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Kiinnostaako Sinua 
asuntosijoittaminen?
Rivitalohuoneistoja Zeppelinin läheisyydessä, vielä muutama jäljellä!

Toimi 
heti!

Hox!

Sovi esittely! 

Kempeleen Paiturissa halliosakkeita 54,5 m2 omaan käyttöön 
tai valmiiksi vuokrattuna sijoituskäyttöön. Soita ja kysy lisää!
P. 0400 275 250 • info@forentia.fi • www.forentia.fi

Pelkäätkö sinä putkirikkoa?

OTA YHTEYTTÄ
JA VOITA 5600 €

PUTKIREMONTTI!

SOITA: 020 7919 640

Joka päivä jossain...
Putkirikoista johtuvia vesivahinkoja tapahtuu 
Suomessa päivittäin. Etenkin ennen 90-lukua 
rakennetuissa taloissa riski on suuri.

Asiantuntijamme auttaa kaikissa putkiston 
kuntoon ja remontointiin liittyvissä asioissa:

020 7919 640 | www.vesnom.fi

Osallistu samalla 5600 €:n arvoisen 
putkiremontin arvontaan!
Yhteyttä ottamalla ja yhteystietosi antamalla 
osallistut samalla 5600 €:n arvoisen putkiremon-
tin arvontaan. Arvontaan osallistuvat myös kaikki 
vuonna 2015 Vesnomin putkiremontin tehneet. 
Voit osallistua myös netissä www.vesnom.fi. 
Palkinto arvotaan 31.12.2015.

KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN:
Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet – ikääntyviä unohtamatta
Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja
Kestävät arvot yhteiskunnan perustana

Lue lisää Samin vaaliteemoista sivulta 8
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SAMI PIKKUAHON TUKIRYHMÄ  
Jos haluat mukaan tukiryhmään, ota yhteyttä: tukiryhma@samipikkuaho.fi

Kampanjapäällikkö Jani Pitkänen, 040 508 2074, jani.pitkanen@samipikkuaho.fi
Kampanjasihteeri Ulla Savela, 040 526 6253, ulla.savela@elisanet.fi
Perhetoimintavastuuhenkilö Päivi Tuomivaara, 0400 353 612, paivi.tuomivaara@pp.inet.fi
Nuorisotoimintavastuuhenkilö Aatu Liikanen, 050 468 7948, aatu.liikanen@gmail.com
Talous, Tuomas Tuuli, 044 975 4835, tuulituomas@gmail.com

N SANOMA
Kansanedustajaehdokas Sami Pikkuahon vaalilehti 

26.3.2015

Kustantaja: Paremman arjen puolesta ry
Paino: Kaleva Oy

                   TYKKÄÄ SAMISTA FACEBOOKISSA!

Sami Pikkuahon poliitikko-profiilia seuraamalla näet tuoreimmat uutiset, 
aikataulut ja ajatukset vaalityöstä.

ALUEVAALIPÄÄLLIKÖT:
Koillismaa, Antero Kokko, 0400 100 403, antero.kokko@lvijarauta.fi
Siikajokilaakso, Ari Tyni, 0400 805 479, tyniari@gmail.com

Sami Pikkuahon Paremman arjen puolesta -kam-
panja on ollut monella tavoin erilainen. Kaikki Sa-
min teemat kun eivät ole kovin muodikkaita. Työ ja 
yrittäjyys sekä talouden kuntoon saattaminen ovat 
toki usean poliitikon teemoja. Vähemmän suosittu-

ja aiheita ovat sen sijaan lasten, nuorten ja perheiden 
puolustaminen sekä kestävistä arvoista puhuminen.
Toinen erikoinen piirre on, että nämä teemat ei-

vät siivittäneet Samia keskustan ehdokkaaksi. Sen vuok-
si kannattajajoukko ympäri maakuntaa kehotti Samia siir-
tymään toiseen keskustaoikeistolaiseen puolueeseen, jatka-
maan työtä tärkeiden asioiden puolesta kokoomuksessa. Tu-
kijoukoissa puolueen vaihtoa ennen vaaleja ei pidetty loikka-
na, takinkääntönä tai äänestäjien pettämisenä. Kukaan kun 
ei ollut vielä äänestänyt!

Kolmas erikoisuus on vastaanotto ja vaikuttaminen ko-
koomuksessa: Sami on toivotettu teemoineen sydämellisesti 
tervetulleeksi kokoomukseen. Hänellä on erittäin hyvät suh-
teet alueemme kokoomusvaikuttajiin ja muihin ehdokkai-
siin. Hän on tavannut lukuisia kokoomuksen kärkipoliitik-
koja pääministeriä myöten ja keskustellut heidän kanssaan 
muun muassa perhe ja -työllisyyspolitiikasta.

Suomi elää viennistä, ja suomalainen yhteiskunta tarvitsee 
teollisuuden vientituloja. Elämme kansakuntana tällä het-
kellä velaksi, ja se näkyy myös valtion pitkän aikavälin me-
nokehyksissä tuleville vuosille. Säästöt ovat esillä lähes kaik-
kien palveluiden kohdalla eli myös koulutuksen määrära-
hakehyksissä. Siksi talouskriisistä ulospääsemiseksi myös 
koulutuksen laatuun ja tuloksellisuuteen kohdistuu paljon 
suuria odotuksia.

Suomi on edelleen hyvä ja turvallinen maa asua, elää 
ja yrittää. Digitalisoituvassa ja entistä teknistyneemmässä 
maailmassa meillä on tulevaisuuden kannalta monia etu-
ja, joita ei pidä unohtaa. Meillä on puhdas ilma, puhdas ve-
si ja puhdas luonto. Nämä kaikki ovat sellaisia menestyste-
kijöitä, jotka kasvavat tulevina vuosina vain korkoa korolle.

Sanonta ”Suomi elää viennistä” haastaa miettimään, mi-
ten koulutusjärjestelmämme voisi olla entistäkin parem-
pi ja kilpailukykyisempi suhteessa koviin kilpakumppanei-

Neljäntenä erikoisuutena on ennennäkemätön kampan-
ja. Sami aloitti alustavan kampanjoinnin noin kaksi vuot-
ta ennen vaaleja. Hän käy ennen vaaleja jokaisessa Poh-
jois-Pohjanmaan ja Kainuun kunnassa, ja tilaisuuksia tu-
lee olemaan kaikkiaan noin 250. Samin tukiryhmä on ko-
ko vaalipiirin kokoinen, ja päivittäisessä talkootyössä on 
kymmenien ihmisten kasvava joukko. Kannattajajoukko 
kasvaa päivä päivältä. Jatkuvasti kuulee kommentteja: ”Sa-
mi menee läpi.”

Viides erikoisuus on Samin puolue- ja elämänkatso-
musrajat ylittävä aito yhteistyöhalu. Tätä Sami korosti ai-
koinaan keskustalaisena ja korostaa edelleen kokoomus-
laisena. Samia voi syystä luonnehtia laajan keskustaoikeis-
ton ehdokkaaksi. Hänellä on ollut ja tulee olemaan yhteis-
tilaisuuksia yli puoluerajojen esimerkiksi keskustalaisten 
ehdokkaiden kanssa.

Jos uskot raja-aidat ylittävään yhteistyön voimaan ja pi-
dät teemojamme tärkeinä, pyydämme sinua mukaan yhtei-
seen hankkeeseen. Tervetuloa! Monet haluavat olla konk-
reettisesti mukana vaalityössä, mutta tärkeintä on olla mu-
kana työssä äänestyskopissa. Siellä sinä päätät, kuka vie si-
nulle tärkeitä asioita eteenpäin.

JANI PITKÄNEN
Vaalipäällikkö

himme Aasiassa ja USA:ssa. Mitä voisimme tehdä koulu-
tussaralla nykyistä paremmin? Seuraavassa esitän kolme 
ehdotusta.

Ensiksi tulee kiinnittää huomiota kielitaitoon. Kielten 
opetukseen tarvitaan enemmän esitelmiä, esiintymistä tois-
ten edessä, parikeskustelua vieraalla kielellä ja ennen kaik-
kea puhetta puheen perään, jotta tulee ymmärretyksi vie-
raalla kielellä.

