
M
ak
sa
ja
:I
tä
-S
u
o
m
en

as
ia
lla

ry

LINNANMÄKI eduskuntaan

Mielenterveyspalvelut
sinnemissä nuoretkin ovat
SIVU 5

Tekijä ja näkijä -
positiivinen jääräpää
ja ikuinen optimisti
SIVUT 6-7

“Rakennamme kansallista
ruumisarkkua, jos väestö

ei uusiudu”
SIVU 8

Itä-Suomen elinvoima on
kansallinen kysymys

SIVU 2

Lue Isaacin tarina:
”Työhaluja olisi, mutta työhön on vaikea päästä” | SIVU 9

Nro 111
2023

Suuri kevätristikko, sivu 11

VAALITEEMATTUTUIKSI: vesalinnanmaki.fi



32 LINNANMÄKI eduskuntaanKOTIINPÄIN
Ääni

Nro 111 / 2023

Itä-Suomenelinvoimaon
kansallinenkysymys
”M

iehemme taistelevat jos-
kus yhdestä talosta yli päi-
vän. Joskus he taistelevat

viikkoja yhdestä talosta. Ja sen takana
on vielä uusi puolustuslinja, eikä vain
yhtä. Kuinka monta tällaista puolus-
tuslinjaa Artemovskissa on? Viisisataa
ei liene liioittelua…” Näin kuvasi sodan
todellisuutta hyökkäyssotaa käyvien
venäläistenWagner-joukkojen komen-
taja joitakin viikkoja sitten kansainväli-
sessämediassa levinneessä uutisessa.
Kuten Ukrainan sota osoittaa, talo-

jen ohella joukot taistelevat kylistä. Ja
sitten kaupungeista. Ja lopulta maa-
kunnista. Mitä sitten, jos näitä taloja,
kyliä tai kaupunkeja ei ole?
Ulkopoliittisen instituutin johtaja

Mika Aaltola ottaa kantaa alueiden
merkitykseen Suomen turvallisuudelle
kolumnissaan ”Tasavalta tarvitsee vi-
siota” seuraavasti (Is 10.12.): ”Myös
Suomen sisällä Pohjois-Suomi ja itäi-
nen rajaseutu ovat nyt puolustuksen ja
turvallisuuden näkökulmasta elintär-
keitä alueita, joiden kehittäminen ja

elinvoimaisuus ovat osa geopolitiikka,
eivät enää vain aluepoliittisia kysy-
myksiä.”
Jo pitkään Suomessa on keskusteltu

koko Suomen asuttuna pitämisestä.
Kaikki eivät ajatusta ole jakaneet. Osa
on sille jopa naureskellut. Kun Annika
Saarikko viime kesänä esitti Itä-Suo-
men erityistalousalueen perustamista,
synnytti ehdotus vastareaktion muun
muassa kokoomuksessa. Kai Mykkä-
sen mukaan erityistalousalue olisi rat-
kaisuna ”himmeli” ja synnyttäisi stadi
vastaan lande -asetelman, jota Suo-
meen ei haluta (US 14.6.). Keskustelun
sävy kuvaa valitettavalla tavalla sitä
kahtiajakoa, joka Suomessa on viime
vuosikymmeninä vallinnut aluepolitii-
kasta puhuttaessa. Tästä asetelmasta
olisi tärkeää päästä vihdoin eroon.
Jotta alueiden elinvoimaan voidaan

vaikuttaa, on vaikutettava väestökehi-
tykseen. Jos nuorille aikuisille ei löydy
koulutusta vastaavaa työtä omasta
kunnasta tai maakunnasta, on etelään
muutto luonnollinen seuraus. Tämä nä-

kyy pian myös syntyvyydes-
sä. Syntyy kierre, jota on
vaikea pysäyttää.
Ylen kyselyn mukaan 80

prosenttia suomalaisista
haluaa pitää koko maan
asuttuna. Viesti on selvä.
On haettava yhdessä kei-
noja taantuvien alueiden
kääntämiseksi kasvu-
uralle. Tässä on tehtävää
myös tulevilla kansan-
edustajilla.
Kädessäsi on tuore ÄÄNI

KOTIIN PÄIN -lehti. Se kiteyt-
tää vaaliteemani näissä edus-
kuntavaaleissa: haluan nostaa
esiin kotia lähellä olevia asioita.
Jokainen koti on maailman kes-
kipiste. Kun kodeissa voidaan hy-
vin, myös yhteiskunta voi hyvin.
Kunmaakunnatmenestyvät, koko
Suomimenestyy.

V
äki vähenee, ikääntyy ja
keskittyy entistä enem-
män kaupunkeihin. Ilmiö

on koko Eurooppaa koskeva,
Suomessa rajuimmin vaikutuk-
set näkyvät Itä-Suomen maa-
seudulla. Lisähaasteita ovat
tuoneet viime vuosina työvoi-
mapula, ilmastonmuutos, koro-
na ja Venäjän hyökkäyssota. Itä-
Suomessa uskotaan kuitenkin
valoisampaan tulevaisuuteen.
Monipaikkaisuuden ja paikka-
riippumattoman työn vahvistu-
minen, omavaraisuuden ja huol-
tovarmuuden korostuminen
sekä usko lainsäätäjien ymmär-

rykseen pitävät yllä toivoa.
Kriisien myötä on vahvistu-

nut monipaikkaisuuden, oma-
varaisuuden ja huoltovarmuu-
den merkitys. Itä-Suomessa on
paljon kuntia, joissa asukasluku
jopa moninkertaistuu loma-
aikoina. Elintarvikkeiden osalta
Pohjois-Savo on marjantuotan-
non ykkönen ja toisella sijalla
maidontuotannossa. Koko Itä-
Suomessa metsätalouden mer-
kitys on suuri.
Itä-Suomi on pääasiassa har-

vaanasuttua maaseutua. Täällä
on useita kuntaliitosalueita ja
etäisyydet ovat pitkiä maakun-

tien laita-alueilta keskuskau-
punkeihin. Liikkuvien ja digipal-
velujen kehittämisellä sekä au-
tomaation hyödyntämisellä pal-
velutuotantoa voidaan kehittää
saavutettavammaksi. Tervey-
denhoidossa liikkuvia palvelui-
ta on jo kehitetty sekä julkisella
että yksityisellä sektorilla. Nii-
den tuottaminen edellyttää pa-
nostusta alemman tieverkoston
kunnossapitoon ja liikenneinf-
raan. Digipalvelut ovat suuri
mahdollisuus, edellyttäen hei-
dän huomioimistaan, joille ne
eivät ole vaihtoehto. Kaupan
yhteyteen on mahdollista suun-

nitella muitakin palveluja.
Uusien palvelukokonaisuuksien
rakentamista voidaan toteuttaa
eri sektoreiden välisen kump-
panuuden avulla, esimerkiksi
yhteiskunnallinen yrityksen
kautta.
Toivoa kylille ja turvaa kau-

punkeihin saadaan, kun maa-
seutu ja kaupungit elävät tiiviis-
sä vuorovaikutuksessa hyödyn-
täen toistensa vahvuuksia. Vas-
takkainasettelun aika on ohi!

