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TERVEISET DEMAREILTA
Koronasta on viime aikoina puhuttu/puhutaan paljon eikä aiheelta voi välttyä
nytkään, joten hoidetaan se ensin pois alta. Epidemia on, vaikutuksistaan
huolimatta, toiminut myös joissain asioissa ”stressitestinä” yhteiskunnassamme.
Esimerkiksi omalta kohdaltani se on paljastanut työelämän digiloikan olevan vielä
pahasti kesken. Vielä olennaisempi asia on se tarve, minkä epidemia on
osoittanut julkiselleterveydenhuollolle. Me tarvitsemme sitä välttämättä! Siksi
siihen on syytä panostaa myös tulevaisuudessa.
Tulevaisuudesta puheen ollen, näistä ankeista ajoista huolimatta on syytä nostaa
katse myös horisonttiin. Kuntavaalit häämöttävät jo vuoden päässä. Moni muu
puolue on jo aloittanut ehdokashankintakampanjansa, joten meidän on syytä
tehdä samoin. Siksi haastankin kaikki lukijat miettimään, onko valmis lähtemään
itse kuntavaaleihin ehdolle. Tai tunteeko ehkä jonkun muun halukkaan
ehdokaskandidaatin, joka olisi valmis sitoutumaan sosialidemokraattisiin
arvoihin.
Esitän myös ”kainon toiveen” siitä, että mahdollisimman moni vastaisi
nettikyselyymme. Kyselyn tarkoituksena on selvittää sitä, miten olemme tällä
valtuustokaudellaonnistuneet saavuttamaan vaalitavoitteemme. Tuloksia
käytetään pohjana tulevalle kuntavaalikampanjalle.
Pysytään terveinä ja pidetään toisistamme huolta.
Marko Kuusela
Kunnallistoimikunnan puheenjohtaja

TOISENLAISTA TOIMINTAA
Kädessäsi on siitä poikkeuksellinen jäsenkirje, että siinä ei kerrota lähiaikojen
tulevista tapahtumista. Korona-virusepidemia on muuttanut suunnitelmat:
kokoukset ja yleisötilaisuudet on peruttu, vappuakin joutuu jokainen juhlimaan
tykönänsä.
Kunnallinen päätöksenteko kuitenkin hoidetaan ja sosialidemokraattiset
luottamushenkilöt osallistuvat kokouksiin mahdollisuuksien mukaan.
Jäsenistön toivotaan olevan aktiivisesti yhteydessä puolueosastoihin tai
toimistolle, jos haluaa ottaa esille jonkin päätöksenteossa huomioitavan asian.
Puoluekokousedustajat aloittavat myös työnsä tutustumalla kokouksen
valmistuneisiin asiakirjoihin.
Poikkeustilan ajan viestimme asioista nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Lehti-ilmoittelun otamme taas mukaan, kun palaamme normaaliin
päiväjärjestykseen.
Soitellaan myös tutuille tovereille ja kysellään mitä kuuluu.
Ei jätetä ketään yksin.
Pidetään lippu korkealla!
Riku Pirinen
järjestösihteeri

KORONAOHJEET JA SUOSITUKSET TÄYTYY OTTAA
VAKAVASTI

Päällä olevan maailmanlaajuisen koronakriisin vuoksi moni asia on arjessamme
toisin kuin muutama viikko sitten. Kotkan kaupunki on omalta osaltaan tehnyt
päätöksiä, joiden tarkoituksena on hidastaa epidemian etenemistä.
Kaupungin toimintaa tässä kriisissä ohjaa kaupungin valmiussuunnitelma ja
johdon tukena kriisin hoitamisessa on kaupunginjohtajan valmiusjohtoryhmä.
Johtoryhmä on kokoontunut kriisin aikana päivittäin. Tätä kirjoittaessa on moni
kaupunginjärjestämistä palveluista suljettu tai toimintaa on rajoitettu.
Kriisiaikana erityisen tärkeää on oikea aikainen tiedottaminen. Tiedottamiseen
kuntalaisille ja yhteistyökumppaneille onkin kiinnitetty erityistä huomiota jo
heti alkumetreistä lähtien. Mielestäni tiedottamisessa ollaan toistaiseksi
onnistuttu varsin hyvin, ottaen huomioon varsin nopeasti muuttuvat
olosuhteet.
Valmiusryhmässä päivittäin mukana olleena voin todeta meidän organisaation
tekevän erittäin hyvää työtä. Liikaa ei voi olla korostamatta meidän jokaisen
omaa vastuuta epidemian aikana. Viranomaisilta tulevat ohjeet ja suositukset
on syytä ottaa vakavasti. Vaikkei virusta omalle kohdalle uskoisikaan sattuvaksi,
on suosituksia noudatettava. Rajoittamistoimet on tehty riskiryhmien
suojaamiseksi ja terveydenhuoltojärjestelmän kriisiaikaisen kantokyvyn
varmistamiseksi.
Ystävällisin terveisin
Sami Virtanen
Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Liikaa ei voi olla korostamatta
meidän jokaisen omaa vastuuta
epidemian aikana"

