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Oulun poliisi on tiedottanut tut-
kinnassa olevista useista ala-
ikäisiin tyttöihin kohdistuneista 
epäillyistä seksuaalirikoksista ja 
näihin liittyen tutkintavankeu-
dessa on kymmenen ulkomaalais-
taustaista nuorta miestä.
 Viranomaislähteistä on vah-
vistettu Ouluinen-lehdelle, että 
Oulun lapsiin kohdistunut seksu-
aalirikosvyyhti on vasta jäävuoren 
huippu. 
 Vastaavia tapauksia on lehden 
saamien tietojen mukaan paljas-
tumassa ympäri Suomen. 
 Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen ja va-
rapuheenjohtaja Piia Kattelus 
vaativat rikoksiin syyllistyneiden 
ja laittomasti maassa olevien vä-
litöntä karkottamista. Lisäksi ran-
gaistusasteikon kovemman pään 
tuomiot on otettava käyttöön ja 
rangaistuksia on kiristettävä.
 ”Johtavien poliitikkojen liian 
salliva maahanmuuttolinja ja vi-

ranomaisten riittämättömät toi-
menpiteet ovat mahdollistaneet 

tämänkaltaisen erittäin valitet-
tavan tragedian Oulussa”, kom-

mentoi Kilpeläinen.
 Kansalaispuolue on ajanut 

hallittua maahanmuuttopolitiik-
kaa, kuten rajavalvonnan palaut-
tamista ja tiukennuksia ulkomaa-
laislakiin jo vuosia. 
 ”Kriisikunnissa on viivytyk-
settä aloitettava toimenpiteet 
poliisin, kuntien johtavien viran-
haltijoiden, sosiaalitoimen, kou-
lutoimen ja muiden viranomais-
ten kesken uhrien auttamiseksi 
sekä vastaavien rikosten ennalta 
estämiseksi.”
 Kansalaispuolueen puheen-
johtajat vaativat asioiden julkista 
käsittelyä eivätkä hyväksy hys-
syttelyä, jonka motiivina tuntuu 
olevan epäiltyjen kulttuurin tai 
uskonnon varjelu vihapuheelta tai 
rasismisyytteiden pelko.
 Yle teki syksyllä 2018 suu-
ren maahanmuuttokyselyn, joka 
osoitti valtaosan puolueista aja-
van vapaamielistä maahanmuut-
topolitiikka. 
 Lue lisää puolueiden kannois-
ta s. 2-3.

Kansalaispuolueen puheenjohtaja Sami Kilpeläinen ja varapuheenjohtaja Piia Kattelus vaativat rikollisten väli-
töntä karkottamista.

Susihavainnot puhuttavat s.4
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- Perinteisiä Pohjanmaan ja Pohjois-
Suomen arvoja kunnioittava lehti -

Ilmestymispäivä 30.1.2019, 
jaossa helmikuun ajan

Taksisynnytyskö 
Kajaania ja 
Oulaskangasta 
parempi?

 

Oulun poliisilaitos on tiedottanut 
yhteensä yhdeksästä tällä hetkel-
lä tutkinnassa olevasta alaikäisiin 
10 - 15 vuotiaisiin tyttöihin koh-
distuneesta epäillystä seksuaaliri-
koksesta Oulussa. Teot ajoittuvat 
kesään ja syksyyn 2018. Kaikissa 
teoissa epäillyt henkilöt ovat ulko-
maalaistaustaisia nuoria miehiä.
 Suurimpaan osaan on liittynyt 
yhteydenottaminen sosiaalisessa 
mediassa. Rikoksiin liittyen polii-

Viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin työnjako synnytys- ja syöpä-
hoitojen keskittämisestä on jälleen karmaiseva esimerkki, miten 
ihmisten lähipalvelujen sijaan raha ja keskittämisen ideologia on 
vallalla poliittisessa päätöksenteossa. Syöpähoitoja ollaan keskit-
tämässä monelta osin Kokkolaan ja Rovaniemelle. Synnytykset taas 
asetuksiin vedoten lopetetaan Oulaskankaalta ja seuraavana vuo-
rossa on Kajaani.

Kysyä sopii, että miten synnytysten keskittäminen Ouluun palvelee 
70 – 100 000 asukkaan Oulun eteläisen ja Kainuun intressejä lisätä 
syntyvyyttä? Jos synnytysmatkat venähtävät 150 kilometristä jopa 
kolmeensataan kilometriin, niin lisääkö se synnyttäjän turvalli-
suuden tunnetta? Kaksi tai kolme tuntia autolla synnyttämään ja 
varmaan useissa tapauksissa lähdetään takaisin kotia vauhtia ot-
tamaan. Onko tämä sellainen palvelujen Suomi tai Pohjois-Suomi, 
jolla perheitä tuetaan lähellä kotia?

Poliittisilta päätöksentekijöiltä ja virkamiehiltä tuntuu hukkuneen 
kokonaan ymmärrys ihmisten hoidon osalta myös inhimillisis-
tä tekijöistä. Perheelliset miettivät, kuinka perheen muiden lasten 
hoito synnytyksen aikana järjestetään. Sitä ei auta satojen kilomet-
rien välimatkat. Syöpähoidot ovat usein raskaita ja läheisten tuki 
olisi verrattoman tärkeä. Potilaiden sijoittaminen paikkoihin, jon-
ne on vaikea liikkua on täysin järjetöntä.

