Akaan Vasemmistoliitto

Ihmisistä, terveydestä ja
koulutuksesta huolehtiminen
on vastuullista taloudenpitoa

K

oronakriisi
on
osunut ihmisten
hyvinvointiin
ja
toimeentuloon
syvästi.
Osalta ovat loppuneet
työt, mielenterveyden ongelmat ovat yleistyneet ja
lapsille sekä nuorille pitkät
etäopetusjaksot ja sosiaalinen eristäytyminen ovat
olleet erittäin vahingollisia. Koronahoito on siirtänyt kiireetöntä hoitoa
vaativia vaivoja eteenpäin
ja monella esimerkiksi
leikkaamaton lonkka rasittaa nyt arkea. Ennaltaehkäisevää työtä on karsittu
ja esimerkiksi neuvoloiden
palvelua on monessa kaupungissa supistettu.
Tällaisina hetkinä politiikassa tehtävien valintojen
merkitys korostuu entisestään. Koronan jättämä velka voi näyttäytyä
esimerkiksi kariutuneina
opiskelutoiveina, krooniseksi muuttuneena vaivana
tai pysyvänä syrjäytymisenä. Mikäli kriisin jälkihoitoa ei tehdä vastuullisesti,
tulee korona jättämään
syvän jäljen yhteiskuntaamme, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, talouteen ja työllisyyteen vielä
pitkään.
Tämän vuoksi meidän
ohjenuoramme koronakriisin hoitoon on selvä.
Vastuullista taloudenpitoa
ja kriisinhoitoa on huolehtia, että niin ihmiset,
yritykset kuin yhteiskuntakin selviää pahimman
yli mahdollisimman pienin
vaurioin.
Mitä tämä sitten tarkoittaa käytännössä? Tulevina
vuosina koulutukseen ja
terveydenhuoltoon tullaan
tarvitsemaan lisää varoja.

Vasemmiston naisehdokkaat Toijalan torilla. Vasemmalta Suvi Soininen,
Aila Toivonen, Mira Nurmi , Pirkko Seppi ja Janina Tuominen

Verot heikon turvana

Opetusministeri Jussi Saramo
Tämän takia oli todella
tärkeää, että kevään kehysriihessä onnistuimme
varmistamaan, että koronakriisin aikana tai heti
sen jälkeen koulutuksesta,
terveydenhuollosta
tai
työttömyysturvasta
ei leikata. Päinvastoin panostuksemme esimerkiksi
oppimisvajeen
paikkaamiseen jatkuvat vahvoina.
Kriisin jälkeen seuraa jälleenrakentaminen, johon
tarvitaan jokaisen opettajan, koulukuraattorin, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän ja laitossiivoojan
työpanos.
Jälleenrakennuksen valtava merkitys nosti hallituksen tämän kevään kehysriihen panoksia. Meidän
lähtökohtamme kehysriiheen oli, että edellytykset kriisin täysimääräiselle
hoidolle on onnistuttava
turvaamaan. Ilokseni voin
kertoa, että onnistuimme
tässä tavoitteessamme.
Suomessa on valitettavasti nähty aiempien ta-

louskriisien
yhteydessä,
millaisia seuraamuksia on,
mikäli valtiovalta ei kanna
omaa osaansa kriisin hoidosta, vaan jättää ihmiset
selviämään yksin. Esimerkiksi 1990-luvun laman aikana nähtiin, miten pitkäaikaistyöttömyys muuttuu
rakennetyöttömyydeksi,
kun ihmisiä syrjäytetään.
Tilastoista nähdään, että
osa kriisin aikana syrjäytetyistä ei enää nousukaudenkaan koitettua pääse
mukaan yhteiskunnan toimintaan, vaan syrjäytyy
pysyvästi.
Me teemme kaiken voitavan, jotta tämän kriisin
kohdalla ihmisten hyvinvoinnista huolehditaan läpi
kriisin ja sen jälkeen.

Toivotan Akaan
Vasemmiston
ehdokkaille
mitä parhainta
vaalimenestystä!