KUNNILLE TUKEA POIKKEUSAIKANA

Koko Suomi ja me suomalaiset olemme nyt rauhanajan suurimman haasteen
edessä. Harva meistä uskoi joutuvansa kohtaamaan tällaista hetkeä. Kriisi
koskettaa meitä kaikkia. Se on iso haaste myös organisaatioille, joiden toiminta
on yhteiskunnan jatkuvuuden kannalta elintärkeää. Iso osa näistä toiminnoista
on kuntien vastuulla. Erityisesti terveydenhuollon toiminnan varmistaminen on
tällä hetkellä tärkein tehtävämme. Kaikki ne, jotka tarvitsevat hoitoa, saavat sitä.
Kuntien perustehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Poikkeusaikana
tämä tarkoittaa korostetusti yhteiskunnan tärkeiden perustehtävien turvaamista.
Samalla se tarkoittaa myös ihmisten jaksamisen ja henkisen hyvinvoinnin
tukemista. Kunnissa taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen kriisiä, ja
kuntien väliset erot ovat suuria. Kuntien tukemisen lähtökohtana on tuen
vaikuttavuus: oikeat instrumentit, oikea kohdentuminen ja oikea ajoitus.
Vaikutukset kuntiin tulevat näkyviin asteittain. Sen vuoksi myös
toimenpidekokonaisuutta on perusteltua arvioida tästä lähtökohdasta. Laaja
arvio vaikutuksista kuntatalouteen on jo valmistelussa valtiovarainministeriön
ennusteprosessissa.
Poikkeusolot vaikuttavat myös järjestötoimintaan. Puoluevaltuuston kokous
pidetään sähköisesti ja puoluekokous siirtyy elokuulle. Kesää kohti kuitenkin
mennään, toivoon paremmasta luottaen.
Sirpa Paatero
Kuntaministeri

POLITIIKKAA NETISSÄ

Nyt kun korona-epidemia saa suomalaiset jäämään koteihinsa ja tapahtumia ei
järjestetä, niin politiikan tekeminen netissä on entistä tärkeämpää. Keskustelu
politiikasta herättää usein voimakkaita tunteita ja sosiaalisessa mediassa vielä
enemmän kuin yleensä.
Mikäli ei halua antautua varsinaisiin väittelyihin, jotka sosiaalisessa mediassa
eivät usein johda mihinkään muuhun kuin yhä kovempiin äänenpainoihin, niin
uutisten jakaminen on hyvä tapa tehdä politiikkaa. Puolueemme päääänenkannattaja, Demokraatti, löytyy netistä osoitteesta demokraatti.fi
Se tekee nykyisin erinomaisesti verkkoon sekä jaettavaksi sopivia napakan
mittaisia uutisia. Ajankohtaisista aiheista. Demokraatin juttujen jakaminen on
erityisen tärkeä siksi, että ilmatilaa ei saa jättää pelkästään iltapäivälehdille ja
muille näennäisesti riippumattomille, mutta läpeensä oikeistolaisille julkaisuille.
Ja mikäli et ole Facebookissa tai twitterissä, voi Demokraatin jutun laittaa
kaverille vaikka tekstarinakin.
pj. Kim Soares
Kotkan Sos.dem. Työväenyhdistys ry.

