
Äänestä Vahvan tornion puolesta
KATRI KULMUNI

Hyvä torniolainen! Näissä poikkeusoloissa emme voi käydä 
vaalikampanjoita samalla tavalla kuin ennen, 
telttoja pystyttämällä ja tupailtoja järjestämällä. 
Siksi olemme koonneet tämän vaalilehden, jossa 
haluamme kertoa teille Katrin ehdokkuudesta ja 
siitä, miksi Katria kannattaa äänestää näissä 
vaaleissa.
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Rakas torniolainen valitsija!
Viime talven aikana sain runsaasti 
kysymyksiä, olenko ehdokkaana 
kuntavaaleissa. Koska viime vuosi 
oli minulle sangen monivaiheinen, 
oli tarpeellista hengähtää hetki ja 
miettiä tulevaa rauhassa.

Olen ollut Torniossa erilaisissa kun-
nallisissa luottamustehtävissä yli 12 
vuoden ajan. Kuusi ja puoli vuotta 
tästä ajasta toimin kaupunginval-
tuuston puheenjohtajana.

Joku voi kysyä, kannattaako kansan-
edustajien lähteä kuntavaaleihin? 
Eikö kansanedustajilla ole tarpeeksi 
tekemistä muutenkin? Ovatko he 
ehdokkaana vain tunnettuina niminä 
keräämässä ääniä puolueittensa 
listoille?

Tällaiset kysymykset ovat mielestäni 
aivan aiheellisia ja niiden äärellä 

on oltava nöyränä. En ole halunnut 
haalia itselleni sellaisia tehtäviä, joita 
en ehdi hoitaa.

Ministerin tehtävien yhdistäminen 
valtuutetun tehtäviin ei ollutkaan 
helppoa. Korona-aikana, etäko-
kousten alettua, se onnistui hieman 
paremmin.

Kansanedustajuuden yhdistäminen 
valtuutettuna toimimiseen onnistuu 
sen sijaan luontevammin. Valtuustot 
kokoontuvat usein maanantaisin, 
eduskunnan maakuntapäivänä. Moni 
kokee, että kansanedustajana ja val-
tuustossa toimiminen tuo lisäarvoa 
molempiin tehtäviin. Tämä on myös 
oma kokemukseni.

Kansanedustaja saa ensi käden tie-
toa kuntatasolta toimiessaan valtuu-
tettuna, yhteys kuntien haasteisiin 

ja kuntatalouden ongelmiin pysyy 
tuolloin konkreettisempana. Myös 
valtuustosta, jossa kansanedustaja 
toimii, on suora yhteys eduskuntaan.

Kaikki edellä mainitut syyt ovat päte-
viä, mutta eivät vielä riittäviä, lähteä 
mukaan kuntavaaleihin. On vain yksi 
ratkaiseva syy.

Jo ennen kuin tulin mukaan politiik-
kaan, olin torniolainen. Ja jos joskus 
poliittinen toimintani päättyisi, niin 
kotini olisi silloinkin Torniossa. Täällä 
ovat sukujuureni, täällä olen saanut 
elää ja asua, vaikka viime vuosi-
na olenkin viettänyt osan ajastani 
kansanedustajan tehtävien vuoksi 
Helsingissä.

Jos toimintani Tornion kaupungin-
valtuustossa voi edistää kotikaupun-
kini ja sen ihmisten etua ja kehitystä, 

niin olen velvollinen asettumaan 
ehdokkaaksi. Enkä ainoastaan 
velvollinen, vaan teen sen sydämen 
palosta.

Olen siis ehdolla tulevissa huhtikuun 
kuntavaaleissa. Haluan tehdä työtä 
minut kasvattaneen kotiseudun hy-
väksi, jos torniolaiset antavat minulle 
vaaleissa luottamuksen. Ratkaisu on 
jälleen äänestäjien käsissä.

Vaaliterveisin,

Olen toiminut Katrin kampanjapääl-
likkönä vuoden 2011 eduskunta-
vaaleista lähtien, kolmet eduskun-
tavaalit ja viidet puoluekokouksissa 
käytävät vaalit. Olen nähnyt Katrin 
kasvun nuoresta tytöstä vahvaksi 
valtionaiseksi – ja samalla sen, miten 
hänen persoonansa on kovissakin 
paikoissa pysynyt samana, helposti 
lähestyttävänä, maanläheisenä puur-
tajana. Olemme kokeneet yhdessä 
paljon, suurten onnistumisten ja 
raskaiden tappioiden hetkiä. Kaikista 
on menty eteenpäin.

Katri ei ole unohtanut juuriaan. Hän 
on ennen kaikkea torniolainen. Kat-
rin työn tulokset näkyvät vaikutuk-
sena alueellamme, oli kyse sairaalan 
toiminnan turvaamisesta tai uusista 
tiehankkeista ja työpaikoista. Tornio 
on monella tavalla alueemme veturi, 
ja kaupunkimme elinvoimaisena 
pysyminen on tärkeää.

Arvoisa torniolainen!
Katri on alueemme vahva linkki sin-
ne, missä oikeasti päätöksiä tehdään 
ja myös rahoja jaetaan. Tämä linkki 
kannattaa säilyttää ja tukea Kat-
ria – suora yhteys on parempi kuin 
välikäsien kautta. Mitä valtakunnassa 
tapahtuu ja mitä on valmisteilla, 
meillä on niistä Katrin kautta tieto ja 
voimme niihin vaikuttaa etukäteen.