Seija Korhonen
Maaseutukehittäjä
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Toivoa kylille ja turvaa
kaupunkeihin

M
eneillään oleva ener-
giamurros on nopeasti
muuttanut Suomenkin

energiantuotantoa.
Aiemmin sähköntuotantom-

me perustui etenkin kolmeen
vahvaan ja jatkuvasti saatavissa
olevaan lähteeseen: vesivoi-
maan, ydinvoimaan ja teollisuu-
dessa ja yhdyskuntien lämmit-
tämisen yhteydessä syntyvään
lämmön- ja sähkön yhteistuo-
tantoon.
Tuulivoiman nykyinen voima-

kas lisääntyminen tekee sähkö-
markkinoista alttiimmat hinta-
heilahtelulle ja tuottaa haastei-
ta koko energiajärjestelmällem-
me suorituskyvylle.
Järkevä energiapolitiikka –

muutama vuosikymmen sitten
keskustan vahvasti vaikuttama-
na syntynyt – on perustunut sil-
le, että tuotanto on melko ha-
jautettua ja se perustuu useisiin
lähteisiin jo huoltovarmuuden-
kin näkökulmasta. Energiantuo-
tanto kotimaisilla eloperäisillä

polttoaineilla eli puulla ja
turpeella on vahvistanut

maakuntien talouksia.
Myös tulevaisuuden energia-

huolto kylmässä ja pitkien etäi-
syyksien maassamme tulee pe-
rustaa järkevästi useille eri läh-
teille. Tuulivoiman lisärakenta-
minen ja akkumineraalien kai-
vaminen maasta tulee suhteut-
taa järkevälle tasolla ympäris-
tön ja ihmisten näkökulmasta.
Tulee myös varmistaa, että ny-
kyisen tilanteen epäoikeuden-
mukaisuudet oikaistaan. Ei ole
oikein, että toiset saavat voima-
loiden vuokratuloina suuret
tuotot, kun toiset maanomista-
jat joutuvat ottamaan vastaan
siirtolinjojen ja muiden raken-
nelmien haitat, joista saadut lu-
nastuskorvaukset ovat aluei-
den todellista arvoa ja tuottoa
huomattavasti alemmat.
Huomio kääntyy myös siihen,

miten voimme jatkossa käyttää
omia uusiutuvia luonnon-
varojamme, jotka ovat
kansalaista kohti
laskettuna EU:n
suurimmat.
Yhdyskuntien

lämmittämisessä
Savossa on jo siir-
rytty käytännössä
täysin uudistuvaan

energiaan. Merkittävä lisäpo-
tentiaali rakentuu mm. biokaa-
susta, jonka tuotantoon onPoh-
jois-Savossa vireillä useampi
suuri ja useita pienempiä hank-
keita.
Seuraava eduskunta ja halli-

tus linjaavat Suomen tavoitteet
EU:n tulevan komission toimi-
kaudelle vuoden 2024 eurovaa-
lien jälkeiselle kaudelle. Suo-
men on EU:ssa ja savolaisedus-
tajien Suomen eduskunnassa
puolustettava kotimaisen
uusiutuvan energian asemaa.
Nykyinen EU-komissio on edis-
tänyt ”vihreää siirtymää” mutta
varsin yksipuolisesti niin, että
vihreän biotalouden mahdolli-
suudet uhkaavat jäädä hyödyn-
tämättä. Tähän tarvitaan muu-
tos.

Huhtikuun vaaleissa
kannattaa äänestää
ehdokkaita, jotka
uskovat peltojen ja
metsien kestävään
tuottokykyyn ja
puolustavat niitä.

OssiMartikainen

Tiesitkö, että...
Nelostie on saanut kolme
kertaa niin paljonmäärära-
hoja kuin viitostie.

Kilpailulaki estää alkutuot-
tajien etujärjestöjä ilmoit-
tamasta tavoitehintoja
kaupan tai teollisuuden
kanssa neuvoteltaessa.

Ruoan tuonti Suomeen on
suurempaa kuin vienti.

Ratkaisu!
Parannetaan Itä-Suomen
alueelista saavutettavuutta.

Vahvistetaan alkutuottajan
asemaa ruokaketjussa.

Edellytetään julkisissa elin-
tarvikehankinnoissa koti-
maisia eläinsuojelu- ja ym-
päristönormeja.

Edistetään puhtaiden elin-
tarvikkeiden vientiä.

Suomi ja Eurooppa tarvitsevat biotaloutta

Tiesitkö, että...
Suomella on paljon velkaa
(yli 144mrd. €) ja sitä tu-
lee koko ajan lisää.

Ratkaisu!
Huolehditaan osaavan
työvoiman saatavuudesta.

Kehitetään johtamista ja
parannetaan henkilöstön
hyvinvointia.

Poistetaan kannustinlouk-
kuja.

Ei kiristetä yrittäjien vero-
tusta.

Kun leikkauksiakin joudu-
taan tekemään, valitaan
leikkauskohteet oikeuden-
mukaisesti.

0mrd. €

20mrd. €

40mrd. €

60mrd. €

80mrd. €

100mrd. €

120mrd. €

140mrd. €

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Suomenvaltionvelka v. 2002-2023

Lähde: Valtiokonttori

I tä-Suomen el invoima



L
apsilisä on ainoa sosiaaliturvaetuus,
jota ei ole sidottu kansaneläkeindek-
siin. Kun esimerkiksi opintotuki, työt-

tömyyskorvaus ja kansaneläke nousevat
elinkustannusten kasvaessa, lapsilisät jää-
vät ennalleen. Lapsilisiin on kohdistettu vii-
me vuosikymmenellä myös leikkauksia.
Eduskunnan tietopalvelun mukaan lapsi-

lisien reaalitaso on vuodesta 1994 alkaen
laskenut ensimmäisen lapsen osalta 50 eu-
roa ja toisesta lapsesta 70 euroa kuukau-
dessa. Suomen lapsilisien taso on jäänyt jäl-
keen naapurimaista. Kun kolmilapsinen
perhe saa Suomessa lapsilisää yhteensä
334 euroa, on vastaava luku Ruotsissa 419
euroa, Virossa 520 euroa ja Saksassa 694
euroa. Näissä maissa lapsilisä jatkuu siihen
saakka, kun lapsi lopettaa toisen asteen
opinnot. Suomessa lapsilisä loppuu 17-vuo-
tiaana.
Ruuan, sähkön hinnan ja polttoaineiden

