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TUTUSTU
HANNAAN

Hannan
matkassa
esittelee Hannan
elämän eri
osa-alueita.

MAATALOUS
Hiilineutraali
maidontuotanto.
Märehtijöitä
tarvitaan
ruoantuotantoon myös
tulevaisuudessa kasvisruoan
rinnalla.
Mielipide. 10

OPISKELU
Opintotuen
tulorajan
nostosta
hyötyä koko
yhteiskunnalle.
Mielipide. 5

PERHE
Shetlanninponit Justiina
ja Hertta ihastuttivat lapsia
talvitapahtumassa Outokummussa. 6
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ASIAT PARANEVAT TEKEMÄLLÄ - YHDESSÄ

Asiat paranevat tekemällä - yhdessä

Hanna Huttunen
Eduskuntavaaliehdokas
Metsätalousinsinööri
Yrittäjä
Luet parhaillaan vaalilehteäni,
kiitos jo nyt sinulle siitä. Lehden

tarkoitus on kertoa teille millainen olen paitsi eduskuntavaaliehdokkaana, myös ennen kaikkea ihmisenä. Se peilaa myös
ajatusmaailmaani ja arvojani.
Lehden jutut ja mielipidekertomukset ovat niitä asioita, jotka
koen tärkeiksi Savo-Karjalalle ja
koko Suomelle. Haluan kiittää
niitä henkilöitä, ketkä ovat antaneet oman panoksensa lehden
syntyyn.
Edellisissä ja samalla ensimmäisissä eduskuntavaaleissani
mottoni oli ”asiat paranevat
tekemällä”. Aika ja edunvalvontatyö maakunnasta käsin ovat

kuitenkin opettaneet sen, että
saadaksemme aidosti aikaiseksi
muutosta tai edistääksemme alueemme asioita, on joka
tasolla pystyttävä tekemään
huomattavasti paremmin yhteistyötä. Tätä yhteistyötä on
pystyttävä tekemään yli puoluerajojen myös tulevien valittavien alueen kansanedustajien.
On siis opittava sanomaan paljon enemmän, me teimme, eikä
minä sen tein.
Mottoni on: asiat paranevat tekemällä - yhdessä.

Asiat Paranevat
Tekemällä
- Yhdessä
Haluan poliittiseen toimintakulttuuriin muutoksen.
Politiikan tekeminen ei saa
mennä asioiden hoitamisen
edelle, VALOA POLITIIKKAAN!

Hannan matkassa
Tässä sivun yläreunalla kulkevassa laatikossa Hanna kertoo
itsestään ja historiastaan. Juttu kulkee aihepiireittäin keskittyen Hannalle tärkeisiin ja merkityksellisiin asioihin.
Lapsuus. Kultaisia muistoja albumintäydeltä ja
kokemuksia koulumaailmasta.

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

Kävin koulua
Kuusjärven
ala-asteella ja
Outokummun
yläasteella.

Yläastettani varjosti koulukiusaaminen. Hyvien
ystävien avulla se kääntyi
kohdallani kuitenkin sisuksi.
Kaikille kohtalotoveteilleni ei
ole valitettavasti käynyt niin.

Lapsuuteni kasvoin
Outokummussa, joka oli
vilkas kaivoskaupunki.

Syntymä
14.4.1969

Hannan matkassa -kuvat Hanna Huttusen kotialbumi

Haluan vaikuttaa asioihin
Olen lähtöisin perikeskustalaisesta kodista. Koin kuitenkin
nuorempana olevani varsin
epäpoliittinen henkilö. Ryhdyin
yrittäjäksi jo vähän reilu kaksikymppisenä, eikä kiireiseen yrittäjän arkeen mahtunut ajatuksia
yhteisten asioiden hoitamisesta.
Muutin Liperistä takaisin synnyinkuntaani
Outokumpuun
vuonna 2006 ja osallistuin ensimmäisen kerran elämässäni
keskustan puoluekokoukseen,
joka pidettiin Oulussa. Siellä
kokouksessa minulle tuli vahva
”kotiin tulon tunne”. Alkiolaisuus tuntui istuvan hyvin arvomaailmaani.
Tämän jälkeen innostuin toimimaan keskustassa paikallistasolla. Vuonna 2013 vaikutin
kunnallisjärjestön puheenjohtajana ja lähdin ehdolle kuntavaaleihin.
Haluni vaikuttaa asioihin oli
herännyt, sillä silloin keskusteltiin kuntaliitoksen mahdollisuudesta Joensuun kanssa. Olin
kuntavaalien ääniharava ja tulin
valituksi valtuuston puheenjohtajaksi.

Koen nyt löytäneeni politiikasta oman lajini. Se ei ole yksilölaji vaan siinä mennään yhdessä eteenpäin. Kun on tarpeeksi
paljon samanhenkisiä ihmisiä,
jotka tekevät asioita samaan
suuntaan, asiat muuttuvat.
Toimin nyt toista kautta Outokummun kaupunginvaltuuston- ja Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtajana.
Leipätyöni ja luottamustoimieni myötä Savo-Karjala, sen
vahvuudet kuin myös haasteet
ja kehittämiskohteet, ovat tulleet minulle tutuiksi.
Aloin kiertämään vaaliautollani Savo-Karjalaa tammikuun
toisella viikolla. Olemme järjestäneet tilaisuuksia siellä, missä
ihmiset ovat arkielämässään,
koska halusin kuulla mitä ihmisille oikeasti kuuluu.
Juttusillani on käynyt jo tuhansia ihmisiä ja heidän viestinsä on ollut varsin selvä. Eniten
huolta tulevaisuudesta on ollut
pienituloisilla eläkeläisillä ja
omaishoitajilla. Rahat eivät riitä
ja jaksaminen on äärirajoilla.

Samankaltainen huoli tulevaisuudesta on myös suomalaisella maatalousyrittäjällä. Koetaan, että kotimainen ruoka ja
sen tuottaja on unohtunut sotesodan melskeessä.
Huolta kannetaan myös mm.
palveluiden karkaamisesta, tieverkon kunnosta, metsien käytöstä ja ylipäätään alueemme
elinvoimasta.
Näen Savo-Karjalassa kuitenkin ennenkaikkea paljon mahdollisuuksia. Näiden toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin myös
eduskunnan peukalon alla olevia päätöksiä.
Olen kasannut verkostoja,
yhteistyökumppaneita ja ystäviä yli puoluerajojen niin kunta-,
maakunta- kuin valtakunnankin
tasolla. Minulla on osaamista ja
ajattelen asioita maalaisjärjellä,
olen työssäni määrätietoinen
sekä sitkeä mutta kuitenkin
myös suuren sydämen omaava.
Olen valmis töihin Savo-Karjalan ihmisten kansanedustajana.

Eniten huolta
tulevaisuudesta on
ollut pienituloisilla
eläkeläisillä ja
omaishoitajilla.
Fakta

Kuka on Hanna Huttunen?
Kolmen tyttären äiti.
Metsätalousinsinööri.
Yrittäjänä Joensuun Puukeidas Oy:ssä.
1#Yrittäjänuraa on kertynyt yhteensä
jo 25 vuotta.
Harrastukset: puutarhanhoito, koira
ja kaksi rakasta hevosta.
Luottamustoimet
Outokummun kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja
Pohjois-Karjalan Keskustan puheenjohtaja

Hanna Luna -koiran kanssa kitkemässä kukkapenkkiä kotonaan Outokummussa.

Keskustan puoluehallituksen jäsen
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ASIAT PARANEVAT TEKEMÄLLÄ - YHDESSÄ

Hannan matkassa

ELÄKELÄISET

Opiskelu. Elämänmittainen oppiminen, joka on
jatkunut koko aikuisiän.

