisen sote-uudistuk-
sen toteutumista, vaan vuoden 
2019 alussa sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisvastuu 
siirtyi Kymenlaakson sosiaali- 
ja terveyspalvelujen kuntayh-
tymälle, Kymsotelle.
   

Marinin hallitus esittää hyvin-
vointialueiden perustamista se-
kä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ja pelastustoimen järjestämi-
sen uudistamista. Hyvinvointi-
alueet perustettaisiin mahdol-
lisimman pian lakien hyväksy-
misen ja vahvistamisen jälkeen 
ja lait tulisivat porrastetusti voi-
maan viimeistään 1.1.2023, jos 
eduskunta lait hyväksyy.  Uudis-
tamisen tavoitteena on kaven-
taa hyvinvointi- ja terveyseroja, 

turvata yhdenvertaiset ja laa-
dukkaat sosiaali- ja terveys- se-
kä pelastustoimen palvelut, pa-
rantaa palvelujen saatavuutta, 
turvata ammattitaitoisen työ-
voiman saanti, vastata yhteis-
kunnallisten muutosten muka-
naan tuomiin haasteisiin ja hil-
litä kustannusten kasvua sekä 
parantaa turvallisuutta.

Ikäihmisten kannalta kunti-
en vastuulle jäisi edelleen erit-
täin merkittävinä tehtävinä mm. 
kuntalaisten hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäminen, kulttuuri-, 
harrastus- ja elinikäisen oppimi-
sen palvelut sekä maankäytön, 
asumisen ja liikenteen ratkai-
sut. Ratkaisevan tärkeää muu-
toksen onnistumiselle on se, 
kuinka tiiviin ja saumattoman 
yhdyspinnan kukin hyvinvointi-
alue kuntiensa kanssa rakentaa. 

Tämän päivän Suomessa van-
huutta ja vanhenemista leimaa 
kielteinen kuva. Jos uskomme 
lukemaamme ja kuuntelemme 
vanhustyöstä käytävää puhet-
ta, tuntuu siltä, että vanhene-
mista pitää pelätä ja se on jo-
tain, mitä meidän jokaisen tulisi 
välttää keinolla millä hyvänsä. 

Entäpä jos ajattelisimme, et-
tä vanheneminen on kuitenkin 
etuoikeus, joka suodaan vain 
osalle meistä. Voisiko Kouvola 
olla tulevaisuudessa ikäystäväl-
linen kunta, jossa kehitetään 
välimuotoista asumista, vah-
vistetaan ikäihmisten itsemää-
räämisoikeutta palvelu-setelil-
lä sekä tuetaan ikääntyneiden 
kuntalaisten osallisuutta help-
pokäyttöisellä teknologialla. On 
myös tärkeää ymmärtää, että 
kaikkien kuntalaisten hyvinvoin-
tia edistetään laadukkailla ja 
oikea-aikaisilla palveluilla, tar-
joamalla arkeen monipuolisia 
osallistumisen mahdollisuuksia 
sekä arvostamalla järjestöjen 
asiantuntemusta.  

Marjo Lakka
toiminnanjohtaja, 

terveystieteiden maisteri

KOHTI KUNTAVAALEJA 2021
Kunnan talouden ja yksityisen 
yrityksen talouden kirjanpito on 
laitettu samaan muottiin liike-
kirjanpitoon. Eroavaisuudet toi-
minnoissa ja laissa ovat haas-
teena hyvälle taloudelliselle 
tulokselle. 

Kuntatalous on sidottua ta-
loutta, jossa kunnalla itsellään 
on hyvin vähän liikkumatilaa. 
Kunnat voivat lisätä menojaan, 
mutta niiden vähentäminen on 
rajoitteinen. Yhä enemmän kuu-
lee keskusteluissa, että kuntia 
tulee johtaa kuten yritystä. Toki 
päätöksentekoon vaikuttaa tä-
nä päivänä myös liiketaloudel-
liset tavoitteet, jotka useasti 

kaatavat poliittiset tavoitteet 
ja intohimot.

Kuntien päätöksenteko on an-
nettu vaaleilla valitulle kansan-
vallalle. Heidän päätöksenteko-
aan ohjaavat päätökset, jotka 
ovat useasti taloudellisesti kan-
nattamattomia lakisääteisiä pe-
ruspalveluita. Näin ollen kun-
nissa on myös keskeisemmällä 
sijalla yhteiskuntavastuu yrityk-
siin verrattuna. Kunnan tehtävä-
nä ei ole tuottaa voittoa. 

Tämä ei tietenkään tarkoi-
ta sitä, ettei kunta voisi toimia 
taloudellisesti ja tehokkaasti. 
Kunnan ja yrityksen ero on kui-
tenkin se, että yritys pyrkii kas-

vattamaan voittoaan ja mark-
kinaosuuttaan ja kunnan tu-
lee luoda edellytyksiä hyvälle 
elämälle.

Kunnan tulot muodostuvat 
suorista verotuloista (kunnal-
lisverosta, yhteisöverosta, kiin-
teistöverosta, valtionosuuksista, 
toimintatuotoista, myyntitulois-
ta ja maksutuloista).

Huhtikuun kuntavaaleissa rat-
kaistaan Kouvolan kehitys, jossa 
poliittisten ryhmien välillä tu-
lee vallita toistemme kuulemi-
nen ja kunnioittaminen. Neuvot-
teluvaraa tulee olla jokaisella 
ryhmällä. Meille Kuusankosken 
kaupunginosa on tärkeä, kuten 
vastaavasti muiden kaupungin-
osien asukkaille heidän oma alu-
eensa. Yhdessä me kuitenkin 
muodostamme tämän kaupun-

gin ja annamme ulospäin vies-
tin, jonka itse päätöksillämme 
rakennamme. 

Meille sosialidemokraateil-
le on tärkeä perusasia: Pidäm-
me huolta myös ihmisistä, jot-
ka apua eniten tarvitsevat. 
Tärkeintä on, että saa yksilöl-

lisesti juuri niitä palveluja, jot-
ka tukevat hänen hyvinvointi-
aan arjessa.

Jukka Nyberg         
kunnallisneuvos                                                                                              

Kuusankosken Sosiali- 
demokraatit ry:n  

puheenjohtaja                                            

TYÖPAIKKOJA MUUTTO-
TAPPION KÄÄNTÄMISEKSI
Hei, olen Päivi Hietaharju (57 
v.) syntyjäni Pohjanmaalta, mut-
ta vuosikymmeniä sitten kymen-
laaksolaistunut. Olen ylpeä kou-
volalainen, sillä tämä on hyvä 
paikka asua ja elää, vaikka toki 
parannettavaa ja kehitettävää-
kin löytyy.

