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Hyvät Vapun juhlijat,
Hyvät Ystävät ja Toverit,
Sillä, että seison tällä lavalla tänään, on erityisen suuri merkitys. Imatra päätti saada oman kansanedustajan
neljän vuoden tauon jälkeen ja se toteutui! Samalla Imatrasta tuli Suomen sosialidemokraattisin kunta!
Imatrallakin äänestettiin muutoksen puolesta, ja olen siitä iloinen. Kiitos!
Eduskuntavaaleissa äänestettiin kolmesta isosta teemasta, jotka ovat Imatralle erittäin tärkeitä. Imatra on
aina ollut vahva ja voimakas teollisuuskaupunki, jossa myös matkailulla on iso merkitys.
Työ on ollut meille aina ensimmäisellä sijalla. Työ, jolla voi elättää itsensä ja perheensä.
Työ, jolla on merkitys. Työ, joka tarvittaessa joustaa elämän eri tilanteiden mukaan. Ja jos työtä ei ole, ei
siitä rangaista enää lisää. Sillä jo työttömäksi joutuminen on riittävän kova vastoinkäyminen. Ei siihen
mitään aktiivimalleja tarvita raippaamaan ja nöyryyttämään lisää.
Kuten toverimme Tiina Wilén-Jäppinen meistä aina sanoi: ”Myö ollaan tämmönen pieni karjalaiskylä, kuka
pitää puoliaan isompiaan vastaan.” Ja niinhän myö ollaan!
Myös tässä piilee äänestys muutoksen puolesta: heikommista on huolehdittava.
-Vanhustenhoito on ollut Suomessa surkeaa ja omaishoitajat tekevät työtään minimaalisella korvauksella.
-Sotiemme veteraanit ansaitsevat arvokkaan vanhuuden.
-Saattohoidossa olevalla pitää olla mahdollisuus saada puolisonsa vierelleen viimeisiksi hetkiksi.
-Vammaisen on päästävä liikkumaan esteettömästi ja saatava vahvempaa tukea.
-Maan sivistyksen mittari on se, kuinka hyvin se voi huolehtia heikommassa asemassa olevasta.
Kolmanneksi: sivistys, koulutus. Maksuton toinen aste. Meidän tulevaisuutemme on tämän päivän lapsissa
ja nuorissa. Minun ikäluokkani ei enää tee lapsia yhtä paljon kuin aiemmat. Siksi tämän päivän nuorista –
heistä jokaisesta – on pidettävä huolta. Jokaiselle on turvattava tulevaisuus ja koulutus. Faktoihin on
uskottava. Tutkittu tieto on totta. Nuoret miehet, jotka jäävät pelkän peruskoulupohjan varaan, ovat
kaikista haavoittuvammassa asemassa Suomessa. Heidän on vaikea työllistyä ja vaarana on työttömyys,
syrjäytyminen, turhautuminen ja radikalisoituminen. Tarvitsemme maksuttoman toisen asteen, jotta
jokaisella on samanlaiset mahdollisuudet opiskella itselleen ammatti ja saada työtä. Koska työ on parasta
sosiaaliturvaa.
Hyvät toverit,
Ympyrä sulkeutui.
Jotta näihin edellä mainitsemiini kolmeen muutokseen päästään, tarvitaan toki rahaa ja valtion varojen
uudelleen suunnittelua ja rakenteellisia muutoksia. Mutta tarvitaan myös jotain muuta - tarvitaan
yhteistyötä.

Nyt on jälleen yhteistyön aika, sen ovat kuntalaiset äänestämällä tehneet selväksi. Demokratia on se, minkä
vuoksi meidän jokaisen on taisteltava ja jota meidän jokaisen on kunnioitettava. Jokaisen ihmisen ääni on
yhtä arvokas. Se, että jokaisella ihmisellä on ääni, on myös ääni parlamentarismille. Asioiden yhdessä
hoitamiselle ja päätösten tekemiselle yhdessä!
En tarkoita sitä, että jokaisen on oltava asioista samaa mieltä. Se ei kuulukaan politiikkaan. Jos kaikki olisivat
samaa mieltä, emme tarvitsisi puolueita emmekä demokratiaa. Silloin meille kelpaisi vallan hyvin diktatuuri.
Mutta koska jokaisella on oma ääni, oma tahto, on sitä kunnioitettava. Se, mitä haluan korostaa, on että
päätöksiä voidaan tehdä yhdessä keskustellen ja yhdessä valmistellen. Yhdessä avoimesti, koska julkinen
päätöksenteko on sanansa mukaan julkista. Eikä sitä tehdä kammareissa ja kabineteissa, vaan päätökset
syntyvät luottamuksen ja keskustelun kautta.
Eri mieltä politiikassa ollaan ja kuulukin olla, jotta ihmisillä on vaaleissa mahdollisuus valita millaista
ehdokasta ja millaista linjaa he haluavat äänestää. On kuitenkin voitava myös olla eri mieltä ilman huonoa
käytöstä, ilman some-raivoa, ilman pilkkaa, ilman painostusta, sillä sellaisen käytöksen ei pidä olla
suomalaisen politiikan suunta. Ei tänään eikä huomenna.
Hyvät ystävät,
Uskottava politiikka ei ole pelottelua, eikä repimistä.
Uskottava politiikka on rakentavaa, toista ihmistä kunnioittavaa. Jotta suomalaisilla, imatralaisilla olisi
huomenna paremmin kuin tänään!
Hauskaa Vappua! Glada Vappen!