Toiseksi: kouluissamme yritämme kaikin tavoin auttaa 
erityistä tukea tarvitsevia, ja hyvä niin, mutta kansakun-
tamme menestymisen kannalta meidän tulisi kyetä haasta-
maan myös kaikkein lahjakkaimmat oppilaat käyttämään 
omaa kapasiteettiaan.

Kolmanneksi tarvitsemme huippuyliopistoja, jotka tut-
kimustyössään keskittyvät niille painopistealoille, joilla ha-
luamme olla maailman parhaita ja jotka kouluttavat lahjak-
kaita nuoria innovatiivisiksi kansalaisiksi.

pääkirjoitus

kolumni

Tule mukaan erilaiseen vaalikampanjaan!

Koulutuksella ja osaamisella rakennetaan tulevaisuutta
ESITÄN KOLME EHDOTUSTA, MITEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄMME VOISI OLLA ENTISTÄKIN KILPAILUKYKYISEMPI.
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gallup

Miksi tuet SAMIA eduskuntaan?

Lue lisää Samin tukijoiden kirjoituksia osoitteesta www.samipikkuaho.fi

Sami Pikkuaho tuntee 
lapsiperheiden arjen. Hän 
tietää, millaisessa ympäristössä 
lapsemme kasvavat ja nuo-
remme etsivät omaa polkuaan. 
Ennaltaehkäisevän työn mer-
kitys näkyy lasten ja perheiden 
hyvinvointina niin kodeissa, 
kouluissa kuin laajemminkin 
yhteiskunnassa.

Eduskuntaan tarvitaan juu-
ri Samin kaltaisia yhteiskuntaa 
tuntevia ja asioihin paneutuvia 
ihmisiä. Arvostan Samin kou-
lutus- ja työhistoriaa, joka on 
tutustuttanut häntä arjen haas-
tavimpiinkin tilanteisiin. 

Samilla on kokemusta myös 
työntekijän osasta. Työnantaja-
na ja yrittäjänä hän tuntee työ-
elämän monipuolisesti. Samin 
ajaman yritysten toimintaedel-
lytysten parantamisen kautta 
Suomi saadaan nousuun. 

PÄIVI MYLLYNEN
perheenäiti, luokanopettaja

Sotkamo

Samilla on monenlaista 
osaamista yhdistettynä rehtiin 
ja jämäkkään luonteeseen. 
Erityisesti arvostan hänen 
sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiantuntijuuttaan. Sitä tarvi-
taan nyt, kun koko sote-järjes-
telmä on suuren muutoksen 
kourissa. Voin olla varma, että 
Sami tulee tekemään paljon 
töitä myös perheiden hyvin-
voinnin eteen.

KAROLIINA NEVALAINEN
Sairaanhoitaja

Ylivieska

Samin vaalikampanjan 
ajatukset ovat juuri niitä, 
joiden toteutuksella saamme 
säilytettyä ja parannettua sitä 
hyvinvoinnin tasoa, mikä 
meillä nyt on.

Samilla on ne kestävät ar-
vot, joiden pohjalta yhteis-
kuntamme rakentuu. Suuren 
perheen isänä ja yrittäjänä hän 
tietää, mitkä ovat niitä perus-
asioita, jotka vaikuttavat hy-
vinvointiyhteiskunnan kehi-
tykseen. Hän tiedostaa hyvin 
myös sen, millaisessa tilas-
sa vanhusten hoito on. Koska 
uutta jaettavaa on vähän, nyt 
tarvitaan realistista ajattelua 
ja talousasioiden tuntemusta 
päätösten tekoon.

JOUKO LIMMA
Talousneuvos

Kempele

Yhteiskuntamme on voi-
makkaiden muutospaineiden 
kohteena. Vaaleissa määritel-
lään jälleen kerran suuntaa. 
Mielestäni ne painotukset, 
ja se arvoperusta, joita Sami 
on nostanut esille, ovat hyviä 
lähtökohtia tulevaisuuden 
suuntaa etsittäessä ja uusia 
ratkaisuja luotaessa. Luotan 
Samin kyvykkyyteen edustaa 
aluettamme kansallisen pää-
töksenteon keskeisimmällä 
forumilla.

PERTTI ERVASTI
Koulutusjohtaja

Kuusamo

Samilla on tuttu ja tur-
vallinen arvopohja. Tunnen 
Samin hyvin aktiivisena ja 
yhteistyökykyisenä ihmisenä. 
Uskon, että hänellä olisi ko-
koomuksen kansanedustajana 
paljon annettavaa yhteiskun-
tamme kehittämiseksi.

Sami suurperheen isänä ja 
työkokemuksensa johdosta 
tuntee erinomaisesti perhei-
den arjen ja tarpeet. Yrittä-
jyyden ja aiemman poliittisen 
kokemuksen kautta Samilla 
on terve suhtautuminen vas-
tuulliseen asioiden hoitoon ja 
toisaalta myös sydäntä aitoon 
välittämiseen sekä apua tar-
vitsevien tukemiseen.

PEKKA SIMONEN
Kaupunginvaltuutettu
P–P:n Kokoomuksen 
piirihallituksen jäsen

Kiimingin Alakylä, Oulu

Yrittäjänä ja perheenisänä 
arvostan Samin kokemusta 
ja hänen rehellisyyttään ja 
päättäväisyyttään asioiden 
hoitamisessa. Sami on oikea 
henkilö edistämään erilaisten 
yrittäjien mahdollisuuksia ja 
perheiden hyvinvointia. Hän 
ymmärtää ihmisten tilanteita. 
Hän osaa kohdata kaikki ihmi-
set kunnioittavasti ja ennakko-
luulottomasti.

APO ACA
Yrittäjä

Oulu

Sami osaa tarttua ongel-
miin maltillisesti, rakenta-
vasti ja päättävästi. Hän myös 
haluaa saada niihin oikean 
ratkaisun.

Sekä sisäinen että ulkoi-
nen turvallisuutemme vaati-
vat työtä ja osaamista asioiden 
parantamiseksi. Reservin up-
seerin koulutuksen saaneena 
Samilla on hyvä näkökulma 
ulkoiseen turvallisuuteemme. 
Myös sisäiseen turvallisuuteen 
hänellä on hyvä tuntuma ai-
kaisempien työtehtäviensä ja 
luottamustoimiensa kautta.

RAIMO OLLILA
Rikosylikomisario, evp.

Muhos

Sami ymmärtää yrit-
tämisen asioita omankin 
kokemuksensa perusteella. 
Yrittäjyyttä tarvitaan, jotta 
elinvoimaisuutta olisi ja elämä 
vahvistuisi myös pohjoisen 
kairoilla. Yli puoluerajojen 
kannattaa miettiä ja todeta, 
että Sami on henkilö, joka to-
della toimii yhteisten asioiden 
eteen taidollisesti! Yrittäjyys 
on kantava voima ajatellen 
niin Pudasjärveä kuin koko 
Suomea. Sami on mies pai-
kallaan myös tämän alueen 
kehittämisessä.

AUNE EKDAHL
Toimitusjohtaja

Pudasjärvi

Sami Pikkuahon kotisivuilta näet:
– lisää tietoa Samista ja hänen ajatuksistaan
– tiedot tilaisuuksista ja tapahtumista
– vaalikiertueen aikataulut

– tuoreimmat uutiset vaalikentiltä
– blogit ja kannanotot
– tukijoukon kirjoitukset.

PYSY AJAN TASALLA – www.samipikkuaho.fi

Samin vaaliteemat ovat 
minulle, eläkkeellä olevalle 
yrittäjälle, tärkeitä. Samilla on 
kokemusta ja näkemystä niin 
lapsiperheiden kuin yrittäjien 
ja vanhusten asioista. Vanhus-
ten hoitopaikat ja niiden hen-
kilöstömäärä ovat maassamme 
huonolla tolalla. Hoitoalan 
kokemusten kautta Samilla on 
näkemystä siitä, miten näitä 
asioita voidaan parantaa.