Jussi Saramo,
opetusministeri

Oikeiston iänikuinen vaaliteema, verojen
alentaminen on taas vaalien lähestyessä näkyvimmin esillä heidän agendallaan.
Tätä ihmelääkettähän he tarjoavat sekä
nousu- että laskusuhdanteissa. Meitä vasemmistolaisia syytetään taas päinvastaisesta ajattelusta, että veronkorotukset
toisivat onnen ja autuuden.
Kumpikin väittämä on vailla todellisuuspohjaa, siis pelkkää vaalipropagandaa.
Tosiasiallisesti vakaat yhteiskunnalliset
olot vaativat riittävän verokertymän ja
tämän tasapainon horjuttaminen, mihin
oikeisto pyrkii on arveluttavaa ja vastuutonta politiikkaa. Ymmärrän inhimillisen
heikkouden, jota myös ahneudeksi sanotaan ja että on vaikea luopua omaksi
kokemastaan toisten hyväksi. Vaikka sen
ymmärtää, sitä ei voi hyväksyä. Jokaisen
on osallistuttava yhteisen taakan kantamiseen sillä voimavaralla minkä omistaa.
Vain siten voimme varmistaa jokaisen yksilön mahdollisuudet täysiarvoiseen elämään

HIVUTUS
TASVEROMALLIIN

Oikeistolaisen veropolitiikan kulmakivenä on aina ollut muuttaa verotus täysin
tasaveromalliin, hävittää veroihin alun perin kuulunut kultainen sääntö, jonka mukaan kukin maksaa mahdollisuuksiensa
mukaan yhteiseksi hyväksi. Täytyy sanoa,
että muutosta on tapahtunut oikeistolaiseen suuntaan, verojen tuloja tasaavasta
ajatuksesta on siirrytty menoja tasaavaan
malliin. Toisin sanoen koko hyvä ajatus on
kääntynyt päälaelleen.
Tuloverojen progressiota on loivennettu

ja välillisten verojen osuus verokertymästä on koko ajan kasvanut. Tämä on johtanut siihen, että pienituloisten ja suurituloisten maksamat verot ovat yllättävän
lähellä toisiaan. Siitä johtuen pienituloisten suhteellinen verokuorma on kasvanut
ja suurituloisten suhteellisesti pienentynyt. Jokainen voi kohdallaan miettiä onko
se oikein.
VEROTUKSEN OIKEELLISUUS
Mikään talousteoria ei faktuaalisesti osoita, että alhaiset verot lisäävät hyvinvointia tai työllisyyttä. Oikeiston ainoa keino
toistuvasti on yrittää kertoa äänestäjille
ainoan keinon olevan veronalennukset.
Riittävän verotason ylläpitäminen luo
vakautta ja hyvinvointia sekä lisää tasaarvoisuutta.
Mikä sitten on oikea verotuksen taso.
Yksinkertaisimmillaan voidaan todeta
verotuksen olevan paikallaan,jos kunnan ei tarvitse kattaa alijäämiään velalla
tai omaisuuden myynnillä turvatakseen
riittävät palvelut kuntalaisten tarpeisiin.
Jokainen voi miettiä, miten omassa kunnassa tämä on toteutunut.
Nyrkkisääntönä voisi todeta, että jos
tulosi ovat 1500e/kk tai alle niin veronalennukset kaventavat elintasoasi ja joudut niiden maksajaksi. Asian voi tarkistaa
kuntaverolaskurilla, jonka löytää netistä.
Vetoankin äänestäjiin, etteivät uskoisi
tällaiseen tyhjän päällä olevaan mantraan
verovälttelyn oikeutuksesta, vaan ymmärtäisivät että verot ovat heikon vahvin
turva.
Arto Koskinen
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Lasten oikeudet ja koulutus

Pääkirjoitus

A

kaan Vasemmistoliiton puheenjohtajana minulla
on ollut ilo huomata, että
olemme saaneet kuntavaaleihin ehdokkaaksi erilaisia
ihmisiä. Ehdokkaiden ikähaitari on laajakirjoinen ja
heidän joukossaan on monen eri ammattiryhmän
edustajia yrittäjistä palkansaajiin. Akaan vasemmistoliitolle on tärkeää
kuntapoliittisissa asioissa
vuorovaikutuksellisuus,
vastuun kantaminen ja
kuntalaisten palveluiden
parantaminen.
Ehdokkaamme jakavat kanssamme samat arvot ja ovat
valmiita kantamaan luottamustehtävälle asetetun
vastuun, mikäli tulevat valituksi kaupunginvaltuustoon tai muihin kaupungin
luottamustoimiin.

