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- Perinteisiä Isänmaallisia arvoja kunnioittava lehti -

”Sote-rauha” 
SOITEssa s.2-3

SUOMALAISTEN
OMA LINJA

Oikeudenmukainen ja lapsiystävällinen Suomi
Lapsilisä korotetaan ensimmäisestä lapsesta 200 euroon/kk. Kotihoidontuki on lapsiperheiden etuoikeus lapsen 3-vuoteen asti. Kotihoidontuki nostettava 

alle 3-vuotiailta 600 euroon/kk. Lapsiperheiden oikeutta itse päättää tukien sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta vahvistetaan.

Eläke vähintään 1000 euroon/kk
Pienimmät eläkkeet nostetaan 1000 euroon. (Hallituskauden mittaisella ohjelmalla vuoteen 2023 mennessä)

Julkiset peruspalvelut on oltava lähellä ihmisiä
Palvelujen alasajo ja keskittäminen lopetetaan. Synnytykset, syöpähoidot ja muut yleiset leikkaukset säilytetään nykyisissä sairaaloissa. 

Maaseudun asukkaiden palvelut turvataan.

Suomalaisten turvallisuus  
on tärkein

Laittomasti maassa oleskelevat ja rikoksentekijät karkotetaan 
välittömästi, pikapalautukset käyttöön. Suomessa eletään 
Suomen lakien mukaisesti. Rajavalvonta turvaa Suomea ja 

suomalaisia.

Jyrkkä ei EU:n liittovaltiolle, 
EU:n yhteiselle puolustukselle ja 

Natolle
Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Suomi on linjani. Ehdoton 

ei EU:n yhteiselle puolustukselle ja yhteiselle talous- ja 
sosiaalipolitiikalle. Ehdoton ei Natolle. Itsenäinen ja uskottava 

ulkopolitiikka ja kunnossa olevat puolustusvoimat ovat paras tae 
rauhalle Suomen rajoilla.
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SAMI
KILPELÄINEN

OULUN VAALIPIIRI
Kansalaispuolueen puheenjohtaja,
agronomi, valtiotieteiden maisteri

hankintajohtaja, urheilumies

puh. 050 383 1755
www.samikilpelainen.fi

Tule tapaamaan:
to 21.3. klo 9.30 Kaustinen K-market, 
klo 11.30 Ylivieska K-Citymarket, klo 13.00 Nivala K-Supermarket,
klo 15.00 Kokkola Purje ja klo 17.15 Vaasan tori
pe 22.3. klo 18 Seinäjoen ravirata

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4. Ennakkoäänestys 3.-9.4.

PIIA
K AT T E L U S

VAASAN VAALIPIIRI
Kansalaispuolueen varapj., 

hallintotieteidenmaisteri, poliisi
kolmen lapsen äiti

puh. 040 586 8401
www.piiakattelus.fi
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Kilpeläisen Juntta

33 212 kpl jakelualueelle Kokkola, Kälviä, 
Lohtaja, Kaustinen, Perho, Ylivieska, 
Nivala. 

Päätoimittaja: Piia Kattelus /
seinajokinenlehti@gmail.com

Toimitusjohtaja: 
Sami Kilpeläinen / 050 383 1755
sami@samikilpelainen.fi

Ulkoasu ja taitto: 
Graafinen toimisto Seria

Kustantaja: Seinäjokinen-lehti Oy

Jakelu: P-S Suorajakelu Oy, 
Kokkolan Jakelu Oy, Posti-Kusti

Painopaikka: I-Print Oy

nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 9.5.

Painovalmis ilmoitusmateriaali CMYK-
väreissä, resoluutio 200 dpi, Press 
optimoitu PDF-tiedosto,
kirjasimet mukaan liitettynä.

- Perinteisiä isänmaan arvoja 
kunnioittava lehti -

Ilmestymispäivä 20.3.2019

Maa- ja metsä-
talous tarvitsee 
puolustajia

Lapsi-
ystävällinen 
Suomi

Suomessa syntyy aivan liian vähän lapsia. Suomen väkiluku kas-
vaa kuitenkin, johtuen voimakkaasta maahanmuutosta. Sitä, onko 
tämä kehityskulku kestävä, voi jokainen miettiä tykönään. Minä 
olen tästä huolissani. Väkiluvun kasvu ei kuitenkaan pitäisi olla 
itseisarvo, mutta kansakuntamme tulevaisuuden kannalta hedel-
mällisyysluvun tulisi olla nykyistä korkeampi, jotta edes nykyinen 
väestömäärä säilyisi.

Mannerheimin lastensuojeluliiton vaalipaneelissa keskustelimme 
lapsiystävällisestä Suomesta, lempilapsestani. Olen sitä mieltä, 
että lapsilisää tulisi korottaa samoin kuin kotihoidontukea. Lisäk-
si työ-ja perhe-elämän yhteensovittamista tulee vahvistaa, jotta 
lapsiperheet saavat joustoa ruuhkavuosiin. Kotona lastaan hoita-
vaa vanhempaa ei pidä syyllistää, vaan tukea ja arvostaa. Kotihoi-
dontuki on perheiden etuoikeus lapsen kolmeen ikävuoteen asti. 
Päätösvaltaa perheiden hyvinvoinnista ei pidä antaa Elinkeinoelä-
män keskusliitoille, kauppakamareille tai vastaaville, joiden pää-
määränä on saada pienten lasten äidit mahdollisimman pian syn-
nytysosastoilta sorvin ääreen, jotta talouselämän rattaat pyörivät.

Lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt. Myös sellaisissa perheissä, 
joissa kummatkin vanhemmat käyvät töissä. Mikä on vikana, jos 
palkalle ei enää elä saatikka elätä perhettä? Ongelma ei välttämättä 
ole palkkauksessa, vaan siinä, että asumisen, elämisen ja liikku-
misen kustannukset ovat nousseet kohtuuttomiksi. Toki elämän-
tilanteet vaihtelevat ja niukkuutta olisi jokaisen siedettävä jossain 
elämänvaiheessa, mutta jos huoli pärjäämisestä on jokapäiväistä, 
ja täten tulppana perheen perustamiselle, koska lapsen syntymä 
saisi talouden sekaisin, on jossain pahasti vikaa.

Päivähoitomaksut on porrastettu tulojen mukaan. Tulojen yläpää-
hän voisi ottaa korkeamman maksuluokan hyvätuloisille ja vas-
taavasti alentaa päivähoitomaksua pieni- ja keskituloisten osalta. 
Päivähoitomaksuahan ei tarvitse maksaa, jos tulot jäävät tietyn ta-
son alapuolelle eli kaikkein heikommassa taloudellisessa asemassa 
kuuluvat automaattisesti ”nollamaksuluokkaan”.

Perheitä ja erityisesti lapsia arvostava politiikka on ennenkaikkea 
konkreettisia tekoja. Tukien korotukset, ongelmien ennaltaehkäisy 
ja koteihin tuotava matalan kynnyksen apu ovat tästä esimerkke-
jä. Perheitä tulee tukea kokonaisvaltaisesti neuvoloista lähtien ja 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On helpompi rakentaa eh-
jää kuin korjata rikki mennyttä.

