
O
len 57v. insinööri, 
elän avioliitossa 
 ja meillä on kaksi 
aikuista lasta. 

 Toimin Stora Ensossa 
 IT-päällikkönä. 
Vastuullani on Imatran, Varkau-
den sekä Uimaharjun tehtaiden 
tietohallinto. 

Tehtäviin kasvaminen
Elämänopit viisilapsisessa per-
heessä Imatran Rautatehtaan ka-
sarmeilla, kouluttivat ”kasarmin 
kakaran” jo varhain suomalaisen 
yhteiskunnan perustotuuksiin. 
Etujen sijaan vaadimme oikeu-
denmukaisuutta. Kodin lisäksi 
harrastukseni, jääkiekko ja partio 
kasvattivat elämän näkemyksen 
itsekeskeisyyden sijaan yhteisö-
keskeiseksi ja avarakatseiseksi il-
man pakottavaa paatosta. Varus-
miespalveluksen suoritin ilmavoi-
missa apumekaanikkona. Sotilas-
arvoltani olen alikersantti. Am-
mattiopintoni Imatralla ja Helsin-
gissä sekä työhön liittyvät koulu-
tukseni USA:ssa ja Kanadassa 
opettivat kunnioittamaan suoma-
laista yhteiskuntaa ja tervettä 
isänmaallisuutta. Jääkiekko, pur-
jehdus ja kirjallisuus ovat keskei-
simmät harrastukseni.

Verotukseen ja perustukiin 
on tehtävä korjaus
Elintasomme ylläpitoon otetusta 
miljardien velasta huolimatta köy-
hyys on vain kasvanut. Tilanne on 
kestämätön. Pääomaveroa on 
nostettava ja progressiivinen ve-
rotus on saatava toimivaksi. Jokai-
sen terveen ja työkykyisen kansa-
laisen on otettava aiempaa enem-
män vastuuta omasta terveydes-
tään, perheestään ja elämästään. 
Kuntien sekä valtion tukitoimia 
on tarkasteltava tätä taustaa vas-
ten. Lapset, vanhukset ja eri ta-
voin vammautuneet tarvitsevat 
lakisääteisen tuen lisäksi lähiyh-
teisön tukea, heitä me emme saa 
unohtaa. 

Yritysten kilpailukyky 
on turvattava
Teollisuuden kilpailukyky on tur-
vattava ja palvelujen kotimaista 
tuotantoa kehitettävä. Suomi elää 
vientiteollisuuden varassa, joten 
energiantuotantomme on oltava 
varmalla pohjalla. On investoiva 
ihmiseen, koulutukseen ja tutki-

mukseen. Korkean elintason yllä-
pito vaatii huippuosaamisen li-
säksi huippulaatua kaikessa teke-
misessämme. Paikallisten pienten 
ja keskisuurten yritysten toimin-
nan turvaaminen on otettava 
huomioon kuntahallinnon pää-
töksissä.

Kansanedustajaeh-
dokkuus vaatii aatet-
ta, rohkeutta, sitkeyt-
tä ja kannattajia, jotka 
uskovat ja luottavat 
ehdokkaaseen ja ha-
luavat hänet päättä-
mään yhteisistä asi-
oista. 

Olin eduskunnassa 
yhteensä 15 vuotta Vuoksenniskan työväen-
yhdistyksen (VTY) omana kansanedustajana 
ja 10 vuotta ministerinä. Ensimmäisen kau-
den jälkeen putosin, mutta sain kokea ystä-
vien yhteistyön ja voiman kantavan uudel-
leenvalintaan. Silloin opin tuntemaan Ante-
ro Latun. Kun oli vaikeinta, Anterosta löytyi 
ystävä, joka oli ensimmäisten joukossa tuke-
massa vaalityössä hyvillä neuvoilla ja jalka-

työllä. Sellaiseen ihmiseen voi luottaa. 

Antero on edennyt työelämässä asiantunti-
jana, mutta aate ei ole vaihtunut, vaikka me-
nestystä ja kokemusta on karttunut. Anterol-
la on järki päässä ja ymmärrys sekä toisista 
ihmisistä välittäminen sydämessään. 
Meidän arvostamamme suomalainen hyvin-
vointimalli, jossa pidetään huolta lapsista, 
sairaista, työkyvyttömistä, työttömistä ja 
vanhuksista, on huonossa kunnossa. Eriar-
voisuus ja syrjäytyminen ovat suurin yhteis-
kunnallinen uhkamme. Nyt tarvitaan sosiali-
demokraattista aatetta sekä rohkeutta pu-
hua ja toimia. Anterosta tulee hyvä kansan-
edustaja. 