INVESTOINNIT IHMISIIN OVAT INVESTOINTEJA
ELINVOIMAAN!
Kuulen usein, että ratkaisun avaimet Kotkan taloushaasteisiin löytyvät uusista
työpaikoista. Tämä puhe kuulostaa erikoiselta, sillä työpaikat ovat seurauksia
jostakin eikä ainakaan edustamallani tieteenalalla – talousmaantieteessä –
seuraukset ole ratkaisuja ongelmiin. Syyt ovat syvemmällä ja ne ovat
rakenteellisia, ja näihin on päästävä kiinni, jos haluamme vaikuttaa kaupungin
taloushaasteisiin.
Työpaikkoja syntyy, kun kilpailukykyisten yritysten tuottavuus paranee. Tämän
taustalla ovat uudet ajatukset ja innovaatiot, jotka puolestaan juontuvat
investoinneista osaamiseen. Tutkimuksen perusteella Suomen talouskasvusta
95% on peräisin ajatuksista ja innovaatioista – vain 5% talouskasvusta syntyy
koneista ja laitteista.
Jos Kotkassa haluamme muuttaa vallitsevaa kehitystä, meidän tulee investoida
osaamisen
vahvistamiseen
eli
ihmisten
koulutukseen.
Kotkassa
koulutustasomittain on Tilastokeskuksen mukaan koko maan keskiarvoa
alhaisempi. Vuonna 2018 kotkalaiset yli 20-vuotiaat opiskelivat keskimäärin
noin 4 kk vähemmän kuin muut suomalaiset.
Koulutuksen merkitystä havainnollistavat myös tutkimustulokset. Esimerkiksi
työttömyyden hoidossa alueellisen liikkuvuuden lisääminen on varsin tehoton
väline, koska työvoiman kohtaanto-ongelma vaikuttaa joka puolella Suomea.
Uudelleen kouluttautuminen onkin työttömälle parempi vaihtoehto
työllistymiseen kuin liikkuminen vaikkapa muuttamalla.
Koulutukseen investoiminen tarkoittaa investointeja koko oppipolulle.
Alakoulut ovat paikallisia elinvoimainvestointeja, ja siksi alakouluverkko tulisi
säilyttää riittävän tiheänä. Alueet, joilla ei ole lähikoulua, muuttuvat ns.
sammutetuiksi alueiksi, joiden väestötappiot kiihtyvät koulujen lakkauttamisten
jälkeen. Myös Kotka on toteuttanut negatiivista väestöennustettaan alakouluja
lakkauttamalla.
Koulutukseen panostaminen on ainoa kestävä ratkaisu
vastata taloushaasteisiin. Investoimalla ihmisiin varmistamme
Kotkan elinvoiman ja tulevaisuuden – tehkäämme näin.
pj. Olli Lehtonen
Karhulan Sos.dem. Työväenyhdistys ry.

ROHKEA PÄÄTÖS NOSTAA OPPIVELVOLLISUUSIKÄÄ
SUOMESSA 18 IKÄVUOTEEN
Suomen hallitus laatii osaamisen ja oppimisen tiekartan vuodelle 2030 kuluvan
vuoden loppuun mennessä. Oppivelvollisuusiän nostamisella tavoitellaan
jokaisen peruskoulunsa päättävän siirtymistä opiskelemaan joko ammatilliseen
koulutukseen tai lukioon alkaen elokuusta 2021 ikäluokka kerrallaan.
Oppivelvollisuuden sisään on tarkoitus rakentaa opinto- ja tukimuotoja, jotka
voivat sisältyä toisen asteen tutkintoihin mm. kymppiluokat, työpajatoiminta,
kansanopistot ja kuntoutus. Tarkoituksena on kehittää toisen asteen
valmistavia koulutuksia ja nivelvaiheen ohjausta siirryttäessä perusopetuksesta
toiselle asteelle. Tiekarttaan sisältyy toimenpiteitä, joiden avulla voidaan
vahvistaa ohjausta ja opiskeluhuollon palveluita niin, että jokaisella
peruskoululaisella on jatkossa valmius suoriutua toisen asteen koulutuksesta.
Päätös on merkittävä, koska ilman toisen asteen tutkintoa jää Suomessa 16
prosenttia ikäluokasta, vaikka nykyisin useimpiin ammatteihin vaaditaan toisen
asteen tutkinto. Suomen pärjääminen kansainvälisesti on kiinni
osaamisestamme ja kyvystämme tuottaa uusia innovaatioita. Hallitusohjelman
tavoitteena on koulutus- ja osaamistason nostaminen kaikilla koulutusasteilla,
koulutuserojen kaventaminen ja koulutuksellisen tasa-arvon parantaminen.
Käytännön asioista kirjat sekä tietokone tulevat kuulumaan tämän hetken
tiedon mukaan maksuttomuuteen. Mikä muu opiskelussa tulee olemaan
maksutonta, jää nähtäväksemme.
SDP koulutuspoliittisessa ohjelmassa vuonna 2016 linjattiin oppivelvollisuusiän
pidentäminen.
Tavoitteeksi asetettiin pohjakoulutus, joka antaa antaa
edellytykset työmarkkinoille ja elinikäiseen oppimiseen. Iloitaan siitä, että upea
tavoitteemme on pian toteutumassa.
vpj. Tiina Montonen
Länsi-Kotkan Sos.dem. Työväenyhdistys ry.

