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2 Asiat paranevat tekemällä - yhdessä

Hanna Huttunen
Kansanedustaja
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä

Luet parhaillaan vaalilehteäni, 
kiitos jo nyt sinulle siitä. Leh-
den tarkoitus on kertoa teille 
millainen olen kansanedustaja-

Asiat paranevat tekemällä
na, eduskuntavaaliehdokkaana 
ja myös ennen kaikkea ihmise-
nä. Se peilaa myös ajatusmaail-
maani ja arvojani.

Lehden jutut ja mielipide-
kertomukset ovat niitä asioita, 
jotka koen tärkeiksi Savo-Kar-
jalalle ja koko Suomelle. Halu-
an kiittää niitä henkilöitä, jotka 
ovat antaneet oman panoksen-
sa lehden syntyyn.

Pyrin jatkokaudelle edus-
kuntaan. Olen tällä ensimmäi-
sellä kaudella päässyt hyvin si-
sälle kansanedustajan työhön. 
Olen saanut luotua verkostoja 
yli puoluerajojen sekä oppinut 
kuinka viestiä viedään maa-

kuntien ja eduskunnan välillä. 
Näinä epävakaina aikoina on 
hyvä, että on valmius tehdä kan-
sanedustajan työtä heti  uuden 
kauden alettua.

Minut tunnetaan yhteistyön 
tekijänä ja sillanrakentajana. 
Olen myös sitkeä ja määrätietoi-
nen tekijä, joka jaksaa viedä asi-
oita eteenpäin pitkäjänteisesti.

Huumori on mielestäni elä-
män suola. Monesta tiukastakin 
paikasta selviää, kun antaa sopi-
vasti huumorin kukkia. Itsellen-
sä nauraminen ei ole pahasta.

Toivon, että saan valtakirjan  
jatkaa työtäni.

Asiat paranevat 
tekemällä - yhdessä. 
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Hannan matkassa

14.4.1969

Itäsuomalaisen elämäntavan puolesta

Tässä sivun yläreunalla kulkevassa laatikossa Hanna 
kertoo itsestään ja historiastaan. Aikajana yhdistää 
Hannan elämänpolulle niin lapsuuden ja opiskelut kuin 
perhe-elämän ja työt yrittäjänä ja politiikassa.

Hanna oli lapsena 
itsepäinen ja vahva.
Hannalla oli vahva  
hoivavietti ja hän 
hoivasi pikkuveljeään 
ja nukkeaan.
Hannan äiti

1#

Kuka?

   Perheeseeni kuuluu aviopuoliso Erkki  
  Räsänen, kolme tytärtä sekä Erkin kolme
  tytärtä. Ensimmäinen lapsenlapseni
  syntyi viime lokakuussa.

    Keskustan ensimmäisen kauden 
  kansanedustaja.

    Metsätalousinsinööri.
    Yrittäjänuraa on kertynyt yhteensä jo 

       30 vuotta.
    Harrastukset: puutarhanhoito, koira, 
  kaksi kissaa ja  kaksi hevosta.

Hanna Huttunen

Luottamustoimet

Outokummun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja
Suomen Keskustan eduskuntaryhmän kansanedustaja  
Jäsenyydet: hallintovaliokunta, lakivaliokunta, puolustus-
valiokunta, ympäristövaliokunta (varajäsen), keskustan 
eduskuntaryhmän työvaliokunnan jäsen, Hama-työryhmän 
puheenjohtaja, Kelan tilintarkastaja

Hannan matkassa -kuvat: Hanna Huttusen kotialbumi

Lapsuuteni kasvoin Outokummussa, joka oli 
vilkas kaivoskaupunki. Kävin koulua Kuusjärven 
ala-asteella ja Outokummun yläasteella.

Opiskelu. Elämänmittainen 
oppiminen, joka on jatkunut 
koko aikuisiän.
1988 ylioppilas Outokummun lukio
1991 merkonomi
1992 euromarkkinointi-tutkinto
2005 metsätalousinsinööri

Lapsuus. Kultaisia muistoja albumintäydeltä ja 
kokemuksia koulumaailmasta.

Yläastettani varjosti koulukiu-
saaminen. Hyvien ystävien avulla 
se kääntyi kohdallani kuitenkin 
sisuksi. Kaikille kohtalotovereilleni 
ei ole valitettavasti käynyt niin.

Opiskelijana olin määrä-
tietoinen ja asetin itselleni 
tavoitteita. Opinnäytetyöni 
esityspäivän löin lukkoon jo 
ensimmäisenä opiskelu-
vuonna.

1969-1987

Matka alkaa.  
Synnyin perheemme esikoiseksi.

1985-

Hanna Huttunen
Eduskuntavaaliehdokas
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä

Tämä vaalikausi on ollut varsin 
poikkeuksellinen. Ensin tuli ko-
rona, sitten sota ja sen seurauk-
sena energiakriisi. Olen saanut 
tehdä työtä tässä ajassa vas-
tuullisilla paikoilla, joiden kaut-
ta olen pystynyt vaikuttamaan 
alueemme asioihin.

Työni ohessa minulle on vah-
vistunut myös tietoisuus siitä 
kuinka tärkeää on, että täältä 
Savo-Karjalasta valitaan edus-
kuntaan edustajia, jotka pär-
jäävät väännössä Etelä-Suomen 
edustajien kanssa. Vaikka kan-
sanedustajan tehtävä on tehdä 
työtä koko Suomen hyväksi, 
jokainen edustaja kuitenkin 
yrittää vetää kotiin päin edun-
valvonnassa oman vaalipiirin 
hyväksi. Suuria eroja on myös 
eri puolueiden ideologioiden 
välillä.

Nämä asiat korostuvat eri-
tyisesti aluepolitiikkaan liitty-
vissä päätöksissä, metsään- ja 
maatalouteen liittyvissä asiois-

sa, saavutettavuusasioissa (tiet, 
lento- ja raideliikenne, tietolii-
kenneyhteydet) ja yleensäkin 
itäisen elämänmuotomme ym-
märtämisessä.

Eri näkemyksiä puolueiden 
välillä on myös kuntien ole-
massaolosta. Pari vaalikautta 
sitten Kokoomuksen johtama 
sini-punahallitus koitti toteuttaa 
”kuntauudistuksen”, joka olisi 
tarkoittanut noin kahdensadan 
kunnan lakkauttamista Suomes-
ta. Jäljelle olisi jäänyt noin sata 
kuntaa. Suurkuntahanke kaatui 
lopulta kansaan ja perustusla-
kiin.

Nyt näyttää, että Suomen 
alueellista keskittymistä ollaan 
taas voimistamassa. Ministeri-
öiden kansliapäälliköt esittivät 
vastikään, että seuraavalla vaali-
kaudella ”sosiaali- ja terveyspal-
velujen uudistuksen myötä val-
tion aluehallinnon kehittämistä 
on tarpeen tarkastella. Samalla 
on arvioitava kuntien tehtäviä ja 
lukumäärää.”

Keskusta tukee vapaaehtoisia 
kuntaliitoksia.  Sen sijaan kunti-
en Helsinki-johtoista lakkautta-
mista emme hyväksy.

Kuntien pakkoliitokset vei-
sivät suomalaisilta lähipalve-
lut ja voimistaisivat alueellista 
keskittymistä tilanteessa, jossa 
Suomen turvallisuus, huoltovar-
muus, taloudellinen pärjäämi-
nen sekä ihmisten ja maan eri 
osien välinen tasa-arvo edellyt-
tävät vahvaa alue- ja kuntapoli-
tiikkaa.

Olen toiminut kuluvalla vaali-
kaudella puheenjohtajana Har-
vaan asutun maaseudun par-
lamentaarisessa työryhmässä 
(HAMA). Työryhmän tehtävänä 
on vahvistaa harvaan asuttu-
jen alueiden elinvoimaisuutta, 

esimerkiksi kulttuuri- ja matkai-
luhankkeiden myötä. Olenkin 
iloinen, että moni Savo-Karjalan 
toimija on hakenut ja saanut ra-
hoitusta tätä kautta.

Haasteelliset viime vuodet 
ovat osoittaneet kuinka tärkeää 
on maamme huoltovarmuus, 
omavaraisuus ja se, että koko 
maamme on asuttu ja elinvoi-
mainen.

Olen tehnyt työtä Itä-Suomen 
elinvoiman, turvallisuuden ja 
elämäntapamme puolesta mm. 
puolustus- ja hallintovaliokun-
nassa.

Useissa eri yhteyksissä on 
noussut esille Itä-Suomen elin-
voimaisuuden merkitys koko 
Suomen turvallisuudelle. Itä-
Suomen erityistalousalue onkin 
saatava kirjatuksi seuraavaan 
hallitusohjelmaan. 

Erityistalousalueilla olisi mah-
dollista saada verotuksellisia ja 
muita huojennuksia, jotta siellä 
toimivien yritysten edellytyk-
set vahvistuisivat. Myös alueen 
ihmiset voisivat saada erityisiä 
kannusteita, ja päätösvaltaa pi-
täisi tuoda lähemmäs paikallisia 
ihmisiä. Tätä kautta pystymme 
turvaamaan paremmin myös 
Ikäihmisten palvelut, jotka ovat 
jääneet tällä vaalikaudella liian 
vähälle huomiolle. 

Poikkeukselliset ajat vaativat 
poikkeuksellisia toimia, ja ennen 
kaikkea vahvaa ja osaavaa edun-
valvontaa.
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Hannan matkassa

Harrastukset. Hevoset ovat olleet 
aina osa elämääni, aiemmin työnä, 
nyt harrastuksena.  
Lisäksi puutarhan hoito on  
rentouttava ja palkitseva harrastus. 

1993
Yrittäjyys. Yrittäjyys alkoi 
maatalousyrittäjyydestä ja 
olin hevosyrittäjänä noin 10 
vuotta. 

Ostin ensimmäisen 
yrityksen kiinteistöt 
konkurssipesästä ja aloin 
rakentamaan ”raunioille”. 
Maatalousyrittäjyys 
tarkoitti minulle pitkiä 
päiviä pienellä palkalla.

Vaalit ovat tavallisen ihmisen  
mahdollisuus vaikuttaa

Markku Sivonen
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan 
piirin kunniapuheenjohtaja

Vaalit ovat tavallisen ihmisen 
mahdollisuus vaikuttaa. Näin sa-
noi viisas isäni, kun kysyin, miksi 
niin paljon puhutaan vaaleista 
ja äänestämisestä. Suomalainen 
demokratia nojaa vapaaseen 
edustukselliseen kansanvaltaan. 
Nyt on esillä neljän seuraavan 
vuoden tärkein vaali. Valitsem-
me uutta eduskuntaa hoita-
maan maamme asioita. 

Näin ikäihmisenä, sodanjäl-
keisen maailman lapsena koen 
Eurooppamme rauhan uhattu-
na. Tummat sodan pilvet sei-
laavat idässä taivaalla. Pakolais-
virrat ovat tavoittaneet myös 

Suomen. Talouteemme on kiris-
tynyt, pandemia jäytää. 

On perusteltua olla tulevai-
suudesta huolissaan. Tarvitaan 
viisautta ja kykyä tehdä vaikei-
takin päätöksiä kansamme tu-
levaisuuden puolesta. Luotan 
kokemusta hankkineisiin edus-
tajiimme, Hanna on yksi heistä.

