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Partiledningen har 
en stark tro inför EU-valet

- Sannfinländarna är återigen det enda alter-
nativet. Vi har existerande påverkningskanaler, 
grupper och samarbetspartners i Europa, beto-
nar ordförande Timo Soini och partisekreterare 
Riikka Slunga-Poutsalo.

VÅRENS historiska EU-val mäter på allvar 
regeringens stöd för eurolinjen. Väljarna 
kan vända Finlands EU-politik mot ett nytt 
håll. En stor ”eurojytky” kan ändra hela Eu-
ropas riktning. Sannfinländarna förbereder 
sig för valet tillsammans runt om i landet.

EU kan påverka allting

Vad kan man då påverka i EU, ordförande 
Timo Soini?

- Allt det som behandlas där. EU-parla-
mentet har en stark ställning, svarar Soini.

Soini påminner att de valda måste kunna 
skaffa sig goda assistenter och bygga nät-
verk. Assistenten hjälper ledamöterna hitta 
rätt grupp då assistenten känner dem som 
har inflytande.

- Det viktigaste är att öppna dörrarna. Vi 
har existerande påverkningskanaler, grup-
per och samarbetspartners, och även multi-
nationell personal, säger Soini.

Soini smakar på tanken att partiet kun-
de öka kunskapen och färdigheterna inom 
EU-ärenden genom att flytta personer mel-
lan riksdagsgruppen och Europaparlamen-

tet så att alla kunde få möjligheten att lära 
sig något nytt.

- Vi har en god ställning i Europa. Vi är ef-
tertraktat sällskap. Vi är Finlands mest väl-
kända parti i EU. Det ställer även krav på 
våra ledamöter, eftersom de kommer att 
jämföras med mig, tror Soini.

Hålla tyst med dumheter och 
bort med sekterismen

Soini understryker att kandidaterna bör 
förbinda sig vid sin egen plan och partiets 
program. Kandidaterna är partiets kandida-
ter. Man ska inte se omkring sig för mycket 
och reagera på vad de andra partierna gör. 
Och man ska särskilt inte ställa sig emot 
det egna partiets andra kandidater. Vi går 
tillsammans.

- Och man får inte säga några dumhe-
ter. Då stannar verksamheten upp. Livet 
blir tråkigt om man inte kan välja sina ord 
rätt. Den som får ansvaret måste vara sin 
uppgift vuxen. Man ska inte frångå sin lin-
je, men man måste förstå hur man ska 
säga saker, eftersom motståndarna vak-

tar på misstag, varnar Soini och påminner 
att gruppen även måste organisera sig och 
fungera tillsammans under gruppledarens 
ledning.

Det blir tre platser

Soini ser två alternativ: färjan sätts i rö-
relse, då vinner vi, eller så stannar folket 
hemma.

- Vi är återigen det enda alternativet. Se-
nast var det bara Soini och soffan, nu är det 
soffan och Sannfinländaren, varav det finns 
20 alternativ. Men vår linje är överlägsen: 
den har hållits oföränderlig och vi har hål-
lit våra löften, betonar Soini.

Soini förutspår att tre kandidater kom-
mer in och att en stor grupp av likasinnade 
kommer att ha framgång runt om i Euro-
pa. Detta ger allt bättre möjligheter för ett 
effektivt samarbete. Desto större samman-
slutning man får ihop, desto bättre kommer 
den åt information och desto starkare är 
allas möjligheter att påverka. 

I Europaparlamentet kan man även fung-
era fritt från regeringens linje: där finns ju 

Vi är 
efter-
traktat 
sällskap!

Partisekreterare Riik-
ka Slunga-Poutsalo och 
ordförande Timo Soini 
påminner om hur viktigt 
EU-valet är. - Om man 
låter bli att rösta ger 
man sitt tysta medgi-
vande till EU:s nuvaran-
de stödpaketspolitik.
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ingen regering som skulle slå bojor på riks-
dagens inflytande.

Vi hittar säkert en grupp

Enligt Soini hittar eurokritikerna säkert 
en bra grupp dit Sannfinländarna kan an-
sluta sig. Det finns fler grupper som vill ha 
oss än vad vi vill ansluta oss till.

- Senast åkte jag dit ensam och viftade 
med båda händerna, och sedan grundade 
jag EFD-gruppen tillsammans med Nigel 
Faragen, påminner Soini.

Han berömmer även forskare Sampo Ter-
ho som fortsatt Soinis arbete utmärkt så 
att samarbetet är i skick.

- Sampo har skött alla omröstningar och 
rapporter fint, och han är en ansedd leda-
mot, berömmer Soini.

Euroupproret måste slutföras

Soini påminner att det är folket som be-
stämmer vem som väljs. Det viktigaste är 
att gå fullt ut i valet och att slutföra det 
som krånglar: partiet stannade ju utanför 

regeringen på grund av EU-linjen. Då fol-
ket stödde partiet i riksdagsvalet vore det 
fint att få samma stöd även i EU-valet. Det 
är möjligt, eftersom majoriteten av folket 
stöder Sannfinländarnas eurolinje. Upp-
ställningen är Sannfinländarna mot resten - 
Sannfinländarna mot stödpaketslinjen.

- Vi har möjligheten att påverka rikt-
ningen för regeringens EU-politik. Valet 
har även en allmänpolitisk betydelse: om 
Sannfinländarna är framgångsrika i EU-va-
let ger det partiet en fördel och regering-
ens ställning blir svårare. Om regerings-
partierna har olika stor framgång kan det 
splittra hela regeringen, menar Soini och 
syftar på SDP:s motgångar.

Valarbetet lönar sig alltid

Det praktiska valarbetet utförs av partiets 
lokalavdelningar. Det leds av partisekre-
terare Riikka Slunga-Poutsalo. Hon ser till 
att man på fältet har tillgång till de verk-
tyg som gör att valet lyckas. Även motive-
ring är viktigt.

- På fältet talades det först om en valboj-

kott - att det inte lönar sig att vara med i 
EU alls. Men då vi diskuterade vad vi kan 
påverka i valet och Europaparlamentet blev 
det klart att valarbetet lönar sig. Även de 
eurokritiska rösterna bör höras i Europa, 
understryker Slunga-Poutsalo.

Information om EU-valet har delats ut i 
varje sammanhang från och med ifjol. Kret-
sarna har också fått rutin i valarbetet i och 
med kommunalvalet, fastän partiet ännu är 
ungt på många orter. Valet kräver mycket 
av partisekreteraren.

- För mig innebär valarbetet mycket prat 
och närvaro, inte så mycket vid torgkanten 
bland folket, utan jag stöder och uppmunt-
rar partiets eget folk genom att tala med 
dem. Valverksamheten har redan nu bör-
jat förvånansvärt bra, konstaterar Slunga-
Poutsalo och förutser att det kommer att 
bli många dagar på resande fot under vå-
ren.