Sinikka Mönkäre
ex-kansanedustaja 
ja ministeri 

Ja vielä lisäksi lauantaiaamun huumaa
Kun muut vielä nukkuvat, kiiruhdan lauantaisin jäähallille. Siniset vastaan 
Keltaiset on legendaarinen klo 7-8 pelattava senioreiden jääkiekko-ottelu. 
Matsin jälkeen TB:lle; Sillileipä, keltainen Jaffa ja kahvi avaavat uuden päi-
vän…

48Antero  
Lattu
• Imatran kaupunginvaltuuston ja 
   -hallituksen jäsen
• Yritystilat Oy:n hallituksen puheenjohtaja
• SDP:n energia- ja ilmastotyöryhmän jäsen
• Nordean pankkivalvoja

www.anterolattu.net
antero.lattu@netti.fi
puh. 0400 554 379

Mistä ystävä tunnetaan 
– Antero on aatteen miesTeollisuuden terveisten viemiseen 

eduskuntaan tarvitaan alan osaaja

Tulevina vuosina tar-
vitsemme valtakun-
nan ja EU:n tasolla uu-
denlaista tietämystä 
sekä käytännön insi-
nööriosaamista kehit-
tääksemme nykyistä 
yhteiskuntarakennet-
tamme yhä enemmän 
ja enemmän kansain-
väliseen suuntaan. 

Insinööritiede on asia, jonka omaavia kan-
sanedustajia ei ole liikaa, kun katsomme 
minkälaisessa yhteiskunnan-, tekniikan- ja 
talouselämän myllerryksessä viimeisinä vuo-
sina olemme eläneet. 
Tulevissa vaaleissa kansanedustajaehdok-
kaina on alle 100 insinööritieteen edustajaa. 
Näistä alle 10% SDP ehdokaslistalla. Tämän 
päivän kansanedustajaksi tulee hakea alan-
sa asiantuntija, kielitaitoinen ja yhteistyöky-
kyinen henkilö, jolla on aito kiinnostus niin 
kansallisen kuin kansainväliseen politiik-
kaan. 
Itse lähden Antero Latun tukijaksi monesta-
kin syystä. Olen tuntenut hänet yli kaksi vuo-
sikymmentä, tiedän hänen tarmonsa sekä 
ajatuksensa insinöörimaailman asioiden ke-
hittämisessä. Miksi häneltä ei löytyisi samaa 
tarmoa ja innovointia myös kaikkia kosketta-
vien yhteiskunnallisten asioiden hoitamises-
sa ja kehittämisessä. 

Olen ollut yhteistyössä hänen kanssaan usei-
ta vuosia, tunnen hänen arvomaailmansa 
niin talouselämässä kuin inhimillisen hyvin-
voinnin sekä pahoinvoinnin yhteiskunnassa. 
Olemme keskustelleet mitä ja miksi yhteis-
kunnalliset asiat tulisi pystyä hoitamaan niin 

tai näin, eli kuuntelemalla, kuuntelemalla ja 
päättämällä asiat, selvin perusteluin, oikeu-
denmukaisesti. 
Kun ihminen tuntee politiikan menneisyy-
den, näkee yhteiskunnan tulevaisuuteen ja 
haluaa palavasti yhteisten asioiden vaikutta-
jaksi, on hyvät perusteet toimia hänen tule-
vien asioiden sekä tekojen tukijana. 

Kaakkoissuomalainen insinööri Antero Lattu 
on elänyt siinä teräs- ja metsäteollisuuden 
maailmassa, joka nyt tarvitsee potkua tuo-
maan ulkomaista ”rahaa” suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Näkemystensä sekä saatujen 
kokemusten pohjalta uskon hänellä olevan 
”mäen taakse” näkökykyä sekä riittävää roh-
keutta viedä maakuntamme uudenlaiselle 
sivistysvaltion kehitysuralle tulevina vuosi-
na. 
Hänen vahvuuksiaan ovat mm:
– poliittisen lähihistorian vahva tuntemus
– hyvä tuntemus suomalaisesta perusteolli-
suudesta
– vahva asiantuntemus tietotekniikasta sekä 
ilmasto- ja energia-asioista
– yli 30v. työkokemus, tietotaitoa ja ymmär-
rys jatkuvan oppimisen merkityksestä
– Antero Lattu on vahvistus kaakkoissuoma-
laiseen talouselämään, tulevaisuuden vaati-
man monipuolisen elinkeinoelämän kehit-
täjänä 

Veikko Hämäläinen
sitoutumaton
YTN metsätaustaryhmän
jäsen
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