Tornion kaupungin luottamustehtä-
viä olen hoitanut vuosien 1989–2017 
välisenä aikana monissa eri tehtä-
vissä, mm. kaupunginvaltuuston, 
kaupunginhallituksen ja useiden 
lautakuntien jäsenenä. Viime vaalei-
hin en asettunut enää ehdolle, mutta 
seuraan edelleen päätöksentekoa. 
Tällä kokemuksella uskallan suosi-
tella Sinulle, torniolainen äänestäjä, 
keskitetään näissä vaaleissa äänet 
Katrille. Hänen osaamisensa ja yh-
teytensä valtiolliseen päätöksente-
koon, ovat sitä, mitä Tornion päätök-
senteossa nyt tarvitaan.

TUIJA PALOSAARI

Viime kuntavaaleissa Katrin äänivyöry toi 
Keskustalle yhteensä neljä paikkaa.

Nytkin Katria äänestämällä Vaikutetaan 
koko Keskustan listan menestykseen!

KATRI KULMUNI



KATRIN TEEMAT TORNION KUNTAVAALEIHIN:

Tornio-
faktalaatikko
ASUKASLUKUA: 
21 482 asukasta 

Vaikka korona-aikana valtakunnan raja on ollut laajalti suljettu, on 
tornionlaaksolaisen elämänmenon yhteistyö yli rajan sisäsyntyistä. Me 
olemme paljon enemmän yhdessä kuin yksin. Liikunta- ja kulttuuripal-
velut, koulutusmahdollisuudet, työskentely kahdessa maassa kaikki on 
mahdollista vain, jos teemme tiivistä yhteistyötä Haaparannan kans-
sa. Mikään muu kuin Tornio ei sitä voi tehdä, joten rakennetaan tästä 
hienosta kaksoiskaupungista entistä kansainvälisempi yhdessä Haapa-
rannan kanssa.

Rajakaupunki on rikkautta1

Hyvällä yhteistyöllä alueen edunvalvonnassa olemme onnistuneet 
saavuttamaan monia kansallisen tason hankkeita eduskunnasta läpi. 
Rautatie Ruotsiin sähköistetään, valtatie 4 Simossa laajennetaan ja 
Kemin satama syvätään vain suurimpia mainitakseni.

Kemi-Tornio-lentokenttä on korona-aikana ollut hiljainen ja lentoyhte-
yksien uudenlaiseksi kehittämiseksi tarvitsemme seuraavaksi kovasti 
työtä. Samoin sähköistetty raide Ruotsiin täytyisi saada  vireille Kola-
riin asti, jotta matkailijat voivat saapua Tornionlaaksoon jatkossakin 
junilla. Yhteydet ovat keskeisiä koko maalle johtuen alueemme erittäin 
vahvasta vientiteollisuudesta. Seutukaupungeissa taotaan suuri osa 
Suomen viennistä.

Hyvät yhteydet3

Kansanedustajana minua on kaikista eniten työllistänyt Länsi-Pohjan 
keskussairaalan edunvalvonta. Olemme saaneet muutaman vuoden 
sisällä kolmannen synnytysosaston poikkeusluvan kesään -23 asti. Sen 
jatkamisen varmistaminen täytyy huolehtia eteenkinpäin.

Valitettavasti tärkeisiin sote-lakeihin liittyen sairaalamme olisi saamas-
sa vain kymmenen vuoden erikoissairaanhoidon määräajan toimiak-
seen. Tällaista en voi hyväksyä, vaan sairaalamme pitää olla pysyvä 
kuten kaikki muutkin keskussairaalat ovat. Tässä asiassa alueemme 
päättäjien aktiivisuus on tärkeää. Lähipalvelut kotikunnassa ja erikois-
palvelut seutukunnassa on hyvä ohjenuora.

Moni nuori aikuinen lähtee opiskelemaan Torniosta muualle. Nykyise-
nä etäopiskelun ja -työn aikakaudella monipuolisia korkeakoulutuksen 
opintoja myös Torniosta käsin suoritettavaksi on mielestäni mahdol-
lista saada. Tässä tarvitsemme Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin 
yliopiston kanssa uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä. Nuorten aikuisten 
palaaminen ja muutto kotiseudulleen on pitkässä tähtäimessä ainoa 
elinvoiman mahdollisuus kaupungillemme, joten siihen kannattaa 
panostaa.

Toimivat peruspalvelut2
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TORNIO YLI-/ALIJÄÄMÄ 2013-2020

Terve talous vaatii tasapainoa Oheisessa kuvassa näkyy Tornion 
tilinpäätöstiedot kaupungin yli– 
ja alijäämän osalta. Vuonna 2013 
Tornio oli vielä vahvasti ylijäämäi-
nen talous, mutta tilanne heikkeni 
seuraavina vuosina 2014-2015. 
Tornion kaupungin päättäjien 
vastuullisesta taloudenhoidosta 
kertoo se, että alijäämät saatiin 
käännettyä maltillisiksi ylijäämiksi 
vuosina 2016-2017.

Viimeisiin vuosiin sisältyy mer-
kittäviä investointeja kuten esi-
merkiksi kaupungintalon remon-
tointi. Koronasta aiheutunut 
valtionosuuksien hetkellinen nou-
su näkyy viime vuoden tilinpäätök-
sessä. Ilman koronaa Tornion ta-
lous olisi ollut lähellä tasapainoa. 
Päättäjillä täytyy olla jatkossakin 
kykyä reagoida nopeasti muuttu-
vaan taloustilanteeseen.

KUNNALLISVERO-
PROSENTTI: 
21,00%

TOIMINTAMENOT VUODEN 
2021 TALOUSARVIOSSA: 
144 843 190 euroa

VEROTULOKERTYMÄ 2019: 
83 881 289€

VALTIONOSUUDET 2019: 
38 345 574€

Vuona 2018 
8 829 työpaikkaa. 
Suurimmat toimialat teollisuus 
sekä sosiaali– ja terveyspalve-
lut.

TORNION YRITYSKANTA: 
1 543 yritystä

LAINAKANTA 2019: 
65,7 milj. € (3 036/as.) 