Tänä vuonna olemme
saaneet ehdokkaaksi uusia
henkilöitä sekä jo aiempina vuosina ehdolla olleita
kunnallispolitiikan
konkareita. Ehdokkaillemme
on yhteistä idearikkaus,
kehittäminen ja kuntalaisten parhaaksi toimiminen.
Tiivis joukkomme huomioi
uusia ehdolle asettuneita
ehdokkaita, tukemalla ja
kannustamalla heitä alullaan olevalla toimintapolulla kohti kuntapäättäjän
luottamustehtävää.
Tänä vuonna jäämme
kaipaamaan myös niitä
pitkän linjan kunnallispolitiikan konkareita, jotka
jättävät paikkansa Akaan
kunnallispolitiikan kentällä
tai vetävät hetken henkeä
ja pitävät taukoa. Kuntapolitiikka uudistuu kaiken
aikaa ja hyvänä esimerkki-

nä siitä voidaan pitää myös
päätöksenteossa mukana
olevien henkilöiden osittaista vaihtumista. Muutamat tänä vuonna ehdokkuutensa jättävät säilyvät
riveissämme ja tukevat
uusien sekä jatkavien ehdokkaiden vaalityötä.
Akaan vasemmistoliitto
on uudistuva, elinvoimainen ja vahvasti mukana
tulevaisuuden haasteissa.
Ehdokkaidemme joukosta
löydät itsellesi varmasti
arvoillesi sopivan toimijan
Akaan kaupungin valtuustoon ja luottamustehtäviin.

Paremman Akaan
ja kuntalaisten
puolesta!
Akaan vasemmistoliiton
puheenjohtaja
Juhani Jara

Vaihtoehto a:

Turhuuksien turhuus
ja kaikki turhuus
Kuntavaalithan eivät eivät kiinnosta yhtään ketään! Kaikki tärkeät päätökset on
jo joko tehty tai sitten ne tehdään ihan
jossain muualla ja sanellaan vain tahdottomille kumileimasimille. Kotitielläni on
joka tapauksessa kuoppa, olipa valtuustossa asfaltti-ihmisten enemmistö tai
ei. Koulu on aina remontin tarpeessa,
palvelut karkaavat kauemmas ja kirjasto
on aina kiinni. Ei maksa vaivaa äänestää.
Kunnanvaltuustokin on vain kokouspalkkioita nostavien tyrkkyjen keskinäinen
selkään taputtelukerho. Puolittaa voisi
noitten julkisenpuolen tyhjäntoimittajien
määrän. Koskaan en ole julkisia palveluja
tarvinnut, mutta veroja kyllä joutuu kaikkeen turhuuteen maksamaan.
Kuulostaa tutulta, eikö vain? Suomessa
on kaikki aina pielessä ja lopullinen romahdus on ihan tuloillaan. Miten kum-

massa samaan aikaan olemme maailman
onnellisimpia ja muutenkin lähes kaikissa
menestysmittareissa kärkisijoilla? Onkohan vika mittareissa, sillä meissähän se ei
voi olla!?
Demokratia on siitä hassu systeemi,
että se on aina kaatumaisillaan. Kas kun
demokratiaan kuuluu oleellisena osana
moniäänisyys, jolloin tyytymättömyys
pääsee kuuluville. Ääneen pääsevät niin
hyvät kuin pahatkin, törpöt ja nerotkin.
Sen sijaan yksiäänisissä diktatuureissahan
kaikki asiat ovat aina hyvin, kiitos kaikkivoivan diktaattorin, ainakin siihen asti
kunnes diktaattori syöstään vallasta.
Akaassa asiat ovat sikäli hyvin, että moniäänisyys ja demokratia tuskin kuolevat
vielä näihin kuntavaaleihin. Kuolo kuitenkin koittaa sitten kun äänestäminen ei
enää kiinnosta.

Vaihtoehto b:

Menneisyydessä emme
halua elää, nykyhetkeen
emme tyydy, tähdätkäämme
siis tulevaisuuteen!
Nelisen vuotta sitten olin ensimmäistä
kertaa ehdolla Akaan kaupunginvaltuustoon. Vaikka en sinne pääsyyn tarvittavaa
äänimäärää saanutkaan, olin myönteisesti ällistynyt saamieni äänten määrästä.
Tuolloin vaalilupaukseni oli: ”kun munaan,
myönnän sen.” Nyt on aika uudistaa tämä
lupaus, sillä Akaan kaupunginvaltuustossa olisi mielestäni hyvä olla näennäisesti
erehtymättömien joukossa yksi hieman
vajavaisempikin ihminen!