Koulutukseltani olen psykiat-
rinen sairaanhoitaja ja terveys-
tieteiden maisteri, joten ter-
veydenhuolto sekä koulumaa-
ilma ovat minulle tuttuja. Olen 
jo vuosia toiminut sosiaali- ja 
terveysalalla opettajana. Tä-
män hetkinen työnantajani on 
Kouvolan seudun ammattiopis-
to. Olen myös vuosia toiminut 
Jukon luottamusmiehenä sekä 
Oaj:n valtuustossa

Perheeseeni kuuluu mieheni 
ja minä. Vapaa-aika kuluu koi-
rien kanssa. Meillä on kuusi lab-
radoria, joiden kanssa käydään 
erilaisissa noutajien kokeissa, 
treenataan ja kasvatetaan niitä.

Sydäntäni lähellä on ihmis-
ten hyvinvointi. Siihen sisältyy 
hyvin toimivan varhaiskasva-
tuksen ja koulutuksen turvaa-
minen, hyvät terveydenhuollon 
palvelut kaikenikäisille sekä hy-
vä työllistyminen. Päiväkodeissa 
ja kouluissa tulee olla riittäväs-
ti ammattitaitoista henkilökun-
taa, inhimilliset ryhmäkoot ja 
asianmukaiset tilat.

Terveyden- ja sairaanhoidos-
sa niinikään tulee olla riittävät 
resurssit turvallisen ja ammat-

titaitoisen hoidon takaamisek-
si oikeaan aikaan kohtuullisen 
matkan päässä. Työterveyshuol-
lon tulisi olla kunnossa ja työs-
säolevien saatavilla. Ikä-ihmis-
ten turvallisuudesta ja hyvin-
voinnista tulee huolehtia.

Kouvolalla on kaikki mahdol-
lisuudet tulla vetovoimaiseksi 
kunnaksi hyvällä pitkän tähtäi-
men suunnittelulla. Sijainti on 
loistava ja ympäristö oivallinen 
monenlaiseen toimintaan. Muut-
tovirran takaisin saaminen Kou-
volaan edellyttää työpaikkojen 
lisäämistä. Tähän auttaisi pie-
ni- ja keskikokoisten yritysten 
tukeminen varsinkin yritysten 
alkuvaiheessa, jotta ne saisi-
vat vakiinnutettua paikkansa ja 
asiakaskuntansa.

Minusta saatte rohkean ja 
tarvittaessa varsin suorasanai-
sen, mutta myös yhteistyökykyi-
sen edustajan. Luodaan yhdessä 
parempi, turvallisempi ja veto-
voimaisempi Kouvola!

Päivi Hietaharju

LIIKUNTAAN TUKEA KOUVOLASSA
Olen Jari Peltola, Pilkanmaassa 
asuva Kuusankosken sosiaalide-
mokraattien jäsen.

Perheeseeni kuuluu Pirkko-
vaimo ja 3 aikuista lasta sekä 4 
lastenlasta. Harrastuksista mai-
nittakoon mökkeily, matkuste-
lu, kalastus, järjestötoiminta, 
autoilu ja metsästys. Olen toi-
minut rekkakuskina useita vuo-
sia, tehdastyössä pitkän uran 
ja ollut eläkkeellä viime vuo-
det. Kaupunginvaltuutettuna 
toimin kolme kautta ja useissa 
lautakunnissa. 

Lasten ja nuorten liikun-
taharrastusten tukeminen on 
keskeinen tavoite koko Kouvo-

lan alueelle. Olen aina pyrki-
nyt oikeudenmukaisuuteen, ta-
sapuoliseen kohteluun ja välitän 
kuntalaisten asioita eteenpäin.

Jari Peltola

kin viiteryhmiä tärkeinä, mutta 
näen, että heidän asioille löy-
tyy minua pätevämmät ajajat. 
Omasta kouluajasta on kulu-
nut jo sen verran aikaa, enkä 
ole tiiviisti vanhusten kanssa 
tekemisissä.

Tiedostan, että erinäisten 
luonnonvoimien edessä asiat ei-
vät aina ole mustavalkoisia. Sii-
tä huolimatta idealisti minussa 
ajattelee kutakuinkin näin: yh-
den etu voi usein olla kaikkien 
etu jos ei suoraan, niin vapaut-
tamalla jostain muualta tilaa.

Käykää lukemassa lisää sivul-
la kitinaakatutasosta.fi

Jaro Mäkynen
vartija/järjestyksenvalvoja



6             Kuusankoski ja sosialidemokraatit 

MITÄ ON OIKEUDENMUKAISUUS KOUVOLASSA?

HUONO UUTINEN ON HYVÄ UUTINENARKI SUJUVAKSI

Olen lueskellut Kouvolan Sa-
nomista erilaisia kannanottoja 
eri etupiireiltä. Niiden sisältö 
on varsin toispuoleinen. Lau-
suntoja annetaan vain yhdestä 
suunnasta. Se ei ole hyvän ta-
van mukaista. 
Koko touhu lähti lapasesta enti-
sen toimitusjohtajan irtisanomi-
sesta. Kuulin eräässä päättäji-
en kokouksessa toimitusjohtajaa 
olisi kuultu. Sitä ei laki edellytä. 
Tosin näin toimitaan ymmärryk-
seni mukaan useimmiten. Näin 
voisi olettaa myös kunnan omis-
tamassa monopoliyhtiössä. 

Jos toimitusjohtaja olisi teh-
nyt vakavan rikkomuksen yhtiö-
tä ja sen omistajaa kohden, asia 
olisi ollut selvä yhdessä kokouk-
sessa. Rikkomus olisi käsitelty 
kasvotusten. Samalla olisi voi-
tu valita uusi johtaja. Näin olisi 
varmasti tapahtunut, jos todel-
la yhtiön sisällä olisi ollut hen-
kilö, joka olisi täyttänyt kovat 
kriteerit. Niistä tärkein oli ”lii-
ketoiminnasta vastaavan tehtä-
vät” jossakin yhtiössä. Erityisen 
painavaa olisi ollut näiden  toi-
mintojen johtaminen kansainvä-
lisessä suuryhtiössä. Sen tasoisia 
johtajia tuskin olisi löytynyt mil-

lään hakumenetelmällä.

Näin ollen koko touhuilu lä-
hes vuoden aikana on ollut tur-
haa. Mitään objektiivista ei 
ole löytynyt. Etsintää on tehty 
lehtien mukaan monenlaisten 
asiantuntijoiden avulla. En ole 
nähnyt mitään dokumenttia, jo-
ka toisin voisi todistaa. Lisäksi 
vt. toimitusjohtaja lähetti mi-
nulle elokuun puolessa välissä 
aineiston. Tämä riitti minulle 
ja tein omat johtopäätökseni. 

Perusta, johon jokainen kon-
sultti perustaa oman työnsä on 
seuraava: ”pitää luottaa, mutta 
pitää aina tarkistaa”. Minä luo-
tin, mutta en heti tarkistanut. 
Yhtiö on menettänyt melkoisen 
määrän rahaa tässä tarpeetto-
massa touhuilussa. Sen sijaan 
olisi pitänyt panostaa yhtiön ra-
kenteelliseen ja laadulliseen ke-
hittämiseen. Kärsijöinä on ollut 
myös koko henkilöstö.

