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Joensuu
Pekka Puustinen

Kristillisdemokraattien listalta 
Euroopan parlamenttiin pyrkivä 
joensuulainen Jasmin Pyöriäi-
nen nimeää yhdeksi tärkeimmistä 
teemoistaan maatalouden ja luon-
nonvarojen merkityksen Suomelle 
ja erityisesti Itä-Suomelle.

– Tuotannon on säilyttävä koko 
Suomessa, ja kestävää metsätalout-
ta tulee edelleen kehittää ja tukea.

– Ruokaturvan tae on kannatta-
va, koko maan kattava maatalous. 
Maaseudun kehittämisestä ei saa 
tinkiä, hän linjaa.

Pyöriäisen mukaan EU-tason 
sääntelyn ensisijainen tehtävä on 
tuottaa lisäarvoa kansalliseen sää-
telyyn.

– Tästä syystä päätökset tulee 
tehdä mahdollisimman lähellä 
niitä ihmisiä, joita ne koskevat.

– Turhasta byrokratiasta on 
päästävä irti, siksi EU tarvitsee 
normien purkutalkoot, hän sanoo.

Suomalaisten kannattaa Pyöriäi-
sen mukaan äänestä eurovaaleis-
sa, koska niissä päätetään unionin 
suunnasta.

– Pian linjataan Euroopan ratkai-
sut muun muassa maahanmuuton, 
ilmastojohtajuuden ja puolustus-
politiikan suhteen.

– Äänestämällä jokainen voi vai-
kuttaa siihen, miltä tulevaisuu-
den Eurooppa näyttää, hän uskoo.

Koska EU on Pyöriäisen mukaan 
suuri rauhanprojekti, työn vapau-
den, turvallisuuden ja rauhan puo-
lesta pitää jatkua.

Omassa kampanjassaan Pyö-
riäinen keskittyy Savo-Karjalan 
alueelle ja sosiaaliseen mediaan. 
Kampanjaan hän käyttää rahaa 
noin tuhat euroa.

Rääkkyläläinen sinisten eurovaa-
liehdokas Kari Kulmala pitää 
tärkeimpänä asiana sitä, että 
Euroopan turvallisuutta kyetään 
parantamaan ja Suomi säilyttää 
samalla hyvät välit itäiseen naa-
puriinsa.

– Uskon, että itselläni on hyvi-
en suhteitteni ansiosta mahdol-
lisuus vaikuttaa näihin asioihin 
myös EU:ssa, hän sanoo.

Kulmalan mukaan Suomella 
pitää olla mahdollisuus vaikuttaa 
kansallisesti niin suurpetotilantee-
seen kuin muutenkin metsästys- ja 
kalastuslakiin. Saman vaatimuk-
sen hän kohdistaa kansallista tur-
vallisuutta uhkaaviin asioihin.

Kampanjassaan hän keskittyy 
Savo-Karjalan lisäksi Kainuun, 
Oulun, Vaasan ja Keski-Suomen 
alueisiin.

Kampanjabudjettiaan hän kuvaa 
riittäväksi.

– Henkilökohtainen tavoitteeni 
on olla näissä vaaleissa Pohjois-
Karjalan ykkönen, Kulmala sanoo.

Itä-Suomen yliopistossa opiskeleva 
joensuulainen Toni Kallioinen on 
vaaleissa Suomen kommunistisen 
puolueen ehdokkaana.

– Edistäisin yleisesti Euroopan 
periferia-alueiden asumismah-
dollisuuksia siten, että täällä olisi 
tarjolla työtä ja toimiva infrastruk-
tuuri, ja erityisesti raideliikenne 
olisi kunnossa. 

– Pyrin siihen, että tärkeitä 
laitoksia ei sijoitettaisi vain kes-
kuskaupunkeihin. Myös julkiset 
palvelut on turvattava syrjäisem-
millä alueilla. Kulttuuria on syy-
tä vaalia, hän kuvaa tavoitteitaan. 

EU:n päätöksenteon Kallioinen 
toisi lähemmäksi ihmisiä.