Piia Kattelus
Päätoimittaja

Suomalaiset metsät kasvavat viimeisimmän metsien 11. inven-
toinnin mukaan jo noin 107 miljoonaa kuutiota vuodessa ja kasvu 
kiihtyy. Opiskellessani viime vuosituhannen lopulla maatalous- ja 
metsätieteiden maisteriksi, oli 8. inventointi 90-luvun puolivälistä 
laskenut puuston kasvuksi 77,7 miljoona kuutiota. Metsien kasvu 
on siis reilussa parissa kymmenessä vuodessa noussut 30 miljoo-
naa kuutiota. 

Ilmastokeskustelu on lähtenyt useissa vaalikeskusteluissa ns. ’la-
pasesta’. Metsän- ja maanomistajien muutamassa vuosikymme-
nessä hankkima metsien hiilinielu on jo EU:n LULUCF-asetuksella 
sosialisoitu kovapäästöisen teollisuuden käytettäväksi. Maanvilje-
lijöiltä vaaditaan lisää, vaikka nimenomaan metsissä ja nurmipel-
loilla on tehty jo vuosikymmenet vastuullista hiilen-, fosforin- ja 
typensidontaa.

Suomen metsissä ja kotieläintaloudessa on tulevaisuudessa-
kin Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen elinkeinojen ja työllisyyden 
moottorit. Puusta saadaan jo nyt valmistettua sellun sivuvirtana 
mäntyöljyä. Sillä korvataan fossiilista muovia täysin uusiutuvaksi 
muoviksi. Samalla saadaan ainesta biodieseliin. Rakennusmateri-
aalina puun kuiduista voidaan tehdä pian kovempia rakennusma-
teriaaleja kuin betoni. 

Maataloudessa eletään EU:n pakotteiden ja Venäjän vastapakottei-
den takia kestämättömässä tilanteessa. Suomalaista maidontuot-
tajaa ja kotieläintilallista on lyöty kohtuuttomasti. 10 miljoonan 
euron EU:n kertakorvausta on seurannut pian viiden vuoden ajan 
reilusti yli puolen miljardin euron vuosittaiset viennin pienenemi-
set pakotteiden takia. Maitoala on kärsinyt eniten. Maanviljelijöi-
den kyykyttämisen on loputtava. Se on pohjoisten maakuntienkin 
tulevaisuuden kysymys.

Maanviljelijät ovat edelleen merkittävä metsänomistaja-ryhmä. 
On väärin, että ilmastokeskustelussa yritetään syyllistää maanvil-
jelijöitä. Ilmastonmuutoskeskustelu polttomoottoriautojen käyt-
tökieltoineen on karannut käsistä. Maaseudun ihmisiä kuritetaan 
vielä kohtuuttomilla sähkönsiirtomaksuillakin. 

Maaseudun ihmiset ja elinkeinot ovat vihreää taloutta ja tärkeitä 
työllistäjiä. On aika tukea tuottajia jatkuvan sanktioinnin ja syyl-
listämisen sijaan. Ruokaa ja energiaa tarvitaan joka päivä, ensi 
vuonnakin, lämpeni ilmasto tai ei.

Sami Kilpeläinen
Toimitusjohtaja

Vuonna 2018 Suomessa avattu so-
siaalisen median käyttäjille suun-
nattu Someturva-oikeuspalvelu 
auttoi viime vuonna 843 suoma-
laista. Sosiaalisessa mediassa ja 
muilla verkkoalustoilla tapahtuva 
kiusaaminen, häirintä ja erilaiset 
rikokset ovat saaneet 8-70 -vuo-
tiaat hakemaan Someturvalta apua 
tilanteeseensa. 
 ”Oulussa tapahtuneet vaka-

 Keskusta saa puoluetukea 7,3 
miljoonaa euroa, perussuomalai-
set 5,6 miljoonaa euroa, kokoomus 
5,5 miljoonaa euroa ja demarit 5,0 
miljoonaa euroa. Siniset 0 euroa ja 
Kansalaispuolue 0 euroa.
 Eduskuntavaalien mainonta 
on lähtenyt käyntiin. Kansalaisen 
silmiin pistää, miten isot puolueet 
kampanjoivat näkyvästi ja isolla ra-
halla, kun taas pienten ja uusien puo-
lueiden näkyvyys ja panostukset ovat 
pienempiä. Tämä saattaa saada kan-
salaisen ja tulevan äänestäjän hämil-
leen; miksi toiset näkyvät enemmän?
 Veronmaksajat ovat tukeneet 
Keskustaa vaalikauden aikana 30 

miljoonalla eurolla. Sillä summalla 
ostaisi neljässä vuodessa jokaiselle 
ehdokkaalle noin sata maakunta-
lehden kokosivun mainosta, valtion 
rahalla. Yhteensä viisi tuhatta mai-
nosta. Esim. Maakuntalehti Kalevassa 
sivun mainos maksaa 9000 euroa ja 
Ilkassa lähes 7500 euroa.
 Vaalirahoitusta tutkinut valtio-
tieteiden tohtori, tutkija Tomi Venho 
Turun yliopistosta toteaa, että Suo-
men puoluetukijärjestelmä on ”poik-
keuksellisen mittava ja avokätinen 
verrattuna muihin maihin”.
 -Suomen puoluetuki suosii 
poikkeuksellisen paljon vallassa ole-
via puolueita. En muista löytäneeni 
yhtään läntistä demokratiaa, jossa 
puoluetuki suosi näin vahvasti val-
lassa olevia puolueita. Samoin niitä 
tukee myös vaalijärjestelmämme, to-
teaa Venho.
 Venho kutsuukin Suomen järjes-

Puolueet ”köyhien asialla” kahmivat       puoluetukia - YLE ja maakuntalehdet 
antavat lisäksi ilmaista näkyvyyttä

telmää ’kartellisoiduksi puoluetuek-
si’ eli valtaa pitävät ovat sementoi-
neet asemansa.

Raha-automaatteja

Tomi Venho kiinnittää myös huo-
miota, että lisäksi puolueilla on po-
liittisia nuorisojärjestöjä, ajatuspa-
joja, kulttuurijärjestöjä sekä muita 
toimintoja ja vielä sieltäkin puolueet 
nappaavat oman osansa. ”Nämä suo-
sivat vakiintuneita suuria puolueita.”
 -Lain mukaan kuntien budjet-
teihin ei saisi ottaa mukaan puolue-
tukea. Asiaa kierretään mm. luot-
tamushenkilöveroilla ja joissakin 

suurimmissa kaupungeissa myös 
valtuustoryhmille maksetaan tukea, 
avaa Venho.
 -Julkinen tukijärjestelmä on 
paalutettu täysin isoilla puolueille.