Toivon uusien valittavien 
edustajiemme myös löytävän 
oman asemansa maamme vai-
kuttajien joukossa.

Pohjois-Karjala on kilvoitellut 
kohtuullisen hyvin maakuntana 
maakuntien joukossa. Myös nii-
hin ohjaimiin tarvitaan ymmär-
rystä ja näkemystä. Siun sote 
oli jossakin kirjoituksessa muu-
tettu ”miun soteksi”. Se on hyvä 
tulkinta. Kaikki nämä suuret 
muutokset ja hallinnon haasteet 
edellyttävät kokemusta ja sydä-
men äänen kuulemista päätök-
sentekijöiltä. 

Olemme eniten eläköitynyt 
maakunta. Tämä merkitsee sitä, 
että yrittäjyyden ja työn mer-

kityksen tunteminen ja yhteis-
kuntasuhteiden hallinta ovat 
päätöksentekijöillemme välttä-
mättömiä avuja. 

Käytä siis äänioikeuttasi pe-
rustuslain oikeuttamana kan-
salaisena. Kansa olemme me. 
Kansanedustajat ovat meidän 
edustajiamme.

Tarvitaan
 viisautta ja 
kykyä tehdä vai-
keitakin päätök-
siä kansamme 
tulevaisuuden 
puolesta.

Vaistoaan kannattaa kuunnella - tilanteessa kuin tilanteessa

Hektisen yrittäjän arjen ja perheen 
yhdistäminen tuli tutuksi. Lapset 
olivat paljon mukana töissä ja  
äidin työ tuli tutuksi.  
Isovanhempien tukiverkko  
on ollut tärkeä.

2006

xx Minusta 
tuli äiti

Puukeidas -yrittäjä
Lähtökohtana minulla oli heti alkuun yri-
tyksen määrätietoinen ja pitkäjänteinen 
kehittäminen. Kaikkeen avain on osaa-
va, motivoitunut ja hyvä henkilöstö. 

1997, 2000, 2009
Äitiys. Kolme rakasta tytärtä: Laura, 
Noora ja Veera. 

Työnantajana Hanna 
on vastuuntuntoinen ja 
luotettava.
- Jarmo Kontkanen Jatkuu 

sivulla 6

Turvallista ja yhteisöllistä asumista

 Koti- ja laitoshoidon väliin pitää saada lisää 
joustavuutta ja vaihtoehtoja kuten 
palveluasumista ja perhehoitoa.

 On parannettava ikäihmisten mahdollisuutta 
yhteisöllisiin asumisratkaisuihin,  
joissa on mahdollisuus esimerkiksi
terveyspalveluihin ja päivätoimintaan.

  Iäkkäille ja vammaisille ihmisille suunnattujen 
asuntojen ja omakotitalojen korjaus- ja 
esteettömyysavustusten ja niihin liittyvän 
neuvonnan riittävä taso on turvattava.

  Kotien turvallisuutta pitää lisätä esimerkiksi 
esteettömyyttä parantamalla, materiaalien 
valinnoilla ja sisäilman laadusta huolehtimalla.

  Jokaiselle ikäihmiselle on taattava  
lämmin ateria päivässä.

Ikäihmisten ja omaishoitajien  
toimeentulosta huolehdittava

  Eläkeläisten toimeentulo on turvattava.
  Välttämättömien elinkustannusten

kohtuullisuudesta voidaan huolehtia
myös terveydenhuollon maksukattoja
(palvelut, lääkkeet, matkat) yhdistämällä ja  
asiakkaalle tulevaa maksuosuutta  
jaksottamalla tasaisemmin läpi vuoden.

  Omaishoitajien palkkioita muutetaan
paremmiksi.

Vielä riittää tekemistä

Turvallinen vanhuus on jokaisen oikeus
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Koulutus

Jaana Minkkinen
KM, koulun johtaja,  
luokanopettaja 

Peruskoulun nykyisen opetus-
suunnitelman perusteet tulivat 
voimaan 2014, eli liki kymme-
nen vuotta sitten. Valtakunnalli-
nen opetussuunnitelma on poh-
jana kaikilla kunnilla  sama  ja 
sen pohjalta jokainen kunta on 
paikallisesti muokannut omia 
osionsa. Nyt alkaa olla kriittisen 
arvioinnin aika ja kritiikille löytyy 
todellakin pohjaa.

Inkluusio heikentää  
keskimääräistä suoritusta

Maallikotkin ovat näinä vuosi-
na kuulleet sanan inkluusio ja 
ymmärtäneet sen tarkoittavan 
kaikkien oppilaiden opettamista 
samoissa ryhmissä pulmistaan 
tai puutteistaan huolimatta. Aja-
tus oli sinänsä kaunis silloin, kun 
toiveena oli riittävien resurssien 
saaminen yleisopetuksen ryh-
miin. Ja tällä tarkoitetaan lisää 
opetuksen ja ohjaamisen am-
mattilaisia tukemaan kutakin 
oppilasta saavuttamaan oma 
parhaansa ikätasoistensa ryh-
missä.

Mutta kuinkas sitten kävi-
kään? Kun oppilaat laitettiin sa-

Mitä olemme oppineet
moihin ryhmiin,  kaikkien keski-
määräiset suoritukset tippuivat: 
luokan nohevimmat eivät pääs-
seet etenemään sillä vauhdilla, 
joihin kyvyt olisivat riittäneet, 
eivätkä tukea tarvitsevat saa-
neet kaipaamaansa tukea, kos-
ka yhden opettajan aika menee 
keskiverroin selviämiseen.

Lukeminen ja kirjoittaminen 
tärkeimmät perusteet  
oppimiselle

Opettajen työpäiviin tuovat lisä-
haasteensa oppilasta koskevat 
kirjaamiset Wilmaan, viestitte-
lyt huoltajien kanssa, erilaisiin 
hankkeisiin ja tutkimuksiin osal-
listumiset, jatkuva täydennys-
koulutustarve, digitaalisten 
työvälineiden käyttöönotto, 
psykologisten tutkimusten esi-
tietolomakkeiden täytöt, joissa 
muuten kysytään paljon sellais-
ta, joka selviää vasta tutkimalla, 
eriasteisten materiaalien ja ko-
keiden tuottaminen ja korjaami-
nen. Tämän lisäksi sitten suunni-
tellaan ja toteutetaan opetusta 
ja toivotaan parasta, että jokai-
nen oppilas saisi hyvät eväät 
edetä elämässään.

Vuodesta 2003 - OECD-mai-
den oppimistulosten Suomen 
kultamitaliajoista - ollaan tultu 

roimasti alas ja tällä hetkellä 
mm. Viro on ohittanut meidät 
kaikilla testiin kuuluvilla osa-alu-
eilla, joita ovat lukeminen, mate-
matiikka ja luonnontieteet. Joka 
viides suomalaisen peruskoulun 
päättävä poika lukee niin hei-
kosti, että se tuottaa vaikeuksia 
selvitä toisen asteen opinnoista.

Oikotietä onneen ei opis-
keluissa ole, vaan ymmärtävä 
lukeminen ja järjellinen kirjalli-
nen tuottaminen ovat edelleen 
tärkeimmät perusteet kaikelle 
oppimiselle. Urani aikana olen 
huomannut että vuosi vuodelta  
on kiinnostus lukemiseen laske-
nut.

Opetusalaa kuultava ja  
tartuttava toimeen

Elinkeinoelämä on jo vuosia il-
maissut huolensa kotimaisen 
osaajapulan kasvusta. Heiken-
tyneet oppimistulokset eivät 
varmista riittävän laajaa ammat-
tilaisten pohjaa kehittämään 
kotimaisia innovaatioita, teolli-
suutta ja vientiä. Tulevan edus-
kunnan on kuultava opetusalan 
ammattijärjestön OAJ:n jaka-
maa tietoa koulujen kipupisteis-
tä ja tartuttava toimeen tarvitta-
vien muutosten tekemiseksi ja 
riittävän rahoituksen varmista-
miseksi. Kyse on meidän yhtei-
sestä hyvinvointivaltiostamme.

Joka viides 
suomalai-

sen peruskou-
lun päättävä 
poika lukee niin 
heikosti, että se 
tuottaa vaikeuk-
sia selvitä toisen 
asteen opin-
noista.

Koulun johtajana työskentelevä Jaana Minkkinen on huolissaan lasten oppimistuloksista. Kuva: Jaana Minkkinen

Koulutuksen jättipotti  
Itä-Suomeen

Jatkuu 
sivulla 6

Aikaansaatu tällä kaudella

Korkeakoulujen koulutusvas-
tuut laajenevat. Koulutusvas-
tuu määrittää sen, mitä tut-
kintoja korkeakoulussa voi 
suorittaa. 

Laajenemisen myötä Itä-Suo-
meen tulee uutta ja odotettua 
koulutustarjontaa.

–  Koulutusvastuiden laajen-
nukset ovat olleet niin Pohjois-
Karjalassa kuin Pohjois-Savossa 
keskeisiä edunvalvonnan ta-
voitteita. Alueiden yrityksillä on 
ollut huutava pula osaajista ja 
näiden uusien koulutusvastui-
den avulla tähän osaajapulaan 
pystytään vastaamaan, kertoo 
Hanna Huttunen.

- Linjaukset uusista koulutus-
vastuista tarkoittavat myös sitä, 
että koulutustarjonta alueellam-
me monipuolistuu. Tämä lisää 
osaltaan nuorten mahdollisuuk-
sia monipuolisemmalle korkea-
koulutukselle, jatkaa Huttunen.

Uusien koulutusvastuiden 
odotetaan tuovan myös kansal-
lisia sekä kansainvälisiä yhteis-
työmahdollisuuksia.

Uudet koulutusvastuut 
painottuvat tekniikkaan

Uudet koulutusvastuut painot-
tuvat Savo-Karjalan vaalipiirin 
osalta niin yliopistossa kuin am-
mattikorkeakouluissa pääsään-

  Itä-Suomen  
yliopistolle DI-koulutus

  Karelia-ammatti-
korkeakoululle: 
tieto-ja viestintä-
tekniikan insinöörin 
koulutus, 
toimintaterapeutin 
koulutus

  Savonia-ammatti-
korkeakoululle:  
tietojenkäsittelyn  
tradenomin koulutus,  
tuotantontalouden  
insinöörin koulutus

  Riverialle  
englanninkielinen  
kone- ja tuotanto- 
tekniikan  
perustutkinnon  

töisesti tekniikan aloille, joista 
Itä-Suomessa on ollut kova pula.

Lisäksi Kareliassa on jatkossa 
mahdollista opiskella toiminta-
terapeutiksi. Toimintaterapeut-
ti-koulutus tulee osaksi Karelian 
kuntoutuksen osaamiskokonai-
suutta ja ikäosaamisen vahvuus-
aluetta. 

Riveriaan englanninkielinen 
kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto 

Riveria puolestaan sai luvan 
englanninkieliseen kone- ja tuo-
tantotekniikan perustutkintoon. 
Myönnetyllä järjestämisluval-
la vastataan Pohjois-Karjalan 

kone- ja metallialan osaajapu-
laan sekä vahvistetaan yritys-
ten toimintaedellytyksiä sekä 
maakunnan elinvoimaisuutta.  
Kyseinen englanninkielinen jär-
jestämislupa on ensimmäinen 
itäsuomalaisessa ammatillisessa 
tutkintokoulutuksessa.