TEXT VELI-PEKKA LESKELÄ
BILD MATTI MATIKAINEN
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Sannfinländarnas kandidater i 
EU-valet turnerar aktivt runt om i 
Finland. Valarbetet görs ivrigt och 
fullhjärtat, och hjälp fås av partiets 
flitiga folk på fältet. 

Vimmel på 
valfältet

NIVALAN Perussuomalaiset ordnade ett EU-valsevenemang 
som besöktes av kandidaterna Maria Lohela, Marko Kulpakko 
och Pirkko Mattila.

SANNFINLÄNDARE på ett evenemang som ordnats av Sannfinländ-
ska Kvinnor på Narinken vid Kamppi. Med på bilden hann Piritta Poi-
konen, Sampo Terho, Pirkko Ruohonen-Lerner, Johanna Jurva, Anne 
Louhelainen, Laura Huhtasaari och Kike Elomaa (framme).

VID SANNFINLÄNDARNAS tält är 
det ett enda vimmel då EU-valskan-
didaterna visar upp sig på Narinken 
vid Kamppi. Även kandidaterna Laura 
Huhtasaari och Piritta Poikonen nju-
ter av den joviala stämningen.

SANNFINLÄNDSKA Kvinnor hade en egen avdelning på Åbomässan 
och massvis med folk besökte bordet. På plats fanns även Maria Lohe-
la och Piritta Poikonen samt riksdagsledamot Kike Elomaa, Mira Kata-
jamäki och Leila Hannula.

NIVALA

HELSINGFORS

HELSINKI

ÅBO
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MARKO Kulpakko (t.v.) fick stora kramar i Kempele.

DE SANNFINLÄNDSKA EU-valskandidaterna och ”valkärran” som väck-
te uppmärksamhet redan under kommunalvalet. På bilden: Mauno Van-
hala, Ilkka Matinpalo, Piritta Poikonen, Erkki Havansi och Sampo Terho.

EU-VALSKANDIDAT Maria Tolppanen på Vasa höstmarknad.

PÅ KUOPIOS Tammimarkkinat huttrade man i kölden, men kandida-
terna skapade en glad valstämning. Kimmo Kivelä och Pirkko Mattila 
hade kommit för att prata med folket.

KUOPIO

LOJO

EU-VALKOORDINATOR Pekka M. Sinisalo och partisekreterare 
Riikka Slunga-Poutsalo stödde Sannfinländarnas EU-valskandidater 
på Lojo marknad. Mellan de två står EU-valskandidat Piritta 
Poikonen.

LOJO

KEMPELE

VASA
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EU genomgår sin histories största kris, och den står i en 
trevägskorsning. Samtidigt som den politiska eliten kon-
centrerar centraliseringen av makten till Bryssel växter de 
unionskritiska krafterna runtom i Europa. I EU-valen 2014 
är det fråga om vilken riktning som ska väljs.

EN DEL av de kritiska krafterna vill göra sig 
av med EU helt och hållet, medan andra 
tror att EU ännu kan räddas. Alla parter är 
missnöjda med nuläget. Ska man fortsät-
ta på den bekanta vägen mot en centrali-
serad förbundsstat som medborgarna mot-
sätter sig, eller ska man röja en ny stig mot 
någonting annat?

Vadå för förbundsstat?

Utvecklingen mot en förbundsstat inne-
bär att makten centraliseras till Bryssel. En 
väsentlig del av detta är ökningen av de av 
centralmakten styrda inkomstöverföringar-
na mellan medlemsländerna.

I praktiken betyder alltså en förbundsstat 
att ett medlemsland eller en delstat inte 
själv kan besluta om det regelverk som styr 
de egna medborgarna eller om använd-
ningen av sina skattemedel, och inte ens 
kan förhindra för landet ofördelaktiga be-

slut av centralmakten.
Det är svårt att förstå hur ens den mest 

förblindade önsketänkare kan inbilla sig 
att utvecklingen mot en förbundsstat är i 
Finlands intresse.

Det är solklart att Finland inte längre be-
stämmer om sina egna pengar eller ären-
den om vi även på dessa mest centra-
la områden överlåter beslutanderätten åt 
centralmakten där vi i till exempel i EU-
parlamentet har en representation på två 
procent.

I praktiken skulle en förbundsstat betyda 
döden för den finländska demokratin. 

Ekonomiskt skulle det betyda att vi låter 
oss bli utnyttjade av andra, eller åtminsto-
ne underkastar oss deras godtycke.

Sannfinländarna är det enda finländska-
riksdagspartiet som konsekvent har mot-
satt sig den här delen av förbundsstatsut-
vecklingen.

Vi godkänner inte övervakning och styr-

Med sikte 
på ett bättre 
Europa

ning av en odemokratisk kommission som 
inskränker medlemsländernas självständig-
het. Vi godkänner inte heller gemensamt 
ansvar som gör slut på moralen då de som 
förorsakar problemen inte behöver ansva-
ra för följderna.

 
Från centralisering till
decentralisering av makten

Under de tjugo senaste åren har EU fått 
mer makt än vad många skulle vilja ge 
den, eller vad många ens kan uppfatta att 
den har. Detta har skett genom invecklade 
grundfördragsarrangemang.

Under eurokrisen har maktöverföringen 
skett allt snabbare. Enligt undersökningar 
önskar mindre än en tiondel av finländarna 
att EU skall utvecklas till en förbundsstat.

Just på grund av medborgaropinionen 
känner man igen de finländska politiker 
som stöder en förbundsstat på att de inte 
vill tala om en förbundsstat. De kallar för-
bundsstatsdebatten ett tomt hot fast om 
man inom EU-parlamentet helt öppet ta-
lar om Europas Förenta stater och en för-
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bundsstat. I praktiken stöder Finlands nu-
varande sexpartiregering utvecklingen mot 
en förbundsstat, men aktar sig för att säga 
det högt.

Hur kunde en avlägsen centralmakt ens 
i princip kunna utveckla Finland bättre än 
finländarna själva? Centralmakten har var-
ken tid, intresse eller förmåga att driva Fin-
land sak. 

Ju fler beslut som fattas i Bryssel, desto 
mindre har finländarnas att säga i beslut 
som styr deras liv. Varje steg mot en för-
bundsstat leder till att det finländska folk-
väldet försvagas.

En förbundsstat skulle också öka inkomst-
överföringarna och det gemensamma an-
svaret då de fattigare men klart folkrika-
re länderna fick bestämma om en allt större 
del av våra skattemedel. Finlands inkomst-
överföringar till andra delar av EU är redan 
nu orimligt stora, över 600 miljoner euro 
per år. Endast självständighet kan garantera 
att vårt folk själva får behålla frukterna av 
sitt arbete. Vi håller absolut fast vid princi-
pen att inget medlemsland ska ansvara för 
ett annat lands skulder.

Storbritanniens eller Tysklands väg?

Att lätta på EU lättare får nu stöd runtom 
i unionen. Nederländernas regering med-
delade nyligen att ”tiden för en Europeisk 
union som hela tiden integreras på politi-
kens alla områden är förbi”. En ännu skar-
pare linje har tagits av traditionellt EU-kri-
tiska Storbritannien. Landet kräver att EU:s 
befogenheter ska utvärderas på nytt, och 
vill förhandla om sitt EU-fördrag före 2017. 
Storbritanniens premiärminister David Ca-
meron har sagt sig vilja ha en lättare ver-
sion av unionen. 