Raha ei ratkaise kaikkea

Venhon mukaan Suomessa käytetään 
eduskuntavaalikampanjoissa henki-
lökohtaista rahaa tai puolueiden kes-
kusjärjestöjen kautta tulevaa rahaa. 
Puoluetuella on siten vaikutusta, sillä 
vuosien 2011 ja 2015 eduskuntavaa-
leissa isompien puolueiden vaaleihin 
käyttämä raha oli yhteensä molem-
missa vaaleissa 7-8 miljoonaa euroa. 
Lisäksi puolueiden piirijärjestöt ja 
kunnallisjärjestöt käyttävät rahaa.
 -Raha vaikuttaa vaaleihin, mut-
ta ei raha kaikkea ratkaise. Persujen 
jytky leivottiin harvinaisen pienellä 
rahalla. Viime vaaleissa SDP käytti 

ennätysbudjetin ja sai 2 miljoonalla 
eurolla ennätyshuonon tuloksen. Eli 
on vastakkaisia esimerkkejä, mutta 
toki rahalla on huomattava vaikutus, 
Venho toteaa.
 -SMP sai 1980 vaalivoiton takia 
ison puoluetuen, jonka jälkeen vali-
tus tuesta väheni. Perussuomalaiset-
kin valitti puoluetuesta vuoteen 2011 
saakka, mutta ovat olleet aika hiljaa, 
kun saivat jytkyn ja ison puoluetuen, 
Venho muistuttaa.
 -Perussuomalaiset saavat pe-
räti 5 miljoonaa euroa vuodessa, ja 
ovat saaneet kahdeksassa vuodessa 
yhteensä 40 miljoonaa euroa, Venho 
laskee.

Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työjärjestö ETYJin vaalitarkkailijat 
huolestumaan Suomen vaaleissa 
puolueiden saaman näkyvyyden epä-
tasapuolisuudesta.
 Vuoden 2011 eduskuntavaaleis-
sa ETYJin alainen ’odihr’ (Office for 
Democratic Institutions andHuman 
Rights) totesi raportissaan muun 
muassa, että ”YLEä ohjeistettiin ke-
hittämään tapoja, miten kaikki vaa-
leihin osallistuvat poliittiset puolueet 
pääsisivät oikeudenmukaisesti ja syr-
jimättä esittämään näkemyksiään.”
 Yle Pohjanmaa uutisoi 13.2.2019 
kuinka ostetun ja toimitetun aineis-
ton raja häviää. Yle ja maakuntalehdet 
ovat esittäneet itseään ”puolueetto-

mina”, mutta tähän maakuntalehtien 
puolueettomuuteen tuli kova kolaus, 
kun Pohjalainen-lehden päätoimit-
taja Toni Viljanmaa lähti ehdolle 
Kokoomuksesta vain kaksi kuukautta 
ennen vaalipäivää.
 Jopa istuvien kansanedustajien 
mielipidekirjoitusten määrän lisään-
tymistä ihmetellään. Nimetön kir-
joittaja otti lehteen yhteyttä kysyen, 
että ”miten tyhminä meitä äänestäjiä 
oikein pidetään, kun syksyllä edus-
kunnasta on ilmoitettu, etteivät laki-
esitykset etene, mutta annas olla kun 
vaalit lähestyvät, kirjoittavat istuvat 
kansanedustajat mielipidepalstoilla 
hoitavansa sitä sun tätä. Mitä siellä 
on neljä vuotta tehty?”

 Eduskuntavaaleihin liittyy tällä 
kertaa poikkeuksellisen suuri mie-
lenkiinto. Tutkija Venho toteaakin 
uusien puolueiden esiinmarssin alka-
neen Suomessa vasta viime vuosien 
aikana.
 -Ei puoluetuki ole aikanaan es-
tänyt uusia puolueita nousemasta 
eduskuntaan, kuten vihreitä tai Pe-
russuomalaisia. Puoluetuella, vaa-
lijärjestelmällä ja samaan suuntaan 
käyttyvällä medialla on merkitystä, 
mutta kun jossakin vaalipiirissä joku 
puolue menettää kannatusta, on se 
vastaavasti mahdollisuus uusille 
puolueille, päättää Venho.

Politiikan tutkijana toimiva emeri-
tusprofessori Heikki Paloheimo ar-
vioi, että liikkuvia äänestäjiä tulee 
varmasti olemaan ensi kevään vaa-
leissa paljon.
 -Nyt on myös näkyvissä, että 
on paljon ihmisiä, jotka ovat vaihta-
massa puoluetta. Perussuomalaiset ja 
keskusta tulevat menettämään pal-
jon ääniä, mutta iso osa menee myös 
nukkuviin. Kansalaispuolue voi saada 
paljon kannatusta nimenomaan kes-
kustasta ja ehkäpä perussuomalaisis-
ta, kertoo Paloheimo. 
 Paloheimo viittaa Suomen Ku-
valehden tekemään puolen vuoden 
seurantaan, joka osoitti nimenomaan 
perussuomalaisten ja keskustan ää-
nestäjien vaihtavan puoluetta vuoden 
2015 eduskuntavaaleihin nähden tai 
nukkuvan eli jättävän äänestämättä.

Vaaliliitot mahdollisuus

Yleisradion vaali-illoista katsojille 
hyvinkin tuttu eläkkeellä oleva Heik-
ki Paloheimo toteaa, että ”vaaliliitot 
parantavat olennaisesti pienten puo-

Emeritusprofessori Heikki Paloheimo:

Keskusta ja perussuomalaiset menettävät äänestäjiä
”Vaaliliitot mahdollistava pienten puolueiden ehdokkaan läpipääsyn”

Puoluetuen määrä puolueittain.

lueiden mahdollisuuksia saada edus-
tajia läpi eduskuntaan.”
 -Ne (vaaliliitot) on pienille puo-
lueille mahdollisuus. Sehän on ihan 
selvä juttu, että pienille puolueille 
vaalilittot ovat olleet merkittävä apu 
kansanedustajapaikkojen saamises-
sa, kertoo Paloheimo.
 Jos pienet puolueet ovat suu-
ren puolueen kanssa vaaliliitossa, se 
voi olla sattumanvaraista kummalta 

ehdokas menee läpi. ”Voi olla, että 
pienen puolueen äänet avittavat ison 
puolueen edustajan läpipääsyä, mut-
ta voi olla, että ison puolueen äänet 
auttavat pienen puolueen edustajaa 
menemään läpi.”
 Puolueen merkitys on vaaleis-
sa vähän heikentynyt. Kun kysytään 
’kumpi sinulle on tärkeämpi, puolue 
vai ehdokas?’, vastaa suurin piirtein 
puolet, että puolue ja toisen puolen 
mukaan ehdokas on ratkaiseva.
 -On kuitenkin selvää, että puo-
lueen sisälläkin ehdokkaalla on iso 
merkitys, muistuttaa Paloheimo.
 Politiikan tutkijoiden esitykset 
äänikynnyksen ja siten suhteellisuu-
den parantamisesta kaatuvat aina 
suurimpien puolueiden vastustuk-
seen. Kolme suurinta puoluetta saa-
vat enemmän paikkoja kuin niiden 
ääniosuus on.
 -Vaalien suhteellisuutta pitäisi 
parantaa varsinkin niissä vaalipii-
reissä, joista valitaan vain kymmen-
kunta edustajaa, päättää Paloheimo.