KUNTAKONSERNIN 
LAINAKANTA:
112, 297 milj. € (5 370/as.)

(Manner-Suomen kunnilla on 
keskimäärin lainaa 3 352€/ as. 
ja kuntakonserneilla 7 105€/
as.)



Entinen ministeri Tytti 
Isohookana-Asunmaa 
kannustaa tukemaan Katria!
Pitkäaikainen Keskusta-vaikuttaja, 
entinen kulttuuriministeri, val- 
tiotieteen tohtori Tytti Isohooka-
na-Asunmaa on tuntenut Katrin yli 
kymmenen vuoden ajan.

– Ensinnäkin olen tavattoman iloi-
nen, että aikanaan tapasin Katrin ja 
että Keskustalle tuli tällainen löytö. 
Siitä, että lähdin tukemaan Katria, 
annan itsellenikin kiitosta. Harvoin 
olen lähtenyt henkilökohtaisesti jon-
kun eduskuntavaalityöhön nimellä 
mukaan.

– Heti alussa näin, että Katrissa on 
jotakin sellaista, jota Keskusta tarvit-
see. Tämä ensimmäinen mielikuvani 
on vain vahvistunut ajan myötä. 

Tytti on seurannut Katrin yhteis-
kunnallisen toiminnan etenemistä. 
He ovat pitäneet paljon yhteyttä, ja 
Tytti on ollut asiantuntijana muka-
na monissa Katrin kampanjoiden 
tukiryhmissä. Vuosien aikana Tytti 
on nähnyt myös Katrin kasvamisen 
tehtäviinsä

– On ollut tavattoman myönteistä 
nähdä se muutos, mikä Katrissa 
on tapahtunut, kun vertaan häntä 
kymmenen vuoden taakse. Hän on 
tullut rohkeammaksi, uskaltaa sanoa 
kantansa nopeasti ja perustelee 
asiansa. Hän on saanut politiikassa 
kokemusta ja se antaa rohkeutta. 

Tytti tuki Katrin valintaa Keskus-
tan puheen- johtajaksi ja oli hänen 
tukenaan myös viime kesän dra-
maattisissa tapahtumissa. Mitä jos 
joku sanoisi, että Katria ei kannata 
äänestää, kun hän ei ole enää puolu-
een puheenjohtaja, tai väittäisi, että 
Katrin uran parhaat hetket ovat jo 
takanapäin?

– Nimenomaan juuri nyt kannattaa 
äänestää Katria! Tytti muistuttaa.

– Katri on nyt vahvempi poliitikko 
kuin koskaan aikaisemmin. Jo- 
kainen elämää nähnyt tietää, että 
vaikeudet kasvattavat ihmistä ja 
vaikeudet ovat voittamista var-
ten. Vaikeuksista oppii ja kasvaa,

sen voi tällainen eläkkeellä oleva ja 
pitkän uran tehneenä sanoa. Vai-
keuksia ei pidä pelätä, sillä ne ovat 
myös haaste ihmisenä kasvulle. Ih-
misenä kasvu on onneksi rajatonta!

– Politiikassa jos missään tulee nou-
suja ja laskuja. Varsinkin tänä päivä-
nä, jolloin media työkseen nostaa ja 
laskee ihmisiä. Katri on mielestäni 
kestänyt hyvin kaikki pyöritykset, ja 
jotain kertoo sekin, että hän haluaa 
edelleen olla vaaleissa ja edustaa 
torniolaisia. 

Tytti kertoo esimerkin omalta poliit-
tiselta uraltaan kovasta paikasta. Hän 
toimi Keskustan eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtajana. Pian kevään 
1987 vaalien jälkeen hän joutui 
kuitenkin yllättäen sairaslomalle, 
jolla on seurauksia myös poliittiselle 
uralle.

– Minulla todettiin harvinainen sai-
raus, jonka takia jouduin leukaluu-
leikkaukseen ja suuni oli sidottuna 
kiinni kuudeksi viikoksi, en voinut 
puhua ja join ruoan pillin kautta.

”Nimenomaan juuri 
nyt kannattaa 

äänestää Katria!”

– Eräät kansanedustajat organisoi-
vat sairaslomani aikana kampanjan, 
jolla Eeva Kuuskoski tuli tilalleni 
eduskuntaryhmän johtoon. Keskusta 
ei ollut tuolloin hallituksessa eikä 
ministerinpaikkoja ollut jaossa, joten 
ryhmän puheenjohtajuudet olivat 
korostetusti merkittäviä paikkoja.

– Minuun ei kukaan ollut asiasta 
etukäteen yhteydessä, ja sain tietää 
koko asiasta toimittajilta. Sairauttani 
käytettiin hyväksi, koska tiedet-
tiin etten pääse kokoukseen, jossa 
asiasta päätettiin. Kokouksessa asia 
nuijittiin niin nopeasti läpi, että kan-
nattajani eivät ehtineet edes tehdä 
vastaesitystä. Kyllähän tapaus tie-
tenkin koski. Politiikkaa pitää katsoa 
kuitenkin pidemmällä perspektiivillä. 
En lannistunut tuosta tapahtumasta, 
ja seuraavissa eduskuntavaaleissa 
äänimääräni kasvoi edelleen ja tulin 
valittua ministeriksi Ahon hallituk-
seen.

Oulussa, entisen Haukiputaan 
kunnan alueella asuva Tytti seuraa 
mielellään myös Tornion kuntavaa-
leja. Hänellä on kokemusta kansan-
edustajan ja valtuutetun tehtävien 
yhdistämisestä.

– Olin itsekin kansanedustajana ja 
ministerinäkin ollessani valtuutettu. 
Ajallisestihan se on raskasta, mutta 
asioiden hoitamisessa ja ymmärtä-

”Katri on nyt 
vahvempi 

poliitikko kuin 
koskaan 

aikaisemmin.”

misessä on tärkeää saada paikallista 
kokemusta ja kunnallispolitiikan 
tuntemusta. Se on etu molempien 
tehtävien hoitamiselle.