Koulutus herätti laajaa kiin-
nostusta sekä valtakunnallisesti 
että kansainvälisesti. Hakijoita 
oli 268 henkilöä. Kaksikymmen-
tä koulutukseen valittua henki-
löä pääsi aloittamaan opintonsa 
elokuussa 2022. 

Turvallista ja yhteisöllistä asumista

 Koti- ja laitoshoidon väliin pitää saada lisää 
joustavuutta ja vaihtoehtoja kuten 
palveluasumista ja perhehoitoa.

 On parannettava ikäihmisten mahdollisuutta 
yhteisöllisiin asumisratkaisuihin,  
joissa on mahdollisuus esimerkiksi
terveyspalveluihin ja päivätoimintaan.

  Iäkkäille ja vammaisille ihmisille suunnattujen 
asuntojen ja omakotitalojen korjaus- ja 
esteettömyysavustusten ja niihin liittyvän 
neuvonnan riittävä taso on turvattava.

  Kotien turvallisuutta pitää lisätä esimerkiksi 
esteettömyyttä parantamalla, materiaalien 
valinnoilla ja sisäilman laadusta huolehtimalla.

  Jokaiselle ikäihmiselle on taattava  
lämmin ateria päivässä.

Ikäihmisten ja omaishoitajien  
toimeentulosta huolehdittava

  Eläkeläisten toimeentulo on turvattava.
  Välttämättömien elinkustannusten

kohtuullisuudesta voidaan huolehtia
myös terveydenhuollon maksukattoja
(palvelut, lääkkeet, matkat) yhdistämällä ja  
asiakkaalle tulevaa maksuosuutta  
jaksottamalla tasaisemmin läpi vuoden.

  Omaishoitajien palkkioita muutetaan
paremmiksi.

Vielä riittää tekemistä
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Turvallisuus

Hannan matkassa

2012
Politiikka.  Syntyi halu 
vaikuttaa yhteisiin asioihin ja 
yhteiskuntaan.
Ensimmäiset kuntavaalit  
Valtuuston puheenjohtajana.

Halusin lähteä mukaan 
politiikkaan alunperin 
Outokumpua uhkaavan 
kuntaliitoksen vuoksi. 
Yrittäjänä olin oppinut 
etteivät asiat muutu 
ilman että niiden eteen 
tekee työtä. 

Yrittäjyyspalkinto. Yrittäjänä pidän 
vastuusta ja päätöksenteosta. Jos 
joku menee pieleen on peiliin 
katsomisen paikka.

2017
Toiset kuntavaalit,  
joissa olin  
ääniharava.  
Valtuuston  
puheenjohtajuus.

2017
Yrittäjyyspalkinto. 

Yrittäjyyden  
huippuhetkiä! 

Aikataulumme  
oli kevättalvella  
tosi tiukka ja  
yöunet jäivät  
vähiin. Tuli  
todistettua, että  
kampanjamakkaralla  
elää hyvin!
Me oltiin tehotiimi, aidosti 
iloisia ja eloisia.  
Päämäärä saavutettiin. 
- Anna Vauhkonen, Hannan  
vaalipäällikkö 2018-2019

2018
25 vuotta yrittäjänä.
90 % Puukeitaan liikevaihdosta 
muodostuu puutavaran tukkukau-
pasta. Olemme myös maatalous- ja 
rautakauppa.

2013
Pohjois-Karjalan maakunta- 
hallituksen puheenjohtaja,  
keskustan piirin puheenjohtaja.

2019
Toiset eduskuntavaalit,
pääsy eduskuntaan. 
Täytän 50 vuotta.

Natoon mennään ja kansallinen 
puolustus pidetään kunnossa

Mikko Savola 
Kansanedustaja
Puolustusministeri  
5.1.–28.2.2023

Puolustuspoliittisen keskuste-
lun kuuma puheenaihe viime 
aikoina on ollut Suomen liitty-
minen Natoon. Tällä hetkellä 
meille tärkeintä onkin saada itse 
natojäsenyys maaliin. Puolus-
tusministeriö, puolustusvoimat 
ja kaikki tahot, joihin jäsenyys 
vaikuttaa tekevät nyt perusteel-
lista valmistautumista sitä päi-
vää varten, kun Naton täysjäse-
nyys vahvistetaan.

On liian aikaista sanoa, että 
Suomeen tulisi Nato-jäsenyy-
den myötä uusia sotilaallisia 
yksiköitä. Joka tapauksessa Na-
ton pysyvään läsnäoloon, esi-
merkiksi tukikohtaan Suomessa 
täytyy olla Naton kannalta tarve 
ja lisäksi sen tulisi vahvistaa Suo-
men turvallisuutta. Huomioida 
pitää myös se, että mahdolli-
set Naton rakenteet Suomessa 
luonnollisesti maksavat. 

Rajalla Nato-jäsenyys ei ai-
heuta suurempia muutoksia, 
mutta huomiota rajaan kiinnite-
tään nyt entistä enemmän. Raja-
vartijoiden määrää on tarkoitus 

lisätä ja raja-aitainvestointi on 
valmistelussa.

 On tärkeää muistaa, että vah-
va kansallinen puolustuksemme 
rakentuu myös jatkossa tuttujen 
perusasioiden varaan: yleiseen 
asevelvollisuuteen ja laajaan 
reserviin. Koko maata puoluste-
taan ja korkeasta maanpuolus-
tustahdosta huolehditaan.

Asevelvollisuus elää ajassa. 
Edesmenneen edustajakollega 
Ilkka Kanervan johtama parla-
mentaarinen työryhmä teki ison 
työn ja selvitti perusteellisesti, 
miten tätä maanpuolustuksem-
me kivijalkaa voitaisiin tulevai-
suudessa vahvistaa.

Komitea suositteli koko ikä-
luokalle yhteisiä kutsuntoja. 
Näin koko ikäluokka, eli myös 
naiset pääsisivät tutustumaan 
vapaaehtoiseen asepalveluk-
seen. Samalla voitaisiin vahvis-
taa nuorten maanpuolustussuh-
detta ja maanpuolustustahtoa, 
edistää nuorten hyvinvointia ja 
vähentää syrjäytymisriskiä.

  Nuorten hyvinvointiin liitty-
vät haasteet ovat koko yhteis-
kunnan ongelma. Pahoinvointi 
heijastuu myös maanpuolustuk-
seen. Kutsuntaprosessiin liittyy 
tärkeänä osana terveystarkastus 
ja palveluskelpoisuuden arvi-
ointi. Puolustusvoimien terveys-
tarkastusohjeen päivittämällä 
pyritään vähentämään tervey-
dellisistä syistä kutsunnoissa 
putoavien määrää. 

Nykyaikainen taistelukenttä 

tarvitsee monenlaisia osaajia. 
Jokaisen alokkaan ei tarvitse 
loistaa Cooperin testissä tai leu-
anvetotangolla ja erilaisia teh-
täviä on puolustusvoimissakin 
satoja. 

Taistelijoita tietysti tarvitaan 
edelleen, mikä vaatii hyvää 
kuntoa, eli nuorten liikuntatot-
tumuksien eteen on edelleen 
tehtävä töitä.

Asevelvollisuus on sekin pit-
kän matkan juoksu. Suurin osa 
asevelvollisuudesta vietetään 
reservissä, minkä vuoksi aktii-
visesta reserviläisyydestä tulee 

pitää huolta.
Kertausharjoituksissa nähtiin 

vielä muutama vuosi sitten noin 
19 000 henkilöä. Tähän tehtiin 
viime vuonna merkittävä koro-
tus, jolloin koulutettiin jo noin 
29 000 reserviläistä kertaushar-
joituksissa. Lisäksi koulutettiin 
lähes 8500 reserviläistä Puo-
lustusvoimien vapaaehtoisissa 
harjoituksissa. Virallisia lukuja 
täydentää maanpuolustusjär-
jestöjen tekemä työ. Reservi-
läisten kenttäkelpoisuuden yl-
läpitäminen on siinä keskeisintä 
ydintä.

Kertausharjoitukset onkin 
syytä pitää korkealla tasolla 
myös tulevina vuosina. Yleinen 
asevelvollisuus ja koulutettu 
reservi luovat vahvalle pohjan 
kansalliselle puolustuksellem-
me.

Itäisen Suomen merkitys 
maan puolustamisen kokonai-
suudessa on ratkaisevaa ja siksi 
on tärkeää, että itäisen Suomen 
kansanedustajilla on vahva sa-
nansa sanottavana eduskunnan 
työssä. 

Seppeleenlasku Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppanian sotilasvalatilaisuudessa Kiteellä 12.8.2022. Kuva: Katariina Kamppuri

Nykyaikana  
puolustusvoimiin  

tarvitaan monenlaista 
osaamista.
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Työ eduskunnassa alkaa.  
Hallitusneuvottelijana sääty-
talolla.

2020
Naimisiin meno 25.7.

2021
Kolmannet kuntavaalit,  
joissa olin ääniharava.
Valtuuston puheenjohtajuus jatkuu.

2020
Koronavirusepidemia  
ja siitä seuranneet  
poikkeusajat kevättalvella 2020.

2022
Minut valittiin Savo- 
Karjalan yrittäjäystävälli-
simmäksi kansanedustajaksi 
28.2.2022.

Hanna Huttunen
Eduskuntavaaliehdokas
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä

Olen tuntenut erityistä vastuuta 
kannanotoissani puolustukseen, 
rajavalvontaan tai Natoon liitty-
en tehdessäni työtäni Savo-Kar-
jalasta tulevana kansanedusta-
jana ja hallintovaliokunnan sekä 
puolustusvaliokunnan jäsenenä.

Teimme maana ja maakunti-
na aiemmin yhteistyötä itäisen 
naapurimme Venäjän kanssa. 
Venäjän paljastettua todelliset 
kasvonsa hyökättyään raakalais-
maisesti Ukrainaan, maamme 
turvallisuustilanne muuttui het-
kessä.

Päätös liittyä Pohjois-Atlantin 
liiton jäseneksi on yksi maamme 
historian suurimmista ja tär-
keimmistä.

Päätös tehdään, kuten on sa-
nottu, ei ketään vastaan vaan 
Suomen turvallisuuden puoles-
ta.

Eduskuntaryhmämme oli 
ilmoittanut minut maanpuo-
lustuskurssille heti vaalikauden 

Keskiössä kokonaisturvallisuus
Maanpuolustuskurssilla nro 241.

alussa. Koronasta johtuen silloi-
nen kurssi kuitenkin peruuntui.

Kohdallani kurssin siirtymi-
nen oli jopa hyvä asia, koska 
kävin valtakunnallisen maan-
puolustuskurssin nro 241 19.9.–
12.10.2022 uudessa maailmanti-
lanteessa. Tuolla kurssilla meillä 
oli jo tiedossa niin Natoon liitty-
misprosessi kuin moni muukin 
geopoliittiseen tilanteeseen liit-
tyvä asia.

Kurssi oli kokemuksena to-
della hieno ja monipuolinen. 
Kurssille osallistuvat valitaan 
yhteiskunnan eri sektoreilta ko-
konaisturvallisuuden kannalta 
valtakunnallisesti keskeisissä 
tehtävissä toimivista henkilöistä.