– Toisin esille EU:n epäde-
mokraattisia rakenteita pyrkien 
samalla purkamaan niitä.

Hän uskoo, että vaaleissa voi 
vaikuttaa koko Eurooppaa kos-
kevissa asioissa. 

– Esimerkiksi rasismi ja fasis-
mi ovat nousussa Euroopassa, ja 
näissä vaaleissa voimme osoittaa, 
että emme hyväksy tätä.

Kallioinen kampanjoi lähinnä 
somessa.

– Lisäksi olen esillä mahdolli-
suuksieni mukaan ainakin Joen-
suussa.

– En ole asettanut varsinaista 
tavoitetta, sillä pienen puolueen 
ehdokkaana minulla on rajalliset 
mahdollisuudet. 

– Vaalibudjettini on hyvin pieni. 
Kykenen laittamaan omaa rahaa 
korkeintaan joitain kymppejä. 
Ulkopuolista rahoitusta en ole 
saamassa. 

Joensuulaistaustainen Kuntien 
takauskeskuksen toimitusjoh-
taja Heikki Niemeläinen (kok.) 
kuvaa tärkeimmäksi tavoitteekseen 
talouspakotteiden aluevaikutus-

ten esiin nostaminen ja pakottei-
den poistoon johtavan kehityksen 
käynnistäminen. 

– Käsitykseni on, että Suomen 
päättäjät eivät ole tuoneet Itä- ja 
Pohjois-Suomen aluevaikutuk-
sia riittävällä painoarvolla esille, 
jolloin niihin eivät muutkaan EU-
valtiot ole katsoneet tarpeelliseksi 
kiinnittää huomiota. 

– Pitkän aikavälin hankkeenani 
on kulutusmuovin korvaaminen 
älykkäillä sellun jatkojalosteilla, 
joita Suomessa nyt parasta aikaa 
kehitetään, hän sanoo.

EU-lainsäädäntöä hän tarken-
taisi koskemaan vain aidosti yhtei-
siä asioita.

 Niemeläinen muistuttaa, että 
europarlamentaarikolla on käy-
tössään noin 24 000 euroa kuussa 
asiantuntijoiden palkkaamiseen. 

– Näillä määrärahoilla ja asian-
tuntijoita taitavasti käyttäen saa 
aikaan painavaa vaikuttavuutta 
europarlamentin hankkeiden ja 
painopisteiden valinnassa, hän 
uskoo.

Kampanjansa painopisteiksi Nie-
meläinen nimeää itäisen Suomen 
Uudeltamaalta kaakon kautta Poh-
jois-Karjalaan ja Sallaan saakka.

– Tavoitteeni on saada talous-
kasvu uudestaan käyntiin kaupan 
esteitä purkamalla – siis Euroopan 
unionin palauttaminen alkuperäi-
seen ihmisläheiseen taloudellisen 
kasvun ajatukseensa. 

– Vaalibudjettini on näillä näky-
min noin 32 000 euroa, josta omia 
varoja noin 24 000 euroa. Demo-
kratia on hintansa väärti, hän 
sanoo.

Niemeläisen mukaan Euroopan 
unioni on monella tapaa mainet-
taan parempi. 

– Ja EU:ssa kuten muussakin 
päätöksenteossa vain sellaiset 
viestit tulevat kuulluiksi, jotka 
on viety eteenpäin ja kerrottu, 
hän muistuttaa.

Pohjois-Karjala projektin kautta 
julkisuuteen ponnahtanut, nykyi-
sin helsinkiläinen Pekka Puska 
(kesk.) näkee EU:ssa monia Poh-
jois-Karjalankin näkökulmasta 
vaalittavia asioita.

– Tärkeimpiä ovat Suomen ja 
Pohjois-Karjalan kannalta oman 
ruuantuotannon turvaaminen, 
hyvän suomalaisen metsäpolitii-
kan jatkon jatkuminen sekä EU:n 
aluekehityksen periaatteiden ja 
rahoituksen edistäminen Pohjois-
Karjalan kannalta, hän listaa.