Keskusta (49):  7 260 575 €
PS (38):  5 630 650 €
Kokoomus (37):  5 482 475 €
SDP (34):  5 037 950 €
Sininen Tulevaisuus  0 €
Vihreät (15):  2 222 625 €
Vasemmistoliitto (12):  1 778 100 €
RKP (9):  1 333 575 €
KD (5)  740 875 €
Kansalaispuolue  0 €
Yhteensä (199)  29 486 825 €
Ahvenanmaan maakuntahallitus:  148 175 €
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 Monet etujärjestöt käyttävät ra-
haa enemmän kuin monet puolueet. 
Perusteellista selvitystä etujärjestö-
jen rahoituksesta ei ole kuitenkaan 
tehty. Venho muistuttaa, etteivät 
puolueiden kunnallisjärjestöt julkai-
se lähteitään.
 -Pimeää rahaa on edelleen liik-
keellä ja paljon, toteaa Venho.
 Ouluinen ja Seinäjokinen-leh-
tien saamat tiedot viime vaalien eh-
dokkaiden ilmoituskulujen puuttu-
misesta vaalirahailmoituksista on 
Venhon mukaan täysin mahdollista, 
ja mahdollisesti joku ulkopuolinen 
yritys on ne ilmoitukset maksa-
nut. ”En pidä kovin mahdottoma-
na, mutta en ota siihen kantaa.”

Media saa kritiikkiä

Maakuntalehtien ja YLEn toimin-
ta vaalinäkyvyydessä on saanut jopa 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-
veyspalvelukuntayhtymä Soiten 
toimitusjohtaja Minna Korkia-
koski-Västin mukaan Juha Sipilän 
hallituksen ero ja sote-ratkaisun 
kaatuminen ei ole vakava paikka 
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja ter-
veyspalveluille.
 -Minulla on hyvin levollinen 
mieli. Soiten näkökulmasta tilanne 
on selkeän näköinen. Meillä on sote-
rauha, sanoo Korkiakoski-Västi.
 Soite on perustettu Sipilän hal-
litusohjelman mukaisesti 1.1.2017 ja 
siinä on mukana kaikki sosiaali- ja 
terveyspalvelualueet.
 -Soite oli hyvin valmis siirret-

Ristiriitoja herättänyt sote-osuus       kunta ei pelota Keski-Pohjanmaalla
täväksi sote:n mukaisiin palveluko-
konaisuuksiin, toteaa Korkiakoski-
Västi.

Valmius jatkaa

Keski-Pohjanmaalla on valmius jat-
kaa toimintoja kuten nyt.
 -Meillä on yhteiset potilastie-
tojärjestelmät, joten siksikin tu-
levaisuudesta on hyvin levollinen 
mieli, kertoo Korkiakoski-Västi.
 Pohjois-Suomen erityisvas-
tuualueen sairaanhoitopiirit (ERVA) 
jatkavat yhteistyötä luonnollisesti 
erikoissairaanhoidon osalta.

Osuuskunta ei 
riippuvainen sote:sta

Kainuussa ja osin Pohjois-Pohjan-
maalla suurta huolta aiheuttanut 
viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin 
ERVA-alueen suunnittelema osuus-
kunta vastaamaan erikoissairaan-
hoidon työnjaosta, ei huolestuta 
Kokkolan seudulla.
 -Osuuskunnan perustaminen ei 
ole riippuvainen sote:sta. Yksikään 
sairaanhoitopiiri ei ole tehnyt pää-
töstä osuuskunnan perustamisesta 
vielä ja valmistelu jatkuu, muistut-
taa Korkiakoski-Västi.
 Korkiakoski-Västi myöntää, 

että keskittämisasetus on kipeä ja 
varsinkin sen 7 § on edellyttänyt toi-
mia.

Henkilöstö ja 
potilaat liikkuisivat

Osuuskunnan kautta huolehdittai-
siin Korkiakoski-Västin mukaan 
riittävästä leikkausten määrästä. 
Osuuskunnan toinen yhtiö olisi ns. 
osaamispääomaa.
 -Virassa olevat lääkärit ja am-
mattiosaajat voisivat toimia tätä 
kautta (osaamispääomayhtiö) eri 
sairaanhoitopiirien yksiköissä. Ei 
siirrettäisi palvelua, vaan varmistet-

taisiin keskittämisasetuksen mukai-
set minimileikkaus ym. vaatimuk-
set, taustoittaa Korkiakoski-Västi.
 Muutokset eivät koskisi muuta 
henkilökuntaa, kuten hoitohenki-
löstöä.
 Kokkolasta olisi osuuskunnan 
myötä siirtymässä pois paksusuo-
lensyöpäleikkaukset.
 -Tavoitteena on, että uuden 
osuuskunnan perustamisesta pää-
tetään viiden sairaanhoitopiirin val-
tuustoissa kesäkuun loppuun men-
nessä, paljastaa Korkiakoski-Västi.

Minna Korkiakoski-Västi
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On tullut aika ajaa 
suomalaisten asiaa

Olen Jarmo Humalajoki, isä, opettaja, sertifioitu turvallisuusasiantuntija, 
aikido-ohjaaja ja poliisihallituksen hyväksymä voimankäyttökouluttaja. 

Työskentelen turvallisuusalan opettajana Keski-Pohjanmaan am-
mattiopistossa. Asun Kokkolassa rakentamas-

sani hirsitalossa. Perheeseeni kuuluvat 
vaimoni lisäksi kolme lasta.

Olen saanut syntyä ja kasvaa turval-
lisessa ympäristössä Etelä-Pohjan-
maalla, Alajärvellä – seitsemänlap-
sisen yrittäjäperheen kolmanneksi 

nuorimpana.

Kotoa saamani kas-
vatus oli kristillinen, 

tiukka mutta rakastava. Työn tekemisen 
ja asioihin tarttumisen opin myös varhain, 
isäni ja äitini siivousalan yrityksessä - tästä 
kaikesta olen vanhemmilleni kiitollinen. 
Siivous- ja kiinteistöhuolto sekä raken-
nusala ovat tuttuja, mutta leipäni olen 
ansainnut turvallisuusalla. Turvallisuusa-
lalle lähdön myötä myös itsepuolustus-
lajit ovat tulee tutuiksi ja osaksi arkea. 
Olen tehnyt vartijan ja järjestyksenval-
vojan töitä eri puolilla Pohjanmaata 
- matkan varrella olen saavuttanut 
sertifioidun turvallisuusasiantuntijan 
pätevyyden, käynyt alan koulutta-
jakoulutukset sekä opettajan pedagogiset 
opinnot ammattikorkeakoulussa Tampereella.

Miten minä kehittäisin Suomea?

Ensinnäkin koulujärjestelmäämme tulee palauttaa terve, biologiaan 
perustuva sukupuolikasvatus. Nykyisissä Opetushallituksen seksuaa-
likasvatusjulkaisuissa korostuvat ideologiset uskomukset – suuntaus 
on väärä ja älyllisesti epärehellinen - tyttö on edelleen tyttö ja poika 
on poika.

Toisaalta paljon on tehtävää myös kansalaistemme toimintakyvyn 
ylläpitämisessä, muun muassa tuomalla ennaltaehkäisevä terveys-
liikunta ja toimintakykyä lisäävät harjoitteet osaksi koulujen arkea. 
Opettajana havaitsen vuosi vuodelta, että yhä nuoremmilla on tuki- 
ja liikuntaelinsairauksia ja siten huolestuttavia puutteita toimintaky-
vyssään – joista monet voisivat olla ennaltaehkäistävissä oikeanlaisel-
la liikkumisella.

