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Hyvinvointia rakennetaan joukkueena, yhteistyö
tä tehden. Kuvassa SDP:n vastavalittu puoluejohto 
kesällä 2020.

Meille on tärkeää se, 
että ihmiset saavat sitä apua, 
tukea ja turvaa elämäänsä, 
jota he tarvitsevat. Ihmisten 
hyvinvointi on kaiken A ja O.

HYVINVOINTI. ARVOKKAINTA 
MITÄ MEILLÄ ON.  

Aluevaaleissa päätetään ihmistä lähellä olevista palveluista, sanoo Sanna  
Marin. Äänestämällä jokainen voi auttaa varmistamaan, että hyvinvointialuei-

den palveluita rakennettaessa etusijalle asetetaan ihmisten hyvinvointi ja toimiva 
arki, onpa kyse sitten sosiaali- ja terveyspalveluista tai pelastustoimesta. 

Lähiviikkoina tehdään historiaa, kun Suomessa pi-
detään kaikkien aikojen ensimmäiset hyvinvoin-
tialuevaalit. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 
suomalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suoraan 
äänestämällä siihen, kuka sosiaali- ja terveyspalve-
luiden sekä pelastustoimen järjestämisestä alueella 
jatkossa päättää, ja miten palvelut pitäisi tulevaisuu-
dessa järjestää. 
 SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin 
kannustaa suomalaisia äänestämään aluevaaleissa. 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus tehdään, jot-
ta jokainen saisi parempaa palvelua oikea-aikaisesti. 
Siis juuri silloin, kun sille on tarvetta.  
  Hyvinvointia luovat toimiva arki ja luotettavat palve-
lut. Nyt hyvinvoinnin edistämisessä on otettava seu-
raava askel.  
  – Haluamme huolehtia siitä, että ihmisten palve-
lut toimivat ja että myös palveluita tekevät ihmiset, 
työntekijät, voivat hyvin, Marin kiteyttää puolueen 
ydinviestin.  
  Marin korostaa, että SDP:lle hyvinvointi on aina ollut 
sydämenasia.  
  – Meille on tärkeää se, että ihmiset saavat sitä apua, 
tukea ja turvaa elämäänsä, jota he tarvitsevat. Ih-
misten hyvinvointi on kaiken A ja O.  

Arjen palveluista päätetään nyt
Jokainen ihminen tarvitsee erilaisia hyvinvointivalti-
on palveluja elämänsä eri vaiheissa.   
  – Sosiaali- ja terveyspalvelujen puolelta itselleni 
erityisen merkityksellisiä ovat olleet viime vuosina 
lapsen syntymään liittyvät palvelut. Se ammattitai-
toinen apu ja hoito, jota olemme saaneet tyttäreni 
Emman ja perheemme kanssa sairaalassa, sekä neu-

volapalvelut, jotka ovat tukeneet meitä, ovat olleet 
hyvin tärkeitä. 
  Kysyttäessä Marin kertoo pitävänsä huolta omasta 
hyvinvoinnistaan muun muassa liikkumalla ja viettä-
mällä aikaa läheistensä kanssa.  
  Marin kannustaa kansalaisia käyttämään ääntään 
aluevaaleissa. Ensimmäiset valtuustot päättävät 
palveluverkosta, palveluiden sisällöistä ja henkilös-
tön asemasta.   
  – Nyt päätetään kaikkein keskeisimmistä tervey-
denhuollon, sosiaalipuolen ja pelastustoimen pal-
veluista, juuri niistä tärkeistä hyvinvointivaltion pal-
veluista, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen. 
Sosialidemokraateilla on erinomaisia ehdokkaita, 
jotka tuntevat ihmisten arjen asiat. Jokaiselle löytyy 
sopiva ehdokas listoiltamme.  

HENKILÖKUVA
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VAALITEEMAT

Palveluiden saatavuus 
paranee 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat lähel-
lä ja löytyvät yhdestä paikasta. Palvelut toimivat 
saumattomasti yhteen. Ilta- ja viikonloppuvas-

taanotot ja liikkuvat palvelut parantavat palvelui-
den saatavuutta. Asiakasmaksut eivät ole este 

avunsaannille. 