Samia on hyvä äänestää, sil-
lä hänellä on energiaa, osaa-
mista ja esiintymistaitoa tuoda 
esille ajamiaan asioita.

ANTERO KOKKO
Eläkkeellä oleva yrittäjä

Pudasjärvi

Ihminen, joka ajaa 
asioitani parhaiten, ansaitsee 
ääneni. Siksi haluan antaa 
ääneni Sami Pikkuaholle. Kes-
kustalaiset juuret omaavana 
päätin hypätä kokoomuksen 
eduskuntavaalivankkureihin.

Olen toiminut yrittäjänä 
pitkään ja koen, että Sami pys-
tyy viemään yrittäjän arjessa 
kerääntyneet huolet konkreet-
tisesti eduskuntaan. Yrittäjyy-
den yksi perusmuuri eli perhe 
on myös lähellä yrittäjyyttä, 
minkä Sami tuntee erittäin hy-
vin perheellisenä yrittäjänä. 
On helppo luottaa, että arjessa 
tärkeät asiat nousevat Samin 
toimesta keskusteluun myös 
eduskunnassa.

ESA KORKIAKOSKI
Myyntijohtaja

Yrittäjä
Oulunsalo
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AMI PIKKUAHO muistelee, että 
hänen kiinnostuksensa po-
litiikkaan syntyi Pudasjär-
vellä 1980-luvun alkupuolel-
la. Tuolloin paikkakunnalla 
käytiin vilkasta keskustelua 
Kollajan altaan rakentamises-

ta voimalaitosten tarpeisiin.

Lapsuus Ruukissa ja Paavolassa

Sami on syntynyt joulukuussa 1967 Ter-
vossa, jossa hänen isänsä Paavo toimi 
kunnansihteerinä. Parin vuoden kulut-
tua perhe muutti Paavolaan, josta Paavo 
sai kunnanjohtajan viran. Vähän myö-
hemmin perhe muutti Ruukkiin ja lo-
pulta Pudasjärvelle syksyllä 1973, kun 
Paavo aloitti siellä kunnanjohtajana.

Pudasjärvellä Sami kävi peruskou-
lun ja ammattikoulun sähköasennuslin-
jan. Peruskouluajoiltaan Samilla on mo-
nia mukavia muistoja opettajista, jotka 
kärsivällisesti ohjasivat vilkasta poikaa 
opintiellä. Sähköasennuslinjan jälkeen 
hän opiskeli vuoden Reisjärven kristil-
lisen opiston yhteiskunnallisella linjalla. 

Kollaja sytytti                   
kiinnostuksen politiikkaan

Pudasjärvellä käytiin 1980-luvulla vil-
kasta ja välillä kiivastakin keskustelua 
Kollajan altaan rakentamisesta. Kun 
 asiaa käsiteltiin valtuuston kokouksis-
sa, yläkouluikäinen Sami istui innolla 
yleisön joukossa.

– Tunnistin itsessäni halun vaikuttaa. 
Aloin ottamaan kantaa yhteiskunnalli-
siin asioihin, hän muistelee.

Pudasjärvi teki myönteisen päätök-
sen altaan rakentamisesta, mutta kos-
kiensuojelulaki hautasi hankkeen. Kes-
kustelu asiasta jatkuu edelleen. 

Unelma yrittäjyydestä toteutui

Kipinä yrittäjyydestä syttyi Samissa jo 
yläkouluikäisenä. Unelma toteutui va-

rusmiespalveluksen ja sairaankuljetta-
ja-lääkintävahtimestari-opintojen jäl-
keen. Sami aloitti vuonna 1992 vaimon-
sa  Anna-Kaijan kanssa sairaankuljetus-
yrittäjänä Ylikiimingissä.

– Otimme yrityksen ostoon ja kalus-
ton hankintaan ison lainan ja sitä myö-
tä ison riskin. Monet tutut ja ystävät otti-
vat samankokoisen lainan ensimmäisen 
talon rakentamiseen. Meillä ei siihen ol-
lut luonnollisesti tuolloin mitään mah-
dollisuutta. Olimme kuitenkin erittäin 
innostuneita ja tyytyväisiä, kun unel-
mamme yrittäjänä toimimisesta toteu-
tui, Sami kertoo.

Yrityksessä toimivien sairaankuljet-
tajien työtehtäviin kuului sairaankul-
jetuksen lisäksi toimia terveyskeskuk-
sessa päiväsaikaan erilaisissa tehtävis-
sä. Ammattitaitoaan kehittääkseen Sa-
mi opiskeli sairaanhoitajaksi työn ohes-
sa terveydenhuolto-oppilaitoksessa. Sai-

raankuljetustehtävät ja työ terveyskes-
kuksessa tekivät kylät, talot ja ihmiset 
Samille tutuiksi.

Monipuolinen ja haastava 
sairaanhoitoala

Sairaankuljetus pienessä maaseutukun-
nassa on hyvin monipuolista ja haas-
teellista. Ylikiimingissäkin sairaankul-
jettajiin turvauduttiin monissa kiireet-
tömissä terveydellisissä avun tarpeissa. 
Sami auttoi usein kotonaan sinne tullei-
ta avuntarvitsijoita.

– Ihmisten palaute palkitsi ja antoi 
voimia. Koin ihmisten tukemisen eri-
tyisen tärkeänä ja luonteelleni sopiva-
na. Kuunteleminen ja tukeminen antoi 
myös valmiuksia kehittää itseä auttaja-
na. Palkitsevaa oli nähdä monien voitta-
van ongelmansa ja pääsevän takaisin ja-
loilleen elämässä.

– Sairaankuljetuksessa tiimityön 

OULULAINEN SAMI PIKKUAHO ON SAIRAANHOITAJA, 

KOLMENTOISTA LAPSEN ISÄ JA PITKÄAIKAINEN 

YRITTÄJÄ. MIKÄ SAI HÄNET LÄHTEMÄÄN 

KOKOOMUKSEN KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAKSI?

YRITTÄJÄN JA SUURPERHEEN ISÄN 
KOKEMUKSET POLITIIKKAAN

Sami Pikkuaho tuo

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

- Lapset antavat myönteisen näköalan tulevaisuuden rakentamiseen, Sami Pikkuaho kertoo. 
Samin sylissä lapset Nooa ja Seela.

S



N SANOMA   | 5

SAMI PIKKUAHO
–  47-vuotias

–  Perheeseen kuuluu vaimo Anna-
Kaija ja 13 lasta sekä miniä, vävy ja         
3 lastenlasta

–  Koulutukseltaan sairaanhoitaja

–  Sotilasarvoltaan reservin vänrikki

–  Yrittäjä vuodesta 1992

–  Ylikiimingin kunnanvaltuustossa 
1993–2004, kunnanhallituksessa 
1997–2004, kunnanhallituksen 
puheenjohtajana 1997–2000.

–  Perhe- ja diakoniatyön sihteerinä 
2011–2013

merkitys korostuu. Minulla oli onni saa-
da hyviä sairaankuljettajia töihin yrityk-
seemme.

Sairaankuljettajana ja sairaanhoita-
jana Sami on myös nähnyt monia syi-
tä siihen, miksi terveydenhuoltojärjes-
telmä ei aina toimi parhaalla mahdolli-
sella tavalla.

– Arvostan kokemukseni kautta hoi-
toalan työntekijöitä korkealle.

Yrittäjyys koko perheen 
kiinnostuksen kohteena

Samin ja Anna-Kaijan perheeseen kuu-
luu 13 lasta, joista osa on jo perustanut 
oman perheensä.

– Lapset ja lapsenlapset ovat minulle 
erityisen tärkeitä ja antavat myönteisen 
näköalan tulevaisuuden rakentamiseen, 
Sami kertoo.

Perheellä on hänen elämässään suuri 
merkitys, ja se on ohjannut myös hänen 
valintojaan yrittäjänä.

– Yrittämiseen liittyy taloudellisia, 
sosiaalisia ja henkisiä riskejä. Meilläkin 
on ollut yrityksissä monenlaisia vaihei-
ta, vaikeitakin tilanteita.