Mielipide

Sote-uudistus on
eläkeläisten turva
Raimo Ikonen
julkisen johtamisen dosentti
ja hallintotieteen tohtori,
Helsinki
Suomalaisen sosiaali- ja terveysjärjestelmän perusongelma on
perusterveydenhoidon ja sosiaalihoidon palvelujen saatavuuden ja laadun epätasa-arvo. Se
on hiljalleen hiipinyt 1990-luvun
lamasta alkaen ja valtion ohjausjärjestelmän vapauttamisesta
vuonna 1993 lähtien. Samalla
työterveyshuolto laajeni suurista kaupungeista koko maahan ja
yksityisvakuutukset lisääntyivät.
Vallassa olleet puolueet näkivät
hyvänä kehityssuunnan ja tukivat sitä. Mielenkiintoa ei riittänyt kunnissa, eikä valtakunnan
poliittisella taholla panostaa riittävästi perusterveydenhoitoon.
Kun kehitys oli päästetty valloilleen, muutoksen teko on
ollut vaivalloista, vaikka neljä
viimeistä hallitusta on yrittänyt.
Tilannetta on vaikeuttanut pitkittynyt lama, jonka Sipilän hallitus sai lopulta oikaistua kovin
ja määrätietoisin ottein.
Kuka tästä kehityksestä on
kärsinyt? Eniten ovat kärsineet
ne runsas 2 miljoonaa kansalaista, jotka eivät kuulu työterveyshuollon piiriin (1,9 milj.) sekä ne
1,2 miljoonaa, joilla on yksityisvakuutus ja käyttävät yksityisiä
palveluja. Tämä 2 milj. hiljainen
joukko on hyvin heterogeeni-

2005 metsätalousinsinööri
Suoritin luonnonvara-alan
ammattikorkeakoulututkinnon
työn ohessa, koska huomasin
tarvitsevani syvempää tietoa
toimiessani puutavara-alalla.
Pidin paljon opinnoistani vaikka
arki olikin tuolloin erittäin
kiireistä.

nen, joka ei mediassa saa ääntänsä kuuluviin. Suurin ryhmä
ovat eläkeläiset, joita on 1,5 milj.
Vaikeimmassa tilanteessa 600
000 perusturvan ja/tai pienen
työeläkkeen varassa olevaa. Tietysti myös muut perusturvan
varassa elävät kuuluvat tähän
ryhmään.
Kaadettu sote-malli olisi ollut
eläkeläisten paras turva. Se oli
toimiva, selkeä ja vahvan järjestäjän ohjaama ratkaisu nykyiseen sekavaan ja epätasa-arvoiseen järjestelmään verrattuna.
Todellisuudessa sote ei kaatunut
perustuslaillisuusongelmiin eikä
huonoon valmisteluun. Se kaatui laajan opposition ja sitä tukevan muutaman asiantuntijan
äärettömään vastustamiseen,
eduskunnan kyvyttömyyteen
tehdä kokonaisratkaisu, pääkaupunkiseudun vastustuskampanjaan ja liian suuren kokonaisuuden vaikeaan hallittavuuteen
ja tiedottamiseen. Eduskunta
ulkoisti valmistelun asiantuntijoille ja ulkoparlamentaarisille
tahoille. Kokemus panee harkittavaksi valiokuntatyöskentelyn
erityisesti perustuslakivaliokunnan roolin, toiminnan, kokoonpanon ja tehtävän uudelleen. Yli
1000 asiantuntijan kuuleminen
ei vastaa enää mitään todellisuutta isossakaan hankkeessa.
Tärkeintä eläkeläisille on että
nykyinen kuntapohjaisen järjestelmän kausi kestää mahdol-

lisimman lyhyen ajan ja seuraava hallitus jatkaa tehtyä hyvää
työtä. Muutosvaiheen turvana
tarvitaan ulkoistamisen rajoittamislakia ja vanhustenhoidon
valvonnan erityistä vahvistamista, jottei yksityinen sektori käytä
sekavaa tilannetta hyväkseen.
Maakuntamalli on ainut tarjotuista useista malleista, joka on
saanut perustuslaillisuuden hyväksynnän. Se tarjoaa nopeimmin leveämmät hartiat uudelle
mallille. Helsingille tulee antaa
poikkeus maakunnan roolissa.
Maakunnilla on selkeä identiteetti, historiallinen ja toiminnallinen yhteenkuuluvuus, yhtenäinen talousalue ja sisäinen
luottamus. Vapaaehtoinen kuntapohjainen kehittämistyö on
vain välivaihe, jolla kierretään
perustuslakia. Siitä ei ole lopulliseksi ratkaisuksi. Tarvitaan
demokraattinen ja yhtenäinen
malli, jonka puitteissa maakunnat voivat rakentaa sopivia ratkaisuja.
Tärkeää olisi, että kunnat pääsisivät mahdollisimman pikaisesti panostamaan täysillä ennalta ehkäisevään toimintaan,
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tiiviissä yhteistyössä
kolmannen sektorin kanssa. Se
on paras tae kansakunnan ja jokaisen eläkeläisen kannalta.
Hyvän palvelujärjestelmän
tueksi
tarvitaan
eläkeläisköyhyyden poistamiseksi takuu-

1991 merkonomi

eläkkeisiin reilu 100-150 euron
korotus ja indeksirakenteen
muutos palkkaindeksin vaikutusta lisäämällä nykyisestä 20
prosentista 30-40 prosenttiin,
jolloin se vastaa nykyisen eläkeläisen kulutuskoria. Vastaavasti
matkojen, lääkkeiden ja palvelujen maksuille tulee määritellä

yhtenäinen katto sekä helpottaa
eläkeläisten eläketulo- ja palkkatuloverotusta. Edunvalvonnan vahvistamiseksi tarvitaan
valtakunnallinen hallituskauden
kattava eläkepoliittinen ohjelma
ja eläkeläisvaltuutetun virka.

1988 ylioppilas
Outokummun lukio
Ylioppilaslahjaksi sain Eastern
Student -nimisen varsan, joka on
minulla edelleen.

1992 euromarkkinointi
-tutkinto
Jatkumo merkonomin
opinnoille oli Markkinointiinstituutissa suorittamani
euromarkkinoinnin tutkinto,
joka antaa valmiudet kansainvälisiin markkinointitehtäviin.

OPISKELU

Mielipide

Kirjoittajan mielestä opiskelijoita, työnantajia ja
yhteiskuntaa hyödyttäisi nostaa opiskelijoiden
tulorajaa. Kuva: Suvi Kamppuri

Hyvinvointi -Suomen ikärakenne muuttuu koko ajan ikääntyvään suuntaan. Tasavallan
presidentin itsenäisyyspäivän
vastaanotolla näimme konkreettisesti virkeitä yli sata vuotiaita.
Ajatelkaapa: moni nyt työssä

oleva ja pian eläkkeelle jäävä
saattaa olla kaksi–kolmekymmentä vuotta vielä eläkkeellä,
miltein toisen työuran verran.
Yhteiskunnan kannalta se on
suuri haaste.
Olemme siirtymässä ikäihmisten yhteiskuntaan. Toivottavasti pystymme ylläpitämään
ikäystävällistä, toimivaa ja tasaarvoista
palvelujärjestelmää
koko maassa.
Eläkeläisköyhyys ei ole uusi
ilmiö. Riippuu monista tekijöis-

Tarvitaan
demokraattinen ja
yhtenäinen
malli, jonka
puitteissa maakunnat voivat
rakentaa sopivia ratkaisuja.

Moni opiskelija tekee opintojensa ohessa töitä tai palkallista harjoittelua. Tällä pyritään
yleensä oman tulotason nostamiseen, työssäoppimiseen ja
työkokemuksen hankkimiseen.
Opiskeluaikana luodaan suhteita työnantajiin ja valmistellaan
omaa tulevaisuutta työelämässä. Työnteko voi tarjota myös
vaihtelua kirjojen ääressä istumiselle ja laajentaa opiskelijan
sosiaalisia verkostoja. Työskentely opintojen ohessa tarjoaa
siis taloudellisen hyödyn lisäksi
myös kosolti aineettomia etuja
opiskelijalle.
Opiskelijat kuluttavat rahaa

Kuva: Eläkeliitto

tä riittävätkö eläkkeet oikeasti
kunnon toimeentuloon (lääkkeet, hoidon tarve, matkakulut,
asumiskustannukset, läheiset).
Toisaalta yhteiskunnalla on aina
mahdollisuus tulla sosiaaliturvan kautta tarvittaessa apuun,
mutta osaavatko tai haluavatko ikäihmiset siihen turvautua
vai sinnittelevätkö liian kauan
oman kuntonsa kustannuksella.
On oikeutetusti aloitettu
keskustelu eläke- ja sosiaaliturvan uudistamisesta. Se ei saa

Opintotuen tulorajan nostosta
hyötyä koko yhteiskunnalle
Tiltu Taimela
ammattikorkeakouluopiskelija,
Joensuu

Suomi ikääntyy - mikä neuvoksi?
Lea Tolonen
Eläkeliiton liittohallituksen
jäsen,
Hannan äiti,
Joensuu

Opiskelijana
olin määrätietoinen ja asetin
itselleni tavoitteita.
Opinnäytetyöni esityspäivän löin lukkoon jo
ensimmäisenä opiskeluvuonna.

