
Tänäkin Vappuna juhlimme vapauden, ihmisoikeuksien, solidaarisuuden, tasa-arvon ja rauhan puolesta.  

 

Korona pandemia on tuonut mukanaan maailmanlaajuisesti arkeemme turvattomuuden ja epävarmuuden 

tunnetta. Huoli liittyy tähän päivää, huomiseen ja talouden osalta vielä pitkälle tulevaisuuteen. 

 

Näinä hetkinä korostuu tarve rakentaa yhteiskuntamme toimet ja päätökset vahvojen arvojen pohjalle. 

Solidaarisuutta ja tasa-arvoa ei saa unohtaa. Meidän sosialidemokraattien tulee entistä päättäväisemmin jatkaa 

työtä löytääksemme keinot saada arvomme teoiksi. Teoiksi, joilla puolustamme hyvinvointiamme ja 

rakennamme parempaa huomista, jossa eriarvoisuuden kasvulle ei ole sijaa. Tekojamme tarvitaan niin 

valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. 

 

Arvoisa juhlaväki 

 

Kuten tiedämme, tänään on suomalaisen työn päivä. Työ. Kuinka tärkeä tuo kolmikirjaiminen sana onkaan 

yhteiskunnassamme. Ilman työtä ja työpaikkoja hyvinvointimme on vaarassa. Niin yksilötasolla kuin koko 

yhteiskuntamme kannalta. Meiltä päättäjiltä tarvitaan jatkuvasti tekoja, jotta mahdollisimman monella 

suomalaisella on mahdollisuus työhön.  

 

Tarvitaan tekoja, joilla turvataan työpaikat Suomessa. Tarvitaan tekoja, joilla luodaan uusia työpaikkoja 

Suomeen. Tarvitaan tekoja, joilla pystytään puuttumaan rakenteelliseen työttömyyteen. Tarvitaan tekoja, joilla 

työmarkkinoilta pudonneet saadaan takaisin työn ääreen. Yhtä lailla tarvitaan tekoja, joilla huolehditaan ja 

turvataan työtä vailla jääneiden oikeus turvalliseen elämään. 

 

Meidän tulee panostaa entistä enemmän koulutukseen sen kaikilla tasoilla. Etenkin Kotkassa, missä 

rakenteellinen työttömyys on taloutemme haasteiden keskeisintä ydintä, koulutukseen panostaminen ja 

koulutustason nostaminen tulee olla päätöksentekomme keskiössä. Työllisyysasteen nostamiseksi tarvitaan 

monenlaisia ratkaisuja ja toimia.  

 

Kestävin tapa on työttömäksi jääneiden tukeminen koulutukseen ja sitä kautta heidän koulutason nostaminen. 

Monen jo pitkään työttömänä olleen ja työmarkkinoilta jo syrjäytyneen kohdalla tarvitaan koulutuksen 

rinnalle varmasti monenlaisia muita tukitoimia. Sen vuoksi onkin tärkeää jaksaa puolustaa ja kehittää meidän 

hyvinvointipalvelujamme myös taloudellisesti epävakaina aikoina.  

 

Kuntavaalien jälkeen aloittavan uuden kaupunginvaltuuston ja sen alla toimivan uuden 

elinvoimavalionkunnan tulee alkaa heti valtuustokauden alusta etsiä keinoja ja ratkaisuja isoon rakenteellisen 

työttömyyden ongelmaan. 

 

Arvoisa juhlaväki 

 

Kaikki syyt mitkä estävät Kotkaa menestymästä ovat tekosyitä! Kotkan menetyksen avaimet ovat omissa 

käsissämme. Tarvitaan eteenpäin katsovia päättäjiä ja oikeita päätöksiä. Meidän ei kannata jäädä itkemään sen 

perään mitä meillä ei ole. Rakennetaan Kotkan tulevaisuus niiden vahvuuksien varaan mitä meillä on 

olemassa. Logistiikka ja satama. Teollisen tuotannon osaaminen ja perinne. Kulttuuri sen moninaisissa 

muodoissaan.  

 

Meidän tulee uskaltaa tehdä rohkeita tulevaisuuteen tähtääviä päätöksiä, joilla vahvistamme osaamistamme, 

vetovoimaamme ja kilpailukykyämme. 

 

Huolehditaan UPM:n biojalostamon Kotkaan. Tehdään kaikkemme pärjätäksemme akkuklusterikisassa. 

Kehitetään yhdessä XAMK:n kanssa Kotkan kampuksesta Suomen vetovoimaisin 

ammattikorkeakoulukampus. Rakennetaan tapahtumakeskus.  

 

 

 

 

 
 