Tutkinnassa tuli esiin myös 
mielipiteitä, että hallituksen 
jäsen tai hänen lähipiirinsä voi 
harrastaa liiketoimintaa yhtiön 
kanssa, jos se on vähäistä. Osa-
keyhtiölaki tulkitsee sen olevan 

nolla. Tämä on ensimmäinen yh-
tiö, josta luen paikallisesta leh-
destä tällaisen tulkinnan. Onko 
kyseessä Kouvolan kaupungin ta-
pa toimia? 

Yleensä liikesuhteet on lo-
petettava heti hallitustyösken-
telyn alettua eli tässä tapauk-
sessa 1.8.2017. Toinen lehdestä 
lukemani väittämä liittyi uuden 
tj:n ansioluetteloon. Sen vir-
heellisyyden selvitin lukemalla 
CV:n  huolellisesti saatuani sen 
ennen haastattelua. Asian hyvä 
puoli on se, että toimitusjohta-
ja on sen minulle avoimella kir-
jeellä tunnustanut asianajajan-
sa kautta. Hän oli ainoa haasta-
telluista, joka näin toimi. Hän 
kyllä kertoo kirjeessä tehneensä 
sen tahattomasti. CV on viralli-
nen, avoin asiakirja eikä sitä saa 
väännellä. 

Samassa kirjeessä hän kertoo 
ilmapiirin olevan yhtiössä huo-
no. Häneen on kohdistunut hy-
vin ikäviä asioita. Hermot ova-
tolleet todella kireällä. Toivon 
asioiden nopeaa oikaisua ja työ-
olojen nopeaa paranemista.

 Lisäksi pyydän viimeisen ko-
kouksen pöytäkirjaa 25.9.2020. 
Olin silloin vielä hallituksen jä-

sen. Kokouksen teemana oli kä-
sitellä minun toimiani. Esityslis-
tassa ei ollut toimitusjohtajan 
valintaa. Lehtitietojen mukaan 
hänet ilmeisesti tässä kokouk-
sessa valittiin. Itse ajoin koko-
uksen aikana Lapista kotiin. Olin 
koko ajan tavoitettavissa... 

Nyt on palkattu erilaisia asi-
anajajia tutkimaan ja antamaan 
lausuntoja. Kuka näiden palkan 
maksaa? Voisiko kaupunki palka-
ta veronmaksajien etuja valvo-
maan asianajajan?

 Olen itse pyytänyt poliisilta, 
että minut pyydetään kuulta-
vaksi. Kouvolan Veden hallitus 
ei ole oikea taho minun kuu-
lusteluuni. Varsin erikoista oli 
myös päättäjäpäätös. Siinä, 
4/2020 Kouvolan veden allekir-
joittajat ovat kumpikin yksin 
toimitusjohtaja ja hallituksen 
puheenjohtaja. 

Minun kantani oli puheenjoh-
taja ja varapuheenjohtaja yh-
dessä sekä toimitusjohtaja yk-
sin sovittuun rajaan asti. Nyt se 
näyttää vielä pahemmalta, kun 
hallituksen puheenjohtajalla on 
yhtiön kanssa liiketoimintaa ei-
kä hän ole yhtiön omistaja.

Pitää myös muistaa tosiasia 
Kouvolan ja sen omistaman yh-
tiön maineen kärsimisestä. Se 
sai melkoisen kolauksen toimi-
tusjohtajan valintaprosessissa. 

Kaikki hakijat tietävät tämän 
vähintään omituisen prosessin. 
He edustavat myös monia ve-
siyhtiöitä. Tässä vähän perustie-
toa tästä toiminnasta. Suomen 
Vesilaitosyhtiöön kuuluu 109 ve-
silaitosta. Lisäksi jäseninä on 
noin 300 alalla toimijaa yhtiötä 
ja toimittajaa. Sen hallituksen 
jäsen oli erotettu toimitusjoh-
taja. Lisäksi hän toimii edelleen 
Kaivamattoman yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajana. 

Maineemme on tiedossa koko 
valtakunnassa. 

                      Timo Nyberg
Kuusankosken 

kaupunginosan veronmaksaja

Sosialidemokraateille tärkeät 
kuntavaalit lähestyvät, mutta 
korona tuntuu hallitsevan jul-
kisuutta ja myös ihmisten väli-
siä keskusteluja aivan eri mit-
takaavassa. Kuitenkin koronasta 
päästäneen eroon – toivottavasti 
viimeistään ensi vuonna, mut-
ta kuntavaalikausi kestää tun-
netusti neljä vuotta. Kunnista 
puhumattakaan.

No, vertaukseni saattaa ol-
la hieman ontuva, koska onhan 
korona ollut ja on edelleen va-
kava uhka oikeastaan kaikel-
le inhimilliselle. Ymmärrykse-
ni mukaan korona on myös vai-
keuttanut ehdokkaiden saamista 
eri puolueiden listoille. 

Lisäksi tauti muuttaa ehkä 
kovallakin kädellä perinteistä 
vaalityötä. Isoja yleisötilaisuuk-
sia ei tänä keväänä ja alkukesäs-
tä voitane järjestää. Ainakaan, 
jos terveysturvallisuudesta ha-
lutaan pitää huolta.

Vanhan sanonnan mukaan tu-
leen ei kuitenkaan pidä jäädä 
makaamaan. Jokaisen on syytä 
tehdä se, mikä suinkin on mah-
dollista kotikuntansa hyväksi – 
ehdokkaana, tukijana, äänes-
täjänä, kuntalaisena.

Päätetäänhän vaaleissa pit-
kälti siitä, miten meidän itse 
kunkin kuntalaisen arki sujuu. 
Eli puhutaan terveys- ja sosiaa-
lipalveluista, vanhustenhoidos-
ta, lasten päivähoidosta, asu-
misesta, liikkumisesta, vedes-

tä, energiasta, jätehuollosta, 
maankäytöstä... Lista on pitkä, 
ja tulevat valtuutetut ja muut 
kunnan päättäjät ovat vastuus-
sa siitä, miten nämä mainitut 
ja monet muut asiat on kunnas-
sa järjestetty. Lyhyesti: miten 
arki sujuu.

Muutama viikko sitten viete-
tyn vapun puheissa ja kannan-
otoissa käytiin perinteiseen ta-
paan nokkapokkaa hallituksen 
ja opposition välillä – niin koro-
nan hoidosta kuin yleisemmin 
politiikan suunnasta. Hallitus-
puolueiden edustajat kehuivat 
tehtyjä ja tulevia päätöksiään 
ja opposition edustajat puoles-
taan haukkuivat niitä.

Ilmainen neuvoni kaikille on 
kuitenkin se, että nykyisessä, 
historiallisestikin hyvin hanka-
lassa tauti-, talous- ja työlli-
syystilanteessa olisi syytä löytää 
huomattavasti nykyistä parem-
pi yhteinen näkemys suomalai-
sen yhteiskunnan kehittämises-
tä. Niin eduskunnassa, kunnissa 
kuin työmarkkinoilla.

