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Suomi tarvitsee kipeästi kriittisiä vai-

kuttajia. Sellaisia vaikuttajia, joilla 

on rohkeutta toimia valtavirtaa vas-

taan. Moderni kansallismielisyys on nou-

sussa Euroopassa. Perussuomalaiset toimi-

vat Suomessa modernin kansallismielisyy-

den pioneereina.

Tämä johtuu siitä, että EU, euro ja maa-
hanmuuttopolitiikka ovat epäonnistuneet. 
Politiikassa profiloituminen on tapa erottua. 
Politiikassa pitää tarjota vaihtoehto tai edes 
joku painotusero verrattuna muihin puolu-
eisiin. Perussuomalaiset on profiilipuolue. 
Me vastustamme haitallista maahanmuuttoa. 
EU ja euro eivät ole palvelleet Suomen etua. 
Olemme silti myös yleispuolue. Painotuseroja 
löytyy, mitä tulee esimerkiksi sosiaalipolitiik-
kaan ja koulutuspolitiikkaan. Koulutuspoli-
tiikassa haluamme saattaa oppisopimuksen 

ammatillisen koulutuksen pääväyläksi. Toi-
miva sosiaalijärjestelmä on oikeudenmukai-
suuden mitta. Perussuomalaiset eivät ymmär-
rä, miksi yhteiskunnan pitäisi sotkeutua per-
heen sisäiseen päätöksentekoon. Antaa perhei-
den optimoida kulloisenkin elämäntilanteensa 
kannalta se paras ratkaisu. Olemme perheva-
paiden pakkojakamista vastaan. 

Ei ole olemassa valtakunnanpolitiikkaa il-
man kuntia. Kuntien päätökset tehdään mah-
dollisimman lähellä kuntalaisia. Kuntien itse-
hallinto on laaja. Paikalliset yrittäjät ovat jo-
kaisen kunnan selkäranka. Valitse perussuo-
malainen vaikuttaja! Perussuomalaiset eivät 
arastele ajaa kuntalaistensa etua!

Kansanedustaja
Laura Huhtasaari

Äänestäminen on perusteltu valinta

Asioihin voi vaikuttaa. Äänestämi-

nen kuntavaaleissa on tärkein tapa 

vaikuttaa oman kunnan asioihin. 

Ihminen muuttuu, kun hänelle annetaan 

siihen mahdollisuus. 

Uskon muutokseen koko yhteiskunnas-
samme, jos tarpeeksi moni sitä haluaa. De-
mokratian toteutuminen vaatii osallistumis-
ta. Haluan, että kuntamme välittää kuntalai-
sistaan ja pienipalkkainen tai eläkeläinen saa 
tarvitsemansa peruspalvelut maksamiensa ve-
rojen vastikkeeksi.

Asiat eivät muutu itsekseen, vaan niille täy-
tyy tehdä jotain. Olemme saaneet kuntavaa-
liehdokkaiksi monenlaisia ihmisiä – naisia, 
miehiä, nuoria, perheellisiä, senioreita, opiske-
lijoita, työntekijöitä, yrittäjiä jne. ja heistä jo-
kainen tuo mukanaan oman asiantuntemuk-
sensa. Jokainen heistä on oman elämänsä asia-
tuntija. 

Jatkossa yli puolet kuntien tehtävistä ovat 
varhaiskasvatus-, koulutus- ja sivistyspalvelui-
ta, siksi on panostettava entistä enemmän en-
naltaehkäiseviin palveluihin, lapsiperheisiin 
sekä työllisyyteen. Luokka- ja ryhmäkokoja ei 
saa kasvattaa, erityisopetus ja pienluokat säi-
lytettävä. Lapset ovat tulevaisuutemme ja laa-

dukkaalla varhaistyöllä voidaan ehkäistä syr-
jäytymistä, panostaminen maksaa varmasti it-
sensä moninkertaisesti takaisin tulevaisuudes-
sa.

Kaikki alkaa arjesta. Anna äänesi kuulua 
ja äänestä perussuomalaisia kuntavaaliehdok-
kaita. Sinä päätät Joensuun kohtalon: mihin 
suuntaan kaupunkia kehitetään ja millaisilla 
arvoilla. Nyt on sinun vuorosi osallistua pää-
töksentekoon.

 Älä missaa tätä mahdollisuutta.

Kari Surakka
puheenjohtaja
Joensuun perussuomalaiset ry.

Vieraileva päätoimittaja Joensuulainen lehdessä.

PS.
Kiitämme kaikkia lehden tekoon osallis-

tuineita kirjoituksistanne. 
Mielipiteenne ovat tärkeitä, 
ovathan ne teidän omianne.

Vain äänestämällä 
vaikutat

Joensuun perussuomalaiset 

järjestää tai osallistuu mm. 

seuraaviin tapahtumiin:

• Areena suurmarkkinat

Joensuussa 18.–19.3.2017

• Soppatykki kävelykadulla, 

Joensuussa 25.3.2017

• Soppatykki kävelykadulla, 

Joensuussa 1.4.2017

• Hammaslahden SEO 

25.3.2017 KLO 12-14

• Keskustan Sokoksen

käytävällä 26.3.2017

• Prisman käytävällä

 Joensuussa 7.4.2017

Tapahtumissa tavattavis-

sa kunnallisvaaliehdokkaita, 

ym. luottamustoimihenkilöi-

tä, sekä kansanedustajia.
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Olen saanut olla mukana kuluvan 

valtuustokauden kaupunginhal-

lituksessa ja Yrityskiinteistön 

hallituksessa. Teollisuuden osalta olemme 

onnistuneet kohtuullisesti, Green Park-yri-

tyspuisto Penttilässä on laajentunut merkit-

tävästi, ja sinne on sijoittunut kymmenkun-

ta uutta yritystä, kaupungin rakentamiin 

toimitiloihin. Rantakylän ostoskeskus on 

saamassa kokonaan uuden päivittäistavara-

kaupan ja kaikille aiemmin toimineille yri-

tyksille on saneerattu toimitilat kadunvar-

ren liikerakennukseen. Tämä ei kuitenkaan 

riitä, tarvitaan lisäponnistuksia.

Joensuun keskusta näivettyy. Osasyynä sii-
hen on kadunvarsipysäköinnin puuttuminen, 
autoilun hankaloittaminen, sanalla sanoen; 
asiakkaiden hylkiminen. Moni äänestää autol-
laan, sinne missä asiointi on halvempaa, hel-
pompaa ja sujuvampaa. Helpotusta tähän saa-
daan vasta toripysäköinnin valmistuttua, mut-
ta sinne asti emme voida odottaa. Mitä voim-
me tehdä?

Kannattaa harkita, tunnin maksutonta py-
säköintiä, palveluja kauempaa hakemaan tul-
leille kaupunkilaisille esim. Tuupovaarasta, 
Kiihtelysvaarasta, Uimaharjusta, Enosta tai 
vaikkapa Hammaslahdesta. Meidän on saatava 
lisää ihmisiä, keskustaan asioimaan. Kokeilu ei 
maksa mitään, ajan voi osoittaa pysäköintikie-
kolla. Parhaat ideat ovat usein hyvin yksinker-
taisia, jopa ilmaisia. Kun kauppa saadaan käy-
mään, raha jää tänne, eikä tarvitse ajaa Kuopi-
oon asti. Koko kaupunki hyötyy.

Nyt kun päivähoito- ja koulupalveluista 
on tullut uudessa organisaatiossa hyvinvoin-
tia, voidaan tarkastella miten on onnistuttu? 

Sisäilmaongelmat tulivat, sittenkin yllätykse-
nä, kaikille. On selvää, ettei kenenkään pidä 
tai tarvitse opiskella epäterveissä tiloissa. Niin 
hurjalta kuin se kuulostaa, ensimmäinen uusi 
päiväkoti, kahteenkymmeneen vuoteen, teh-
tiin Noljakan Sinkkolaan. Sen perästä tahti on 
ollut kiivasta, Penttilän, Linnunlahden, Ket-
tuvaaran ja Kanervalan, muutamia mainitak-
seni. Maksuton varhaiskasvatus on yhtä tärkeä 
tavoite kuin subjektiivinen päivähoito-oikeus. 
Panostukset tänne maksavat itsensä takaisin 
korkojen kera, kun lasten hyvinvointi antaa 
entistä paremmat eväät tulevaisuuteen.

Koulujen kanssa on käynyt aivan samoin. 
Ennen vielä peruskorjattiin, mutta nyt ei elin-

sijoiden eli ihan meidän tavallisten asukkaiden 
mielipiteitä. Vain kaavoituksessa tämä on ym-
märretty. Siellä kaikilla on mahdollisuus lau-
sua mielipiteensä, jo valmisteluvaiheessa. He 
myös järjestävät kuulemistilaisuuksia, joihin 
kaikki tervetulleita. Se on aito dialogia, johon 
muussakin kaupungin toiminnassa tulisi pyr-
kiä. Vain ottamalla kaupunkilaiset mukaan 
päätöksentekoon kaikilla osa-alueilla, onnis-
tumme kehittämään kaupunkia, asukkaiden 
haluamaan suuntaan. Sen pitää olla yhteinen 
tavoitteemme.

Jussi Wihonen
kaupunginvaltuutettu

Paljon kehumamme hyvinvointival-

tio ei ole itsestäänselvyys, vaan vaa-

tii jäseniltään työtä. Vain työky-

kyisten työssäkäynti turvaa sosiaalisten tur-

vaverkkojemme rahoituksen. Pieni mutta 

huomattava osuus nuorisostamme tällä het-

kellä syrjäytyy opiskelu- ja työelämän ulko-

puolelle. Tämä ei ole hyvä.

Kaupunginvaltuutettuna haluaisin luo-
da aktivoivia toimia 18-30 -vuotiaille nuoril-
le jotka eivät ole opiskelu- tai työelämässä var-
mistaakseen näiden aktivoinnin ja työskente-
lyn kykyjensä mukaan yhteisen hyvän eteen. 
Mikään superihminen kenenkään ei tarvit-
se olla ja kaikkeen ei tarvitse venyä. Kuiten-
kin tämä nykyinen syrjäytyneiden käytös, jos-
sa huomattava vähemmistö vain laiskottelee 
kotonaan ja juo arkisin olutta ei ole hyväksyt-

Uutta sykettä 
Joensuun 
kehittämiseen!

kaarensa päässä olevia rakennuksia korjata, 
vaan rakennetaan kokonaan uutta. Nepen-
mäelle, Rantakylään, Karhumäkeen ja Karsik-
koon . On toki hienoa saada uudet ajanmu-
kaiset koulutilat, mutta sitäkin tärkeämpää on 
laadukas opetus, pienet ryhmäkoot ja tarvit-
tavat välineet. Oppilaskohtaista tarvikemäärä-
rahaa nostettiin tälle vuodelle +300.000€. Jo-
ensuussa tulee varmistua riittävistä resursseista 
myös tulevaisuudessa. Opetukseen kannattaa 
satsata. Joensuu on koulukaupunki.

Uutta sykettä saadaan sillä, kun esim. kes-
kustan kehittämisessä kuullaan siellä toimivi-
en yritysten ääntä herkemmin ja tarkemmin 
kuin tähän asti, mutta myös palvelujen tarvit-

Jussi Wihonen

KTM, ekonomi
+358400179400
jussi.wihonen@jns.fi

-kaupunginhallituksen 2.varapuheenjohtaja, 
-kaupunginvaltuutettu
-Joensuun Yrityskiinteistö Oy
hallituksen puheenjohtaja

Vain ottamalla kaupunkilaiset mukaan 
päätöksentekoon kaikilla osa-alueilla, on-
nistumme kehittämään kaupunkia, asuk-
kaiden haluamaan suuntaan. Sen pitää 
olla yhteinen tavoitteemme.