 Puska jatkaa, että EU:n perus-
sopimukseen tuskin on tulossa 
muutoksia, mutta jäsenmaiden 
on vahvistettava yhteistyötä isoissa 
globaaleissa asioissa kuten Euroo-
pan  puolustamisessa.

– Pienemmissä asioissa vähem-
män holhoavaa byrokratiaa ja pää-
tökset kansalliselle tasolle.

– EU vaikuttaa yhä enemmän 
meidän asioihimme - hyvässä ja 
pahassa. On tärkeää, että kansal-
lista etuamme puolustetaan siellä 
pätevästi ja vahvasti. Se vaatii myös 
suomalaisten tukea EU-vaaleissa, 
hän sanoo.

Puska kampanjoi koko Suomes-
sa eri tavoin.

– Erityisinä painopisteinä minul-
le ovat alueet, joilla olen toiminut 
tai muusta syystä.

– Pohjois-Karjalassa vuosikym-
menien terveystyö, aiempi kansan-
edustajuus ja  kesämökki. 

– Pohjanmaalla olen syntynyt ja 
käynyt koulut Vaasassa.  

– Pääkaupunkiseudulla työ 
kansanterveyslaitoksen ja THL:n 
pääjohtajana sekä Helsingin kan-
sanedustajuus. Ja Turun seudulla 
opiskelu ja erilaiset tehtävät Turun 
yliopistossa, hän listaa

Puska tavoite on valituksi tule-
minen. 

– Vaalibudjettini on kohtalaisen 
suuri - maksan kaikki itse. En ota 
ulkopuolista rahaa, niin ei tule 
riippuvuuksia.

– Valitsin eduskuntavaalien 
sijaan EU-vaalit kahdesta syystä. 
Ensinnäkin EU:n yhä suurempi 
merkitys Suomelle.

– Toiseksi kansainvälinen koke-
muksen. Aiempi työni EHO:n joh-
tajistossa Genevessä sekä useiden 
isojen kansainvälisten järjestöjen 
puheenjohtajana antavat hyviä val-
miuksia europarlamentaarikon 
työhön, hän näkee.

 
Perussuomalaisten nuorten 
puheenjohtaja, pyhäselkäläis-
syntyinen Asseri Kinnunen on 
kirjattu osassa puolueen ehdokas-
listoja joensuulaiseksi, osassa hel-
sinkiläiseksi. Viime kuntavaaleissa 

hänet kuitenkin valittiin Joensuun 
kaupunginvaltuuston jäseneksi.

Kinnusen mielestä maakunnan 
kannalta tärkein asia on rajatur-
vallisuus. 

– Pohjois-Karjala on EU:n ulko-
rajalla, joten on maakunnan ja Suo-
men kannalta tärkeää, että raja 
pidetään kiinni. 

– Parhaimmillaan tällä este-
tään elintasosurffareiden ja tur-
vapaikanhakijoiden saapuminen 
maakuntaamme ja maahamme, 
hän sanoo.

EU:ssa hän palauttaisi kaiken 
päätösvallan kansallisiin käsiin. 

– EU:n direktiivit ja asetukset 
kävelevät kansallisen lainsäädän-
tömme yli. Tämä on väärin. Suo-
men on saatava itse päättää omista 
asioistaan.

Vaaleissa on hänen mukaansa 
tärkeätä äänestää, koska kansal-
lismielisen vaihtoehdon kautta 
voimme lopettaa nykyisen maa-
hanmuuttopolitiikan ja liittoval-
tiokehityksen toteuttamisen. 

– Äänestämällä Suomen ja 
Euroopan suunta voidaan muut-
taa kansallismieliseksi, Kinnu-
nen uskoo

Kampanjassaan hän kertoo kier-
täneensä Suomen Ivalosta Helsin-
kiin ja Vaasasta Joensuuhun. 

– Viimeiset viikot painopis-
teenäni on kotimaakuntani Poh-
jois-Karjala. 