VIRKISTYSRETKI VISBYYSEEN, GOTLANTIIN 2.-4.8.2020
TSL:n Kotkan seudun opintojärjestö ry. toteuttaa jäsenjärjestöjensä jäsenille
virkistysmatkan Gotlannin saarelle, Visbyyseen 2.- 4. elokuuta. Virkistyksen
lisäksi retkeläisillä on tarkoitus tutustua pohjoismaiseen yhteistyöhön ja
Itämeren tilaan.
Mukaan mahtuu 16 osallistujaa, ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli kysyntä on
suurempaa, yritetään järjestää lisäpaikkoja.
Alustava ohjelma
2.8.2020
noin klo 13 lähtö Kotkasta omalla bussilla
16:30 m/ s Silja Europa lähtee satamasta kohti Gotlantia
19:00 yhteinen buffet-ruokailu
3.8.2020
Meriaamiainen laivalla
10:00 lähdetään omalle kiertoajelulle joka päättyy yhteiseen lounaaseen noin
klo 13
19.00 (viimeistään!) Paluu laivalle
4.8.2020
Meriaamiainen laivalla
klo 16.00 Paluu Helsinkiin, josta kotimatka omalla bussilla Kotkaan
HUOM! Laiva käy paluumatkan aikana Tallinnan satamassa, mikä mahdollistaa
taxfree ostokset.
Retken hinta
a-luokan 2 hengen hytti 380 euroa / hlö
b-luokan 2 hengen hytti 320 euroa / hlö
hinta sisältää bussikuljetukset Suomessa, laivan matkaliput,
kiertoajelun Visbyyssä, ohjelmassa mainitut ateriat sekä 32 € / hlö
arvoisen matkashekin käytettäväksi ruokailuihin laivalla.
Sitovat ilmoittautumiset 30.4. mennessä ja retkimaksu
on maksettava 30.5. maksutiedot lähetetään erikseen osallistujille
Ilmoittautumiset:
toimisto@sdpkotka.net / 0400-659 832

YHTEYSTIEDOT
Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry.
Keskuskatu 33, LH 4, 48100 Kotka
pj. Marko Kuusela (050-5213551)
e-mail: marko.kuusela@kymp.net
Toimisto/sihteeri Riku Pirinen puh: 0400-659832
e-mail: toimisto@sdpkotka.net
Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry.
pj. Olli Lehtonen (040-8277574)
e-mail: olli.lehtonen@luke.fi
Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry.
Keskuskatu 33, LH 4, 48100 Kotka
pj. Kim Soares (040-9368558)
puh: järjestösihteeri Riku Pirinen (0400-659832)
e-mail: toimisto@sdpkotka.net
Konserttitalon saunan varaukset suoraan sihteeriltä.
Toimiva virkistyskeskus keskellä kaupunkia.
Länsi-KotkanSosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry.
pj. Minni Kuisma (040-8341351)
e-mail: minni.kuisma@gmail.com
Popinniemen Työväenyhdistys ry.
pj. Markku Hynninen (040-7306615)
e-mail: markku.hynninen1@gmail.com
Tiutisen Työväenyhdistys ry.
pj. Jouko Heikkilä (044-2010777)
e-mail: joukohei@kymp.net
Varatkaa Kotkan ainoaa perinteistä Työväentaloa juhlatilaisuuksiin
ja tapahtumiin. Tiutisen Työväentalo varaukset ja lisätiedot
puh: 044-2086471 tai tiutinen.ty.talo@gmail.com
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