Kurssin johtava ajatus on 
avata elämän eri osa-alueilta 
tuleville henkilöille kokonaistur-
vallisuuden ja yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen merkitys-
tä. Kävimme myös harjoituksen 
kautta läpi, kuinka toimisimme 
mahdollisessa kriisitilanteessa. 
Yhteiskunnan elintärkeät toi-
minnot  muodostuvat asioista, 
jotka pitävät turvallisen arjen 
rattaat pyörimässä – esimerkik-

2022
Venäjän hyökkäys Ukrainaan
24.2.2022.

2022
Maanpuolustuskurssi  
nro 241 syys-lokakuussa.

2020
Valinta HAMAn  
puheenjohtajaksi  
8.10.2020. 

Vaikeissa tilanteissa 
on tehtävä päätöksiä, 
joiden takana itse voi 
seistä.

Seppeleenlasku Pohjois-Karjalan rajajääkärikomppanian sotilasvalatilaisuudessa Kiteellä 12.8.2022. Kuva: Katariina Kamppuri

si toimivasta oikeuslaitoksesta, 
riittävästä rajavartioinnista, su-
juvasta liikenteestä ja puhtaasta 
elinympäristöstä.

Kun yhteiskunnan perustoi-
minnot ovat kunnossa, kriiseistä 
voidaan palata normaaliin elä-
mään ilman, että koko yhteis-
kunnan perusta järkkyy. 

Kurssin aikana kertyi paitsi 
paljon oppia ja tärkeää tietoa, 
myös monia uusia ystäviä.

Tuleva hallitusohjelma tulisi-
kin mielestäni rakentaa koko-
naisturvallisuuden ympärille, 
jossa huomioidaan koko yhteis-
kuntamme kriisinsietokyky.

Kuva: turvallisuuskomitea.fi

Kun yhteis-
kunnan 

perustoiminnot 
ovat kunnossa, 
kriiseistä voi-
daan palata nor-
maaliin elämään 
ilman, että koko 
yhteiskunnan 
perusta järkkyy. Rajavartiolaitoksen vieraana

Kriisitilanteita harjoittelemassa Näillä eväillä jaksaa opiskella
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Eveliina Kanniainen
11 lapsen äiti, 
kaupunginvaltuutettu ja  
varhaiskasvatuksen  
erityisopettaja

Onko Suomi lapsivihamielinen 
maa? Maksetaanko meillä ”lap-
sisakkoa”? Onko lasten kotihoito 
todella vahingollista sekä äidille 
että lapselle?

Hesaria lukiessa, lapsiasiaval-
tuutettua kuunnellessa ja Vatt:n 
tutkimustuloksia tutkiessa täm-
möisen käsityksen valitettavasti 
saa.

Tämäkö on todella viesti, jota 
suomalaiset vanhemmat tar-
vitsevat? Aikana, jolloin koiria 
rekisteröidään vuosittain enem-
män kuin lapsia syntyy. Aikana, 
jolloin lapsia haluttaisiin saada, 
mutta ei uskalleta perheellistyä. 

Julkinen keskustelu ja pää-
töksenteko tarvitsevat nyt aivan 
muuta; ei suosituksia, vaatimuk-
sia, haasteita ja puhetta menete-
tyistä työvuosista. Vaatimuksia 
jokainen vanhempi osaa asettaa 
itse itselleen ihan tarpeeksi. Jul-
kinen puhe tulee olla kannus-
tavaa ja lempeää; puhetta siitä, 
että vanhemmuudessakin kyllin 

hyvä riittää. Puhetta siitä ilosta, 
mitä lapset tuovat. Siitä valosta 
ja toivosta, mikä lapsissa on. Pu-
hetta tulevaisuudestamme. 

Poliittisten päättäjien tehtä-
vä on luoda perheille mahdolli-
suuksia ja sellaisia toimintaym-
päristöjä, joista perheet voivat 
valita itse heille sopivimmat 
vaihtoehdot. Päättäjien tehtävä 
ei ole valita perheiden puolesta. 
Jokainen perhe on omanlaisen-
sa ja tarpeet vaihtelevat. Ei ole 
yhtä mallia, joka sopii kaikille 
ja kaikkein hulluinta, että sen 
tietäisivät poliitikot paremmin 
kuin perheet itse!

Lapsuudella on itseisarvo. 
Se ei ole palanen työelämän ja 
talouden rattaissa; lapsuus ja 
tehokkuus eivät mahdu samaan 
lauseeseen. Lapsuuden ja van-
hempien valinnanvapauden 
kunnioittaminen on arvovalinta. 

Tällä hallituskaudella Keskus-
ta on ollut mukana tekemässä 
monia perheiden arkea paran-
tavia muutoksia ja puolustanut 
esimerkiksi perhevapaauudis-
tusta. Tätä työtä on ehdotto-
masti jatkettava tulevalla kau-
della. Esimerkiksi työelämän 
joustoista voitaisiin keskustella 

Perhemyönteistä politiikkaa
enemmän; miten työ- ja perhe-
elämä saadaan soviteltua vielä 
paremmin yhteen.

Suomalaisesta varhaiskas-
vatuksesta ja sen laadusta kes-
kustellaan nyt paljon. Voisiko 
yksi nosto tulevalla kaudella olla 
perhepäivähoidon renessanssi? 
Perhepäivähoito on ikään kuin 
välimuoto kotihoidon ja päivä-
kodin välillä; perheelle kultaakin 
kalliimpi hoitomuoto sille kaik-
kein pienimmälle taapertajalle. 
Ammattikunta on valitettavasti 
kuihtunut ja työ ei houkuttele. 
Millaista olisi tulevaisuuden mo-
derni perhepäivähoito?

Yhteiskunnan tärkein insti-
tuutio on perhe. Se on meidän 
jokaisen ensisijainen ja tärkein 
kokemuspiirimme. Tärkein tuki 
ja turva elämän alusta loppuun. 
Voisimme katsoa mallia Virosta; 
siellä perustuslaissa perhe mää-
ritellään yhteiskunnan perustak-
si, jota julkinen valta suojelee. 
Olisiko meillä Suomessakin ar-
vojärjestyksen ja perustuslain 
päivittämisen paikka? Yhteis-
kuntamme on juuri niin vahva 
kuin perheemme ovat. 

Perhe-elämä

Eveliina Kanniaisen mielestä lapsuuden ja vanhempien valinnanvapauden 
kunnioittaminen on arvovalinta. Kuva: Liisi Luukkonen / Hetki photography

1#

Ajatuksiani missä voisimme vielä parantaa

  Vanhemmuuden tukiverkot saatava kuntoon. 
  Lapsiperheiden kotipalvelu helpommin  

saavutettaviksi.
  Vanhemmuuden tukeminen läpi kasvuajan,  

murrosikäisten vanhemmille tukea.
  Kotihoidon tuki säilytettävä 3 vuodessa.
  Päivähoidon aikaperusteisuus on mielestäni  

toimiva asia ja se tulee yhtenäistää valtakunnallisesti.
  Työnteon ja perhe-elämän  

yhdistämistä helpotettava.
  Työnantajalle parempi kompensaatio  

vanhempainvapaasta.

Vielä riittää tekemistä

Hurmaannu kanssamme 
pirteistä väreistä ja  
kauniista kuoseista.

Perhevapaauudistus tuli voimaan 1.8.2022.
Vanhempainvapaapäivien määrä kasvoi ja vapaiden käytön joustavuus lisään-
tyi. Uudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa ja huomioi 
nykyistä paremmin erilaiset perhemuodot.  
Lisätietoja: stm.fi/perhevapaauudistus

Maarianvaaran teatteri

Liikkuva kylä  
-iltamat 
Kiertue Itä-Suomessa 
8.6.-23.7.2023
www.maarianvaaranteatteri.net  
Tiedustelut: 0400911 532
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Eveliina Kanniaisen mielestä lapsuuden ja vanhempien valinnanvapauden 
kunnioittaminen on arvovalinta. Kuva: Liisi Luukkonen / Hetki photography

Teksti ja kuvat: 
Katariina Kamppuri 

On helmikuinen sunnuntai-
aamu. Kontiolahtelaiset Mika 
Suoninen (39) ja Marina Paganus 
(31) ovat viettämässä harvinais-
ta ykkösvapaata koko perheen 
kesken. Uusperheen vanhimmat 
tytöt Isabella (14) ja Mirella (9) 
ahkeroivat lumitöiden kanssa 
ja nuorin, Joanna 5 kk, nukkuu 
pinnasängyssä aamu-uniaan.

Tyypillisin päivä alkaa kuiten-
kin  toisin. Tuolloin Mika herää 
aamuvirkkuna yhdessä Joanna-
vauvan kanssa. Syömisten, vai-
panvaihtojen ja leikkimisten 
jälkeen kaksikko suuntaa ulos, 
jonne Mika nukuttaa Joannan. 
Mika tekee lumityöt Marinan le-
vätessä vielä hetken - keskiyöllä 
päättyneen iltavuoron jälkeen 
unen määrä on jäänyt vähäiseksi 
ja Joannakin on herättänyt use-
amman kerran. Arkisin isompien 
lasten ollessa koulussa viettä-
vät vanhemmat tiiviisti yhdessä 
aikaa Joannan kanssa kunnes 
Marinan 6-11 tuntia kestävä ilta-
vuoro alkaa.

Mahdollisuus nauttia  
vauva-ajasta

Linja-autonkuljetteja työsken-
televä Marina on vaihtanut alaa 
ravintola-alalta kuljetusalalle 
pari vuotta ennen äitiyslomalle 
jäämistä. Mika puolestaan työs-
kenteli kuljettajana yli kymme-
nen vuotta.
- Tykkään paljon työstäni Län-
silinjoilla. Soitin pian Joannan 
syntymän jälkeen esimiehelleni 
ja muistutin, että voin tehdä sun-
nuntai-vuoroja, Marina kertoo.
- Minä puolestani olin uupunut 
töihin ja istumiseen ja kaipasin jo 
jotain muuta, Mika jatkaa.
Yhdessä perhe teki päätöksen, 
että Mika jää viettämään van-
hempainvapaata Joannan kans-
sa ja Marina palaa töihin Joan-
nan ollessa neljän kuukauden 
vanha.
- Mikalle Joanna on ensimmäi-
nen lapsi ja minä olen saanut olla 
kotona aiempien lasten kanssa, 
esikoisen kanssa 2 vuotta ja seu-
raavan reilun vuoden. Halusin 
antaa Mikalle mahdollisuuden 
nauttia tästä ajasta, Marina ker-

Isä kotona vauvan kanssa
too.

Omaa vanhempainvapaata 
Marina jatkaa myöhemmin syk-
syllä ja Joanna menee päivähoi-
toon lokakuussa.
- Uudistuksen ansiosta Joanna 
voi olla kauemmin kotihoidossa 
kun vanhempainvapaata on nyt 
yhteensä enemmän kuin aiem-
min, Marina kiittelee.
- Tiedämme nyt molemmat myös 
sen, mitä on olla kotona ja an-
namme toisillemme omaa aikaa 
jolloin voi käydä vaikka mökillä 
lataamassa akkuja, Marina ker-
too.

Hyvää palautetta ja  
leikkimielistä naljailua

Mika-isä on oppinut tunnista-
maan Joannan eri äänähdykset 
- on uniähinää, nälkää, masu-
vaivoja tai sitten tehdään ham-
paita.  Alun epävarmuus vauvan 
käsittelyyn on hävinnyt ja nyt 
otteet ovat varmat ja vauvan 
hoitaminen luontevaa.
- Olemme saaneet kannustavaa 
palautetta niin neuvolasta kuin 
lähipiiriltäkin, pariskunta kertoo.