Harri Järvinen
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On totta, että huono uutinen 
myy paremmin kuin hyvä uuti-
nen. Me suomalaiset myös odo-
tamme, että saamme huonoja 
uutisia. Se tuntuu niin muka-
valta. Sosiaalinen media on ai-
van oma juttunsa. Pekka Lakka 
totesi äskettäin Kouvolan Sano-
missa: ” Sosiaalisesta mediasta 
on pahimmillaan tullut henkisen 
teloittamisen areena, jossa räy-
hääminen on sankarillista.”

Suomi on satavuotisen itsenä-
syytensä aikana kulkenut pitkän 
tien köyhästä maatalousmaas-
ta arvostetuksi hyvinvointival-
tioksi. Jari Lindström on toden-
nut: ” Suomalainen hyvinvoin-
tiyhteiskunta ei ole virheetön 
eikä täydellinen. Mutta silti se 
on, näin väitän, yksi maailman 
parhaimmista ja parhaiten toi-
mivista yhteiskunnista.”

Business Finlandin sivuilla on 
liiketoimintaan liittyviä vertai-
lutietoja, joissa Suomi on hy-
vä. Harva muistanee, että Suo-
mi on kolmatta vuotta peräkkäin 
maailman onnellisin maa YK:n 
raportin mukaan. Onnellisuutta 
mitattaessa otetaan huomioon 
mm. bruttokansantuote, kor-
ruptio, luottamus, turvallisuus, 
hallinnon tehokuus, koulutus, 
luonto, tukiverkostot ja terve-
ys. Bruttokansantuote asukasta 
kohti on Suomessa noin 50 000 
dollaria, kun vastava luku kaik-
kien valtioiden osalta on noin 
11 500.

Seuravassa eräitä ajatuksia, 

joiden oikeellisuutta voi itse ku-
kin arvioida:

 Toimittaja Saska Saarikoski: 
”Liberaalina ihmisenä ajettelen, 
että maailma on pääosin muut-
tunut parempaan suuntaan, 
mutta en voi olla tuntematta 
tiettyä myötätuntoa niitä koh-
taan, joiden mielestä muutokset 
ovat olleet liian nopeita.”

Roomalainen filosofi Seneca: 
”Ihmiset voidaan jakaa kahteen 
ryhmään. Niihin, jotka kulkevat 
edellä saaden jotain aikaan ja 
niihin, jotka kulkevat perässä 
ja arvostelevat.

Ekonomisti Sixten Korkman 
on todennut EU-asiasta: ”Suo-
men EU-hyöty on 13 miljardia 
€/vuosi. Hyöty syntyy EU:n sisä-
markkinoiden olemassaolosta.” 
Tämä sisämarkkinoiden merkitys 
monesti sivuutetaan. Onhan las-
kettu, että lähes miljoona työ-
paikkaa Suomessa on riippuvai-
nen viennistä ja turismista. EU:n 
elvytysraha puhututtaa, mutta 
voihan tulla päivä, jolloin Suomi 
kaipaa EU-solidaarisuutta.

Abraham Lincoln: ”Kaikkia ih-
misiä voi huijata jonkin aikaa, 
joitakin ihmisiä voi huijata kai-
ken aikaa, mutta kaikkia ihmi-
siä ei voi huijata kaiken aikaa. ” 
Lincoln jatkaa: ”Jos äänestäjän 
tunteet ovat puolellasi, et voi 
epäonnistua”.  On pakko laina-
ta Joseph Goebbelsia: ”Jos val-
hetta toistaa tarpeeksi usein, se 
muuttuu totuudeksi.”

 Hyvin muistamme, miten Eu-
roopan kävi mm. Goebbelsin pu-
heiden myötä, joista ei tunnetta 
puuttunut.

Mauno Koivisto varoitti aikoi-
naan suomalaisia yllyttämästä 
kulkemaan semmoisella tiellä, 
jolla ei itse olla valmiita kulke-
maan mukana.

 Sauli Niinistö jatkaa: ”Pitää 
osata itse pysähtyä edes hetkek-
si, ajattelemaan. Vaikka vain, 
että missä minä nyt oikein olen-
kaan mukana.”

Kreikkalainen filosofi Sokra-
tes: ”Se mies luuli tietävänsä, 
vaikka ei tiennyt. Minä taas en 
luule, kun en tiedä. Vasta se, jo-
ka käsittää oman tietonsa puut-
teelisuuden, voi pyrkiä todelli-
seen tietoon.”

Hyvinvintivaltio on meille tär-
keä asia, mutta Raimo Sailaksen 
oppi on syytä pitää mielessä: 
”Kaikki puolueet makaavat pääl-
lekkäin hyvinvointivaltio-käsit-
teen päällä niin, että se tukeh-
tuu siellä alla.” 

Tämä tulee vastaan, kun ko-
ronasta toivumme ja talouden 
tervehdyttäminen aloitetaan. 
Syntyy irtopisteiden keräämistä 
ja lannanajoa ilman perälautaa.

Kunnallivaalien kohdalla on 
tilanne muuttunut. Ennen eh-
dokas mietti, riittääkö aika ja 
kestävätkö istumalihakset. Nyt 
joudutaan miettimään, uskal-
taako lähteä mukaan. Ilmeisesti 
tarkoituksella demokratiaa yri-
tetään kaventaa törkytoimilla. 

Kaikki arvostus niille, jotka 
lähtevät ehdokkaiksi. Samoin 
kiitokset koronan etulinjassa 
oleville.

Tuure Ainikkamäki
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Olen Satu Taiveaho, 44-vuoti-
as yhteiskuntatieteiden mais-
teri ja johtava sosiaalityönte-
kijä. Toimin myös sijaisäitinä ja 
tukiperheenä. 

Yhteiskunnallinen vaikutta-
minen on ja on ollut aina into-
himoni. Aloitin vaikuttamistyön 
nuorena järjestötyöstä sekä eri-
laisesta vapaaehtoistyöstä tukea 
tarvitsevien ihmisten apuna. 

Myöhemmin tulin valituk-
si Hämeenlinnan kaupungin-
valtuustoon, maakuntaval-
tuustoon, alueellisiin luotta-
mustehtäviin ja sitten myös 
eduskuntaan. Kansanedustaja 
toimin kaksi kautta. Viimek-
si toimin Tuusulan valtuustos-
sa ja sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan puheenjohtajana sekä 
sote-kuntayhtymän puheen-
johtajistossa.  Olen muuttanut 
Kuusankoskelle ja olen valmis 
tarttumaan täällä vastuuseen ja 
vaikuttamistyöhön. 

Työurani olen tehnyt sosiaali- 

ja terveydenhuollossa erilaisissa 
tehtävissä mm. sosiaalityönteki-
jänä, päivähoidonohjaajana, so-
siaalijohtajana, toimitusjohtaja-
na asunnottomien palveluissa, 
johtavana sosiaalihuollon ylitar-
kastajana, SuPerin järjestöpääl-
likkönä sekä toiminnanjohtajana 
vanhusalan järjestössä.