Yrittäjyys on sekä Samin että Anna-
Kaijan kiinnostuksen kohde ja kuulunut 
heidän yhteiseen elämäänsä jo yli kak-
si vuosikymmentä. Myös Anna-Kaija 
on useaan otteeseen työskennellyt hei-
dän yrityksissään. Meillä on kokemusta 
useam man kokoisesta yrityksestä. 

– Kaksi kertaa olemme perustaneet 
yrityksen alusta. Yksi yrityksistämme 
on työllistänyt yli sata työntekijää. Yrit-
täjyys on yrityksen koosta riippumatta 
vaativaa, mutta antoisaa.

Samin ja Anna-Kaijan nykyinen yri-
tys on palvelualalla.

– Ihmisten palveleminen samoin 
kuin työllistäminen saa tuntemaan yri-
tyksen toiminnan tärkeäksi. Yrittäjänä 
voin osaltani palvella tätä yhteiskuntaa 
ja rakentaa sen tulevaisuutta. Se avaa 
työnäkymää eteenpäin.

Kunnallispolitiikan korkeakoulussa

Sami on perehtynyt sosiaali- ja tervey-
denhoitoalan kysymyksiin laajasti myös 
luottamustehtäviensä kautta. Hänet va-
littiin Ylikiimingin kunnanvaltuustoon 
vuonna 1992, jolloin hänet valittiin kun-
nanhallituksen edustajaksi sosiaali- ja 
terveyslautakuntaan.

Vuoden 1996 kunnallisvaalien jäl-
keen Sami valittiin 29-vuotiaana Yli-
kiimingin kunnanhallituksen puheen-
johtajaksi. Hän toimi kunnan luotta-
mustehtävissä kolme kautta, yhteensä 
12 vuotta.

– Se aika oli suurta elämän korkea-
koulua, hän muistelee. – Opin esimer-
kiksi, että yhteisten asioiden hoitamises-
sa tarvitaan hyvää yhteistyötä ja neuvot-
telukykyä sekä luottamushenkilöiden 
kesken että virkamiesten kanssa.

Vaimon tuella valtakunnan politiikkaan

Sami on nyt ensimmäistä kertaa kan-
sanedustajaehdokkaana, mutta häntä 
on pyydetty asettumaan ehdolle jo kak-
si kertaa aikaisemminkin.

Aikaisemmilla kerroilla Sami ja An-
na-Kaija ovat todenneet ehdokkuuden 
mahdottomaksi. Kun laaja joukko per-
heiden hyvinvoinnista ja yrittäjyyden 
edellytyksistä huolestuneita ihmisiä ke-
väällä 2013 pyysi Samia asettumaan eh-
dolle, Sami ja Anna-Kaija päättivät käy-
dä asiaa perusteellisemmin läpi.

– Otin yhteyttä kymmeniin jollakin 
tavalla tuntemaani ihmiseen ja kysyin 
heidän mielipidettään. Hämmästyin si-
tä, miten voimakkaasti minua kannus-
tettiin asettumaan ehdolle. Moni kysyi 
vaimoni kantaa, ja se olikin minulle kai-
kista ratkaisevin asia.

Anna-Kaija pohti asiaa perusteelli-
sesti.

– Anna-Kaijan vastaus oli selkeä ja 
minulle hieman yllättäväkin. Hän tote-
si, että Suomen lapset, nuoret ja perheet 
tarvitsevat puolestapuhujaa siellä mis-
sä valmistellaan ja tehdään ihmisten ar-
kea koskettavia päätöksiä. Päätimme, et-
tä lähdemme tähän toisiamme tukien. 
Laajan tukijoukon kannustus rohkaisi 
eteenpäin. Päätöksen jälkeen oli rauhal-
linen ja päättäväinen olo. Asiat, joiden 
puolesta lähdettiin liikkeelle, ovat erit-
täin tärkeitä ja merkityksellisiä.

Anna-Kaija ja Sami Pikkuaho kokevat ystävien, tuttujen ja tuntemattomien laajan tuen tärkeänä eduskuntavaalihankkeessa.
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T
änä keväänä minulle tulee täy-
teen 20 vuotta luottamushen-
kilönä politiikassa. Olen saanut 
olla kunta-, maakunta-, edus-
kunta- ja puoluepolitiikassa 
mukana valtioneuvoston jäse-

nyyttä lukuun ottamatta kaikissa kam-
mareissa. Nyt palaan takaisin veron-
maksajan ja yhteiskunnallisten asioi-
den seurailijan rooliin. Matkanvarrel-
ta on jäänyt muistiin monenlaisia mie-
lenkiintoisia asioita ja tapahtumia, jois-
ta voisi joskus eläkkeellä kirjoitella vaik-
ka pikku pamfletin.

Tulin politiikan toimijaksi vasta kes-
ki-iässä oltuani aikaisemmin yrittäjänä 
ja yrittäjäjärjestön luottamustehtävis-
sä. Etujärjestöt ajavat aina ensisijaises-
ti omien jäsentensä etua lobbaamalla 
päättäjiä. Halusin osallistua suoraa pää-
töksentekoon ja samalla halusin katsoa 
asioita monipuolisesti laajemmasta nä-
kökulmasta. Tämä oli suurin motiivi-
ni lähteä politiikkaan. Tuolloin en tien-
nyt, millaista poliitikon elämä tulee ole-
maan, mutta yrittäjätausta on osoittau-
tunut hyväksi perustaksi toimia itsenäi-
sesti poliittisena päättäjänä.

Eduskunnassa huomasin nopeasti, 
että se on ulkoistanut osan päätösval-
lastaan työmarkkinajärjestöille. Nämä 
valmistelevat laajasti lainsäädäntöä niin 
sanotuissa kolmikantaneuvotteluissa. 
Työmarkkinajärjestöille on annettu val-
ta sopia asioista myös kolmatta osapuol-
ta sitovasti tätä kuulematta. Tämä toteu-
tuu lainvalmistelun ja eduskunnan sää-
tämän niin sanotun yleissitovuuden pe-
rusteella. Suomen tärkeimmät työnan-
tajat, PK-yrittäjät, on jätetty kolmikan-
nan ulkopuolelle ilman mahdollisuutta 
vaikuttaa omiin asioihinsa. Sama koskee 
esimerkiksi eläkkeensaajia, työttömiä ja 
lapsiperheitä.

Moni on ihmetellyt, miksi suuret ra-
kenneuudistukset eivät etene. Syitä on 
monia, mutta yksi merkittävä tekijä on 
käytetyssä päätöksentekomenetelmässä, 
konsensuksessa. Yleensä demokratiassa 
päätökset tehdään enemmistöpäätöksi-
nä. Konsensuksessa päätökset tehdään 
niin, että jokainen sitoutuu päätökseen, 
jolloin jokaisella osapuolella on mah-
dollisuus kaataa päätös. Konsensus so-

20 VUOTTA POHJOISEN IHMISEN ASIALLA
ESKO KURVINEN
Kansanedustaja, kokoomus

EDUSKUNTAAN TARVITAAN 

IHMISIÄ, JOILLA ON KYKY 

HUOLEHTIA POHJOISEN 

IHMISEN ASIOISTA.

pii erinomaisesti saavutettujen etujen 
säilyttämiseen, siksi uudistukset jäivät 
tekemättä. Pienet puolueet ovat käyttä-
neet suhteettoman suurta valtaa omi-
en etujensa ajamiseen, ja kun vastuun-
aika tuli, ne lähtivät luikkimaan halli-
tuksesta.

Kahdeksan vuotta Suomen kunta-
liiton hallituksessa ja 12 vuotta maa-
kuntaliiton puheenjohtajistossa antoi-
vat laajan näkemyksen sille työlle, mitä 
sain tehdä Oulun kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana. Itse pidän tuota ajan-
jaksoa koko poliittisen urani merkittä-
vämpänä. Kun aloitin, Oulun seudun 
kuntapäättäjien ja kuntajohtajien yh-
teistyöhalu ja -kyky eivät olleet kaksi-
set. Päättäessäni tehtävän ja palatessani 
takaisin eduskuntaan oli saatu aikaiseksi 
uusi Oulu, Suomen viidenneksi suurin 
kaupunki, joka pystyi ottamaan vastaan 
yhden Suomen historian suurimmista 
elinkeinoelämän rakennemuutoksista. 
Oulun seudulle palautettiin yhteistyön 
ja tekemisen ilmapiiri, jota valtioneu-
vostoa myöten on kiitelty.