pysähtyä vain eläkeindeksistä
puhumiseen, vaan myös tasa-arvoisempaan pienien eläkkeiden
ja pienien sosiaalisten tukijärjestelmien korottamiseen.
Ikääntyvien elämänlaadun
kannalta on turvattava mahdollisuus laadukkaaseen kansalaistoimintaan, josta löytyy
tilapäisiä auttajia, yhdessäoloa
ja elämäniloa.

niin asumiseen, elämiseen kuin
viihtymiseen. Heidän tulonsa vaikuttavat suoraan siihen,
kuinka paljon heillä on varaa
kuluttaa yhteiskunnan tarjoamiin palveluihin. Niin sanotut
”ylimääräiset tulot” vaikuttavat positiivisesti opiskelijoiden
ostovoimaan ja tukevat näin
myös yleistä talouskasvua. Viime aikoina tapahtunut nopea
vuokratasojen nousu on nostanut myös opiskelijoiden asumiskustannuksia ja monelle se on
tarkoittanutkin muista kuluista
karsimista.
Monet yritykset ja muut työnantajat hyötyvät merkittävästi
sesonkiluonteisissa töissä käyvistä opiskelijoista. Loma-aikoina tuurauksia tekevä opiskelija
jatkaa monesti mielellään töiden tekoa myös opintojensa rin-

Passikuvat ilman ajanvarausta
heti mukaan!
Passikuvat sähköisenä tai
paperikuvina (6 kpl) 15,Molemmat yhteensä 20,-

Karelia — Laser Ky
Asemakatu 4, 83500 Outokumpu
Puh. 050 3838237
Avoinna ma-pe 9.30-17

Jalkojenhoidon ammattitutkinto / lähihoitaja
Varaa aikasi puh: 0505550407 tai sirpa.valtonen@telemail.fi

nalla ja voi tarjota näin arvokasta työpanostaan osa-aikaisena
työntekijänä. Opiskelijan tulotaso useimmiten nousee opintojen edetessä, kun osaamisen
kartuttua palkkataso kohoaa ja
harjoitteluiden määrä kasvaa
suhteessa muihin opintoihin.
Onko siis mitään järkeä, että
opiskelija joutuu vuoden aikana jatkuvasti seuraamaan omia
tulojaan herkeämättä, jottei
tuloraja ylity ja seuraava kevät
mene tukia takaisin maksaessa?
Kaikkia osapuolia, niin opiskelijaa, työnantajia kuin yhteiskuntaa hyödyttävämpää olisi nostaa
nykyistä tulorajaa reippaasti ja
tarjota näin opiskelijoille mahdollisuus
huolettomampaan
työntekoon opiskeluiden rinnalla.
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Liikunnan riemua koko
perheen laskiaisriehassa
Perheitä kokoontui mukavasti laskiaissunnuntain
tapahtumaan Outokummun jäähallille.

Hannan matkassa
Äitiys. Kolme rakasta tytärtä.
Harrastukset. Eläimet ja puutarha antavat
voimaa.

Laura 1997
Noora 2000

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

Hyvä koulu, kulkuyhteydet ja harrastukset ovat tärkeitä Sanna Kervolalle. Sylissä
1-vuotias Alma.
olisi aina mieluisia. Ponit ovat (8) ovat löytäneet painiharrasTeksti ja kuvat
olleet raviponeina ja menesty- tuksen pariin, lisäksi Maisa harKatariina Kamppuri
neet, mutta nyt harrastan niiden rastaa sirkusta, palokuntanuoria
kanssa enemmän valjakkoajoa, ja käy äidin mukana avantoHanna Huttusen tukiyhdistys omistaja Jutta Iman kertoo.
uinnissa. Hanna-Kaisa on tyytyjärjesti laskiaissunnuntaina per- Tapahtumissa käymme sil- väinen Outokummun varhaisheille suunnatun talviriehan Ou- loin tällöin, poneille se ei ole fyy- kasvatus- ja terveyspalveluihin
tokummun jäähallilla.
sisesti raskasta vaan vaatii hen- sekä kouluun.
Jäällä nähtiin puolen tunnin kistä kestävyyttä. Tapahtumissa
Lieksasta Outokumpuun loOutokummun taitoluistelijat Anna Keronen ja
välein Outokummun taitoluis- on mukava käydä näiden hyvin mailemaan tulleet Mikko KarKatri Kiviranta esiintyivät jäällä.
telijoiden esitys. Esitysten välis- kättäytyvien ja ystävällisten po- junen ja Elli Pyykkö liputtavat
sä taitoluistelijat antoivat jäällä nien kanssa, Iman jatkaa.
lapsiperheiden tukiverkoston
opastusta ja auttoivat perheen
puolesta, joka on ollut yksi syispienimpiä.
tä muuttaa synnyinkuntaan
Hanna Huttusen Pohjois-Kar- Harrastukset ja
Lieksaan. Tukiverkoston lisäksi
jalaa kiertävä vaalitiimi paistoi hyvä koulu
edulliset
asuinkustannukset
makkaraa, tarjoili kahvia ja jakoi
saavat kiitosta.
tärkeitä perheille
esitteitä. Ihmisiä oli liikenteessä
- Meillä molemmilla on myös
paljon, makkaroita paistettiin
työpaikat Lieksassa, vaikka työlTapahtumassa haastateltujen listyminen syrjemmässä onkin
300 kappaletta.
- Ihmisiä oli mukavasti pai- vanhempien toiveina asuin- aina kysymysmerkki. Onneksi
kalla, 350-400 henkilöä kävi paikkakunnan suhteen nousivat työn saanti on kohdallamme
jäähallilla. Tällaisia näiden ta- esille harrastusmahdollisuudet, onnistunut, Pyykkö iloitsee.
pahtumien tuleekin olla, ei tyl- hyvä koulu ja päivähoito.
- Lapsemme Iivo (4) ja Elmo
- Täällä Outokummussa on (7) harrastavat jääkiekkoa Liek- Justiina ja Hertta syövät heinää odotellessaan
sää pönötystä vaan rentoa ja
mukavaa yhdessäoloa, summaa paljon harrastuksia. Olemme san kiekkojunnuissa ja tulimme uusia kyytiläisiä.
joutuneet jo karsimaankin niitä nyt katsomaan millainen jäähalHuttunen.
Parannettavaa
kun aika ei riitä kaikkiin, kertoo li täällä Outokummussa oikein musiikkia eikä mikään ole kovin ulkopuolelle.
Hanna-Kaisa Surakka. Hanna- on. Lieksasta löytyy paljon har- kallista, paikkojakin riittää. Ehkä löytyisi myös koulukuljetuksista
Kaisan lapset Viivi (6) ja Maisa rastuksia lapsille. On liikuntaa ja erikoisemmat baletit ja sen sel- niin ettei pienten lasten tarvitJustiina ja Hertta
laiset puuttuvat, Pyykkö lisää.
sisi kävellä yksin pimeässä pyihastuttivat
Outokumpulaiset Sanna ja säkille.
Lauri Kervola ovat liikentessä
Koko ikänsä OutokummusAlman (1) ja Elnan (3) kanssa. sa asunut Juha Rissanenkin
Shetlanninponit Justiina ja HertElnan teki mieli luistelemaan nostaa tärkeäksi asuinpaikkata antoivat rekikyytiä lapsille
jäähalliin.
kunnan valintaan vaikuttavaksi
jäähallin pihalla.
- Outokummussa on hyvä pe- asiaksi hyvän koulun. Hän pitää
- Nämä ponit monipuolisia
ruskoulu, lukion säilyvyys mie- kotikaupunkiansa viihtyisänä.
harrasteponeja. Justiina ja Herttityttää, Sanna Kervola poh- Ihmiset tekevät tästä paita ovat tulleet minulle 3-vuotiaitii. Kervola haluaisi enemmän kasta viihtyisän, Rissanen pena, Justiina on nyt 14 ja Hertta
harrastusmahdollisuuksia alle rustelee.
12. Näillä poneilla on hyvä työJuha Rissanen viihtyy Outokummussa.
kouluikäisille, etenkin virka-ajan
moraali, vaikka työtehtävät eivät

Hevoset ovat
olleet aina
osa elämääni,
aiemmin työnä, nyt
harrastuksena.

Veera 2009

Puutarhan
hoito on
rentouttava
ja palkitseva
harrastus.

