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- Perinteisiä Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen arvoja kunnioittava lehti -
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SAMI
KILPELÄINEN

Kansalaispuolueen puheenjohtaja,
agronomi, valtiotieteiden maisteri

hankintajohtaja, urheilumies

puh. 050 383 1755
www.samikilpelainen.fi

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.

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

Ke 27.3.2019 klo 22.00 MTV-uutiset - Samin vaalimainokset alkavat, To 28.3.2019 
klo 12-14 Oulu Suuri vaalipaneeli Aleksinkulma, klo 14 Rotuaari, klo 18 Kajaani 
Kainuun Sanomat vaalipaneeli, Ti 2.4.2019 Sami mukana klo 18.02-18.50 Yle Radio 
Suomen vaalitentti, klo 21-23 Yle TV1:n vaalitentti

Tervetuloa tapaamaan ja juttelemaan.
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Sote-osuuskuntaa 
valmistellaan s.2-3
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Kilpeläisen Juntta

57 000 kpl Oulun keskustan, Haukiputaan, 
Kempeleen, Oulunsalon, Limingan ja 
Pyhäjoen alueella.

 

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: Oulu-suorajakelu Oy

Painopaikka: I-Print Oy

Onnenkauppa ja nettilehti: 
www.seinajokinen.fi

Ilmoitusvaraukset ja -aineistot: 
ilmoitukset@seinajokinen.fi

Seuraavan lehden 
aineistopäivä 13.5.

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

- Perinteisiä Pohjanmaan ja Pohjois-
Suomen arvoja kunnioittava lehti -

Ilmestymispäivä 27.3.2019, 
jaossa maaliskuun ajan

Suomi 
tarvitsee
tekoja

Polttomoottoriautojen kielto -esitys kuulostaa lapsestakin hölmöltä. Mi-
ten minun äiti tai isä vie minut harjoituksiin? Tai miten vanhus pääsee 
kauppaan ostamaan ruoat tai lääkkeet. Tavallisella ihmisellä ei ole sellaisia 
varoja, joilla ostettaisiin toimivan kansanauton tilalle useiden kymppiton-
nien sähköauto.

Moni eläkeläinen saa vain takuueläkkeen ja verojen jälkeen käteen jää alle 
700 euroa kuukaudessa. Jokainen ymmärtää, ettei tästä vaihdeta autoa, 
kun pahimmillaan jo vuokra voi jo yksi syödä yli viisisatasen. Juha Sipilän 
hallitus ja liikenneministeri Anne Bernerin politiikka on toiminut rikkaita 
huomioiden, pienituloiset unohtaen. Jos apteekin kassalla joutuu jättä-
mään lääkkeet lääkekorvausten nousun takia kassalle, niin miten olisi va-
raa vaihtaa auto sähköautoon?

Autoilijoilta peritään Suomessa 8 miljardia euroa ja vain noin 20 % palau-
tuu takaisin teihin ja autoilijoille. Ruotsissa kerätään 9 miljardia ja puolet 
palautuu. Pohjois-Suomen on syytä kysyä, milloin politiikassa huomioi-
daan pitkämatkalaiset ja maakunnissa asuvat? Keskustaministeri Kimmo 
Tiilikaisen 84 miljoonaa euroa Helsingin raidejokeriin ja 60 000 uutta 
asuntoa 2016-2019 valtion tukemana pääkaupunkiseudulle on ollut käsit-
tämättömän huonoa politiikkaa.

Lapsiystävällinen Suomi saavutetaan vain varmistamalla lapsiperheiden 
elämisen edellytykset ja toimeentuloa korottamalla lapsilisiä ja kotihoi-
dontukia sekä lisäämällä pehe- ja työelämän yhteensovittamista. Lapsi-
perheet tarvitsevat autoa ja työtä kotiseudulla. Valtiovallan pitää huoleh-
tia muistakin kuin varakkaista ja pääkaupunkiseudusta, joka kyllä pärjää 
omillaan.

Oulun paperitehtaan alasajo toi vanhan yltiökapitalistisen tuoksun jälleen 
nenään. Lehtitalona tiedämme paperien hinnan nousseen merkittävästi 
tänä vuonna. Oliko oikeasti kannattavuus ainoa syy paperilinjan alasajoon? 
Vai halutaanko pohjois-suomalaisten selkänahasta repiä jälleen tuotan-
non supistaminen ja Stora Enson nouseva kate. Valtio on muuten suurin 
omistaja ja ruotsalaiset kulisseissa pysyvät Wallenbergit yksi suurimmista. 

Metsätehtaan alasajo on viemässä suoraan leivän sadoilta perheiltä. Se 
myös vähentää puun kysyntää ja pyrkii polkemaan puun hintaa. Nyt on 
tärkeä varmistaa, että Oulussa ja muualla Pohjois-Suomessa säilyvät ny-
kyiset puunkäyttäjät ja että lisää syntyy. Valtio ja Wallenbergit on pantava 
vastuuseen. Äänestämällä myös tavalliset ihmiset voivat vaikuttaa puo-
lueisiin, ketkä valtion omistajaohjausta jatkossa tekevät. Käytä ääntäsi.

Oulu on hakenut valtiolta miljoonien rahoitusta seksuaalirikosten ennal-
taehkäisyyn. Mikään raha ei korvaa ja paranna sitä inhimillistä kärsimystä, 
mitä Juha Sipilän hallituksen harjoittama vastuuton maahanmuuttopo-
litiikka aiheutti. Parasta seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä olisi toimiva 
rajavalvonta, sosiaaliturvan rajaaminen vain suomalaisille sekä päättäjien 
vaihto Arkadianmäellä.

Sami Kilpeläinen
Toimitusjohtaja

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 perheis-
sä, joissa kummatkin vanhemmat käyvät töissä. Mikä on vikana, 
jos palkalle ei enää elä saatikka elätä perhettä? Ongelma ei vält-
tämättä ole palkkauksessa, vaan siinä, että asumisen, elämisen 
ja liikkumisen kustannukset ovat nousseet kohtuuttomiksi. Toki 
elämäntilanteet vaihtelevat ja niukkuutta olisi jokaisen siedettävä 
jossain elämänvaiheessa, mutta jos huoli pärjäämisestä on joka-
päiväistä, 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 asemas-
sa kuuluvat automaattisesti ”nollamaksuluokkaan”.