Historia on ollut intohimoni ja kiinnostukseni lapsesta alkaen. Politiikkaa ei kuitenkaan voi tehdä tuijottaen pelkästään
menneisyyteen. Virheistä tulee tietysti
ottaa kaikki mahdollinen oppi, eikä se ole
mahdollista ilman munaustensa tunnistamista. Kaikkien toimien ja päätösten tavoitteena on oltava parempi tulevaisuus
kaikille, ei harvoille. Hyvinvoivaa kuntaa
ei voi olla ilman hyvinvoivia kuntalaisia.
Jari Laihia

V

uonna 1989 hyväksyttiin YK:n
lapsen oikeuksien
yleissopimus, joka on Suomessa ollut lain tasoisena
voimassa vuodesta 1991.
Sopimus kannattaa jokaisen Suomen kansalaisen
lukea niin ei ainakaan luulo
haittaa tietoa tässä asiassa. Olen tähän kirjoitukseen poiminut Suomen ja
erityisesti Akaan kannalta
olennaisia kohtia sopimuksesta painottaen lasten
tasa-arvoista oikeutta hyvään koulutukseen.
Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa todetaan,
että jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Tähän seikkaan
tulisi kiinnittää huomiota
kansallisella tasolla ja pian.
Alaikäisten tekemät vakavat rikokset ovat lisääntyneet, mutta samaa tahtia
on lisääntynyt erityisesti
some-palstoilla alaikäisiin
kohdistuva ala-arvoinen
käytös ja osin mm. paikoin
huonoja kouluolosuhteita voitaisiin tarkastella jo
vähintään henkisenä väkivaltana lapsia kohtaan. Artiklan 12. mukaan lapselle,
joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä,
on taattava oikeus vapaasti ilmaista näkemyksensä
kaikissa lasta koskevissa
asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon
lapsen iän ja kehitystason
mukaisesti.
Akaassakin pitäisi jo olla

käytössä lapsivaikutusten
arviointi, mutta käytännössä näin ei ole eikä arvioinnista löydy mistään selkeitä kriteerejä. Erityisesti
kouluverkkoratkaisuissa ja
esimerkiksi ryhmäkokoja
koskevissa
päätöksissä
nämä vaikutukset olisivat
tärkeitä selvittää mahdollisimman perusteellisesti osana muuta vankkaa,
kouluista tulevaa pedagogista tietotaitoa ja pidemmällä tähtäimellä tehtävää
kaupunkisuunnittelua.
Artiklan 23 mukaan
vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida
ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä. Tämä ei
ilmeisesti muistunut juuri
kenellekään mieleen mm.
unohdettaessa kalliin liikuntahallin suunnittelusta
hissi, vaikka rahaa on mennyt suunnittelu- ja päätöksentekovaiheeseen ja
paljon. Erehdys tuskin oli
tahallinen, mutta kertoo
kaupungin päätöksen teon
pirstaleisesta rakenteesta.
Viimeiseksi totean, että
artiklan 29 myötä koulutuksen tulee pyrkiä kehittämään lapsen kasvua
täyteen mittaansa. Koulutuksen tulee edistää
ihmisoikeuksien,
lapsen
vanhempien sekä oman ja
muiden kulttuurien kunnioittamista.
Akaassa on leikattu
koulutuksesta pitkään ja

ongelmat näkyvät. Ryhmäkokoja on pienennettävä
mahdollisimman nopeasti.
Asia on otettava vakavasi
ja priorisoitava kärkeen.
Ryhmäkokoja saadaan käytännössä nopeasti pienemmiksi lisäämällä opetuksen
resursseja ja jakamalla
luokkia pienempiin ryhmiin sekä porrastamalla
eri ryhmien aikatauluja tehokkaammin edes yhtenä
vastauksena tilaongelmiin.
Erityisesti lasten ja nuorten tulevaisuuden ja opintojen pohjan kannalta tärkeimmissä aineissa kuten
äidinkieli ja matematiikka
ei voida odottaa. Kerhotoiminta ja etäopetus voivat täydentää opetuksen ja
harrastatamisen kokonaisuutta. Ikävä tosiseikka on,
että Akaan nuoret eivät
ole suurten ryhmäkokojen
takia
yhdenvertaisessa
kilpailuasemassa monien
muiden kuntien nuorten
kanssa hakeutuessaan toisen asteen koulutukseen.
Kun varmistetaan, että
koulusta tulee positiivisia
kokemuksia ei 15-vuotiaiden joukkolähtö Akaasta
enää jatku, vaan omakin
lukio saa uutta virtaa. Samoin paluumuutto opiskelujen jälkeen näyttää
paremmalta vaihtoehdolta, kuin ilman positiivisia
sukupolvi- ja luokkahenkikokemuksia. Ilman lapsia ja
nuoria ei ole tulevaisuutta.
Suvi Soininen

Nuorissa
tulevaisuus!