- Joskus kaupassa tulee kyllä 
aika pitkiä, ihmetteleviä katsei-
ta ja kaverit naljalevat että olen 
kotona essu päällä, Mika nau-
reskelee.
- Minulta puolestaan ollaan 
kyselty miten isä pärjää ja mi-
ten raaskin jättää tytön kotiin. 
Alkuun soittelinkin ahkerasti 
Mikalle, mutta nyt luotan siihen, 
että he pärjäävät kyllä mainios-
ti, Marina kertoo.

Koti-isän arki pyörii Mikalla 
perusasioiden äärellä.
- Aika ei meinaa riittää. Teet ruo-
kaa, siivoat, vaihdat vaippoja, 
aina pitää olla yksi askel edellä. 
Täytyy pohtia, kannattaako ot-
taa päiväunia kun askareet on 
tehtävä sitten 
myöhemmin. 
Joskus illalla 
mietin miksi 
minulla on 
niin kova näl-
kä ja tajusin 
etten ole syö-
nyt mitään 
koko päivän 
aikana, Mika 
kertoo.

Keskustalle 
perhevapaa-

uudistus ei ole  
työllisyysteko, vaan 
perhevapaauudistuk-
sen tekeminen lasten 
ja perheiden tarpeis-
ta lähtien on 
arvovalinta.
Hanna Huttunen

Selkeyttä Kelan viestintään

Jos jotain muutosta Mika ja 
Marina vielä kaipaavat, on se 
enemmän yhteistä aikaa koko 
perheen kesken.
- Nykyinen 18 vuorokautta 
yhtä aikaa pidettävää vanhem- 
painvapaata ei oikein riitä. Alussa 
menee aikaa totutellessa uuteen 
ja sitten vapaa onkin jo ohi. Va-
paan kesto voisi olla kuukauden 
mittainen, Mika kommentoi.

Pariskunta toivoo myös Kelan 
puolelta selkeyttä neuvontaan 
ja viestintään. Nyt asioita on set-
vitty puhelimitse monta kertaa. 
Marina on myös huomannut, 
että uudistukseen liittyvät asiat 
askarruttavat monia muitakin 
vanhempia.

- Ja kyllähän se kotihoidon 
tuki voisi olla suurempi, Marina 
toivoo.

 

Perhevapaauudistus mahdollisti kontiolahtelaiselle perheelle isän jäämisen kotiin vauvan kanssa.

Aikaansaatu tällä kaudella

Mika Suoninen hoitaa tytärtään Joannaa tottunein ottein.

Yhteisellä ajalla vietetään tiiviisti aikaa Joannan kanssa.
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Maa- ja metsätalous

Metsät ja maatalous tarvitsevat
puolustajia myös jatkossa

Maatalous ei kannata, 
mutta päivittäistavara-

kauppa tekee aina vaan  
parempaa tulosta.  
Näin ei voida jatkaa.

Jari Leppä
Keskustan  
kansanedustaja 
Maanviljelijä

 
Metsät ja metsien käyttö ovat 
kuluneen vaalikauden aikana 
puhuttaneet. Syystäkin. EU-ko-
mission yksisilmäinen katsanto-
kanta ja kovakorvaisuus ei ole 
osoittanut laantumisen merkke-
jä. Komissio näkee metsät vain 
ilmasto- ja ympäristöpolitiikan 
osana. Yritys kaapata metsäpoli-
tiikka komission päätäntävallan 
alle on kova.  Myös kotimaisessa 
metsäkeskustelussa on saanut 
huolestuttavasti tilaa pelottelu 
ja uhkakuvien maalaaminen. 
Vaarana on, että metsäpolitiik-
kamme perusperiaatteet hä-
märtyvät.

Metsäpolitiikkaamme ja kes-
tävää metsien käyttöämme on 
haastettu ja haastetaan. EU-ko-
mission itsepintaisesti ajamaan 
ja miljardeja maksavaan ennal-
listamisasetukseen saatiin Kes-
kustan johdolla muodostettua 
Suomen yhteinen kanta, joka 
sitoo myös tulevia hallituksia. 
Esitetyssä muodossa asetusta ei 
hyväksytä.

Oikea-aikaisilla esiharvennuk-
silla lisää kasvua

Asioita voi ja pitää toki pyrkiä te-
kemään paremmin. Ensinnäkin 
metsien kasvukunnon ylläpitä-
miseen ja parantamiseen täytyy 
kiinnittää huomiota. Avuksi tar-
vitsemme uusimman tutkimus-
tiedon ja sopivimmat metsän-
hoitomenetelmät. Esimerkiksi 
huomioimalla entistä paremmin 
ensiharvennusten oikea-aikai-
suuden ja taimikonhoidot, voim-
me lisätä huomattavasti metsien 
kasvua ja samalla hiilensidontaa.

Toinen asia, jossa meillä on 
parannettavaa, on metsän- ja 
maanomistajien omaisuuden 
suoja. Metsäkeskustelussa omai-
suuden suoja sivuutetaan jat-
kuvasti ja sen toteutumisesta 
ollaan esimerkiksi ilmasto- ja 
ympäristöpolitiikan nimissä val-
miita vaarallisen helposti jousta-
maan. 

Perustuslaissa taatun oikeu-
den tulee kuitenkin olla pää-
töksenteon perustana ja sen 
toteutuminen tulee aina ottaa 
huomioon. Muun muassa lunas-
tuslaki ja korvauskäytänteet on 
jo korkea aika uudistaa.

Meitä on peloteltu muun 
muassa metsien hiilinielujen 
kasvun hidastumisella ja siitä 
aiheutuvilla EU:n velvoittamil-
la miljardisanktioilla. Vastaus 
tähän väitteeseen on yksiselit-
teinen. Suomi ei ole tällaiseen 
laskuun sitoutunut, sellaista ei 
meille lähetetä, emmekä sellais-
ta maksa.

Suomalainen tapa huolehtia 
metsistä kestää kriittisenkin 
tarkastelun

Pelottelun sijaan on hyvä muis-
taa, että metsävaramme ja sa-
malla hiilinielumme ovat kasva-
neet vuosikymmenten saatossa 
ja ne kasvavat edelleen. Puheet 
hiilinielujen romahtamisesta tai 
uhkaavasta metsäkadosta, eivät 
vastaa metsiemme todellista ti-
laa.

Suomalainen tapa pitää met-
sistä huolta kestää kyllä kriit-
tisenkin tarkastelun. Metsien 
käytön kokonaiskestävyys siten, 
että taloudellinen, sosiaalinen 
ja ekolooginen ulottuvuus ovat 
tasapainossa on meille luonteva 
lähtökohta. Metsien monimuo-
toisuuden takaavat maamme 
yli 600  000 metsänomistajaa. 
Metsiä koskevat päätökset teh-
dään aina omistajien omien tar-
peiden ja näkemysten mukaan. 
Näin tulee olla jatkossakin. Tar-
vetta metsäpolitiikan suunnan-
muutokselle ei ole.

Elintarvikemarkkinat  
oikeudenmukaisimmaksi

Metsien lisäksi puolustajia tar-
vitsevat myös kotimainen elin-
tarvikeala ja maatalous. Maata-
louden kannattavuus on liian 
huonolla tolalla. Se tosiasia on 
myönnettävä.

Keskustan johdolla on kui-
tenkin tehty lukuisa joukko toi-
mia, joilla tilannetta helpotettu: 
on turvattu lievästi nouseva 
EU:n maataloustukien taso, to-
teutettu kaikkien aikojen suurin 
kriisitukipaketti huoltovarmuus- 
ja kustannustuki, alennettu säh-
kövero EU:n minimiin, tuplattu 
energiaveron palautus, poistet-
tu viime vuodelta tuotantora-
kennusten kiinteistövero ja niin 
edelleen.

Nämäkin toimet ovat vain 
laastaria itse vaivaan. Päivittäis-
tavarakauppa tekee aina vaan 
parempaa tulosta, samaan ai-
kaan kun maatalouden osuus 
markkinatuotoista pienenee. 
Näin ei voida jatkaa.

Elintarvikemarkkinat on saa-
tava toimimaan nykyistä oikeu-
denmukaisemmin ja kaupan on 
kannettava suurempaa vastuuta 

markkinoiden reiluudesta, 
vain se takaa kestävän kan-
nattavuuden.

Tällä kaudella Keskustan 
aikaan saamien elintarvi-
kemarkkinalain muutosten 
lisäksi tarvitaanvälttämättä 
kilpailulainsäädännön koko-
naisuudistus. Keskusta ajaa 
sen saamista voimakkaastitu-
levan hallituksen ohjelmaan.

Keskusta jatkaa elintärkei-
den alojen puolustamista

Keskusta sekä puolustaa että 
kehittää meille elintärkeäitä 
aloja. Metsien merkitys Suo-
melle on valtava. Ne ovat 
meille moninaisen hyvinvoin-
nin lähde ja metsäteollisuus 
on tänäkin päivänä taloutem-
me veturi. Oma ruuantuotan-
to puolestaan on merkittävä 
osa turvallisuuttamme ja 
huoltovarmuuttamme. Se on 
yksi itsenäisen maan tunnus-
merkki. Näistä me pidämme 
tiukasti kiinni myös tuleval-
la vaalikaudella.
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Jukka 040 828 0524
jukkaxxkarkkainen@gmail.com
Janne 0400 613 010
jannekarkkainen7@gmail.com

Remonttipalvelut lattiasta kattoon 
Kattavat palvelut aina pienistä huoneistojen pintaremonteista isoihin 
vesivahinkosaneerauksiin. Toimimme Outokummusta käsin laajasti 

Pohjois-Karjalan ja Koillis-Savon alueilla.

Jarkko Hirvonen
050 555 6084

Kela-taksin tilausnumero 0800 021 85

TAKSI

Hanna Huttunen
Eduskuntavaaliehdokas
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä 

Sota Ukrainassa ja Euroopan 
yhteinen puolustusrintama 
ovat tuoneet mukanaan suuria 
haasteita suomalaisillekin. So-
dan vaikutukset tuntuvat talo-
udessamme merkittävästi. Jo-
kaisen meidän tiliotteellamme 
näkyvät Putinin hinnat. 

Jos tästä kaikesta viime vuo-
sina tapahtuneesta aina koro-
nasta sotaan asti etsitään jotain 
hyvää, niin elämän perusasiat 
ovat alkaneet kirkastua meille 
ihmisille.

Tärkeimpiä asioita maamme 
kannalta ovat huoltovarmuus 
ja omavaraisuus ennen kaikkea 
energiassa ja ruoassa.

Olen taustaltani metsäta-
lousinsinööri. Minulle metsä, 
luonto ja luonnonvarat ovat 
merkinneet aina paljon. En 
ymmärrä vastakkainasettelua 
luonnonsuojelun ja metsä- 
sekä maatalouden välillä.

Joskus tuntuu, että joidenkin 
ihmisten mielissä on olemassa 
vain täysin musta tai aivan val-
koinen. On vain avohakkuu tai 
täysi suojelu. Tai on vain eläin-
peräisten tuotteiden täysruoka-
valio tai puhdas veganismi.