Perheitä ja erityisesti lapsia arvostava politiikka on ennenkaikkea 
konkreettisia tekoja. Tukien korotukset, ongelmien ennaltaehkäi-
sy ja koteihin tuotava matalan kynnyksen apu ovat tästä esimerk-
kejä. Perheitä tulee tukea kokonaisvaltaisesti neuvoloista lähtien 
ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. On helpompi rakentaa 
ehjää kuin korjata rikki mennyttä.

Piia Kattelus
Päätoimittaja

Kansalaispuolueen puheen-
johtaja Sami Kilpeläinen vaatii 
ruotsalaista Wallenbergin sukua 
ja Suomen pääministeri Juha Si-
pilää julkisesti esille ja antamaan 
selityksen, miksi Stora Enso uh-
kaa lakkauttaa paperintuotan-
non Oulussa.
 - Wallenbergit käyttivät 
Kemijärvellä kannattavaa met-
sätalousyksikköä pelinappulana 
ja lakkauttivat sen kymmenen 
vuotta sitten. Onko jälleen sa-
manlainen kapitalistinen peli 
menossa, jonka maksajiksi jou-
tuvat jälleen pohjoissuomalaiset, 
kysyy Kilpeläinen.
 Kilpeläinen on närkästynyt, 
että keskustalainen liikennemi-
nisteri Anne Berner on menossa 
Wallenbergien suuromistaman 
SEB-pankin hallituksen jäse-
neksi.
 - Liikenneministeri Anne 
Berner, omistajaohjaukses-
ta vastaava elinkeinoministeri 
Mika Lintilä, pääministeri Juha 
Sipilä ja Wallenbergit saavat tul-
la nyt julkisuuteen kertomaan, 
mikä peli on menossa, Kilpeläi-
nen lataa.
 Kilpeläinen haluaa faktaa 
siitä, miksi puutuotteiden ky-
synnän kasvaessa ja Suomen 
metsien kasvun kiihtyessä Ou-
lussa ollaan laittamassa paperi-
tehdasta kiinni.
 - Wallenbergien rooli pank-
kitoiminnasta ja valuuttasuo-
jauksista on tuotava läpinäky-
väksi, ettei lakkautusuhassa 
ole menossa mikään piilotettu 
agenda.

”Pelaako 
Stora Enso?”

Iltalehti uutisoi 6.3.2019 kauppatie-
teiden kandidaatti ja KHT-tilintar-
kastaja Pauli Vahteran blogista, jos-
sa Vahtera toi esiin maahanmuuton 
hintalapun suomalaisille veronmak-
sajille.
 Pauli Vahteran mukaan huma-
nitäärinen maahanmuutto maksaa 
Suomelle 3,2 miljardia euroa vuo-
dessa. Vahtera on tehnyt laajan selvi-
tyksen, jossa hän osoittaa, miten hu-
manitäärisen maahanmuuton menot 
jakautuvat yhteiskunnan eri sekto-
reille. Luvut on eritelty Pauli Vahteran 
alla olevassa laskelmassa.
 Laskelman pohjana Vahtera ker-
too käyttäneensä julkisia lähteitä: 
valtion ja kuntien talousarvioita ja 
tilinpäätöksiä, tilastoja mm. valtion 
velasta, maahanmuutosta, turva-
paikkapäätöksistä, väestörakenteesta 
ja kehitysavusta, tutkimusraportteja, 
kuntien ja valtion avustuspäätöksiä, 
ennusteita ja uutisia.
 Vahteran mukaan maahanmuu-
ton menoja voi suhteuttaa vaikkapa 
valtion tai Helsingin kaupungin tä-

Maahanmuutto maksaa Suomelle 
3,2 miljardia euroa vuodessa – 
rahoitus veroja korottamalla ja suomalaisten etuja leikkaamalla?

män menoihin. Helsingin kaupun-
gin menot olivat hänen mukaansa 
vuonna 2017 4,2 miljardia ja valtion 
talousarvion menot ovat tänä vuonna 
noin 55 miljardia euroa.
 Humanitäärisiksi maahan-
muuttajiksi Vahtera laskee 100 000 
Suomessa asuvaa aikuista ja lasta. 
Osa lapsista on syntynyt Suomes-
sa. Vahteran mukaan he ovat tulleet 
Suomeen turvapaikanhakijoina ja pa-
kolaisina. Luku ei Vahteran mukaan 
sisällä siis heitä, jotka muuttavat 
Suomeen koulutettuna ja ammat-
titaitoisena ja integroituvat oma-
aloitteisesti maahamme.
 Vahtera viittaa laskelmissaan 
myös Helsingin seudun (Helsinki, 
Vantaa, Espoo, Kauniainen + kehys-
kunnat) väestöennusteisiin, josta 
Helsingin kaupunki on teettänyt arvi-
on. Siinä Helsingin seudun ulkomaa-
laisväestön ennustetaan kasvavan 
348 000:een vuoteen 2030 mennessä.
 – Hyvä kysymys on: missä on 
päätetty näin voimallisesta verora-
hojen käytöstä ulkomaalaisten invaa-

sioon Suomeen. Toinen iso kysymys 
on: tarkoittaako tämä ilmastotavoit-
teiden kiristämistä jo nyt kaavailluis-
ta merkittävästi. Kolmas iso kysymys 
on: haluavatko suomalaiset elää kau-
pungeissa, joissa joka toinen asukas 
on vieraskielinen, koska se muuttaisi 
kaupunkikuvan olennaisesti.
 – Sekä humanitäärinen maa-
hanmuutto että kehitysapu on ra-
hoitettu velaksi. Jos laskemme tälle 
velalle kahden prosentin vuotuisen 
koron, on vuosina 1990-2018 käy-
tetty humanitääriseen maahanmuut-
toon ja kehitysapuun yhteensä 79 
miljardia euroa. Se on 76 prosenttia 
valtion velasta.
 – Jos päättäjien mielestä 3,2 
miljardia euroa on vähän ja se saa-
daan kerättyä veroja korottamalla ja 
suomalaisten etuja leikkaamalla, niin 
sen kanssa sitten eletään. Tulijoita 
tulee riittämään, joten veroja joudu-
taan korottamaan ja suomalaisten 
perusturvaa leikkaamaan kiihtyvällä 
vauhdilla, Vahtera kirjoittaa Iltaleh-
den blogissaan.