Tytti kannustaa torniolaisia äänestä-
mään Katria näissä kuntavaaleissa.
– Kun minut lähetettiin eduskuntaan, 
niin koin aina, että olen vaalipiirini 
kaikkien ihmisten käytettävissä, 

olivatpa he minkä puolueen kannat-
tajia tahansa. Edustin nimenomaan 
oman alueeni ihmisiä Helsingissä. 
On tavattoman tärkeää, että alueelta 
on luottamushenkilö, joka tuntee 
alueen ihmisten toiveet ja tavoitteet.

– Se, että Katri on sekä eduskun-
nassa että Tornion kaupunginval-
tuustossa, on valtava etu torniolai-
sille, muillekin kuin keskustalaisille. 
Toivon, että torniolaiset ovat iloisia 
ja onnellisia siitä, että heidän luot-
tamushenkilönsä on Helsingissä 
ajamassa heidän asioitaan.

Torniolainen Laura Kuismanen, 
29, on tuntenut Katrin pitkään. 
He tutustuivat jo vuosia sitten, 
kun molemmat toimivat Lapin 
Keskus- tanuorissa.

– Olen nähnyt, että Katri 
perehtyy hoitamiinsa asioihin 
huolella ja vie niitä eteenpäin 
sinnikkäästi. Jo nuorena Katri 
uskalsi ottaa kantaa. Hän on 

Laura Kuismanen: “Annetaan 
Katrille äänivyöryllä vahva 
Valtakirja ajaa torniolaisten 
asioita!”

yhteistyökykyinen, mutta ei 
mielistele ketään. Laura on ol-
lut aiemmin tukemassa Katria 
eduskuntavaaleissa.

– Katri tuntee ne arkiset asiat, 
jotka ovat torniolaisille ja lap-
pilaisille tärkeitä. Hän ymmär-
tää tiestön kunnon ja ylipäänsä 
auton käytön merkityksen pit-
kien etäisyyksien Lapissa. Hän 



puhuu suomalaisen maatalou-
den ja lihantuotannon puolesta 
ja pitää alueellista tasa-arvoa 
jatkuvasti esillä. Toisen asteen 
oppilaitosten ja korkeakoulu-
jen säilyminen alueellamme 
käy koko ajan epävarmemmak-
si. Katri tietää myös näiden 
merkityksen puolustaen niitä. 
Itselleni on tietysti tärkeää 
sekin, että hän tiedostaa lapsi-
perheiden haasteet.

– Vaikka kaikki näistä asiois-
ta eivät suoranaisesti kuulu 
kaupunginvaltuuston agendal-
le, laajasta perspektiivistä on 
apua myös kuntatasolla. Katrin 
osaaminen valtion- ja kuntata-
louteen liittyen on iso plussa!
Kuluneella vaalikaudella Laura 

on toiminut Torniossa sivistys-
lautakunnan ja elämänlaatu-
lautakunnan jäsenenä. Myös 
aikaisemmassa kotikunnas-
saan Kemissä hän oli mukana 
kuntapolitiikassa. Tällä kertaa 
Laura jättää kuntavaalit väliin 
perheenlisäyksen johdosta.
– Keskityn nyt perheeseen ja 
minulla on kuitenkin edelleen 
tuo kirkkovaltuutetun tehtävä. 
Todennäköisesti lähden taas 
neljän vuoden kuluttua ehdok-
kaaksi kuntavaaleihin. Näissä 
vaaleissa äänestän kuitenkin 
Katria ja kannustan muitakin 
torniolaisia tekemään samoin! 
Annetaan Katrille äänivyöryllä 
vahva valtakirja ajaa tornio-
laisten asioita!

Janne Kaisanlahti: Pitkän 
yhteistyön perusteella voin 
suositella Katria!
Olen tutustunut Katriin noin 15 
vuotta sitten Lapin Keskustanuorissa 
toimiessani. Siitä lähtien olemme 
tehneet melko tiivistä yhteistyötä, 
olen ollut mm. mukana kutakuinkin 
kaikissa hänen vaalikampanjoissaan.

Arvelen tuntevani aika hyvin hänen 
poliittisen toimintansa.

Katri on asiapoliitikko, joka ei mielel-
lään tuo henkilökohtaista elämäänsä 
julkisuuteen tai avaa vaatekaappiaan 
naistenlehtien haastatteluihin. Voin 
kuitenkin vakuuttaa, että kenelle-
kään eduskuntakollegalle ei jäänyt 
epäselväksi, mistä hän on kotoisin. 
Tornio ja torniolaisuus ovat hänen 
identiteettinsä ykkösasia, kaikki 
muu tulee sen jälkeen. Se, että hän 
on lähtöisin Kyläjoelta, sukutilalta, 
jonka juuret ulottuvat 1400-luvulle 
asti, on näkynyt hänen puheissaan ja 
teoissaan.

Katri on todella omistautunut työl-
leen. Vapaa-aikaa hänellä on hyvin 
vähän. Hän on sinnikäs ja haluaa 
perehtyä aidosti niihin asioihin, joita 
hän joutuu käsittelemään. Perä-
pohjolaisen vahvan naisen tempe-
ramenttiakin löytyy. Mekin olemme 
joskus keskustelleet isommilla kirjai-
milla, mutta yhteistyö ja ystävyys on 
aina jatkunut.

Viime eduskuntavaalien aikana sain 
kohdata tilanteita, joissa huomasin 
Katrista levitetyn täysin totuudenvas-
taisia kertomuksia. Kovakin arvostelu 
kuuluu politiikkaan, ja joka leikkiin 
lähtee, se leikin kestäköön. Mutta 
perättömiä puheita ei tarvitse ke-
nenkään sietää. Meri-Lapin alueella 
levisi esim. huhu, että Katri olisi ollut 
hyväksymässä Länsi-Pohjan sairaa-
lan lopettamista. Tuntui suorastaan 

järkyttävältä, että tällaista voitiin 
keksiä.