A

kaalaisten somepalstojen keskusteluja seurattuani
tulee väkisin vaikutelma,
että Akaassa nuoret nähdään lähinnä ongelmana.
Kauhistellaan sitä, kuinka nuoret lorvivat kylillä,
esimerkiksi Toijalan junaasemalla. Samaan aikaan
asian
ratkaisemiseksi
päättäjät ovat unohtaneet,
esimerkiksi nuorisotilojen
tai muiden nuorten vapaaajan oleskelun mahdollistavien tilojen lisäämisen ja
aukioloaikojen pidentämisen.
Mielestäni nuorisotiloja olisi tärkeää olla myös
Viialassa ja Kylmäkoskella
jo yhdenvertaisuuden nimissä. Toijalassa taas nuorisotoimelle tulee löytää
hyvät ja toimivat tilat sekä
niiden aukioloaikoja tulee

ehdottomasti
laajentaa
ja resursseja lisätä. Myös
jalkautuvaa työtä nuorten parissa tässä kaupungissa on surullisen vähän.
On kaikkien ja erityisesti
nuorten etu, että heillä
olisi riittävästi turvallisia
aikuisia läsnä vapaa-ajallaankin.
Seuraan myös hieman
huvittuneena keskusteluja,
jossa ihmetellään sitä, että
nuoret muuttavat pois
Akaasta heti, kun mahdollista. Minusta se on hyvin
ymmärrettävää, sillä tämä
kaupunki ei näytä arvostustaan nuoremmille sukupolville. Nuorten hyvinvointia tukeviin palveluihin
ei panosteta riittävästi ja
tämä näkyy jo nyt esimerkiksi lisääntyvänä pahoinvointina ja päihteiden käytön yleistymisenä.

Lähdin ehdolle voidakseni vaikuttaa nuorten
hyvinvoinnin lisäämiseen
Akaassa. Nuoria tulisi
kuulla enemmän, lapsivaikutukset tulee ottaa
osaksi kaikessa päätöksenteossa, joka koskee lapsia
ja nuoria.
Nuorten toiminnasta
ei voi enää leikata! Myös
mielenterveyspalveluihin
sekä ehkäisevään päihde- ja lastensuojelutyöhön tulee panostaa, jotta
nuorten
pahoinvointiin
voitaisiin puuttua ajoissa.
Koulujen resursseista nyt
puhumattakaan. On hyvä
pitää mielessä, että nuoret ovat yhteiskunnan ja
tämänkin kaupungin tulevaisuus ja hyvinvoiva nuori
on myös aktiivinen ja tuottelias nuori.
Mira Nurmi
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Palliatiivinen- ja
saattohoito
jokaisen oikeus.

Koulujen sijainnilla
tasa-arvoiset lähtökohdat

S

uomesta puhutaan
tasa-arvoisena maana, varsinkin mitä
koulutukseen tulee. Tällöin puhutaan muun muassa ilmaisesta koulutuksesta ja kouluruokailusta.
Nämä ovatkin erinomaisen hieno asia meidän yhteiskunnassamme. Mutta
kuinka usein pohditaan
tasa-arvon toteutumista
laajemmin, vaikkapa koulujen sijainnin
vaikutuksen osalta lasten
yhtäläisiin mahdollisuuksiin.
Koulun ja koulutuksen
yksi tehtävä on luoda tasaarvoa yhteiskunnassa. Miten siis koulun sijainnilla
voidaan vaikuttaa koulujen
toimintaedellytyksiin? Miten koulun sijaintialueen
tarkalla miettimisellä voitaisiin tukea myös tasaarvon toteutumista eri
yhteiskuntaluokissa.
Akaassa koulujen osalta odotellaan Toijalan
taajaman pohjoispuolen
koulujen suhteen tehtäviä
päätöksiä. Sisäilmatutkimusten perusteella Nahkialan alakoulun tilanne
on kriittisin. Nahkialan
koulun kuntotilanne on
todettu välttäväksi, joka