Huoltovarmuutemme  
perustuu kotimaiseen  
tuotantoon

Lyömäaseena tässä kes-
kustelussa käytetään usein 
ilmastonmuutosta. Tämä vas-
takkainasettelu on mielestäni 
tarpeeton.

Emme voita globaalia taiste-
lua ilmastonmuutosta vastaan 
poistamalla maito- tai lihatuot-
teita ravintopyramidista. Vai-
kutukset luonnon monimuo-
toisuuteen voisivat olla jopa 
negatiiviset, jos vaihtaisimme 
laiduntavat lehmämme yksi-
vuotisiin kasveihin.

On tunnistettava se arvo, 
mikä on lehmän kyvyssä tuot-
taa maitoa ihmisravinnoksi 
kelpaamattomasta heinästä. 
Nurmeen perustuva viljely on 
täällä järkevää peltopinta-alan 
hyödyntämistä ja keino sitoa 
hiiltä maaperään.

Suomen kaltaisissa oloissa 
on järkevää ja vastuullista pitää 
yllä monipuolista ruoantuo-
tantoa. Tämän puolesta puhu-
vat paitsi globaali ruokaturva, 
myös vastuullisuusnäkökulmat.

Kun pidämme ruoantuotan-
toketjumme omissa käsissäm-
me, voimme ohjata sitä vastuul-
lisempaan suuntaan.

Meidän tulisi palauttaa ruo-
kakeskusteluun vastuullisuu-
den näkökulma, joka kattaa 
koko pellolta pöytään -ajatuk-

sen, ei ainoastaan ruoan hiili-
jalanjälkeä. Ruoka ei ole itses-
täänselvyys vaan arvokas asia 
meille jokaiselle.

Olen sitä mieltä, että kilpa-
juoksu vähähiilisen ruoan ym-
pärillä tulisi keskittyä torjumaan 
ruokahävikkiä, ei kaventamaan 
ruokaympyrää. Mitä paremmin 
ruoka maistuu, sitä vähemmän 
on hävikkiä. Tämän olen itse 
saanut äitinä huomata.

Kilpailukykyinen maatalo-
us on elinehto suomalaiselle 
elintarviketuotannolle. Ilman 
alkutuotantoa meillä ei ole 
mahdollista ylläpitää laajaa 
elintarvikkeiden jalostusteolli-
suutta. Huoltovarmuutemme 
perustuu kotimaiseen tuotan-
toon ja myös siksi siitä on pidet-
tävä kiinni.

Suomalainen kuluttaja tut-
kitusti arvostaa kotimaista vas-
tuullisesti tuotettua puhdasta, 
terveellistä ja turvallista ruokaa. 
Moni kuluttaja olisi valmis mak-
samaan ruoasta enemmän, mi-
käli tietäisi maksetun lisän var-
masti menevän suomalaiselle 
alkutuottajalle.

(puhelunhinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä  
verkosta 5,90 snt/ min tai  
matkaviestinverkosta 16,90 snt/ min)

Avoinna ma–pe 8–16 (3.4. alkaen klo 7-17) la 9–13
Puh. 010 820 1340, Kuopiontie 97 B, 83500 Outokumpu

PUUKEIDAS, OUTOKUMPUWWW.PUUKEIDASOUTOKUMPU.FI

LAAJAT PUU-, RAKENNUS- JA MAATALOUSTUOTEVALIKOIMAT 

             WWW.PUUKEIDASOUTOKUMPU.FI

KAIKKI MITÄ TARVITSET

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

KOTIIN TAI RAKENTAMISEEN

Mitä Itä-Suomi ja  
kotiseutu merkitsee 
sinulle?

Satu Saarelainen
56, Liperi 

Itä-Suomen merkitys kutistuu sitä 
enemmän, mitä vanhemmaksi tulee. 
Olen kokenut sen syrjäisenä kolkkana, 
josta on vaikea päästä minnekään. 
Ja kun sieltä kerran lähtee, on paluu 
vaikeaa.  

Mitä pitäisi tapahtua ettei näin olisi?
Liikenneyhteyksien muualle Euroop-
paan tulisi toimia joustavasti. On han-
kalaa ja kallista päästä kansainvälisille 
lentokentille.

Itä-Suomeen asettuneiden kansainvä-
listen yhtiöiden tulisi markkinoida työ-
paikkojaan suoraan ulkosuomalaisille. 
Korkeakoulutettuja paluumuuttajia ei 
saisi rinnastaa maahanmuuttajiin vaan 
heille tulisi olla oma kotoutusohjel-
mansa. Paluumuuttajien ulkomaalaiset 
puolisot tulisi ottaa kotoutusohjelmaan 
osana perhettä.

Salma Kontkanen 
10, Outokumpu

Se on pieni, mutta rakas!

Kaisa Kamppuri 
31, Whitehaven (UK) 

Vaikka asuinpaikka on kaukana sieltä, 
Itä-Suomi pysyy aina kotina. Puhdas 
luonto ja tilaa hengittää. Itä-Suomeen 
on aina ilo palata.

Hinni-Maria Laukkanen 
47, Polvijärvi

Rauhallista, kiireetöntä elämänmenoa 
ja turvallista elinympäristöä. On tilaa 
elää ja olla ihan just niinkuin haluaa.

Jaana Minkkinen
60, Joensuu

Iloinen Itä-Suomi, täynnä mahdol-
lisuuksia hyvään elämään. Työtä, 
puhdasta luontoa, kauniita maisemia, 
kaikki lajit kattavia liikuntapaikkoja ja 
monipuolista kulttuuria!

Pirjo Smolander 
57, Tuusniemi

Itä-Suomi antoi minulle turvallisen 
kasvuympäristön ja opetti arvostamaan 
luontoa, maaseudun kyläelämää ja 
kaveria ei jätetä-asennetta. Nuoruu-
den innolla ajattelin ruohon olevan 
vihreämpää aidan takana ja ajauduin 
Etelä-Suomeen.  Petyin kiireeseen ja 
ihmisten välinpitämättömyyteen. Ikävä 
kotiseudulle toi minut takaisin. Täällä 
voi nauttia savolaisten lupsakasta ja 
karjalaisten iloisesta elämänasentees-
ta... Ja taas jaksaa!

Pauli Jämsén 
58, Outokumpu

Täällä on hyvä viettää turvallista, rau-
hallista ja tasapainoista perhe-elämää.

Eveliina Kanniainen 
44, Outokumpu

Itä-Suomea parhaimmillaan on peilityy-
ni järvenselkä kesäisenä iltana. Metsät, 
harjut, polut, kalliot... Luonnon kauneus 
ja rauha. Leppoisa elämänmeno. Ainut 
miinus on, että hiihtoladuilla alamäet 
ovat aika jyrkkiä pohjanmaalaiselle. 

Juha-Matti Savolainen 
53, Kaavi

Omaan sielunmaisemaan saumat-
tomasti kytkeytyvä kotiseutu. Kelpo 
paikka elää ja yrittää.

Marika Hurskainen 
51, Ilomantsi

Itä-Suomi merkitsee minulle kodik-
kuutta, juurevuutta ja aitoja asioita. 
Ruisleivän tuoksua ja vatruskoiden 
makua. Puhtaan Koitereen sininen 
lipsatus, pikkulintujen eloisa sirkutus. 
Merkityksellistä ihmisten kohtaamista, 
haasteiden ja onnistumisten yhteistä 
jakamista. Yksinkertaisesti onnellisuut-
ta. 
Asun kotiseudulla ja kotiseutu asuu 
minussa.
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Itä-Suomi

Arto Nykänen 
Kaavin kunnanhallituksen 
puheenjohtaja
Entinen Savon Yrittäjien 
toimitusjohtaja

 
Edessä ovat kolmannet Savo-
Karjalan yhteiset eduskunta-
vaalit. Silti törmäämme edel-
leen maakuntien väliseen 
keskinäiseen kateuteen ja ki-
naan, turhaan vastakkain aset-
teluun Joensuun ja Kuopion 
välillä. Se jopa estää alueem-
me yhteisen valtakunnallisen 
edunvalvonnan. Olisiko pien-
ten rajakuntien tiivistyvässä yh-
teistyössä sopiva reseptilääke 
tuohon vaivaan?

Elinvoima kasvaa vain yrit-
täjyyden kautta. Yritykset eivät 
tunne kuntien, maakuntien, 

eivätkä edes Euroopan Unioniin 
kuuluvien valtioiden rajoja. Nuo 
kaikki rajat ovat vain virkamiehiä 
varten. Uusi työpaikka perustuu 
aina itseensä uskovaan yrittä-
jään ja on hyvin monesti ympä-
ristön mielestä hullun rohkea, 
uskalias tai ”ei noin ole ennen-
kään tehty”-idea. Noista iduista 
aina joku kasvaa, ensin omalla 
alueellaan ja jatkossa jopa kan-
sainväliseksi menestyjäksi! 

Alussa yrittäjälle on tärkeää, 
minkä hän kokee omaksi alu-
eekseen ja kuinka laaja se on! 
Itä-Suomen, Kainuun ja Lapin 
tyhjentyessä kaiken aikaa ete-
län kolmioon, olisi erityisesti 
harvaan asutulla alueella tärke-
ää luoda laajempia yhteistyö- ja 
työssäkäyntialueita. Syntyville 
työssäkäyntialueille on helpom-
pi perustaa uusia yrityksiä, kun 
asiakaspotentiaali tulee lisäänty-
vän kanssakäymisen kautta tie-
toisuuteemme. Sitä kautta alu-
eella esillä olevien työpaikkojen 
monipuolisuus kasvaa, työttö-
myys ja muuttohalut vähenevät. 

Meille pienten kuntien asuk-
kaille Kuopion ja Joensuun 
menestys on aina hyväksi. Pen-
delöijät kantavat kaupungista 
veroreppunsa sinne, missä on 
heille tilaa hengittää ja ihmi-
sen kokoiset puitteet asua sekä 
luonto lähellä. Pienen kunnan 
elämä maakuntapääkaupunki-
en rinnalla vertautuu kuitenkin 
hämähäkkieläinten koiras-naa-
ras suhteeseen. Pienellä koi-
raalla ja isommalla naaraalla on 
sama intressi, varmistaa lajin li-
sääntyminen. Koiraan löytäessä 
naaraan sen on viestitettävä, et-
tei se ole saalis, muussa tapauk-
sessa koiras tulee heti syödyksi. 
Koiraat saattavat antaa naaraalle 
ruokalahjan, jotta nälkä menee 
hetkeksi ohi. Parittelun aikana 
koiraan on kuitenkin oltava tark-
kana koko ajan, sillä kuntaliitos 
on jo nielaissut melkoisen jou-
kon liian luottavaisia!

Pienen kunnan luottamus-
henkilönä näen paljon hyvää 
kuntien välisessä työssä yli maa-
kuntarajan. Siksi me kaavilaiset 

rakennamme aktiivisesti yhteis-
työtä ympärillämme olevien 
kuntien kanssa. Juuan kanssa 
meillä on jo yhteinen Pimeän 
taivaan matkailuhanke, saa 
nähdä mitä jatko tuokaan tul-
lessaan.

Juuka, Kaavi, Polvijärvi Tuus-
niemi, Outokumpu ja Rautavaa-
ra muodostavat luonnollisen 
elinvoima-alueen, jolla tulisi olla 
tiivistä yh teistyötä elinkeinojen 
edistämisessä, edunvalvon-
nassa ja arkisessa kuntatyössä. 
Paljon on siis vielä käyttämättö-
miä mahdollisuuksia, kun vain 
uskallamme ylittää rajoja, niin 
henkisiä, kuin fyysisiäkin.