”

tävä elämän malli, kyllä jotain pitäisi elämäl-
lään tehdä. Hyvinvointivaltiomme ei kestä jä-
sentensä velttoilua, sen toimivuuden turvaa-
miseksi kaikki käsiparit tarvitaan työnteon tai 
opiskelun pariin.

Hallituksen ehdotuksesta ja aloitteesta ote-
taan käyttöön malli, jossa vaaditaan työttö-
män käyvän 3 kuukauden välein aktivointi-
käynneillä, jossa virkailija ja työtön pyrkivät 
yhdessä löytämään työpaikan. Tämä on hyvä. 
Kaupunginvaltuutettuna puolustaisin tiukas-
ti aktivointikäyntejä, joissa virkailijan olisi siis 
tarkoitus innostaa ja aktivoida työtöntä eikä 
lannistaa tai haukkua häntä. Jos työpaikkaa ei 
yksityiseltä sektorilta löydetä, niin sitten akti-
voidaan nuoret työttömät kolmannelle sekto-
rille puuhastelemaan. 

Asseri Kinnunen

Kaikki käsiparit työskentelemään yhteisen hyvän eteen

Jos työpaikkaa ei yksityiseltä sektorilta löy-
detä, niin sitten aktivoidaan nuoret työt-
tömät kolmannelle sektorille puuhastele-
maan. 

JOENSUU-

LAINEN
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Olen ollut Euroopan parlamen-

tin jäsenenä kaksi ja puoli vuot-

ta. Silloin tällöin olen saanut sel-

laista palautetta, että ”tule pois sieltä Brys-

selistä, eduskunnassa päätetään Suomen 

asioista”. 

Tämä ajattelu on kuitenkin virheellistä, sil-
lä Euroopan parlamentissa ja muissa päätök-
sentekoelimissä käsitellään paljolti samoja ai-
heita kuin eduskunnassa (ja kunnanvaltuus-
toissa), näkökulma vain on laajempi. Avoimi-
en rajojen Euroopassa ongelmistakin on tullut 
yleiseurooppalaisia.

 Tulin mukaan poliittiseen toimintaan pää-
asiassa maahanmuuttoon liittyvien asioiden 
vuoksi, ja suurin osa työajastani on sittem-
minkin kulunut niiden parissa. Suomalainen 
media on usein kertonut, ettei ole sopivaa eikä 
viisasta ajatella niin paljon maahanmuuttoa. 
Maahanmuuttohan on vain yksi pieni politii-
kan sektori ja toisarvoinen lillukanvarsi.

  Suomalainen julkinen keskustelu on ta-
pansa mukaan muutaman vuoden jäljessä kes-
kieurooppalaista. Tarkasteltiin sitten saksalai-
sia, ranskalaisia, hollantilaisia ja ruotsalaisia 
sanomalehtiä tai Euroopan parlamentin, ko-
mission ja neuvoston asialistoja, yksi aihepii-
ri on hallinnut agendaa vuodesta 2014: siir-
tolaisvyöry yli Välimeren ja halki Euroopan. 
Kukaan ei ole aikoihin kehdannut väittää, että 
kyseessä olisi toisarvoinen lillukanvarsi.

Siirtolaiskriisi
Siirtolaiskriisi on merkittävä etenkin siksi, että 
(toisin kuin usein väitetään) se ei liity Syyrian 
sisällissotaan tai johonkin muuhun tilapäiseen 
ongelmaan. Välimeren yli ei enää tule juuri-
kaan syyrialaisia. Tulijat saapuvat pääasias-
sa Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, sellaisista 
maista kuin Nigeria, Mali, Somalia ja Eritrea. 
Ihmisiä ajaa liikkeelle väestöräjähdys, sen yllä-

pitämä köyhyys, huono hallinto ja yksinker-
taisesti halu etsiä vauraampia oloja. He tule-
vat juuri nyt, koska Libyan hallinnon romah-
dus avasi reitin Välimeren rannikolle, ja koska 
rikollisjärjestöjen meritaksipalvelu on tehnyt 
meren ylittämisestä entistä halvempaa.

 Euroopan kannalta ongelma on siinä, että 
jälkiteollisella maanosallamme ei ole tarjolla 
juurikaan järkevää tekemistä kolmannen maa-
ilman tulijoille. Tehdastyöt katoavat ja siivoa-
miseenkin tarvitaan tutkinto, lisenssi ja ser-
tifikaatti. Lopputulos nähdään lohduttomis-
sa työllisyys- ja rikostilastoissa sekä Euroopan 
suurkaupunkien ympärillä rätisevissä ja pauk-
kuvissa siirtolaislähiöissä. Yhä kutistuva eu-
rooppalaisten veronmaksajien joukko joutuu 
maksamaan sekä oman kasvavan vanhusväes-
tönsä kulut että jatkuvasti paisuvan työikäisen 
mutta työelämän ulkopuolella olevan väestön 
ylläpidon. Yhtälö on matemaattinen umpiku-
ja.

 Ongelma ei mene pois itsestään. Afrikan 
väkiluvun ennakoidaan kasvavan tällä vuosisa-
dalla nykyisestä miljardista jopa neljään mil-
jardiin. Kasvu on kiihkeää myös arabimais-
sa. Paine Eurooppaa kohtaan tulee siis kas-
vamaan. Tarvittaisiin rohkeita poliittisia pää-
töksiä.   Keskustelun sävy onkin Euroopassa 
muuttunut realistisemmaksi kuin se oli vie-
lä muutama vuosi sitten. Pahiten kärsineet jä-
senmaat, kuten Saksa, Itävalta ja Ruotsi, ovat 
tiukentaneet tuntuvasti oleskelulupakäytäntö-
jään ja perheenyhdistämissääntöjä sekä tehos-
taneet rikollisten ja perusteettomien turvapai-
kanhakijoiden karkotuksia.

 
Media

Maahanmuuttokiimainen media, samoin kuin 
perinteiset puolueet, uskottelee, että maahan-
muutto ei maksa paljon, tai jos maksaakin, sii-
hen käytetty raha ei ole mistään muusta pois 

vaan tulee jostakin taikakirstusta. Eräät kun-
nat ovat perustelleet asukkailleen pakolais-
ten sijoittamista sillä, että ”eihän tämä mitään 
maksa, koska valtio korvaa kulut”. Jotkut us-
kovat jopa ikiliikkujaan: mitä enemmän tuli-
joille maksetaan tukia, sitä enemmän he mak-
savat tukirahoistaan veroja, joilla voidaan puo-
lestaan rahoittaa tuet.

 Asia on kuitenkin niin, että jos valtioval-
ta käyttää maahanmuuton kustannuksiin mil-
jardi euroa vuodessa, vastaava summa on joko 
leikattava jostakin muualta, verotettava tuot-
tavasta työstä tai otettava velaksi. Kyse on pri-
orisoinnista. Mikä on julkisen vallan ydinteh-
tävä? Huolehtia maan sisäisestä ja ulkoisesta 
turvallisuudesta ja tuottaa asukkaille mahdol-
lisimman laadukkaita peruspalveluja, vai yllä-
pitää joutilaita ja ilmaisesta ruuasta valittavia 
miehenköriläitä vastaanottokeskuksissa. Kan-
salaiset ymmärtävät kyllä, että on elettävä suu 
säkkiä myöten, mutta heidän on vaikeampi 
ymmärtää sitä, että ydintoiminnoista leika-
taan samalla kun yhden menoerän kohdalla 
piikki tuntuu olevan täysin auki.

 
Kuntavaalien merkitys

Nämä kysymykset ovat yhtä tärkeitä ja ajan-
kohtaisia kaikilla hallinnon tasoilla. Siksi on 
tärkeää, että maamme ainoalla kansallismie-
lisellä puolueella, perussuomalaisilla, on vah-
va edustus niin kunnissa, eduskunnassa kuin 
Euroopassakin. Kunnallisvaaleissa haasteena 
ei ole pelkästään saada kuntalaiset äänestä-
mään oman etunsa mukaisesti vaan myös saa-
da heidät äänestämään ylipäätään. Siksi tarvi-
taan läsnäoloa turuilla ja toreilla. Vaikka kun-
talaiset eivät välttämättä tule juttelemaan, tai 
vaikka he tulisivat teltalle haukkumaan siellä 
värjöttelevät ehdokkaat, he kyllä huomaavat, 
ketkä ovat läsnä ja ketkä eivät. Se näkyy vaa-
lituloksessa.

Kunnallisvaaleista ja 
”lillukanvarsista”

Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon terveiset

kuva: Suomen Uutiset
Kalatie Utransaariin

Joensuun Perussuomalaiset ovat 

aloitteessaan vaatineet kalatien ra-

kentamista Pielisjokeen Utransaar-

ten kohdalle. Mielestäni tämä on erit-

täin kannatettava hanke, koska tämä su-

kupolvi ratkaisee saimaanlohen tulevai-

suuden. 

Pitää myös muistaa, että kaikki Suomen 
vesistöissä esiintyvät vaelluskalat ovat uha-
nalaisia lajeja. Utransaariin rakennettaval-
la kalatiellä olisi myös huomattava alueen 
imagoa lisäävä arvo. Hankkeesta hyötyisi-
vät kaikki Joensuun ja Kontiolahden asuk-
kaat, kuten myös matkailuelinkeino. Sai-
maanlohi on Pohjois-Karjalan ja Etelä-Sa-
von maakuntakala, joten kalan merkitys on 
maakunnalle suuri.

Pielisjokeen on suunnitteilla myös mui-
ta saimaanlohen lisääntymistä parantavia 
hankkeita. Näistä mainittakoon Kuurnan 
kanavan vanhaan uomaan suunnitteilla ole-
va ainutlaatuinen vaelluskalojen ja voimata-
louden yhteishanke, millä saataisiin vaellus-
kalojen, muun muassa järvitaimenen sekä 
saimaanlohen elinolosuhteita parannettua 
huomattavasti ja saataisiin jopa edellä mai-
nitut kalat lisääntymään. 

Saimaan järvilohen säilyminen on ollut 
jo yli 40 vuotta pelkästään kalanviljelyn ja 
istutusten varassa. Järvilohikannan elvyttä-
misen eteen tehdään paljon työtä monella 
eri taholla, mutta viime vuosien istutustu-
lokset ovat kuitenkin olleet heikkoja. Ny-
kyiset, pelkkään viljelykiertoon perustu-
vat toimet eivät riitä turvaaman järvilohen 
tulevaisuutta tuottavana ja elinkelpoisena 
kantana. Järvilohen säilyttämisen keinova-
likoimaa onkin saatava laajennettua. Näistä 
Utransaariin rakennettava kalatie olisi yksi 
sellainen.

Kari Kulmala
kansanedustaja (ps)
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Siilaisenlahti

Joensuun kaupungilla on suunnit-

teilla jatkaa kevyenliikenteen väy-

lää joka on osa Mehtimäen kunto-

polkua.

 Uusi jatke tai kevyenliikenteen reitti tu-
lisi Honkaniemestä tulevalle reitille – Puro-
lan lähelle, siten että Mehtimäen kuntopo-
lusta lähtisi uusi reitti Siilaisenpuron yli en-
nen Purolan tilaa johon tulisi myös uusi silta. 
Tästä sillasta reitti jatkunee Ässätien lähetty-
ville Aavarantaan.

Honkaniemestä rantaviivaa pitkin Aa-
varannelle Siilaisenpurolle asti kasvaa kau-
hea rytöä, kaislaa sekä muuta heinää. Tämä 
ranta-alue Siilaisenlahti tulisi korjata ja kun-
nostaa virkistyskäyttöön. Heinät ja kaislat 
tulisi perata ja maata korottaa uimarannak-
si sopivaksi. Tälle alueelle saataisiin mainio 
iso uimaranta jossa voisi olla myös muuta 
palvelua kesällä rannalla olijoille kuten jää-
telökioski tai kahviloita, tästä saataisiin hyvä 
matkailuvaltti myös kaupunkiin. Alueelle 
paistaa aurinko kokopäivän aamusta iltaan 
saakka. Paikka on hyvä asukkaille ja lapsiper-
heille viettää kesäpäiviä.