Kolmanneksi meidän on aika olla kansallisvaltio nimeltä Suomi - on 
aika ajaa suomalaisten ja Suomen etua ja parasta. Vuosia jatkunut val-
tionyhtiöiden myynti, kansallisen maatalouden alasajo, palveluiden 
keskittäminen ja leikkauspolitiikka, joka on monella tapaa kosketta-
nut yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia, on saatava loppu-
maan. Tulevissa vaaleissa uurnilla tarvitaan ennakkoluuttomuutta ja 
rohkeutta äänestää perinteidemme ja arvojemme sekä kansallisval-
tiomme puolesta. Koti, uskonto ja isänmaa ovat arvot, jotka ovat kie-
toutuneet omintakeisesti ja erottamattomasti yhteen suomalaisen 
kansakunnan synnyssä - näitä kestäviä perusarvoja haluan vaalia myös 
jatkossa. Tämä maa kaipaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, kris-
tillistä järkiääntä. Minä lupaan ajaa sitä tietä, jota kansakuntamme 
isät ajoivat – vaalien ja varjellen kristillisiä arvoja, suomalaisten etua ja 
parasta. Tämä on linjani eduskunnassa, mikäli kansa suo minulle sen 
mahdollisuuden.

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.  •  Ennakkoäänestys 3.-9.4.

Katso Jarmon vaalivideo ja keskeiset teemat
sekä kiertueaikataulut osoitteessa www.jarmohumalajoki.fi

Työn vastapainona aikidoharrastus sekä luonnossa ja 
erätulilla vietetty aika saa mieleni rentoutumaan. Parasta 
on kuitenkin perheen yhteiset hetket ja vaikkapa ruuan 
valmistaminen, jolloin saa olla vaan Jarmo.

”

Edessä ovat eduskuntavaalit – tärkeimmät vaalit, joita kansakunta 
voi järjestää, vaikkakin on todettava, että iso osa kansallisesta 
lainsäädännöstä pohjautuu EU-tasoiseen sääntelyyn. Tästä huolimatta 
eduskunta on se paikka, josta EU-valtakin täysivaltaisen tasavaltamme 
peruskivemme, perustuslain, mukaisesti annetaan tai otetaan. 
Minulla on kunnia olla ehdokkaana Kansalaispuolueessa, vahvasti 
suomenmakuisessa kansanliikkeessä, joka pyrkii rakentamaan kansallista 
yhteistyön siltaa yli puoluerajojen ja vastata siihen huutoon, jota syvät 
kansan rivit ovat vuosia odottaneet. Viesti on käynyt hyvin selväksi 
vaalikojuilla ollessani - luottamus vanhoihin puolueisiin ja päättäjiin on 
heikko ja kansalaiset haluavat nyt muutosta – aitoa muutosta”.

”

Muistan Jarmon ala-asteen kouluarjesta rauhallisena ja 
vakaana oppilaana, hiljaisenakin - erään kerran kun olimme 
Vimpelin Lakiksella laskettelureissulla, Jarmo päästi hurjana 
päin tolppaa. Tästä kaikesta me opettajat kuulimme loppujen 
lopuksi jälkikäteen vasta muilta oppilailta! Apua!
– Tuula-ope

”
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On järkyttävää seurata mihin halli-
tuksen harjoittama politiikka on joh-
tanut. PTT:n tuoreesta selvityksestä 
ilmenee, että ruuan tuonti on kasva-
nut ja kauppatase heikentynyt. Mikä 
on Juha Sipilän hallituksen vastuu 
siinä, että jälleen kerran tavoitteet 
jäivät saavuttamatta yhdessä kan-
sakunnan turvallisuuden kannalta 
tärkeimmässä pilarissa, nimittäin 
kansallisessa omavaraisuudessa ja 
maatalouden kannattavuudessa.
 Suomeen tuotiin kasviksia ja 
hedelmiä viime vuonna miljardin eu-
ron arvosta. Elintarvikkeiden tuonti 
ylitti viennin huimalla 3 miljardilla 
eurolla.
 Järjettömät Venäjä-pakotteet 
kurittavat Suomen maataloutta ja 
elintarviketaloutta, erityisesti mai-
to- ja lihataloutta. Pakotteiden vai-
kutukset ovat jo yli miljardin neljältä 

Selvitysmies Reijo Karhisen esitys 
pienten tilojen tiputtamisesta tukien 
ulkopuolelle on täysin kestämätön. Esi-
tyksen mukaan 56 % tukea saavista ti-
loista tippuisi pois tukien piiristä, koska 
niiden markkinatuotot ovat alle 20 000 
euroa. Viljatilalla tämä saattaa tarkoit-
taa jopa 80-100 hehtaarin tilojen tip-
pumista tukien piiristä vuosivaihtelujen 
takia.
 Päätoimisen maatalouden ja eri-
tyisesti kotieläintilojen aseman paran-
tamiseen ratkaisu löytyisi palaamisesta 
kansalliseen tuotantoon sidottuun tu-
keen. Pohjoisessa sitä onneksi edelleen 
maksetaan maidolle, mutta tuki käy-
tännössä ajettiin alas etelän kasvi- ja 
kotieläintiloilta ministeri Jari Koskisen 
(kok.) toimesta 2003 ja uudelleen 2013 
lopettamalla etelän 141-tuet. Lisää on-
gelmia tuli EU:n hölmöstä pakotepo-
litiikasta vuonna 2014, jolloin Suomen 
tärkein elintarvikemarkkina, Venäjä, 
lyötiin kiinni. 

Ruuan tuonnin lisääntyminen hälyttävää

vuodelta ja tukea EU:lta saatiin ongel-
maan noin 10 miljoonaa. Suomalainen 
ruokavalio on kotieläintuotepainot-
teinen ja tuontikasvisten sekä -hedel-

mien käyttö vievät työtä ja tuloja pois 
suomalaisilta viljelijäperheiltä sekä 
elintarvikeketjuissa työskenteleviltä 
perheiltä.

 Ruokakeskustelussa on myös 
unohtunut, että julkisten viranomais-
ten päättämät pakkokasvisruokapäivät 
lisäävät tuontia. Erityisen huolestutta-
vaa on, että kouluissa pakkokasvisruo-
kapäivät johtavat nälkäisiin lapsiin ja 
kasvavaan ruokahävikkiin. Kasvisruo-
an vaikutukset vanhusten ravitsemuk-
seen on myös tutkittava välittömästi.
 Kasvisnakkipäivät päiväkodeis-
sa, kouluissa ja vanhainkodeissa ovat 
huolestuttava kehitys. Lasten van-
hemmat ovat tuoneet huolensa esiin 
siitä, kuinka nälkäisiä lapset ovat 
kasvisruokapäivän jälkeen, ja tästä on 
myös ihan omakohtaista kokemusta.
 Kouluruokailussa tulisi käyttää 
suomalaisia ruoka-aineita, kuten koti-
maista lihaa, maitoa, kermaa, voita ja 
juureksia. Rasvattoman maidon ohella 
tulisi olla myös maitorasvaa sisältävää 
maitoa.