Sote-alan ja pelastustoimen henkilöstön työ-
hyvinvoinnin ja työolojen parantamiseen panos-
tetaan jokaisella alueella. Henkilöstöllä on aito 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä sekä 
kehittää osaamistaan. Henkilöstömitoitusten  

toteutumisesta huolehditaan ja henkilöstöpulaan 
tartutaan aktiivisesti.  Henkilöstöllä on mahdol-
lisuus tehdä työnsä hyvin ja ilman kohtuutonta 

kuormitusta.

Hoitotakuun myötä  
kiireettömään hoitoon 

pääsee seitsemässä 
päivässä hoidontar-

peen arvioinnista, onpa 
kyse sitten kipeästä 

polvesta tai mielenter-
veyden ongelmista.

2.

3.1.

Seitsemässä  
päivässä hoitoon 

NÄIN SDP HUOLEHTII  
TULEVAISUUDEN  
HYVINVOINNISTA

Henkilöstön  
hyvinvoinnista  
huolehditaan

Sosialidemokraatit ovat rakentaneet suomalaista hyvinvointia jo yli 120 vuotta. Aluevaaleissa  
haluamme pitää huolta siitä, että jokaisella hyvinvointialueella saa apua ja tukea aina tarvittaessa 

ja että sote-alan ja pelastustoimen henkilöstö voi hyvin.

Laadukas vanhustenhoito turvataan 
kaikkialla asumismuodosta riippu-

matta. Riittävän henkilöstömitoituk-
sen toteutumisesta huolehditaan sekä 

hoiva-asumisessa että kotihoidos-
sa. Kotiin tuotavia palveluita lisätään 
ja huolehditaan siitä, että ne tukevat 

omaishoitoa. 

Palvelut suunnitellaan ja niitä  
kehitetään käyttäjien näkökul-

masta. Asukkailla on mahdollisuus 
vaikuttaa palveluiden sisältöön ja 

sijaintiin.

Parannetaan palveluita 
digitaalisten ratkaisujen 
avulla 

Lapsiperheet saavat  
riittävästi tukea 

Palvelut suunnitellaan 
käyttäjiä kuunnellen

Palveluiden järjestämisessä hyödynnetään myös 
käyttäjäystävällisiä digitaalisia ratkaisuja, jot-
ka lähtevät käyttäjien tarpeista ja parantavat 

palveluiden saatavuutta. Digitaaliset ratkaisut 
huomioivat myös erityisryhmien tarpeet ja ovat 
esteettömiä kaikille. Fyysiset palvelut säilyvät 

digitaalisten palveluiden rinnalla, jotta jokainen 
saa apua digitaidoista riippumatta. 

Perheet saavat tarvitsemaansa tukea. Neu-
voloiden toimintaa kehitetään ja lapsiperhei-

den kotipalveluiden saatavuutta parannetaan. 
Palveluissa panostetaan ennaltaehkäiseviin, 

maksuttomiin ja käyttäjäystävällisiin palveluihin. 
Lasten suojeluun taataan riittävät resurssit. 

4. 6.

5. 7.

Ikäihmisten palvelut 
ovat kunnossa 
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MISTÄ NÄISSÄ 
VAALEISSA ON KYSE?

Toimivatko  
mielenterveyden palvelut?

Miten kotihoito ja 
lastensuojelu toimivat?

Palkataanko alueelle 
tarpeeksi pelastusalan 

ammattilaisia?

Saako lääkäriin ajan 
nopeasti?

Kuullaanko palveluiden 
käyttäjiä päätöksenteossa?

Näissä vaaleissa valitaan päättäjät huolehtimaan palveluista, jotka 
vaikuttavat meidän jokaisen hyvinvointiin ja arjen turvallisuuteen.

Pohjois-Pohjanmaan,  
Länsi-Uudenmaan,  
Varsinais-Suomen  
sekä Pirkanmaan  
hyvinvointialueet.

Keski-Uudenmaan,  
Päijät-Hämeen, Sata- 
kunnan, Pohjois-Savon, 
Keski-Suomen sekä 
Vantaan ja Keravan  
hyvinvointialueet. 

Keski-Pohjanmaan,  
Kainuun, Itä-Uudenmaan, 
 Etelä-Karjalan, Etelä- 
Savon, Kymenlaakson, 
Pohjois-Karjalan, Kanta-
Hämeen, Pohjanmaan, 
Lapin sekä Etelä-Pohjan-
maan hyvinvointialueet.