Kaupungissa ei olisi yhtään tätä isom-
paa rantaa ja uimapaikkaa keskeisellä paikal-
la. Nykyinen Honkaniemenranta on jäämäs-
sä pieneksi asukasluvun kasvaessa tällä suun-
nalla ja joensuussa yleensäkin. Honkanie-
menranta on kuumina kesäpäivinä aivan tä-
pötäynnä ja ei ole oikein tilaa enää ihmisille 
olla rannalla.

Rannalle kulku tapahtuisi jalan tai pyö-
rällä liikkumalla. Ranta olisi autoton alue jo-
hon tultaisiin Siilaisenpuron tai Honkanie-
men suunnasta.

Teemu Arponen
Joensuun Kaupunginvaltuutettu (PS)

Joensuun Kuntavaaliehdokas (PS)

Joensuun kaupungin uudessa orga-

nisaatiossa toimialoja ovat kaupun-

kiympäristö,hyvinvointi ja elinvoima.

Kaupungin yhtiöistä elinvoimajohtokun-
nan toimialaan kuuluvat erityisesti Josek O,-
Joensuun Tiedepuisto Oy sekä Joensuun yri-
tyskiinteistöt Oy. Toisaalta myös koulutuslai-
tokset tuovat elinvoimaa samoin kuin opiske-
lija-asuntoja rakentava ja vuokraava Opiske-
lija-asunnot Joensuun Elli Oy ja asuntoja ra-
kentava ja vuokraava Joensuun Kodit Oy.

Joensuun kaupungin voimassa olevan hal-
lintosäännön mukaan Elinvoimajohtokunnan 
tehtävänä on:.vastata kaupungin kilpailuky-
vyn ja elinvoiman kehittämisestä,vastata elin-
keino ja innovaatiopolitiikasta,osaltaan kau-
punkimarkkinoinnista ja hankintatoimen jär-
jestämisestä sekä  kehittämisestä keskeisimpiä 
mainitakseni.

Elinvoimajohtokunnan esittelijänä toimii 
elinvoimajohtaja.

Lähiaikoina on toteutettu useita selvityksiä 
kaupunkien elinkeinopolitiikast ja imagosta.
Näin myös Joensuun kohdalta ja siinä  oli sekä 
hyvää, mutta myös kehitettävääkin löytyi.

Joensuun kaupunki oli yksi 20 hakijasta 
valtion kasvusopimusmenettelyyn.

Pääkaupunkiseudun lisäksi kuusi kaupun-
kiseutua valittiin sopimuksen piiriin.

Joensuun kasvusopimuksen pääteema on met-
säbiotalous,tukevina teemoina ovat fotoniikka 
ja oppimisen digitalisaatio.

Lisäksi kasvusopimuksessa on sovittu maa-
hanmuuttajiin ja innovatiivisiin julkisiin han-
kintoihin liittyvistä kysymyksistä. Joensuun 
kasvusopimusta totoeuttavat kaupungin lisäk-
si Joensuun Tiedepuisto,Euroopan metsäinsti-
tuutti,Itä-Suomen yliopisto,Karelia ammatti-

korkeakoulu ja Luonnonvarakeskus.
Kasvusopimuksen vuotuinen budjetti 

on ensimmäisenä vuonna 900000   euroa 
ja toisena vuonna 1,1 milj. euroa. Kolman-
nen vuoden rahoituksen tasoon vaikutta-
vat toiminnan alkuvaiheessa saadut tulok-
set. Kasvusopimusta ohjaa työ-ja elinkein-
oministeriö,rahoittava viranomainen on 
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Osmo Kokko
kaupunginvaltuutettu,
elinvoimajohtokunnan

puheenjohtaja

Elinvoimaa kaupunkiin

Tuloksia kuntapäättäjänä.
Bussilipun B-vyöhykkeen laajennus  Hammas-
lahteen. Aloite 25.8.2014, toteutui 6.6.2017 . 
Mielestäni kaikkia on kohdeltava yhdenver-
taisesti.Myös aloitteeni suojateiden katureu-
nakivien kulmien pyöristämisestä on toteutu-
nut ja nyt käytetään kulmapyöristettyjä katu-
kiviä.  Tämä on ennen kaikkea jalankulkijoille 
ja pyöräilijöille turvallisuusasia.

Tavoitteeni kuntapäättäjänä.
Jätehuolto paikallisille yrittäjille ja kustannuk-
set aiheuttamisperiaatten mukaisiksi. Mieles-
täni myös kunnallisen yhtiön on noudatetta-
va oikeusvaltion toimintatapoja ja käytettävä 
laskutusperusteina aiheuttamisperiaatetta niin 
kuin myös jätelaissa on määritelty. Nyt mo-
nopoliasemassa oleva jäteyhtiö laskuttaa aina 
täyden astian hinnan ja siihen myös jäteve-
ron vaikka jätevero poistui vuoden 2017 alus-
ta polttokelpoiselta jätteeltä. Jätehuoltoon on 
tehtävä muutos ja asiakkaiden saatava päättää 
miltä jäteyhtiöltä palvelut ostaa. Jätehuolto va-
paaseen kilpailuun. 

Työllisyys
Työllisyyden hoito on mielestäni ykkösasia. 
Kunta hankinnoissaan on niin merkittävä os-
taja että se käytännössä ratkaisee kunta-alueen 
työllisyyden. Kaikissa päätöksissä paikallistalo-
us on nostettava tärkeimmäksi tekijäksi.

 Esimerkkeinä  ruoka on nykyisin paikallis-
ta jolloin laatu on hyvä ja tuo hyvin merkittä-
vän taloushyödyn ja työpaikkoja. Katukivien 
hankkiminen lähialueelta on samalla ympäris-
töteko ja kädenojennus paikallistaloudelle.

Kaupunki ja tytäryhtiöt palvelutuottajik-
si.Kaupunki ja kaupungin yhtiöt on palvelu-
laitoksia joiden toimittava kuntalaisten par-
haaksi. Jätehuolto on vapautettava vapaaseen 

kilpailuun ja tyhjien jäteastioiden rahastukses-
ta luovuttava. Asiakkaan saatava päättää kenen 
palveluja käyttää, tukeeko veroparatiisiyhtiöi-
tä vai paikallisia. Vapaa kilpailu tuo merkittä-
västi työpaikkoja Joensuun seudulle ja samal-
la verotuloja kaupungille sekä säästöjä sosiaa-
likuluihin.

Kaupunki ja tytäryhtiöt jalkautettava 
mikroyritysten tueksi

Monet yksinyrittäjät tarvitsevat myyntipai-
kan keskustan alueelle. Tähän olisi ratkaisuna 
myyntiosuuskunta. Kaupungin tulisi olla ko-
koojana että yritykset muodostaisi osuuskun-
tia. Mikroyritysten yhteistyöllä saadaan niiden 
markkinointiongelma korjattua.

Kaikki mukaan toimintaan
Kaupungin on yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa järjestettävä erilaisia toimintoja jos-
sa ihmiset aktivoidaan toimintaan ja aktii-
viseksi. On järjestettävä koulutusta ja muu-
ta aktiivista toimintaa syrjäytymisen elimi-
noimiseksi. Samalla ehkäistään tulevaisuu-
den terveysongelmat, ääriryhmien aktivoi-
tuminen, säilytetään työkykyisyys, saadaan 
aktiivista tekemistä ja ihmiset toimintakun-
toisina  jne

Perustiedot
Olen syntynyt Pielisjärvellä mutta asunut 
Joensuussa vuodesta 1980. Olen koulu-
tukseltani Koneinsinööri. Työssä olen ollut 
sahalla, voimalaitoksella, betonitehtaassa, 
kuudessa eri valimossa. Kokemusta on myös 
ammattiaineiden opettajana Wärtsilän 
teknillisessä oppilaitoksessa 10 vuotta. Nyt 
toimin yrittäjänä. Vahvin alueeni on tuo-
tekehitys. Käytännössä lähes jokainen Suo-
malainen on ollut tekemisissä kehittämieni 
tuotteiden kanssa. Niitä on kodinkoneissa, 
kalusteissa, myymäläkalusteissa, ikkunalu-
koissa, kalustelukoissa, kotipihan tuotteis-
sa  jne. Kehittämiäni tuotteita mm Marte-
lan kalustesarana, säädettävä liukuoven pyö-
rä, alupuitteen lukko, kääntösalpa, liuku-
vaunu, myymäläkalusteliitin, kääntömoot-
torin muuntosarja jne. 

Harrastukset.
Puutarhan hoito.  Kalastus, teen myös pil-
kit, vaaput ja uistimet sekä katiskat itse. 
Hienomekaniikkatyöt. Innokas pöntön ra-
kentaja linnuille ja liito-oraville.

Veijo Oinonen
yrittäjäehdokas

Työllisyyden hoito ykkösasiaksi
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Ai että on mukavaa kun on 

taas vaalit ! Ei siksi, että 

pitäisin vaaleista. Vaalit 

on sirkusta, mutta näin voin ker-

toa kotinurkistani ja Enosta. Lu-

kijani en nyt tarkoita äitini veljeä 

vaan kotipaikkaani. Ei, täällä ei 

nimetä kaikkia kyliä sukulaisten 

mukaan, kiitos kysymästä.

Asiahan on niin, että kaikki tiet 
vievät Enoon, paitsi 

4 G ja laajakais-
ta. Tänne ei 
niin vain tulla, 
Eno on perife-

ria, vähän niin 
kuin Antarktis. 

Juna tänne kulkee, sitä ei vaan 
kukaan tiedä, että milloin. Pääasia 
on, että juna kulkee ja junaan on 
aina menijöitä. Bussitkin kulkee. 
Busseihin ei aina ole menijöitä,sii-

Julkisten rakennusten, ku-

ten työpaikkojen, päiväko-

tien ja koulujen sisäilmaon-

gelmat ovat tulleet jäädäkseen, va-

litettavasti. 

Miksi? Sisäilmaan liittyvistä on-
gelmista ei edelleenkään uskalleta 
puhua ääneen. Ne ovat julkisia salai-
suuksia, joista kaikki tietävät, mutta 
ääneen niistä ei saisi puhua. Mistäkö 
tämän tiedän? 

Itse olen ollut viimeiset nel-
jä kuukautta ”sisäilmapakolaise-
na” PKSSK:n / Siun Soten tiloista. 
Työskentelen nyt ns väliaikaisissa 
työtiloissa odottaen jatkosijoitus-
paikkaa. Varsinaista koulutusta-
ni vastaavaa työtä pystyn tekemään 
vain osittain nykyisissä työtiloissa. 
En ole ensimmäinen enkä varmasti 
viimeinen työntekijä, jolle näin käy. 
Lapseni, 9-vuotias alakoululainen, 
oireilee omassa koulussaan viikoit-
tain. Hän käy Niittylahden ala-as-
tetta. Samassa rakennuksessa lap-
si on ollut 1-vuotiaasta lähtien.  Sa-
manlaisia tarinoita olen kuullut va-
litettavasti myös muista alueen päi-
väkodeista, kouluista ja työpaikois-
ta, ystäviltä, sukulaisilta ja tuttavilta. 

Ihmiset eivät tule toimintakyvyt-
tömiksi työlleen tai opiskelulleen, 
vaan työtilat ja niiden sisäilmaon-
gelmat vievät toimintakyvyn. 

Tämä ei käy! 
Olen kuullut asian tiimoilta voivot-
telua, ymmärrystä tai vähättelyä. Pa-
hinta on ongelmien syrjään laittami-

nen, ihmisten evakuoiminen työpai-
koistaan, kouluistaan, päiväkodeis-
taan ilman, että asiaa oikeasti lähde-
tään tutkimaan millään keinolla. Pa-
hinta ongelmassa on se, että oireilu 
laitetaan yksittäisen ihmisen syyksi, 
ilman, että oireen aiheuttajaa, työti-
laa, luokkaa, tai rakennuksen kun-
toa, edes aloitetaan tutkimaan.