Onko Suomi sittenkään
perheystävällinen maa?
Hanna Huttunen
Jokainen perhe on kohdannut
omalla kohdallaan tilanteen,
että apu arkeen on enemmän
kuin tervetullut. Tuo avun tarve voi olla eri tasoista, lyhyt tai
pitkäkestoista, vaativaa tai vain
pientä vertaistukea. Perheitä on
monenlaisia ja avun tarpeet tätä
myöten erilaisia.

Vaativa
vanhemmuus
Vanhemmuus on vaativa laji. Tämän on varsinkin moni murrosikäisen rajojaan koettelevan ja
samalla rakkautta kaipaavan teinin vanhempi todennut. Saman
aikaisesti mahdollisten omien
”aikuisten ongelmien”, kuten
haasteellisen työn tai rahahuolien kanssa painiessa vanhemmuus voi vaatia paljon. Näin voi
käydä itseään vahvoiksikin tituleeraville ihmisille. Kädenvääntö
arjen kanssa voi olla niin uuvuttavaa, että omat voimat eivät
enää riitä, ja lastenkasvatuksen
työkalupakki saattaa levitä.
Näin voi käydä myös pienten
lasten kanssa perhepolkuaan
aloitteleville aikuisille tai periaatteessa, missä vaiheensa matkaa tahansa.

Ajatuksiani ajankohtaisista
teemoista
Vanhemmuuden tukiverkot saatava
kuntoon.

Yhteiskunnan
tukiverkosto
kuntoon
Turvaverkko on suojaväline,
mikä ottaa vastaan pudonneen
henkilön vähän ennen maankamaraa. Tukiverkko puolestaan
on esim. kasvihuoneessa oleva
rakennelma, jota myöten kasvit
kasvavat, tuottavat satoa ja voivat hyvin.
Yhteiskuntamme apu perheille muistuttaa nykyään valitettavasti liian paljon tuota
sirkuksen turvaverkkoa. Apu
tulee ja sitä myös haetaan valitettavan myöhään, silloin kun
trapetsilta on jo pudottu. Tästä
on esimerkkinä jatkuvasti lisääntynyt lasten huostaanottojen määrä.
Yhteiskunnan
tukiverkon
laatu ja langanpaksuus vaihtelee paljon jo alueittainkin. Kotiapu, neuvolapalvelut, koulujen
palvelut ja sosiaalitoimen palvelut eivät suinkaan ole samoja
laadullisesti ja määrällisesti joka
puolella Suomea.
Perheiden omista tukiverkostoista
merkittävimpinä
voidaan pitää isovanhempien
suurta ja tärkeää osaa lastenlasten arjessa. Puhummekin aivan
liian vähän siitä yhteiskunnallisestikin tärkeästä työstä mitä
mummot, ukit, muorit, vaarit,

Hannan ajatuksia

Lapsiperheiden kotipalvelu helpommin
saavutettaviksi.
mummit ja papat tekevät yhteiskuntamme hyväksi.
Valitettavasti kaikilla perheillä ei ole tätäkään voimavaraa käytettävissä. Työn perässä
muuttaneilla perheillä on suuri
osa sukulaisista ja ystävistäkin
saattanut jäädä entiselle kotiseudulle.
Kun tähän pakettiin yhdistetään vielä kaavailut, että valtio
ohjaisi entistä tiukemmin sitä,
kumpi vanhempi hoitaa lapsia
kotona ja kumpi käy töissä, voi
arkinen palapeli muuttua liian
vaikeaksi koota.

Vanhemmuuden tukeminen läpi kasvuajan,
murrosikäisten vanhemmille tukea.
Kotihoidon tuki 3 vuotta, sitä ei tule missään nimessä lyhentää.
Päivähoidon aikaperusteisuus on mielestäni toimiva asia ja se tulee yhtenäistää
valtakunnallisesti.
Perheiden päätettävä
vanhempainvapaan käytöstä itsenäisesti.
Työnantajalle parempi kompensaatio
vanhempainvapaasta.
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ELÄMÄ ON YMPYRÄ – ASIOILLA ON TAPANA KIERTÄÄ TAKAISIN, NIIN HYVÄSSÄ KUIN PAHASSA

Kuva: Tiina Heikkinen

Mitä metsä meille merkitsee?

METSÄ JA MAATALOUS

1

2

3

4

Kuva: Katariina Kamppuri

Suomalainen
metsäosaaminen
Suomalaista osaamista kunnioitetaan maailmalla. Tietoisuutta tulisi edelleen lisätä,
Suomi ei voi yksin ”pelastaa maapalloa”.
Työllisyys
Metsät työllistävät. Metsä on minullekin työ.
Savo-Karjalalle ja Suomelle metsä on elinkeinon
tukiranka, jonka varaan myös monia tulevaisuuden investointeja ja työpaikkoja rakennetaan.
Matkailu ja elämykset
Matkailulle metsät ovat valtava mahdollisuus. Matkailun ympärille olisi mahdollisuus
kehittää lisää liiketoimintaa.
Vapaa-aika
Suomalaisille metsä on vapaa-ajanviettopaikka.
Meille savokarjalaisille metsä merkitsee paljon.
Itsekin asun metsän äärellä, kävelen ja liikun paljon metsissä. Marjastus, sienestys ja metsästys
ovat osa suomalaisuutta.

Mielipide

Mene metsään
Teksti ja kuvat

Jani Savolainen
metsäopetuksen lehtori,
Valtimo
On ilo huomata metsänhoitotöiden kasvanut kiinnostavuus
metsätilallisten parissa. Metsänhoitotyöt olivat taantumas-

sa ja lähestulkoon kuolemassa
sukupuuttoon. Asiantuntevalla
valistuksella sekä koulutuksella
on asia saatu käännettyä positiivisempaan suuntaan.
Paljon puhutaan metsän
omistuksien kaupunkilaistumisista sukupolven vaihdosten
myötä. Muutamia vuosia sitten

kuulin ihmisten puhuvan varsin
kovaan ääneen siitä, miten perintöjen mukana metsäomistus
muuttaa maalta kaupunkiin. Tämän seurauksena saatiin aikaan
varsin negatiivinen kuva metsänomistajuudesta.
Mielestäni metsänomistajien moninaisuus pitäisi nähdä
voimavarana metsätaloudelle.
Lähtökohtanahan on, että metsiä tulisi hoitaa ekologisesti,
taloudellisesti ja sosiaalisesti
kestävällä tavalla. Jos metsänomistajat ovat homogeenisiä ei
ole odotettavissa suuria tavoitteellisia erilaisuuksia metsänhoidossa. Mutta kun omistukset
siirtyvät maalta kaupunkiin on
tavoitteellisuudetkin todennäköisesti erilaisia.
Huolena voidaan pitää metsätilojen pirstoutumista. Perheiden omistamat metsätilat ovat
kooltaan noin kolmenkymmenen hehtaarin kokoluokkaa, ja
jos perikunnat tulevaisuudessa
pilkkovat tilat tulee alle kymmenenhehtaarin tiloja paljon. Toki
tilakauppojen myötä isompia
tilakokonaisuuksiakin on perustettu.
Myös
yhteismetsäomistus
on alkanut kiinnostamaan yhä
enemmän. Tämä metsänomistajuus avaa ovia myös koulutukselle. Itse toimin toisella asteella

Hannu Mikkilä
58, Nurmes
Nokioita tulee ja menee, mutta metsä
kasvaa aina. Metsään voi aina luottaa.
Seija Vauhkonen
68, Heinävesi
Asun metsän äärellä, marjastan ja
sienestän. Metsässä olen kotonani.

Kuva: Leila Kontkanen
Leila Kontkanen
36, Outokumpu
Rauhoittumista, puhdasta ilmaa,
rauhallisia luonnon ääniä ja hiljaisuutta. Stressi helpottuu luonnossa liikkuessa. Ratsastan ja kävelen metsässä.
Pia Hiltunen
45, Lieksa
Rentoudun metsässä, se on henkireikäni. Kesällä marjastan ja sienestän
paljon.

Laura Lievonen
22, Joensuu
Metsä on rauhoittumisen paikka.
Se helpottaa stressiä.

Kerttu
6, Outokumpu
Linnut, puut, kukat, metsässä on kiva
olla. Tykkään käydä poimimassa sieniä
ja marjoja.
Anna Vauhkonen
41, Heinävesi
Elinkeino. Perinteiden vaaliminen.
Rauhoittuminen. Fyysinen työ.

METSÄ JA MAATALOUS

Janne Pakarinen
44, Liperi
Metsä merkitsee minulle elämää ja
rauhaa. Luontoäidin helmassa on paikka
rauhoittua. Oikein käytettynä metsä
on elinkeino. Metsästä saa ekologista
rakennusmateriaalia. Metsä on maaseudun, eläinten ja luonnon monimuotoisuuden elinehto.