Miten henkilöstön 
hyvinvoinnista ja jaksamisesta 

huolehditaan?

Pääseekö hoitoon helposti 
ja joustavasti tarvittaessa?

•   Terveydenhuolto 
•   Mielenterveyspalvelut
•   Vanhustenhoito
•   Suun terveydenhuolto
•   Sosiaalipalvelut 
•   Palo- ja pelastustoimi
•   Ensihoito
•   Henkilöstön hyvinvointi

79
Valtuutettua Valtuutettua Valtuutettua

69 59

ALUEVAALIT

21 HYVINVOINTIALUETTA:

TÄSTÄ KAIKESTA PÄÄTÄMME:

M inun pitäisi tässä perustella viralliset syyt 
miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa. 
Yritin, mutta en jaksanut itsekään lukea 

kirjoittamaani. Sen sijaan minulle tuli mieleen vuo-
den lopusta kaksi kertaa, kun pysähdyin miettimään 
hyvinvointia ja mitä kaikkea se itselleni on. 

Joulukuussa oli eräänä yönä satanut alilämpöistä 
vettä. Tiesin, että keli on surkea ja heräsin aikaisin 
rapsuttelemaan autoa esiin jäävaipan alta. Kun vih-
doin pääsin liikkeelle, tiet olivat mustan jään peitos-
sa.  Liukastellen ajaessani kohti Kotkaa jouluradios-
ta alkoi soida Ave Maria. Ja yhtäkkiä tien valotaulu 
varoitti tekstillä onnettomuus! Oli pysäyttävä hetki 
lipua kirkkaana vilkkuvien ambulanssien ja palo- ja 
poliisiautojen ohi, kun juuri tuo musiikki soi taustalla. 
Jäin miettimään mitä oli käynyt ja minkälainen joulu 
matkustajille oli tulossa. 

Seuraavana aamuna olin palannut reissultani ja he-
räsin huonoon oloon ja kuumeeseen. Ajattelin, että 
maskeista ja varovaisuudesta huolimatta, nytkö se 
korona löysi minutkin? Hankkiuduin testeihin ja niin oli 
käynyt. Suunnittelin, että karanteenissa voisin fluns-
saisena tehdä varmasti myös hiukan töitä. Mutta seu-
raavasta seitsemästä päivästä, tai ainakaan öistä, 
kun kuume oli lähempänä 40 kuin 39, en muista paljoa. 

Paitsi että sairaana tuntee olevansa aika yksin ja välil-
lä köhiessään miettii, että miten tässä mahtaa käydä.  

Apu ja hoiva on hyvinvointialueiden työtä

Jos meille käy onnettomuus tai sairastumme, tar-
vitsemamme apu ja hoiva on tästä lähtien hyvinvoin-
tialueiden työtä. Ne ihmiset, jotka vastaavat mota-
rilta tulevaan hälytyskutsuun, kuntouttavat meidät 
ottamaan ensimmäiset uudet askeleet tai pitävät 
huolta lapsista, kun heidän vanhempansa eivät pys-
ty, ovat hyvinvointialueiden ammattilaisia. Eikä kyse 
ole poikkeustilanteista vaan arjesta: on hyvinvointi-
alueesta kiinni, kuullaanko omaishoitajaa, tai ehdi-
täänkö vanhustenhoivassa tehdä se mitä tarvitaan. 

Jäisellä tiellä ajattelin, että sen sijaan että pääsen 
perille, voisin olla myös autettavana. Koronakuu-
meessa kiitin sairaanhoitajaa, joka osasi vitseillään 
hämätä rauhatonta mieltäni.

Hyvinvointi on arvokkainta mitä meillä on. Palvelut 
ja niitä tekevät ihmiset ansaitsevat päättäjät, jotka 
haluavat parasta. Ja kun vaaleissa taas puhutaan sii-
tä, miten paljon kaikki maksaa, tulee mieleen mai-
noskampanja vuosien takaa siitä, mikä on kallista. 
On hyvä muistaa, mikä on lopulta kaikkein kalleinta. 
Elämä on. 

ANTTON RÖNNHOLM
SDP:n puoluesihteeri

Elämä on

Palvelut ja niitä tekevät  
ihmiset ansaitsevat päättäjät, 

jotka haluavat parasta.
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Toteutamme hoitolupauksen: 
perusterveydenhuollon kiireet
tömään hoitoon pääsee jat
kossa seitsemässä päivässä, 
myös mielenterveyspalveluihin. 
Avun piirin tulee päästä yhdellä 
yhteydenotolla.