Tysklands förbundskansler Angela Merkel 
har för sin del sagt att hon vill ”fortsätta in-
tegrationen av Europa till en nivå som det 
är svårt att beskriva som något annat än 
förbundsstaten Europa”. 

Här har vi tillräckligt tydliga alterna-
tiv: det är bara att välja om man vill föl-
ja de självständiga medlemsländernas väg 
som utstakas av Storbritannien, eller den 
grupp som leds av Tyskland till en allt täta-
re förbundsstat. Den uppfattning som Mer-
kel framställt ställer även de finländska de-

battörer som påstår att diskussionen om 
en förbundsstat är struntprat i ganska kon-
stig dager. 

Folkväldet i ära

Det enda som har förändrat Finlands EU-
politik och som även i framtiden kan göra 
den förnuftigare är Sannfinländarnas val-
framgång.

Under Sannfinländarnas ledning kan Fin-
land förhindra förbundsstaten och ansluta 
sig till EU-kritikernas reformfront som leds 
av Storbritannien.

Finlands nationella intresse är en lös uni-
on där regleringen minskas, EU:s befogen-
heter begränsas och handeln står i centrum 
av verksamheten.

Målet bör vara att förnya unionen så att 
den blir lättare och att flytta beslutsfattan-
det tillbaka till medborgarnas närhet. Euro-
pa ska byggas för européernas behov, inte 
Europeiska unionens behov. 

TEXT SAMPO TERHO 
BILD LEHTIKUVA
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Sannfinländarnas  EU-valskandidater 2014
Riksdagsledamot, 
partiets 3e vice ordf.

Juho
Eerola

Sannfinländsk 
Ungdoms ordf.

Simon
Elo

Riksdagsledamot, 
filosofie doktor

Jussi
Halla-aho

Professor emeritus 
i juridik

Erkki
Havansi

Speciallärare

Laura
Huhtasaari

F.d. riksdagsledamot/
minister

Toimi
Kankaan-
niemi

Prost,
riksdagsledamot

Kimmo
Kivelä

VVS-montör

Jani
Kolehmainen

Fabriksarbetare

Marko
Kulpakko

Riksdagsledamot, 
HUK

Maria
Lohela
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Sannfinländarnas  EU-valskandidater 2014
Riksdagsledamot, 
handledare

Anne
Louhelainen

Ekonomie magister

Ilkka
Matinpalo

Riksdagsledamot, 
filosofie magister

Pirkko
Mattila

Jurist

Piritta
Poikonen

Filosofie doktor, 
forskare

Sakari
Puisto

Riksdagsledamot, 
vicenotarie

Pirkko
Ruohonen-
Lerner

Europaparlamentariker,
forskare

Sampo
Terho

Riksdagsledamot,
journalist

Maria 
Tolppanen

Doktor i allmänmedicin

Mauno
Vanhala

Riksdagsledamot, 
idrottsråd

Juha
Väätäinen
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EU som ett frihandelsområde 
mellan medlemsländerna

Juho
Eerola

- Europeiska unionen fungerar till vis-
sa delar och jag vill inte upplösa den, 
men utvecklingen mot en förbunds-
stat måste stoppas. Budgeterings- och 
bestämmanderätten måste återlämnas 
till medlemsstaterna, kräver riksdags-
ledamot Juho Eerola.

RIKSDAGSLEDAMOT Juho Eerola från Kot-
ka har en lång erfarenhet om olika sorters 
jobb och stenhårda meriter inom politiken. 
Sitt egentliga huvudarbete har han gjort i 
Kotkas invandrartjänst där han arbetade på 
flyktingcentralen 1999-2005 och på tolk-
centralen 2005-2012. Juho Eerola började 
med politik 2006 då han gick med i Sann-
finländarna. 
- Eftersom både Kymmene och södra Savo-
lax kretsar stödde mig till att bli EU-vals-
kandidat var det fråga om ett så fint man-
dat att jag inte kunde tacka nej, erkänner 
Eerola.
En särskilt viktig fråga för någon från syd-
östra Finland är visumfriheten mellan EU 
och Ryssland som är på kommande, obero-
ende av om vi vill det eller inte. S:t Peters-
burg är närmare Kotka än vad Åbo är, och 
där bor fler människor än i hela Finland 
sammanlagt.
- Visumfriheten kommer att beröra sydös-

tra Finland mest, både på gott och ont. Jag 
förutsätter att EU ska delta fullständigt i de 
kostnader som detta orsakar för Finland.

Inget gemensamt ansvar

Eerola motsätter sig även det gemensam-
ma ansvar för migrationen som sydeuropé-
erna vill främja. Finland bör inte delta på 
något sätt i de kostnader som invandring-
en orsakar i dessa länder, vars problem re-
dan finansieras på många sätt.
- Europeiska unionen fungerar till vissa de-
lar och jag vill inte upplösa den, men ut-
vecklingen mot en förbundsstat måste 
stoppas. Budgeterings- och bestämmande-
rätten måste återlämnas till medlemssta-
terna. Jag ser framtidens union som ett fri-
handelsområde mellan medlemsländerna, 
och för det målet vill jag kämpa.
Förutom att vara politiker är Eerola även 
sångare och textförfattare i rockbandet 

Suuri Tuntematon. Bandet gav ut sin för-
sta skiva på hösten, och redan den första 
veckan kom de upp på Finlands officiel-
la albumlista som nummer 28.  Rockarpoli-
tikern tänker sköta sin valkampanj på sam-
ma sätt som han framgångsrikt gjort i de 
tidigare valen. 
- Så mycket kan jag säga att jag aldrig av-
slutade riksdagsvalkampanjen 2007, utan 
jag har hela tiden haft igång en valkam-
panj på låg intensitet. Jag tänker inte dra 
någon ryslig slutspurt, eftersom jag upp-
täckt att ett stadigt fortgående arbete le-
der till betydligt bättre resultat än att job-
ba sig sjuk just före valet, skrattar Eerola. 
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Namn: Juho Eerola • Födelsedatum: 24.2.1975 • Hemort: Kotka
Yrke: Riksdagsledamot, företagare, tolkkoordinator • Utbildning: Student 1994 
(Karhulan lukio), närvårdare 1998 (Kotkan Hoito- ja Palvelualojen Oppilaitos)
Uppgifter i riksdagen: Stora utskottet 2011 -, kulturutskottet (suppl) 2011 -, 
social- och hälsovårdsutskottet (suppl) 2011 -, Finlands delegation i Nordiska rådet 
(ordf. för gruppen Nordisk frihet) 2011 -
Kommunala förtroendeuppdrag: Kotka stadsfullmäktige (3e vice ordf.)
Andra förtroendeuppdrag: Sannfinländarnas 3e vice ordförande, 
Europarådets kommunal- och regionalkongress
Hemsida: www.eerolaeurooppaan.fi
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Riksdagsledamot, partiets 3e vice ordf.
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En EU-kritisk motkraft 
behövs för utvecklingen 
mot en förbundsstat

Simon
Elo

- Om förbundsstaten blir verklighet bety-
der det enligt min åsikt att unionen faller 
samman. Jag tycker dessutom att euron 
är ett ännu större problem för Finlands 
ekonomi, säger Sannfinländsk Ungdoms 
ordförande Simon Elo.