– Tavoitteeni on auttaa perus-
suomalaisia saamaan mah-
dollisimman hyvä vaalitulos. 
Vaalibudjettini on 10 000 euroa.

Kinnunen sanoo vastustavansa 
halpatyövoiman tuomista maahan 
sekä työvoiman vapaata liikku-
vuutta EU-alueella. 

– Haluan työllistää ensisijaises-
ti suomalaiset. Ja isoihin liiken-
nehankkeisiin voitaisiin hankkia 
rahoitusta myös Euroopan unio-
nilta.

Yhteyksiä maakuntaan on myös 
kokoomuksen europarlamentaa-
rikolla Petri Sarvamaalla.

– 16-vuotiaaksi asti pulikoin 
Höytiäisessä, kertoo joensuulais-
syntyinen Sarvamaa.

Hänen mukaansa täkein EU:ssa 
ajettava asia on koheesio, alueiden 
tasapuolinen kehittäminen.

– Ei pitäisi ajatella sitä, mistä 
kukakin on vaan sitä, millä kri-
teereillä seuraava koheesiokausi 
toteutetaan.

– Kyllä siihen pikkuisen pystyy 
vaikuttamaan, miten rahastovaro-

Uskoa omiin 
mahdollisuuksiin on
Seitsemällä ehdokkaalla on pysyvä 
yhteys tai sidoksia Pohjois-Karjalaan.

Eurovaalit

”
Tavoitteeni 
on olla näissä 

vaaleissa Pohjois-
Karjalan ykkönen.
Kari Kulmala

”
Äänestämällä 
voi vaikuttaa 

siihen, miltä tulevai-
suuden Eurooppa 
näyttää.
Jasmin Pyöriäinen
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Eurovaaliehdokkaat

Tätä kysyimme
� Karjalainen kysyi pohjoiskar-
jalaisilta ja maakuntaan sidoksia 
omaavilta eurovaaliehdokkailta 
seuraavia asioita:
� Mikä on Pohjois-Karjalan 
kannalta tärkein asia, jota 
uskoaksesi voit edistää Euroopan 
parlamentin jäsenenä?
� Miten muuttaisit EU:n ja kan-
sallisen lainsäädännön suhdetta/

painoarvoa?
� Miksi suomalaisten pitää/
kannattaa äänestää eurovaa-
leissa?
� Kampanjoitko koko 
Suomessa, vai onko sinulla 
erityisiä alueellisia painopisteitä 
kampanjassasi?
� Mikä on henkilökohtainen vaa-
litavoitteesi? Entä vaalibudjettisi?

ja jaetaan. Harmillisesti periaat-
teita seuraavasta kaudesta ei nyt 
saatu valmiiksi, vaan päätökset 
jäivät uudelle parlamentille, hän 
kuvaa suomalaistenkin vaikutta-
misen tärkeyttä.

Iso kysymys on hänen mukaansa 
sekin, miten EU suhtautuu luon-
todirektiiveihin.

–�Nyt juostaan pää kolmantena 
jalkana. Kyllä myös järki pitäisi 
pitää mukana päätöksenteossa.

Kampanjaansa Sarvamaa yrittää 
toteuttaa koko maassa.

–�Tämä on vain niin vaikea koko-
naisuus, kun maa on iso. Itä-Suo-
mea en ole unohtanut, vaan yritän 
vielä tehdä koukkauksen Savoon 
ja Pohjois-Karjalaan.

Seitsemän vuotta europarlamen-
taarikkona toiminut Sarvamaa 
asettaa tavoitteekseen uudelleen-
valinnan.

–�Viisi vuotta sitten sain 37�200 
ääntä. Nyt tavoite on 50�000. Nyt 
kampanjassa on mukana satoja 
tukihenkilöitä, monet hyvinkin 
aktiivisia, hän perustelee menes-
tysuskoaan.

Edellisissä vaaleissa Sarvamaan 
vaalibudjetti oli 43�600 euroa.

– Saman suuruisella summal-
la nytkin mennään, Sarvamaa 
kertoo.