Suuret kaupunkiseudut ovat kiistatta 
Suomen kasvun ja työllisyyden veturei-
ta. Oululla on poikkeuksellinen vastuu 
yli puolen Suomen ja pohjoisen Skan-
dinavian moottorina huolehtia pohjoi-
sen ihmisten hyvinvoinnista ja menes-
tyksen mahdollisuuksista. Eduskuntaan 
tarvitaan ihmisiä, joilla on halu ja kyky 
huolehtia pohjoisen ihmisen asioista.

www.fixi.fi

Meillä on mahdollista tehdä
kaupat joko puhelimitse
toimistolta tai paikanpäällä 
asiakkaan kotona.

Jos tuntuu, että tuo vois olla
mun juttu, ota puhelin käteen ja
soita niin ihimetellään yhessä!

Puhelimeen vastaa 
Matias Koivukangas
numerosta
050 514 5650.

HAEMME MUUTAMAA VIIMESEN PÄÄLLE

FIKSUA KAUPANTEKIJÄÄ 
NUOREKKAASEEN MYYNTITIIMIIMME.

Olemme aktiivinen ja myyntihenkinen yritys.
Meillä huumori kukkii, aurinko paistaa ja kauppa käy.
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Nykyajan ihmisen elämä ja valinnat muuttuvat nopeasti. 
Mikä tänään on arvokasta, saattaa jo huomenna olla merki-
tyksetöntä. Se, mitä me ihmiset pidämme arvokkaana, oh-
jaa toimintaamme sekä yksilöinä että koko yhteiskunnan 
tasolla.

Poliittinen toiminta on keskeisessä asemassa kansamme 
tulevaisuuden rakentamisessa. Periaatteellisesti ja käytän-
nössä eduskuntatyöskentely säätelee koko yhteiskunnan toi-
mintaa ja suuntaa. Olemme nähneet, miten haasteellista se 
on moniarvoisessa yhteiskunnassamme. Siksi tarvitaan kes-
täviä perusteita valintojen pohjaksi – tarvitaan arvoja.

Suomalaisiksi koetuilla arvoilla on pitkät juuret. Arvot 
ovat periytyneet sukupolvilta toisille. On pysyviä, kestäviä 
arvoja, sekä arvoja, jotka muuttuvat yhteiskunnan muuttues-

sa. Ihmisten omallatunnolla on suuri merkitys arvovalinnoissa. 
Arvot heijastavat asenteitamme ja sitä kautta ratkaisujamme.

Kokoomus haluaa säilyttää myös perinteitä, kaikkea sitä, mi-
tä edelliset sukupolvet ovat meille jättäneet. Kirjoitetun tiedon 
ja taidon lisäksi on myös hiljaista tietoa ja taitoa. Niihinkin ar-
voihin uskomista tulee pohtia ja tukea.

On tärkeää, että maassamme voidaan vapaasti ajatella ja elää 
itsenäisesti, mutta kuitenkin muistaen koko ajan vapauden ja 
vastuun keskinäisen suhteen: niin paljon kuin on vapautta, yh-
tä paljon on vastuuta.

Kestävät arvot luovat lujan pohjan yhteiskuntaa rakenta-
ville ratkaisuille. Ylempi asteisten arvojen – kodin, uskonnon 
ja isänmaan –puolustajat ovat edelleenkin kokoomuksen ”tu-
lenkantajia”.

Arvot kansanedustajan työn perustana
KESTÄVÄT ARVOT LUOVAT LUJAN POHJAN YHTEISKUNTAA RAKENTAVILLE RATKAISUILLE.

Sami Pikkuahon vaalikampan-
jan tukiryhmässä oltiin varauduttu 
suureen osallistujajoukkoon, mut-
ta satoihin yltänyt kävijämäärä yl-
lätti iloisesti 20 hengen toimitsijatii-
min. Lasten ja nuorten iloinen yh-
dessäolo aktiviteettien parissa pal-
kitsi järjestäjät.

Tapahtuma oli osa perheille 
suunnattua tapahtumasarjaa, johon 
kuului myös esimerkiksi nuorille 
suunnattu leikkimielinen karting-
kisa Oulussa. Kartingkisasta voit lu-
kea tämän lehden sivulta 11.

Tässä onnellinen lätkänvetokisan pääpalkinnon voittaja. Elia Pitkäselle 
voitto kelpasi. Maalin lahjoitti ACON. 

Sadat lapset, nuoret ja aikuiset laski-
vat laskiaistiistai-iltana Paremman arjen 
kampanjan järjestämässä tilaisuudessa 
Ruskotunturilla. Sami Pikkuahon vaali-
kampanja halusi kiinnittää kaikille avoi-
mella, lahjoitusvaroin järjestetyllä ta-
pahtumalla huomiota lapsiin, nuoriin ja 
perheisiin.

RUSKOTUNTURILLA 
LASKETTIIN PERHEIDEN 
HYVINVOINNIN PUOLESTA

LAPSET, NUORET JA 

PERHEET JÄÄVÄT 

LIIAN USEIN VAILLE 

ARVOISTAAN 

HUOMIOTA.

Yhteiskunnan on tuettava perheitä

Paremman arjen puolesta -kampanja 
haluaa kiinnittää erilaisilla tapahtumil-
la huomion lapsiin, nuoriin ja perhei-
siin. Laskiaistapahtumassa kaikille ha-
lukkaille tarjottiin ilmainen hissilippu 
illaksi. Lapsille ja nuorille oli erilaista 
oheisohjelmaa mäenlaskun lisäksi. Pie-
nemmille oli pulkkamäki.

– Lapset, nuoret ja perheet jäävät lii-
an usein poliittisessa päätöksenteossa 
vaille arvoistaan huomiota. Tähän pi-
tää saada muutos. Perinteinen isän ja 
äidin muodostama perhe pitää palaut-
taa maassamme keskeiseksi arvoksi, jo-

ta vaalitaan ja tuetaan yhteiskunnassa, 
kertoi Sami Pikkuaho.

Pikkuaho totesi, että perheen hyvin-
voinnista on ensisijaisesti vastuu isäl-
lä ja äidillä.

– Silti on surullista huomata yhteis-
kunnassamme tahoja, jotka eivät näe 
ennaltaehkäisevien palveluiden suur-
ta merkitystä perheille. Maamme päät-
täjät haluavat huolehtia taloudesta, jot-
ta tulevat sukupolvet eivät joutuisi koh-
tuuttoman laskun maksajaksi. Samoin 
meidän tulee huolehtia lapsista, nuoris-
ta ja perheistä, jotta lasku tulevaisuudes-
sa olisi mahdollisimman pieni.

Hisseillä oli välillä pitkiäkin jonoja, mutta kohtuuttomasti kenenkään ei tarvinnut odottaa vuoroaan.

Lätkänvetokisassa oli osallistujia pienistä vähän isompiin. Iloinen puheensorina kertoi hyvästä tunnelmasta. 

kolumni
OIVA SAVELA
Kokoomuksen emeritus-kansanedustaja
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SAMI PIKKUAHON VAALITEEMAT

Teollisuuden LVI-, putkisto-, kone-
ja laiteasennukset

Ympäristoteknologian järjestelmät 
ja asiantuntijapalvelut

Metallirakenteet, sopimusvalmistus

Balanus Oy
Palomäentie 9
04600  MÄNTSÄLÄ
P.  020 757 9810
M. 040 756 3231
F.  019 574 0616
www.balanus.fi

Eduskuntavaalien alla puolueet ja ehdokkaat kertovat tavoitteen-
sa. Maamme huolestuttava taloudellinen tilanne luo näissä vaa-
leissa erityisen haasteen. Suuriin vaalilupauksiin hyvän jakami-
sessa ei ole varaa, se on tosiasia joka on välttämätöntä muistaa.