hintojen nousu koskettaameitä kaikkia. Eri-
tyisen kipeästi inflaation vaikutukset iske-
vät yksinhuoltajaperheisiin jamonilapsisiin

talouksiin. Yhä useammassa kodissa mieti-
tään, mitä on vara syödä, millaisia talvivaat-
teita voidaan hankkia tai pystytäänkö enää
kustantamaan lasten harrastuksia.
Tutkimusten mukaan pitkäaikaiset toi-

meentulovaikeudet lapsuuden kodissa voi-
vat aiheuttaa sosiaalisia ja terveydellisiä
ongelmia vielä aikuisenakin. Suomessa on
noin 120 000 vähävaraisessa perheessä
elävää lasta. Määrä uhkaa nousta merkittä-
västi.
Syntyvyys on laskenut alimmalle tasolle

itsenäisyytemme historiassa. Huoltosuhde
heikkenee ja työvoimapula haittaa monen
yrityksen kasvua jo nyt. Tämä pienentää
myös verotuloja. Kun Viro muutama vuosi
sitten korotti lapsilisiä, myös syntyvyys
kääntyi kasvuun. Yhteiskunnan lapsimyön-
teisyyttä on tärkeää lisätä kaikillamahdolli-
silla keinoilla. Lapsiperheiden taloudellinen
tukeminen on niistä yksi.

Vesa Linnanmäki
Kansanedustajaehdokas, Kuopio

Lapsilisät tulee sitoa indeksiin

Tiesitkö, että...
Lapsilisä on ainoa etuus,
jonkamäärää ei ole sidottu
indeksiin.

Tutkimustenmukaan, va-
kavaankin kriisitilantee-
seen joutuneet perheet
selviävät jatkossa hyvin,
jos arjen sujumisesta huo-
lehditaanmatalalla kyn-
nyksellä saatavalla avulla.

Jos taas rutiinit eivät toi-
mi, seurauksena on isoja
haasteita myöhemmin.

Ratkaisu!
Sidotaan lapsilisä indeksiin

Kotiavun tulee olla per-
heille ilmaista, jotta sen
piiriin uskalletaan hakeu-
tua.

K
un nuori alkaa oirehtia,
hän joutuu usein melkoi-
seen diagnoosimyllytyk-

seen. Tosi asiassa nuori tarvit-
see sillä hetkellä jon-
kun, joka kuuntelee
eikä vain lähetä
lääkärille.
Näin toteaa

Juankoskelainen
Anna Partanen.
Psykoterapeutti-
na työskennelles-
sään hän on huo-
mannut, kuinka vai-
keaa nuorten on saada
ajallaan apua mielentervey-
songelmiin. Usein tukea saa
vasta diagnoosin jälkeen, vaikka
tilanteen tulisi Partasen mu-
kaan olla päinvastainen.
Pahinta on, jos kukaan ei ota

nuoren asioista koppia. Se voi
johtua paitsi arkuudesta, myös

työnjaon epäselvyydestä. Par-
tanen peräänkuuluttaakin tu-
kea myös nuorten kanssa työs-
kenteleville esimerkiksi työ-

nohjauksen ja koulut-
tamisen kautta.
Hän pohtii, pitäi-
sikö erikoissai-
raanhoidon re-
surssia käyttää
enemmän kon-
sultoivaan työ-
hön.
- Tällaisesta on

jo kokemusta. Sai-
raalakoulun henkilö-

kunta jalkautui oppilaitok-
siin tukemaan nuorten kanssa
työskentelyä. Hanke on nyt
päättymässä eikä jatkorahoi-
tuksesta ole tietoa. Jotta nuoret
hakeutuisivat palveluihin, tulisi
niiden olla saatavilla siellä, mis-
sä nuoretkin ovat, eli kouluissa

ja oppilaitoksissa.
Moni Partasen asiakkaista

kokee riittämättömyyttä ja hä-
peää sen vuoksi, ettei pysy yh-
teiskunnan vaatimusten peräs-
sä. Tämä voi johtaa sosiaalisten
tilanteiden välttelyyn.

- Onhan se surullista, jos
joutuu ahdistuneena pohti-
maan, uskaltaako osallistua
vaikkapa sukujuhliin vaikeiden
kysymysten pelossa. Näin tulee
syrjäyttäneeksi itsensä myös
mahdollisesti tukea antavien ih-
misten piiristä.

- Jos joku asia tuntuu vai-
kealta, siihen on yleensä syy.
Kyse ei ole siitä, että itse on sur-
kea ja kelvoton. Tärkeintä on
hakea apua eikä jäädä syyttele-
mään itseään.

Mielenterveyspalvelut sinnemissänuoretkin ovat
Tiesitkö, että...
Joka päivä yhdeksän alle
30-vuotiasta nuorta jää
työkyvyttömyyseläkkeelle?

Ratkaisu!
Tarvitsemme terapiata-
kuun. Psykoterapian ja ly-
hytterapian tulee olla nuo-
rille maksutonta.

Sitä on tarjottavamatalalla
kynnyksellä kouluissa, op-
pilaitoksissa ja verkossa.

Psykoterapeutin koulutus
onmuutettavamaksutto-
maksi.

O
len koko ikäni tiennyt,
että haluan auttaa ihmi-
siä työkseni. Tarkoituk-

seni olikin hakea lääkikseen lu-
kiosta päästyäni. Kaikki ei kui-
tenkaan mennyt kuten suunnit-
telin. Aloin saada päivittäin ra-
juja migreenikohtauksia, joiden
vuoksi opiskelut oli pakko lait-
taa tauolle, kertoo Valma Lin-
nanmäki, yksi FamulaOy:n yrit-
täjistä ja Vesanminiä.
Migreenin vietyä opiskelu-

mahdollisuudet Valma joutui
pohtimaan, mitä voisi elämäs-
sään tehdä.
-Minulla on ihana pikkusisko,

nimeltäänAili. Aililla onDownin
syndrooma. Toimin hänen
omaishoitajanaan kolmen vuo-
den ajan. Ymmärsin, että vaik-
ken voisikaan opiskella, voin sil-
ti auttaa ihmisiä. Tästä lähti idea
perustaa oma yritys.
Alkutaival oli kivinen. Valma

haki yritykselle starttirahaa,
mutta hakemus evättiin hakijan
nuoreen ikään vedoten. Valmal-
le ehdotettiin, että hän voisi
saada työttömyyskorvausta.
Takaisku ei lannistanut, vaan

yhdessä miehensä Pauluksen ja
isänsä Heikin kanssa Valma
päätti perustaa yrityksen ilman

ulkopuolista rahoitusta.
- Suomessa on paljon ikäihmi-

siä, jotka kaipaisivat arkeensa
auttajaa. Tätä tarvetta varten
perustettiin Famula Oy. Ha-
lusimme tarjota ikääntyneille
asiakkaille kotiapua ja ystävä-
palvelua, Valma kertoo. Ikään-
tyneiden lisäksi Famula tarjoaa
kotiapuamyös vammaisille.
Yrityksen tarina on kantanut.