SUOMALAISTEN
OMA LINJA

Sami Kilpeläinen
agronomi
valtiotieteiden maisteri
Sotkamo
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Sanna Luomanmäki
lähi-hoitaja
Oulu
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Sanna Välimäki
turvallisuusvalvoja
Rovaniemi
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Olli-Pekka Wallin
tietoturva-asiantuntija
Oulu
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Alpo Ylitalo
toimitusjohtaja
Kokkola
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Jaakko Impola
insinööri
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Jani Leppäjärvi
insinööri
Tornio
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Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4. Ennakkoäänestys 3.-9.4.

”Suomalainen sosiaaliturva vain suomalaisille”

Sanna Välimäki
joulupukin apulainen ja turvallisuusvalvoja

Valitse minut, 
niin minut sinä saat53

Tunnetta, tervettä järkeä ja loogista 
ajattelukykyä oikeassa suhteessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaan-
hoitopiirin (ppshp) talousjohtaja 
Jarkko Raatikainen kertoo, että 
maakunnasta on keskitetty eri-
koissairaanhoito Ouluun. Sote-
ratkaisun kaatuminen vaikuttaa 
vähemmän kuin jo tehty keskit-
tämisasetus. Joitain palveluja on 
edelleen Oulaskankaalla, mutta 
Raahen seudulta Raatikaisen mu-
kaan anestesiassa tehtävä leik-
kaustoiminta lopetetaan.
 -Jos kaikki keskittämisase-
tuksen 7 §:n mukaiset keskitettä-
vät leikkaustoiminnot joudutaan 
tuomaan Ouluun, nousisivat leik-
kausmäärät merkittävästi, toteaa 
Raatikainen.
 Kuusamon kaupunki ei osta 
ppshp:ltä palveluja vaan yksityisil-
tä toimijoilta.
 -Oulun yliopistollinen sairaala 
voisi tuottaa maakuntaan erikois-
sairaanhoidollisia palveluja ja tästä 

keskustellaan strategiatyössä, pal-
jastaa Raatikainen.
 Raatikaisen mukaan sote:n 
kaatumisella ei ole välitöntä vaiku-
tusta.
 -Jotkut kehityshankkeet 
odottanevat, mutta sairaalahanke 
etenee omaa tahtia. Maakuntien 
tilakeskus ei tule omistamaan kiin-
teistöjä eikä laboratoriopalvelujen 
yhtiöittäminen toteudu suunnitel-
lusti, kertoo Raatikainen.

Sote-osuuskunta ei pelota 

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalvelukuntayhtymä Soiten 
toimitusjohtaja Minna Korkia-
koski-Västin mukaan Juha Sipilän 
hallituksen ero ja sote-ratkaisun 
kaatuminen ei ole vakava paik-
ka Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja 
terveyspalveluille.
 -Minulla on hyvin levollinen 

mieli. Soiten näkökulmasta tilan-
ne on selkeän näköinen. Meillä on 
sote-rauha, sanoo Korkiakoski-
Västi.
 Keski-Pohjanmaalla on val-
mius jatkaa toimintoja kuten nyt. 
Pohjois-Suomen erityisvastuu-
alueen sairaanhoitopiirit (ERVA) 
jatkavat yhteistyötä luonnollisesti 
erikoissairaanhoidon osalta.
 -Meillä on yhteiset potilastie-
tojärjestelmät, joten siksikin tu-
levaisuudesta on hyvin levollinen 
mieli, kertoo Korkiakoski-Västi.

Osuuskunta riippumaton sote:sta

Kainuussa ja osin Pohjois-Pohjan-
maalla suurta huolta aiheuttanut 
viiden pohjoisen sairaanhoitopii-
rin ERVA-alueen suunnittelema 
osuuskunta vastaamaan erikois-
sairaanhoidon työnjaosta, ei huo-
lestuta Oulun eikä Kokkolan seu-

dulla.
 -Sote-osuuskunnasta oli ER-
VA-kokous toissa viikolla ja pää-
tettiin jatkaa etenemistä. Kesään 
mennessä tehdään päätökset vii-

den sairaanhoitopiirin valtuustois-
sa, paljastaa Raatikainen.
 -Osuuskunnan perustaminen 
ei ole riippuvainen sote:sta. Yksi-
kään sairaanhoitopiiri ei ole tehnyt 
päätöstä osuuskunnan perusta-
misesta vielä ja valmistelu jatkuu, 
muistuttaa Korkiakoski-Västi.

Väki liikkuu

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 varmis-

Minna Korkiakoski-Västi

OULUN SUURI VAALIPANEELI
       - to 28.3. Klo 12-14 Aleksinkulmassa -

Eila Aavakare
Metsäkoneyrittäjä,

YO-kauppateknikko

Vesa Aitto-oja
Rakennusmestari,

yrittäjä

Marisanna Jarva
Kansanedustaja,

yrittäjä

Sami Kilpeläinen
Agronomi,

valtiotieteiden maisteri,
Kansalaispuolueen PJ

Raimo Piirainen
Veturinkuljettaja,

eläkeläinen,
ex-kansanedustaja

sekä
Junes Lokka

Tubettaja,
tekstittäjä57 140 103 15
176

Paneelissa
mukana

ASYL

Nousussa olevat, tulevat kansanedustajat tentattavana. Tervetuloa!

live-stream 
klo 12 alkaen 

www.extrauutiset.com
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Keskittämisasetus leikkaa palveluja        maakunnissa ja keskittää Ouluun
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tettaisiin keskittämisasetuksen 
mukaiset minimileikkaus ym. vaa-
timukset, taustoittaa Korkiakoski-
Västi.
 Muutokset eivät koskisi muuta 
henkilökuntaa, kuten hoitohenki-
löstöä.
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SAMI
KILPELÄINEN

tekijämies Oulussa, 
Kainuussa ja Helsingissä

Tuki on ollut mittavaa ja ihmisten koh-
taamiset ovat olleet ikimuistoisia.