 Juha Sipilän hallitusohjelmassa 
linjattiin, että ”ruoantuotannon kan-
nattavuus on noussut ja kauppatase 
parantunut 500 miljoonalla eurolla”. 
PTT totesi selvityksessään, että pian 
päättyvällä hallituskaudella elintar-
vikkeiden kauppataseen alijäämä on 
kasvanut noin 150-200 miljoonalla 
eurolla.
 Tätä ei voi ymmärtää erityisesti 
siitä syystä, että tutkitusti Suomessa 
tuotettu ruoka on puhtaampaa kuin 
ulkomainen luomu. Kiitos ja kunnia 
kuuluu tästä suomalaiselle talonpojal-
le, jolle tulisi myös osoittaa arvostusta 
ja harjoittaa sellaista maatalouspo-
litiikkaa, joka tukee ja mahdollistaa 
kotimaisen ruuantuotannon kannat-
tavuuden ja jatkuvuuden myös tulevai-
suudessa.

Piia Kattelus

Karhisen maatalous-selvitystä tehokkaampi lääke olisi EU-ero

 Karhinen nosti tarpeellisen huolen 
maatalouden tilanteesta: maataloustulo 
on vain 400 miljoonaa euroa ja summaa 
pitäisi nostaa 500 miljoonaa euroa; suo-

malainen elintarvikevienti pitäisi kol-
minkertaistaa 1,6 miljardista eurosta 
4,6 miljardiin euroon; tuottajien neu-
votteluvoimaa, omistajaohjausta pitäisi 

vahvistaa ja luoda tuottajaorganisaa-
tioita; tuet suuntautuvat tehottomasti 
näennäisviljelyyn.
 Esteet ja ratkaisu Karhisen esittä-
miin ongelmiin ja ratkaisukeinot löyty-
vät EU:sta. EU irrotti tuet tuotannosta ja 
loi järjettömän tukioikeusjärjestelmän 
ja valtavan valvontabyrokratian. EU 
asetti vain Suomelle tärkeälle elintar-
vikevientinmaalle Venäjälle pakotteet ja 
sai vastapakotteet, jolla loppui vuosit-
tain puolen miljardin euron elintarvike-
vienti. Korvaukseksi suomalaiset olivat 
innoissaan ottamassa vain kertaluon-
teisen 10 miljoonan euron kertakorva-
uksen.
 Minulle pitkän linjan tuottajien 
edunvalvojana MTK:ssa ja johtajana 
elintarviketeollisuudessa tuntuu käsit-
tämättömältä, että Suomessa ei keskus-
tella todellisista ratkaisuista ongelmaan. 
Eurosta irrottautuminen olisi viimei-
sen 10 vuoden aikana tuonut Ruotsin ja 
Tanskan tavoin huimat vientihyödyt. 

Samoin pakotepolitiikan ulkopuolella 
pysyttäytyminen olisi ylläpitänyt vientiä 
jo miljardien eurojen arvosta. 
 Kansalliset tuet olisivat edullisem-
pi ja kohdennetumpi tapa tukea maata-
loutta ja kohdistaa tukea sitä tarvitsevil-
le - olivatpa ne sitten kokoaikaisia tiloja, 
kotieläintiloja, kasvitiloja tai sääoloista 
kärsiviä tiloja. Nyt lupia tukimaksuille 
anellaan EU:sta tuloksitta. Ja lopuksi, 
markkinahallintaa viennin lisäksi olisi 
voitava tehdä maitokiintiöiden tavoin 
ja avulla. EU-ero antaisi mahdollisuudet 
auttaa suomalaista maaseutua. Matkalla 
sinne EU:n maatalouspolitiikkaa pitäisi 
reilusti kansallistaa.

Sami Kilpeläinen
agronomi MMM, VTM
Kansalaispuolueen puheenjohtaja

Suomen hallituksen EU-ministeri-
valiokunta käsitteli kokouksessaan 
helmikuussa Suomen ennakkovaikut-
tamista EU:n ilmastopolitiikkaan sekä 
euroalueen yhteisen kriisinratkaisu-
rahaston yhteistä varautumisjärjes-
telyä.
 Ministerivaliokunta linjasi, että 
EU:n vuoden 2030 päästövähennysta-
voite, vähintään 40% vuoden 1990 ta-
sosta, päivitetään. Valiokunnan mu-
kaan tämän tulee olla linjassa Pariisin 
sopimuksen lämpenemistavoitteen ja 
nettonollatavoitteen kanssa. Minis-
terivaliokunta päätti, että EU:n 2030 
päästövähennystavoite tulisi nostaa 
vähintään 55 %:iin verrattuna vuoden 
1990 tasoon.
 EU:n päästökauppajärjestelmän 
tulee Suomen kannan mukaan olla 
jatkossa olla entistä keskeisempi ja 
kustannustehokkaampi EU:n ilmasto-
politiikan toimeenpanon väline. Pääs-
tökaupan vahvistamista tulee jatkaa 
siten, että järjestelmän hintaohjaus 
tehostuu.Päästökauppa voisi jatkossa 
vastata suuremmasta osuudesta tar-
vittavista päästövähennyksistä.
 EU:n tulee jatkaa aktiivisesti yh-

EU-ministerivaliokunta 
tiukensi ilmastotavoitteita

teistyötä etenkin muiden suurten 
talouksien kanssa Pariisin sopimuk-
sen toimeenpanon tehostamiseksi ja 
riittävän kunnianhimoisten päästö-
vähennysten varmistamiseksi. Suomi 
korostaa, että kasvihuonekaasupääs-
töjen hinnoittelua ja hiilijalanjälkilas-
kentaa tulee edistää maailmanlaajui-
sesti.
 Pariisin ilmastosopimuksen ta-
voitteen saavuttamiseksi sopimuksen 
osapuolet ovat sitoutuneet vuoteen 
2020 mennessä sekä päivittämään ns. 
kansallisen päästövähennystavoit-
teensa, jonka EU laatii ja toimittaa jä-
senvaltioiden puolesta.
 Ministerivaliokunnassa puhetta 
johtaa pääministeri Juha Sipilä.

Kansalaispuolue: Hallituksen il-
mastotavoitteissa ’ei oikea käsi 
tiedä mitä vasen käsi tekee’

Kansalaispuolueen puheenjohtajisto 
kummastelee sisäministeri Kai Myk-
käsen ulostuloa EU-ministerivalio-
kunnan linjauksesta alentaa Suomen 
ilmastopäästöjä 55 prosentilla nykyi-

sen 40 prosentin sijaan vuoteen 2030 
mennessä.
 Kajaanissa ja Kaustisilla puhu-
nut Kansalaispuolueen johto toi esiin, 
kuinka biokaasulaitoksen inves-
tointitukea saavat maatilat eivät saa 
myydä biokaasua tilan ulkopuolelle 
viiteen vuoteen.
 ”Tämä on tulkittavissa samaan 
tapaan kuin sanoisi tilalliselle, että 
juokaa tuottamanne miljoona litraa 
maitoa itse”.
 Kansalaispuolue pelkää, että 
ilmastotavoitteilla, sakoilla ja kiin-
tiöillä yritetään pakottaa tavallinen 
kansa vaihtamaan oma toimiva auto 
kalliiseen sähköautoon. Puolueen 
mielestä ilmastotavoitteisiin pitäisi 
pyrkiä sääntelyn sijaan kannusta-
malla tiloja, yrityksiä ja kotitalouksia 
käyttämään uusiutuvia energialäh-
teitä, polttoaineita sekä pakkaus- ja 
rakennusmateriaaleja.

