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Eduskuntavaalit 2015 – ylöjärveläiset kansanedustajaehdokkaat

Jussi Kytömäki, Vihreä liitto

Huomio koulutukseen
ja energiaratkaisuihin
Sote- ja kuntauudistus
ovat Suomelle isoja asioita, mutta koko planeetan
kannalta tärkeämpää olisi
ratkaista energiankulutukseemme liittyvät ongelmat. Hyvä energiapolitiikka tuottaa myös työtä ja
hyvinvointia.

kin työn vastaanottaminen kannattaisi. Hoiva-alalle syntyisi pienimuotoista viriketyötä ja muita
hankkeita, joista voisi kehittyä
vaikka yritystoimintaa.
Pirkanmaalaisena eduskuntaehdokkaana Kytömäelle tärkeä
kysymys on lähijunaliikenteen
kehittäminen. Ylöjärveltäkin
pitäisi päästä paikallisjunalla
Tampereelle, ja täältä pohjoiseen tarvittaisiin lisäraide sekä
ohituskaistoja, jotka olisivat oikorataa halvempi ratkaisu.
– Nyt lasketaan, ettei tila riitä.
Automaation kehittäminen ratkaisisi tämän ongelman. Kun
ohjelmat kehittyvät, junat voivat
kulkea aiempaa tiheämmin, Jussi Kytömäki ennakoi.
– Joukkoliikennettä voisi kehittää myös Tampereelta Ylöjärvelle ulottuvalla ratikkaverkostolla. Ratikkahanketta voitaisiin
viedä eteenpäin yhdessä Turun
kanssa ja siten voitaisiin saada
säästöjä.
Pirkanmaan liikennehankkeet
etenisivät Kytömäen mielestä
varmimmin, jos maakuntaan
saataisiin oma liikenne- ja kuntaministeri tai vaikkapa energiaministeri. Siinä roolissa hän näkisi
mielellään puoluetoverinsa Satu
Hassin.
– Ministerin työssä tarvitaan
kokemusta. Vaaleissa on nyt aika
paljon aivan uusia ehdokkaita,
joiden joukosta voi olla vaikea
löytää riittävää asiantuntemusta.
Kytömäen mielestä on täysin
mahdollista, että ensi kaudella
näemme myös ylöjärveläisen
kansanedustajan.
– Meitä ehdokkaita on moitittu
siitä, että meitä on liikaa, mutta
jos olisi vain yksi paikallinen ehdokas, eivät kaikki häntä äänestäisi. Ratkaisevaa läpimenolle on
vahva tuki kotikunnassa. Sen lisäksi pitää kerätä todella paljon
ääniä muualta Pirkanmaalta.
Tulevan hallituksen muodostavat Jussi Kytömäen mukaan
ne, jotka sitoutuvat vaalivoittajien tavoitteisiin.
– Hallitusohjelmassa on oltava
yksimielisyys sotesta ja energiapolitiikasta, jossa on aika siirtyä ydinvoimasta nykyaikaan.
Koulutuksen on oltava keskeinen kehitysalue, ja vihreänä
poliitikkona toivon myös, että
sitoutuisimme sopeuttamaan
elämänmenon luonnonvarojen
asettamiin rajoihin.
Kansanedustajan palkan Kytömäki toivoo pysyvän tässä taloustilanteessa ennallaan.

Susanna Viljanen
Usealle Ylöjärven lukion käyneelle sukupolvelle tuttu matematiikan ja fysiikan lehtori Jussi
Kytömäki (vihr.) pyrkii eduskuntaan, jotta päätöksenteossa
pidettäisiin huolta ihmisestä ja
luonnosta.
– Ihmisestä huolehtiminen on
vähentynyt. Kotona asuvista vanhuksista on pidettävä huolta. On
oltava turvaa ja virikkeitä, huhtikuussa 67 vuotta täyttävä eduskuntaehdokas painottaa.
– Yksin kotona asuvat vanhukset kokevat paljon pelkoa
ja turvattomuutta. Monesti he
kuormittavat sitten terveyskeskuksia, kun muualla ei ketään,
jonka puoleen kääntyä.
Kytömäki muistuttaa, että
Suomessa on yli miljoona yli
65-vuotiasta. Vanhustenhoitoon
on pian löydettävä uusia käytäntöjä, uudenlaista koulutusta
ja yhteisvastuuta.
– Ylöjärvellä moni yhdistys ja
yhteisö jo tekee sellaista vapaaehtoistyötä, jota jatkossa tarvitaan nykyistä enemmän. Entäpä
jos nuoret eläkeläiset huolehtisivat vanhoista eläkeläisistä ja helpottaisivat näin omaisten arkea,
Kytömäki ehdottaa.