Kunta on vastuussa asukkaiden-
sa hyvinvoinnista sekä terveydes-
tä. Puhtaaseen sisäilmaan on oikeus 
kaikilla. Tämä kirjoitus toimikoon 
kannustimena kaikille sisäilmaon-
gelmien kanssa painiville. Olkaa ak-
tiivisia, tehkää ilmoituksia oireistan-
ne, koska vain sillä on asioita eteen-
päin vievä vaikutus. Kertokaa oireis-
tanne esimiehillenne, työterveyteen 
sekä työsuojelusuojeluvaltuutetulle. 
Tärkeintä on viedä viesti kuitenkin 
kunnallisille päättäjille. 

tä yksinkertaisesta syystä, että se on 
kallista ja kaikki asuvat ei-niin-kes-
kellä kylää. Aikataulutkin on piilo-
tettu niin kieron ovelasti, että inter-
netistä printiksi asti veivaaminen vie 
päivän ja haastaa parhaimmankin 
tietokonenörtin taidot. 

Bussiaikataulut löydettyäsi saatat 
havaita, että kyllä täältä kerran vii-
kossa pääsee jonnekin ja hyvässä ly-
kyssä takaisinkin, jalkapatikassa ai-
nakin - siksi olemme niin kovakun-
toisia. Muista kuitenkin ottaa eväät 
mukaan, ennen kuin lähdet hortoi-
lemaan minnekään. Kuulemma Jo-
ensuun ytimestä on pidempi mat-
ka meille kuin meiltä ytimeen päin, 
mikäli virkamiehiä on uskominen ja 
mehän uskomme - paitsi sitä emme 
että olisimme osa Suur-Joensuuta, 
joka sellaista väittää puhuu paltu-
ria. Joensuu on osa Enoa, kaupun-

gin maantieteellinen keskikohtakin 
on täällä. Haloo!

Enohan on tietysti paras, kau-
nein, fiksuin, omaperäisin ja valloit-
tavin kaupunginosa joka Joensuus-
ta löytyy. Voitte itse keksiä lisää su-
perlatiiveja minä en viitsi, ajattelette 
vielä että yritän prassailla yliasteiden 
keksimistaidoillani. 

Yhdessä asiassa emme ole pär-
jänneet nimittäin palvelujen säilyt-
tämisessä. Yksi kaunis päivä ne oli-
vat poissa. Pakkasivat roippeensa ja 
häipyivät. Takaisin ei ole kuulunut. 
Hävisivät koulut, kokonainen lu-
kio, kela, pankki, TE-toimisto (se 
on niin hieno nykyään, että teitit-
telee itseään ja asuu ytimessä), souti 
tiehensä myös Enon vene!  Voi olla 
että olen kuvitellut kaiken, nähnyt 
unta kukaties.

Oli täällä ennen sankat kuusik-

koiset vaarat. Nyt ovat historiaa, 
mennyttä, havinaa. Tilalla on kes-
ki-ikäänsä potevat pälvikaljuiset kal-
liot. Olettehan nähneet maiseman 
jossa törröttää yksi ainoa puu ja su-
ree kaatuneita lajitovereitaan. Se on 
greenpeace puu. En vain tiedä mis-
sä on green ja missä peace? Metsä on 
kadonnut, rest in peace. Puuhun voi 
toki kiivetä jos haluaa puhlinyhtey-
den ulkomaailmaan. Näin se on ol-
lut jo kotvan aikaa. 

Kotva on enolainen sana ja tar-
koittaa, niin mitä se tarkoittaa? Se 
on yhtä käsittämätön sana kuin et-
tone, kehtuuttaa, lonita ja vasite. 
Täällä ollaan pihassakin kotona eikä 
pihalla. On kuin asuisi ulkomail-
la. Muista ottaa sanakirjan mukaan 
kun tulet tänne.

Ihmiset ovat täällä yhteisölli-
siä. Kun ulkopaikkakuntalainen ek-

syy maisemiin ollaan tietelemäs-
sä, että mistäs vieras on kotoisin, 
mitä täällä tekee, mikä on ammatti 
jne. Kolmannen asteen ristikuulus-
telukin kalpenee tenttaamisen rin-
nalla. Tulijan on syytä varautua sii-
hen, että täällä tiedustellaan kaikki 
mahdolliset linkityksesi. Ja kun sa-
non kaikki tarkoitan että KAIKKI!  
Eipä tule orpo olo kävijälle, vaik-
ka olisit Ulko-Hebrideiltä tai Satur-
nukselta, taatusti löyty sinulle joku 
sukulainen tai sukulaisen kaltai-
nen. Et yksinkertaisesti pääse täältä 
pois ennenkuin sellainen on löyty-
nyt.  Usko minua! Olet kuin puut-
tuva palapelin pala, jonka täytyy 
löytää paikkansa. Sitten kun se, löy-
tyy kaikki sujuu. On kuin kotiinsa 
tulisi.

Sari Sallinen,
kaupunginvaltuutettu  

ja kuntalainen

Ku ei huvittais
haistella hometta!

Kunnallispoliitikkona tekisin 
kaikkeni, jotta tämä ihmisiä sairas-
tuttava, työkyvyttömäksikin vievä 
ongelma poistuisi. Ongelman tulisi 
poistua jokaisesta kunnan ylläpitä-
mästä tilasta ja rakennuksesta. 

Outi Mara

Naisten paikka on poliitiikassa

Claudia Deleanu Sirpa Hyökki

Satu Jumppanen Terttu Mujunen (sit)

Päivi Varis Heidi Willman
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Suomi on maailman paras 

maa olla tyttö tai nainen. 

Lähes kaikilla mittareilla 

mitattuna meillä vallitsee tasa-ar-

vo. Täällä ovat parhaat mahdol-

lisuudet kouluttautua ja mennä 

elämässä eteenpäin lähtökohdista 

huolimatta. 

Perusnaiset tekevät määrätie-

toisesti töitä tasa-arvon ja yhteis-

kunnan heikompien puolustami-

seksi - vanhusten, sairaiden, lasten 

ja monella tavalla syrjäytyneiden 

hyväksi. Emme suvaitse väkival-

taa, kehen tahansa se sitten koh-

distuukin. Naisiin, lapsiin, mie-

hiin, virkavaltaan, poliitikkoihin. 

Tuomitsemme myös kaikenlaisen 

kulttuurin ja uskonnon nimissä 

tapahtuvan väkivallan esimerkiksi 

tyttöjä ja naisia kohtaan. 

Naisen paikka on politiikassa. 

Haluamme rohkaista naisia mu-

kaan politiikkaan ja päättämään 

heille tärkeistä asioista. Naiset, 

rohkeasti mukaan!

Tulevia kuntavaaleja on lei-

mannut kuntien roolien muuttu-

minen kesken vaalikauden. Vaik-

ka sote- ja maakuntauudistus vie 

kunnilta merkittävästi sekä rahaa 

että päätösvaltaa jää kuntapäättä-

jien harteille kuitenkin merkittä-

viä, erityisesti naisia ja perheitä, 

koskettavia asioita päätettäväksi. 

Vaikka valta jakautuu suppeam-

malle, on kuntavaaleilla edelleen 

vaikutusta sosiaali- ja terveyden-

huoltoon. 

Tulevat kuntapäättäjät päättä-

vät mm. siitä, millaisia varhaiskas-

vatuspalveluja kunnat tarjoavat. 

He päättävät kuinka isoja ovat päi-

vähoidon ryhmät, millaisia mak-

suja niistä palveluista peritään ja 

maksetaanko kunnissa esim. koti-

hoidontuen kuntalisää. He päättä-

vät kuinka isoissa luokissa koulu-

laiset koulunsa käyvät ja millaisis-

sa kouluissa. 

Kuntavaaleissa valittavista 

kuntapäättäjistä muodostuu myös 

uusi SiunSoten valtuusto ja hal-

litus, jotka päättävät palveluiden 

toteutumisesta myös kuntatasolla. 

Muun muassa omaishoito ja lapsi-

perhepalvelut ovat SiunSoten alai-

suudessa. Omaishoitajat tarvit-

sevat enemmän rahaa, lomia, va-

paita ja henkistä tukea. Omaishoi-

tajien määrä tulee lisääntymään 

ja heidän elämäänsä on helpo-

tettava. Erityisesti iäkkäämmät 

omaishoitajat ovat itsekin mo-

nenlaisen kuntoutuksen tarpeessa.   

Hyvinvointi syntyy hyvinvoivis-

sa perheissä. Perhe on koko yh-

teiskunnan tukipilari. Siksi isien 

ja äitien tukeminen, lastenkasva-

tus ja lasten asiat ovat meille tär-

keitä. Tukemalla perheitä tuem-

me ihmisiä ja kuntalaisia. Monen-

laiset perheet tarvitsevat monen-

laista tukea. Yksi iso kysymys on 

vanhemmuuden kustannusten ja-

kaminen. Sen pitää tapahtua oi-

keudenmukaisemmin. 

Haluamme luoda kuntiin 

enemmän yhteisöllisyyttä, suku-

polvien välistä ymmärrystä ja vuo-

ropuhelua. Jokainen on tärkeä 

omassa roolissaan ihmisten hel-

minauhassa. Perusnaiset ovat ak-

tiivisia paikallisesti ja alueellisesti 

ja he vaikuttavat politiikan monel-

la tasolla rakentavasti ja yhteistyö-

kykyisesti. Meitä on helppo lähes-

tyä ja keskustelemme mielelläm-

me vaikeistakin asioista. 

Olemme yhteisen isänmaan 

asialla - sinun asialla. Ole sinäkin!

Susanna Nevalainen

Puheenjohtaja

Pohjois-Karjalan PerusNaiset ry

Osaanko lypsää? Olen 

Marjatta Räty, os. 

Kareinen, syntynyt 

Tuupovaarassa, Härmin saunassa, 

kymmenlapsiseen, maanviljelijä-

perheeseen, neljäntenä lapsena.

Perhesuhteet; naimisissa, kak-
si aikuista poikaa, heidän puolison-
sa ja neljä lastenlasta. Työelämästä 
38 vuotta viimeistä vuotta  tein Jo-
ensuun Osuuspankissa (nyk. P-K:n 
Op). Kun hain sihteerin paikkaa v. 
1975, haastattelussa  tj. Voitto Alan-
ko yht’äkkiä  kysyi, osaanko minä 
lypsää lehmiä?  Tottahan maanvilje-
lijän tytär osaa! 

Koulutus: yo-merkonomi, 
MKT, er.kasv.tieteen approbatur, 
sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyskou-
lutus. Harrastukset: yhteiskunnalli-
set asiat, vapaaehtoistyö ja liikunta. 

Olen perussuomalainen
Kiitollisuus täyttää sydämeni: Juma-
lan johdatus on niin ihmeellistä! Sil-
lä minut kutsuttiin mukaan kristil-
lis-sosiaaliseen puolueeseen, perus-
suomalaisiin! Saan siis edelleenkin 
ajaa kaupunkimme asioita ja tehdä 
Taivaan Isän minulle antamaa kut-
sumustyötä! Ja saan edelleenkin tais-
tella heikompiosaisten kuntalaisten 
puolesta – mikäli äänestäjät minut 
siihen valtuuttavat. 

Opettava kesä, josta olen edel-
leen kiitollinen! Kesällä 2001 olin 
työstäni 3 kk:n palkattomalla va-
paalla ja työskentelin Joensuun kau-
pungilla vapaaehtoistyöntekijä-
nä. Halusin omakohtaisesti tutus-
tua erityisesti sosiaali- ja terveystoi-
men työpisteisiin. Halusin nähdä 
ja kuulla itse, mitä missäkin tapah-
tuu! Olin läsnä yhden, täyden, joko 
aamu-, ilta- tai yövuoron eri työ-
aloilla. Myös Pelastuslaitos kuului 
”työkiertooni”! 