Hyvinvoiva, ammattitaitoi
nen ja riittävä henkilöstö takaa 
laadukkaat palvelut. Haluam
me huolehtia työhyvinvoin
nista ja saatavuudesta hyvällä 
työnantajapolitiikalla. 

Pirkanmaan hyvinvointialueel
la tulee aloittaa perhelääkäri
kokeilu. 

Mikä sai sinut lähtemään ehdolle?
Sosiaali- ja terveyspalveluissamme on paljon 
ongelmia ja haasteita, ja olen pitkään taistellut 
niiden parantamisen puolesta. Kansanedusta-
jana olen pakertanut sote-uudistuksen parissa 
koko vaalikauden. Koen velvollisuudekseni teh-
dä työ loppuun ja huolehtia myös uudistuksen 
toimeenpanosta. Nyt perustetaan hyvinvoin-
tialueet, luodaan palvelujärjestelmät ja raken-
netaan koko organisaatio. Haluan antaa tähän 
työhön oman osaamiseni, jota olen kartuttanut 
lakipaketin valmistelussa.

Miksi näissä vaaleissa on tärkeää  
äänestää ja nimenomaan SDP:tä?

Näissä vaaleissa ratkaistaan sosiaali- ja  
terveyspalveluiden tulevaisuus. SDP:tä äänes-
tämällä varmistaa, että hyvinvointiyhteiskun-
tamme peruspilareita vahvistetaan ja veroeu-
rot käytetään parempiin palveluihin, eikä kovaan 
voiton tavoitteluun. Haluamme paikalliset pie-
net yrittäjät ja järjestöt osaksi julkista palvelun-
tuotantoa, mutta tahdomme varmistaa myös, 
että kokonaisuus on vahvasti julkisen järjestäjän 
vastuulla. SDP haluaa muun muassa varmistaa, 
että hoitoon pääsee viikossa ja lähipalveluista 
huolehditaan.

Sote-uudistuksen parissa ahertanut Ilmari Nurminen 
tahtoo hyvinvoinnin mahdollistavat palvelut kuntoon.

PAREMPIEN PALVELUIDEN 
KIRITTÄJÄ

MOTTO

”Yksin emme  
pysty mihinkään,  

mutta yhdessä kaikkeen.”

Mikä Pirkanmaan hyvinvointialueella  
vaatii kipeimmin korjaamista? 

Mielenterveyspalvelut ovat kriisiytyneet täysin 
kestämättömällä tavalla. Varsinkin esimerkik-
si lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä avohoidon 
tilanne on sanoinkuvaamattoman vaikea. Tähän 
pitää akuutisti puuttua.

Vanhustenhoidon ja erityisesti kotihoidon 
haasteita on ratkottava pitämällä huolta hoito-
henkilöstöstä - että he jaksavat työssään, koke-
vat sen mielekkääksi ja merkitykselliseksi ja että 
siitä saa reilun korvauksen.

Haaveeni on myös, että teemme Pirkanmaas-
ta Suomen omaishoitajaystävällisimmän hyvin-
vointialueen. Se ei ole rahallisesti iso panostus, 
mutta inhimillisesti se on erittäin merkittävä.

Mikä Pirkanmaan hyvinvointialueella on  
nyt toimivinta, mistä olisi syytä pitää  
kiinni myös jatkossa?

Erikoissairaanhoidon ja sen kruununjalokivien 
eli erittäin laadukkaiden yksiköiden toiminta. 
Sitä pitää jatkaa ja kehittää. Pirkanmaa on myös 
ollut ylivoimainen edelläkävijä uudistuksen val-
mistelussa. On pidettävä kiinni tästä parhaasta 
valmistautumisesta ja suunnitelmista uudistuk-
sen toteuttamiseksi siten, että perusterveyden-
huolto sekä vanhus- ja vammaispalvelut tulevat 
paranemaan. 

Mitä hyvinvointi sinulle merkitsee?
Hyvinvointi on kokonaisvaltaista mielen ja ter-
veyden hyvinvointia. Henkilökohtaisesti hyvin-
vointi merkitsee minulle onnellisuutta ja ter-
veyttä – elämän perusasioita, jotka rakentavat 
elämästä mielekästä ja onnellista.