Työskentelin itse eduskunnassa, kun 
näitä vääntöjä taas kerran käytiin. 
Voin vakuuttaa, että Katri on ollut tä-
män sairaalan kaikkein kovin puolus-
taja Helsingissä. Tarvittaessa hän on 
uskaltanut nostaa ääntä myös oman 
puolueensa sisällä, jos sairaalan jat-
koa ei ole nähty itsestäänselvyytenä. 
Voi olla, että koko sairaalan kohtalo 
olisi jo sinetöity ilman Katrin toi-
mintaa. Tietenkään kyse ei ole yksin 
Katrin ansioista, mutta Katrin kautta 
on torniolaisille ja merilappilaisille 
annettu ääni valtakunnan päätök-
senteossa.

Edelleenkin sairaala vaatii puolusta-
mista. Joku muutama vuoden mää-
räaika ei ole mikään ratkaisu. Katri ei 
tule määräaikaa hyväksymään, vaan 
taistelee tinkimättä Länsi-Pohjan 
sairaalan jatkon puolesta.

Yleensäkin Katri on ollut sekä hal-
lituksessa ministerinä toimiessaan 
että myös Keskustan sisällä voima-
kas perinteisen keskustalaisen alue-
politiikan puolustaja. Vaalipuheissa 
kaikki ovat tietysti sitä, mutta asian 
suhteen on vähintäänkin aste-eroja 
ja enemmänkin suljettujen ovien 
takana.

Se, mikä erottaa tai ainakin pitäisi 
erottaa Keskustan muista puolueista, 
on suhde hajauttamiseen ja keskittä-
miseen. Uskomme ihmisen kokoisiin 
yhteisöihin, lähipalveluihin, lähide-
mokratiaan – siihen, että elämän kes-
keinen sisältö muodostuu ihmisten 
toiminnasta toisten ihmisten kanssa, 
henkisistä, hengellisistä ja yhteisöl-
lisistä arvoista, pelkän kuluttamisen 
ja talouskasvun varaan laskemisen 

sijaan. 

Jos hommat olisi hoidettu hyvin, niin 
gallupit eivät huitelisi 10 %:n tuntu-
massa. Peiliin on katsomista varmas-
ti meillä kaikilla. Rohkenen kuitenkin 
väittää, että jos Keskusta olisi edus-
tanut kirkkaasti sitä linjaa, jota Katri 
on poliittisen toimintansa peruskysy-
myksissä pitänyt esillä, olisi puolu-
eenkin kannatus tällä hetkellä aivan 
toista luokkaa.

Kesän 2020 tapahtumia oli raskasta 
seurata läheltä. Katri erosi ministerin 
paikalta, tehtyään ratkaisun, jossa 
asetti edustamansa puolueen ja 
isänmaan edun oman etunsa ja ura-
kehityksensä edelle. Syksyllä puo-
luekokous valitsi gallup-paniikissa 
Keskustalle uuden puheenjohtajan.

Kansanvalta on puhunut ja pulinat 
pois. Laillisessa järjestyksessä syn-
tyneitä päätöksiä on kunnioitettava. 
Silti sanon, että kyllä Katri joutui to-
della epäreilun kohtelun kokemaan. 
Moni olisi sen jälkeen lyönyt hanskat 
tiskiin ja todennut, että pitäkää tunk-
kinne, kuten sanonta kuuluu.

Kova vuosi tuo varmasti oli Katrille-
kin. Mutta hän ei halua rypeä men-
neissä pettymyksissä, vaan katsoo 
eteenpäin. Hän on ehdolla näissä 
kuntavaaleissa ja on ilmoittanut ole-
vansa käytettävissä myös tulevissa 
eduskuntavaaleissa, jos kannatusta 
löytyy.

Hän olisi voinut tehdä uran muual-
lakin kuin politiikassa ja elää siten 

varmasti paljon helpompaa ja usein 
mukavampaakin elämää. Mutta hän 
on ottanut tehtäväkseen kotiseutun-
sa puolustamisen ja kehittämisen, ja 
on valmis ottamaan iskuja vastaan 
sen puolesta jatkossakin. Tämä on 
sellainen voimavara, joka Tornion 
kannattaa ottaa vakavasti.

Epäilemättä ne poliittiset voimat, 
jotka näkevät Katrin ja hänen pit-
käjänteisen taistelunsa Tornion ja 
Meri-Lapin puolesta uhaksi itsel-
leen, toivovat, että Katri saisi heikon 
kannatuksen tulevissa vaaleissa. Sen 
jälkeen alkaisi lietsonta, että Katrin 
suosio on putoamassa ja kansan-
edustaja täytyy vaihtaa. Ja tietysti, 
jokaisella on oikeus mielipiteeseen-
sä. Mutta olisiko se Tornion ja Meri- 
Lapin edun mukaista?

Itälappilaisena tehtäväni ei ole 
tietenkään neuvoa torniolaisia, mi- 
tä heidän tulee äänestää. Tornion 
Keskustan listalla on monia todella 
hyviä, kotiseutunsa puolesta lujasti 
toimivia ehdokkaita, joille toivon 
menestystä niin näissä vaaleissa kuin 
muutoinkin politiikassa.

Samalla vain totean, että laaja 
kannatus Katrille kuntavaaleissa on 
vahva tuki Tornion tinkimättömälle 
edunvalvonnalle myös jatkossa, niin 
paikallisella, maakunnallisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla.