Famula toimii tällä hetkellä
Pohjois-Savossa ja Keski-Suo-
messa, ja Valman ja Pauluksen
lisäksi yritys työllistää kym-
menkunta osa-aikaista työnte-
kijää.

Nuorelle eimyönnetty starttirahaa
- työllistää nyt jomuita nuoria

OLENMUKANA
ANNAÄÄNI LAPSELLE -

VAALI-
PANEELISSA
KUOPION PERHEENTALOLLA LA 18.3. KLO 10:30



76 LINNANMÄKI eduskuntaanKOTIINPÄIN
Ääni

Nro 111 / 2023

MUSIIKINJA
PUHEENILTAAN
SU12.3.
KLO18

Ministeri
Seppo Kääriäinen

Kansanedustajaehdokas
Vesa Linnanmäki

Tervetuloa

Kuopionkaunpungintalon juhlasali
Tulliportinkatu31

Tilaisuuden tuotto Vesa Linnanmäen eduskuntavaalikampanjan tukemiseen

V
uosien ajanVesa Linnan-
mäki retkeili oppilaitten-
sa kanssa Vanuvuorella.

Luokka souti lahden yli ja kiipesi
mäen rinnettä ylös. Laella syö-
tiin eväät, ratkottiin ongelma-
tehtäviä ja tutustuttiin alueen
lajistoon. Metsittyneeltä mäel-
tä ei kuitenkaan nähnyt ympä-
röivää järvimaisemaa. Vuorelle
tarvittiin näköalatorni. Vesa pu-
hui asiasta kyläläisille ja ilmeni,
että tornista oli keskusteltu en-
nenkin. Idea jäi itämään ja kun
kaupunki osti maa-alueen, Vesa
kontaktoi alueen muita valtuu-
tettuja ja yhdessä käytiin toi-
meen. Nyt Vanuvuorelle on
nousemassa näköalatorni kaik-
kien iloksi.
- KunVesa ottaa jonkun asian

tehtäväkseen, hänellä on tapa-
na laittaa toimeksi, eräs Vesan
kampanjassamukana oleva ker-
too.
Vuodet opettajana ja kunta-

päättäjänä ovat osoittaneet,
että Vesalla on erityistaito hah-
mottaa ongelmiin ratkaisuja.
Esimerkiksi perusturva- ja ter-

veyslautakunnassa toimies-
saan, hän huomasi, miten rank-
koja tilanteita monilla ikäihmi-
sillä on, eivätkä kunnalliset pal-
velut yltäneet auttamaan kaik-
kia.
- Mietin, miten yksityisten

palveluiden käyttö olisi helpom-
paa. Samaan aikaan Kuopion
kaupungilla ole meneillään sa-
maa ongelmaa ratkova hanke.
Ideat kohtasivat ja syntyi Tar-
joomo-osuuskunta, jonka toimi-
tusjohtajaksi minut valittiin.

Tarjoomo on verkkoalusta yh-
distää palvelun tarjoajia ja nii-
den tarvitsijoita.
- Vesa on sinnikäs ja ratkai-

see ongelman kuin ongelman,
Vesan sisko toteaa.

Vesa tunnistaa mainitut
luonteenpiirteet, mutta to-
teaa niissä olevan kyse en-
nen kaikkea optimistisesta
asenteesta.
- Uskon siihen, että haas-

teet onmahdollista selättää.
Vesa arvelee taustalla

pulppuavan leppävirtalaisen
äitinsä suvun perimän.
- Turuset tunnetaan sin-

nikkyydestä. Olemme sellaisia
positiivisia jääräpäitä. Epävar-
muudensietokykyä tarvitaan,

silloin kun asiat eivät heti tunnu
etenevän. Tarvittaessa on osat-
tavamyös perääntyä.
Vesa on myös hyvä neuvotte-

lija, joka suhtautuu myönteises-
ti kaikkiin ihmisiin.

- Politiikassa saa joskus rajua-
kin kritiikkiä. On tärkeää osata
ottaa se vastaan. Keskustelu
avaa usein kritiikin taustoja, ja
molemmat osapuolet voivat op-
pia toisiltaan.
Kiinnostuksen yhteiskunnal-

lisiin asioihin Vesa peri äidin-
maidossa.
- Kun isä tuli töistä kotiin lou-

nastauolle, äiti luki usein leh-
destä ääneen politiikkaa käsit-
televiä otteita. Niistä he sitten
keskustelivat. Keskustalainen
arvomaailma välittyi näiden
hetkienmyötä lapsillekin.

Kuntapolitiikkaan Vesa lähti
vuonna 2017. Aikaisemminkin
oli asiaa ehdoteltu, mutta pik-

kulapsiperheen elämä ei sitä
mahdollistanut.
- Lopulta alkoi tuntua siltä,

että minunkin on tehtävä osani
yhteisten asioiden eteen.
Opettajuus on Vesalle vahva

osa persoonaa. Hän vaihtoi
kanttorin hommat kasvattajan
tehtäviin, koska näki yhteiskun-
taa rakennettavan koulusta läh-
tien.
- Opettajan työ on todellisen

yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen paikka. Siinä huomaa erityi-
sesti perheen ja turvallisen kas-
vuympäristön merkityksen.
Lasten tulevaisuutta rakenne-
taan yhteistyössä kotien kans-
sa.