POLITICES kandidat och stadsfullmäktige-
ledamot SIMON ELO från Esbo är redan 
inne på sitt fjärde år som ordförande för 
Sannfinländsk Ungdom. 

- I Esbo stadsfullmäktige kom det som en 
liten överraskning för mig då det kom fram 
att jag var den enda ledamoten från något 
parti som kommer från norra Esbo. Enligt 
en undersökning som gjorts av Helsing-
in Sanomat är jag också Esbos mest kon-
servativa politiker, vilket lär berätta mycket 
om mina värderingar, konstaterar Elo.

Elo gick med i politiken och blev medlem 
i Sannfinländarna på grund av Finlands EU-
politik och sin egen EU-kritiskhet. 

- Som de ungas ordförande har jag starkt 
tagit fram EU-kritiska teman. Jag tycker att 
även en EU-kritisk motkraft behövs i Euro-
paparlamentet, annars finns där bara leda-
möter som är positivt inställda till utveck-
lingen mot en förbundsstat. Det är särskilt 
viktigt att även ställa upp unga kandidater 

i EU-valet, eftersom det kommit fram i un-
dersökningarna att endast en femtedel av 
ungdomarna vet säkert att de tänker rösta 
i EU-valet, berättar Sannfinländarnas enda 
EU-valskandidat under 30.

Euron ett större problem 
än unionen

I Europaparlamentet skulle Elo vilja främ-
ja Finlands nationella fördelar och sina 
väljares intressen. Särskilt skulle han vil-
ja dämma upp unionens utveckling mot en 
förbundsstat genom att samarbeta med an-
dra EU-kritiska krafter. 

- Om förbundsstaten blir verklig-
het betyder det enligt min åsikt att 
unionen faller samman. Jag tyck-
er att euron är ett ännu större pro-
blem för finlands ekonomi än vad uni-
onen är. Enligt mig borde länder som 
Grekland och Cypern utträda ur valutauni-

onen, men om man fortsätter med stödpa-
ketspolitiken som strider mot unionens för-
drag borde Finland fundera allvarligt på att 
utträda ur euron, påpekar Elo.

På sin fritid sysslar Elo med att läsa, skri-
va, resa och spela innebandy.

För sin EU-valkampanj tänker Elo turnera 
i alla landskap från Rovaniemi till Hangö, 
med tyngdpunkt i Nyland. Han kommer att 
lyfta fram sina valteman: att stå emot ut-
veckling mot en förbundsstat och upphä-
va regleringen. Även immigrationspolitiken 
bör hållas i Finlands egna händer. 

- Jag strävar också medvetet till att väcka 
upp pensionärer. I Bryssel har det varit tal 
om att förenhetliga pensionssystemen, vil-
ket om det blir verklighet skulle betyda att 
de finländska pensionärernas ställning för-
sämras. 
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Namn: Simon Elo
Födelsedatum: 8.7.1986
Hemort: Esbo
Utbildning: Politices kandidat
Familj: Fru Mia, hund Sammy
Intressen: Innebandy, historia, videospel, Premier League, att resa
Förtroendeuppdrag: Stadsfullmäktigeledamot (Esbo), styrelsemedlem 
i Finskhetsförbundet, ordförande för Sannfinländsk Ungdom
Hemsida: www.simonelo.fi
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Jussi 
Halla-aho
EU är redan 
en förbundsstat?

- En okontrollerad migration från söder 
om Medelhavet för att få en bättre lev-
nadsstandard den ekonomiska hållbarhe-
ten och de sociala strukturerna i samtliga 
av de Västeuropeiska samhällena, påmin-
ner riksdagsledamot Jussi Halla-aho.

MÅNGA upplever att det som händer i EU 
inte berör dem eller deras liv. Den störs-
ta delen av Finlands nationella lagstiftning 
kommer ändå direkt från unionen i form av 
förordningar och direktiv. 

- I EU-valet röstar främst de som förhål-
ler sig passionerat positivt till utvecklingen 
mot en förbundsstat och centraliseringen 
av beslutanderätten. Resultatet är att fede-
ralisterna har en enorm majoritet i Europa-
parlamentet. Att låta bli att rösta fungerar 
alltså inte som en protest, påpekar forskare 
och riksdagsledamot Jussi Halla-aho.

En orsak för väljarnas passivitet är tviv-
let över hur tretton finländare kan påver-
ka bland 750 EU-parlamentariker. Sann-
finländarna är ändå inte ensamma. Även i 
andra delar av Europa har man börjat inse 
att unionen håller på att bli en skuld- och 
transfereringsunion där de oskyldiga beta-
lar för andras misstag och ansvarslöshet.

- I Europaparlamentet vill jag försvara na-
tionalstaternas självständiga lagstiftnings-
makt och motarbeta att makten centralise-
ras hos övernationella organ. Jag för även 
fram de ärenden med vilka jag har profile-
rat mig i politiken i hemlandet. - En okon-
trollerad migration från söder om Medel-
havet för att få en bättre levnadsstandard 
den ekonomiska hållbarheten och de soci-
ala strukturerna i samtliga av de Västeuro-
peiska samhällena, understryker Jussi Hal-
la-aho.

Riktningen 
ändras nu

Enligt Halla-aho är frågan om ifall EU är 
på väg mot en förbundsstat delvis felaktig, 
eftersom EU redan är en förbundsstat.

- Frågan är hur långt man ska låta centra-
liseringen av makten gå. Om man vill änd-

ra unionens riktning måste det ske i det 
här valet. År 2019 är det sannolikt att det 
är omöjligt.

Halla-aho, som på sin fritid sysslar mång-
sidigt med sportskytte och att resa med sin 
familj (fru och fyra barn) tänker ge sig ut 
på valfälten runtom i Finland.

- Jag tänker delta i Sannfinländarnas eve-
nemang för allmänheten så ofta som tid-
tabellen tillåter. Det viktigaste är ändå vad 
kandidaten gör mellan valen, det vill säga 
det löpande arbetet i politiken. Väljarna 
borde förhålla sig misstänksamt till sådana 
politiker som vaknar till liv först ett halv-
år innan valen, men från vilka man annars 
inte hör ett knyst.