Eläkeläiset (elämän ekspertit) 
kaupunkimme voimavara!  Siun so-

teen siirtyi paljon terveys- ja sosi-
aalitoimen työstä. Tulevaisuudessa  
valtuuston on oltava erityisen tark-
kana, että palvelut tosiaan pelaavat 
luvatulla tavalla. Ennaltaehkäise-
vien peruspalvelujen tuottaminen 
puolestaan on suorastaan kaupun-
gin erityistehtävä! Mutta, mikä lo-
pulta kuuluu siun soteen ja mikä on 
kaupungin hoidettavaa, ”rajanve-
to” tulee olemaan vaikeaa. Tärkein-
tä on että palvelut toimivat ja ovat 
kyllin lähellä kuntalaista. Esim. van-
husten kuntouttavien ryhmien toi-
minta on tyrehtynyt minimiin koko 
suur-Joensuun alueella, samoin pe-
rusliikunta- ja kokoontumistiloista 
on huutava pula. Rantakylässä tar-
jonta on aivan olematonta! Kaupun-
kimme haasteet ovat; henkilömitoi-
tukseltaan alimitoitettu kotihoito ja 
sen työntekijöiden sekä omaishoita-
jien jaksaminen!

Vanhusten yksinäisyys ja turvat-
tomuus lisääntyvät. Joensuun kau-
pungin vapaaehtoistoiminta käyn-
nistettiin pari vuotta sitten. Hyväs-
tä alusta huolimatta, kehitystä tar-
vitaan. Puolipäiväinen työntekijä ei 
enää riitä! Joensuu tarvitsee koko-
päiväisen vapaaehtoistoimintojen 
koordinoijan.

Vähävaraisten määrä,
kasvava ongelma. 

Jäätyäni eläkkeelle olen ollut muka-
na Utran puukoululla tapahtuvas-
sa ruoka-aputoiminnassa. Työssä-
ni olen omin silmin nähnyt kuinka 
ruoka-apu on vähävaraisten perhei-
den ja yksinäisen pelastus. Sosiaali-
nen luototus käyttöön. 

Lapsissa ja nuorissa on
tulevaisuus!

Perheiden hyvinvointi näkyy hyvinä 
suorituksina työpaikoilla, se näkyy 
lasten ja nuorten parempana jaksa-
misena kouluissa; kasvattaa lopulta 

Sydämen uskolla!
koko kaupungin hyvinvointia! Ter-
ve perhe tuottaa hyvän itsetunnon 
omaavia, menestyviä nuoria. Las-
ten henkisen sisällön määräävä teki-
jä on isän ja äidin keskinäinen rak-
kaussuhde. Usein, etenkin eri osoit-
teessa asuvan isän (äidin) tasavertai-
nen suhde lapseen unohtuu?

Siun sote
Kouluterveydenhoidon siirtäminen 
Siun soteen arveluttaa! Mielestäni 
kyse on täysin ennaltaehkäisevästä 
työstä, ei vielä lasten ja nuorten so-
siaalitoimen alaisesta työstä?

Kouluille talkkarit takaisin ja 
koulukiinteistöjen homeongelmil-
le 0-toleranssi! Mietin usein, ovatko 
koulujen home-ongelmat todelli-
suudessa osasyy siitä, että aikoinaan 
talkkarit ulkoistettiin ja heidän 
määrä pudotettiin minimiin. Kou-
luille talkkarit (kouluisännät) tar-
vittaisiin takaisin kiinteistöjen kun-
nossapidon ja myös turvallisuuden 
takia. Olisihan talkkari elävä val-
vontakamera oppituntien aikana!

Arvot
Itselleni kristilliset arvot ovat kai-
ken perusta. Tuen koulujen kristil-
listen kasvatusmallien ennalleen pa-
lauttamista. Näinhän kouluissam-
me tulisi tehdä jo nyt, varsinkin jos 
vanhemmat sitä pyytävät. Olen sy-
dämestäni mukana, jos vastuuhen-
kilöt kristillisen koulun perustami-
seen löytyvät! Vastustan pakolaisten 
ja maahanmuuttajien syrjintää; kun 
maahanmuutto tapahtuu oikeista 
lähtökohdista käsin; vainon, sodan, 
opiskelun, työperäisen muuton ta-
kia tai avioitumalla (rakkaus-avio-
liiitto) suomalaisen kanssa. Mutta 
heidän tulee sitoutua ja noudattaa 
samoja lakeja ja asetuksia kuin pe-
russuomalaiset! Eli maassa maan ta-
valla!   

Yhtiöittämiselle/ palveluiden ul-
koistamiselle loppu! Torialue kuu-
luu kaupungin ylläpidettäväksi! 
Esim. kun ruokapalvelut ulkoistet-
tiin Polkka Oy:ksi, valtuutettujen 
vaikutusmahdollisuudet loppuivat. 
Häviäjänä on puolustuskyvytön ih-
minen. Pieni koululainen tai palve-
lutalon vanhus. 

Kuntaliitosten aika on ohi. Mi-
nulle on sydämen asia, että Tuupo-
vaaran, Enon, Kiihtelysvaaran ja 
Pyhäselän alueiden peruspalveluis-
ta pidetään tasavertaisesti huolta 
ydin-Joensuun kehittämisen kans-
sa.

Marjatta Räty
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Naiset, rohkeasti mukaan



8 JOENSUULAINEN

Perussuomalaiset on puolueena ver-

rattain uusi, vasta reilun kahden 

vuosikymmenen ikäinen. Viime 

vuodet olemme olleet miltei kaikkien huu-

lilla. Puoluekenttään on tullut uusi voima. 

Perinteiset vanhat puolueet ovat olleet hä-

millään, eivätkä ole tienneet miten meihin 

tulisi suhtautua.

Tänään olemme eduskunnassa toisek-

si suurin puolue ja meillä on noin 1200 kun-

nanvaltuutettua kaikkialla Suomessa. Kansa-

laiset kokevat meidät muutosvoimana ja mo-

nin tavoin olemme uudistaneet poliittista pää-

töksentekoa.

Hallitustyöskentelyssä  näkyy, että Perus-

suomalaiset on vastuullinen puolue. Monet ul-

kopuoliset politiikan tarkkailijat sanovat, että 

puolueemme on pitänyt hallitusta koossa ja et-

sinyt pulmallisissa tilanteissa eteenpäin suun-

taavia ratkaisuja. Kansanedustajana olen saa-

nut seurata ministereittemme työtä ja kehujen 

sanat eivät lopu. Hyvin ovat tonttinsa hoita-

neet. Myös  me kansanedustajat ahkeroimme. 

Samalla tavoin työskentelee väkemme kunta-

tasolla, olipa sitten kysymys valtuusto- tai lau-

takuntatyöstä.

Perussuomalainen väki on kirjava jouk-

ko erilaisia ihmisiä. On nuorta ja vanhaa, elä-

mänkokemusta ja arjen asiantuntemusta. Sen 

vuoksi on turvallista äänestää perussuomalai-

sia, sillä väkemme ottaa luottamustehtävänsä 

tosissaan ja tuo esille tärkeitä arkisia kysymyk-

siä, jotka koskettavat jokaista. Tuomitsemme 

poliittisen kähminnän ja kaupankäynnin em-

mekä hyväksy minkäänlaista juonittelua. Po-

litiikan kautta hoidetaan yhteisiä asioita, eikä 

ole yhdentekevää, ketkä päättävät asioistam-

me. Perussuomalaisiin voi luottaa, meidän 

kauttamme saat äänesi kuuluviin.

Joensuu on kehittyvä maakuntakeskus, 

joka on kasvanut myös kuntaliitosten kautta. 

On äärimmäisen tärkeää, että kaupunkia ke-

hitetään  tasapainoisesti, reuna-alueita unoh-

tamatta. Tulevaisuudessa on tärkeää, että elin-

voimaisuus vahvistuu ja laadukkaat koulupal-

velut turvataan. Perussuomalaisilla on hyviä 

ehdokkaita Joensuun kaupunginvaltuustoon. 

Heitä äänestämällä teet viisaan ja turvallisen 

valinnan.

Kimmo Kivelä, rovasti,

 kansanedustaja

Kuopion Vehmersalmelta

Joensuun perussuomalaisten valtuus-

toryhmän puheenjohtajan paikal-

ta olen nähnyt paljon niin huonoina 

kuin myös hyvinä hetkinä, mitä on politii-

kan teko. Miten se vaikuttaa henkilösuhtei-

siin ja kuinka riippuvainen politiikan teko 

on kaupungin taloudesta.

Aloittaessani valtuustokauden v.2009 tu-
lin valituksi perussuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtajaksi. Valtuusto työtä var-
josti v. 2008 alkanut mailmanlaajuinen lama, 
joka vaikutti myös Suomeen ja myös Joensuu-
hun. Alkoi talouden sopetus(säästö)työ, joka 
jatkuu edelleenkin. Kunnallisvaalit järjestet-
tiin v. 2012 ja valtuustokausi alkoi vuonna 
2013. Nyt meitä perussuomalaisia valtuutettu-
ja on 8 henkilöä. Ison ryhmän puheenjohtaja-
na toimiminen tuo lisää haasteita ja vastuuta. 
Aloitimme eri valtuustoryhmien puheenjohta-
jien kanssa kokoontumaan kerran kuukaudes-
sa ja tarvittaessa useamminkin keskustelemaan 

Poliittinen järjestelmämme toimii 

useilla tasoilla ja kansalaisen kan-

nattaa vaikuttaa niistä jokaisella. 

Eurooppalaisen tason sääntelyyn vaikute-

taan valitsemalla jäseniä europarlamenttiin. 

Kansallisen tason sääntelyyn saat sanoa sana-
si eduskuntavaaleissa. Sosiaali- ja terveyspal-
velujen hoito siirtyy uusien maakuntavaalien 
teemaksi, joista ensimmäiset järjestetään presi-
dentinvaalien yhteydessä tammikuussa 2018. 
Presidentinvaaleissa puolestaan äänestät arvo-
johtajuudesta ja ulkopolitiikan suunnasta.

Nämä ovat kaikki suuria ja tärkeitä kysy-
myksiä, mutta silti ihmisen arkeen kaikkein 
läheisimmin vaikuttavat vaalit ovat kuntavaa-
lit. Vaikka paljon puhuttu sote-uudistus siir-
tää osan päätettävistä asioista pois kunnalli-
selta tasolta, jäljelle jää vielä vaikuttava lista 

kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa käsiteltä-
viä asioita, joiden laajuutta ei aina muistakaan. 

Kunnat vastaavat jatkossakin nykyiseen ta-
paan osaamisen ja sivistyksen sekä terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämisestä. Samoin liikun-
ta-, kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista 
sekä nuorisotoimesta. Edelleen kunnat päättä-
vät paikallisesta elinkeinopolitiikasta, maan-
käytöstä, rakentamisesta ja kaupunkisuunnit-
telusta sekä osaltaan työllisyyden hoidosta ja 
edistämisestä. 

Kunnallistasolla päätetään myös monelta 
osin siitä, mitkä ovat maahanmuuton vaiku-
tukset lähiympäristöösi. Perustetaanko naapu-
rustoosi uusia vastaanottokeskuksia turvapai-
kanhakijoille, pyritäänkö estämään Ruotsin 
mallisten turvattomien maahanmuuttajalähi-
öiden synty, annetaanko maahanmuuton pi-

dentää vuokra-asuntojonoja ja rasittaa kunta-
si taloutta, miten suhtaudutaan ulkomaalaisiin 
kerjäläisiin, päätetäänkö antaa joitain palvelu-
ja myös paperittomille maahanmuuttajille jne.