tarkoittaa, että seuraavan
1-5 vuoden aikana akuuttien teknisten vaurioiden
riski on olemassa. Tästä
syystä tulevissa hankkeissa on suositeltavaa pyrkiä
nopeaan
etenemiseen
riskien välttämiseksi. Nahkialan koulun korjaaminen
on siis jo myöhäistä, eikä
enää kustannustehokasta.
Tämän vuoksi onkin päädytty rakentamaan uusi
koulu Toijalan taajaman
pohjoispäähän,
yhdistämällä kaksi nykyistä alakoulua Nahkiala ja Pappila.
Uuden koulun tonttivaihtoehdot ovat Nahkiala, Toijalan terveyskeskus
sekä Pappila.
Mikäli tonttivaihtoehtoja pohditaan koulun toimintaedellytysten näkökulmasta voidaan todeta
Nahkialan ja terveyskeskuksen tontit huomattavasti monipuolisemmiksi.
Nahkialan ja terveyskeskuksen tonttien lähimaastoista löytyy muun muassa
Nahkialan vuoren pururata, laavut, pitkospuut kuntoportaat, Nahkialan lampi, sataman alue ja metsää.
Monenlaista maastoa toteuttaa ja tutustua koulun
kautta esimerkiksi erilai-

siin liikuntaharrastuksiin,
sekä mahdollistaa erilaisia
kokemuksia
oppimisen
ohella. Kaikilla lapsilla ei
ole ilman koulun tarjoamaa mahdollisuutta näihin
kokemuksiin.
Koulu toimii myös paikkana, jossa solmitaan
suhteita ja rakennetaan
pohjaa tulevaisuuden verkostoille. Siksi on tärkeää, että sijainti on alueella
jossa on eri lähtökohdista
tulevia lapsia ja siten estetään eriytyminen jo alakoulussa.
Mikäli koulut sijoitetaan
monipuolisille
alueille,
lapsilla on tasa-arvoisemmat lähtökohdat. Lapset
oppivat näkemään enemmän erilaisia ihmisiä ja
ymmärtämään eri yhteiskuntaluokkia. Suhteet ja
verkostot keskenään myös
solmittaisiin
monipuolisemmin.
Koulukeskustelussa tulee siis ottaa huomioon,
pelkkien välimatkojen tai
asuinalueen mahdollisen
arvonalenemisen lisäksi,
myös kuinka tukea yhtä
koulutuksen tärkeimmistä
tehtävistä tasa-arvon toteutumista.
Janina Tuominen

Syrjäkylien vaikuttaja
Aila Toivonen on eläkkeellä oleva tarjoilija, hänen harrastuksiinsa kuuluu Maine coon-kissojen
kasvatus sekä lavatanssit.
Vasemmistolaisuuteen hän
on kasvanut jo kotoa, isä
ollut aktiivi mm. työväentalon toiminnassa. Luonnollista oli, että hän liittyi
vajaa vuosi sitten Akaan
Vasemmistoliiton jäseneksi, vuoden alusta aloitti johtokunnan jäsenenä
sekä valittiin valtuustoehdokkaaksi sekä piirihallituksen jäseneksi.
Hän kokee, että nyt oli
hyvä aika lähteä vaikuttamaan tärkeiksi kokemiinsa
asioihin, joita ovat mm.
syrjäkylien asiat
Kylmäkosken
asemalla asuva Aila näkee, että
terveyspalveluiden
keskittäminen uuteen hyvinvointikeskukseen tuo varmasti hyviä asioita, mutta
pitää huomioida myös
syrjemmällä asuvien palvelut. Terveyspalveluista
syrjäalueilla hän on tehnyt
aloitteen, jonka valtuustoryhmä vei valtuustolle
alkuvuodesta. Aloitteen
perusteluina on yhden-

vertainen ja tasa-arvoinen
kohtelu heille, joille esim.
liikkumisongelmien vuoksi
on erityisen vaikeaa päästä palvelujen käyttäjiksi
hy vinvointikeskuk seen.
Samaten on tärkeää, että
hammashuollon ja neuvola palveluja tuodaan myös
muihin
kuntakeskuksiin
kuin Toijalaan.
Kylmäkosken uusi koulu on myös tullut jo liian
pieneksi, Ailalla on siihen
lääke. Aseman koulun
korjaaminen ja ottaminen
uudestaan koulukäyttöön.
Lapsiperheitä on muuttanut asemalle ja kiinteistöjä
on useita myynnissä, joten
tarve lisääntyy tulevaisuudessa. Myös Urjalassa käyvät lapset todennäköisesti
palaisivat omaan kouluun
jos sellainen mahdollistettaisiin.