Namn: Jussi Halla-aho • Födelsedatum: 27.4.1971 • Hemort: Helsingfors
Yrke: Filosofie doktor, forskare • Utbildning: Filosofie magister 2000 (Helsingfors univer-
sitet), filosofie doktor 2006 (Helsingfors universitet) • Uppgifter i riksdagen: Stora 
utskottet (suppl.) 2011 –, förvaltningsutskottet 2011 - ,  (ordf.) 2011-2012, Finlands 
delegation i Europarådet (suppl.) 2013 –, Forum för internationella frågor 2011 -, 
Sannfinländarnas riksdagsgrupp; arbetsutskottet (medlem) 2011 - 
Kommunala förtroendeuppdrag: Helsingfors stadsstyrelse, Helsingfors stads-
fullmäktige, Helsingfors utbildningsnämnd, direktionen för Helsingfors stads djurgård, 
Nylands förbunds landskapsfullmäktige
Hemsida: www.halla-aho.com
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Riksdagsledamot, filosofie doktor
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Nu fattas beslutet om Finlands 
självbestämmanderätt

Erkki
Havansi

- Vi har redan gett bort en så stor del 
av Finlands självständighet att Finland 
i vissa fall har mindre bestämman-
derätt över sina egna ärenden än en 
delstat i Förenta Staterna, säger Erkki 
Havansi, professor i juridik.

ERKKI HAVANSI, professor i juridik från 
Kervo, ställer redan upp som EU-valskan-
didat för Sannfinländarna för andra gång-
en. Havansis styrkor är ett intresse för riks-
dagspolitik och internationella ärenden, 
utbildning inom juridik och starka språk-
kunskaper. 
Havansi motsätter sig starkt unionens ut-
veckling mot en förbundsstat, och skulle 
vilja minska på lagdjungeln.
- Vi har redan gett bort en så stor del av 
Finlands självständighet att Finland i vis-
sa fall har mindre bestämmanderätt över 
sina egna ärenden än en delstat i Förenta 
Staterna. Bankunionsprojektet är ännu en 
spik i kistan för Finlands självbestämman-
derätt om det förverkligas i sin helhet, be-
tonar Havansi.
- Jag skulle vilja få ett slut på EU:s stört-
flod av lagar och direktiven för kylförva-
ring av kalakukko. EU bryter mot sin egen 
närhetsprincip genom att blanda sig i små-

saker som finländarna själva kunde sköta 
bäst. En annan regel där EU har börjat slin-
ta är att EU-länderna inte ska ansvara för 
varandras skulder. Finland har fogat sig till 
det här genom att bevilja Grekland lån som 
snart måste efterskänkas.

EU behöver ett 
produktivitetsprogram
Enligt Havansi behöver EU ett likadant 
produktivitetsprogram som drevs i Finland 
2007-11 för att minska på förvaltningsby-
råkratin. 
- 1995 anslöt sig Finland till en helt an-
norlunda union. Sedan dess har EU hela ti-
den utvecklats mer och mer mot en för-
bundsstat där Tyskland, kommissionen och 
i viss utsträckning även Frankrike dikterar 
vad mönsterelevlandet Finland ska göra. 
Man måste kunna föra EU närmare dess ur-
sprungliga, godtagbara utgångspunkter.

Havansis familj består av hans fru, tre vux-
na barn samt fyra egna barnbarn och sju 
barnbarn till hans fru. Förutom att pjos-
ka med barnbarnen sysslar Havansi bland 
annat med schack, tennis och språkstu-
dier. Han talar flytande svenska, tyska och 
engelska, bra franska, spanska och estnis-
ka, har någorlunda kunskaper i ryska, ita-
lienska, danska och norska och har även 
lärt sig grunderna i karelska, holländska 
och polska.
- Jag har redan varit mycket aktiv vid val-
tälten. Tillsammans med EU-valskandi-
dat Mauno Vanhala gör vi en sannfinländsk 
professorsturné där Vanhalas teman är häl-
so- och socialvårdsärenden, och mina är lag 
och rätt.

Namn: Erkki Havansi
Födelsedatum: 11.7.1941 • Hemort: Kervo
Yrke: Pensionerad professor; rättslig expert för Sannfinländarnas riksdagsgrupp 
vid sidan av egen tjänst • Utbildning: Professor i juridik, vicehäradshövding
Förtroendeuppdrag: Reservledamot i Nylands valkrets 2011-, 
Kervo stadsfullmäktigeledamot, ordförande för Sannfinländarnas fullmäktige-
grupp, medlem i koncernsektionen, styrelsemedlem i stiftelsen Suomen Perusta
Publikationer: 14 rättsvetenskapliga böcker, en schackbok, åtskilliga rättsliga 
och rättspolitiska artiklar, åtskilliga tidningsartiklar i sannfinländsk anda.
Hemsida: www.erkkihavansi.fi
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Centralisering av makten 
åsidosätter finländarna
- Eurons så kallade framgångshistoria var 
baserad på låntagning, och nu reds den 
här krisen ut med ännu mer lån. Slutre-
sultatet är att krisländernas skulder bara 
växer, liksom de länders skulder som 
betalar för krisåtgärderna, säger special-
lärare Laura Huhtasaari.

I EUROPEISKA unionen är det kritiska ti-
der, och speciallärare Laura Huhtasaari från 
Björneborg har bekymrat följt med hur si-
tuationen utvecklas. 

- Vi är på väg mot ett ständigt mer inte-
grerat Europa där makten centraliseras hos 
EU:s tjänstemän. Centralisering av makten 
leder oundvikligt till att små stater och de-
ras medborgare åsidosätts. Risken finns att 
den finska välfärdsstaten endast blir ett 
cirka femtio års undantagsfenomen, kon-
staterar Huhtasaari.

Huhtasaari, som föddes och växte upp i 
Birkaland, har sina rötter djupt i Satakun-
ta. Som en lärares dotter ville hon även 
själv bli lärare, och hon tog studenten både 
i Finland och i USA. Som lärare har hon ar-
betat i åtta år. Hon blev medlem i Sann-
finländarna eftersom partiet delar hennes 
uppfattningar om rättvisa, värderingar och 
ett sunt sätt att ställa upp för Finland.

- Man kunde säga att partiet förstärk-

te mina egna starka åsikter. Inom politiken 
finner de likasinnade varandra, vet Huhta-
saari.

EU:s riktning 
kan ännu ändra

I Huhtasaaris Europa har medlemslän-
derna mer bestämmanderätt och det finns 
färre direktiv som är ofördelaktiga för Fin-
lands konkurrensförmåga. 

- Utvecklingen mot en förbundsstat drivs 
målmedvetet framåt. Man försöker des-
perat uppliva euron med stödpaket som 
är emot folkets vilja, och samtidigt skadar 
man ekonomin i länder såsom Finland. Eu-
rons så kallade framgångshistoria var base-
rad på låntagning, och nu reds den här kri-
sen ut med ännu mer lån. Slutresultatet är 
att krisländernas skulder bara växer, liksom 
de länders skulder som betalar för krisåt-
gärderna, understryker Huhtasaari.

- Finland behöver ledamöter i Europapar-
lamentet som verkligen står för den finska 
saken och som kan försvara Finlands in-
tressen. Det är ännu möjligt att styra Euro-
peiska unionens utveckling i en bättre rikt-
ning i samarbete med andra eurokritiska 
partier.