Kuntavaaleissa siis todella kannattaa käyt-
tää ääntään. Näissä vaaleissa vaikutat oman 
kotiseutusi tulevaisuuteen, asuinalueesi viihty-
vyyteen, asuntosi arvoon tai vuokrasi hintaan, 
lastesi kouluihin ja turvallisuuteen. Kuntavaa-
lit ovat juuri sitä politiikan tuomista lähelle 
kansaa, mitä perussuomalaiset toivovat. Pai-
kallisvaaleissa äänesi kuuluu painavasti.

Äänestä siis, ja äänestä hyvin!

Sampo Terho
Kansanedustaja, eduskuntaryhmän 

puheenjohtaja

Kuntavaaleissa päätetään sinun arjestasi

omilta ryhmiltämme tulevista asioista. Samal-
la saimme evästystä ryhmille vietäviin ja kan-
taa otettaviin asioihin.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien ko-
koukset ovat tärkeitä myös siksi, että voimme 
keskustella avoimesti muilta ryhmiltä valtuus-
toon tulevista eriävistä näkökannoista ja mah-
dollisista äänestyksistä. Ryh-
missä pyritään saamaan 
yhteinen kanta asioihin. 
Ainahan se ei onnistu.

Tärkeimpänä asia-
na pidän ryhmätyös-
kentelyssä yhteistyöky-
kyä oman ryhmän, val-
tuustoryhmien sekä vir-
kamiesten välillä. Luottamusta 
pitää olla myös sovittujen asioiden eteenpäin 
viemiseksi. 

Yhdessä valmistellut asiat pyritään viemään 
joustavasti valtuustossa päätökseen asti ja jos-

kus joudutaan myös äänestämään.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän tär-

keänä voimavarana on kansalaistapaamiset, 
joita järjestämme ympäri vuoden ja ympäri 
Joensuun seutua. Sieltä saamme suoraa palau-
tetta kansalaisilta eteenpäin vietäviin asioihin 
ja epäkohtiin kaupungissamme.  Perussuoma-

laisten valtuustoryhmänä olemme ottaneet 
kantaa Siun-soten valmisteluun sekä 

hallinnon uudistamiseen kaupungis-
samme. 

Näihin kuntavaaleihin 2017  Pe-
russuomalaisten ryhmän puheen-
johtajana voin todeta, että vaikei-

nakin taloudellisina aikoina olemme 
hitsautuneet yhteen ja tehneet ansiokas-

ta ja yhteistyökykyistä ryhmätyötä itsemme ja 
toisten poliittisten ryhmien kanssa.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän 
puheenjohtaja  Eero Bogdanoff

Yhteistyöllä tuloksia

JOENSUU-

LAINEN
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Terveyden ja sosiaalihuollon asiois-

ta.Säilytettävä tasapuolisesti pal-

velut koko Joensuun alueella,hoi-

to-osastot ja lääkärin vastaanotot myös lii-

tännäis kuntien taajamissa.

Epäilen että Siuonsoten varjolla keskite-
tään ajan myötä palvelut Joenuun keskustaan. 
Liikenteestä: Suurtapahtumien yhteydessä on 
kaupunkimme saanut paljon kielteistä palau-
tetta,liian innokkaista pysäköinnin valvojista. 
Olen kuullut myös ettei kaupungissa ole linja- 
autojen ja muitten isojen autojen pysäköinti-
aluetta jossa  ne voisivat tyrvallisesti pysäköidä 
tapahtumien aikana.Näihin epäkohtiin halua-
sin tarttua tarmokkaasti,tilaahan kaupungista 
löytyisi jos vain olisi hyvää tahtoa eikä vain ra-
hastus olisi kaupungilla mielessä.

Yritysasiaa:Joensuu sijoittui yritysystäväl-

Suunniteltaessa täydennysrakenta-

mista sen pitää palvella kaupungi-

nosan asukkaiden etua. Noljakka on 

väestömäärältään toiseksi isoin kaupungi-

nosa heti Rantakylän jälkeen. 

Noljakasta puuttuu kuitenkin tärkeitä pe-
ruspalveluja kuten yläkoulu, liikuntapaikko-
ja ja nuorisotiloja sekä kirjasto. Päiväkoteja on 
viisi ja yksi yksityinen päiväkoti valmistuu ke-
väällä 2017.

Mahdollisen yläkoulun rakentamisen tarve 
on selvitettävä, samoin kuin uuden tai perus-
korjatun koulun rakentaminen nykyiselle pai-
kalle esimerkiksi kerroksia lisäämällä. Yhtei-
nen ylä- ja alakoulu Noljakassa olisi myös kus-
tannuksiltaan taloudellisempi kuin kaksi eril-
listä koulua. 

Hiihtomaa-alue on saatava aktiiviseen ym-
pärivuotiseen virkistys- ja liikuntakäyttöön. 
Aluetta voitaisiin käyttää osin myös täyden-
nysrakentamiseen kuitenkin niin, että puis-
toalueet säilytettäisiin ja lenkkipolkujen ja 
hiihtolatujen hoitoon panostettaisiin. Alueen 
asukkaita on kuultava ennen täydennysraken-
tamista.

Noljakan ainut jäädytetty kenttä sijaitsee 

Perussuomalaisten  
ryhmä aktiivinen

kaupungin asioissa.

Tässä muutama
poiminta

Valtuustokysymykset

1. Hankintojen kilpailuttaminen kunti-

en ja maakunnan etu huomioiden?

2. Pakolaisista aiheutuvat seuraamukset 

ja kustannukset kaupungille?

3. Kaava-alueen puistometsien suojaa-

minen liialliselta rakentamiselta?

4. Jätesopimuksen epäedullisuus kau-

punkilaisille?

5. Seksuaalirikosten (+ 225%)

ennaltaehkäisy Joensuussa? 

Valtuustoaloitteet
* Nuorten kesätyöhön verrattava 

talvityön mahdollisuus

* Omaishoitajapäivät tehostettuun 

palveluasumiseen

* Puutalokorttelin nimeäminen 

(yrittäjien toivomuksesta)

* Saimaan järvilohen kasvuolosuhtei-

den parantaminen Utran kanavalla

* Kaupungin kokoinen liikuntatapah-

tuma (Joen Yöhön verrattava)

* Ennaltaehkäisevän tuen palveluseteli 

lapsiperheille (kotiapuun)

* Maahanmuutosta ja pakolaisista 

aiheutuvien toimien resurssinseuranta

* Joensuun suurimman yleisötapahtu-

man syntyhistorian esilletuominen 

Ilosaaressa

* Pyöräilyreiteille infotauluja kaupun-

ginosien historiasta

* Linja-autojen hinnoittelun

alueellinen tasa-arvoisuus

* Etsivän nuorisotyön tila Joensuussa

* Ennaltaehkäisevään työhön seniorien 

liikuntaneuvoja tai koordinaattori

* Nuorille parkourpuisto Joensuuhun 

(liikuntamuoto vähävaraisille)

Muuta erityistä vaikuttavuutta
* Nuorisotyöntekijöiden toimien 

vakinaistaminen (3 toimea)

* Yksityisten rantojen turvaaminen kaa-

voitukselta yleiseen käyttöön

* Työttömyyden muutoksiin

reagoiminen

Mitkä näistä asioista 
ovat vaikuttaneet

Sinun arkeesi?

lisenä kaupunkina kutakuinkin hyvin 9 sija.
Olisi mielestäni kyllä vielä parantamisen va-
raa.Yrittäjänä ollessani useita vuosikymme-
niä  törmäsin moneen epäkohtaan, mainitsen 
niistä muutamia esimerkiksi. Verotuksessa Alv 
maksun alaraja olisi nostettava eurooppalai-
selle tasolle eli noin 40000 euroon. Se vilkas-
tuttaisi kovasti pien yrittämistä.(tämä on kui-
tenkin valtakunnallinen asia).Joensuun kau-
pungin toiminnasta ei aina ole ollut hyvää sa-
nottavaa.Muutama esim Yritysten opasteitten 
kieltäminen jotta asiakkat osaisivat perille,e-
li yrittäjät ovat eri arvoisessa asemassa millai-
sella kadulla sattuu yritys olemaan. Haluasin 
ja moni muukin yrittäjä vapaanpaa mainos-
ten ja opasteitten laittoa.Katuremonttien yh-
teydessä kaupungin vesilaitos maksattaa kiin-
teistön omistajilla liittymämaksut uudestaan 
ja perus vesimaksut tiloista joihin ei tule edes 
vettä.Oma lukunsa on iso paikallinen kaupan 
alan yritys. En hyväksy kaikkia ko kaupan laa-
jentumisia esim. parturi-kampaamo toimintaa 
joka on saanut lukuisat pienyrittäjät lopetta-
maan toimintansa 

Jotakin hyvää kylläkin: terveyspalvelujen 
tuottaminen on hyvä asia, jää eurot maakun-
taan eikä mene monikansallisille yrityksille 
Toimisin tasapuolisesti mm näitten asioitten 
puolesta

Timo Räsänen
yrittäjäehdokas

koulun pihassa ja se on liian pieni luistelijoille 
ja jääkiekonpelaajille. Erkinpellontien urhei-
lukentän jäädyttäminen talvisin korjaisi tilan-
netta ja aktivoisi nuoria liikkumaan enemmän 
myös talvisin.

Liikenneturvallisuutta ja liikenteen suju-
vuutta alueella parantaisi Noljakantien ja Mar-
jalantien risteykseen suunnitellun kiertoliitty-
män rakentaminen mahdollisimman pian, 
eikä vasta vuosikymmenen lopulla.

Kari Surakka
kuntavaaliehdokas Noljakasta.

Yrittäjän näkökulma

Noljakka ansaitsee Yläkoulun

Marjalan koulu tarvitsee laajennuksen mah-
dollisimman pian! Koulu toteutui v. 2000 
vain neliluokka-asteisena, vaikka asuinalue on 
mitoitettu 3000 asukkaalle. Koulumitoitus oli 
alun perin liian pieni. Koulu olisi pitänyt mi-
toittaa suoraan ala- ja yläkoulun kokoon. Täs-
tä kaupungin päätöksestä on Marjalassa kärsit-
ty koko koulun olemassaolon ajan. Tilapuute 
on pakottanut monenlaisiin opetusratkaisui-
hin. Tuulikaappi ei ole paras paikka ryhmä-
töille. Syksyllä 2017 tulossa 40 uutta aloitta-
jaa ja 2018 tulossa on 60. Käsitöihin ja mu-
siikkiin tarvitaan uusia tiloja.  Alakoulurat-
kaisu (1-6 lk) vähentäisi koulukuljetuksia ja 
säästäisi monin tavoin perheiden kuluja, lisäisi 
hyvää yhteistä aikaa ja vähentäisi turhaa huolta 
pienten koulumatkoista. Kiitos Marjalan esi-
opetus- ja päivähoitoratkaisuista sekä liikunta- 
ja ulkoilupaikkojen toteutuksesta ja hoidosta.

Syrjäytymisen ja koulutuksen keskeyttä-
miskierteen estäminen on meidän kaikkien 
yhteinen asia! Tarvitsemme lisää keinoja ja ko-
keiluja. Pienet koulut ja pienet luokat tiede-
tään turvallisiksi ja oppilaiden vahvuudet pa-
remmin huomioiviksi kuin suuret vastaavat. 
Myös koulukiusaaminen vähenee ja on pa-
remmin hallittavissa. Perusasteella tulee opet-
tajien valmiuksia lisätä (esim. erityisopetus-
ta täydennyskoulutuksen kautta) ja pätevien 
koulunkäyntiavustajien käyttöä tulee lisätä. Se 
on menoerä, mutta sen hyöty on kaikilla ta-
voin yhteiskunnallisesti arvokasta ja hyödyllis-
tä. Sama koskee kouluterveydenhoitoa, -psy-
kologeja, luki- ja erityisopettajia ja opinto-oh-
jaajia. Säästöt tulevat sosiaali- ja terveysme-
nojen kautta, kun oppijat ja läheiset kokevat 
turvaa ja huolenpitoa. Keskeyttämiset vähe-
nevät, opintopolku tasoittuu. Erilaisiin oppi-
joihin kannattaa satsata! Tilanne on nykyisin 
hälyttävä. Liian paljon lapsia/nuoria/aikuisia 
voi pahoin. Tarvitaan lisää nuorten työpajoja, 
10-luokkia ja ohjaavan opetuksen tukea var-
sinkin suurissa kunnissa. 