Kun taksisynnytykset kasvavat, niin voi kysyä olisiko se Oulaskan-
gas tai Kajaani kuitenkin turvallisempi paikka synnyttäjälle kuin 
’hoonoa soomea’ puhuva taksikuski.

 Oulu joutui koko Suomen huomion keskipisteeksi valitettavien 
lapsiin kohdistuneiden seksuaalirikosten takia. Tilanne on järkyt-
tävä. Järkyttäväksi sen tekee, että toiminta on kohdistunut laajasti 
alaikäisiin lapsiin ja se, kuinka paljon tapauksia on jo tullut julki. 
Maahanmuuton puolustajat voivat katsoa nyt peiliin. Kannattiko 
mainostaa omaa kotia turvapaikanhakijoiden käyttöön ja avata so-
siaalisen median kautta kulovalkean tavoin viesti maailmalle, että 
’tänne vain, tervetuloa’?

Nyt tätä harkitsematonta politiikkaa on seurannut useita järkyttä-
viä tapahtumia, ei vain tänä vuonna, vaan jo aikaisempina vuosina. 
Seksuaalirikokset ovat järkyttävän laajasti nimenomaan ulkomaa-
laisten tekemiä ja tilastoista ei luonnollisestikaan pystytä perkaa-
maan niitä rikoksentekijöitä, jotka ovat saaneet jo kansalaisuuden.

Sinisilmäisyyden on syytä loppua ja suomalaisten on uskallatte-
va puolustaa omaa identiteettiä ja uskontoaan. Suomalaisten eikä 
kristittyjen pidä joutua muukalaisiksi omassa maassaan.

 
Sami Kilpeläinen
Toimitusjohtaja

Kaupunki sekä järjestöt las     ten ja perheiden tukena
silla on tällä hetkellä kymmenen 
henkilöä tutkintavankeudessa.
 Viranomaislähteistä on vah-
vistettu Ouluinen-lehdelle, että 
Oulun lapsiin kohdistunut seksu-
aalirikosvyyhti on vasta jäävuoren 
huippu.
 Vastaavia tapauksia on lehden 
saamien tietojen mukaan paljastu-
nut ympäri Suomen, kuten Helsin-
gissä ja Seinäjoella.

Oulu tarjoaa tukea

Oulun kaupunki ja järjestöt tarjoa-
vat tukea ihmisille, joita seksuaali-
rikokset koskettavat ja järkyttävät. 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuol-
lon henkilökunta, koulupsykologit 
ja -kuraattorit sekä nuorisotyön-
tekijät tarjoavat tukea ja keskuste-
luapua oppilaille, perheille ja koko 
kouluyhteisölle.
 Uhreille ja heidän perheil-

leen tarjotaan tukea myös hyvin-
vointikeskusten perhepalveluis-

Yle (26.9.2018) selvitti puolueiden 
maahanmuuttonäkemykset syk-
syllä. Yle uutisoi, että ”pakolais-
kiintiön kasvattaminen saa tukea”.
 RKP:n puheenjohtaja Anna-
Maja Henriksson esitti vihreiden 
ja vasemmistoliiton ohella, että 
nykyinen kiintiö pitäisi nostaa 
750:sta 2500:aan. Keskustan pu-
heenjohtaja Juha Sipilä ja kokoo-
muksen Petteri Orpo kasvattaisivat 
sitä nykyisestä, kuitenkaan mää-
rittelemättä sitä tarkemmin.
 Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen sen sijaan 
vaati, että ”pakolaiskiintiö pitää 
alentaa tasoon 500 kpl ja koska 
Suomeen on tullut erityisesti 2015 
ja 2016 massamaahanmuuton ta-
kia kymmeniätuhansia elintasopa-
kolaisia, Suomi voi olla ottamatta 
edes tuota 500:aa.”
 Myös Jussi Halla-aho perus-
suomalaisista linjasi, että ”Suo-
men kiintiön väestön kokoon suh-
teutettuna 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 karkot-
tamisen helpottamista”.
 ”Kokoomus viittasi vireil-
lä olevaan lakihankkeeseen, jolla 
ei muutettaisi karkottamisen pe-
rusteita, mutta karkotuksia pyrit-
täisiin nopeuttamaan. Myös kris-
tillisdemokraatit nopeuttaisivat 
karkotuksia. Perussuomalaiset ja 

YLE: Keskusta ja vihreät maa     hanmuuttomyönteisimpiä        
–Kansalaispuolue kriittisin

siniset toteavat ykskantaan kan-
nattavansa ulkomaalaisten rikol-
listen karkottamista.”
 Juha Sipilä katsoo, että nyky-
lainsäädäntö riittää. Myös SDP:n 

Antti Rinne, vihreät ja vasemmis-
toliiton Li Andersson korostavat 
nykysääntöjen riittävyyttä rikok-
siin syyllistyneiden karkotuksissa.