Voin kulutus kasvaa ja maidon laskee
Suomalaiset syövät voita enenevässä 
määrin. Viime vuonna voin kulutus kas-
voi yli kolme prosenttia ja voita kului 
Suomessa 19 miljoonaa kiloa eli koko 
vuoden kulutus henkeä kohden lähestyy 
3,5 kiloa.
 Voin kulutuksen kasvu vastaa 
EU:ssa ja muualla tapahtunutta kehi-
tystä. Hinta on pysytellyt jo toista vuotta 
korkealla ja rasvasta on ollut aika ajoin 
niukkuutta. EU:n tilastoima teollisuus-
voin veroton hinta on yli 4,5 euroa kilol-
ta ja se ei ole laskenut alle neljän euron 
yli kahteen vuoteen. Viime vuonna hinta 
oli yli kuusikin euroa.
 Suomessa Tilastokeskuksen mu-
kaan verollinen kuluttajapakatun voin 
verollinen hinta oli lokakuussa 6,38 eu-
roa kilolta, mikä vastaa Euroopan mark-
kinahintaa. Suomessa voin hinta mateli 
pitkään alle Euroopan tason.
 Maitojen kulutus sen sijaan on jat-
kanut laskuaan ja viime vuonna mai-
tojen kulutus oli 585 miljoonaa litraa. 

Suomalaiset ovat edelleen maailman 
maidonjuontitilaston kärkisijalla, mutta 
enää litroja kuluu 104 litraa henkeä koh-
den vuodessa.

Brexitin vaikutus isompi 
kuin Venäjän

Joao Pacheco Farm Europesta kertoi 
Pellervon maitoforumissa, että Ison-
Britannian ero EU:sta voisi johtaa ilman 
sopimusta suurempiin vaikutuksiin 
EU-maille kuin Venäjä-pakotteet aihe-
uttivat.
 -Kova brittien EU-ero eli ’hard-
Brexit’ ei näyttänyt kovin todennäköi-
seltä marraskuun puolivälissä tulleen 
alustavan sopimusluonnoksen jälkeen. 
Jos sopimusta EU:n ja Ison-Britanni-
an välille ei kuitenkaan tulisi ennen 
31.3.2019 tapahtuvaa eroa, seuraisi sitä 
EU:ssa iso maitokriisi, arvioi Pacheco.
 Pacheco on toiminut EU:n komis-
sion maatalouspääosaston varapääjoh-
tajana ja useita vuosikymmeniä ennen 
Farm Europen neuvonantajan tehtävää 
komissiossa.
 -En usko, että brittihallitus mak-
saisi tuottajilleen nykyisen tasoisia 

tukia, mutta mikään ei estä heitä tuke-
masta tuottajiaan, sopimusluonnos ei 
sitä estä, muistutti Pacheco.
 EU vie maitotuotteita 3,7 miljardia 
euroa Iso-Britanniaan ja kaupan arvon 
nettoylijäämä on peräti 2,2 miljardia 
euroa.
 Suomen osalta tilanne on kuitenkin 
toinen, koska vienti Iso-Britanniaan on 
vähäisempää kuin monissa EU-maissa. 
Voita viedään Pachecon mukaan Bri-
tanniaan EU:sta kolme kertaa enemmän 
kuin mitä Venäjälle ennen pakotteita. 
Juustojen vientikin on tupla verrattuna 
aiempaan Venäjä-vientiin.
 Marraskuun puolivälin 500-sivui-
nen sopimuslonnos enteilee tullisopi-
musta, joka tarkoittaisi sitä, ettei kau-
pankäynnistä maiden välillä perittäsi 
tullimaksuja.

MEIJERITUOTTEIDEN 
KULUTUS, milj. kg 2319

 Maito 585

 Juusto 142

 Voi 19 

-10 -5 0 5 10

-0,9 %

-4,3 %

-0,3 %

3,4%

Maitotuotteiden kulutus 2018 ja muutos viime vuoteen

Yle (26.9.2018) selvitti puolueiden 
maahanmuuttonäkemykset syksyl-
lä. Yle uutisoi, että ”pakolaiskiintiön 
kasvattaminen saa tukea”.
 RKP:n puheenjohtaja Anna-
Maja Henriksson esitti vihreiden ja 
vasemmistoliiton ohella, että ny-
kyinen kiintiö pitäisi nostaa 750:sta 
2500:aan. Keskustan puheenjohtaja 
Juha Sipilä ja kokoomuksen Petteri 
Orpo kasvattaisivat sitä nykyisestä, 
kuitenkaan määrittelemättä sitä tar-
kemmin.
 Kansalaispuolueen puheenjoh-
taja Sami Kilpeläinen sen sijaan vaa-
ti, että ”pakolaiskiintiö pitää alentaa 
tasoon 500 kpl ja koska Suomeen on 
tullut erityisesti 2015 ja 2016 massa-
maahanmuuton takia kymmeniätu-
hansia elintasopakolaisia, Suomi voi 
olla ottamatta edes tuota 500:aa.”
 Myös Jussi Halla-aho perussuo-
malaisista linjasi, että ”Suomen kiin-
tiön väestön kokoon suhteutettuna 
on poikkeuksellisen suuri.”

Vain 5 puoluetta halusi 
karkottaa rikoksentekijät

Kyselyssä kriittisimmin maahan-
muuttoon suhtautuneen Kansa-
laispuolueen ohella vain neljä puo-
luejohtajaa vastasi Yle:lle syksyllä 
”kannattavansa rikollisten karkotta-
misen helpottamista”.
 ”Kokoomus viittasi vireillä ole-
vaan lakihankkeeseen, jolla ei muu-
tettaisi karkottamisen perusteita, 
mutta karkotuksia pyrittäisiin no-
peuttamaan. Myös kristillisdemo-
kraatit nopeuttaisivat karkotuksia. 
Perussuomalaiset ja siniset toteavat 
ykskantaan kannattavansa ulkomaa-
laisten rikollisten karkottamista.”
 Juha Sipilä katsoo, että nykylain-
säädäntö riittää. Myös SDP:n Antti 
Rinne, vihreät ja vasemmistoliiton Li 
Andersson korostavat nykysääntöjen 
riittävyyttä rikoksiin syyllistyneiden 
karkotuksissa.
 Kansalaispuolue vastasi jo syk-
syllä, että ” Suomi oli aiemmin 
turvallinen maa ja suurissa kau-
pungeissa sekä alueilla, joissa on 
vastaanottokeskuksia, on poliisin 
tilastojen mukaan esim. näyttö rais-
kausrikoksien kasvusta. Linjan pitää 
koventua ja maassa maan tavalla.”

YLE: Keskusta ja vihreät maahanmuuttomyönteisimpiä        
–Kansalaispuolue kriittisin

Maahanmuuttajakiintiöt 
kouluihin?