Riitta Ward
48, Rääkkylä
Metsä antaa perheellemme paljon
hyvinvointia; mielenrauhaa ja ihmeitä.
Fyysinen keho puolestaan saa kuntoilua, marjoja ja sieniä. Metsä on meidän
koti.

Hannan ajatuksia

Haluatko syödä tulevaisuudessakin kotimaista ruokaa?
metsäopetuksen lehtorina ja
voin todeta asenteiden metsänhoitotöitä kohtaan muuttuneen
positiivisempaan suuntaan.
Raivaussahatyöt maistuivat
sille kuuluisalle pakkopullalle ja
moottorisahatöihin lähdettäessä oli selkä vähintään kahdesta
kohdasta poikki. Asenteet ovat
kuitenkin muuttuneet ja nyt
tuntuu siltä, että opiskelijat jopa
tykkäävät olla metsässä.
On helppoa opettaa metsänhoidon tärkeyttä, kun opiskelijat
ovat ”otti päällä”. On muistettava, että metsätalous on tärkeä
osa suomalaista kansantaloutta.
Metsiin kohdistuvat ja perustuvat biomassojen hyödyntäminen, matkailu ja virkistyskäytön
kasvu tuo uusia mahdollisuuksia
puuntuotannon rinnalle.
Nykypäivänä metsien käytölle on asetettu monipuolisempia
tavoitteita, jotka mahdollistavat
monipuolisemmat
mahdollisuudet metsien hyödyntämiselle. Omista opiskelijoistani noin
kaksi kolmesta harrastaa jotain
metsään liittyvää, suurin osa
metsästystä. Olen tullutkin siihen tulokseen, että päivittäisen
liikunta-annoksen haku metsälenkiltä on kaikkein vaivattomin.

Hanna Huttunen

Metsänomistajien
moninaisuus on
mielestäni voimavara, ei negatiivinen asia.
Metsäomistuksen muuttaessa
osin maalta kaupunkiin kasvavat tavoitteellisuudetkin.

Metsä on minulle
paljon. Näen sen työn
lisäksi monelta eri
kulmalta. Metsä
voimaannuttaa,
rauhoittaa ja on
rentouttava turvaja lepopaikka.

Sote-sodan ja kaatuvien puiden
melskeessä on tärkeä ihmisryhmä jatkanut puurtamistaan.
Suomalaiset maatalousyrittäjät
mahdollistavat sen, että voimme syödä suomalaista ruokaa.
Keskustelu on keskittynyt tällä hallituskaudella pitkälti suurten uudistusten läpiviemiseen.
Maanviljelijöiden traktorimarssin silmiin tuomat kyyneleet
tuntuvat jo kuivuneen.
Aloitin yrittäjäurani 25 vuotta sitten hevostalousyrittäjänä
ja viljelemällä kotitilani peltoja.
Peltopinta-alojen laskeminen,
satelliittikarttojen valojen ja
varjojen tulkitseminen, tarkastuksiin valmistautuminen, tukien hakeminen ja ennen kaikkea
niiden epätoivoinen odottaminen olivat suuri osa elämääni.
Luomuviljatilan emäntänä asiat
vain korostuivat, ja säiden kanssa taistelu sai aivan uudet mittasuhteet. Tiedän siis, mitä on olla

suomalainen maatalousyrittäjä
ja ruuantuottaja.
Kotimainen ruoka on monelle itsestäänselvyys. Se vain tulla
tupsahtaa kaupan hyllylle. Näkemättä jää koko se historian ketju, mitä ostopäätöksen edeltävä
aika pitää sisällään.
Suomalainen maanviljelijä ja
ruuantuottaja on omavaraisuuden kannalta tärkeä, mutta valitettavan aliarvostettu tekijä.
Maatalous tarvitsee tuekseen
päätöksiä, joiden varaan yrittäjät
voivat rakentaa liiketoimintansa
ja tehdä investointinsa pitkälle
tulevaisuuteen tähdäten. Epävarma tukijärjestelmä sekä pienet tuottajahinnat yhdistettynä
tämänhetkiseen epätietoisuuteen hallituksen kokoonpanosta
eivät ainakaan helpota viljelijän
tuskaa.
Miltä näyttäisi maatalousyrittäjän maailma lihaverotusta
kannattavan Antti Rinteen ja
vihreiden yhteisen hallituksen
aikana?

VELJEKSET KUOKKANEN OY
Outokumpu puh. 050 555 5795

Hanna Huttunen

Fakta
Tällä hetkellä kotimaista puuta käytetään noin 72
miljoonaa kuutiota vuodessa.

Suomen
puuston
määrä on

2,5
miljardia
kuutiometriä.

Vuotuinen kasvu Suomen metsissä on 107 miljoonaa
kuutiometriä.
Toteutuneet hakkuut ovat 86 % kestävistä hakkuumahdollisuuksista.
Vapaaehtoinen metsäsertifiointi kattaa yli 90 % Suomen talouskäytössä olevista metsistä ja Suomessa on yli
puolet EU:n tiukasti suojelluista metsistä.

PALVELEVA RAUTAKAUPPA

VITSET
KAIKKI MITÄ TAR
ISEEN
M
A
T
N
E
K
A
R
I
A
T
N
II
T
KO
LIKOIMAT
- JA MAATALOUSTUOTEVA
LAAJAT PUU-, RAKENNUS
MPU.FI
WWW.PUUKEIDASOUTOKU
Avoinna ma–pe 8–17 la 9–13
Puh. 010 820 1340, Kuopiontie 97 B, 83500 Outokumpu
WWW.PUUKEIDASOUTOKUMPU.FI

PUUKEIDAS, OUTOKUMPU

(puhelunhinta 8,21 snt/ puh + kiinteästä verkosta
5,90 snt/ min tai matkaviestinverkosta 16,90 snt/ min)
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ASIAT PARANEVAT TEKEMÄLLÄ - YHDESSÄ

Vähemmän on enemmän

Maapallon peltoalasta noin 40 % on niin karuja, että niitä voidaan käyttää
ihmiselle sopivan ruuantuotantoon vain märehtijöiden avulla. Kuva: Tiina Heikkinen

Erkki Räsänen
laulaja-näyttelijä,
Maarianvaara
Joensuun kupeella, Kontiolahden puolella sijaitsee Kulhon
kylä. Kesäisin siellä toimii pieni,
sympaattinen tanssilava, jossa
minulla oli ilo käydä viime elokuulla. Viehätyin suuresti lavan
ilmapiiriin, tummenevan illan
tunnelmaan yleisön, esiintyjien
ja topakan talkooväen kesken.
Sen saavuttamiseksi ei tarvittu
isoja viihdekoneistoja, suureellisia puitteita eikä valtaisia ihmismassoja. Pieni oli kaunista, yhteen kokoontumisen ja yhdessä
olemisen kokemus riittivät.
Vastaavia kokemuksia oli
menneenä suvena useita, kuten
Sarvikummun lavalla Heinävedellä, tuolla viimeisen päälle
perinteisellä, vanhan hyvän ajan
kokoontumispaikalla, keskellä
metsää, mutkaisen hiekkatien
varrella, jonne kuin tyhjästä il-

On korkea
aika oppia
etsimään tyydytystä henkisistä
arvoista, yhdessä tekemisestä,
yhteisen ilon ja
hyvän tavoittelusta.