Maahanmuuttajakiintiöt 
kouluihin?
Kansalaispuolueen ohella vain si-
niset rajaisivat maahanmuuttaja-
lasten määrän kouluissa. Sampo 
Terho totesi Yle:lle, että ”ghettou-
tuminen on estettävä, eikä maa-
hanmuuttajalasten tulisi keskittyä 
vain suurten kaupunkien lähiöihin, 
jonne huono-osaisuus kasaantuu.”
 Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen muistutti 
käytännön esimerkillä, että ”esi-
merkiksi Vantaalla on suuria on-
gelmia, kun jo puolet ikäluokista 
puhuu äidinkielenään muuta kuin 
Suomea. Tämä johtaa opetuksen 
puutteisiin ja myös suomen kielis-
ten lasten opetuksen heikkenemi-
seen.”
 Kristillisten puheenjohtaja 
Sari Essayah on yllättäen keskus-
tan, RKP:n, kokoomuksen ja vih-
reiden kanssa löysyttämässä EU:n 
ja ETA:n ulkopuolelta tulevan työ-
voiman tarkeharkinnan nykykäy-
täntöä: ”Tarveharkintaa tulisi ny-
kyisestään lieventää, koska useilla 
aloilla on työvoimapula ja yrityk-
sillä vaikeuksia löytää työntekijöi-
tä”.
 Yle julkaisi uutisessaan mui-
den silloisten eduskuntapuoluei-
den puheenjohtajien vastaukset, 
mutta ei Kansalaispuolueen vasta-
uksia. Vastuun julkaisematta jättä-
misestä otti päällikkö Paula Pokki-
nen.
 Ouluinen-lehti julkaisee YLE:n 
kyselyn tulokset oheisessa kaikki-
en puolueiden vastauksilla täyden-
netyllä graafilla.

Nyt 
riittää!

Sain kutsun Nyt riittää!-tilaisuuteen Helsinkiin puhetta pitämään. 
Tapahtuma oli poliittisesti sitoutumaton valveutuneiden naisten 
järjestämä tilaisuus, jossa tuotiin ilmi vakava huoli viimeaikaisista 
lapsiin kohdistuneista törkeistä seksuaalirikoksista. Tilaisuudessa 
puhunut helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu kertoi, kuinka tilas-
tojen mukaan pelkästään Helsingissä jo yli puolet seksuaalirikok-
sista ovat ulkomaalaisten tekemiä.

Tämä iljettävä, järkyttävä ja totaalisen tuomittava ilmiö rantautui 
Suomeen syksyllä 2015 Sipilän hallituksen ansiosta. Kokoomuksen 
sisäministeri Orpo ei ottanut käyttöön rajavalvontaa eikä min-
käänlaista kontrollia tulijoiden taustojen tai motiivien suhteen. 
Seuraava sisäministeri Paula Risikko jatkoi ääliöliberaalia kokoo-
muslaista maahanmuuttopolitiikkaa, eikä tehnyt elettäkään raja-
tarkastusten palauttamiseksi - Paulalle riitti se, että muut maat 
valvoivat rajojaan, suomalaisten turvallisuudesta viis veisaten.

Kuten tässä lehdessä julkaistusta viime syksynä tehdystä maa-
hanmuuttokyselystä käy ilmi, ovat hallituspuolueet äärimmäisen 
liberaalin maahanmuuttopolitiikan kannalla. Sekä keskusta että 
kokoomus haluavat nostaa pakolaiskiintiötä. Sisäministerinä Pau-
la Risikko esitti sen nostamista nykyisestä 750:stä 1050:een kun 
taas miljonääri-pääministeri Juha Sipilä olisi ottamassa jopa 2000 
pakolaista - tämä siis turvapaikanhakijoiden lisäksi.

Ilmasto ja maahanmuutto. Ensiksi mainittu on luonnonvoima, 
toinen poliittinen päätös. Ilmasto on aina muuttunut, ja tulee 
muuttumaan. Muuttoliikettäkin on aina ollut, kyseessä ei ole uusi 
asia. Kansallisvaltioiden tulisi kuitenkin itse päättää se, kuka tu-
lee sisään ja millä perusteella. Tämä on kansallisen turvallisuuden 
lähtökohta ja Suomen hallitus sen viimekädessä ratkaisee.

Jos ilmastokeskustelua käydään, tulisi tuoda esiin etenkin Afrikan 
ja Lähi-Idän massiivinen väestönräjähdys, joka aiheuttaa maapal-
lon kantokyvyn heikkenemisen ja sitä kautta huonontaa elinolo-
suhteita. Jos susipari tarvitsee reviiriä 40 000 - 120 000 hehtaaria 
ettei tulisi riitaa, ei liikakansoittuminenkaan ainakaan lisää rau-
hanomaista lajikäyttäytymistä ihmisparienkaan suhteen.

”Ei tullutkaan ilmastovaaleja, tuli maahanmuuttovaalit.” Jatkoky-
symys: Ovatko kansalaiset vaaleja varten vaiko vaalit kansalaisia 
varten? Kuka päättää, mistä puhutaan? Kansa, poliittinen eliitti vai 
media? Laittakaa vinkkejä sähköpostiin, mistä haluatte keskustella 
(seinajokinenlehti@gmail.com).

Ouluinen-lehti on osa Seinäjokinen-lehti konsernia. Lehtiä yhdis-
tää perinteisten suomalaisten arvojen kunnioittaminen sekä itse-
näisyys ja riippumattomuus.

Piia Kattelus
Päätoimittaja

Oulun kaupungin sivuilla ker-
rotaan miten perheitä tuetaan 
kriisin keskellä.

 Kansalaispuolue vastasi jo 
syksyllä, että ” Suomi oli aiemmin 
turvallinen maa ja suurissa kau-
pungeissa sekä alueilla, joissa on 
vastaanottokeskuksia, on poliisin 

tilastojen mukaan esim. näyttö 
raiskausrikoksien kasvusta. Linjan 
pitää koventua ja maassa maan ta-
valla.”

sa. Yhteistyötä tehdään poliisin ja 
muiden viranomaisten lisäksi seu-

rakunnan ja järjestöjen kanssa.