Oppimistulosten lasku on
puhuttanut viime vuosina pal-
jon. Alan asiantuntijat ovat nos-
taneet esiin muun muassa äly-
laitteiden vaikutuksen.
- Ne lyhentävät lasten keskit-

tymiskykyä ja suojattomat so-
meympäristöt saattavat altistaa
kiusaamiselle. Runsaalla ruu-
tuajalla on tutkimuksissa nähty
yhteys myös mielenterveyson-
gelmiin, Vesa toteaa.
Hän huomauttaa, että vaikka

koulu on muuttunut, moni asia
on muuttunut myös lasten kas-
vuympäristössä ja se heijastuu
kouluun.
- Vuonna 2000 erityisoppilai-

ta oli viisi prosenttia, vastaava
luku vuonna 2021 oli jo 24 pro-
senttia. Jostain se kertoo.
Vesa toteaa, ettei oppiminen

ole lapsen tarpeista ensimmäi-
siä. Sitä ennen on kiinnitettävä
huomiota kokonaisvaltaiseen
hyvinvointiin.
- Kun lapsi voi hyvin, oppimi-

nenkin yleensä sujuu.
Perinteinen ainesisältöinen

opetus vaatii Vesan mielestä
rinnalleen myös ymmärrystä
lasten ja nuorten kasvusta ja
tunteistakin.
- On tärkeää, että jokainen

oppilas tulee nähdyksi ja kuul-
luksi. Kun lapsi kokee tulevansa
hyväksytyksi omana itsenään,
hän avautuu paremmin myös
oppimiselle. Tällainen kohtaa-
minen toteutuu todennäköi-
semmin pienemmissä kouluissa.
Vierastan ajatusta mammutti-
kouluista, hän linjaa.
Kun koulua ajatellaan kotien

näkökulmasta, ensimmäisenä ei
välttämättä tule oppiminen.
- Sitä ennen moni vanhempi

miettii, saako lapsi kavereita,

ymmärtääkö opettaja häntä ja
onko koulu turvallinen.
Koulua osoitetaan herkästi

sormella, mutta nykyaika haas-
taamyös huoltajia. Vesa painot-
taa, että on kiinnitettävä enem-
män huomiota perusasioihin,
kuten ravintoon, lepoon ja riit-
tävään liikkumiseen.
- Digitalisaation täyttämässä

maailmassa ei pitäisi unohtaa,
että edelleen lapset kaipaavat
yhteistä aikaa. Vanhemmat
ovat liikaa kiinni älylaitteissaan.
Monet lapset ovat emotionaali-
sesti aliravittuja. Minulla on iso
huoli siitä, miten pystymme ta-
kaamaan kaikille lapsille mah-
dollisuudet päästä elämässä
eteenpäin.
Yksi huolenaihe Vesalla on

poikien asema. Syrjäytyneistä
kaksi kolmasosaa on poikia.
Suomessa ainoana OECD-maa-
na poikien oppimistulokset ovat
matematiikassakin tyttöjä hei-
kommat. Miksi pojat alisuoriu-
tuvat suomalaisessa koulussa?
- Onko koulu liian teoreetti-

nen? Lukutaito on
kaiken oppimisen pe-
rusta. Kiinnitämme-
kö me ensimmäisillä
luokilla riittävästi
huomiota lasten lu-
kemiseen? Vesa poh-
tii.
Palataan koulu-

maailmasta Vesan
kotiarkeen ja harras-
tuksiin.
Musiikki on Vesal-

le ollut tapa hengit-
tää lapsuudesta
saakka. Edelleen pia-
non ääressä luovuus
pääsee valloilleen.
Toinen tärkeä har-
rastus on liikunta ja
luonnossa kulkemi-
nen. Joka vuosi Vesa
käy jälkikasvunsa kanssa myös
patikkareissulla kansallispuis-
tossa.
-Ne ovat hienoja, yhteisiä ko-

kemuksia.
Politiikkaakin puhutaan.
- Lapset nauravat usein, että

isää huolestuttaa enemmän
Kuopion kaupungin ja valtion
velkaantuminen kuin omansa.
Vesan mielestä on tärkeää

kasvattaa uutta sukupolvea
työntekoon, yrittämiseen ja
vastuun kantamiseen.
- Emme voi rakentaa oleske-

luyhteiskuntaa. Keskustalaise-
na haluan pohtia, miten päätök-
set kannustavat toimeliaisuu-
teen.

Arvokysymyksissä Vesa tun-
nustautuu konservatiiviksi.
- Tytöt ja pojat tarvitsevat

kasvurauhaa. Esimerkiksi oi-
keutta sukupuolen juridiseen
vaihtamiseen ei pidä ulottaa
alaikäisiin.
Kysytään vielä lopuksi, min-

kälaisen kansanedustajan kan-
salaiset Vesa Linnanmäestä sai-
sivat?
- Päämäärätietoisen, ratkai-

sukeskeisen ja kuuntelevan.
Kerran eräs alaiseni totesi, että
sinä, Vesa, kohtaat ihmisen aina
samalta tasolta, samanarvoise-
na. Sellainen haluan olla.

Politiikassa saa joskus rajuakin kritiikkiä.
On tärkeää osata ottaa se vastaan. Keskustelu

avaa usein kritiikin taustoja, ja molemmat
osapuolet voivat oppia toisiltaan.

”

Lapset naureskelevat, että isä on enemmän
huolissaan Kuopion kaupungin ja valtion

velkaantumisesta kuin omastaan.

”
Tekijä ja näkijä

- positiivinen jääräpää ja ikuinenoptimisti

50.000 kuulijaa ei voi olla väärässä: Onko tämä kaikkien
aikojen mieleenpainuvin tulkinta rakastetusta laulusta?

KuunteleKallavesj
Vesan tulkitsemana

VesaLinnanmäki
Ikä: 50 vuotta

Perhe:Vaimo, kaksi alaikäistä ja viisi täysi-ikäistä lasta

Asuinpaikka:Kuopio, Hiltulanlahti

Ammatti: Toimitusjohtaja ikäihmisille kotona asumista tuke-
via palveluita markkinoivassa Tarjoomo-osuuskunnassa

Koulutus:Kasvatustieteidenmaisteri, Musiikin maisteri

Harrastukset:Monipuolinen liikunta, lukeminen ja musiikki



98 LINNANMÄKI eduskuntaanKOTIINPÄIN
Ääni

Nro 111 / 2023 Ikäihmisten hyvinvoint iIkäihmisten hyvinvoint i

J
oensuulaisen Tero Savolai-
sen Kotopalvelut toimittaa
yksittäispakattuja, lämpi-

miä aterioita pääasiassa ikäih-
misille.

- Ajattelemme ruokaa koko-
naisena kokemuksena, jossa
merkitystä on paitsi maulla ja
suutuntumalla myös sillä, että
ateria tarjoillaan kauniisti pos-
liiniastioissa. Lämmin kohtaa-
minen on osa palvelua. Pyrki-
myksenä on, että aterian tuo
asiakkaalle aina sama ihminen.
Suurin osa asiakkaista on yk-

sityisiä. Palvelun hankkivat joko
ikäihmiset itse tai heidän lähei-
sensä.
- Yhä useammalla on halua ja

valmiutta maksaa laadukkaasta
palvelusta, Savolainen tietää.
Yrittäjän mielestä yksityisten

tarjoamia vaihtoehtoja tarvi-

taan, sillä julkisen puolen kyky
kehittää toimintaansa on osoit-
tautunut rajalliseksi.
- Pyritään mahdollisimman

halpaan ja nopeaan. Asiakasko-
kemus ei ole riittävän tärkeä.