Kansalaispuolueen ohella vain sini-
set rajaisivat maahanmuuttajalas-
ten määrän kouluissa. Sampo Terho 
totesi Yle:lle, että ”ghettoutuminen 
on estettävä, eikä maahanmuutta-
jalasten tulisi keskittyä vain suurten 
kaupunkien lähiöihin, jonne huono-
osaisuus kasaantuu.”
 Kansalaispuolueen puheenjoh-
taja Sami Kilpeläinen muistutti käy-
tännön esimerkillä, että ”esimerkiksi 

Vantaalla on suuria ongelmia, kun jo 
puolet ikäluokista puhuu äidinkie-
lenään muuta kuin Suomea. Tämä 
johtaa opetuksen puutteisiin ja myös 
suomen kielisten lasten opetuksen 
heikkenemiseen.”
 Kristillisten puheenjohtaja 
Sari Essayah on yllättäen keskus-
tan, RKP:n, kokoomuksen ja vihrei-
den kanssa löysyttämässä EU:n ja 
ETA:n ulkopuolelta tulevan työvoi-
man tarkeharkinnan nykykäytäntöä: 
”Tarveharkintaa tulisi nykyisestään 
lieventää, koska useilla aloilla on työ-
voimapula ja yrityksillä vaikeuksia 

löytää työntekijöitä”.
 Yle julkaisi uutisessaan muiden 
silloisten eduskuntapuolueiden pu-
heenjohtajien vastaukset, mutta ei 
Kansalaispuolueen vastauksia. Vas-
tuun julkaisematta jättämisestä otti 
päällikkö Paula Pokkinen.
 Ouluinen-lehti julkaisee YLE:n 
kyselyn tulokset oheisessa kaikkien 
puolueiden vastauksilla täydennetyllä 
graafilla.

2. Tulisiko kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden 
liikkumisvapautta rajoittaa siksi ajaksi, kun he odottavat maasta 
poistamista?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

4. Tulisiko EU- ja Eta-maiden ulkopuolelta tulevan työvoiman 
tarveharkinnasta luopua?

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KPRKP VASKESK VIHR KOK PS SINKD SDP

1. Nykyisin Suomi ottaa kiintiöpakolaisia 750-1050 vuosittain. 
Mikä olisi sopiva vuosittainen määrä kiintiöpakolaisille?

1. Vähemmän kuin 
     nykyisin

2. Nykyinen määrä

3. Enemmän kuin nykyisin

1. Kyllä 2. Ei

3. Tulisiko rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisen 
olla nykyistä helpompaa?

KP

RKP VAS KESK VIHR KOK

PS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

8. Pitääkö Suomen nostaa kehitysavun määrä YK:n tavoitetasolle 
0,7 prosenttiin BKT:sta?

1. Ei 2. Kyllä, seuraavan 
hallituskauden 
aikana

3. Kyllä, myöhemmin tulevaisuudessa

6. Tulisiko peruskouluissa olla yläraja sille, kuinka suuri osa 
oppilaista voi olla maahanmuuttajia / maahanmuuttajien lapsia?

1. Kyllä 2. Ei

KP VASPS SIN

RKP KESK VIHR KOKKD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPSSIN KD SDP

5. Tulisiko ulkomailla syntyneiltä kaksoiskansalaisilta evätä pääsy 
sotilasvirkoihin?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

7. Tulisiko burqan, kasvot ja vartalon kokonaan peittävän asun 
käyttö kieltää julkisilla paikoilla Suomessa?

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPS SIN KD SDP

- nettisivut - 
- logot - mainokset -

- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi



SINISET TURVAA

Olen osastonhoitaja Ilmajoelta ja 
politiikassa kolmannen kauden 
kunnanvaltuutettu, maakuntavaltu-
utettu sekä mukana JIK:ssa .
Teemojani: Perheen ja yksilön hyvin-
vointi – Toimivat terveys- ja koulutus-
palvelut – Huolenpito vähäosaisem-
mista ikään katsomatta – Työnteko ja 
yrittäminen kunnon työoloissa – 
Kotimainen ruoka pellolta pöytään – 
Koko Suomen kehittäminen
Yhteistyöllä olen päässyt tuloksiin
Olenhan äänesi arvoinen.

Esa Niemistö

reijo.hongisto@eduskunta.�
040-525 7488
Ota yhteyttä, keskustellaan lisää

Reijo Hongisto
KOKEMUSTA JA OSAAMISTA

Olen konetekniikan diplomi-insinööri 
Seinäjoelta. Olen toiminut kunnallis-
politiikassa kaupungin ja maakunnan 
luottamustoimissa reilun 10 vuoden 
ajan. Minulle tärkeitä asioita ovat työ, 
turvallisuus ja hyvinvointi vauvasta 
vaariin – ihminen edellä luontoa 
kunnioittaen. Eduskunnasta on tullut 
lentävien lauseiden temmellyskenttä. 
Puheet eivät enää riitä, nyt tarvitaan 
tekoja ja tekijöitä! Sinä päätät – 
äänestä!

www.annelimanninen.�

Anneli Manninen

Monella alalla toiminut mm. 

- automyyjä
- maanviljelijä 
- ravivalmentaja/ohjastaja 
- linja-autonkuljettaja
- kiinteistönhoitaja
- rakennusmies.

Esa Nurmela
JOTAKI PROTIA, 

VAIKKA HEIKOMPAAKI

Tyykkäät tai et, 
äänestä Vistbackaa! 

Silloin äänesi 
vaikuttaa varmasti!

Raimo Vistbacka
ASIANTUNTEMUSTA, KOKEMUSTA,

TIETOA JA TAITOA

Suomi tarvitsee 
kunnon 

Rock`n Rollia!!

Juhani Kaukosalo

Synnyin Multialla vanhassa Vaasan 
läänissä. Kotini oli pieni tila. Talikko, 
hanko, hevonen ja lehmä ovat tutut. 
Isäni oli Talvi-ja Jatkosodan veteraani 
Karjalan kannakselta. Äitini hämäläi-
nen ja kotirintaman Lotta. Tuliko 
lapsista savolaisia? Minusta tuli 
upseeri Puolustusvoimiin, jota palve-
lin 30 vuotta. 
Yhdeksän vaalilaukausta: Lapset-
Liikunta-Läpinäkyvyys. Työ-Terveys-
Turvallisuus. Maaseutu-Matkailu-
Maanpuolustus. 

www.markkutomperi.info

Markku TomperiTimo Pajunpää
YHDESSÄ PYSTYMME PAREMPAAN

- Vanhusten hoito on seuraavan 
hallituksen tärkein asia. Miten se 
toteutetaan, että vanhukset saavat 
kunnollisen hoidon niillä rahoilla mitä 
on käytettävissä
-  Pienyrittäjien asiat saatava kuntoon
- Työntekijöiden pakollinen eläke-
maksu poistettava
- Puolustusvoimien  hankinnat 
tehtävä maltillisesti
- lapset kasvavat Suomessa suoma-
laisten lakien ja asetusten mukaan. 

"kansakunta joka ei pidä oman maan 
maataloudesta  huolta on tuhoon 
tuomittu "

Varatuomari, Valtiopäiväneuvos

www.sininentulevaisuus.�

OpettajaOlen toisen kauden kansanedustaja 
Vimpelistä. Olen maa- ja metsätalous-
valiokunnan ja työelämä- ja 
tasa-arvo-valiokunnan jäsen. Hallin-
tovaliokunnan, puolustusvaliokun-
nan ja valtiovarainvaliokunnan 
varajäsen. 

TERVEYS, TOIMEENTULO, TURVAL-
LISUUS, TIESTÖ ja TURVE. Siinä 
teemat joiden puolesta olen tehnyt 
töitä nyt 8 vuotta. Jatko riippuu 
Sinusta.