Mielipide

Hiilineutraali maidontuotanto
Jarno Kämäräinen
maitotilayrittäjä,
Kiuruvesi
Kansainvälisen ilmastopaneelin
IPCC:n viimesyksyisen raportin
julkistamisen jälkeen keskustelu
ilmaston lämpeämisen rajoittamisesta on ollut varsin voimakasta. Aihe on tärkeä ja tulee
vaikuttamaan tulevaisuudessa
elämiseemme joka alalla.
Keskustelua on leimannut
halu hakea syyllinen jostain
muualta kuin omasta itsestä.
Keskustelu on vaikuttanut olevan kuin Pekan peluuta, Pekkaa yritetään työntää koko ajan
muille. Ratkaisua ei ole haettu
omaa toimintaa kehittämällä,
vaan todistamalla muiden olevan syyllisempiä kuin itse.
Elintarviketuotannosta
on
haettu ilmastosyyllisiä karjataloudesta. Kotimaista tuotantoa
arvioidaan globaalien ongel-

mien perusteella. On totta, että
naudat päästävät metaania, joka
on ilmastokaasu. On myös totta, että maapallon peltoalasta
noin 40 % on niin karuja, että
niitä voidaan käyttää ihmiselle
sopivan ruuantuotantoon vain
märehtijöiden avulla. Maailman
väestö kasvaa 10 miljardiin, joten nurmialueita ja märehtijöitä tarvitaan ruoantuotantoon
myös tulevaisuudessa kasvisruoan rinnalla.
Olennaista on, että nurmesta jalostettu maito ja liha tuotettaisiin mahdollisimman resurssiviisaasti sellaisilla alueilla,
joilla on riittävästi vettä – kuten
meillä Suomessa. Suomessa on
lähdetty kehittämään viljelytapoja aikaisempaa ilmastoystävällisempään suuntaan. On eri
asia hiilensidonnan kannalta
arvioida nautaa kuin yhdessä
nautaa ja nurmea. Suomalainen
nautakarjatalous perustuu nurmen hyväksi käyttöön nauto-

jen ruokinnassa. Nauta päästää
metaania, joka on ilmastokaasu,
mutta ruokinnan perusta nurmi
sitoo hiiltä, jolloin ollaan lähellä
hiilineutraaliutta.
Erona maailmanlaajuisiin toimijoihin on se, että Suomessa
lehmät syövät pääsääntöisesti
nurmea, kotoista viljaa ja valkuaistäydennyksenä rypsiä. Täällä
ei syötetä soijaa.
Maailmanpolitiikan epävarmuus
on
kasvanut
viimeisen
vuosik ymmenen aikana merkittävästi.
Ta k a v u o sina
arvioitiin kansainvälisen
työnjaon
perusteella,
ettei meillä Suomessa kannata
panostaa maataloustuotantoon,

koska on olemassa viljelylle
suotuisampia olosuhteita. Nykymaailman trendi on oman
maan tuotannon suojaaminen.
On tärkeää jo huoltovarmuuden
perusteella pitää huolta riittävästä kyvystä tuottaa itse ruokaa
oman maan tarpeisiin.
Huoltovarmuuden perusteella me tarvitsemme Suomessa
märehtijöitä riittävän ravinnon
tuottamiseen. Hiilihydraatteja
voimme tuottaa kasvispohjaiseen
ravintoon
pohjautuen, mutta proteiinin
tuottaminen
ihmisille
soveltuvassa
muodossa ilman märehtijöitä on äärimmäisen
epävarmaa. Toimimme
maatalouden pohjoisilla
äärirajoilla, missä ihmisille soveltuvan proteiinin
tuottaminen on vaikeaa
eteläisen Suomen ulkopuolella.
Maito muodostaa maatalou-

On
tärkeää
pitää huolta
riittävästä
kyvystä
tuottaa itse
ruokaa oman
maan
tarpeisiin.

den selkärangan Itä- ja PohjoisSuomessa. Maito muodostaa
40 prosenttia maatalouden
markkinatuloista koko maassa,
Itä- ja Pohjois-Suomessa 65 –
80%. Ilman maidontuotantoa
meillä ei ole naudanlihantuotantoa ja rehuvilja jouduttaisiin viemään ulos. Maidontuotannossa meillä on laatuetu ja
tuotekehitysetu muihin nähden.
Rehuviljantuotannossa
meillä on huonommat sadot ja
ulos viedessämme joudumme
maksamaan rahdin vähintään
Keski-Eurooppaan. Se, että maidontuotanto on maatalouden
selkäranka Suomessa, takaa
myös yhteiskunnan toimivuuden taajamien ulkopuolella.
Kokonaisuudessa
elintarviketuotanto ja etenkin maidontuotanto on tulevaisuuden
juttu.

mestyi suvesta nauttivia, auringon paahtamia ihmisiä läheltä ja
kaukaa.
Maarianvaaran poikana en
malta olla mainitsematta meidän kesäteatteriamme, joka kesästä toiseen osoittaa, että tärkeintä ei ole suuruus ja paljous
vaan esittävän näyttämötaiteen
yhteisen elämyksen toteuttaminen vähäisillä resursseilla, kekseliäillä ideoilla.
Viime kesän jälkeen jäin miettimään, että näiden yhteisten
kokemusten takana oli aktiivisten yhteisöjen toiminta. Ihmiset
käyttivät omaa aikaansa, omaa
panostaan yhteisen asian eteen,
antaen hyvää muille, samalla
saaden sitä itselleenkin.
Ihmiskuntamme tärkein arvo
ja tyydytyksen lähde tuntuu
olevan materialismi, suuruuden

ihannointi, kasvava kulutus, nopea taloudellinen menestys ja
jatkuva talouden kasvu. Kuka
uskoo, että tällainen arvojärjestys kantaa loputtomiin, ilman
tuhoisia seurauksia? Moniko uskoo sen tuovan kestävää onnea
ja tyydytystä? Ilman perusteellista arvojärjestyksen muutosta
emme enää pitkälle pötki.
Siksi sekä meillä että muualla
on korkea aika oppia etsimään
tyydytystä henkisistä arvoista,
yhdessä tekemisestä, yhteisen
ilon ja hyvän tavoittelusta vähemmällä, pienimuotoisemmin.
Lopulta tällaisesta ajattelutavasta hyötyisivät luonto ja ihmiset,
lähellä ja kaukana.
Vähemmästä
voi
saada
enemmän. Pienuus on usein
suuruutta kauniimpaa ja kestävämpää.

Sähkösuunnittelu, -asennukset,
huollot
Murtohälytinjärjestelmät
Antenni- ja tietoverkkoasennukset
Sähkötarvike ja varaosamyynti

Öljypoltinkorjaukset
Kaasuasennukset
Kylmä- ja kodinkoneiden
korjaukset
Kuntotarkastukset

Kauneudenhoitopalvelut Outokummussa

Milla Stenman
MAKEUP ARTIST

Meikkitaiteilija
Milla Stenman

Varaa aika
044 055 2735
www.merjavanska.fi

Juhla- ja häämeikit,
meikkiopastukset
Microblanding
Ripsipidennykset

www.millastenman.fi

Kummunkatu 6 C 10
83500 Outokumpu

Käsityöalan erikoisliike
www.palttina.com
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VALOA POLITIIKKAAN

Minulle on suuri
merkitys sillä,
että voin työllistää ihmisiä. Yksin
kukaan ei pärjää. Vahva työyhteisö on yhtä
kuin vahva yritys.

Yrittäjyys. 25 vuotta kokemusta.

30.11.1993
Ensimmäinen
yritykseni
Ostin ensimmäisen yrityksen kiinteistöt konkurssipesästä ja aloin
rakentamaan ”raunioille”. Viljelin
kotitilan peltoja ja olin hevosyrittäjänä noin 10 vuotta. Maatalousyrittäjyys tarkoitti minulle pitkiä päiviä
pienellä palkalla.

2017
Yrittäjyyspalkinto
Yrittäjänä pidän vastuusta ja
päätöksenteosta. Jos joku menee
pieleen, on peiliin katsomisen
paikka.

2006
Puukeidas -yrittäjä
Lähtökohtana minulla oli heti
alkuun yrityksen määrätietoinen
ja pitkäjänteinen kehittäminen.
Kaikkeen avain on osaava, motivoitunut ja hyvä henkilöstö.

2018
25 vuotta yrittäjänä
Tällä hetkellä 90 %
Puukeitaan liikevaihdosta
muodostuu puutavaran tukkukaupasta. Olemme myös
maatalous- ja rautakauppa.

YRITTÄJYYS

Yrittäjille mahdollisuus perhevapaisiin
Eeva Ketvel
Suomen Yrittäjät,
viestintäpäällikkö
Vaikka vaaleihin on vielä hetki
aikaa, yksi on varmaa: vaalien
jälkeen valittavan hallituksen
on käytännössä pakko toteuttaa perhevapaauudistus. Nyt
lopettava hallituskin sitä yritti,
ja Suomen Yrittäjät oli vahvasti

mukana valmistelussa, mutta
uudistus kaatui poliittisiin erimielisyyksiin. Seuraavan hallituksen on pakko päästä sopuun,
jos naisten työllisyyttä oikeasti
aiotaan parantaa.
– Yksi ryhmä kaipaa uudistuksessa erityistä huomiota:
yrittäjävanhemmat.
Suomen
Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Suomen Yrittäjien syksyllä
2016 tekemään Yrittäjän sosiaaliturvakyselyyn vastanneista
yrittäjävanhemmista vain 54
prosenttia ilmoitti pitäneensä
lapsensa syntymän tai adoption yhteydessä perhevapaata.
Äideistä vapaata oli kyennyt
pitämään kuusi kymmenestä ja
isistä vajaa puolet.
– Vaikka yrittäjillä on oikeus

vanhempainpäivärahoihin, he
eivät pysty pitämään perhevapaita. Tämä ei ole tasa-arvoista,
Pentikäinen korostaa.
– Nykyinen perhe-etuusjärjestelmä ei siis kannusta yrittäjiä
kasvattamaan perhettään.
Järjestelmää pitää joustavoittaa niin, että myös yrittäjä voi
pitää perhevapaita eikä niiden
kustannukset lankea kohtuutto-

malla tavalla naisvaltaisten alojen työnantajille.
– Päivärahapäivät pitää voida
jakaa useampaan jaksoon ja nykyistä pidemmälle ajanjaksolle,
Pentikäinen konkretisoi.