Yrittäjälle palkan maksaa asia-
kas, joten hänen kokemuksensa
on meille jatkuvan kehityksen
kohde.
Savolaisen mielestä hoiva-

puolella säästö on liian pitkälle

kiskottu työntekijöiden selkä-
nahasta. Se näkyy uupumisina
ja työntekijäpulana.
- Yrittäjän on pakko panostaa

työntekijään, sillä hyvinvoiva ih-
minen luo parempaa palvelua.
Savolainen toivookin, että

yksityisen tarjoamia palveluita
hyödynnettäisiin julkissektoril-
la enemmän.
- Kilpailu tuo vaateen hyvästä

laadusta myös julkiselle tuotta-
jalle, hän uskoo.
Savolainen huomauttaa vielä,

että jopa 30 prosenttia ensihoi-
don hälytyksistä on turhia.
Usein taustalla on yksinäisyys.
- Laadukkaalla palvelulla ja

lämpimällä kohtaamisella tätä
kuormaa ja yksinäisyyden tun-
netta voidaan keventää.

“Kilpailu parantaisi palveluiden laatua”

Puutteellinenkotouttaminenaiheuttaa syrjäytymistä

“Rakennammekansallista
ruumisarkkua, jos väestö ei uusiudu”

V
äestöpolitiikka on ollut
aina lähellä kuopiolaisen
Marjatta Rönkön, 82,

sydäntä. Elämänuransa kätilönä
ja terveydenhoitajana tehneen
Rönkön mukaan lasten saami-
nen ja kasvattaminen ovat elä-
män perusta.
- Rakennamme kansallista

ruumisarkkua, jos väestö ei
uusiudu. Tarvitaan nuori suku-
polvi ottamaan vuorollaan vas-
tuu. Väestön ikärakenne on täl-
lä hetkellä suurin ongelmamme.
Itse yhteiskunnallisesti aktii-

visena seniorikansalaisena
Rönkköonhuolissaanmyös hoi-
vatyön tilanteesta. Rönkkö
muistuttaa, että vain harva läh-
tee maailmasta saappaat jalas-
sa. Suurin osa makaa elämänsä
pari viimeistä vuotta toisten
hoidettavana.
- Olisi tärkeää, että hoivatyö

miellettäisiin arvokkaaksi ja
tuottavaksi työksi.
Kotihoidon korostamisessa

on puolensa, mutta sillä on ra-
jansa. Rönkkö huomauttaa, että
esimerkiksi vaikeasti muistisai-

raiden on päästävä hoivaan.
Koti ei aina ole paras paikka.
Rönkön mielestä myös lä-

heisten on mietittävä, miten he
voisivat olla vanhusten apuna.
Kansalaiskasvatus on hänen
mukaansa epäonnistunut, jos
nuoret jättävät vanhempansa
yhteiskunnan armoille. Rönkkö
ymmärtää, että monet asuvat
kaukana läheisistään, mutta se
ei ole este avulle.
- Vanhukselle voi nykyisin

helposti hankkia siivousapua,
ateriapalvelua tai vaikka kaup-
papalvelun. Kotitalousvähen-
nys huojentaa kustannuksia,
hän vinkkaa.
Keskustalaisuus on kulkenut

Rönkön mukana halki elämän ja
se vahvistui hänen kulkiessaan
kunnankätilönä maaseudulla.
Maailma ei näyttäydy hänelle
mustavalkoisena. Siksi keski-
tien kulkeminen on tuntunut
luontevalta.
- Keskusta on sovittelija ääri-

päiden välillä. Tärkeää on miet-
tiä, mitä me voimme tehdä yh-
teiskunnan hyväksi, elää rau-
hassa, kehittää elinkeinoja ja li-
sätä hyvinvointia.

Työhaluja olisi,mutta
työhön onvaikea päästä

Tiesitkö, että...
Vuonna 2011 Suomessa
syntyi 61000 lasta. Vuon-
na 2022 enää 45000 lasta.

Seuraavat 30 työmarkki-
noille tulevaa ikäluokkaa
ovat pienempiä kuin sa-
maan aikaan eläköityvät
ikäluokat.

Hoitajamitoituksenmuu-
tos 0,5:stä 0,6:een vähensi
tuhansia hoivapaikkoja.

Ratkaisu!
Laajennetaan hoiva-avus-
tajien tehtäväkenttää.

Perutaan hoitajamitoituk-
sen kiristykset.

Lisätään työperäistä maa-
hanmuuttoa.

Kannustetaan eläkkeellä
olevia hoitajia osa-aika-
työhön verotuksella.

Huolehditaan omaishoita-
jien jaksamisesta.

Tiesitkö, että...
Syksyllä 2022 puolet suo-
malaisista yrityksistä il-
moitti työvoimapulan kas-
vun esteeksi.

Maahan saapuneista noin
80% on työikäisiä, kun
Suomen väestöstä työikäi-
siä on vain noin 60%.

Ulkomaalaistaustaisten
työllisyysaste on 66%.

Turvapaikan saaneiden
työllisyysaste on vain noin
40%. (Lähde TEM ja EK)

Ratkaisu!
Huolehditaan, että mah-
dollisimmanmoni maahan-
muuttaja pääsee töihin.

Kohtuullistetaan kielitai-
tovaatimuksia.

Poistetaanmaahanmuut-
tajien työllistymistä hidas-
tavaa byrokratiaa.

I
saac Amichia tuli Suomeen pakolaisena
Norsunluurannikolta maan sisällissodan
seurauksena 12 vuotta sitten. Toimittu-

aan Norsunluurannikon presidentin avus-
tajana Isaac joutui presidentin vastustajien
vainon kohteeksi ja hänet pahoinpideltiin
hengenvaarallisesti. Tämän jälkeen Isaac
piileskeli kolme viikkoa metsissä. Vaatteet
veressä ja haavat tulehtuneina hänen oli lo-
pulta pakko hakea apua talosta, jossa hänet
otettiin ystävällisesti vastaan. Toivuttuaan
riittävästi Isaacin onnistui paeta maasta Ja
hänmatkusti Suomeen tavoitteenaan pääs-
tä EU:n alueelle turvapaikanhakijaksi.
Oltuaan Suomessa muutaman vuoden,

Isaac sai harjoittelupaikan kuopiolaisesta
päiväkodista. Harjoittelu päättyi, mutta
Isaacin työhalut eivät loppuneet. Häntä
kiinnosti erityisesti hoitotyö. Lämminhen-
kiselle Isaacille ihmisläheinen työ tuntui so-
pivan hyvin. Isaac pääsi ystäviensä avustuk-

sella harjoitteluun erääseen hoivakotiin.
Isaac viihtyi vanhusten kanssa, ja suurin osa
vanhuksista hänen kanssaan. Joillekin ihon-
väri tosin oli este. Isaac huomasi, että usein
vanhus ei ehtinyt syödä kuin lusikallisen
ruoka-annoksestaan ennen kuin hoitaja vei
tarjottimen pois. Isaac päätti alkaa syöttää
vanhuksia. Hänelle kuitenkin huomautet-
tiin, ettei hän kouluttamattomana saa teh-
dä niin. Työnantajan viesti oli, että piittaa-
mattomuus ohjeista johtaisi harjoittelun
päättämiseen.
Isaac haki lähihoitajakoulutukseen. Hän

ei kuitenkaan läpäissyt kielikoetta, vaikka
pärjäsi jo käytännön elämässä ihan hyvin
suomen kielellään. Lannistumaton nuori
mies hakeutui kielikurssille, jonka jälkeen
yritti kouluun uudestaan - samalla lopputu-
loksella. Työ vanhustenhoidossa jäi haa-
veeksi ja Suomi menetti kipeästi kaivatun,
motivoituneen hoivatyöntekijän.