Oulun yhteisen kirkkovaltuus-
ton puheenjohtajaksi on valittu 
15.1.2019 pidetyssä kirkkovaltuus-
ton ensimmäisessä kokouksessa 
Mikko Kälkäjä. Kälkäjä valittiin 
valtuustoon KPP-kristillisten pe-
rusarvojen puolesta -listalta.

Mikko Kälkäjä kirkkovaltuuston puheen       johtajaksi
 Yhteisen kirkkovaltuuston va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Mar-
ja-Liisa Pylväs. Pylväs valittiin 
’KATSE kohtaa arjessa’ -listalta.
 Yhteisen kirkkoneuvoston va-
rapuheenjohtajana toimii alkavalla 
kaudella Mikko Salmi ’ESLI-elävä 

seurakunta lähellä ihmistä’ -ryh-
mästä.
 Yhteiseen kirkkoneuvostoon 
valittiin jäseniä 15 ja heille vara-
henkilöt.

SEINÄJOEN MUSTE- JA LASERASEMA OY
SOITA  0400 244 352

Toimitukset veloituksetta töihin ja kotiin
Seinäjoen alueella tai noudot Ilmarisenkadulta.

MUSTEET 
EDULLISESTI

• • • Tarvikkeet   Uusiokasetit   Originaalit

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

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

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

3. Tulisiko rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisen 
olla nykyistä helpompaa?

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

KP

RKP VAS KESK VIHR KOK

PS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KP RKP VAS KESK VIHRKOKPS SIN KD SDP

KPRKP VASKESK VIHR KOK PS SINKD 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

5. Tulisiko ulkomailla syntyneiltä kaksoiskansalaisilta evätä pääsy 
sotilasvirkoihin?

1. Kyllä 2. Ei

1. Kyllä 2. Ei

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

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

KP VASPS SIN

KD SDP

RKP KESK VIHR KOKKD SDP

KP RKP VAS KESK VIHR KOKPSSIN KD SDP
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Susihavainnot ovat aiheuttaneet suurta 
huolta useiden kansalaisten keskuudessa. 
Keskustelussa on noussut vahvasti esille 
huoli siitä, että aiemmin ihmistä arastellut 
susi on tullut entistä lähemmäs ihmisasu-
tusta. Susia on tavattu maaseutualueilla jopa 
pihapiireissä. Myös taajamissa on tehty su-
sihavaintoja. Kuumentunut susikeskustelu 
on osaltaan vaikuttanut, että poliisikin on 
antanut uudet ohjeistukset.

 Kansalaisille ei poliisin mielestä ole aina 
selvää, mihin esimerkiksi sudesta tehdyt 
näkö- tai jälkihavainnoista tulee ilmoittaa.
 Poliisi ohjeistaa, milloin havainnoista 
on ilmoitettava poliisille ja milloin muille vi-
ranomaisille.
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SAMI
KILPELÄINEN

agronomi, valtiotieteiden maisteri
hankintajohtaja

urheilumies

puh. 050 383 1755
www.samikilpelainen.fi

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.
Ennakkoäänestys 3.-9.4.

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.

Tue kampanjaani: FI95 5436 0920 0357 33
Tulevaisuuden Kainuu ry

www.pistra.fi

PISTRA OY

Susia on tallentunut riistakaroihin eri puolella suomea tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. 
(Kuva: petoyhdyshenkilöt)

Kuvassa olevan tassun koko on 12x10 cm. 
(Kuva: petoyhdyshenkilöt)

Susi-keskustelu johti poliisin ohjeisiin

Soita hätäkeskukseen 112

Poliisi muistuttaa, että hätäkeskukseen tu-
lee soittaa, jos susi on aiheuttanut henkilö-
vahingon. Hätäkeskukseen pitää soittaa, jos 
’susi on piha-alueella eikä poistu sieltä tai 
jää kiertelemään lähiympäristöön’.
 Numeroon 112 tulee soittaa, jos susi 

yrittää lähestyä ihmistä, ei väistä ihmistä tai 
käyttäytyy muutoin ihmistä kohtaan pelot-
tomasti. Samoin tilanteeessa, jossa susi on 
loukkaantunut tai sairas, susi on ollut osalli-
sena liikenneonnettomuudessa tai susi liik-
kuu päiväsaikaan tiiviisti rakennetussa ym-
päristössä tai ihmisten asuinalueilla.
 Hätäkeskukseen poliisi kehottaa soitta-

maan myös tilanteissa, joissa susi on aiheut-
tanut omaisuusarvoltaan huomattavan koti- 
tai tuotantoeläinvahingon.

Yhteys muille tahoille

Suden yöllinen pihavierailu eli ns. jälki-
havainto tulee ilmoittaa paikalliselle pe-
toyhdyshenkilölle. Petoyhdyshenkilöt 
huolehtivat pihaan ilmestyneiden jälkien 
maastotarkastuksesta ja niiden kirjaamises-
ta suurpetojen havaintojärjestelmään (TAS-
SU). Petoyhdyshenkiöiden yhteystiedot löy-
tyvät riista.fi -sivustolta.
 Myös suden aiheuttamat yksittäiset ja 
pienemmät koti- tai tuotantoeläinvahingot 
tulee ensisijaisesti ilmoittaa alueen maaseu-
tuelinkeinoviranomaiselle ja lisäksi petoyh-
dyshenkilölle. Poliisille (hätänumeroon 112) 
ilmoitus tulee tehdä vain, jos maaseutuelin-
keinoviranomaiseen ei saada yhteyttä tai jos 
omaisuusvahinko on huomattava.
 Poliisi muistuttaa, ettei lista kata kaik-
kia inhimillisen elämän tilanteita, mutta 
kuitenkin yleisimmät.
 Samat ohjeet koskevat kaikkia muitakin 
suurpetoja kuten karhua, ilvestä ja ahmaa.