Naavaparta
vaatii kehitystä
Naavaparraksi itseään tituleeraavaa Kytömäkeä sieppaa se,
että luonnonsuojelu sekä koulutus- ja energiapolitiikka ovat
väistyvän hallituksen kaudella
kärsineet takaiskuja. Hän vaatii
satsaamista energia-alan koulutukseen ja tutkimustyöhön.
Uudet innovaatiot tuottaisivat
vientituotteita ja työpaikkoja.
– Jos aurinkoenergian hyödyntämistä ja varastointia kehitettäisiin vastaavilla summilla,
joita olemme upottaneet ydinvoiman tukemiseen, saisimme
vientikelpoista teknologiaa, Kytömäki korostaa.
– Monessa muussa maassa
aurinko- ja tuulienergiaa hyödynnetään jo aivan eri mitassa kuin
meillä. Meidän pitäisi kiireesti
mennä mukaan kansainvälisen
koulutuksen ja yhteistyön virtaan
– olemme jäämässä tämän junan kyydistä.
Kytömäen mielestä olemme
jääneet jo toisestakin nykyajan
junasta. Olemme nimittäin kaukana maailman kärjestä tietokoneavusteisessa opetuksessa.
Hän kertoo, että erityisesti kehittyvät maat ovat loikanneet tällä
alalla rajusti eteenpäin.
– Tietokoneiden avulla opiskeltaessa päästään käsiksi uusimpaan tietoon ja myös hyvät
oppilaat voivat edetä omaan
tahtiinsa, vaikka opettajan aika
kuluisikin heikkojen oppilaiden
opastamiseen. Valtiovallan pitäisi nyt tukea opettajien koulutusta
ja päätelaitteiden hankintaa.

Sote hoidettava
valtion rahoilla
Sosiaali- ja terveyspalveluiden
rakenneuudistuksesta Jussi Kytömäellä on selkeä näkemys:
erikoissairaanhoito ja vaativa
sosiaalityö pitäisi hoitaa valtion
rahoilla eikä niin, että erilaiset
kunnat yrittävät selvitä kukin
omin nokkineen omista haasteistaan.
Perusterveydenhuoltoon ja
muihin lähipalveluihin tarvitaan
ennalta ehkäisevää otetta. Kytömäki hankkisi palveluita pieniltä

toimijoilta sekä yhteiskunnallisilta yrityksiltä, joissa vähintään
puolet voitosta käytettäisiin työn
kehittämiseen ja yhteiseen hyvän.
Jussi Kytömäen näkemyksen
mukaan kuntauudistus toteutuu
soten ehdoilla. Sosiaali- ja terveysmenot ovat kuntien suurin
kustannuserä, joten kuntakokonaisuuksista voidaan päättää
vasta soteuudistuksen sisällön
varmistuttua.
Asukaslautakunnassakin vaikuttanut Kytömäki vaatii, että olipa kuntarakenne mikä tahansa,

lähipalveluiden järjestämisestä
on myös päätettävä lähellä.
Asukkailla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa.
Jussi Kytömäki painottaa, että
rakenteellisten uudistusten valmistelussa säädösten kohteet
eli kunnat tarvitsevat riittävästi
aikaa tutustua asioihin ja kommentoida esityksiä.
– Soteuudistuksen valmistelua
johtivat poliitikot, jotka yrittivät
viime metreillä saada soteuudistuksen maaliin. Esitys ei pysynyt
perustuslain rajoissa, kun laatijat
miettivät lähinnä omaa poliittista

tulevaisuuttaan, Kytömäki moittii.
– Lainsäädännössä toivoisin nykyistä suurempaa roolia
asiantuntijoille ja heidän analyyseilleen. Poliittisia avustajia
voitaisiin vähentää.

Perustulo kokeeksi
Pirkanmaalle
Työttömyyttä ja pienyrittäjien ongelmia Kytömäki korjaisi perustulolla, jonka kokeilemisen voisi
vaikka aloittaa Pirkanmaalta.
– Perustulon ansiosta pienen-
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