Minulle on kertynyt useita luottamus-
tehtäviä aiemmin toimiessani keskus-
tassa muun muassa puoluevaltuuston 
jäsenenä, Kainuun Keskustanuorten 
puheenjohtajana ja keskustapiirin va-
rapuheenjohtajana, Suomen Keskusta-
nuorten hallituksen ja työvaliokunnan 
jäsenenä, Vantaan kunnallisjärjestön 
puheenjohtajana sekä vuosina 2006-10 
keskustan maaseututyöryhmän sihtee-
rinä. Kansalaispuolueen puheenjohta-
jana olen toiminut kesästä 2017 alkaen.

Maisteri x 2
Sotkamon lukion jälkeen suuntasin Kai-
nuun Prikaatiin kranaatinheitinkompan-

jaan ja suoritin aliupseerikurssin 
ja toimin myös apukoulutta-

jana aliupseerikoulussa. 
Sen jälkeen tämä kai-

nuulaispoika suuntasi 
Helsingin yliopistoon. 
Opinnot maatalous- 
ja metsätieteellisessä 
tiedekunnassa eteni-
vät ripeästi. Valmistuin 

alle neljässä vuodessa 
agronomiksi ja maatalous- 

ja metsätieteiden maisterik-
si. Jo opintojen loppuvaiheessa 

minut palkattiin maatalouspolitiikan vs. 
assistentiksi ja tuota pikaa olin jo eden-
nyt tutkijana tekemään selvitystä EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistus-
vaihtoehtojen vaikutuksista Suomeen.

Päämäärätietoisuus ja kunnianhi-
mo ajoi minut janoamaan lisää oppia. 
Suoritin Helsingin yliopistossa agrono-
min tutkinnon jälkeen valtiotieteiden 
kandidaatin ja sitä seuraavana vuonna 
valtiotieteiden maisterin opinnot. Nuo 
opinnot painottuivat kansantaloustie-
teeseen ja kansainväliseen talouteen.

Työnantajani ovat panostaneet vah-
vasti koulutukseen, josta olen ollut kii-
tollinen. Suoritin Pellervo-Instituutin 
HLJ-johtamiskoulutuksen 2006-2008. 
Vuonna 2014 suoritin London Business 
Schoolissa mittavan johtamiskoulutuk-
sen, joka keskittyi kehittämään johta-
mistaitoja, suunnannäyttämistätaitoja, 
ihmisten kuuntelemista ja vuorovaiku-

Olen 41-vuotias sotkamolainen agrono-
mi ja valtiotieteiden maisteri, hankinta-
johtaja ja johtoryhmän jäsen meijeria-
lalla. Olen maatalon poika Kainuusta, 
Sotkamon Tipasojan kylästä. Kodin pe-
rintönä on tullut halu kehittää itseäni, 
ahkeruus, työn arvostus ja vahva yhtei-
söllisyys. Lapsuus maalla ja opiskelujen 
jälkeen elämä kaupungissa on opetta-
nut ymmärtämään ne erilaiset tarpeet, 
mitä ihmisillä eri puolella Suomea on. 
Kahden lapsen isänä tunnen myös per-
heiden haasteet.

Politiikassa
Yhteiskunnallinen toiminta ja yhtei-
siin rientoihin osallistuminen on kodin 
peruja. Kipinän sytytti ukkini toiminta 
maalaisliitto-keskustan vaikut-
tajana ja valtuutettuna Sot-
kamossa.

Olin ensimmäistä 
kertaa mukana kun-
tavaaleissa 1996. Tu-
loksena oli varaval-
tuutetun paikka ja 
maaseutulautakunnan 
varapuheenjohtajuus. 
Valtuustopaikka helti-
si seuraavissa vaaleissa 
2000 ja olin 12 vuotta Sot-
kamon kunnanvaltuuston jäsen 
ja ääniharava jo vuoden 2004 vaaleissa, 
mutta en asettunut enää ehdolle vuo-
den 2012 vaaleissa. Olen ollut myös 
kirkkovaltuutettuna Sotkamossa 1999-
2002.

Erittäin kovaa kokemusta vuosien 
2001-2012 aikana kertyi Sotkamon kun-
nan tarkastuslautakunnan puheenjoh-
tajana. Samaan aikaan olimme mukana 
valmistelemassa Kainuun hallintoko-
keilua ja olin mukana Kainuun vaaleilla 
valitussa maakuntavaltuustossa 2009-
2012. Kainuun sairaanhoito- ja erityis-
huoltopiirissä olin tarkastuslautakun-
nan varapuheenjohtaja 2001-2005.

Olen ollut kolme kertaa ehdolla edus-
kuntavaaleissa – kahdesti Kainuussa ja 
kerran Uudellamaalla. Vuoden 2003 
vaaleissa keräsin Oulun vaalipiiristä yli 
4000 ääntä. Vaikka tulos ei aivan riit-
tänyt valintaan, olen nöyrän kiitollinen 
kaikissa vaaleissa saamastani tuesta. 

Innostuin 
seuraamaan 

politiikkaa jo alle 
10-vuotiaana.

Kotona järjestetyt seurat ja yhdessäolo 
laajan suvun kanssa ovat jääneet muka-
vina muistoina mieleen.
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tustaitoja sekä luomaan roh-
keasti uusia toimintatapoja.

Työelämässä 
vuosikymmen 
lobbarina ja 
sen jälkeen 
yrityselämään
Tuottajajärjestö MTK:ssa aloi-
tin työskentelemään 2000-lu-
vun alussa. Johdin lähes kym-
menen vuotta suurimman 
maataloussektorin eli maidon 
edunvalvontaa maitoasiamie-
henä tuottajajärjestössä ja 
meijeriosuuskuntien Maitoval-
tuuskunnassa.