ILMARI NURMINEN 
30, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja,  
kansanedustaja, 
Tampere

HENKILÖKUVA

ALUEELLISET TAVOITTEET
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NYT ON AIKA OTTAA 
YHDESSÄ HYVINVOINNIN 
SEURAAVA ASKEL

Löydä oma aluevaaliehdokkaasi:
sdp.fi/aluevaalit

#PidetäänHuolta

TARU TOLVANEN
Pirkkalan kunnanvaltuuston pj

Kysyimme kahdelta alueen vaikuttajalta, mitkä ovat  
heidän vinkkinsä oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen.

Ulkoilu. Pitkän päivän jälkeen parasta on lähteä ulos 
kävelemään tai hiihtämään. Rauhallinen kävely ja luon-
nosta nauttiminen auttaa rentoutumaan ja rauhoittaa 
mielen. Pieni vauhdin nosto saa myös mahdollisen är-
tymyksen jäämään matkalle.

Lukeminen. Minulla on lähes aina jokin kirja kesken. 
Kirjan avulla pystyy ottamaan hetken irtioton arjen kii-
reistä ja uni tulee paremmin. Lukemalla saa myös eri-
laisia näkökulmia asioihin.

Positiivinen ajattelu. Jokaisessa päivässä on jotain 
hyvää. Kun päivittäin pyrkii löytämään hyviä asioita, on 
olo paljon parempi. Myös toisten ihmisten hyvät puolet 
on tärkeää huomata ja sanoa ääneen. 

HANNA LAINE
Kangasalan  
kaupunginvaltuuston pj

Kalastus. Kalastus on ollut rakas harrastukseni lapses-
ta saakka. Todellinen intohimoni on pilkkiminen! Parasta 
kalastuksessa on luonto ja raitis ilma, saalis tuo siihen 
toki oikein mukavan lisän. Akut latautuvat ja mieli lepää!

Metsänhoito. Minulle tämä on parasta mahdollista 
vastapainoa näyttöpäätetyölle, ja liikettä yläkroppaan! 
Moottorisaha käteen, peltorit päähän ja puskaan.  
Mökillä tulee näitä hommia tehtyä paljon.

Laatuaika perheen kanssa. Kiireisen viikon jälkeen on 
ihanaa saunoa perheen kanssa ja sen jälkeen käpertyä 
sohvalle katselemaan elokuvia tai jännittämään urhei-
lun, etenkin jääkiekon, parissa. 
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HYVINVOINTI.
ARVOKKAINTA MITÄ MEILLÄ ON.