Tietoa poliisin roolista susiasioissa 
löytyy poliisin nettisivuilta osoitteesta  
https://www.poliisi.fi/turvallisuus_
ja_valvonta/jarjestys/suurpetoasiat
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Samin
Ouluinen-lehden juttu-
sarjassa haastatellaan 
Oulun seudulla ja Oulun 
läänissä asuvia, vaikutta-
via tai vaikuttaneita ihmi-
siä eri elämän aloilta.

Tällä kertaa Samin tentissä 
kinkkisiin kysymyksiin vas-
tasi tietotekniikan insinööri 
ja sähköasentaja Jaakko Im-
pola.

tentissä
Jaakko Impola on 35-vuotias tie-
totekniikan insinööri ja sähkö-
asentaja. Nyt Impolalla on töitä, 
mutta ei suinkaan insinöörin vaan 
sähköasentajan ammatin kautta.

 -Valmistuttuani 2008 satuin 
saamaan laman alkuun töitä elekt-
roniikkasuunnittelijana. Tein tätä 
työtä vähän yli viisi vuotta ja jäin 

Jokaisella päivällä on omat ilot ja 
murheet. Jokaisella meillä on oma 
risti kannettavanaan. Minun risti-
ni on ms-tauti. Se on osa minua ja 
kulkee mukanani aina. Nykylääke-
tieteen keinoin sairautta ei voida 
parantaa. Lääkityksellä voidaan 
hidastaa sairauden etenemistä.
 Sain diagnoosin kymme-

Sanna Luomanmäki Oulusta on 41-vuotias viiden lapsen äiti, lähihoitaja 
ja vapaa toimittaja.

Uskonnonopetuksen 
tärkeys

Nykyisin puhutaan uskonnonva-
paudesta ja sanotaan, että ihmi-
sellä on oikeus valita uskonton-
sa tai olla uskomatta. Tottahan 
sekin on, että on vapaus valita, 
mutta miten valitset jos ei ole 
tiedotettu.
 Kaupastakin on vaikea va-
lita, jos tavarat on piilossa. Sa-
maa voi sanoa uskonnosta. On 

Muutoksen 
puolesta !

Hei, olen Olli-Pekka Wallin ja 
olen ehdolla Kansalaispuolueen 
listoilla kevään eduskuntavaalis-
sa. Olen ehdolla siksi, että 
haluan tarjota vaihtoehdon 
nykyiselle politiikalle joka lisää 
kansalaisten köyhyyttä ja turvat-
tomuutta.

Vaaliteemojani on

Lapsivähennyksen palauttami-
nen verotukseen, eläkeläisten 
palveluiden ja kansalaisten 
toimeentulon sekä opetuksen 
turvaaminen. Haluan pitää 
perusinfran kuten sähköverkon 
valtion hallussa.

Olen 52-vuotias Oululainen 
kahden pojan isä ja työsten-
telen yksityisessä IT-alan 
yrityksessä.

Vaalitukilahjoitukset :
FI60 5780 0740 0200 99
Mobilepay: 040 5666867

https://www.wallin.biz

Insinöörien työllisyys-
tilanne huolestuttaa

Eläkkeeltä työelämään
nen vuotta sitten. Olin silloin niin 
huonossa kunnossa, että jouduin  
eläkkeelle. Määräaikaisia eläkkei-
tä jatkui seitsemän vuotta, kunnes 
lopulta jäin pysyvälle eläkkeelle. 
Lääkitys aloitettiin heti diagnoosin 
selvittyä.
 Kymmenen vuotta sitten elet-
tiin valtuustokauden viimeistä 

vuotta, kun sain diagnoosin. Seu-
raavissa vaaleissa ajattelin, että 
vakava sairastuminen ja avioero 
ovat pätevät syyt jäädä politiikas-
ta seuraajan rooliin.
 Ajattelin, että kymmenen 
vuoden kuluttua olen todennä-
köisesti pyörätuolissa ja tarvitsen 
ulkopuolista apua.
 Toisin kävi. Lääkityksellä 
sairaus saatiin heti hallintaan. 
Ms-tautini ei ole edennyt lain-
kaan. Jo ennen lääkitystä tulleita 
vaurioita ei voida lääkityksellä 
poistaa, mutta vointini on ko-
hentunut vuosi vuodelta. Voima-
kas huimaus on hävinnyt. Elimis-
tö on itse korjannut itseään. 
 Koulutustani vastaavaa lähi-
hoitajan työtä en kävelyvaikeuk-
sien ja helpon väsyvyyden vuoksi 
pysty tekemään. Olenkin päättä-
nyt työllistää itseni istumatyöllä, 
vapaana toimittajana. Viestintää, 
lähinnä kirjoittamista, olen vä-
hän opiskellutkin.
 Sanotaan, että kun yksi ovi 
sulkeutuu, toinen avautuu. Tämä 
on totta.
 Olen kiitollinen jokaisesta 
hyvästä päivästä. Olen myös kii-
tollinen lääkäreille ja sairaanhoi-
tajille, fysio- ja toimintaterapeu-
teille sekä kaikille hoitoketjuun 
osallistuville ammattilaisille oy-
sissa.
 Tässä murrosvaiheessa olen 
saanut arvokasta tietoa ja tukea 
myös Te-toimistosta ja Kelasta.
 Lämmin kiitos kannustuk-
sesta rakkaille ystävilleni.

työttömäksi. Heikosti tuntuu ole-
van insinöörille töitä tarjolla, Im-
pola harmittelee puheita insinöö-
ripulasta.
 Impolan kotiseudulla Pyhäjo-

ella ja laajemmin Raahen seudulla 
hän tietää monia, jotka eivät tee 
alansa töitä. Oulun suunnalla tilan-
ne on samankaltainen.