Maitoasiamiehen työssä 
olin vaikuttamassa Suomen 
ja EU:n lainsäädäntöön. Olin 
jäsenenä kotimaisissa ja kan-
sainvälisissä työryhmissä, 
komiteoissa ja neuvottelu-
kunnissa. Merkittävää kan-
sainvälistä kokemusta sain 
Euroopan osuuskunta- ja tuot-
tajajärjestö COPA-COGECA:n 
maitoryhmän jäsenenä ja sen 
varapuheenjohtajana. Vuosina 
2006-2010 toimin vielä kes-
kustassa ja sen maaseututyö-
ryhmän sihteerinä. Sinä aikana 
saimme varsin merkittäviä pää-
töksiä suomalaisen maaseudun 
hyväksi.

Maitovaltuuskunnan asiamie-
henä onnistuin vaikuttamaan 
satojen miljoonien eurojen 
saamisen EU:n budjetista suo-
malaisille maitotiloille.

Vuonna 2013 minulle myön-
nettiin MTK:n ansiomerkki an-
sioistani tuottajien tekemän 
työn hyväksi. Vuonna 2015 
minulle myönnettiin Pellervo-
seuran pronssinen Gebhardt-
mitali ansioistani osuuskuntien 
eteen tekemäni työn hyväksi.

Meijeriteollisuudessa olen 
toiminut hankintajohtajana 
sekä johtoryhmän jäsenenä, 
minkä ohella olen toiminut 

myös oman työni ohessa ty-
täryhtiömeijereiden toimitus-
johtajana. Olen ollut perus-
tamassa uuden osuuskunnan 
ja johtanut laajoja verkostoja 
työtehtävissäni. Kotimaisen 
tuotannon puolestapuhujana 
olen vaikuttanut siihen, että 
onnistuimme ryhmässämme 
kasvattamaan suomalaisen 
maidon osuutta yli 40 prosent-
tia kolmessa vuodessa ja luo-
pumaan tuontiraaka-ainesta.

Urheilumies
Urheilu oli nuorena miehenä 
minulle kaikki kaikessa. Pesä-
palloseura Sotkamon Jymyn 
kultajunan jyskytys tartutti 
innon myös kotikylälleni, jos-
sa 1990-luvun alussa herätin 
yhdessä kavereiden kanssa 
kotikylän seurani Tipasojan 
Iskun eloon. Pian Isku löi jäl-
leen palloa maakuntasarjassa 
ja olin seuran puheenjohtaja. 
Kainuun Prikaatin riveissä olin 
voittamassa puolustusvoimien 
pesäpallon SM-hopeaa.

Urheiluharrastus vei muka-
naan myös myöhemmin Van-
taan Salamien toimintaan, ja 
kuinka ollakaan vuonna 2010 
löysin itseni Salamien pu-
heenjohtajan paikalta. Seuran 
jäsenmäärä tuplaantui pj-ai-
kanani yli kuuteen sataan 
harrastajaan. Vete-
r a a n i s a r j o i s s a 
olen onnistunut 
nappaamaan 
useita yleis-
u r h e i l u n 
SM-mitale-
ja.

Sain kun-
nian tulla 
p a l k i t u k s i 
Suomen Ur-
heiluliiton toi-
mesta Vuoden 
seurajohtajana vuon-
na 2013. Nykyisin toimin 
vuonna 2016 henkiin herätetyn 

perinteikkään Kultainen Keihäs 
–kilpailun puheenjohtajana, 
jonka paluukisan suojelijana 
toimi tasavallan presidentti 
Sauli Niinistö. Olympiavoitta-
jan ja maailmanmestarin lisäksi 
olemme saaneet kisalle arvos-
tusta ja se on noussut tv-kisak-
si.

Sielu  
Pohjois-Suomessa  
– koti, uskonto 
ja isänmaa 
arvopohjana
Lapsuuden poutapäivistä on 
jäänyt mieleni sopukoihin läh-
temättömiä jälkiä.

”Kesän odotettu hetki oli 
heinäpellolle lähtö. Lapsena 
heinien seipäälle nostaminen 
tuntui raskaalta, mutta se oli 
myös opettavaista. Perheen 
ja suvun yhteisistä heinätöis-
tä on erittäin hyviä muistoja. 
Sisarusten ja serkkujen kanssa 
oli mukava levähtää kuorman 
päällä matkalla heinäladolle.”

Sotkamo on aina ollut henki-
nen kotini, oli osoitteeni sitten 
ollut mikä tahansa maailmalla. 
Kristillinen kasvatus on luonut 
hyvän arvopohjan, josta olen 
vanhemmilleni sekä kaikille 

läheisilleni kiitollinen. 
Niin politiikassa 

kuin elämässä, 
minua ovat 

p u h u t e l -
leet sanat, 
joiden va-
raan lu-
paan uu-
pumatta 
t e h d ä 

työtä pa-
r e m m a n 

ja tasapuoli-
semman Suo-

men hyväksi:

”Lupaan olla 
rohkea ja luja 

sekä puolustaa 
niitä, joiden ääni 

ei kuulu.”

Kultainen Keihäs -kisan puheenjohtaja Sami Kilpeläinen kertoo presidentti Sauli Niinistölle 
Kultainen Keihäs -tapahtumasta. Kuvassa vasemmalla valmentaja Leo Pusa ja keihäänheit-
täjä Tiina Lillak, oikealla SUL:n toimitusjohtaja Jarmo Mäkelä. Copyright © Tasavallan pre-
sidentin kanslia.

Sami
mukana
Oulun suuressa vaalipaneelissa
torstaina 28.3. klo 12-14
Aleksinkulmassa
(Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu)

Sami ei ole pelkkä napinpainaja, vaan 
ajatusten esittäjä ja hän osaa elää 
mielessään isojenkin päätösten vai-
kutuksia ihmisten arkeen.

Sami ymmärtää, että poliittista 
valtaa ei pidä Suomessa antaa pörs-
siyritysten edustajille, vaan se kuu-
luu kansalle.