Äänestämme Elsiä. 
Äänestä sinäkin!
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Anu 
Vehviläinen
kansanedustaja

Hannakaisa 
Heikkinen

kansanedustaja

Hanna 
Huttunen

kansanedustaja

Hannu 
Hoskonen

kansanedustaja

Toni Kallioinen

Pekka Puska Asseri Kinnunen

Jasmin Pyöriäinen Heikki Niemeläinen

Petri Sarvamaa

Kari Kulmala

Siirtotalleilla 
huijanneen tuomio 
lieveni hovioikeudessa
Kuopio
Jorma Ylönen

Pohjois-Karjalan käräjäoikeu-
dessa petoksista ja kavalluksista 
vankeutta saaneen miehen tuo-
mio muuttui ylemmässä tuo-
mioistuimessa. 

Itä-Suomen hovioikeus hylkäsi 
yhden kavallussyytteen ja tuo-
mitsi 42-vuotiaan miehen vuo-
deksi ja kuudeksi kuukaudeksi 
vankeuteen, joten käräjäoikeu-
den tuomio lyheni kuukaudella.

Tuomittu oli sopinut rakenta-
vansa siirtotallin toiselle mie-
helle, joka maksoi 2�500 euroa 
ennakkoa hankkeesta. Ennakko-
summan maksanut ei koskaan 
tallia saanut. Summasta hän sai 
takaisin tuhat euroa.

Tuomittu vaati hovioikeudes-
sa kavallussyytteen hylkäämis-
tä. Hänen mukaansa kauppa oli 
peruuntunut. Osa maksetusta 
kauppahinnasta oli jäänyt palaut-
tamatta, minkä vuoksi tuomittu 
oli mielestään velkaa palautta-
matta jääneen määrän asian-
omistajalle.

Rahat olivat hovioikeuden 
mukaan sekoittuneet 42-vuo-
tiaan varoihin, jolloin ne siir-
tyivät hänen omaisuudekseen. 

Käyttämällä rahat muuhun kuin 
sopimuksen mukaiseen tarkoi-
tukseen hänen ei voida katsoa 
anastaneen niitä. 

Mies ei menettelyllään syyl-
listynyt kavallukseen, hovioi-
keus toteaa.

Hovioikeudessa tuomitun syyksi 
luettiin törkeä petos, kaksi petos-
ta ja kavallus. Rikoksia hän teh-
taili Rääkkylässä kolmen vuoden 
aikana 2015-2017.

Törkeä petos oli kyseessä, kun 
tuomittu oli pyytänyt asianomis-
tajana olleelta mieheltä rahaa 
muun muassa rakennuspro-
jekteihin. Asianomistaja siirsi 
tuomitun tilille 108 249 euroa 
useissa erissä.

Kaikkia rikoksia yhdisti se, 
että tuomittu oli luvannut toi-
mittaa asianomistajille siirtotal-
lin. Hankkeet eivät kuitenkaan 
toteutuneet.

Tuomittu käytti asianomistaji-
en antamia rahoja muun muassa 
rahapeleihin. Jonkin verran hän 
palautti saamiaan rahoja asian-
omistajille.

Oikeudenkäyntiaineistosta 
käy ilmi, että mies on tuomittu 
aiemmin osin vastaavan kaltai-
sista teoista kaksi kertaa ehdol-
liseen vankeusrangaistukseen.

JOENSUU

Varastokoppeihin murtauduttiin 
Rantakylässä osoitteessa Ruo-
ritie 2, poliisi tiedotti tiistaina 
aamulla.

Varastokopit ovat talon A- ja 
B-rapuissa. Koppien lukot oli 
rikottu.

– Ainakin kolmeen varas-
tokoppiin oli murtauduttu. 
Poliisipartio havaitsi murrot toi-
sella tehtävällä ollessaan, joten 
tiedossa ei ole, onko varasto-
kopeista anastettu omaisuutta, 
poliisi kertoo.

Ainakin kolmeen 
varastokoppiin 
murtauduttiin 