Meidän pienten kuntien 
asukkaiden kannattaa äänes-
tää pienen kunnan ehdokasta 
eduskuntaan siis monestakin 
syystä! Isot osaavan pitää puo-
lensa ilman meitäkin, se on 
nähty!

Vetäisimmekö yhtä köyttä?

Aikaansaatu tällä kaudella

Erkki Räsänen 

Olen Maarianvaaran poika.
Koillisessa Savossa, Kaavin 

kunnan eteläisellä kantilla, 
maakuntien rajakylällä mai-
seman sävy muuttuu. Savolai-
nen mäkimaisema jylhiintyy. 
Maarianvaaran edustalla on 
Tuppurilan rinne, johon mo-
nien rekkojen meno on tal-
visyömellä tyssännyt. Kylältä 
näkyy Rauanvaaran korkea 
hahmo, jossa ennen oli lasket-
telurinne. Uuronvaaralta hää-
möttää Koli. Maarianvaarasta 
alkaa Pohjois-Karjalan vaarat.
Minua on viihdyttänyt vastail-
la länsirannikkomme eläjille 
kotiseudustani. Kun esimer-
kiksi raumalainen kysyy ”mis-
tä sää oot kotosi”, vastaan kuin 
härnyyksi ”Kuavin Muarian-
vuarasta”. 

Kysyjän ilme pysähtyy, pari 
lyhyen hetken perästä kuuluu 
vieno huokaisu.

Muistan reilun parinkym-
menen vuoden takaisen mer-
killisen tilanteen, kun Spede 
Pasanen jämensi minulle, että 
Kaavi on Kuavi. Hän oli ollut 
siellä nuorna miesnä kesätöis-
sä ja tiesi kuinka nimi oikeasti 
lausutaan.

Nykyään asun Hanna-vai-
moni kanssa Outokummun 
Suvisrannassa, jääkauden 
jälkeisen muinaisen Saimaan 
tasaiseksi huuhtomien aukei-
den keskellä. Meillä on myös 
tukikohta Maarianvaarassa.
Kielitieteilijöiden mukaan Itä-
Suomi kuuluu savolaismurtei-
den piiriin. Puheessa on silti 
sävyeroja.

Maarianvaarassa joku kylä-
läinen sanoo ”minä”, kun taas 
naapuri lipsauttaa ”mie”. Vaik-
ka kuulumme savolaismurtei-
den piiriin, suloisen Suomem-
me itäisen laidan väessä on 
identiteettieroja, olemisen eri 
kokemuksia Vesannolta Liek-
saan.

Silti minun on työläs ym-
märtää naapurimaakuntien 
nokkailua. Itäinen veneemme 
on pieni ja yhteinen.

Olen harjoittanut kauem-
paa katselua. Lontoon Pic-
cadilly Circuksen risteyksen 
ruuhkassa minulle valkeni, 
että Suomi on rauhallinen 

Samassa 
puatissa

Pakina

maa. Budapestin kauppahallin 
tönivässä ryysiksessä mielessäni 
häivähti, että meitä itäsuoma-
laisia on vähän ja asumme har-
vassa. Tai kuten Tolppas-Kalervo 
huokaisi hotellin ikkunasta To-
kion yötä ihmetellessään, että 
”minne olet joutunut, Maarian-
vaaran poika”.

Riittävän kaukaa näemme 
kokonaisuuden selvemmin. Toi-
sin on Euroopan viskaalien laita. 
He eivät kaikistellen ymmärrä 
armasta Suomeamme, eivätkä 
meitä itäisiä eläjiä. Tokko liene-
vät täällä kuunaan käyneet.

Olkoon sanottu: myö itäiset, 
naapurimaakuntien immeiset 
olemme samassa puatissa ja 
meidän pitää huomata yhdis-
tävät seikat. Niitä on muitakin 
kuin silta Ohtaansalmella.
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Vetäisimmekö yhtä köyttä?

Tällä vaalikaudella tehtyjä toimenpiteitä  
ylivelkaantuneiden auttamiseksi:

  Maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhen-
täminen. Häiriömerkintä luottotietoihin ei enää jää 
kummittelemaan vuosikausiksi velan tultua mak-
setuksi, vaan merkintä poistuu kuukauden kuluttua 
velan tultua maksetuksi.

  Perintälain muuttaminen. Toteutetaan perintä-
kulujen kohtuullinen taso myös yritysperinnässä ja 
lisätään velallisten yhdenmukaista kohtelua.

  Talous-ja velkaneuvonnan sekä ennakoivan ta-
lousneuvonnan vahvistaminen.

  Velkajärjestelylain ja yrityssaneerauslain muut-
taminen, helpotetaan uuteen alkuun pääsemistä.

  Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotto 
jolla tarkistetaan velanottajan maksukykyä.
Rekisteri otetaan käyttöön kuluttajaluottojen 
osalta keväällä 2024 ja luonnollisen henkilön elin-
keinotoimintaa varten ottamien luottojen osalta 
keväällä 2026.

  Kuluttajaluottoja koskevan sääntelyn muuttami-
nen ja perittävien korkojen kohtuullistaminen.

  Ulosoton suojaosuuden korottaminen.

Hanna Huttunen
Eduskuntavaaliehdokas
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä

Suomessa on noin 400 000 eri 
syistä ylivelkaantunutta ihmistä. 
Korona-pandemia ja Ukrainan 
sota vaikeuttivat entisestään 
monien yksityisten ihmisten ja 
yritysten tilannetta.

Onneksi 90-luvun lamasta on 
opittu ja voimaan tuli ja on tu-
lossa useita lakiuudistuksia, jot-
ka helpottavat ihmisten uutta 
alkua. Ei ole kenenkään etu, jos 
suomalaiset eivät pääse takaisin 
jaloilleen. Sen sijaan on kaikkien 
etu, jos velkaongelmiin ajautu-
nut saa toivon näköaloja ja pää-
see elämässä eteenpäin.

Olen ollut lakivaliokunnassa 
viemässä eteenpäin näitä tärkei-
tä uudistuksia.

Tulevaisuudessa maksuhäi-
riömerkintä poistuu ihmisen 
luottotiedoista yhden kuukau-
den kuluessa siitä, kun velka 
on maksettu. Kyse on suuresta 
muutoksesta. Tähän asti maksu-
häiriömerkinnät ovat säilyneet 
jopa 2-4 vuotta. Uudistus tuli 
voimaan joulukuun alussa.

Ylivelkaantuneissa suoma-
laisissa on paljon myös yrittäjiä. 

Uudisrakennukset  / saneeraukset /   
ilmastointityöt / kurottaja ja  

pienkuormaaja palvelut / konevuokraus

kvmrakennus.fi, 050 555 3677, keijoveli.mustonen@gmail.com

Helpommin uuteen alkuun
Yrittäjyyteen kuuluu riskinotto, 
mutta epäonnistumista häve-
tään yhä. Yrittäjiä on leimattu 
pitkään tarpeettomasti. Heille-
kin pitää antaa mahdollisuus uu-
teen alkuun.

Yritystoiminta voi joskus pää-
tyä konkurssiin, mutta keinoja 
on tulossa myös siihen, että kon-
kurssiin ei päädyttäisi. Perintäla-
kia muutettiin niin, että nykyistä 
paremmin voidaan estää koh-
tuuttoman suurten perintäkulu-
jen karhuaminen etenkin yritys-
velallisilta.

Toinen tärkeä yrittäjiä kos-
keva uudistus on yrityssanee-
rauslain muutos. Lakiin tuotiin 
uusi varhainen yrityssaneeraus, 
johon yrittäjä voi hakeutua, kun 
hän ei ole vielä maksukyvytön 
vaan vaarassa ajautua maksuky-
vyttömyyteen. Tämä estää osal-
taan tilanteen pahenemista.

Kolmas iso tulossa oleva uu-
distus on positiivinen luottotie-
torekisteri. Rekisteriin kootaan 
henkilön kaikki velat, jolloin 
velkaantumisesta syntyisi ko-
konaiskuva. Ihmisille voi kertyä 
erilaisia kulutusluottoja, laino-
ja ja osamaksuja. Rekisteri pa-
rantaa ihmisen mahdollisuutta 
hahmottaa oma maksukykynsä 
nykyistä paremmin. Uudistus 

toimii myös vastapainona ve-
lallisille tehtäville helpotuksille, 
jotta luotonantajat voivat arvi-
oida paremmin luotonhakijan 
luottokelpoisuutta ja maksuky-
kyä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrai-
naan lisää epävarmuutta ja hei-
kentää talouden näkymiä. On 
vaara, että talous- ja velkaongel-
miin ajautuu lisää ihmisiä. Siksi 
toimenpiteitä ylivelkaantunei-
den tilanteen helpottamiseksi 
pitää jatkaa.

Aikaansaatu tällä kaudella

Ihminen ansaitsee uuden alun

On kaikkien etu, 
jos velka- 
ongelmiin  
ajautunut saa 
toivon näkö-
aloja ja pääsee 
elämässä 
eteenpäin.

Talous

Ajatuksiani missä voisimme vielä parantaa

Yritysten puolta pidettävä,  
kotimaista omistajuutta edistettävä

  Keskusta sitoutuu siihen, että yrittäjien ja yritysten kokonaisverotusta 
ei kiristetä seuraavallakaan vaalikaudella. Tästä Keskusta on hallitus-
puolueena pitänyt huolta kahden viimeisen vaalikauden aikana.

  Henkilötunnuksen lisäksi jokaiselle suomalaiselle on luotava yrittäjä-
tunnus yritystoiminnan kynnyksen alentamiseksi.

  Tuotannon pitkiä logistisia ketjuja on lyhennettävä. On kannustettava 
yrityksiä siirtämään ulkomaisia hankintaketjujaan Suomeen.

  Osakesäästötilin ylärajaa voidaan nostaa esimerkiksi 100 000 euroon
ja tilin sallittujen sijoitustuotteiden joukkoa laajentaa.

Vielä riittää tekemistä

Uudet työpaikat syntyvät pääosin
pk-yrityksiin.

  Hanna Huttunen
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Hanna Huttunen
Eduskuntavaaliehdokas
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä

Sain eduskuntaryhmältämme 
hoidettavakseni erittäin mielui-
sen tehtävän, kun he valitsivat 
minut keskustan paikalle joh-
tamaan Harvaan asutun maa-
seudun parlamentaarista työ-
ryhmää (Hama). Työryhmämme 
on valtioneuvoston asettama 
ja se toimii maa- ja metsäta-
lousministeriön alaisuudessa. 
Työryhmässä on jäsen kaikista 
eduskuntavaaleissa valituista 
puolueista.

Harvaan asuttu maaseutu 
kattaa merkittävän osan eli yli 68 
prosenttia Suomen pinta-alasta. 
Asukkaita alueella on noin viisi 
prosenttia maamme väestöstä. 
Alue on kansallisesti merkittä-
vä, sillä siellä sijaitsee valtaosa 
Suomen luonnon aineellisista 
ja aineettomista raaka-aineista. 
Alueella on kuitenkin runsaas-
ti pitkistä etäisyyksistä ja har-
vasta asutuksesta aiheutuvia 
haasteita. Näitä ovat esimerkiksi 
jo pitkään jatkunut väestön vä-
heneminen ja vanheneminen, 
huoltosuhteen heikkeneminen 
ja palvelujen keskittyminen.