Ehdokkaan taustalla, persoonalla ja ominaisuuksilla on vah-
va vaikutus jokaisen äänestyspäätökseen. Ehdokkaan elämänti-
lanne, ikä, koulutus, työkokemus ja tapa toimia ovat asioita, joita 
ainakin itse olen puntaroinut äänestyspäätöstä tehdessäni. Myös 
ehdokkaan korostamilla arvoilla ja teemoilla on suuri merkitys. 
Niitä peilataan siihen, mitä itse arvostaa ja mitä haluaa edistää 
asioiden hoidossa ja lainsäädännössä.

Olen kampanjoinut tukiryhmäni kanssa jo pitempään Parem-
man arjen puolesta. Parempi arki rakentuu erilaisista asioista ja 
on laaja käsite. Suurperheen isänä, sairaanhoitajana ja yrittäjänä 
nostan esille kolme keskeistä vaalikampanjani teemaa:

1. Tärkeimpänä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi – 
ikääntyviä unohtamatta. Kaikessa päätöksenteossa tulee tarkas-
tella niiden vaikutusta lasten ja nuorten elämään nyt ja tulevai-
suudessa. Perheitä tulee vahvistaa ja tukea yhteiskunnan perus-
soluna tärkeässä tehtävässään.

Perheillä tulee olla oikeus päättää, hoitavatko he lapset koto-
na vai laittavatko heidät päivähoitoon. Yhteiskunnan tulee tukea 
ja arvostaa myös lasten kotihoitoa

 Perheillä tulee olla mahdollisuus yhteiskunnan apuun tiu-
koissa arjen tilanteissa. Kodinhoitajat tulee saada lapsiperheiden 
avuksi kaikkiin kuntiin. Perheisiin tehtävät satsaukset näkyvät 
säästöinä lastensuojelukustannuksissa.

Jokainen ihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Sen tur-
vaamiseksi tarvitaan riittävät resurssit ja vaihtoehtoisia asumis- 
ja hoitomahdollisuuksia.

2. Yrittäjyyden edellytyksiä ja uusia työpaikkoja. Suomi nou-
see yrittäjyyden kautta. Yrityksille tarvitaan parempia toiminta-
edellytyksiä. Kilpailukykyä tulee parantaa yritysverotusta uudis-
tamalla, mahdollistamalla paikallinen sopiminen ja purkamal-
la säätelyä ja byrokratiaa. Uuden yrityksen perustaminen tulee 
saada helpoksi.

Suomessa on liki 400 000 työtöntä, joista nuoria on noin 20 
prosenttia. Tämän kansallisen suurongelman purkamiseksi tu-
lee tehdä kaikki voitava.

Työllistäminen pitää saada joustavammaksi ja työn tekeminen 
kannattavaksi, vaikka se olisi osa-aikaista työtä. Varsinkin nuor-
ten työllistämistä yhteiskunnan tulee tukea. Työttömyysturvan 
pitää olla työnhakuun kannustavaa.

3. Kestävien arvojen tulee olla yhteiskunnan perustana. Sel-
laisia ovat koti, uskonto ja isänmaa. Näiden paljon sisältävien ar-
vojen varaan on hyvä rakentaa Suomen tulevaisuutta jatkossa-
kin. Kestävät arvot eivät tarkoita taantumusta, vaan turvallisuut-
ta ja kestävyyttä.

Modernissa yhteiskunnassa tarvitaan luonnollisen avioliiton 
ja kodin kunnioitusta perheen perustana, kristillisiä perusarvo-
ja ja uskonnon vapautta sekä isänmaallisuuden vaalimista. Näitä 
tärkeitä asioita ei pidetä riittävästi esillä yhteiskunnallisessa kes-
kustelussa.

Olen valmis tekemään rakentavaa, rohkeaa ja määrätietoista 
työtä näiden minulle läheisten ja tärkeiden asioiden puolesta. Jos 
koet asiat sinua lähellä oleviksi, anna rohkeasti tukesi kampanjal-
lemme. Tule mukaan yhteiseen työhön paremman arjen puolesta!

Näin tehdään arjesta parempaa!
PERHEILLÄ TULEE OLLA MAHDOLLISUUS YHTEISKUNNAN 
APUUN TIUKOISSA ARJEN TILANTEISSA.

YL
I K

AHDENSADAN TILAISUUDEN KAM
PA

NJA

kolumni

SAMI PIKKUAHO
Kansanedustajaehdokas, kokoomus
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Sami Pikkuaho (takana vas.) pysähtyi 
jututtamaan ystävyys-illan vieraita. Tilai-
suudessa kuultiin pianomusiikkia, nuor-
ten laulua, lasten ajatuksia ystävyydestä 
ja useita puheenvuoroja. Sami Pikkuaho 
puhui Paremman arjen kampanjan 
yhteiskunnallisista teemoista.

Sami kiersi maaliskuun alussa Koillismaalla Pudasjärvellä, 
Taivalkoskella ja Kuusamossa. Syötteelläkin Samin tarjo-
amat makkarat maistuivat.

Samin kampanjassa on mukana 
kaikenikäisiä. Esko ja Rebekka ovat 
jakaneet yhdessä muiden kanssa tu-
hansia Sami sytyttää -tulitikku rasioita 
ihmisille.

Pateniemessä kiitettiin vapaasta isänmaasta

Sami Pikkuahon Paremman arjen -kampanjan järjestämä isänmaallis-
ten laulujen ilta kokosi Pateniemen Honkapirtin täyteen väkeä joulu-
kuun 4. päivä. Lämminhenkinen ja arvokas tilaisuus viritti juhlaväkeä 
itsenäisyyspäivän ja joulun tunnelmiin. Laulujen ja puheiden teemoissa 
toistuivat tutut ja perinteiset arvot: koti, uskonto ja isänmaa. 

Puheen piti professori Pertti Kokkonen. Sami Pikkuaho lausui ru-
non ja esitti illan päätössanat. Illan juonsi kaupunginvaltuutettu Pekka 
Simonen. Tarjoilusta vastasi Pateniemen eläkeläiset ry.

Pateniemessä puhuttiin ystävyydestä

Sami Pikkuahon Parempi arki -kampanja järjesti Pateniemen Honka-
pirtillä illan ystävyydelle ystävänpäivän aatonaattona. Ohjelma punou-
tui tärkeän aiheen ympärille: Ystävyys on ihmiselämän tärkeitä asioita. 
Yksinäisyys taas on suuri ja kipeä ongelma ajassamme. Liian moni sai-
ras, työtön tai muuten elämässään kovia kokenut kärsii yksinäisyydestä. 
Jokaisella tulisi olla ainakin yksi hyvä ystävä.

Sain olla mukana yhteisten asioiden hoitamisessa työsken-
nellessäni lähes 40 vuotta kunnan- ja kaupunginjohtajana. 
Olen todennut, että Koillismaan etuja ovat vilpittömimmin 
valmiita edistämään ihmiset, joilla on täällä juuret tai muu-
ten siteitä. Näin on riippumatta henkilön puoluepoliittisesta 
tai muusta taustasta.

Samilla on vahvat juuret Koillismaahan ja Pudasjärvelle. 
Hän on oppinut tuntemaan ”kantapään kautta” maaseudun-
kin olosuhteet ja alueen haasteet. Tiedän, että hän on  edel-
leen sydämeltään vahvasti pudasjärveläinen. Tiedän myös, 
että hänellä on vilpitön tahto vahvistaa Pudasjärven ja koko 
Koillismaan elinvoimaa.

Isänä tunnen Samin persoonaa, elämänasennetta ja toi-
mintakykyä enemmän kuin useimmat muut. Olen vakuuttu-
nut siitä, että Samilla olisi – ehkäpä totunnaisesta puoluepo-

liittisesta toiminnasta poikkeaviakin –  hyviä eväitä tarjotta-
vana yhteiseksi hyväksi.