JANNE KAISANLAHTI
OTM, kirkolliskokousedustaja 
Keskustan puoluevaltuuston jäsen

KOVISSA PAIKOISSA KOULITTU 
JA KESTÄVÄKSI HAVAITTU 

KATRI EDELLEEN 
VALTUUSTOON!



Kemi-Tornio kaipaa enemmän 
koulutuspolkuja

Kaupungit, joissa on yliopisto, ovat 
vetovoimaltaa erittäin vahvoja 
Suomessa. Nuorten opiskelijoiden 
iso joukko tuo yliopistokaupunkei-
hin vireyttä. Yliopistokaupungit ovat 
kasvaneet suuriksi.

Niinpä ammattikorkeakoulun kam-
pukset ovat Torniolle ja Kemille sitä, 
mitä Lapin yliopisto on Rovaniemel-
le. Ne ovat lähes elinehto ja luovat 
vireyttä ja mahdollisuuksia nuorille 
opiskella sekä aikuisille kehittää 
osaamistaan edelleen.

Katrin sanomaa:

Torniossa ammattikorkeakouluo-
pinnot rajoittuvat kolmeen oppia-
laa. Täällä on mahdollista opiskella 
liiketaloutta, kuvataidetta ja tietojen-
käsittelyä. Kemissä ammattikorkea-
koulutasoisesti voi opiskella sähkö-, 
tuotanto- ja konetekniikkaa sekä 
hoitoalaa kuten sairaan- ja terve-
ydenhoitajaksi sekä sosionomiksi. 
Yhteensä Kemi-Tornio alueen am-
mattikorkeakoulutuksen aloituspai-
kat ovat olleet noin 300 vuosittain.

Ammattikorkeakouluopiskelijat 
ovat Kemi-Torniolle ehdottoman 
tärkeitä. Nämä nuoret ovat meille 
yhtä arvokkaita kuin yliopisto-opis-
kelijat Rovaniemelle, ehkä jopa vielä 
keskeisempiä, koska aloituspaikko-
ja vuosittain ei ole kuin muutama 
sata. Lapin ammattikorkeakoulun ja 
Kemi-Tornio-kampusten on tehtävä 
kovasti töitä, että opiskeluvalikoimaa 
saataisiin edelleen monipuolistettua
 ja monin paikon opiskelun nousseita 
vetovoimalukuja edelleen kasvatet-
tua.

Koko Suomenkin mittakaavassa Ke-
mi-Tornion teollisuuskeskittymä on 
merkittävä. Vaikka olemme väestölli-
sesti vain noin prosentti kaikista suo-
malaisista, on teollisuuslaitostemme 
vienti Suomelle ollut pitkään ja 
vakiintuneesti noin kahdeksan pro-
sentin luokkaa. Digipolis on arvioinut 
alueelta muodostuvan metsäteolli-
suuden liikevaihdoksi 1,7 miljardia 
euroa ja metalli- ja terästeollisuuden 
liikevaihdoksi 1,4 miljardia euroa. 
Metsäteollisuuden luku sisältää luon-
nollisesti vielä arvion Veitsiluodon 
toiminnasta.

On keskeistä, että Lapin ammattikor-
keakoulu pystyisi erityisesti Kemin ja 
Tornion kampusten osalta luomaan 
tiiviin elinkeinoelämäyhteyden. 

Torniolaisten 
Katrille anta-

ma vahva tuki on 
mahdollistanut 

hänen toimintan-
sa eduskunnassa 
Tornion hyväksi.

Viime eduskuntavaaleissa Katri 
sai Torniosta 2.555 ääntä. 

Kansanedustajana Katri on 
järjestänyt säännöllisesti yleisö-
tilaisuuksia Torniossa ja pitänyt 
yhteyksiä torniolaisiin ihmisiin, 
yrityksiin ja yhteisöihin. Katri on 
Tornion äänitorvi eduskunnassa.
 
Kuvassa Katri on kiertueella Tor-
nion Vojakkalassa kevään 2019 
eduskuntavaalien aikaan. 

Samoin yhteistyö Ruotsin puolen 
korkeakouluihin olisi avautuva 
mahdollisuus, jolla voisimme tarjota 
opiskelijoille työskentelymahdolli-
suuksia heti kahteen valtakuntaan.

Torniolainen teräs valmistuu suures-
sa määrin kiertotalouden hengessä 
myös maailmalta kerätystä kierrätys-
teräksestä. Se jalostetaan ruostumat-
tomaksi teräkseksi modernin yhteis-
kunnan tarpeisiin Torniossa. Kemissä 
valmistettavat metsäteollisuuden 
tuotteet korvaavat saastuttavam-
mista raaka-aineista valmistettuja 
tuotteita.

Tornion elinvoiman kannalta avain-
asemassa on, että yhä useampi nuori 
aikuinen voisi löytää oman tule-
vaisuuden alansa kotiseudultaan. 
Vaikka koulutustarjontaa ei kaikilta 
aloilta olekaan, toivon etäopiske-
lun ja ennen kaikkea myös paluun 
opintojen jälkeen kotikaupunkiin 
olevan houkutteleva mahdollisuus 
nuorillemme.
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TORNION VÄKILUKU 2013-2020

Kääntääkö korona väkiluvun nousuun? Kahden viimeisen valtuustokau-
den aikana Tornion väkiluku on 
laskenut 900 hengellä. Valitet-
tava tosiasia on, että pitkään 
maltillisesti kasvanut kaupungin 
väkiluku, on kääntynyt tasaiseen 
laskuun.

Koronavuosi 2020 oli Tilasto-
keskuksen tuoreiden analyysien 
mukaan Lapin osalta muuttovoit-
toinen suomenkielisten osalta. 

Edellisen kerran yli neljä vuosi-
kymmentä sitten vuonna 1976 
muuttotappio Lapista oli viime 
vuotista pienempää. Lapista 
muutti 239 henkilöä muualle 
maahan.