 -Siksi opiskelin sähköasen-
tajan ammatin. Nyt on töitä ollut, 
vaikka en ihan heti töihin päässyt 
tälläkään ammatilla. Työn saanti ei 
ole helppoa, Impola harmittelee.

Aktiivimalli tilastokikkailua

Impolan mielestä aktiivimalli pitää 
kumota nöyryyttävänä ja turhana.
 Työllisyyden kannalta lähiajat 
tuskin tulevat kuitenkaan olemaan 
helpot. Tästä esimakua on saatu 
useiden yt-neuvottelujen alkaessa 
eri puolella Suomea.
 -Työttömyys ja työllisyysaste 
on saatu tilastokikkailuilla näyttä-
mään kohtuullisilta, Impola arvioi. 
 Todellisuudessa laaja työttö-
myys on Impola käsityksen mu-
kaan noin 16-18%. Impolan mu-
kaan on työpaikkoja, joissa vain 
30% työvoimasta on vakituisessa 
työsuhteessa. 
 -Alle 20 tunnin työviikkoa te-
kee 162 000. Ilmaista työtä tekee 
jopa 451 000. Automaatio tulee vie-
mään työpaikkoja tulevaisuudessa, 
pelkää Impola.

Lama pelottaa

Talousnäkymät arvelluttavat työ-
markkinoiden haasteet nähnyttä 
Impolaa.
 -Pitäisi pyrkiä kasvattamaan 
ihmisten ostovoimaa, jotta koti-
markkinat toimisivat paremmin, 
Impola muistuttaa.
 Nyt ostovoimaa on vähennetty 
veronkorotuksilla, kilpailukykyso-
pimuksella ja leikkauksilla. 
 -Opiskelijoiden ja työttömien 
etuuksien leikkaukset olivat ihan 
turhia, koska kaikki raha kuiten-
kin olisi palautunut talouteen. Nyt 
opiskelijan on pakko ottaa lainaa 
ja/tai olla töissä samaan aikaan, 
harmittelee Impola.

 Kun ostovoima kasvaa niin 
pienet ja keskisuuret yritykset voi-
vat paremmin ja sitä kautta voivat 
palkata lisää työntekijöitä.
 -Arvonlisäverovelvollisuu-
den alarajan korottaminen auttaisi 
erityisesti palveluyrittäjiä ja palve-
luiden ostajia hintojen alenemisen 
muodossa, Impola laskee.

Suosi kotimaista

Impola haluaa lopettaa valtionyri-
tysten myynnin. Nyt olemme näh-
neet mitä tapahtuu, kun esim. säh-
köverkot myydään. 
 -Ylikansalliset yritykset nos-
tavat hintoja niin paljon kuin pys-
tyvät ja välttävät vielä veronmak-
sunki. Pääoma karkaa Suomesta ja 
samalla ostovoima heikkenee ko-
ronneiden maksujen vuoksi. Valtio 
menettää osinkotulot ja joutuu vel-
kaantumaan tai korottamaan vero-
ja, Impola summaa.
 Sen sijaan pyhäjokisen insi-
nöörin mielestä pitäisi suosia ko-
timaista. Näin kauppatase paranisi 
eikä Suomi tarvitsisi niin paljon 

vientiä.
 -Vientiyritysten asema on vai-
kea euroalueella, koska kilpailuetua 
voi ainoastaan saada paremmalla 
tuottavuudella, palkkoja polke-
malla tai työehtoja heikentämällä. 
Tuottavuuden kasvattaminen on 
nyt vaikeampaa, kun koulutukses-
ta on leikattu. Tuotekehitykseenkin 
rahaa suunnataan koko ajan vä-
hemmän, kertoo Impola. 
 Impola arvioi, että oman rin-
nakkaisvaluutan ansiosta tilanne 
muuttuisi oleellisesti, koska euron 
kurssi on ollut liian vahva vien-
tiyrityksille. 
 -Pelkästään valtion korkoku-
lujen osalta voisimme vaikka alen-
taa veroja n. 1,5 miljardin edestä. 
Voisimme perua koulutusleikka-
ukset ja panostaa tuotekehitykseen 
ja tutkimukseen enemmän, kertoo 
Impola.
 Keskittämisen estäminen on 
yksi asia joka puhuttaa. Impola 
pitää keskittäviä päätöksiä kuten 
Oulaskankaan synnytysten lopet-
tamisia väärinä ratkaisuina.