Antti Schroderus, Kajaani, opettaja

Kajaanilainen eläkkeellä oleva luo-
kanopettaja Maija Laakso tukee Sa-
mia: synnytyksiä, syöpähoitoja eikä 
leikkauksia saa lakkauttaa Kajaanis-
ta – Samin keskittämistä vastustavaa 
linjaa on helppo tukea.

Pesiskaverit Sami Kilpeläinen ja 
sotkamolainen Tuomo Aidanpää 
keskustelivat maaseutu- ja metsäs-
tysasioista.

Suomi kaipaa tällä hetkellä ajantais-
aista ruohonjuuritason tuntemusta. 
Vain siten voi nähdä kuinka asiat 
tässä maassa ovat. Poliitikot usein ja 
puolueet ovat irti arjesta eikä heillä 
ole käsitystä mitä tarkoittaa kun pal-
veluja ei ole taikka rahaa niiden käyt-
tämiseen ei senkään vertaa. 

Sami Kilpeläisen tiedän olevan 
kiinni suomalaisessa arjessa. Hä-
nelle maaseudullakin ihminen on 
arvokas olipa hän lapsi, nuori tai jo 
aikuisuuden ohittanut ikäihminen. 
Se on hyvä lähtökohta poliittiselle 
tulevaisuudelle.

Tuomo Hirvi, keskipohjalainen 
viulisti - yrittäjä ja nyt myös eläkeläi-
nen Ylivieskasta.

MEKIN 
LUOTAMME 
SAMIIN

”Sami on ehdokas joka ei tavoittele 
omaa etuaan vaan on aidosti huo-
lissaa maamme tämän hetkisestä 
tilasta”

Markku Huhtala, laitosmies, Oulu (Sii-
kajoen kunnanvaltuutettu 1997-2000).
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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-
tasivat Lapissa asuvat Sanna 
Välimäki ja Jani Leppäjärvi

tentissäMiksi olen 
politiikassa?

Oikeastaan en haluaisi olla mu-
kana politiikassa. En ole erityisen 
ulospäin suuntautunut enkä halu-
aisi herättää paljon huomiota. Koin 
kuitenkin, että minun on lähdet-
tävä mukaan politiikkaan, koska 
tuntui, että kukaan ei kyseenalais-
ta moniakaan asioita, mitä meil-
le kerrotaan. Miksi valtion tulee 
velkaantua vaikka se voisi luoda 
rahansa itse? Miksi kansallis-
omaisuus lahjoitetaan pois? Miksi 
meidän tulisi elättää kymmeniä 
tuhansia maahanmuuttajia? Miten 
voidaan väittää, että Suomi ei olisi 
korruptoitunut? Jos valta kuuluu 
perustuslaillisesti Suomen kansalle 
niin mihin tarvitsemme ylikansal-
lista EU:a? Nyt liian monet eivät koe 
enää olevansa osa yhteiskuntaa ja 
voivansa vaikuttaa asioihin.

Politiikka näyttää toimivan hie-
rarkkisesti, asiat sanellaan ylhäältä 
alas. ”Valtapuolueissa” poliitikko 
ei saakaan päättää itse, vaan pe-
rustuslain vastaisen puoluekurin 
mukaisesti. Pienpuolueet pysy-
vät marginaalissa, koska kaikki 
on kustannettava itse. Puoletuet 
ja median huomio keskittyy vain 
isompiin puolueisiin. Meidän tu-
lee kääntää valtapyramidi, kuten 
sen tuleekin olla. Meillä tulee olla 
kansanvalta. Ei lobbareiden ja rik-
kaiden.

Suomessakin on tullut tutuksi ns. 
”pyöröovimekanismi”. Politiikassa 
olevat tekevät korporaatioille mie-
leistä lainsäädäntöä ja sen jälkeen 
saavat hyvän työpaikan yksityiseltä 
puolelta. Sama toimii myös toisin 
päin. Pieni piiri pyörii. Puheissa 
kilpailua korostetaan, vaikka omis-
tus, varallisuus ja valta keskittyy. 
Rahanvalta ja korruptio ovat yh-
teenkietoutuneet voimat, jotka tu-
lee purkaa. Ikävä kyllä muutos läh-
tee vain alhaalta ylös, yksi ihminen 
kerrallaan. Jostain ja joskus on vain 
aloitettava.

Raha valuu 
ulos maastamme
Olemme nähneet noin 30 vuot-
ta veronkorotuksia, leikkauksia ja 
valtion omaisuuden myymistä. Silti 
olemme ennästysmäisissä veloissa. 
Vaikka meillä on korkea veroaste 
niin silti palvelut vain huononevat. 
Mihin rahat menevät?

Vahva euro on haitannut kilpai-
lukykyämme ja kauppataseemme 
on noin 500 miljoonaa alijäämäi-
nen. Kilpailukyvyn vahvistaminen 
eurossa ollessa on mahdollista 
vain heikentämällä työläisten olo-
ja esim. työaikaa pidentämällä ja 

Ihmisyyttä ei saa alistaa markkinavoimille

Säilytetään pienet yksiköt

Velkaantuminen kuriin

Perusinfran kuuluttava valtiolle

jaakko.impola@gmail.com
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JAAKKO IMPOLA

Jaakko suosittelee Ville Iivarisen kirjaa ”Raha - mitä se todella on ja mitä 
sen tulisi olla”.

Kohti inhimillisempiä arvoja
palkkoja alentamalla. Isommak-
si ongelman tekee se, että kaikki 
muutkin euromaat pyrkivät teke-
mään samaa. Kuinka alas pohjalle 
työläiset ovat valmiita menemään?

Euron myötä yksistään valtion 
korkokuluina menetämme n. 1200 
miljoonaa joka vuosi. Vuosina 
1985-2015 tämä tekee 80 000 mil-
joonaa. Markkamääräinen keskus-
pankkirahoitus on lopetettu 1985, 
joten olemme joutuneet velkaantu-
maan siitä asti.