Suurin osa
yrityksistä on
mikroyrityksiä
Suomessa on 283 934 yritystä (Suomen Yrittäjät, tammikuu 2019) ja lisäksi maa-, metsä- ja kalatalouden yrityksiä. Nämä yritykset työllistävät
1,4 miljoonaa ihmistä. 93,2 % yrityksistä on alle 10 henkilön yrityksiä,
niitä kutsutaan mikroyrityksiksi.
Outokummussa käsityökauppa Kangas Palttinaa pyörittävä
Paula Tuononen kertoo omasta yrittäjyydestään. Yrittäjänä
hänellä on menossa 14. vuosi.
Yritys työllistää omistajan lisäksi
osa-aikaisen työntekijän ja tarvittaessa myös puoliso auttaa.
Tuononen kuvailee yritystään
näin; ”Palttina on hyvänmielen
ja maakunnan parhaimpiin kuuluva käsityönalan erikoisliike.”
Putiikista löytyy monenlaisia
materiaaleja käsityön harrastajille: kankaita, lankoja, nauhoja
ja pikkunippeleitä.
Tuononen on ollut aktiivisesti
mukana Suomen Yrittäjien pai-

kallisyhdistyksen toiminnassa,
Outokummun Yrittäjissä. Hallituksen jäsen Tuononen on tälläkin hetkellä.
- Haluan mukana olla verkostoitumassa ja jakamassa yrittäjyyden ilot ja surut kollegoiden

1
2

3

Kannustavan verojärjestelmän: Verotuksen on tuettava yrittäjyyttä, yrittäjän riskinottoa ja yrityksen kasvattamista.
Rohkeita rakenneuudistuksia:
Työmarkkinauudistuksia on tehtävä määrätietoisesti.
Tukea yrittäjien hyvinvointiin:
Sosiaaliturvan on kannustettava yrittäjyyteen ja työntekoon.
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Vähemmän yrityssääntelyä:
Sääntelykustannuksia on vähennettävä 25 % vuoteen
2025 mennessä.
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Enemmän kansainvälisyyttä:
Ulkomaisen työvoiman palkkaamista on helpotettava.
Vahvempi Business Finland -verkosto tukee yritysten kasvua.

Teksti ja kuva Katariina Kamppuri
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Osaavaa työvoimaa:
Elinikäinen oppiminen pidentää työuria ja varmistaa työvoiman
saannin.
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Yrittäjälle uuden mahdollisuuden: On purettava esteitä, joita
yrittäjä kohtaa, jos takana on konkurssi tai maksuhäiriömerkintä.
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Ilmastonmuutoksen torjumista: Keskeisiä keinoja ovat päästökauppa, verotus, uusi teknologia ja kiertotalous.
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Enemmän maahanmuuttajayrittäjyyttä: Tarvitaan joustavuutta, jotta maahanmuuttajat pääsevät nopeammin kiinni työhön ja
yhteiskuntaan.

KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS
Kalevalainen jäsenkorjaus
MST- selkäterapia
Akupainanta
Akupunktio

Ajanvaraus: 0400 346 351

www.jasenkorjaus.fi
Metsäkoneurakointi
Voutilainen Oy

Teen töitä
rakkauvella

· Koneellinen puunkorjuu
· Rakennuksien purkutyöt
· Lavettikuljetukset
· Raskaan kaluston korjausja huoltotyöt

Mikä sai lähtemään
yrittäjäksi?

Mihin toivoisit
muutosta?

Yrittäjyys on ollut lähes puolet
elämäni ajasta mukana ja on
tuntunut hyvin luotevalta jutulta. Töitä tehhään isolla syämmellä ja rakkauvella.
Silloisesta työpaikastani minulle tarjottiin mahollisuutta
liikkeen vetämiseen, toimeen
ryhdyttiin.

Ainahan yrittäjä toivoisi lisää
tunteja vuorokauteen mutta se
lienee kaikille mahotonta ;) . Työt
ja touhut on vai suunniteltava
ja aikataulutettava oikein. Lisätyövoiman hankkiminenkin on
toisinaan haastavaa, kun alalla
usein yhdistyy monitaito-osaajia ja usein kaikki toimii pienesti
yksin, omassa yrityksessä. Mutta
näitäkin kannattaa hyödyntää ja
toimia hyvässä yhteishengessä
ja tukea toinen toistaan niin yrittäjänä kuin yhteistyökumppanina ja ystävinäkin.
Tokihan yrittäjyyteen on
muistettava omat velevotteet
ja haasteensa, mutta mitä se
elämä olisikaan ilman niitä ja
haasteet on tehty sitä varten
että niistä päästään yli. Niin isoa
haastetta ei voi rakentaa etteikö
siitä selevittäisi.

Metsäkoneurakointi
Voutilainen Oy

Oman yrittäjyyden olen kokenut
mielekkääksi työmuodoksi. Valikoiman liikkeeseemme saa valita juuri niitten toiveitten mukkaan mitä asiakkaat tarvitsevat
ja päivät saa muokata oman
jaksamisen mukkaan. Päivää voi
jatkaa joko aamusta tai illasta,
unohtamatta itsensä jaksamisen
huolehtimisesta.

· Koneellinen puunkorjuu
· Rakennuksien purkutyöt
· Lavettikuljetukset
· Raskaan kaluston korjausja huoltotyöt

Miltä toimialasi
tulevaisuus
näyttää?
Tulevaisuuteen ite katon
luottavaisin mielin, aina kuitenkin toivotaan alalle uusia
harrastajia ja tuotekäyttäjiä.
Käsillätekijöitä kannustaisinki
jatkamaan perinteitä ja opettamaan taitoja jäläkipoloville.
Useimmilla, eläköityvillä,
käsityökauppiailla on suurin
haaste tänäpäivänä saaha jatkajaa, ja nettimaailma on toinen haastaja, joten lopettavia
käsityöliikkeitä tulee olemaan
jatkuvasti paljon.
Valoisin mielin kohti kevättä ja kesän juhula-aikaa.
- Paula

p. 040 709 4609

 ha.voutilainen@gmail.com

WWW.KONEURAKOINTIVOUTILAINEN.FI

Yrittäjän näkökulma

Mikä on parasta
yrittäjyydessä?

jukkaxxkarkkainen@gmail.com
janne.karkkainen@netti.fi

kanssa. Meillä kaikilla on samantyyppisiä asioita jaettavana
toimialasta riippumatta, kertoo
juuri Liperin Yrittäjien kanssa
yhteiseltä reissulta eduskuntatalolta saapunut Tuononen.

Fakta

Suomi tarvitsee

Jukka 040 828 0524
Janne 0400 613 010



Hannan matkassa



12

p. 040 709 4609

 ha.voutilainen@gmail.com

WWW.KONEURAKOINTIVOUTILAINEN.FI
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ASIAT PARANEVAT TEKEMÄLLÄ - YHDESSÄ

Hannan matkassa
Politiikka. Halu vaikuttaa yhteisiin asioihin ja
yhteiskuntaan.
2015 ensimmäiset
eduskuntavaalit
2933 ääntä.
2017 toiset kuntavaalit
Ääniharava, valtuuston
puheenjohtajuus.
2013 PohjoisKarjalan
maakuntahallituksen
puheenjohtaja,
keskustan piirin
puheenjohtaja

2012 ensimmäiset
kuntavaalit
Valtuuston
puheenjohtaja.

Kuvassa vaalipäällikkö Anna Vauhkonen Hanna Huttusen
kanssa syksyllä 2018. Kuva: Katariina Kamppuri

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

Hannalla
on tiedossa maakuntamme kipukohdat
ja selkeä päämäärä, jonka
eteen hän on
tehnyt töitä jo
vuosia.