erittäin tärkeää ja vanhempien 
velvollisuus kertoa lapsilleen 
omasta uskonnosta ja siitä, mi-
hin on kasvatettu.
 Sitten, jos elämän eri  kas-
vun myötä tulee uusia ajatuksia, 
siitäkin on hyvä keskustella, sii-
tähän se valinnan vapaus tulee.
 En ymmärrä sitä kun jot-
kut sanovat, että on rakkautta 
hyväksyä jokaisen vakaumus. 
Uskoa tai olla uskomatta. Mie-
lestäni on enemmän rakkautta 
kertoa Rakkaasta taivaan Isästä 
ja Hänen Pojastaan Jeesuksesta 
Kristuksesta kuin olla kertomat-
ta, kun häneen uskomalla ja kas-

tettuina meillä on pääsy Taivaan 
kirkkauteen.
 Pitäisikö siinäkin tilantees-
sa, jos joku on menossa heikoille 
jäille hyväksyä hänen valintansa 
mitään sanomatta rakkauden ni-
missä.
 Mielestäni se olisi petos 
toista kohtaan, olla kertomat-
ta hänelle, että hän voi hukkua 
siellä.
 Sama mielestäni pätee täs-
säkin Jumala suhteessa. On täy-
sin vastuutonta olla kertomatta 
lapsilleen ja läheisilleen uskon-
nosta.
 Millä puollustamme itseäm-

me, jos olemme välinpitämät-
tömiä elämämme tärkeimmästä 
asiasta.
 On paljon suurenpi onnet-
tomuus, jos meidän välinpitä-
mättömyytemme takia lähimäi-
semme joutuu eroon Jumalasta 
ja Jeesuksesta.
 Siksi toivon, että teemme 
itse kukin voitavame uskonnon 
opetuksen suhteen. ”Menkää 
ja tehkää kaikki kansat  minun 
opetuslapsikseni kastamalla ja 
opettamalla heitä.”
 Kouluissa on tänne asti ope-
tettu Jumalan sanaa, kun on ol-
lut uskontotunnit. Viime vuosina 

on ollut paljon keskustelua 
tiedotusvälineissä, että onko 
soveliasta laulaa koulun päät-
täjäisissä suvivirttä.
 Eri uskonnon ihmisiä se ei 
niinkään häiritse kuin vapaa-
ajattelioita, jotka uskottelevat 
itselleen ja toisille, että uskon-
toa ei tarvitse eikä siitä saa pu-
hua varsinkaan kouluissa.
 Olemme turvattomia ja 
onnettomia, jos ei ole suurem-
paa, johon turvamme panna 
eläissämme ja kuolleissamme.

nimimerkki Lähteellä

Lukijalta

- nettisivut - logot - mainokset -
- käyntikortit - esitteet -

puh. 040 741 4363
www.seria.fi

Yrityksesi graafisiin tarpeisiin

Ouluinen-lehti ilmestyy ilmaisjakelulehtenä Oulun alueella. Sen painosmäärä on yli 40 000 kpl. 
Ouluinen-lehti on perinteisiä pohjalaisia ja Pohjois-Suomen arvoja kunnioittava lehti, joka on täysin 
itsenäinen ja riippumaton toimija. Lehti käsittelee myös paikallisia uutisia ja julkaisee Pohjois-Suomen 
ihmisiä koskevia juttuja. Lehden välissä toimitettava Maalainen-lehti on laajasti maaseutua ja 
luonnonvara-alaa koskevia ajankohtaisia valtakunnallisia ja paikallisia uutisia käsittelevä lehti.

Laajenna liiketoimintaasi myös muihin maakuntiin. Ouluinen-lehti on osa Seinäjokinen-lehtikonsernia. 
Ilmoittaessasi useammassa lehdessä saat mittavat alennukset.

Lehtiemme yhteinen painosmäärä on yli 90 000.

SEURAAVAN
LEHDEN ILMOITUS-

VARAUKSET
13.2.2019

MENNESSÄ.

Ota yhteyttä ja 
pyydä tarjous.

seinäjokinenlehti
@gmail.com



Olen työskennellyt erilaisissa turvallisuusalan työtehtävissä 15-vuoden 
ajan ja viimeiset vuodet hoitoalalla. Lähihoitajan työn kautta olen nähnyt 
eläkeläisten, vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja lapsiperheiden 
arkea hyvin läheltä. Olen neljän teini-ikäisen lapsen isä. Tiedän omako-
htaisesti myös sen mitä tarkoittaa pitkäaikaissairaus, työttömyys, uudel-
leen kouluttautuminen ja uudelleen työllistyminen.

Olen ensimmäistä kertaa kansanedustajaehdokkaana. Henkilökohtaisesti 
olen kyllästynyt seuraamaan nykypolitiikan syyttelevää tapaa toimia. 
Minusta aika joka tulisi käyttää tärkeiden kysymysten ratkaisemiseen, 
menee kiistelemiseen siitä mitä, tapahtui tai ei tapahtunut nykyisen tai 
edellisten hallitusten toimesta. Ehdokkaana olen ylpeä siitä, että kustan-
nan täysin itse koko kampanjani lähihoitajan palkastani. Minulle on 
tärkeitä alueemme ihmiset ja heidän arkensa, eikä minulla ole mitään 
sidonnaisuuksia. 

Tärkeitä teemoja minulle ovat poliisin, tullin ja rajavalvonnan resurssien 
turvaaminen, hoitotyön mitoituksen kirjaaminen lakiin ja se, ettei varhais-
kasvatuksesta- ja koulutuksesta enää viedä resursseja. Lisäksi kaikkien 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun kansanedustajien tehtävä on huolehtia 
päätöksiä tehtäessä oman alueen elinvoimaisuuden säilymisestä. Kyse on 
esimerkiksi liikenneyhteyksien kunnossapidosta- ja kehittämisestä, 
elinkeinoelämän turvaamisesta, sekä yksityisautoilun kannattavuuden 
puolustamisesta.