Minulta on kysytty, mitä ”vanhana kepulaisena” ajattelen 
Samin puolueen vaihtamisesta. Olen vastannut, että minul-
le asioiden hoitamisessa on aina ratkaisevaa ollut tulos. Sil-
lä, minkä värisen lipun alla kuljetaan, ei ole niinkään väliä, 
kunhan suunta on oikea.

Hyvää ehdokasta kannattaa siis äänestää myös yli puo-
luepoliittisten rajojen. Kevään vaaleissa minäkin – ”vanha 
kepulainen” – olen valmis jo toisen kerran äänestämään ko-
koomuksen ehdokasta. Ensimmäisen kerran tein näin ää-
nestäessäni nykyistä presidenttiämme. Voin myös jo tässä 
vaiheessa todeta, ettei kummassakaan tapauksessa sen pa-
remmin syvä puoluesidonnaisuuteni kuin äänenikään men-
nyt hukkaan.

Samilla vahva sidos Pudasjärveen ja Koillismaahan

Sami Pikkuaho tukijoukkoi-
neen on tehnyt poikkeuksel-
lisen laajan vaalikampanjan. 
Sami on kiertänyt laajasti Ou-
lun vaalipiiriä viime syksystä 
lähtien. Hän aikoo vierailla jo-
kaisessa vaalipiirin kunnassa 
vähintään kerran kampanjansa 
aikana. On kuntia, joissa pide-
tään kymmeniä tilaisuuksia.

Kaikkiaan vaalitilaisuuksia pi-
detään noin 250. Tilaisuuksis-
sa on kohdattu tuhansia ihmi-
siä, kuunneltu, keskusteltu ja 
suunniteltu Suomelle parem-
paa tulevaisuutta.

Koti, uskonto ja isänmaa ovat arvoja, joiden varaan isänmaatamme on rakennettu. Nämä 
teemat nousivat esille myös Honkapirtillä järjestetyssä tilaisuudessa. Isänmaallisten laulujen illan 
laulullisesta osuudesta vastasi baritoni Joose Vähäsöyrinki. Säestäjänä toimi Lauri Ahola.
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PAAVO PIKKUAHO
Kunnallisneuvos
Pudasjärvi
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Sami tapasi ministeri Jan 
Vapaavuoren Oulussa. Sami on 
tavannut kampanjansa aikana 
kaikki kokoomuksen ministerit ja 
keskustellut heidän kanssa mm. 
perhepolitiikasta.

Sami on kiertänyt maakun-
taa myös pääministeri Ale-
xander Stubbin ja muiden 
ehdokkaiden kanssa.
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P. 08 311 3941
Pakkahuoneenkatu 6, Oulu

www.olimpos.fi 
Myös kotipakettiin!

Uusi À la carte lista  Uusi lounaslista

Olimpos tarjoaa herkullista ruokaa 
lounaasta myöhäiseen illalliseen.

Ravintolassamme on tilaa 
suuremmallekin seurueelle. 

Lounas tarjoillaan arkisin kello 11–15. 

Monipuoliselta À la carte 
listalta löytyy herkkuja 
kaikista Välimeren maista.

Tervetuloa Välimeren 
ravintola Olimpokseen!

N
yt jos koskaan peräänkuu-
lutetaan yrittäjiä pelastajik-
si. Tämän viestin kuulutta-
jia tuntuu olevan kaikkial-
la siellä, missä keskustellaan 
yleisestä taloustilanteesta ja 

siitä, miten tästä noustaan ylöspäin. En 
tarkoita nyt pelkästään ekonomisteja ja 
tutkijoita, vaan myös politiikassa toimi-
via poliittisesta taustasta ja väristä riip-
pumatta. Yrittäjyys tuntuu olevan kuu-
ma peruna.

Hyvähän se on sitten yrittäjänä nyt 
toimia kun yleinen ilmapiiri on näinkin 
myönteinen? Totta toinen puoli! On-
han se valtavan iso asia meille jokaisel-
le ammatistamme riippumatta, että te-
kemäämme työtä arvostetaan. Mutta 
pakkohan se on myöntää, että tarvitaan 
yritystoiminnan menestymiseen muu-
takin kuin hyvä ilmapiiri. Ei kotityöt-
kään tule kotona tehtyä vain sillä, että 
taustalla kuuluu mieluista musiikkia. 
Tarvitaan niitä, jotka ryhtyvät toimeen 
ja joilla on tekemiseen tarvittavat väli-
neet. Jos on vielä lisäksi tietoja ja taitoja, 
niin sen parempi, mutta toisaalta ”kyllä 
työ tekijäänsä opettaa” , joten ei siitä täs-
sä sen enempää.

Verotus yrittäjäystävälliseksi

Mistä siis ihmisiä, jotka ovat valmiita ot-
tamaan taloudellisia ja henkisiä riskejä 

miljoonan liikevaihtoluokassa olevil-
le yrityksille? Raha on yritystoiminnan 
polttoaine, ja ilman polttoainetta autot-
kaan eivät lähde liikkeelle.

Toinen tärkeä ”väline” on yrityksen 
henkilöstö. Kaikki tuntuvat puhuvan 
siitä, että työllistämisen kynnystä pitäi-
si madaltaa. Ymmärtävätköhän kaikki, 
mistä siinä on kysymys? Kun yritykses-
sä tarvitaan uutta työntekijää, työllistä-
misen kynnys ei itse asiassa välttämättä 
ole kovinkaan korkea. Jos sopiva hen-
kilö löytyy, yrittäjä on hyvin mielellään 
tarjoamassa työtä ja työntekijä on hyvin 
mielellään tulossa töihin. Into on päällä 
silloin molemmilla!

Nuoret töihin helpommin

Kynnystä työllistämiseen tulee siinä ta-
pauksessa, jos työntekijä on nuori tai 
juuri alalle tullut. Tiedot ja taidot ovat 
vielä vähäisiä. Siksi olisi varsin luon-
nollista, että palkka olisi aluksi selkeäs-
ti pienempi kuin alan ammattilaisilla. 
Tämä ei kuitenkaan Suomessa onnis-
tu. Nyt olisi kiire muuttaa lainsäädän-
töä siten, että tähän tulisi selkeät mah-
dollisuudet eri alojen työehtosopimuk-
sista huolimatta.

Olen täysin vakuuttunut, että jos op-
pisopimusajan, harjoittelijoiden, vas-
tavalmistuneiden ja juuri alalle tullei-
den palkkatasot olisivat maltillisempia, 

työllisyys paranisi. Tiedän, että moni 
työntekijä olisi tähän valmis, koska työn 
kautta pääsisi oppimaan ja näyttämään 
kykynsä. Sieltä se palkkakin sitten lähti-
si paranemaan. Samaan aikaan täytyisi 
toki huolehtia siitä, että ansiosidonnai-
nen päiväraha ei olisi työn tekemiselle 
pahin kilpailija.

Käänteisesti ajatellen työllistämisen 
kynnystä syntyy myös työsuhteen päät-
tämisen vaikeudesta johtuen. Uusien 
työntekijöiden palkkaamiseen ei tarvita 
monimutkaisia ja pitkiä yt-neuvotteluja. 
Mutta jos täytyy olla päättämässä työso-
pimusta, tuntuu välillä, että on tekemäs-
sä rikosta. Milloinkahan huomaamme, 
että kukaan ei ole päättämässä työsopi-
musta huvikseen tai ilkeilläkseen?

Suomi on hyvä maa, jossa on hyvä 
tehdä työtä, myös yrittäjän työtä. Aina 
löytyy kuitenkin asioita, joita tulee ja joi-
ta voidaan parantaa. Sami on oikea hen-
kilö tekemään sitä eduskunnassa. Sik-
si kannattaa äänestää Samia. Jos kokoo-
muslaisen äänestäminen on tuttua, niin 
se on helppoa. Eikä se vaikeaa ole muil-
lekaan. Opettelee Samin numeron ulkoa 
ja pyöräyttää sen äänestyskopissa pape-
riin, niin se on siinä!