För tillfället går hela Laura Huhtasaaris 
fritid åt till politiken och hon har inte tid 
för andra intressen, eftersom hon även vill 
tillbringa tid med sin familj.

- Min familj består av två prinsessor, min 
härliga man och ett par hundar. I valarbetet 
försöker jag finnas nära människorna, möta 
dem och lyssna på deras åsikter. 

Namn: Laura Huhtasaari • Födelsedatum: 30.3.1979 • Hemort: Björneborg
Yrke: Speciallärare • Utbildning: Pedagogie maisteri
Förtroendeuppdrag inom partiet: Sannfinländarna i Björneborg (styrel-
semedlem), vice ordf. i Satakunta krets, Sannfinländska Kvinnor i Satakunta 
(ordf.), Sannfinländska Kvinnor (styrelsemedlem), medlem i partifullmäktige.
Kommunala förtroendeuppdrag: Björneborg stadsfullmäktige, 
Björneborg stadsstyrelse, miljönämnden, miljöhälsosektionen,
styrelsen för Satakunta sjukvårdsdistrikt (suppl.), 
Satakuntaförbundets fullmäktige.
Hemsida: www.laurahuhtasaari.fi

www.laurahuhtasaari . f i

” Centralisering av makten 
  leder oundvikligt till 
  att små stater och 
  deras medborgare 
  åsidosätts. ”
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Speciallärare

Laura 
Huhtasaari
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Euron ger Finland ångest
- Vi måste gå ur valutaunionen, även 
om det skulle betyda att vi måste gå 
ur hela unionen. I stället måste man få 
ett löst frihandelsområde som sträcker 
sig över hela Europa, säger veteranpo-
litiker Toimi Kankaanniemi.

VETERANRIKSDAGSLEDAMOT Toimi 
Kankaanniemi har en oavbruten 24 års er-
farenhet som riksdagsledamot bakom sig, 
från 1987 till 2011. Kankaanniemi funge-
rade som minister 1991-94 och som ordfö-
rande för Kristdemokraterna 1989-1995.

- Mina egna värderingar och attityder har 
inte förändrats, men Kristdemokraternas 
linje i förhållande till EU-politiken, kommu-
nalpolitiken och grundlagen har förändrats 
i så hög grad att jag var tvungen att lämna 
partiet 2011, erkänner Kankaanniemi.

I kommunalvalet närmades Kankaannie-
mi av fem olika partier i Urais, men för ho-
nom var Sannfinländarna var det enda 
verkliga alternativet. 

- Som partimedlem har jag varit myck-
et nöjd med Sannfinländarnas linje, efter-
som den motsvarar mina egna åsikter om 
grundfrågorna. Jag motsätter mig EU:s ut-
veckling mot en förbundsstat mycket tvärt. 
Jag önskar att Sannfinländarna skulle ta en 

ännu starkare ståndpunkt mot valutaunio-
nen. Vi måste gå ur valutaunionen, även om 
det skulle betyda att vi måste gå ur hela 
unionen. I stället måste man få ett löst fri-
handelsområde som sträcker sig över hela 
Europa, och som skulle garantera en fri 
handel på hela kontinenten. I nuläget ger 
EU och euron finländarna ångest, fastän de 
borde främja folkets välfärd.

- Det är vanvettigt att som enda nordiska 
land skyffla miljarder euro till Grekland, va-
rifrån de hamnar direkt i de tyska bankerna, 
understryker Kankaanniemi.

Som sådan 
kommer EU att kollapsa

Kankaanniemis stora mission är att mot-
sätta sig unionens utveckling mot en för-
bundsstat. Därtill ser han sig som land-
skapens förespråkare - för att inte glömma 
städerna. Ekonomisk och sysselsätt-

ningspolitik går hand i hand: gallringsyx-
an bör kastas till Bryssel. Finlands betal-
ningskvot måste minskas och stödpaketen 
till de konkursmogna länderna i söder bör 
helt enkelt avskaffas.

- Jag hoppas att förnuftet segrar och att 
man lugnt och sansat börjar planera en 
nedmontering av unionen. Som sådan kom-
mer EU att kollapsa. Om det sker okontrol-
lerat kommer det att ha smärtsamma kon-
sekvenser för alla.

Då Kankaanniemis hektiska vardag i riks-
dagen tog slut 2011 hade han framför sig 
en väldig livsförändring då han hamnade 
hemma i en liten landssocken. Veteranpo-
litikerns tid går i huvudsak till kommunal-
politiken, där han fortfarande har ett flertal 
förtroendeuppdrag.

- Jag är gift och har två söner, en dotter 
och fyra barnbarn som ofta hälsar på och 
ger mig mycket glädje, ler Kankaanniemi.

Namn: Toimi Kankaanniemi
Födelsedatum: 26.2.1950
Hemort: Urais
Utbildning: Student, kommunalexamen (Tammerfors universitet)
Yrke: F.d. riksdagsledamot/minister
Förtroendeuppdrag: Ordförande för Urais kommunfullmäktige, styrelse-
medlem i Finlands Kommunförbund, styrelsemedlem i Mellersta Finlands 
sjukvårdsdistrikt, medlem i Mellersta Finlands landskapsfullmäktige, styrel-
semedlem i Jyväskyläregionens utvecklingsbolag Jykes Ab
Blogg: http://toimi-kankaanniemi.blogspot.fi

http://toimi-kankaanniemi.blogspot . f i
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” Det är vanvettigt 
  att som enda 
  nordiska land 
  skyffla miljarder 
  euro till Grekland. ”

F.d. riksdagsledamot/minister

Toimi
Kankaan-
niemi



V
EM

?
EU står nu framför 
ett svårt val

Kimmo 
Kivelä

- EU:s verksamhet är till många delar 
ett hemlighetsfullt, byråkratiskt och 
politiskt köpslående. EU-eliten vill göra 
unionen till en förbundsstat, vilket Sann-
finländarna kämpar emot, säger riks-
dagsledamot Kimmo Kivelä.

PROST och riksdagsledamot och KIMMO 
KIVELÄ från Kuopio arbetade före sin riks-
dagskarriär som präst i 25 år med betydel-
sefulla arbetsuppgifter. Kiveläs intresse för 
politiken väcktes redan i ung ålder, och han 
gick med i Sannfinländarnas företrädare 
Finlands landsbygdsparti som femtonåring. 

- Jag ville ställa upp i EU-valet för att jag 
blev ombedd, både av partiet och av andra 
instanser. Jag vill vara med i det här talkot, 
eftersom vårens EU-val är oerhört viktiga 
för partiet. Europaparlamentsvalet har inte 
någonsin förut varit så viktigt för Finlands 
framtid som det är nu, vet Kivelä.

Bestämmanderätten bör återlämnas 
till nationalstaterna

Bland Kiveläs intressen finns att förnya 
EU, återställa folkväldet i beslutsfattandet 
och återlämna bestämmanderätten till na-
tionalstaterna. Han önskar också att sam-

arbetet mellan Europaparlamentet och de 
nationella parlamenten ska bli intensivare.