JUSSI-PEKKA
AHONEN
hallintotieteiden maisteri, 
kaupunginvaltuutettu

618
MARIKA
ALA-HERTTUALA
tradenomi, lähihoitaja

619
ATANAS
ALEKSOVSKI
toiminnanjohtaja, 
sairaanhoitopiirin valtuuston 
puheenjohtaja

620
ABDULLAH
ALOSAIMI
lääkäri, epidemiologi

621
ANTTI
ASP
hallintotieteiden ylioppilas, 
opiskelija

622
KAAPO
ASUMA
järjestösihteeri

623

AILA
DÜNDAR-JÄRVINEN
herastuomari, 
kehitysvammahoitaja

624
HANNA-MARIA
GRANN
terveydenhoitaja, 
sairaanhoitaja

625
JARI
HAAPARANTA
huoltoteknikko, 
kaupunginvaltuutettu

626
LOTTA
HAMARI
terveystieteiden tohtori, 
tutkija

627
RAMI
HANSEN
lähihoitaja, 
työsuojeluvaltuutettu

628
KATI
HATTUNEN
yrittäjä

629

MARJUKKA
HEINO
vastaava sairaanhoitaja, 
haavahoitaja

630
ILKKA
HJERPPE
rovasti, diakoniajohtaja, 
eläkkeellä

631
REETTA
HOLOPAINEN
sairaanhoitaja, 
 yhteiskuntatieteiden 
kandidaatti

632
JOUNI
HUUSKONEN
tuotespesialisti, 
 fysioterapeutti (AMK)

633
HARRI
HYKKÖ
insinööri, eläkeläinen

634
RISTO
ILOMÄKI
opetusneuvos, KT, 
emeritusrehtori

635

SARI
ILOVUORI
Työllisyyspalveluiden johtaja

636
AUVO
ITÄPÄÄ
lastenkodin ohjaaja, 
 yövalvoja, 
kaupunginvaltuutettu

637
HEIDI
JAKARA
hallintotieteiden 
maisteri, asiantuntija, 
rekrytointipalvelut

638
JENNI
JOKINEN
hallintotieteiden kandidaatti

639
TARJA
JOKINEN
sairaanhoitaja, vanhus- 
neuvoston 
varapuheenjohtaja

640
ESA
JÄRVENPÄÄ
autokorimekaanikko, 
palokunnan päällikkö

641

JANNE
JÄRVENPÄÄ
kirvesmies

642
HANNU
JÄRVINEN
trukinkuljettaja, 
pääluottamusmies

643
PEKKA
JÄRVINEN
sairaanhoitopiirin 
hallituksen varapj., 
eläkkeensaaja

644
JARI
KAIHLAMÄKI
kokoonpanoasentaja

645
HANNA
KAIRIMO
sairaanhoitaja (AMK), 
bioanalyytikko (AMK)

646
KIRSI
KAIVONEN
ensihoitaja/sairaanhoitaja 
(AMK), kaupunginvaltuutettu

647

KEIJO
KALEVA
neuvottelupäällikkö, 
eläkkeellä

648
TARJA
KALLIO
ohjaaja, sosionomi AMK

649
ULLA
KAMPMAN
sairaanhoitaja (AMK), 
koulutusasiantuntija

650
KRISTIINA
KANTOLA
yrittäjä, tutkija, työnohjaaja

651
RASMUS
KEINÄNEN
hallintotieteiden ylioppilas, 
opiskelija

652
JYRI
KERÄNEN
lähihoitaja

653

JANI
KIVELÄ
vs. hallinto- ja talousjohtaja, 
KTK

654
RISTO
KOIVISTO
kunnanjohtaja, 
maakuntaneuvos

655
BAHRIA
KORPELA
OMA-valmentaja, 
asioimistulkki

656
JONI
KUMLANDER
koulukuraattori

657
ANNIKA
LAINE
lastenhoitaja, kasvatus- 
tieteen ylioppilas

658
HANNA
LAINE
lähihoitaja

659

VILLE
LAINE
lähihoitaja, yrittäjä

660
ARJA
LAITINEN
hoivajohtaja, eMBA, 
sairaanhoitaja (AMK)

661
ROOPE
LEHTO
maakuntahallituksen 
puheenjohtaja, 
 yhteisöpedagogi (AMK)

662
MIKKO
LEHTONEN
elintarviketyöntekijä

663
MAARIT
LEPISTÖ
sairaanhoitaja, kunnan-
valtuuston puheenjohtaja

664
SAKARI
LEPOLA
liittopuheenjohtaja, 
metsäpalveluyrittäjä

665

ANNE
LIIMOLA
päiväkodin johtaja

666
NINA
LINDBERG
toiminnanjohtaja, YTM

667
MERJA
LITMANEN
sairaanhoitaja

668
ARSENIY
LOBANOVSKIY
yhteiskuntat. maist., samh. 
mag.

669
INKA
LOPPI
asiakkuusvastaava

670
JOHANNA
LOUKASKORPI
sosiaali- ja terveys- 
palveluiden apulais- 
pormestari, FM

671

LAURI
LYLY
pormestari 2017-2021, 
kaupunginvaltuutettu

672
MAHMOUD
MACHAAL
sairaanhoitaja

673
PAULA
MAJAVA
taideaineiden tuntiopettaja, 
vertaisohjaaja

674
LEENA
MANKKINEN
sairaanhoitopiirin hallituksen 
jäsen, sosiaalityöntekijä

675
JARKKO
MÄKIPÄÄ
artesaani

676
JAANA
MÄNNIKKÖ
kuntayhtymäjohtaja 
(sosiaali- ja terveyspalvelut)

677

MARJO
NIEMENMAA
hallintotieteiden maisteri, 
elektroniikka-asentaja

678
MIRVA
NIINIVAARA
asiantuntija, HTM

679
AINO
NOKELAINEN
sairaanhoitaja (YAMK), 
terveystieteiden maisteri

680
AARRE
NORD
sopimustoimitsija, eläkkeellä

681
IINAMARIA
NUMMELA (SIT.)
lähihoitaja

682
JONNE
NURMI
iltapäiväkerhon ohjaaja, 
yhteisöpedagogi (AMK)

683
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www.sanaris.�/ laadinta Teemu Pallonen, toteutus Heli Kärkkäinen