Ryhmämme tehtävä on seu-
rata harvaan asuttujen alueiden 
erityiskysymyksiä ja vahvistaa 
näiden alueiden elinvoimaisuut-
ta. Työmme pohjana oli vuosina 

2017-2019 toimineen edellisen 
työryhmän ehdotukset sekä 
hallitusohjelman kirjaukset har-
vaan asuttujen alueiden kehit-
tämiseksi.

Koronapandemia toi uutta 
arvostusta harvaan asutuille 
alueille

Varsin pian työmme alkamisen 
jälkeen iski maailmaan korona-
pandemia. Korona-aika toi mu-
kanaan epävarmuutta ja huolta 
tulevasta, mutta yllättäen myös 
uutta arvostusta ja nostetta har-
vaan asutuille alueille.

Rajoitusten ja sulkutilojen 
vallitessa ihmiset hakeutuivat 
metsiin ja mökeille, joissa voi 
nauttia omasta tilasta ja puh-
taasta luonnosta. Moni on ha-
lusi takaisin kotiseudulleen ja 
entinen mummola  muokkautui 
koko perheen etätyöpisteeksi.

Tämä lisäsi harvaan asuttujen 
alueiden käyttöä ja keskustelua 
niiden tulevaisuudesta. Elämä 
ja ihmisten liike voi tulevaisuu-
dessa jakautua yhä laajemmin 
eri alueiden, kaupunkien ja har-
vaan asutun maaseudun kes-
ken.

Lähdimme siis tekemään 
ryhmällemme toimintasuunni-
telmaa, johon vaikutti edellisen 
työryhmän työn ja hallitusohjel-
man kirjausten lisäksi korona.

Tulevaisuus ei ole vain  
suurten kaupunkien

Rahoitusta hankkeisiin ja 
kokeiluihin 

Työryhmämme laati suunnitel-
man, jonka mukaan rahoittai-
simme 12 miljoonalla eurolla 
hankkeita ja kokeiluja, joilla ha-
lutaan tukea supistuvia alueita 
ja auttaa niitä löytämään vah-
vuutensa. Väestöään menettävi-
en alueiden kehittäminen vaatii 
uudenlaista lähestymistapaa, 
jossa pelkkien taloudellisten 
mittareiden sijaan huomioidaan 
myös esimerkiksi alueiden hy-
vinvointi ja elinvoima.

Hankkeita avattiin matkai-
luun ja kulttuurin ympärille. 
Olimme myös mukana selvittä-
mässä laajempia lainsäädäntö-
uudistuksia kuten Norjan mallin 
mukaista opintolainan hyvitys-
järjestelmää. Opintolainahyvitys 
on nyt siis säätämistä vailla val-
mis. Selvitimme myös Japanin 
kotiseutumallin istumista Suo-
men olosuhteisiin ja olemme ra-
hoittamassa Kuntaliiton verkos-
tokoulu hanketta.

Uskon, että koronan jälkei-
nen ”uusi normaali” maailma 
tuo mukanaan myös uuden va-
loisamman tulevaisuuden har-
vaan asutulle maallemme. 

Maailma on täynnä mahdol-
lisuuksia, kun vain osaamme 
tarttua toimeen ja lähteä toteut-
tamaan niitä. Tulevaisuus asuu 
myös seutukaupungeissa, kylis-
sä ja hiekkateiden varsilla.

HAMA-työryhmän hankkeet

   5 milj. euroa hankerahoitusta taide- ja kulttuuri-
hankkeisiin, joissa toteutuu harvaan asutun maaseu-
dun asukkaiden osallisuus ja osallistuminen sekä pai-
kallisten olosuhteiden ja lähtökohtien huomioiminen.
Tästä Savo-Karjalaan on jo myönnetty tähän  
mennessä rahoitusta n. 700 000 €.

  3,4 milj.  euroa harvaan asuttujen alueiden luonto-, 
ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuun.
Tästä Savo-Karjalaan  on myönnetty tähän mennessä 
rahoitusta n. 580 000 €.

   Alueellisen opintolainahyvityksen esiselvitys.
Harvaan asutun maaseudun alueelle töihin muuttavat 
saavat opintolainaansa anteeksi 2600 euron arvosta 
vuosittain. Lainan korot pitää maksaa itse. Riittävän 
kauan asumalla laina pyyhkiytyy pois.
Lakiesitys eteni valmiiksi lakiesitykseksi ja on tulevaa 
hallituskautta varten valmis säädettäväksi. Tästä on 
myös Hannan tekemä oma lakiesitys, johon hän sai 
kerättyä 69 kansanedustajan nimen yli puoluerajojen.

  Verkostoperuskoulu hankkeessa mukana olo. 

Aikaansaatu tällä kaudella

Furusato Nozei eli kotiseutu-
lahjoitusmalli on Japanis-
sa käytössä oleva suosittu 
toimintamalli, jossa kansalaiset 
voivat tehdä vapaaehtoisia 
rahalahjoituksia asuinkun-
tansa ulkopuoliselle kunnalle. 
Vastalahjaksi lahjoittaja saa 
paikallisia tuotteita, kuten 
elintarvikkeita, palveluita tai 
lahjaesineitä. Japanin mallissa 
lahjoitussumman voi vähentää 

tuloverotuksessa. Mallilla on 
todettu olevan myönteisiä 
vaikutuksia Japanin paikallista-
loudelle. 

Japanin kotiseutulahjoitusmal-
lin kaltaisen mekanismin mah-
dollisuuksia Suomen harvaan 
asuttujen alueiden elinvoiman 
vahvistamiseksi selvitetään 
parhaillaan. 

Entä jos..

...tekisit lahjoituksen 
jollekin  

kunnalle ja saisit  
vastalahjana  

paikallisia tuotteita? 

Kuva: Hanna Huttunen

Tulevaisuus 
asuu myös 

seutukaupungeissa, 
kylissä ja hiekka-
teiden varrella.

Kuva: Hanna Huttunen
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Jaana Minkkinen
Hannan vaalipäällikkö

Se taisi olla jokin syyskuinen 
ilta, kun Hanna soitteli ja kysyi 
minua vaalipäälliköksi. En suo-
raan lupautunut, vaikka kysy-
mys mieltä lämmittikin, joten 
tarvittiin yön yli nukkuminen, 
kuten Paavo Väyrysellä vuon-
na 1979 muuttaessaan mieltä 
Kemijoen kalakorvauksista. Tä-
män keskustalaisen harkinnan, 
äkkinäisen päätöksenteon vält-
telyn ja kotona puolison kanssa 
käydyn keskustelun jälkeen soi-
tin seuraavana päivänä Hannal-
le ja lupauduin mukaan sanoen, 
että teen minkä pystyn, ehdin 
ja osaan, mutta mielelläni olen 
häntä tukemassa.

Hannan olen tuntenut jo 
parikymmentä vuotta ja hänen 
työskentelyään on ollut ilo seu-
rata. Hän on monipuolinen ja 
sitkeä tekijä yrittäjänä ja poliit-
tisena päättäjänä. Vaikka asiat 
voivat olla vaikeita, niin pereh-
tymällä, puhumalla, perustele-
malla ja ystävällisellä kommu-
nikoinnilla niistä selviää ja saa 
vietyä asioita eteen päin.

Syyskausi oli vaalikentillä 

vielä tunnustelua ja tuumailua, 
että kuinka edetään, mihin pa-
nostetaan, mitä se maksaa ja 
ketä sillä tavoittaa. Vaalityössä 
tärkeintä ovat kuitenkin ihmis-
ten väliset kohtaamiset, joissa 
istuvat kansanedustajat läh-
tevät takamatkalta verrattuna 
niihin ehdokkaisiin, joilla on 
mahdollisuus kampanjoida jo 
pitkin talvea. Kansanedusta-
jan työ on mitä suurimmassa 
määrin luottamus/virkatehtävä, 
joka on kuitenkin hoidettava 
täysipainoisesti kunkin kauden 
loppuun. 

 Ihmisten välisiä kohtaamisia 
on talvesta ja töistä huolimatta 
ehtinyt silti kertyä jo melkoises-
ti. Olen sivusta seurannut, kuin-
ka äänestäjät tulevat Hannan 
luo kertomaan huoliaan ja toi-
veitaan, joihin hänellä on mah-
dollisuus päättäjänä vaikuttaa 
tai edistää. Hän suhtautuu läm-
möllä kaikkiin keskustelemaan 
hakeutuviin kuntalaisiin, joita 
pitämissämme tilaisuuksissa 
on jo melkoisesti kohdannut. 
Paljon hänestä kertoo myös 
se, millaisen tukiporukan hän 
on ympärilleen koonnut. Aina 
on iloinen ja rempseä meinin-

ki, nauru raikaa ja 
hommat hoituu. Kii-
tos teille jokaiselle 
vaalityössä Hannan 
mukana oleville ja tietysti 
puolisolleen Erkille, joka laulul-
laan ilahduttaa meitä kuulijoita 
pitkin vaalimatkaa.

Edessä on kiireinen kevät, 
paljon kilometrejä, pumpattua 
kahvia, mehumukeja, grillattua 
makkaraa, jaettua tulitikkua ja 
lehtisiä. Mukaan mahtuu myös 
sellaista, joka kirkastuu kevät-
päivien kirkastumisen myötä ja 
valkenee äänestäjillekin maalis-
huhtikuun aikana. Missä näet 
Hannan, tule rohkeasti tapaa-
maan, ja jos hän on varattu, niin 
kyllä välipalaksi tukiringilläkin 
juttua piisaa ja hetken kuluttua 
pääset Hannan juttusille. Iloisiin 
näkemiin ja kuulemiin. Vaali-
kentillä tavataan.

P.s. Jos haluat kutsua meitä 
paikalle, niin laitapa viestiä  
jaana.minkki@gmail.com

                      

Tukiporukassa 
meillä on aina 
iloinen ja remp-
seä meininki, 
nauru raikaa ja 
hommat hoi-
tuu!

Painotuotteet
1234 5678

Y
M

PÄRISTÖMERKK
I

MILJÖMÄRKT

Painotuotteet
4041-0619

Kuvassa vaalipäällikkö Jaana Minkkinen Hanna Huttusen kanssa.

Vaalipäällikön  
terveiset

HAMA-työryhmän hankkeet

Kuva: Hanna Huttunen
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Missio

Haluan kykyjeni, verkostoni ja sydämen palon voimin tehdä 
työtä Itä-Suomen ja sen ihmisten hyvinoinnin eteen. 
Haluan osoittaa tekemälläni luottamustyöllä, että asioita 
voidaan hoitaa taloudellisesti järkevästi ja kuitenkin niin, 
että inhimillisyys, ihminen sekä yhteisö on keskiössä.

Kotikoivu

Riippakoivu, suuri, raskas,
jossain laulaa laulurastas.

Seuloo säitä,
lunta, jäitä,

mahtimyrskyt,
sateen tyrskyt.

Kutsuu suojaan,
kodin huomaan,

lapsen tiellä eksyneen.

Sadun lailla koivu, tähti,
opastamaan lasta lähti.

Yllä kulki,
syliin sulki,

katseen johti,
Isää kohti

valtateiltä kotiin vei.
Lea Tolonen

109