- Jag är positivt inställd till Europa, men 
mycket EU-kritisk. Europeiska värdering-
ar är den grekiska demokratin, det romers-
ka rättssystemet och de kristna värdering-
arna. På dem tror även jag, men unionen 
respekterar dem inte alls i sin nuvaran-
de form. EU:s verksamhet är till många de-
lar ett hemlighetsfullt, byråkratiskt och po-
litiskt köpslående. EU står nu framför ett 
svårt val. EU-eliten vill göra unionen till en 
förbundsstat, vilket Sannfinländarna käm-
par emot.

För Kivelä räcker en frihandels- och tull-
union mellan nationalstaterna – bestäm-
manderätten måste återlämnas till natio-
nalstaterna. 

- Stödpaketspolitiken står emot EU:s egna 
beslut och bestämmelser, där något olag-
ligt i efterhand har gjorts lagligt. Med stöd-
paketen hjälper man inte det vanliga, fat-

tiga folket, utan man räddar eliten och 
bankerna, men för Finland blir det oer-
hört dyrt och vi kan inte se något slut på 
det. Allt det som man skickar till Sydeuropa 
från Finland tas från den egna befolkning-
ens välstånd. 

På sin fritid sysslar Kivelä med musik, 
både att spela och lyssna. Andra hobbyer 
han har är idrott, båtliv och vinterbad. Kive-
lä har två vuxna döttrar som är 25 och 21 
år gamla och redan flyttat hemifrån.

- Jag tänker inte göra några stora finan-
siella satsningar på valarbetet, eftersom 
jag inte tror att pengarna avgör. Mina verk-
tyg är fotarbete och att föra vidare partiets 
budskap, och jag litar mer på dem än på en 
dyr reklamkampanj.
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Namn: Kimmo Kivelä • Födelsedatum: 5.10.1961 • Hemort: Kuopio
Yrke: Prost, teologie magister
Familj: Två döttrar (Raisa f. 1988, Venla f. 1993)
Intressen: Musik, idrott, båtliv, vinterbad, att läsa, historia
Förtroendeuppdrag: Grundlagsutskottet, kulturutskottet, Finlands 
delegation i OSSE:s parlamentariska församling (suppl.), Rundradi-
on Ab:s förvaltningsråd, Riksdagsbibliotekets styrelse (suppl.), Kuopio 
stadsfullmäktiges fullmäktigegrupp (ordf.), landskapsstyrelsen i Norra 
Savolax (vice ordf.), Osuuskauppa PeeÄssäs förvaltningsråd
Hemsida: www.kimmokivela.fi

www.kimmokivela. f i
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” Europaparlamentsvalet 
  har inte någonsin förut
  varit så viktigt
  för Finlands framtid 
  som det är nu. ”

Prost , riksdagsledamot
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Finland kan endast 
räddas genom arbete

- Ett frihandelsområde där varor rör 
sig utan tullar är i och för sig en bra 
sak, men staterna borde på något sätt 
kunna begränsa människornas och 
arbetskraftens rörlighet, betonar rör-
montör Jani Kolehmainen.

JANI KOLEHMAINEN från Siilijärvi är en 
37-årig rörmontör och familjefar vars långa 
karriär började som 13-åring och som inte 
har avbrutits sen dess. Kolehmainen avlade 
en grundexamen i matproduktion och ar-
betade därefter inom restaurangbranschen, 
som lastbils- och busschaufför och är nu 
inne på sitt åttonde år som rörmontör. 

- Jag är en vanliga arbetare, en byggarkarl 
som känner till finländarnas vardagspro-
blem. Jag tror på fritt arbete och hårt ar-
bete som kommer till finländarna som ett 
blodsarv redan i modersmjölken. Den in-
ställningen vill jag nu föra till Europa, och 
berätta för dem hurdana vi finländare är, 
säger Kolehmainen.

Utvecklingen mot en förbundsstat 
måste stoppas 

Kolehmainen ställer upp som EU-vals-
kandidat på grund av sin oro för Finlands 

framtid. Då han arbetar inom byggbran-
schen ser han varje dag de problem som 
arbetskraftens fria rörlighet orsakar utan 
ordentliga sätt att ingripa i dem. 

- Utvecklingen mot en förbundsstat mås-
te stoppas, vad som än krävs. Bryssels gum-
mistämpelspolitik bör också förhindras. Ett 
frihandelsområde där varor rör sig utan 
tullar är i och för sig en bra sak, men sta-
terna borde på något sätt kunna begränsa 
människornas och arbetskraftens rörlighet. 
Jag tänker inte direkt arbeta för att utträ-
da ur euron, men det borde utredas om ett 
utträde överhuvudtaget är möjligt och hur-
dan Finlands situation hade varit om vi 
aldrig gått med i den.

Kolehmainen är särskilt intresserad av att 
arbeta för fackförbundens sak i Europa. Det 
är även till fördel för företagarna. Koleh-
mainen känner många sm-företagare och 
vet att om företagarnas ärenden är i skick 
har de inget emot fackförbund.

- Jag skulle gärna se framtidens EU som 
en ekonomisk union mellan självständiga 
stater, inte en förbundsstat. Men där ser det 
mörkt ut, så starka är de krafter som ligger 
bakom utvecklingen mot en förbundsstat, 
funderar Kolehmainen.

Som motvikt mot politiken och arbe-
tet sysslar Kolehmainen mångsidigt med 
idrott, bland annat boxning, fiske, simning 
och innebandy. 

- Jag har ett lyckligt äktenskap och min 
familj är min viktigaste styrkeresurs och 
mitt stöd, tackar Kolehmainen. 

Kolehmainen tänker utföra sitt valarbe-
te genom sociala medier och blogginlägg, 
men även genom att gå ut bland folket, hu-
vudsakligen i östra Finlands valkrets. 
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Namn: Jani Kolehmainen
Födelsedatum: 3.9.1976
Hemort: Siilinjärvi
Yrke: Rörmontör/VVS-montör
Familj: Fru och två döttrar (11 och 6 år)
Intressen: Boxning, fiske, simning, innebandy
Förtroendeuppdrag: Kommunfullmäktigeledamot (Siilinjärvi), medlem 
i Siilinjärvi bildningsnämnd, ordförande i Siilinjärven Perussuomalaiset ry, 
kretsstyrelsemedlem i Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry
Hemsida: www.putkijani.com

www.putki jani .com

” Jag skulle gärna se 
  framtidens EU som en 
  ekonomisk union mellan 
  självständiga stater, 
  inte en förbundsstat. ”
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Jani
Kolehmainen
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Vi måste få arbetsplatser 
till Finland

Marko 
Kulpakko

- Många stater har redan råkat i 
förfall och ligger nära en konkurs. 
Enligt min åsikt kommer hela syste-
met att rasa samman på grund av sin 
egen omöjlighet, anser fabriksarbe-
tare Marko Kulpakko.