SDP:n ristikkokilpailussa arvotaan oikein vastanneiden 
kesken 5 kpl 20 euron arvoisia S-ryhmän lahjakortteja. 
Osallistuminen on helppoa: ratkaise ristikko, mene sivulle 
sdp.fi/ristikkokilpailu ja kerro vaaleanpunaisille riveille 
muodostuvat sanat viimeistään 31.1.2022.  Vastaamalla olet 
mukana kilpailussa! 
 Ristikkokilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset 
Suomessa asuvat yksityishenkilöt, pois lukien järjestäjän 
henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä. Kilpailu on 

voimassa aikavälillä 1.–31.1.2022. Voittajiin ollaan yhteydessä 
henkilökohtaisesti. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Kilpailun 
järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Kilpailun säännöt ja tieto-
suojaseloste löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta sdp.fi/
ristikkokilpailu.

Kilpailun järjestää SDP, Siltasaarenkatu 18–20 C,
6.krs, 00530 HELSINKI.

PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE

ILMARI
NURMINEN
kansanedustaja

684
CARITA
OJALA
sairaanhoitaja

685
RIITTA
OLLILA
erityisopettaja, sosiaali- ja 
terveyspalveluiden apulais- 
pormestari 2007-2008

686
TUULA
PETÄKOSKI-HULT
filosofian tohtori, terveys- 
tiede, fysioterapeutti

687
MARKO
RANDELL
järjestyksenvalvoja, vartija

688
PIRKKO
RANKI (SIT.)
yleislääketieteen 
erikoislääkäri

689

AINO
RANTAMÄKI
kätilö, tohtorikoulutettava

690
LOTTA
REITO
sosiaalityöntekijä, YTM

691
PAULA
RINKI
yrittäjä, lähihoitaja

692
TAPIO
RISTAMÄKI
pääluottamusmies, 
työsuojeluvaltuutettu

693
INNA
ROKOSA
kaupunginvaltuutettu, 
kasvatustieteiden opiskelija

694
EERO
RUOTSILA
toimitila-asiantuntija, DI

695

TERO
RÖNNI
liikenneyrittäjä

696
JANNE
SAARI
kiinteistönhoitaja

697
JARI
SAARI
koneenasentaja

698
MARKKU
SIMULA
rovasti, eläkkeellä

699
ANJA
SUENTO
osastosihteeri, eläkeläinen

700
TARU
TOLVANEN
team leader, BBA

701

SIMO
TUOMINEN
vartija

702
PASI
TURKIA
lastensuojelun päihdetyö, 
lastenkodin ohjaaja

703
KIRSI
VAITTINEN
sairaanhoitaja (AMK)

704
TUULA
VALLIUS
sairaanhoitaja (AMK)

705
JAANA
VASTAMÄKI
erityisasiantuntija, 
yhteiskuntatieteiden tohtori

706
EEVA
VILJANEN
viestintä- ja IT-asiantuntija

707

IIDA
VILJANEN
järjestösihteeri, lähihoitaja

708
MARKKU
VIRKAMÄKI
hallintotieteen 
maisteri, sosiaali- ja 
terveysjohtamisen eMBA

709
PAULA
VIROLAINEN
eläkeläinen, lastenhoitaja

710
TARJA
VUORELA
sairaanhoitaja

711
TOMMI
VUORINEN
autonkuljettaja

712
MARJA
WAKKALA
hallintotieteiden maisteri, 
vapaaherratar

713

ARI
WIGELIUS
Ay-toimitsija, 
työsuojeluvaltuutettu

714
VILLE
YLIMARTIMO
ajoneuvonosturinkuljettaja, 
muusikko

715 PIDETÄÄN HUOLTA TOISISTAMME. 



HYVINVOINTI. 
ARVOKKAINTA 

MITÄ MEILLÄ ON.

Pidetään huolta toisistamme.

ENNAKKOÄÄNESTYS 
12.-18.1.2022
VAALIPÄIVÄ
23.1.2022. 