I
saacin kokemukset piirtävät
surullisen kuvan suomalaisen
kotouttamisjärjestelmän toi-

mimattomuudesta. Tällaista ei
pitäisi tapahtua, sillä meidän on
kyettävä hyödyntämään myös
maahanmuuttajien potentiaali
työvoimapulasta kärsivillä aloil-
la. Moni koulutettukin maahan-
muuttaja joutuu Suomessa
odottelemaan vuosikausia työ-
hön pääsyä. Puutteellinen ko-
touttaminen johtaa syrjäytymi-
seen yhteiskunnasta, mikä altis-
taa muun muassa rikollisuudel-

le. Esimerkiksi Virossa töihin
pääsyn edellyttämä byrokratia
hoituu yhdeltä luukulta. Suo-
messa maahanmuuttaja joutuu
ottamaan yhteyttä muun muas-
sa Migriin, TE-palveluihin ja ve-
rottajaan. Vastaanottokeskuk-
sissa syntyy kannustinloukku,
kun työn vastaanottaminen tar-
koittaa asuntoedun ja sosiaalie-
tuuksien menettämistä. Kestä-
mättömiltä tuntuvat myös tari-
nat Suomeen tulleista lääkä-
reistä tai sairaanhoitajista, jot-
ka laitetaan lähihoitajakoulu-

tukseen töihin päästäkseen.
Kotoutumisen kannalta kie-

len oppiminen on kaiken lähtö-
kohta. Kielen opiskelu on usein
vaikeaa traumatisoituneille ih-
misille. Olisi tärkeää, että maa-
han tulleille annettaisiin mah-
dollisuus oppia kieltä kurssien
lisäksi työn ohessa. Erityisesti
korkeasti koulutetun maahan-
muuttajaväestön kielitaidon
parantamiselle on myös by-
rokraattisia esteitä. Nykyisin yli
kolme vuotta Suomessa ollut
maahanmuuttaja ei voi opiskel-

la kieltä työttömyysetuudella.
Tähän pitää saadamuutos.
Yhä useampimaahanmuutta-

ja tulee Suomeen perhe muka-
naan. Kotouttamisen keskiöön
on otettava koko perhe ja mie-
tittävä, millaisia tukitoimia ku-
kin perheenjäsen tarvitsee. On
pidettävä huoltamyös siitä, että
kotona lapsia hoitava vanhempi
pääsee osaksi yhteiskuntaa.
Meillä ei ole varaa yhdenkään
maahanmuuttajan syrjäytymi-
seen eikä siihen, että maassam-
me asuvia osaajia jää paitsioon.

TUTUSTUVESANVAALITEEMOIHIN: vesalinnanmaki.fi
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”Metsän hyvä tulevaisuus edellyttää
sen hoitamista” Suuri kevätristikko Tarkista ristikon

ratkaisu!

K
uopiolaisen Matti Tuovi-
sen metsäura alkoi jo
1950-luvun lopulla savo-

toilta. Metsä on aina ollut kes-
keinen osa Tuovisen elämää.
Metsänhoitoyhdistyksen, kiin-
teistönvälityksen ja metsäar-
vioinnin lisäksi hän on hoitanut
omiametsiään ja nähnyt vie-
restä metsänhoidossa
tapahtuneen valta-
van kehityksen.
Tuovinen on

ollut osaltaan
tekemässä suo-
malaisen met-
sän kasvuih-
mettä, sen kak-
sinkertaistumista
50-luvulta tähän
päivään. Myös tekni-
nen kehitys on tuona aikana
ollut huimaa. Tuovisen uran al-
kuaikoina valtava edistysaskel
oli, kun moottorisahat tulivat
työmaille. Nyt metsurit istuvat
moton kopissa.
Tuovinen korostaa, että met-

sän omistaminen on lasten ja

lastenlasten tulevaisuutta.
- Se on pysyvää omaisuutta

yhteiskunnallisesti ja yksityis-
taloudellisesti. Sen arvo ei heilu
kuten pörssikurssit ja se kasvaa
lama-aikanakin.
Tuovisen mielestä metsiä säi-

lytetään parhaiten hoitamalla
niitä hyvin ja kurinalaisesti;

tekemällä istustustyöt,
lannoitukset ja har-
vennukset kun-
nolla. Jo metsäla-
ki vaatii nuorten
metsien harven-
nushakkuita.
Tuovisella on

erikoinen kyky
hallita ja muistaa

numerotietoa. Hä-
nen puheessaan vilise-

vät prosentit ja runkomäärät:
- Istutetussametsässä on läh-

tökohtaisesti 2000 ja harven-
nusvaiheessa 1600 puuta. Met-
sänhoidollisesti olisi paras, että
alueelle jäisi 1100 runkoa. Har-
vennuksessa ajouriin voi upota
jopa 25 prosenttia puusta.

Pahimpina uhkina metsille
Tuovinen näkee hyönteistuhot,
hakkuiden rajoittamisen ja ve-
rotuksen nousemisen kohtuut-
tomaksi.
- Metsien suojelu toimii tällä

hetkellä hyvin. Luonnon moni-
muotoisuutta voitaisiin lisätä
edelleen suojelemalla esimer-
kiksi lähteet, koivulehdot ja nä-
köalapaikat muutamien kym-
menien aarien alueilta, hän eh-
dottaa.
Ikimetsiä pitäisi Tuovisen

mielestä suojella valtion mailla
ja ostaa niitä yksityiseltä täydel-
lä hinnalla.
- Jos lunastettavat metsät ar-

vostetaan täyteen hintaansa,
maanomistajat voisivat harkita
niiden suojelemista.
Metsä on Tuoviselle rakas

paikka. Hän lähtee usein met-
sään mukanaan kahvia, kanan-
munia ja voileivät.
- Kun keväisenä päivänä istuu

eväineen ison puun juuriin, se
on juhlahetki.