Onnistutaanko väestökehityksen 
laskevaa käyrää kääntämään 
nousuun Torniossa, riippuu 
paljon myös uuden valtuuston 
päättäjistä.



Meri-Lappi tarvitsee 
keskussairaalan jatkossakin

Katrin sanomaa:

• Syntynyt 4.9.1987 Torniossa pien-
yrittäjäperheeseen, varttui Kyläjoel-
la vanhalla sukutilalla 

• Koulutus: ylioppilas Tornion yhteis-
lyseon eurolinjalta, yhteiskuntatie-
teiden maisteri Lapin yliopistosta 

• Ennen eduskuntaan valitsemistaan 
työskenteli mm. pikaruokalan työn-
tekijänä, postitonttuna Joulupukin 
Pääpostissa Napapiirillä, yrityskoor-
dinaattorina yksityisessä yrityksessä 
sekä lehdistöavustajana ulkominis-
teriössä 

• Keskustan jäsen vuodesta 2006. 
Puolueessa monia luottamustoimia, 
mm. Lapin Keskustanuorten halli-
tuksen jäsen 2008-09 ja pj. 2010-11, 
Suomen Keskustanuorten liittohal-

lituksen jäsen 2010-11, Keskustan 
puoluevaltuuston jäsen 2010-12, 
Keskustan vpj. 2016-19, Keskustan 
pj. 2019-20 

• Tornion kaupunginvaltuuston jäsen 
1.1.2013 alkaen. Toimi valtuuston 
puheenjohtajana 2013-19. 

• Kansanedustaja 22.4.2015 alkaen, 
toimii eduskunnassa ulkoasiainva-
liokunnan ja valtiovarainvaliokun-
nan jäsenenä sekä Suomen Pankin 
tilintarkastajissa 

• Elinkeinoministeri 6.6.2019-
9.12.2019, valtiovarainministeri 
10.12.2019-8.6.2020 

• Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, 
venäjä, ranska, saksa

Tietoa Katrista tiiviisti

Eduskunnan käsittelyssä oleva sosi-
aali- ja terveyspalveluiden uudistus 
sisälsi Kemissä sijaitsevan Länsi- 
Pohjan keskussairaalan kannalta 
epämiellyttävän yllätyksen. Syksyllä 
eduskunnalle annetun esityksen 
mukaan kahdelle Suomen pienim-
mälle keskussairaalalle Kemiin ja 
Savonlinnaan annetaan ainoastaan 
määräaikainen erikoissairaanhoidon 
päivystysoikeus vuoteen 2032 asti. 
Muilla keskussairaaloilla vastaavaa 
määräaikaa erikoissairaanhoidolle 
ei ole, vaan ne ovat kuten tähänkin 
asti toistaiseksi voimassa olevia ja 
pysyviä sairaaloita.

Lapin ja Etelä-Savon maakuntia 
lukuunottamatta jokaisessa tule- 
vassa hyvinvointialueessa on yksi 
keskussairaalaa. Lapissa ja Etelä-Sa-
vossa keskussairaaloita on kaksi, 
Rovaniemellä ja Kemissä sekä Mik-
kelissä ja Savonlinnassa. Ilmeisesti 
pienimmille Kemin ja Savonlinnan 
keskussairaaloille asetetussa eri-
koissairaanhoidon määräajassa on 

tarkoituksena mahdollistaa vuosi-
kymmenen kuluessa säästö Kemin 
ja Savonlinnan seudun ihmisten 
erikoissairaanhoidon palveluiden 
saatavuutta heikentämällä.

Kymmenen vuoden määräaika 
erikoissairaanhoidon palveluiden 
järjestämisessä luo epävarmuutta 
paitsi alueen ihmisten vaativam-
man sairaanhoidon palveluiden 
turvaamiselle sekä ammattilaisten 
rekrytoimisille. Nuorten lääkäreiden 
ja sairaanhoitajien houkutteleminen 
työntekijöiksi vaikeutuu, jos ei ole 
varmuutta työpaikan pysyvyydestä 
kuin vuosikymmeneksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan 
käsitellessä sote-lakiesitystä, on 
välttämätöntä, että tämä erikoissai-
raanhoidon määräaika poistetaan 
laista ja myös Länsi-Pohjan kes-
kussairaalalla on edelleen pysyvä 
mahdollisuus huolehtia Meri-Lapin 
alueen ihmisten erikoissairaanhoi-
don palveluista.

Katrihan on jo kansanedustaja - miksi 
hänet pitäisi valita vielä valtuustoon?
Katri on ollut mukana Tornion kuntapolitiikassa jo ennen edus-
kuntaan valintaansa. Hän toimi lautakuntatyössä 2009–12 ja 
vuoden 2013 alusta lähtien valtuutettuna. Katrin myötä Tornion 
kunnallishallinnolla on suora yhteys valtakunnan päätöksente-
koon, ja kun Katri on mukana Tornion valtuustossa, on hänellä 
tiivis tuntuma Tornion kaupungin asioihin.

Katri toimi ansiokkaasti jopa kaupunginvaltuuston puheenjoh-
tajana yli neljä vuotta samaan aikaan kuin toimi kansanedusta-
jana. Hän on kyennyt siis sovittamaan aikatauluunsa molemmat 
tehtävät.

Katri nyt menee muutenkin läpi, niin nyt 
kannattaa äänestää muita ehdokkaita?
Kukaan ei mene äänittä läpi. On vanha konsti heikentää jonkun 
kannatusta alkamalla synnyttää mielialaa, että joku tulee ilman 
muuta valituksi. Johannes Virolainenkin putosi kerran eduskun-
nasta, kun liian moni kuvitteli hänen voivan tulla valituksi ”omal-
la painollaan”.