Harrastan monipuolista lii-
kuntaa, luontoa ja eläimiä sekä 
järjestötyötä.

Haluan olla puolustamassa 
heikompia. Sydäntäni lähellä 
on erityisesti vanhusten oikeu-
det ja vanhuspalveluiden laadun 
parantaminen, lapsiperheiden, 
erityisesti vaikeassa asemassa 
olevien lasten asiat ja muiden 
heikossa asemassa olevien asiat.

 Haluan tehdä töitä myös laa-
dukkaan varhaiskasvatuksen ja 
kouluopetuksen eteen ja varmis-
taa niissä riittävät tukipalvelut 
tarvitseville. Kaupungin on koh-
deltava työntekijöitään reilusti 
sekä hyvin Kouvolaa on kehitet-

tävä niin, että saadaan luotua 
uusia työpaikkoja ja vireyttä. 

Ympäristöstä on huolehdit-
tava ja kestävän kehityksen pe-
riaatteita noudatettava. Virkis-
tysalueet ja lähiluontokohteet 
tulee turvata sekä huolehtia ve-
sistöjemme tilasta. 

Lupaan tehdä töitä ihmisar-
von ja luonnon puolesta aktiivi-
suudella, asiantuntemuksella, 
yhteistyöllä ja inhimillisyydellä.

Sydämellä,
Satu

Viimeiset vuodet olemme men-
neet pienessä sumussa. Kouvo-
lan kaupungin talous on ollut ko-
vien haasteiden edessä ja ta-
louden sopeuttamistoimet ovat 
olleet arkipäivää. Kuntaliitos-
ten aikaiset synergiahyödyt ei-
vät ole päässeet oikeuksiinsa, 
koska jokainen on pitänyt kiin-
ni omistaan kynsin ja hampain. 
Tämä on varmaan aivan luon-
nollinen reaktio. Valitettavasti 
kaupungin varat eivät riitä kaik-
kien valojen ja ovien auki pi-
tämiseen. Ainoa keino on ollut 
rankka kulukuuri.

Kouvolan kaupungin suurin 
lautakunta budjetilla mitattu-
na on liikunta- ja kulttuurilauta-
kunta. Tässä lautakunnassa olen 
saanut olla mukana tekemässä 
päätöksiä kuntalaisten parem-
man tulevaisuuden eteen. Pe-
ruspalveluiden turvaamista ovat 
mielestäni myös vaikeat päätök-

set, jolloin jostakin on luovut-
tava, jotta saavutetaan jotain. 

Sopeuttamistoimia on ollut 
pakko tehdä, jotta tarvittavat 
tavoitteet saavutetaan ja nenä 
saataisiin veden pinnan yläpuo-
lelle. Olisi aivan mahtavaa, jos 
olisi loputon rahakirstu, josta 
vain jakelisi palveluita entiseen 
malliin ja vähän päälle. Tällä 
hetkellä se ei kuitenkaan ole 
mahdollista. 

Kunnallisvaalit lähestyvät ja 
uusia kasvoja näyttää lähtevän 
aivan mahtavasti mukaan. Tä-
mä on mielestäni demokratian 
suola. Vaaleilla valitut pääsevät 
vaikuttamaan yhteisiin asioihin. 
Yksi asia tulee ottaa esille vaa-
lihuumassa. Arvostan sitä, että 
tehtyjä päätöksiä kritisoidaan, 
kyseenalaistetaan ja jopa haas-
tetaan. Uusien ehdokkaiden on 
kuitenkin helppo lähteä nollil-
ta mukaan, koska he voivat ar-

vostella tehtyjä sopeuttamis- ja 
säästötoimia tarvitsematta kan-
taa kiperien, mutta välttämät-
tömien päätösten aiheuttamaa 
taakkaa. Olisi hienoa esittää ai-
na vaihtoehtoinen ratkaisu ra-
hoituksineen, ei pelkkiä heittoja 
ilmaan. Kuntalaisten puolesta:

Tomi Pahkala, SDP
restonomi AMK

Kouvolan kaupungin liikunta- 
ja kulttuurilautakunnan jäsen,
Kouvolan kaupunginvaltuuston 

varajäsen

Työskentelen Kymin paperi-
tehtaalla kunnossapitoasenta-
jana. Kansainvälistä kokemusta 
ja katsantokantaa olen saanut 
työskennellessäni Saksassa ja 
Englannissa, sekä UPM:n Euroop-
pafoorumissa vuodesta 2010. 
Itselleni tärkeitä asioita ovat, 
että työssäkäynti, yrittäminen 
ja asuminen Kouvolassa olisivat 
kannattavaa. 

Veronmaksajien määrä vä-
henee ja ajattelen että nyt jo-
kainen työtä tekevä ihminen on 
kokonaisuudelle äärimmäisen 
tärkeä. Koronan hintalappua ei 
vielä kukaan tiedä. Syrjäytymi-
sen ehkäisyn ja korjaavien toi-
mien pitää tapahtua ilman vii-
veitä. Lakisääteiset palvelut tu-
lee tuottaa. Niihin pitää löytyä 
myös resursseja. Uudet inves-
toinnit on tehtävä harkiten, kos-
ka taloustilanne on huono. Usein 
järkevämpää on parsia vanhaa 
kuin uusia kokonaan.  

Kouvolan mainetta ja veto-
voimaisuutta pitää saada pa-
remmaksi. Matkailu on yksi kei-
no. Kaupunkimme on tehnyt 
mittavia investointeja  esim. 
Kimolan kanavaan sekä Kouvo-
lan retkeilytarjontaan. Kouvolan 
kaupungin pitää omalta osaltaan 
edesauttaa myös sitä, että hyö-
ty Tillolan moottoriurheilukes-
kuksesta on mahdollisuus Kou-
volan yrityselämälle. 

Kouvolan kaupungin tulee 
olla edesauttamassa - ei rahoit-
tamassa - isoja massatapahtu-
mia. Sellaisia, jotka tuovat os-
tovoimaa alueelle. 

Omasta tahdostani asun 
maalla, nautin luonnosta ja rau-
hasta. Samasta syystä puolustan 
lähipalveluja ja kylien elinvoi-
maisuutta. Harrastan myös yh-
distystoimintaa, ammattiosas-
ton puheenjohtaja olen ollut 
vuodesta 2008. Paikkani 100-v. 
-säätiön hallituksessa on avan-

nut silmäni sille, kuinka suuri 
määrä Kouvolassa on aktiivisia 
yhdistyksiä. Moottoriurheilu on 
ollut ja tulee olemaan lähellä 
sydäntäni, milloin itse kilpail-
len tai harrastaen. Milloin muil-
le sen mahdollistaen.  Ammat-
tiosaston luottamusmiehenä 
teen kaikkeni että asiat mene-
vät oikein. Kaupungin tehtävä 
ja vastuu on minimissään hoi-
taa lakisääteiset palvelut ja pi-
tää Kouvola turvallisena kau-
punkina ihmisten elää ja kat-
soa tulevaisuuteen.