Avoimuutta
päätöksentekoon
Aila perää avoimuutta ja
hyvää keskusteluyhteyttä
niin johtokunnan kuin valtuustoryhmänkin toiminnassa. Korona on osaltaan
vaikuttanut
toimintaan,
kun yhteiset kokoontu-

miset ovat olleet verkon
varassa.
”Minusta on luotava
selkeät säännöt, miten
valtuustokaudella huomioidaan läpinäkyvä , avoin
ja keskusteleva toimintakulttuuri. Tämä koskee
niin
valtuustoryhmää,
lautakunnan jäseniä kuin
johtokuntaakin. Yhteinen
selkeä linja tuo ryhtiä päätöksentekoon ja tunnetta,
että kaikkia kuullaan ja arvostetaan.”
Aila näkee, että avoimuus, yhteistyö ja hyvät
keskusteluyhteydet toisiin
päättäjiin ja ryhmiin ovat
kullanarvoisia. Vain yhteistyöllä päästään hyvään
toimintakulttuuriin ja sitä
kautta toimintaan kuntalaisten parhaaksi.
Aila odottaa, että pääsee
toreille tapaamaan ihmisiä
vaalityön merkeissä. Hän
on valmis uuteen yritykseen seuraavalle valtuustokaudelle, ellei tule tällä
kertaa valituksi. Lautakuntapaikka tai muu luottamustehtävä kiinnostaa alkavalla kaudella.
Marjatta Kivi

P

alliatiivinen
hoito
tarkoittaa parantumattomasti sairaan
ihmisen kokonaisvaltaista
hoitoa, jonka tarkoituksena on lieventää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua.
Saattohoito
tarkoittaa
palliatiiviseen hoitoon sisältyvää viimeistä vaihetta,
jolloin elämää on jäljellä
päiviä tai korkeintaan viikkoja.
Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2014
tuottaman raportin mukaan laskettaessa Suomessa palliatiivista- ja saattohoitoa tarvitsee 29 000
ihmistä vuosittain.
Sosiaali- ja terveysministeriön
asiantuntijatyöryhmän vuonna 2017
laatimien palliatiivisen- ja
saattohoidon järjestämistä koskevien suositusten
mukaisesti hoito jaetaan
kolmeen osaan: A, B ja
C-tasoon. A-tasolla toimivat kaikki perustason
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
toimintayksiköt,
joissa hoidetaan kuolevia
potilaita. Konkreettisesti
A-taso tarkoittaa tehostetun palveluasumisen yksiköitä, muita loppuelämän
hoivapalveluyksiköitä
ja
terveyskeskuksien vuodeosastoja. B-taso tarkoittaa
erityistasoa ja sen muodostavat sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset
sekä alueelliset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt. C-tasolla eli
vaativalla erityistasolla toimivat yliopistosairaaloiden
palliatiiviset keskukset.

Palliatiivinen- ja
saattohoito
Akaassa
STM:n suositusten mukaisesti Akaassa A-tason
palliatiivisen hoidon palveluita tulisi saada kaikkien
tehostetun palveluasumisen piirissä asuvien, niin
julkisen kuin yksityisen
sektorin asukkaiden. Kaupungin muille kuntalaisille
A-tason palveluita tarjoavat Valkeakosken terveyskeskussairaala, joka
tuottaa Akaan kaupungille
peruster veydenhuollon
vuodeosastopalveluit a ,
lisäksi sairaalassa toimii
palliatiivinen osasto. Kau-

pungissamme toimii myös
kotisairaala, jolla on valmius kotisaattohoidon toteutukseen. Hyvistä palveluista huolimatta paljon on
kehitettävää, että pääsisimme kansallisella ja kaupungin yksilötasolla siihen
tavoitteeseen, jotka ovat
määritelty palliatiivisen- ja
saattohoidon suhteen kansainvälisellä tasolla.
Ei riitä että palvelut- ja
niiden kuvaukset ovat
esitetty paperilla, vaan
käytännön
toteutuksen
tulee olla mahdollista ja
palvelupolun tulee toimia
saumattomasti eri toimijoiden kesken. Palliatiivista
hoitoa toteuttavalla ammattilaisella tulee olla vahva ammatillinen osaaminen
monella eri alueella: hän
osaa vaativat kliiniset hoitotoimenpiteet, kykenee
tarjoamaan psykososiaalista tukea, ymmärtää perhehoitotyön näkökulman
ja huomioi omaiset osana
hoitoa.
Jokaisen parantumattomasti sairaan tulisi saada
hänelle kuuluva hoito, joka
on inhimillistä, arvokasta,
potilaslähtöistä ja toiveet
huomioon ottavaa.
Käytännössä hyvä, oireita lieventävä hoito tulee
järjestää jokaiselle olosuhteista riippumatta ja
jokaisella on oikeus kuolla
kotiin.
Avain hoidon ja palveluiden kehittämiseen on
riittävä koulutus ja tämän
myötä ammatillisen osaamisen lisääminen.
Kolmiportaisen
mallin
ideanahan on taata hyvä
palliatiivinen ja saattohoito porrastetusti kaikille
sitä tarvitseville. Jokaisella
tasolla on oma vastuualueensa ja sen sisällä toimivilla ammattilaisilla tasoa
vastaava koulutus ja valmius hoidon toteuttamiseen.
Emme pääse tähän tavoitteeseen, jos ei terveydenhuoltoalan täydennyskoulutukseen resursoida
riittävästi.
Kansallisesti Suomessa
käynnistyi syksyllä 2019
Edupal- hanke, joka on
opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Se tuotetaan
yhteistyönä viiden yliopis-