Tiitus Lahti

E
U:n vihreän siirtymän oh-
jelma tavoittelee moder-
nia, kilpailukykyistä ja hiili-

neutraalia yhteiskuntaa vuo-
teen 2050 mennessä. Jo vuon-
na 2030 tavoitellaan 55% vä-
hennystä kasvihuonekaasu-
päästöissä. Tämä suuri muutos
aiotaan toteuttaa oikeudenmu-
kaisella tavalla. Tätä systeemis-
tä muutosta voidaan edistää
kiertotalouden avulla.
Kiertotaloutta voidaan pitää

menestyvän talouden uutena
perustana. Se on talousmalli,
joka puuttuu ilmastonmuutok-
sen, luontokadon ja luonnonva-
rojen hupenemisen juurisyihin.
Ajatuksenaon, että kiertotalou-
dessa ei tuoteta jatkuvasti lisää
tavaroita, vaan hyödynnetään
käytössä olevien tuotteita ja
materiaaleja mahdollisimman
pitkään. Kulutus perustuu

omistamisen sijaan palveluiden
käyttämiseen.
Kiertotalouden tuomat liike-

toimintahyödyt ovat selkeät,
mutta muutokseen liittyy aina
mahdollisuuksien lisäksi haas-
teita - esimerkiksi uudet osaa-
mistarpeet ja nopeasti muuttu-
va liiketoimintaympäristö. Yri-
tykset, jotka tuottavat enem-
män lisäarvoa vähemmillä re-
sursseilla, erottuvat kilpailijois-
taan, mikä mahdollistaa kilpai-
luedun.
Kiertotalouteen kuuluu

uusien innovaaatioi-
den luominen, sekä
arvoketjujen hyö-
dyntäminen uu-
della tavalla.
Kestävät inno-
vaatiot liittyvät
esimerkiksi asu-
miseen, liikkumi-

seen, palveluihin, ruoan ja ener-
gian tuottamiseen. Fossiilipoh-
jaisia materiaaleja korvataan
biopohjaisilla tuotteilla. Siirry-
tään teknologioihin jotka vä-
hentävät päästöjä. Rakenne-
taan uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvaa vedyn tuotantoa ja
uusia käyttötapoja.
Hallituksella on monia keino-

ja tehostaa kestävää kasvua.
Hallitus voi vauhdittaa inves-
tointeja, kirittää kotimaista kes-
tävää kysyntää, sekä taata kier-
totalouden tarjoamille mah-

dollisuuksille kasvun
edellytyksiä.

Tuomo Eskelinen

Lähteet: EU:n Green Deal
ohjelma, Sitra, Business
Finland, Boston Consulting
Group

Tiesitkö, että...
Metsämaan voi lunastaa
Suomessamuutaman sa-
dan euron kertakorvauk-
sella sähkön siirtolinjaksi?

Ratkaisu!
Varmistetaanmetsämaan
omaisuuden suoja ja riittä-
vät korvaukset, kunmaita
lunastetaan suojelukäyt-
töön tai siirtolinjoiksi.

Turvataanmetsien yksityi-
somistus ulkomaisia rahas-
toja vastaan.

Säilytetään kansallinen
päätäntävalta metsäpoli-
tiikassa.

Vesalta:
Suomi on edelläkävijä vih-
reän siirtymän toteuttami-
sessa.

Kestävä kehitys edellyttää
kulutuksen hillitsemistä.
Valtio voi vaikuttaa kulut-
tamiseenmm. parantamal-
la kiertotalouden toimin-
taedellytyksiä sekä verot-
tamalla runsaammin hiili-
dioksidipäästöjä lisääviä
tuotteita.

Lisäksi esimerkiksi Kiinan
tuonnin sijaan tulee kansa-
laisia ohjata suosimaan lä-
hellä tuotettuja ja kestä-
viä, kotimaisia tuotteita.
Hallituksen tulee ohjata
kestävää rahoitusta vihre-
ään siirtymään.

Kiertotalous lisää kilpailukykyä
luonnon ja ihmistenehdoilla
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”Olen oppinut tuntemaan Vesan toimiessamme samassa valtuustoryhmässä.
Vesa perehtyy asioihin ja ottaa niihin kantaa rakentavasti. Vesalla on laaja-alainen

näkemys yhteiskunnan eri osa-alueista.”

Laadinta ja toteutusToniPitkälä, pääkuva JoukoMoisa

Elsi Katainen
MEP
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VESASTA
SANOTTUA

Vaalikoneen rattaista - näinVesa vastasi
Valtionmenojen ja tulojen tasapainottaminenon tehtävä
mieluumminmenoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.

Yleinen asevelvollisuus pitääulottaa
koskemaankaikkia täysi-ikäisiä suomalaisia.

EU rajoittaa liikaa Suomen itsemääräämisoikeutta. Suomeenon rakennettava lisää ydinvoimaa.

Työperäistämaahanmuuttoaon lisättävä
merkittävästi ensi vaalikaudella.

Sosiaaliturvaa täytyyuudistaaniin, että kaikilla
kansalaisilla onoikeus vastikkeettomaanperustuloon.

Itä-Suomenmaataloudenpitää saada
enemmän tukeakuinEtelä-Suomenmaatalouden Kannabiksenkäytön rangaistavuudesta tulee luopua.
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KAARINAKORHONEN
Eläkeläinen, kyläaktiivi, Vehmasmäki

Vesan laaja-alainen osaaminen ja inhi-
millinen suhtautuminen kanssaihmisiin
antavat kestävän perustan luottamus-

tehtävissä.

”

TUOMORISSANEN
Kuopion varakaupunginvaltuutettu

Itä-Suomi tarvitsee arvoiltaan
vahvan puolustajan.

Siksi minä luotan Vesa Linnanmäkeen!

”

ANJAKORHONEN
Kuopion vanhusneuvoston pj.

Vesa ymmärtää vanhusväestön tarpeita.
Vesan tekemä työ ikäihmisten eteen

osoittaa, että Vesalla ajatukset eivät jää
pelkiksi puheiksi.

”

TAPIOTOLPPANEN
Kuopion kaupunginvaltuutettu

Vesa pitää aidosti esillä myös
maaseudun ja syrjäseutujen asiaa.

Vesa on oikeudenmukainen ja
yhteistyökykyinen ehdokas.

”
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INKERIMULI
Kuopio

On tärkeää saada Vesa eduskuntaan,
koska hänessä on sisukkuus ja

sopuisuus, sekä vahva yhteisvastuun
tunto. Hallitsee isoja kokonaisuuksia,

on aidosti koko itäsuomen asialla.

”

Katso kaikki Vesan
vastaukset perusteluineen