Mitä merkitystä sillä on, saako Katri 
paljon ääniä?
Katrin saamaa kannatusta seurataan maakunnan mediassa ja 
epäilemättä nyt valtakunnantasoa myöten. Kuinka vahva luot-
to hänellä on omiensa parissa, vaikuttaa erittäin voimakkaasti 
siihen, miten hyvin hän voi jatkossa ajaa torniolaisten asioita. 
Jos Katrin painoarvo politiikassa heikkenee, samalla heikkenevät 
myös kanavat Tornion ja torniolaisten edunvalvonnassa.

Onhan se Katri hyvä ehdokas, mutta 
pitäähän sinne muitakin valita?
Jokainen äänestää parhaaksi katsomaansa ehdokasta. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, että suomalaisessa vaalitavassa ääni paitsi 
ehdok- kaan, niin myös hänen ehdokaslistansa hyväksi. Katrille 
annettu ääni vahvistaa koko Keskustan listaa, ja mitä enemmän 
ääniä Katri saa, niin sitä enemmän keskustalaisia valtuutettuja ja 
mahdollisesti myös uusia ehdokkaita menee läpi.

Esimerkiksi viime kuntavaaleissa Katri sai 784 ääntä, kun Keskus-
tan lista sai yhteensä 4714 ääntä. Keskusta sai Tornion valtuus-
toon 22 valtuutettua. Ilman Katrin ääniä Keskusta olisi saanut 
vain 18 valtuutettua. Hänen keräämillään äänillä tuli siis valituksi 
neljä valtuutettua.

Vaalit käydään nyt poikkeusoloissa. Toivomme, että äänestyspro-
sentti muodostuu silti korkeaksi.

Tunnemme Katri Kulmunin työn ja toiminnan kotikaupunkimme 
puolesta yli 12 vuoden ajalta. Torniolaisina äänestäjinä vetoamme 
teihin, että käytte äänestämässä ja että mahdollisimman moni an-
taisi näissä vaaleissa äänensä Katrille:

Hyvät äänestäjät

Miia Luonua-Bajrami 
Risto Esko
Mirja Kuusimaa 
Pentti Leipälä 
Hannu Palosaari 
Eero Rättyä

Kaisa Rättyä 
Marko Salminen 
Matti Salminen 
Paula Salminen 
Lea Silvander
Raimo Silvader



TUNNEMME KATRIN - LUOTAMME KATRIIN!

Tornio on Suomen 
teollistuneimpia kaupunkeja
Meri-Lappi on yksi Suomen teollistu-
neimmista alueista. Tilastokeskuksen 
mukaan vielä vuoden 2019 lopussa 
seutukunnassa työskenteli teolli-
suuden palveluksessa lähes 5000 
henkeä. Valitettavasti Kemin Veitsi-
luodon tehdaslakkautuksen jälkeen 
tuosta luvusta lähtee pahimmillaan 
pois suoraan noin 700 työpaikkaa. 
Uuden yritystoiminnan saaminen 
Veitsiluodon alueella palvelee koko 
Meri-Lappia.

Tornion kaupungissa arvioidaan ole-
van noin 150 teollisuusyritystä. Seu-
tukuntamme isojen tehtaiden imussa 
rakentuneet teollisuuden kunnossa-
pidon sekä metalli- ja konepaja-alan 
alihankintaketjut ovat kasvaneet 
merkittäviksi työllistäjiksi.

Outokummun terästehdas on yksi 
Suomen suurimmista sähkönkäyt-
täjistä. Kansallisten energiaverojen 
tasot heijastuvat Meri-Lapin teh-
taiden kilpailukykyyn välittömästi. 
Outokummun terästehtaan ehdoton 
etu on Euroopan ainoa kromikaivos 
Elijärvellä. Kromi on välttämätön osa 
ruostumattoman teräksen valmistus-
ta.

Kansallisen teollisuuspolitiikan 
merkitys Tornion ja Kemin tehtaille 
on valtava. Teollisuuden sähköveron 

alentaminen alimmalle mahdollisel-
le eurooppalaiselle tasolle kuluvan 
vuoden alusta toi Outokummun 
terästehtaan sähköveron samaan, 
missä on se ollut Tornionjoen länsi-
puolella Ruotsissa jo pitkään.

Kansallisesti teollisuuden sähkön 
hintaa on myös kompensoitu ja tätä 
niin kutsuttua sähköistämisen tukea 
nyt myös jatketaan.

Kotimaisen teollisuuden merkitys 
on keskeinen suomalaisten työlli-
syyden ja verotulojen kannalta. Ne 
kanavoivat hyvinvointiyhteiskunnan 
palveluita kuten sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa sekä koulutusmahdolli-
suuksia.

Suomalaista teollisuutta kannattaisi 
ajatella myös ilmastotekona ottaen 
huomioon suomalaisen tiukan ym-
päristölainsäädännön ja maailman 
markkinoiden kysynnän. Ruostuma-
tonta terästä ja kartonkia tehdään 
joka tapauksessa aina jossain. Ne 
ovat välttämättömiä tuotteita mo-
dernissa yhteiskunnassa. On suoma-
laisen työn, hyvinvointiyhteiskun-
nan sekä ilmaston etu, että tehtaat 
toimivat Suomessa eivätkä alemman 
ympäristönormiston maissa.

Melko nuoresta iästään (33 v.) 
huolimatta Katrilla on yli 12 

vuoden kokemus Tornion kaupungin 
eri luottamustehtävien hoitamisesta.

Poliittisissa tehtävissään hän on 
ajanut aina tiukasti hyviä liiken-

neyhteyksiä Tornioon ja puolustanut 
alueen peruspalveluita.

Keskittämällä äänet Katrille 
varmistamme, että hänen työnsä 

Tornion hyväksi voi jatkua!

VAHVAN TORNION 
PUOLESTA KESKITÄMME 

ÄÄNET KATRILLE!
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