Tommi Bragge

YHDENVERTAISIA PALVELUITA
Olen kolmen lapsen äiti, yh-
teiskuntatieteiden maisteri 
ja laillistettu sosiaalityönte-
kijä. Työskentelen Ter veyden 
ja hyvinvoinnin laitoksel-
la lasten ja nuorten asioiden 
projektipäällikkönä.

Olen valtuutettu ja muka-
na useissa luottamuspaikois-
sa, kuten Kymsoten tarkastus-
lautakunnan puheenjohtajana, 
Maakuntavaltuuston ja MYR-
yhteistyöryhmän jäsenenä se-
kä valtakunnallisesti puolueval-
tuuston jäsenenä. 

Politiikka on intohimoni yh-
teiskuntapolitiikan opintojen 

ajoilta. Haluan pitää tavallisten 
ihmisten puolia ja edistää tasa-
arvoa sekä pitää kiinni yhden-
vertaisista palveluista taustasta 
tai asuinpaikasta riippumatta.

Nina Ristolainen

Olen Artturi Kollanus, 34-vuo-
tias luokanopettaja. Olen kotoi-
sin Kuusankoskelta ja tätä nykyä 
asun Voikkaalla. Olen työsken-
nellyt pitkään lasten ja nuorten 
parissa niin opetustyössä kuin 
lastensuojelussakin.

Kuntien päätöksentekoon 
tarvitaan nyt entistä enemmän 
koulutuksen ja lastensuojelun 
asiantuntijoita.  Oppivelvolli-
suuden pidentäminen eli laajen-
nettu oppivelvollisuus on suuri 
muutos kunnille. Tämä muutos 
vaatii asiantuntemusta ja näke-
mystä koulumaailmasta. 

Päätöksenteossa vaadittaisiin 
nyt resursseja myös lastensuo-
jeluun ja panostusta lasten ja 
nuorten hyvinvointiin. Viimeai-
kaiset vakavat tapahtumat ovat 

nostaneet esille lasten ja nuor-
ten pahoinvointia yhteiskun-
nassa. Kiusaamisen ja pahoin-
voinnin ennaltaehkäisyyn pitää 
panostaa kuntatasolla, jotta jo-
kaisella lapsella ja nuorella olisi 
hyvä olla ja elää. 

Kun panostamme lapsiin 
ja nuoriin, se on investointi 
tulevaisuuteen. 

Artturi Kollanus

HUOMIOTA LASTEN JA
NUORTEN HYVINVOINTIIN

Olen Maija Kuntsi, ennen vaa-
leja 29 vuotta täyttävä demari-
ehdokas Kuusankoskelta. Työs-
kentelen Verohallinnossa ja 
koulutukseltani olen vielä täl-
lä hetkellä hallintotieteiden 
kandidaatti.

Juureni ovat täällä, mutta 
itse muutin Kouvolaan muuta-
ma vuosi sitten. Kuntalaisen hy-
vinvointiin ja kaupunkien elin-
voimaan vaikuttavat perusasiat 
ovat yleensä hyvin samanlaisia 
kaupungin nimestä riippumat-
ta. Tällä hetkellä suhteellisen 
tuoreena kaupungin asukkaa-
na, voin katsella kotikaupun-
kiani  uusin ja ennakkoluulot-
tomin silmin.  

Urani kuntapolitiikassa alkoi 
entisen kotikuntani nuorisoval-
tuuston puheenjohtajana ja jat-
kui sivistysvaliokunnan kautta 
sekä kunnan- että kuntayhty-
män valtuuston jäseneksi se-

kä kunnanhallituksen varajäse-
neksi. Vahvin osaamiseni liittyy 
erityisesti sivistyspalveluihin 
eli opetukseen, varhaiskasva-
tukseen, kulttuuriin, liikuntaan 
ja nuorisopalveluihin. 

On vain luonnollista, että 
Kuusankoskella minut voi tavata 
myös teatterin näyttämöllä. Us-
kon Kouvolan mahdollisuuksiin 
ja tulevaisuuteen, tätä kehi-
tystä haluan päästä edistämään 
kuntalaisten ääntä kuunnellen.

Maija Kuntsi

Olen Dmitri Soukhotski, Kuu-
sankoskella asuva Kuusankosken 
Sosialidemokraattien jäsen.

Olen syntynyt vuonna 1972 
Pietarissa. Olen työskennel-
lyt ”Hermitage” -valtionmuse-
ossa Pietarissa valmistuttuani 
metallin restaurointiteknikok-
si. Asuin pitkään Yhdysvalloissa 
ja opiskelin taide- ja musiikki-
teollisuutta. Olen suorittanut 
tradenomi-tutkinnon vuonna 
2010, sekä merkonomitutkin-
non vuonna 2014 Kouvolassa. 
Työn osa-alueita ovat maalaus, 

graafinen suunnittelu ja verkko-
sivujen suunnittelu, musiikkital-
lennusohjelmointi, tuotanto ja 
esitykset, sekä ääni-insinööri.

Dmitri Soukhotski
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Tänä vuonna, kun tulee kulu-
neeksi 100 vuotta Kuusankosken 
perustamisesta, on paikallaan 
katsella muutamin sanoin tuon 
ajanjakson sisältöön vaikuttavia 
tekijöitä. On selvää, että mer-
kittävää osaa siinä näyttelee Ky-
min Osakeyhtiö, joka on ollut 
tuona aikana monessa mukana. 

Sen luoma vauraus, työpai-
kat,  aikanaan myös monet ter-
veys- ja sosiaali- ym. palvelut, 
joita Kymin Osakeyhtiö mahdol-
listi,  ovat merkinneet kunnan 
ja lähiseutujen  asukkaille ar-
vaamattoman paljon. Toisaalta 
sitoutuminen työpaikan kautta 
Kymin Osakeyhtiöön näkyi paik-
kakunnalla vahvana. Sanonta 
”meidän yhtiö” oli siitä hyvä-
nä esimerkkinä. Tämä sanonta 
tuli vahvasti esille vielä siinäkin 
vaiheessa, kun käytiin keskuste-
lua Voikkaan tehtaan sulkemi-
sesta 2006. 

Muistan kun asiasta käytiin 
keskustelua Voikkaan seuratalol-
la. Keskustelun yhteydessä teh-
taan luottamusmies totesi: ”Ha-

luamme toiminnallamme näyt-
tää, että tehdas on edelleen 
hyvässä toimintakunnossa ja se 
voi tuottaa uusia tuotantoen-
nätyksiä. Sen haluamme vielä 
ennen tehtaan sulkemista osoit-
taa, mutta koneita emme halua 
sammuttaa. Sen saavat tulla te-
kemään ne jotka ovat tehtaan 
sulkemisesta päättäneet”.

Vaikka Kymin Osakeyhtiöl-
lä on ollut merkittävä asema 
Kuusankosken kehittämisessä, 
niin sen hallinnollinen asema 
on muodostunut maahan luo-
dun kuntien itsehallinnon poh-
jalle. Kaupunginvaltuustoon 
valittiin vaaleilla jäsenet, val-
tuusto valitsi puolestaan kau-
punginhallituksen ja muut tar-
vittavat toimielimet. 