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opis-
kelijat saatava samaan terveydenhuoltojärjes-
telmään (sote-asia). Nyt käytäntö on eriar-
voinen. Bussi ja kevytliikenneratkaisuissa on 
kuunneltava enemmän koululaisia ja opiske-
lijoita. Bussietuus sotaveteraaneille itsenäisen 
Suomen 100-vuotisjuhlien kunniaksi olisi hie-
no asia.

Matti Leskinen

Marjala malliksi?
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Joensuussa maahanmuut-

to on perustunut pääasias-

sa opiskelijoihin ja työperäi-

seen maahanmuuttoon. 

Uutena kasvavana ilmiönä on 
mukaan tullut runsaasti kotoutta-
mistoimenpiteitä vaativat turvapai-
kanhakuun perustuvat kuntapaikat, 
joiden määrää kasvatettiin Joen-
suussa huomattavasti vuoden 2016 
aikana, vaikka perussuomalaiset vas-
tustivat toimenpidettä.  Kuntapai-
kat ovat mielestäni veronmaksajil-
le se kallein maahanmuuton muo-
to, sillä sen kustannukset maksetaan 
kolmen ensimmäisen vuoden aikana 
valtion varoista ja myöhemmin kun-
nan toimesta, jos työllistymistä ei ta-
pahdu. Keskimääräisesti työllistymi-
seen kuluu työ- ja elinkeinoministe-
riön julkaisun (2014) mukaan 7-10 
vuotta. Joensuussa kuntapaikkoihin 
perustuva maahanmuutto suuntau-
tuu lähinnä Rantakylän, Utran ja 
Noljakan kaupunginosiin vaikut-
taen mahdollisesti alueiden eriyty-
miskehitykseen. Näillä alueilla työl-
lisyystaso on jo muutenkin alhai-
sempi laskien samalla tulotasoa.  

Pysyvää mekanismia kuntapaik-
kojen suhteen ei pidä luoda Joen-
suuhun, sillä ne kasvattavat kunnan 
kustannuksia. Tarvittaessa satun-
naisesti voidaan ottaa pieniä määriä 
kiintiöpakolaisia, joiden tulisi olla 
lähinnä lapsiperheitä. Suuret mää-
rät vaikuttavat koulujen oppilasra-
kenteisiin ja erityistarpeisiin nostaen 
kustannuksia.  Esimerkiksi Ranta-
kylän koulussa vieraskielisten määrä 
on jo noin 14%, kun taas oppilas-
määrältään lähes samankokoisessa 
Nepenmäen koulussa 3%. Kehityk-
sen jatkuessa samankaltaisena eriy-
tyvät koulut edelleen ja sitä kehitys-
tä on mielestäni jarrutettava. Maa-
hanmuuton tulee kuntatasolla tu-
kea kunnan hyvinvointia ja elinvoi-
maa, ei kunnan tukea maahanmuut-
toa. Joensuu on jo vastuuta tarpeek-
si kantanut.

Sampsa Jääskeläinen
kaupunginvaltuutettu

Vastuun suurempi ottami-

nen oman terveyden- ja 

talouden hoitamiseksi, 

vähentää kunnan sote-menoja ja 

edistää henkilön omaa toiminta- 

ja työkykyisyyttä. 

Ennaltaehkäisevä sosiaalihuolto vä-
hentää pitkäaikaistyöttömien ajau-
tumista velka- ja päihdekierteeseen. 
Työttömille on saatava myös saman-
laiset, työkyisyyttä edistävät ja yl-
läpitävät terveydenhoitopalvelut, 
kuin työssä oleville. Terveenä py-
syminen ja oikeus saada tarvittaes-
sa kohtuullisessa ajassa sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluita vaikut-
taa jokapäiväiseen elämän laatuum-
me. Työttömyys jakautuu pitkäai-
kaistyöttömyyteen ja yleiseen työt-
tömyyteen, joista pitkäaikaistyöttö-
myys on vaikeampi. Se johtuu pää-
asiassa ammatillisesta osaamisvajees-
ta ja heikentyneestä työkykyisyydes-
tä. Pitkäaikaistyöttömyys johtaa syr-
jäytymiseen ja taloudelliseen ahdin-
koon ja tulee kalliiksi yhteiskunnal-
le. 

Syrjäytyminen, siitä aiheutuvine 
ongelmineen koskettaa tänä päivänä 
yhä useampaa ihmistä. Heikommas-
sa asemassa olevia ei saa unohtaa. 
Kolmas sektori, jossa mm. yhdistyk-
set toimii, on tänä päivänä entistä-
kin tärkeämpi ja tarpeellinen, anta-
maan tukea ja toiminta-aktiviteet-
tia pitkäaikaistyöttömille ja syrjäy-
tymisvaarassa oleville, joiden työllis-
tyminen avoimille markkinoille on 
käytännössä mahdotonta. Se tulee 
ottaa tasavertaisena toimijana jul-
kisen- ja yksityisen sektorin rinnal-
le edistämään työllistymistä ja hy-
vinvointia. Yrittäjyyteen voi tutus-
tua sivutoimisen yrittäjyyden kaut-
ta, ennen kuin harkitsee kokopäi-
väistä yritystä. 

Sivutoimisuus sopii mm. yritys-
henkisille työttömille tai opiskeli-
joille lisätulolähteeksi. Myydessään 
palveluita, tai tuotteita esim. koti-
talouksille, ehkäistään harmaata ta-
loutta ja asiakkaalle tulee mahdolli-
suus kotitalousvähennykseen. 

Juhani Vuorela
pitkäaikaistyöttömyyden

 asiantuntija,
ATH ry:n vpj

Huomio
pitkäaikais-
työttömiin

Maahanmuuton
kustannuksia on 

pienennettävä

ELINVOIMA
*Uutta työtä saatava
*Kaupungin täytyy ottaa aktiivisem-
pi ote uusien työpaikkojen luomi-
seen. KELA:n liki 9 miljoonan sak-
komaksuista painopiste on siirrettä-
vä työn tarjoamiseen.
*Uusia metsäbiotalouden toimijoi-
ta on haettava niin kotimaasta kuin 
Euroopasta, pitää muista että kaup-
pa on kansainvälistä ja kilpailu glo-
baalia.
*Elinvoiman luomiseen pitää yri-
tysyhteistyön ohella kytkeä niin yli-
opisto, ammattikorkeakoulu kuin 
PKKY, yhteistyökumppaniksi ja 
luoda kehitysalustoja heille.
*Vastustamme haittamaahan-

muuttoa. Kiintiöpakolaisten mää-

rä palautettava alkuperäiselle ta-

solle.

 KAUPUNKIRAKENNE

*Perusasioista kuten, katujen au-
rauksen ja puistojen hoidon tasoa 
on nostettava, ei säästettävä.
*Uusien asuinalueiden infraan on 
panostettava, jotta tonttitarjontaa 
pystytään lisäämään kysyntää vas-
taavasti.
*Täydennysrakentamisessa puistot 
ja lähimetsät tulee säilyttää asukkail-
la sekä tonttitehokkuutta lisättävä 
purettavissa kohteissa, että lisäkapa-
siteettia saadaan riittävästi.
*Pyöräilyn kehittämistä kannatam-
me, mutta se ei voi tapahtua yksityi-

sautoilun kieltämisellä ja maantaso-
pysäköinnistä luopumalla
*Keskustassa asioinnin helpotta-
miseksi esitämme ilmaista tun-
nin asiointipysäköintiä keskustan 
alueella
HYVINVOINTI

*Vanhusten määrä kasvaa voimak-
kaasti. Ikäihmisille on tarjottava pal-
veluita omilla asuinalueillaan. Seni-
oripiha-konseptia on monistettava 
Noljakkaan, Rantakylään, Karsik-
koon ja Linnunlahdelle sekä Kaner-
valaan.
*Leikkipuistoista on suunnitelta-
va monitoimipuistoja niin, että nii-
tä voi käyttää sekä lapset että ikäih-
miset.
*Koulujen minimituntimäärästä on 
päästävä ylöspäin. Laadukas opetus 
on varmistettava, riittävällä avusta-
jien määrällä ja ryhmäkokojen pie-
nentämisellä. Digitaaliset oppimis-
ympäristöt on saatava tehokkaam-

paan käyttöön.
*Suunnitellut koulu- ja päiväkoti-
hankkeet on toteutettava heti. Maa-
hanmuuttajalapsilla tulee olla oi-
keus osallistua varhaiskasvatukseen 
huolimatta siitä, ovatko vanhemmat 
työelämässä.
*Kuntalaisten osallistumista päätök-
sentekoon, tulee tukea lisäämällä 
tiedotusta, helpottamalla osallistu-
mista, järjestämällä asukastilaisuuk-
sia jatkuvasti ja ennen kaikkea otta-
malla asukkaiden mielipiteet huo-
mioon jo valmistelussa.
Laittomasti maassa oleskelevien 

osalta on noudatettava lakia ja 

asetuksia. Viranomaisten tulee 

ohjata heidät palautuskeskuksiin.

SIVISTYS JA KULTTUURI

*Keskustelut musiikkitalosta Joen-
suuhun on aloitettava
* Lasten ja nuorten liikuntaharras-
tuspaikkoihin on investoitava sekä 
pyrittävä saamaan heille tarkoitet-
tuja suuria kansallisia liikuntatapah-
tumia. 
* Nuorten uudet markkinavoimai-
set kulttuurit on huomioitava pa-
remmin. On pyrittävä saamaan kan-
sainvälisiä pelitapahtumia Joensuun 
Areenaan kesäisin. 

Joensuun perussuomalaiset 
kuntavaaliohjelma

Tavataan soppatykillä
lauantaisin klo 11-13.00

JOENSUU-

LAINEN

1/17

Äänestä
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Hyvä kun Soini luopui, nainen puheenjohta-
jaksi joka näyttää kaapin paikan.
___________________________________
Ei asuntoja Sirkkalanpuistoon. Kimmelin 
14-kerroksinen laajennus riittää seuravalle 
vuosituhannelle. jotain puistoa jätettävä seu-
raavillekin sukupollville. 
___________________________________
Persut ovat ainoat jotka puolustaa joensuulai-
sia, vanhat puolueet: Kepu, demarit ja kokka-
rit  viisinkertaistivat pakolaiskiintiöt, ja veron-
maksaja maksaa, Äly hoi !
___________________________________
Jotta tori pysyy elävänä, sinne tarvitaan leivän 
lisäksi sirkushuveja. Miten olisi Tivoli ympä-
ri vuoden, kun kauppiaita ei ole mailla eikä 
halmeilla.
___________________________________
On outo juttu, että vaikka sotelautakun-
ta päätti Rantakylän näytteenotosta jo kaksi 
vuotta sitten, mistä päätöksen toimeenpano 
kiikastaa? Varmaan tämä uusi SiunSote vastus-
sa? Vastuulliset esiin.
___________________________________
Kannatan lämpimästi Vapauden puiston kun-
nostusta alkuperäiseen asuun. Ei pusikko mi-
kään puisto ole, ja laitapuolen kulkijat siellä 
viihtyy. Paraatipaikka, paraatikuntoon.
___________________________________
Harjoitusjäähalli rakenteille heti, kun on pe-
rintökin saatu. Vai joko lie tuhlattu Jokipoi-
kien pohjattomaan kassaan. Jääkiekko ei nou-
se, ennen kuin olosuhteet saadaan kuntoon. 
Fani.
___________________________________
Kanervalan puistot pitää säilyttää asukkaiden 
ulkoilualueina. PKO on jo kahdesti yrittänyt, 
ensin asfaltoida ABC-aseman rekkaparkiksi, 
ja toistamiseen pysäköintialueeksi. Seuraavaa 
kertaa ei pidä tulla, se hävitään.
___________________________________
Pataluotoon oli tarjolla Uimaranta, mutta niin 
vain jäi tekemättä, kun kun yksikään ei ajanut 
asukkaiden asiaa, vaan nyökytteli virkamiehil-
le. Kannattaako kenenkään enää tehdä kunta-
laisaloitteita!
___________________________________
Rantakylän näytteenoton puolesta on kerätty 
jo 2700 nimeä. Luulisi nyt rahaa löytyvän ja 
ennenkaikkea nöyryyttä, etenkin kun on vaa-
lit tulossa.
___________________________________ 
Miksi kukaan ei osaa olla kiitollinen? Joensuu-
hun on saatu jo kaksi siltaa valtuustokaudel-
la, ja seuraavaa suunitellaan, toteutuu kaupun-
kistrategia: Joki keskellä kaupunkia.
___________________________________