Osa teollisuudesta on muuttanut 
pois liian kireiden päästötavoit-
teiden vuoksi. Olemme ulkoista-
neet työt ja saasteet mm. Kiinaan 
ja saaneet työttömyyttä. Suomi on 
yhtenä harvoista maailmassa vä-
hentänyt päästöjään ja on noin vii-
denneksi paras koko maailmassa. 
Päästömme suhteutettuna maa-
pallon ja ihmiskunnan päästöihin 
on vain 0,07 promillea! Olisi jo aika 
puolustaa kotimaista tuotantoa.

Menetämme EU:n jäsenmaksui-
na noin 500 miljoonaa joka vuosi. 
Olemme menettäneet nettona vuo-
sina 1995 - 2014 4 600 miljoonaa.

Pauli Vahteran laskelmien mu-
kaan maahanmuuttoon menee 3 
200 miljoonaa vuodessa. Dublinin 
sopimuksen puitteissa kaikki tur-
vapaikanhakijat tulisi palauttaa 
maahan johon he ovat ensimmäi-
senä tulleet.

Monikansalliset korporaatiot mie-
lellään hyödyntävät korkeaa kou-
lutustasoamme ja infraa, mutta 
eivät suostu maksamaan veroja 
Suomeen. EU-komission mukaan 
koko harmaan talouden arvioidaan 
tekevän 13 000 miljoonan euron 
veromenetykset vuodessa. Eli ve-
roasteemme voisi olla 6 prosent-
tiyksikköä alempi jos ns. veropako-
laisuus ja harmaa talous saataisiin 
kuriin! Kyseessä on arvio, mutta 
vaikka todellisuus olisi vain 10% 
siitä summa olisi silti valtava.

ETLA:n arvion mukaan valtio mak-
saa satojen miljoonien arvosta tur-
hia ja haitallisia yritystukia.

Valtionyhtiöitä on myyty 17 500 
miljoonalla 1991-2015. Valtion-
omaisuuden ideologinen myynti 
alihintaan on lopetettava, sillä siitä 
on koitunut huomattavia tappioita 

ja tulonmenetyksiä. Perusinfran on 
kuuluttava valtiolle. En halua, että 
esim. vedestä ja rautatieverkosta 
tulee samanlainen tuloautomaatti 
ylikansallisille veronkiertäjille, ku-
ten sähköverkoista tuli.

Kaivoslakia tulee uudistaa. Maam-
me mineraalien kuuluu rikastuttaa 
suomalaisia eikä ulkomaisia pää-
omasijoittajia.

Lähituotanto ja pie-
net yksiköt kunniaan
Jos kykenisimme suojelemaan 
omaa tuotantoa meidän kaup-
pataseemme pysyisi parempana. 
Osaamme tehdä Suomessa kuiten-
kin melkein mitä tahansa. Miksi 
emme tekisi? Muutetaan asioita, 
jotta voimme tehdä! Ympäristön-
kin kannalta olisi järkevää, että 
tuotanto olisi mahdollisimman 
lähellä kuluttajaa. On vaikeaa ym-
märtää miksi esim. lihaa pitää tuo-
da Brasiliasta Suomeen. Suomalai-
nen ruoka on maailman puhtainta. 
Suomalainen ”perusruoka” on jopa 
puhtampaa kuin ulkomainen luo-
mu! Pohjoinen sijainti mahdollis-
taa vähäisemmän kasvimyrkky-
jen käytön. Antibioottejakaan ei 
käytetä niin paljoa kuin muualla. 
Kannattaa suosia paikallisia pieniä 
tuottajia ja palveluita. Näin raha jää 
kiertämään lähiseudulle ja lisää tä-
ten elinvoimaisuutta.

Pieniä yksiköitä on suojeltava. 
Esim. pienissä kouluissa korostuu 
turvallinen ja kannustava ilma-
piiri, motivoituneet opettajat sekä 
vähäinen häiriökäyttäytyminen. 
On virhe alasajaa toimivat yksi-
köt, kuten Oulaisten Oulaskankaan 
synnytysosasto ja Raahen sairaalan 
anestesialeikkausosasto. Ideologi-
nen keskittäminen on virhe, eikä 
sille ole edes taloudellisia perustei-
ta. Siksi SOTE:kin pitää estää.

Eroon ikuisesta 
velkaantumisesta
1990-luvun laman isoimpana vir-
heenä pidettiin ulkomaisia valuut-
taluottoja. Mitä meillä on nyt? Niin 
yksityiset, yritykset kuin valtiokin 
on velkaa vieraassa valuutassa en-
nätysmäisesti! Meidän pitää pa-

lauttaa oma raha, jotta emme ole 
riippuvaisia ulkomaisesta velasta. 
Jos meillä olisi oma raha valtion ei 
tarvitsisi lainata rahaa yksityisil-
tä pankeilta ja olisi täten käytän-
nössä velaton. Oman rahan avulla 
voisimme myös tehdä kokeiluja. 
Esimerkiksi työn sivukulujen osal-
ta Tyel-maksu voitaisiin poistaa 
kokonaan esim. viideksi vuodeksi 
ja aukko valtiontaloudessa paikat-
taisiin yksinkertaisesti painamalla 
uutta rahaa.

Jotta raha toimisi parhaiten vaih-
don ja hyvinvoinnin välineenä, sitä 
tulisi lisätä sinne missä sitä ei ole. 
Eli rahaa pitäisi saada enemmän 
heille sadoille tuhansille, jotka ovat 
nyt leipäjonossa ja köyhiä. Köyhiä 
arvioidaan olevan 650 000 ihmistä, 
ja lisäksi noin 200 000 ihmistä elää 
köyhyysriskissä. Opinto- ja työttö-
myystukileikkaukset tulee perua. 
On käsittämätöntä, että opiskelijat 
pakotetaan velkaantumaan, vaikka 
mitään takeita työllistymisestä ei 
monilla aloilla ole. Myös aktiivi-
malli pitää purkaa, koska se on sekä 
tukileikkuri, että nöyryyttävä eikä 
edistä työllistymistä. Alimpia eläk-
keitä on korotettava, koska kol-
masosa eläkeläisistä elää köyhyys-
rajan alla. Perusturva pitäisi saada 
myös yrittäjille, koska joka viides 
yksinyrittäjä elää köyhyysrajalla. 
Kotihoidontukea on nostettava alle 
3-vuotiailta 600€/kk. Rahat näihin 
parannuksiin voidaan ottaa yllä lis-
taamistani kohdista. Kokonaiskus-
tannus olisi luultavasti 1-2 miljar-
dia eli varaa on.