Oli luonnollista, että suuri 
osa kaupunginvaltuuston jäse-
nistä oli tehtaan palveluksesta 
leipänsä saaneita, jotka poh-
tiessaan kunnan tekemiä pää-
töksiä arvioivat mitä päätökset 
merkitsevät yhtiön kannalta. 

Tämän panin itsekin merkille 
osallistuttuani kunnalliseen pää-
töksentekoon Kuusankoskella. 

Täällä oli tullut tavaksi, et-
tä kaupunginhallitukseen valit-
tiin aina muutama tehtaan pal-
veluksessa oleva henkilö. Usein 
nämä henkilöt olivat merkittä-
vässä asemassa myös Kymin Osa-
keyhtiön toiminnoissa.

Tapana oli myös käydä aina 
kuntavaalien jälkeen keskuste-
luja kunnan ja yhtiön välillä. 
Usein ne koskivat edessä olevan 
valtuustokauden aikaan liittyviä 
asiakokonaisuuksia, joista sekä 
yhtiö, että kaupunki halusivat 
informoida toisiaan.

Jos oli tehdasyhteisöllä mer-
kittävä asema Kuusankosken 
kehittämisessä, niin samaa voi-
daan sanoa myös sosialidemo-
kraateista joilla oli vuosikymme-
net yksinkertainen enemmistö. 
Siis yli puolet kaupunginvaltuus-
ton jäsenistöstä ja sitä myöten 
myös monissa muissa kaupungin 
toimielimissä. Kaupunkilaisten 

enemmistö antoi sosialidemo-
kraattien toiminnalle vuodes-
ta toiseen vahvan tukensa, jota 
auttoi se, että paikkakunnalla 
oli toiminnassa toistakymmen-
tä työväenyhdistystä. 

Niissä keskustelu kaupungin 
tehtävistä ja niiden sisällöstä 
piti poliittisen toiminnan vireä-
nä. Kuusankoski olikin yksi sosi-
alidemokratian vahvoista linnak-
keista koko maankin mittakaava 
huomioiden. 

Tästä esimerkkinä mainitta-
koon tasavallan presidentin vaa-
lit kolmen vuosikymmenen ajal-
ta, joissa sosialidemokraat-tien 
ehdokkaille annettiin aina lähes 
90 % kaikista annetuista äänistä. 
Silloin ei myöskään ollut pulaa 
ehdokkaista, vaan joskus ehdok-
kaiden asettamisesta käytiin so-
sialidemokraattien kesken jopa 
sisäinen jäsenvaali.

Tämänhetkistä tilannetta en 
tiedä, kun en ole enää mukana 
puolueen poliittisessa toimin-
nassa. Äänestäjänä olen kuiten-
kin kiinnostunut seuraamaan mi-

ten sosialidemokraatit tuleviin 
kuntavaaleihin valmistautuvat. 

Toivon, että saamme kunta-
laisten luottamuksen ja voimme 
siten ottaa vastuuta tulevasta 
kehityksestä uuden kuntamuo-
don saaneessa kaupungissa. 

Jos vaalien alla annetut lu-
paukset on voitu vaalikauden 
aikana toimeenpanna ja meillä 
on hyvät ja uskottavat tavoit-
teet myös tulevaa vaalikautta 
varten, voimme saada vaaleis-
sa kuntalaisten luottamuksen 
politiikkaamme. Sitten sosiali-
demokraatit voivat ottaa vas-
tuun kunnan ja sen asukkaiden 
tulevaisuudesta.

Valto Koski

Sosiaaliseksi ja monessa liemes-
sä keitetyksi ay-mieheksi tun-
nustautuva Risto Parviainen läh-
ti politiikkaan viime kuntavaa-
leissa selkeällä ajatuksella.

- Haluan vaikuttaa asioihin ja 
ajaa heikoimpien etuja, niiden 
jotka jäävät vahvempien jalkoi-
hin, joita ei kuunnella tai jotka 
eivät syystä tai toisesta pysty 
puolustamaan itseään, Parviai-
nen painottaa.

Ehdokkuus neljä vuotta sitten 
poiki paikan Kouvolan tarkastus-
lautakunnassa. Parviainen piti 
sitä ensin täytepaikkana, mutta 
mieli muuttui nopeasti.

- Tarkastuslautakunta on to-
dellinen näköalapaikka, varsi-
nainen kuntapolitiikan tehokurs-
si. Siellä saa säännöllisesti tark-
kaa tietoa taloudesta ja tutustuu 
eri toimialojen tekijöihin.

Risto kehuu tarkastuslauta-
kunnan tekemisen henkeä.

- Päätimme kauden alkaes-
sa, että emme politikoi, vaan 
hoidamme hommamme – ja tuo 
päätös on pitänyt. Valtuustossa 
on tietenkin pakko politikoida, 
mutta kaupunginhallituksessa 
sama päätös voisi toimia, Ris-
to vinkkaa.

Eläköitynyt kevytsoratehtaan 
luottamusmies pitää malttia po-
litiikan valttina. Diplomatia toi-
mii huutamista paremmin, ei-
kä ketään pitäisi keskeyttää, 
vaikka tämä valtuustossa usein 

unohtuukin.
Myönteiseen ajatteluun pyr-

kivä Parviainen näkee Kouvolan 
tulevaisuuden sitä kautta hyvä-
nä, että on olemassa vain yksi 
suunta - ylöspäin.

- Haukkumalla asiat eivät 
parane. Meillä ei ole satamaa, 
mutta kylläkin 20 raidetta, Ris-
to muistuttaa.

Tekemistä kuitenkin on. Kun 
Kymsoten alijäämämiljoonia yri-
tetään kuroa kiinni palveluiden 
tonneilla, säästölinja kurittaisi 
ilman poliittista väliintuloa juuri 
vähäosaisimpia.

- Kouvolan omistajaohjaus 
Kymsotessa ei toimi. Kaupun-
ki omistaa yhtiöstä 51 prosent-
tia, mutta Kotka vie rusinat 
pullasta.

Myöskään Kouvolan hankinta-
politiikka ei ole Parviaisen mie-
lestä mennyt paikallisia työpaik-
koja ajatellen putkeen.

- Ymmärrän täysin paikallis-
ten yrittäjien harmin, kun alu-
een yritykset suljetaan urakoista 
ulos vaikkapa elinkaarimallilla.

Politiikan ja yhdistystoimin-
nan lisäksi Risto harrastaa muun 
muassa pihatöitä ja kävelyä. 
Voimailuharrastuksessa täydet 
40 vuotta saivat riittää.

- Olen saanut urheilun ja 
voimailun kautta paljon hie-
noja ystäviä, se on ihan oma 
maailmansa.