Lisätietoa minusta osoitteesta marko.lipponen.kainuunsiniset@gmail.com 
tai facebookista Marko Lipponen.

Marko Lipponen
Sininen Tulevaisuus 

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vaalipiiri

Seinäjokinen-, Ouluinen- ja Kes-
kisuominen lehti kysyivät Yleis-
radion (YLE) päätoimittaja Jouko 
Jokiselta, miten YLE vastaa ETY-
Jin antamaan moitteeseen YLEn 
toiminnasta koskien puolueiden 
tasapuolista näkyvyyttä eduskun-
tavaaleissa.
 Vuoden 2011 eduskuntavaa-
leissa ETYJin alainen ’odihr’ (Offi-
ce for Democratic Institutions and 
Human Rights) totesi raportissaan 
muun muassa, että ”YLEä ohjeis-
tettiin kehittämään tapoja, miten 
kaikki vaaleihin osallistuvat po-
liittiset puolueet pääsisivät oikeu-
denmukaisesti ja syrjimättä esittä-
mään näkemyksiään.”
 Odihr teki vasta vuonna 2011 
ensimmäistä kertaa raportin Suo-
men vaalitoiminnasta ja median 
vaikuttamisesta vaaleihin. Merkille 
pantavaa on, että Suomessa ollaan 
aidosti huolissaan ulkopuolisten 
vaikutusyrityksistä Suomen vaa-
leihin, mutta sen sijaan median 
toimintaan näkyvyyden rajaami-
sesta vain valtapuolueille, ei tehdä 
mitään toimenpiteitä.

Vain isot tenttiin?

Mihin toimenpiteisiin YLE aikoo 
ryhtyä korjatakseen raportin vaa-
timukset tasapuolisesta näkyvyy-
destä erityisesti koskien pienem-
pien eduskunnan ulkopuolisia 
puolueita suhteessa eduskunnassa 
oleviin puolueisiin?
 -Toimitus ei saa milloinkaan 

YLE ja Kaleva: vain valtapuolueet vaalitentteihin
antaa journalismistaan määräys-
valtaa toimituksen ulkopuolelle. 
Tämä periaate on pyhä ja se koskee 
kaikkia ohjelmia ja sisältöjä. Toi-
mitus päättää ja vastaava päätoi-
mittaja vastaa, toteaa YLEn päätoi-
mittaja Jouko Jokinen.
 Suuriin vaalikeskusteluihin 
otetaan Jokisen mukaan viralliset 
puolueet, joilla on eduskunnassa 
enemmän kuin yksi kansanedusta-
ja.
 -Rajaus johtuu siitä, että 

eduskuntakauden aikana alkupe-
räisen puolueensa ryhmästä eron-
neet eivät nousisi yhden miehen 
”puolueina” vaaleissa eduskun-
taan valittujen puolueiden rinnalle. 
Tämä lienee kohtuullista, peruste-
lee Jokinen.
 Uusien puolueiden asemaan 
Jokinen viittaa edellä kertomaansa 
näkemykseen suurten vaalikes-
kustelujen osanottoperiaatteista ja 
siitä, että vain suuret puolueet saa-
vat osallistua tentteihin.

 -Pienpuolueet pääsevät erit-
täin hyvin esiin pienpuolueten-
teissä ja muissa Ylen ohjelmissa ja 
sisällöissä. Tämä koskee valtakun-
nallisia lähetyksiä, kertoo Jokinen.

Ketkä ovat maakunnissa pieniä 
ja ketkä ei

YLEn ohella Oulun alueen vaalipa-
neelin toisena järjestävänä tahona 
on maakuntalehti Kaleva. Kalevan 
päätoimittaja Kyösti Karvonen 

linjasi tammikuun alussa, että 
Oulun vaalipiirin vaalipaneeli on 
rajattu nykyisessä eduskunnassa 
edustettuina olevien puolueiden ja 
ryhmien puheenjohtajille.
 -Näin siksi, että vaalipaneeli 
paisuisi yli äyräiden. Eduskuntaan 
on pyrkimässä lähes kymmenen 
siellä nyt ilman edustusta olevaa 
puoluetta. Jos ne kaikki otettaisiin 
mukaan, paneelissa olisi parikym-
mentä osanottajaa. Se on liikaa, 
Karvonen latasi.
 ETYJin raportista Jokinen ja 
Karvonen sen sijaan vaikenevat, 
vaikka Oulun vaalipiirissä esimer-
kiksi RKP ja KD ovat minimaalisia 
puolueita. Äänestäjät voivat ai-
dosti kysyä yleisradion ja Kalevan 
linjan perään, mikäli alueellisiin 
paneeleihin otetaan maakunnan 
eduskunnassa istuvia lilliputteja, 
mutta siellä ei todennäköisesti ole 
puoluerekisterissä olevia edus-
kuntaan pyrkiviä puolueita, jotka 
ovat mahdollisesti saamassa edus-
tajiansa läpi.
 Jokinen vetää kuitenkin hive-
nen takaisin ja toteaa, että ”toki 
maakunnallisesti paneelien järjes-
täjät voivat tehdä toisenkinlaisia 
ratkaisuja niin halutessaan, mutta 
päätös on aina toimitusten itsensä 
tekemä ilman minkäänlaista ul-
koista painostusta”.
 Seinäjokinen-, Ouluinen- ja 
Keskisuominen-lehdet jäävät 
odottamaan alueellisten paneelien 
linjauksia. Lisää aiheesta tulevissa 
numeroissa.