JAAKKO TAHKOLA
Toimitusjohtaja

Kempele

YRITTÄJYYS ON 
KUUMA PERUNA

YRITYSTOIMINNAN MENESTYMISEEN TARVITAAN MUUTAKIN KUIN HYVÄ ILMAPIIRI.

perustamalla yrityksiä sekä ponnistele-
malla niiden toiminnan jatkumisen ja 
jopa kasvun eteen? Myönteinen ilma-
piiri kannustaa siihen ilman muuta. Jos 
vielä voitaisiin jatkossa poliittisella pää-
töksenteolla huolehtia siitä, että yrittä-
jä saisi onnistuessaan hyötyä ottamis-
taan taloudellisista ja henkisistä riskeis-
tä ja kovasta työstä kohtuullisen vero-
tuksen jälkeen, niin sen parempi. Ja että 
se tapahtuisi niin, ettei yrityksen myyn-
ti olisi pääasiallinen vaihtoehto pääs-
tä nauttimaan tästä hyödystä, vaan ve-
rotus kannustaisi jatkamaan yrityksen 
omistamista ja yrittämistä mahdollisim-
man pitkään.

Pienten yritysten rahoitus kuntoon

Ja sitten niistä välineistä. Yritystoimin-
nan käynnistäminen ja kasvattaminen 
vaativat pääomaa, toimialasta riippu-
en enemmän tai vähemmän. Usein yrit-
täjäksi ryhtyvällä ei sitä ole – ainakaan 
kovin paljon. Tarvitaan siis lisäksi joko 
sijoittajalta omaa tai pankista vierasta 
pääomaa.

Yritystoiminnan käynnistämisen ja 
kasvattamisen suurin haaste pienissä 
yrityksissä on usein rahoituksen järjes-
täminen. Voitaisiinko yritysten tukemi-
seen käytettäviä rahoja suunnata uudel-
leen niin, että syntyisi uusia malleja ja 
vaihtoehtoja rahoitukseen pienille, 0–15 
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Finaali alkamassa! Katsomossakin jännitys tiivistyy.

Sami nosti tilaisuudessa esille yhteiskunnallisten päätösten 
heijasteet lapsiin ja nuoriin. – Kaikkia tehtäviä päätöksiä 
tulisi arvioida siitä näkökulmasta, miten ne vaikuttavat las-
ten ja nuorten elämään nyt ja tulevaisuudessa, hän totesi.

Sami Pikkuaho ymmärtää nuorten tarpeet ja asiat, koska hänellä itsellään on samanikäisiä lapsia. Sami on myös yrittäjänä työllistänyt paljon nuoria ja näin ollen edistänyt nuorten työllistymistä.
Samin vaaliteemat tukevat minunkin aja-tuksiani. Koen tärkeäksi työttömyyden kitke-misen ja nuorten työllistymisen, sillä muuta-man vuoden kuluttua tulen itsekin olemaan työelämässä. Jaan samat kristilliset arvot Sa-min kanssa, ja pidän tärkeänä, että niitä vaa-litaan myös nyky-yhteiskunnassa.

Haluan olla mukana vaikuttamassa nuorten asioihin, 

esimerkiksi siihen, että nuorten työllisyystilanne pa-

ranee. Olen kuullut tilanteista, joissa on nuoria, jotka 

haluaisivat tehdä töitä, sekä pienyrittäjiä, jotka ha-

luaisivat ottaa nuoria töihin. Nuori ei siltikään aina 

pääse töihin, koska kokemattoman nuoren palkkaa-

minen on liian riskialtista yrittäjälle. Uskon, että Sa-

mi pystyy kokeneena yrittäjänä vaikuttamaan siihen, 

että pienyrittäjillä olisi matalampi kynnys ottaa myös 

nuoria töihin.

Sami on paljon nuorten kanssa tekemisissä eri teh-

tävissä ja tilanteissa. Hän ymmärtää nuoria ja osaa 

kuunnella. Uskon, että hän on paras ehdokas aja-

maan meille nuorille tärkeitä asioita eduskunnassa.

Paremman arjen puolesta – www.samipikkuaho.fi

Nuori, miksi tuet Samia?
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P erjantaina 20. maaliskuuta Parem-
man arjen puolesta -kampanja 
järjesti lahjoitusvaroin nuorille ja 

aikuisille suunnatun tapahtuman Oulus-
sa Sports&Karting Centerissä. Leikki-
mielinen ja vauhdikas kisa oli jo toinen 
kampanjan aikana järjestetty ajotapahtu-
ma. Tapahtuman tarkoitus on kiinnittää 
huomiota nuoriin ja yhdistää yhteiskun-
nallista vaikuttamista ja mukavaa yhdes-
säoloa. Nuoria ja myös aikuisia saapui 
paikalle runsaasti.

Parituntisen tilaisuuden aikana ajettiin 
aika-ajot, joiden nopeimmat kohtasivat 
lopuksi ajettavassa finaalissa, johon myös 
kansanedustajaehdokas Sami Pikkuaho 
osallistui. Tilaisuuden alussa oli lyhyt, Sa-
min pitämä info kampanjasta ja nuoriin 
liittyvistä teemoista. Varikkoalueella kes-
kusteltiin vilkkaasti ajankohtaisista yh-
teiskunnallisista kysymyksistä. Moni tote-
si, että politiikka ja energisoiva yhdessäte-
keminen sopii hyvin yhteen.

Aika-ajoja seurattiin jännityksellä. Tilaisuus yhdisti yhteisen 
tekemisen äärelle nuoria ja aikuisia.

Voittajan tuuletus. Vaikka kisassa ajettiin tosissaan, 
mukava yhdessäolo oli parasta antia.

VAUHTI KIIHTYY 
-kartingtapahtumassa kerättiin 
positiivista energiaa

SAMI TUNTEE LAPSIPERHEIDEN ASIAT

Kun minulle tarjottiin mahdollisuutta olla mukana Sami Pikkuahon vaalityössä, en 
epäillyt hetkeäkään lähteä mukaan. Tunnen Samin vilpittömänä kuuntelijana, kannus-
tajana ja mukavan positiivisena ystävänä. Sami on työssään nähnyt myös elämän nurjan 

puolen, ja uskon, että niistä näköaloista on hyötyä.
Itselleni läheisenä koen Samin ajatuksen "Meidän tulee väsymättä hakea ratkaisuja ongel-

miin, jotka estävät onnellisen arjen kokemisen". Tämä on todella se, missä meidän ei tule vä-
syä, vaikka ongelmat eivät koskettaisikaan itseä tai omaa lä-
hipiiriä.

Sami kuuntelee herkällä korvalla lapsiperheiden asioita. 
Meillä äideillä onkin arvokas näkemys siitä, mitkä toimen-
piteet voisivat toimia niin, että lapsiperheiden arjesta tulisi 
onnellisempaa. Vanhemmilla esimerkiksi tulee edelleen 
olla mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona, jos he näkevät 

sen perheelleen sopivimmaksi ratkaisuksi. Lapsiper-
heillä tulisi myös olla mahdollisuus saada kunnal-

lista kotiapua nykyistä helpommin.
Nyt meillä on mahdollisuus saada edus-

kuntaan perheenisä, jolla on näkemystä, ko-
kemusta ja pitkäjänteisyyttä viedä viestiäm-
me eteenpäin.

PÄIVI TUOMIVAARA
Kotiäiti

Oulu
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Sama talo. Sinun valinta. Mammuttimaisella laadulla. 
Kysy lisää ja ylläty positiivisesti. Soita 020 733 4343,   
kirjoita info@mammuttikoti.fi tai vieraile sivustollamme Mammuttikoti.fi.

mammutti puutalo
Rapattu tai paneloitu, perinteinen puurunko

Mammutti Hirsitalo
Kestävä, terveellinen ja perinteinen hirsirunko

Arvomme pihasaunaN! 
Osallistu arvontaan nyt!
saunan arvo 17 900 €. Arvonta suoritetaan 30.12.2015.

Käy tykkäämässä Facebook-sivuistamme  
facebook.com/mammuttikoti ja olet mukana arvonnassamme.
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