Risto Parviainen

UIMAHALLIN PAIKKA JA
VALTATIEN KUNTO TÄRKEITÄ

TALOUDESSA VAIN YKSI SUUNTA

KOSKI: HISTORIAN HAVINAA JA NÄKEMYKSIÄ TULEVASTA

Raimo Laineelle päättyvä val-
tuustokausi on jo kuudes. Ky-
mintehtaalaisten ty:n puheen-
johtaja myöntää, että ensim-
mäisen ja kuudennen välillä on 
valtava ero.

- Meneillään olevaan valtuus-
tokauteen on mahtunut keski-
näistä vetoa ja pientä kähinää. 
No eihän politiikan tarvitsekaan 
olla kivaa, mutta kyllä sen pitäi-
si kuitenkin pysyä asiallisena, 
Laine sanoo.

Kunnan perustehtävä on pal-
veluiden tuottaminen. Kunnal-
lispolitiikan ytimessä on myös 
omien puolustaminen niin alu-
eellisesti kuin intressiryhmien-
kin mukaan. Silti järjen ja oi-
keudenmukaisuuden hakeminen 
säästölistoihin saa helposti loan 
lentämään. Mutta tulee hyvää-
kin palautetta. Suositun Kuu-
sankosken uimahallin jatkoaika 
on päättyvän kauden puhutuim-
pia saavutuksia. ”Rampe” tun-

tee hallin pitkän työuran myötä 
erittäin hyvin.

- Kuntonsa puolesta se toimii 
vielä ainakin kymmenen vuotta. 
Kun sulku-uhka oli päällä, mo-
ni sanoi että olisi valmis vaik-
ka maksamaan vähän enemmän 
veroja, jos halli vain säilyisi. Se 
on ollut Kouvolan eniten käy-
tetty uimahalli, vaikka lukuja 
on painettu alas kesän pitkällä 
kiinniololla.

Uuden tulevan pääuimahallin 
parhaasta sijainnista Laineella 
on selkeä kanta.

- Se pitäisi rakentaa Kataja-
harjun - Tervaskankaan alueel-
le, jonne kaikkien on helppo tul-
la. Sumulaakson sumpussa lop-
puvat jo parkkipaikatkin.

Kouvolan talouslukuja paina-
vat Kymsoten kasvavat menot. 
Laineen on vaikea ymmärtää, 
miten terveydenhuollon menoy-
litykset tulevat kerta toisensa 
jälkeen yllätyksenä.

LIIKUNTA SÄÄSTÄÄ, EI TUHLAA

Markku Inkeroinen palaa po-
litiikkaan yli 10 vuoden tauon 
jälkeen. Kuusankosken aikana 
hän oli liikuntalautakunnan va-
rajäsenenä, mikä sopikin hyvin 
harrastuksiin.

Kunhan korona saadaan se-
lätettyä, Markku nähdään jäl-
leen ahkerasti painonnostoym-
pyröissä ja Kouvojen peleissä. 
49-vuotiasta Transpointin mies-
tä harmittaakin, etteivät Kouvo-
lan säästölistojen laatijat tunnu 
ymmärtävän liikunnan pikem-
minkin rahaa säästävää kuin ku-
luttavaa vaikutusta.

- Kaupungin talous ei pelastu 
nuorten harjoitusvuorojen mak-
sullisuudella, mutta alati kasva-
via terveydenhoitomenoja riit-
tävä liikunta ehkäisee ennakolta 

tehokkaasti. On hienoa katsella 
esimerkiksi ikäihmisten liikunta-
ryhmien meininkiä, niissä pide-
tään yllä tärkeitä asioita, Inke-
roinen painottaa.

Urheilun ja liikunnan rahoi-
tus on ainainen ongelma, joten 
merkittävästi ja pitkään urhei-
lua tukeneen Jatkeen lähtö Kou-
volasta iskee kovaa.

- Kaupungin kilpailutukses-
sa urakat pitäisi pilkkoa siten, 
etteivät paikalliset yritykset pu-
toa heti kättelyssä ulkopuolelle. 
Kouvola nousee vain työtä teke-
mällä ja verotuloja lisäämällä.

Ehdokkaaksi Inkeroinen läh-
ti, koska tekijöistä näytti ole-
van pulaa ja ajankäyttö mah-
dollistaisi kaupungin asiain-
hoitoon osallistumisen. Hänen 

- Kouvolan pitäisi edellyttää 
nykyistä parempaa ennustetta-
vuutta. Toivoa kaupungin talou-
dessa näen paljon parjatussakin 
RRT-hankkeessa. Jos se lähtee 
toimimaan ja houkuttelee Kou-
volaan yrityksiä, se auttaa vero-
tuloissa, Laine laskee.

Ratamo-sairaalan rajoitetut 
toiminnot tekevät Kotkan kes-
kussairaalasta kouvolalaisille 
jatkossakin tärkeän paikan. Siksi 
Laine haluaa pitää ääntä VT15:n 
leventämisestä, josta hän on pu-
hunut jo pitkään.

Seitsemättä kautta Laine läh-
tee tavoittelemaan kahdesta 
syystä. Toinen on se, että mies 
on tuntenut olevansa teknisessä 
lautakunnassa ja KSS Energian 
hallintoneuvostossa kuin koto-
naan. Toinen on helposti lähes-
tyttävän urheilumiehen suora 
linkki äänestäjiin.

- Saattaa tulla myöhään il-
lallakin puheluita, että voisin-
ko tehdä jollekin ongelmalle jo-
tain; esimerkiksi kun roskisauto 
ei pääse lumen takia pihaan!

Raimo Laine

avainsanansa suhteessa politiik-
kaan ovat rehellisyys ja tasa-
puolisuus. VR Cargon paikalli-
sena luottamusmiehenä kauden 
toimineelle urheilumiehelle tiu-
katkaan paikat eivät ole kynnys, 
mutta politiikan täytyisi silti py-
syä siistinä.

- Henkilökohtaisuuksiin ei 
pitäisi mennä. Kotikulman asi-
oiden ja huonossa tilanteessa 
olevien puolustamien kuuluu 
asiaan.

Inkeroisen mukaan Kouvolas-
sa ei edelleenkään voida puhua 
yhtenäisyydestä, vaikka kunta-
liitoksesta on jo yli 10 vuotta. 
Punakynä iskee ympäryskuntiin 
tavalla, joka saa välillä huvitta-
via piirteitä.

- Kuusankoskelaiset yrityk-
set olisivat maksaneet Kymijo-
en suihkulähteen sähköt, mutta 
se ei kelvannut kaupungille. Jos 
joki virtaisi muutaman kilomet-
rin idempänä eli vanhan Kouvo-
lan puolella, vesi suihkuaisi vuo-
desta toiseen!

Markku Inkeroinen

Voimaa valtuustoon ja hartioita päätöksentekoon. Kymintehtaalaisten ehdokkaista sat-
tumalta peräti kolmella on painonnostotaustaa. Raimo Laine (vasemmalla) ja Risto Par-
viainen (oikealla) kävivät tutustumassa Markku Inkeroisen treenipaikkaan tämän kotona.