Voitto vai hyvinvointi
Rahan tekeminen heikoimmassa 
asemassa olevilla on loputtava. Nyt 
olemme nähneet, kuinka huonos-
ti voi käydä, kun yksityistäminen 
on ulotettu koskemaan vanhus-
tenhuoltoa ja päiväkoteja. On kaksi 
vaihtoehtoa. Joko valvontaa lisä-
tään tai toiminta siirretään takaisin 
kokonaan valtiolle ja kunnille. Lo-
pulta osakeyhtiöiden ainoa tehtävä 
on tehdä voittoa.

Rikkaat ovat aina pärjänneet ja 
pärjäävät. Köyhistä yhteiskunnan 
täytyy huolehtia. Samalla tulee 
hoidettua monta muutakin tärkeää 
asiaa. Näitä ovat mm. kansanta-
louden kokonaiskysynnän ja BKT:n 
kasvaminen. He joilla rahaa on vä-
hän käyttävät sen kulutukseen, joka 
ruokkii erityisesti pien- ja keski-
suuria yrityksiä. P&K-sektori on 
ollut paras työllistäjä, joten työlli-
syyskin paranee. Pienyrittäjiä aut-
taisi arvonlisäverovelvollisuuden 
alarajan korotus. Myös yhteiskun-
nan arvomaailma pehmenee. Yh-
teenkuuluvuus lisääntyy. Toisten 
huomioonottaminen lisääntyy. Ns. 
sisäiset arvot ottavat vallan yhteis-
kunnallisessa ilmapiirissä. Näillä 
eväillä yhteiskuntaan on saatavissa 
toivon ja luottamuksen ilmapiiri.

Jaakko Impola
Kansalaispuolue
Kansanedustajaehdokas
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SINISET TURVAA 

Jani Bergström
myynti- ja asiakkuus-
päällikkö, Oulu

40

Vaili Jämsä-Uusitalo
opintoasiainsihteeri, 
Oulu

41
Marko Lipponen
lähihoitaja, Sotkamo

42
Pirkko Mattila
kansanedustaja, FM, 
Muhos

43

Marja Nousiainen
tutkijatohtori-
koulutettava, Oulu

44

Jari Pirinen
yrittäjä, Oulu

45
Anne Snellman
FT, sairaanhoitaja-
opiskelija, Oulunsalo

46

Jarmo Viinala
maanviljelijä, Haapavesi

47

Kari Virolainen
yliopettaja, YT, lehtori, 
Lumijoki
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Oulu imuroi Lapista väkeä - 
Välimäki ja Leppäjärvi pitävät 
pohjoisen puolta

Lapin seudulta on vuosittain 
muuttanut nettona yli 600 henkeä 
Oulun seudulle. Vuosina 2000-2015 
muutti yhteensä noin 25 000 ih-
mistä Lappiin ja noin 15 000 muutti 
Oulun seudulta Lappiin.
 Oulun asema Pohjois-Suomen 
pääkaupunkina on kiistaton, mutta 
muuttoliikkeen soisi suuntautuvan 
myös muualle Pohjois-Suomessa.
 Sanna Välimäki Rovaniemel-
tä ja Jani Leppäjärvi Torniosta 

haluavat puolustaa koko Pohjois-
Suomea. He asettautuivat ehdolle 
Oulun vaalipiiristä eduskuntavaa-
leissa.
 -Pohjois-Suomi on hyvä paik-
ka elää. Vahva aluepolitiikka takaa 
töitä myös muualle kuin suurim-
piin kaupunkeihin, toteaa torni-
olainen Jani Leppäjärvi politiikan 
kehittämistarpeita.
 Sanna Välimäki on aktiivi-
nen alle 30-vuotias nuori nainen 
Rovaniemeltä. Kilometrejä kertyy 
helposti mittariin, koska Sannan 
kotoa jo Rovaniemelle on 75 kilo-
metriä.
 -Lappi on hyvä paikka asua. 
Toivon, että Suomessa poliittinen 
suunta muuttuisi siten, että myös 
maaseudun ihmisistä pidetään 
huolta, kertoo Sanna.

Yrityksissä potentiaalia

Lapissa on Välimäen ja Leppäjär-
ven mukaan paljon potentiaalia. 
Molemmat näkevät erityisesti yri-
tysten roolin merkittävänä.
 -Pohjois-Suomessa on mie-
lestäni enemmän kasvupotenti-
aalia kuin tutkimuksissa annetaan 

Perinteinen ja edullinen 
Sotkamon keskustassa

Osoite: Tervatie 3, 88600 Sotkamo, Finland 
Puhelin: 08-666 0611 

Sähköposti: myynti@tulikettu.fi 
WWW.TULIKETTU.FI

Sotkamossa ja Vuokatissa riittää vielä lunta. 
Kainuun Rastiviikko 30.6.-5.7.2019. Varaa majoitus.

Kysy myös edullisia paketteja ryhmille.

ymmärtää. Luonnon ja erilaisten 
elämysten tarjoaminen ja markki-
nointi on kuitenkin varma työllis-
täjä pohjoisessa, toteaa Välimäki.
 Leppäjärvi kääntää katseen 
myös valtion toimiin.
 -Erityisesti pienten ja kes-
kisuurten yritysten tukemiseksi 
tehtävät toimenpiteet parantavat 
työllisyyttä ja elinvoimaisuutta 
Pohjois-Suomessa, perää Leppä-
järvi toimia pohjoisten alueiden 
hyväksi.
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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. 
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”Suomalainen sosiaaliturva vain suomalaisille”

puh. 040 566 6867
www.wallin.biz

tietoturva-asiantuntija

WALLIN
OLLI-PEKKA

Eduskuntavaalit 2019
Äänestyspäivä 14.4.
Ennakkoäänestys 3.-9.4.