14.4.2019
eduskuntavaalit
2019.

Tammikuu 2019
Vaalivankkurit liikkeellä,
kierrämme
ympäri Savo-Karjalaa.

50-vuotis
syntymäpäivät.

Kampanjatunnelmia

Vaaliautomme
kutsutaan
nimellä
Hannes.

Makkarasoppaa
tien
päällä.

Vaalitiimi matkalla.

Ihmisiä tapaamassa.

Katariina Kamppuri
Kaisa Wallius on outokumpulainen lähihoitaja. Wallius on
työskennellyt hoitoalalla noin
20 vuotta. Nykyinen työpaikka
on tehostetun palveluasumisen
yksikössä vanhuspuolella.
Tehostettuun
palveluasumiseen siirrytään silloin kun liikuntakyky on heikentynyt niin
paljon, ettei kotona enää pärjää.
Muistisairaudet ovat myös hyvin
yleisiä tehostetun palveluasumisen piirissä olevilla.
- Työskentelin alkuun kotihoidon puolella. Työnkuva oli tuol-

ia.

Lämpimiä kohtaamis

Sananen sotesta

Vanhustyötä tekevä
hoitaja kaipaa muutosta
Teksti

Tervetuloa keskustelemaan
kanssani, seuraa tapahtumia
netistä www.hannahuttunen
.fi
tai Facebook -sivuiltani.

Hanna:

loin aika laaja, työhöni kuului
siivousta ja ruoanlaittoa. Pikkuhiljaa kotihoito alkoi painottua
enemmän hoitoon ja yhä huonompikuntoisia vanhuksia alkoi
olla kotona, kertoo Wallius muutoksesta.
- Tehostetun palveluasumisen puolella oli aiemmin puolestaan avustavaa henkilökuntaa töissä. Nyt hoitaja tekee
lähes kaiken keittiöhommista
siivoukseen, ihmisten hoidolle
jää vähemmän aikaa. Mielestäni hoitajia olisi tarpeeksi, mikäli
avustavaa henkilökuntaa olisi
käytössä, pohtii Wallius.

Uudistustyötä on jatkettava välittömästi.
Tehty valmistelutyö ei saa mennä hukkaan.
Omaishoitajien asemaa on nopeasti parannettava.

Keskustan mielestä mm.:
Lääkäriin on päästävä nykyistä nopeammin.
Jokaiselle on taattava laadukas ja inhimillinen hoito ja hoiva.
On parannettava etenkin perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluja.
Vanhusten- ja vammaistenhoito ja asumispalvelut on laitettava kuntoon.
Perheitä on tuettava ajoissa.
Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten palvelut on saatava kaikkialle Suomeen.
Keskustan tavoite on myös kaventaa ihmisten terveyseroja, ehkäistä ongelmia ja
sairauksia ennalta sekä tukea ihmisten omaa vastuunottamista.
Sotekeskusten on oltava ihmisten lähellä. Niiden palvelut toteutetaan
julkisina. Yksityinen, järjestöt ja osuuskunnat täydentävät hallitusti palveluja.
Sotekeskuksissa on oltava laajasti palveluja perhekeskuksista
hammashuoltoon sekä päihde- ja mielenterveyspalveluihin.
Hoitoketjujen oltava saumattomia.
Uudistus tulee toteuttaa maakuntapohjaisesti, 18 maakuntaa on sopiva määrä.

TUKESIN VALTUUTTAMA

Makkarat ja mausteet, pussit ja
paperit, mehut ja mukit, esitteet ja tulitikut, iloinen mieli
ja asenne. Kaikki tarvittava on
mukana. Tällä tarkistuslistalla
on lähdetty aamuisin tammi-

kuun 4. päivästä lähtien kohti
Savo-Karjalan vaalipiiriä.
Vaaliauto Hannes starttaa
ja siirtyy kohti Outokummun
Shelliä, josta kyytiin tulevat
päivän tukitiimiläiset. Tilaisuuksissamme on tavattu ja kohdattu tuhansia ihmisiä. Jokaisella
heistä on asiansa ja tarinansa
kerrottavana. Kaikille on aikaa.

Välillä tarinat ihmisten omasta
elämästä koskettavat syvästi.
Niin syvästi, ettei liikuttumiselta voi välttyä. Jokainen meistä
on arvokas yksilö, jonka täytyy
tulla kuulluksi. Ketään ei jätetä asiansa kanssa yksin, se on
kampanjamme keskeisin asia.
Hanna kysyi minua kampanjapäällikökseen loppukesästä.

Maakuntien välinen yhteistyö

Pirjo Smolander
Tuusniemi
Itä-Suomen maakunnille on
viime vuosina muodostunut
yhteinen tahtotila ja näkemys
alueen yhteistyöstä.

Nyt tarvitaan tämän yhteistyön konkretisointia entistä
enemmän myös valtakunnan
tason vaikuttamisella.
Meille kaikille tämä maakuntien välisen yhteistyön
lisääminen on elämisen mahdollisuuksien elinehto täällä
Itä-Suomessa. Meillä on ainutlaatuiset savolaiset ja karjalaiset kulttuurit ja toimintatavat,
joiden säilymiseksi me tarvitsemme alueeltamme edustajan
eduskuntaan.
Tarvitsemme eduskuntaan
äänitorven, joka tuntee tämän
savokarjalaisen kulttuurin ja
vahvuudet, jolle Ohtaansalmen
sillan ylittävä yhteistyö on arki-

päivää. Edustajan, joka on luonut valtakunnalliset verkostot
vuosien yhteiskunnallisella ja
poliittisella työllä, sekä valmiit
verkostot Savon että Karjalan
puolella. Edustajan, joka elää
itse Savo-Karjalan rajamailla.
Mikä on meidän äänestäjien
rooli tässä maakuntien välisessä yhteistyössä. Meidän roolimme on se tärkein:

käydään äänestämässä ja siten pidetään ItäSuomi muutoksissa mukana.

Hanna Huttunen, vaalilehti
maaliskuussa 2019
Julkaisija Maakuntien parhaaksi ry
Paino PunaMusta Oy, Joensuu 2019
Levikki 55 000
Graafinen suunnittelu ja taitto Katariina Kamppuri / Design Ilme
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EA -tarkastus
p. 0500 576 424

Anna Vauhkonen
Hannan vaalipäällikkö,
Heinävesi

KK

* varmennus- ja määräaikaistarkastukset (VTS)
* energiatodistukset (PEL)
* kuntotutkimukset
* lämpökamerakuvaukset (LK1)
* kosteusmittaukset
* tekninen isännöinti

Vaalipäällikön terveiset

YM

Vaalivankkurit liikkeellä.

M

ILJ

ÖMÄRK

T

Painotuotteet
Painotuotteet
1234 5678
4041-0619

Keskustelin asiasta perheeni
kanssa. Tiesin, että kampanja
tulee vaatimaan joustamista ja
päivät venyvät todella pitkiksi.
Jäin osa-aikaiseksi päivätyöstäni helmikuun alusta lukien,
jotta voisin keskittyä ja panostaa vaalityöhön enemmän. Nyt
sitä sitten mennään niin sanotusti urku auki kohti vaalipäivää

14.4.
Jokainen ehdokas tekee kampanjastaan oman näköisensä.
Niin minun ehdokkaanikin, Hanna. Hän on perehtynyt eteen
tulleisiin asioihin ja hänellä on
maakunnan kipukohdat tiedossaan. Hän on tehnyt vuosien
ajan töitä maakunnan eteen ja
hänellä on selkeä päämäärä.
Nyt on Hannan aika päästä
tekemään työtä meidän SavoKarjalan ihmisten eteen ja oltava meidän edunvalvojanamme
tulevat vuodet.
Lähde mukaan tekemään
Hanna Huttusesta kansanedustajamme! Pidetään huolta, että
äänemme ja tahtomme kuullaan seuraavalla kaudella eduskunnassa.
Yhteistyö terveisin,
Kamppanjaviäpel Anna

Kotikoivu
Riippakoivu, suuri, raskas,
jossain laulaa laulurastas.
Seuloo säitä,
lunta, jäitä,
mahtimyrskyt,
sateen tyrskyt.
Kutsuu suojaan,
kodin huomaan,
lapsen tiellä eksyneen.
Sadun lailla koivu, tähti,
opastamaan lasta lähti.
Yllä kulki,
syliin sulki,
katseen johti,
Isää kohti
valtateiltä kotiin vei.
Lea Tolonen

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