Pieksämäen junat palautettava. Kohta ei pää-
se länteen kuin resiinalla. Onnibuskin lopet-
taa Jyväskylän reitin.
___________________________________
Hyvä Marjatta Räty, kun pidät meidän puolia, 
Mutalaan matalan kynnyksen kirkko.
Kuka vastaa turvallisuudesta, kun Isoon Myy-
hyn ja Centrumille ei enää uskalla mennä, kun 
siellä nuorisojengejä. Pelottaa.
___________________________________
Joensuun julistauduttava Suomen ampuma-
hiihtopääkaupungiksi, tai pohjoismaiden ellei 
koko Euroopan: The European Biathlon Cen-
ter – Joensuu.
___________________________________
Opetetaanko Joensuun kouluissa islamia? Pää-
toimittaja Pasi Huttunen esitti imaamikoulu-
tusta yliopistoon! Tullemmeko toimeen ilman?
Hyvä se on persuja syyttää kaikista kauheuk-
sista, kun Sipilän ja Rinteen sixpack aiheutti 
nykyiset ongelmat!
___________________________________
Törkeää köyhien kyykyttämistä, työttömien 
haastattelut, virkailijan palkka juoksee, vaik-
ka töitä ei ole tarjota. Mitä jos nekin rahat lai-
tettaisiin uusien työpaikkojen synnyttämiseen, 
eikä byrokratiaan.
___________________________________

Valinnanvapaus on tervetullut, jos vanhaksi 
elää, voi päästä lääkäriin, eikä tarvitse Tikka-
mäellä jonottaa koko päivää, ärsyttää.
___________________________________
Kuka vastaa katujen aurauksesta Joensuussa? 
Ydinkeskustassakin pitää olla maasturi tai neli-
veto, jotta pääsee liikenteeseen autolla, suksil-
la kyllä pääsee.
___________________________________
Kannatan demarien ideaa torin myymisestä, 
veroparatiisiyhtiölle. Saadaan maksettua kau-
pungin velat kertaheitolla pois. 
___________________________________
Miksi Joensuussa ei satsata enempi teollisiin 
työpaikkoihin? Viime vuonnakin oli syntynyt 
200 uutta. Tällä tahdilla nykyinen työttömyys 
on nujerrettu kolmessakymmenessä vuodessa!
___________________________________
Teatteri kun on alkanut takomaan voittoa, 
voisko alkaa lyhentämään velkojaan? Rahaa on 
kaadettu miljoonan vuositahtia, kulttuuriin.
___________________________________
Seksuaalirikokset lisääntyi viime vuonna 
+225%, kukaan ei ole huolissaan? Yksittäista-
paus, yksittäistapaus.
___________________________________
Diabeteslääkkeet on saatava Kela-korvattavik-
si, muuten kansaa lakoaa, kuin viljaa.
___________________________________
Tulin persuihin, Soinista huolimatta, pitkään 
piti odottaa, mutta kyllä kannatti.
___________________________________

Oliko Ropponen Sotelautakunnan puheen-
johtaja, kun Rantakylän näytteenotto lakkau-
tettiin?
___________________________________
Demareilla luottamushenkilöpaikat ovat eli-
nikäisiä: Eskelinen Tiedepuistossa ja Keskisa-
lo Puhaksessa 20-vuotta. Eläke pitäisi näin pit-
kästä työstä maksaa?

Hyvä kun persut teki ehdotuksen maakun-
nan porkkanoista ja perunoista, nyt niitä han-
kitaan kouluille puolaisten sijaan. Lähiruoka 
kunniaan.
___________________________________ 
Kuka näiden laittomasti maassa oleskelevien 
viulut maksaa? Miksi lakia ei kunnioiteta? Val-
tion kyydillä palautuskeskukseen odottamaan 
kotimatkaa.
___________________________________ 
Täydennysrakentamista suunnitellessa, pitää 
kuunnella asukkaita. Jätetään puistot rakenta-
matta, ja pannaan uudet talot purettavien ti-
lalle. Kun rakennetaan kuuteen kerrokseen, 
mahtuu kaikki.
___________________________________ 
Keskisalo maksattaa meillä ja seuraavilla suku-
polvilla Varkauden jätteenpolttolaitoksen, kun 
Kiteellä olisi ollut ilmainen vaihtoehto tarjol-
la?
___________________________________ 
Vanhuksille saatava subjektiivinen päivähoi-
to-oikeus, kun kerran lapsillekin on?
Miksi aina kaiken pitää muuttua? Vapauden-
puisto ja kaupungintalo säilytettävä?
___________________________________
Utraan on saatava järvilohelle kasvuolosuh-
teet, jos kalakanta halutaan säilyttää.
___________________________________
Etsivän nuorisotyön resursseja vahvistettava 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

___________________________________ 
Hollannin mallin mukainen pyöräilykaupun-
ki on utopiaa. Autoilun kieltäminen ja ilmai-
sen pysäköinnin puute tappaa keskustan liik-
keet. Nyt on jo ikkunat tyhjää täynnä.
 
___________________________________
Rantaraittia ei pidä tehdä veromaksajien ra-
halla kun ainut mahdollisuus on rakentaa sil-
ta Pielisjokeen. Sieltä on valmis pyörätie Han-
hentieltä Hasanniemeen asti, käytetään sitä.
Joukkoliikenne ilmaiseksi Joensuussa, johan 
on bussin kyytiin tulijoita. 

___________________________________ 
Kannatan pyöräkatuja. Joensuu on jo nyt suo-
men paras talvipyöräilykaupunki. Hienoa.
Kiitos Ilosaaren remontista. Kesällä menen ui-
maan, keskelle kaupunkia. Mahtavaa!

___________________________________ 
Kuka keksi sijoittaa turvapaikanhakijat Kaisla-
kadulle? Olisi ollut tyhjiä rivitaloja Uimahar-
jussakin.
___________________________________ 
Hyvä kun kaupungintalous on saatu tasapai-
noon, nyt pitää välttää lainanottoa, velka kun 
on maksettava, paitsi Kreikassa.
_________________________________
Lapsiperheet on unohdettu. Tuki lapsiper-
heisiin olisi kuin sijoitus, vältyttäisiin kalliil-
ta huostaanotoilta, joka sekä tuhoaa lapsen tu-
levaisuuden, että maksaa yhteiskunnalle mil-
joonia.
___________________________________ 
Mitä kaupunki tarjoaa veronmaksajalle? Ker-
ran vuodessa kakkukahvit? Olisiko jo syytä 
huomioida myös maksajat? 

PKO voisi rakentaa musiikkitalon, jäähallin, 
jalkapallohallin ja sisäliikuntahallin, muut tai-
taa jo olla olemassa tai ainakin suunnitelmissa. 
Mitä puuttuu?
__________________________________
Milloin Torikadun puutalot kunnostetaan? 
Kerrostalo taitaa olla jo harjakorkeudessa, 
mutta puutalot sen kuin rapistuu…
__________________________________
Maksuton pysäköinti keskustassa asoiville. 
Muuten menen Noljakan apteekkiin.
_________________________________
Kiitos kaupungille kun uudisti Rantakylän 
keskuksen. Upeaa kun saadaan myös uusi päi-
väkoti, koulu ja liikuntahalli. Tekemisen mei-
ninki. Rantakylän uusi tuleminen.
__________________________________
Kaupunginjohtaja voisi pitää videoblogia, ja 
meidät ajan tasalla. Lehti on kiva, mutta se 
menee aina takan sytykkeeksi, siirtykää vih-
doin digiaikaan tiedottamisessa. Ei maksa ja-
kelu paljon. Ja tavoittaa kaikki.
___________________________________ 
Äänestän persuja kun niillä on kristilliset ar-
vot.
___________________________________ 
Joensuu on hyvä ja turvallinen kaupunki, vain 
ooppera puuttuu.
___________________________________ 
Tulee ikävä Ravia, niin on pahasti laukalla ko-
koomus Joensuussa, ravista ei tietoakaan.
___________________________________ 
Äänestän sitä, joka ei lupaa mitään, mutta sil-
ti pitää puheensa.
___________________________________ 
Hyvä kun vaaroille saatiin uusi yläkoulu Hei-
nävaaraan, alueita pitää kunnioittaa, ja koh-
della tasapuolisesti.
___________________________________
Mitä kiinteistöverolla saa? Kun ei ole näkynyt 
mitään vastiketta? Lasku on kyllä tullut aina 
ajallaan?
___________________________________ 
Kaupunkikeskustayhdistyksessä on 300 yritys-
tä. Miksi niiltä ei kysytä mitään, vaan esitykset 
tehdään virkamiesvoimin? Eikö asiantuntijoita 
kannattaisi käyttää?
_________________________________
Seuraava askel kävelykadun kehittämisessä 
voisi olla sen kattaminen. Sitten olisi joensuu-
laisille iso olohuone.

_________________________________
Kepu pettää aina. Vaalit tulossa. Jokohan vih-
doin muistaisi tämän? Äänestän mielummin 
persuja   jotka kehittää kaupunkia, eikä aina 
valita.
_________________________________
Ei rantaraittia pilaamaan kaunista jokimaise-
maa, pyörätietä pitkin mahtuu kaikki. Tuhla-
taan rahat vanhustenhoitoon!
_________________________________
Musiikkitalo saatava Sirkkalanpuistoon, PKO 
maksakoon, kaupunkilaiset ansaitsee sen. 
Kulttuuriiin panostettava, se on henkireikä.

_________________________________ 
Veijo Oinonen valtuustoon, puolustaa mei-
tä paska-asiassa, ihan kaikkia. Puhas nyhtää 
meiltä viimeisetkin sentit. Epäreilua.

TEKS-
TARIT



JOENSUUN PERUSSUOMALAISET
KUNTAVAALIEHDOKKAAT

Areenalla on su 19.3 

klo 14-15 Puhemies 

Maria Lohela!

Joensuun perussuo-

malaiset järjestää tai 

osallistuu mm. seuraa-

viin tapahtumiin:

• Areena suurmarkki-

nat, Joensuussa 18.–

19.3.2017

• Soppatykki kävely-

kadulla, Joensuussa 

25.3.2017

• Soppatykki kävely-

kadulla, Joensuussa 

1.4.2017

• Hammaslahden 

SEO 25.3.2017 

klo 12-14

• Keskustan Sokoksen

käytävällä 26.3.2017

• Prisman käytävällä

 Joensuussa 7.4.2017

Tapahtumissa tavatta-

vissa kunnallisvaalieh-

dokkaita, ym. luotta-

mustoimihenkilöitä, 

sekä kansanedustajia.

90 91 92 93 94 95

86 87 88 89

96 97 98 99 100 101

102 103 104 105 106 107

108 109 110 111 112 113

114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124

www.joensuu.perussuomalaiset.fi
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Valitse
perus-
suomalainen 
vaikuttaja

Tarvitaan
läsnäoloa
turuilla ja 
toreilla.

Äänestä