ton ja 14 ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen
tavoitteena on hoitotyön
ja lääketieteen monialainen
työelämälähtöinen
kehittäminen. Konkreettisesti Edupal-hanke on
tuottanut
sairaanhoitajille palliatiivisen hoidon
asiantuntija- erikoistumisopinnot sekä palliatiivisen
lääketieteen erikoistumisopintojen koulutuspilotin.
Koulutusta
palliatiiviseen- ja saattohoitoon on
tarjolla, mutta osaamista
ei riittävästi saada tuotua
sitä tarvitsevien ammattilaisten pariin, jos ei eivät
työnantajat halua resursoida henkilöstön koulutukseen. Nyt pitäisikin pohtia
laajemman viitekehyksen
kautta vallitsevaa tilannetta ja pyrkiä alueellisesti
erottumaan kannustamalla hoitotyön ammattilaisia
opiskelemaan tarjoamalla
mahdollisimman monelle
tärkeä koulutus työnantajan kautta hoidontason
ja laadun parantamiseksi.
Koulutukseen voi osallistua halutessaan myös
omakustanteisesti, mutta
siihen ei voida velvoittaa
ja matalapalkkaisella hoitoalalla on lähes kohtuutonta olettaa kustannuksen jakautuvan ainoastaan
hoitotyön ammattilaisen
maksettavaksi.
Akaan kaupunki voisi
profiloitua ennen kaikkea
hyvän palliatiivisen- ja saattohoidon kehittäjänä, se
on askel kohti tulevaisuutta. Omalla esimerkillään
kouluttaa kuntasektorilla
työskenteleviä ammattilaisia, voidaan kannustaa
muitakin tekemään samoin. Ideaalitilanteessa,
jokaisessa kaupunkimme
A-tason sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimintayksikössä olisi palliatiivisen
hoidon asiantuntija sekä
muilla tärkeillä hoitoalan
ammattilaisilla tasoa vastaava koulutus sekä ammatillinen kompetenssi.
Wanda Franssila
Akaan vasemmistoliiton
varapj.
Sairaanhoitaja AMK,
Palliatiivisen hoidon
asiantuntija,
Terveyden tutkimuksenopiskelija.

Akaan Vasemmistoliitto
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Tarmo
Hietamaa

Kääntäjä
Yrittäjä
Toijala

106

Timo
Koskinen

Kirjailija
Yo-merkonomi
Viiala

111

Mira
Nurmi

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, yo
Viiala

102

Kalle
Hyötynen

JHL:n järjestöasiantuntija
Toijala

107

Jari
Laihia

Yrityskontaktoija, FM
Viiala

112

Pirkko
Seppi

Eläkeläinen
Toimittaja
Kylmäkoski

116

Aila
Toivonen

Eläkeläinen
Baarimestari
Kylmäkoski

103

Juhani
Jara

Maansiirtokoneenasentaja, yo
Viiala

108

Jari
Leino

Kosteuskartoittaja
Viiala

113

Hannu
Sironen

Eläkeläinen
Toijala

117

Janina
Tuominen

Koulunkäynninohjaaja
Lähihoitaja
Toijala
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104

Turkka
Kaukametsä

Argeologian maisteriopiskelija
Puistopuutarhuri, Huk
Toijala

109

Mika
Lohi

Koneistaja
Pääluottamusmies
Toijala

114

Suvi
Soininen

Valtio-opin dosentti, YTT
Tutkija
Toijala

118

Mikko
Virolainen

Aluetoimitsija, Teollisuusliitto ry
Toijala

105

Jorma
Kivi

Eläkeläinen
Koneasentaja
Viiala

110

Antti
Maijala

Levyseppähitsaaja, yo
Pääluottamusmies
Kylmäkoski

115
Yrittäjä
Viiala

Erkki
Suomi