MARKO KULPAKKO som är född i Sverige 
har en lång erfarenhet och en stark sakkän-
nedom från både industrin och politiken. 
Kulpakko, som länge fungerat som huvud-
förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig 
och avdelningsordförande, har suttit som 
vice ordförande i Kaustby kommunfullmäk-
tige sedan 2008, då han även deltog i det 
dåvarande Kemifackets val och fick den 
sjunde största röstmängden i hela landet. 
Kulpakko ställer upp som kandidat i Euro-
paparlamentsvalet på grund av sin oro för 
finländarnas arbetsplatser.

- Besluten som fattas i Bryssel har va-
rit dåliga från Finlands synvinkel, och un-
der de senaste fem åren har redan 130 
000 arbetsplatser försvunnit från vårt land. 
Framför allt vill jag arbeta för det finländ-
ska arbetet och företagarskapet, betonar 
Kulpakko.

Det fattiga folket betalar 
för de stora bankernas misstag

Kulpakko upplever också att det är viktigt 
att sluta med stödpaketen till Grekland och 
andra länder vars ekonomi förfallit. Man 
måste sluta ösa ut pengar för att korrige-
ra de stora bankernas misstag.

- Även det misslyckade utsläppshandel-
systemet bör avskaffas. Så länge systemet 
har funnits har utsläppen hela tiden ökat 
stadigt, samtidigt som euroområdets inter-
na konkurrenskraft har minskat. Man bör 
också ingripa starkt i energibestämmel-
serna. Ett gott exempel är svaveldirektivet 
som betydligt försvagat Finlands konkur-
renskraft.

- Visst är vi alla européer, men jag tyck-
er att hela Europas framtid står på spel för 
unionens och eurons del. Många stater har 

redan råkat i förfall och ligger nära en kon-
kurs. Eurons framtid ser inte så hemskt ljus 
ut. Enligt min åsikt kommer hela syste-
met att rasa samman på grund av sin egen 
omöjlighet.

Politiken och förtroendeuppdragen tar 
nuförtiden en stor del av Kulpakkos fritid, 
så han har varit tvungen att minska på an-
talet hobbyer. Under de senaste åren har 
han till exempel slutat åka rullskridskor.

Även familjen är viktig för Kulpakko. I 
kandidatens familj ingår hans fru, fyra barn, 
en tax och en katt, som alla sporrar Kulpak-
ko då han reser runt på valturné.

- Min valkampanj är vid och mångsidig. 
Jag reser runt om i Finland så mycket jag 
hinner. Också i Sverige finns cirka 105 000 
röstberättigade finländare. Överallt hinner 
jag förstås inte, vet Kulpakko.
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Namn: Marko Kulpakko
Födelsedatum: 27.9.1971
Hemort: Kaustby
Yrke: Fabriksarbetare
Förtroendeuppdrag: Kaustby kommunfullmäktige (1 viceordf.), 
Mellersta Österbottens landskapsfullmäktige, Sannfinländarnas 
partifullmäktige, Industribranschernas fackförbunds fullmäktige, 
nämndeman i Mellersta Österbottens tingsrätt
Särskilt: 25 års erfarenhet inom industrin
Hemsida: www.markokulpakko.fi

www.markokulpakko.f i
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  åren har redan 
  130 000 arbetsplatser 
  försvunnit från 
  vårt land. ”

Fabriksarbetare
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Maria 
Lohela
Finland hamnar i 
betalarens roll

- Om visionerna om EU-ländernas 
fördjupade integration blir verklighet 
kommer Finland att betala mer än förr 
till Europa, påminner riksdagsledamot 
Maria Lohela. 

RIKSDAGSLEDAMOT Maria Lohela från 
Åbo har blivit bekant med internationel-
la ärenden genom sin utbildning och sitt 
arbete. I riksdagen är Lohela medlem i ut-
rikesutskottet, suppleant i finansutskot-
tet och ordförande för riksdagens IPU-sty-
relse. Att leda IPU-konferensresorna tycker 
hon har varit en lärorik och intressant upp-
levelse.

- Jag har alltid varit intresserad av sam-
hälleliga ärenden också på internationell 
nivå, och jag följer aktivt med världspoliti-
ken. Med tanke på min bakgrund och min 
nuvarande situation är det naturligt att 
sträva framåt mot internationella möjlig-
heter.

 
Samarbetet bör 
intensifieras

 
Om Lohela väljs in i Europaparlamentet 

önskar hon att hon ska få arbeta med upp-

gifter som särskilt berör utrikesärenden 
och internationell handel. Samarbetet mel-
lan MEPparna, riksdagsgruppen och partiet 
borde enligt Lohela göras allt intensivare.

 - Harmoniseringen av lagstiftningarna 
har inom Europeiska unionen gått fram-
åt med stora kliv. Redan nu har vi märkt 
hur svåra konsekvenser det har att tränga 
in helt olika verksamhetsmodeller i sam-
ma form. 

 - Vissa instanser visionerar om en allt 
djupare integration mellan EU-länderna, 
där bland annat socialskyddet, migrations-
politiken och skulderna skulle förenhetli-
gas. För ett välmående land som Finland 
skulle detta betyda en allt större betalar-
roll, påminner Lohela. 

 Som motvikt mot politiken tycker Lohe-
la om att se på filmer och syssla med mo-
tionsboxning. Även promenader och geo-
caching finns bland riksdagsledamotens 
hobbyer. Hennes familj består av hennes 

sambo och två katter.
 - Min sambo arbetar inom IT-branschen. 

Jag har en liten släkt men vi är desto när-
mare varandra. Min bror, mina föräldrar, min 
moster och hennes man bor alla i Nivala, 
liksom min 86-åriga mormor som är myck-
et viktig för mig.

 Sannfinländarnas styrka är att de syns 
på torgen och på gatorna. Lohela har all-
tid tyckt om fotarbetet som görs under par-
tiets tält och vimpel, och det tänker hon 
fortsätta med som EU-valskandidat. 

- En stor grupp ger styrka. Beroende på 
tidtabellen tänker jag försöka turnera så 
mycket jag bara kan. Synlighet på nätet och 
i de sociala medierna är vardag nuförtiden. 
Även tidningsreklamen spelar sin roll. Val-
budgeten specificeras då kampanjens de-
taljer blir klara.
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Namn: Maria Lohela • Födelsedatum: 11.6.1978 • Hemort: Åbo
Yrke: Projektchef, kandidat i humanistiska vetenskaper
Uppgifter i riksdagen: Utrikesutskottet 2011 -, finansutskottet 
(suppl.) 2012 -, skattedelegationen 2012 -, kommun- och hälsovårds-
delegationen 2012 -, bostads- och miljödelegationen (adm) 2012 -, 
Interparlamentariska unionen IPU, styrelsen för Finlands grupp (ordf.) 
2011 -, 1 vice ordf. för Sannfinländarnas 
riksdagsgrupp 2014-
Andra förtroendeuppdrag: Finnfunds förvaltningsråd 2013-
Hemsida: www.marialohela.fi

www.marialohela.f i

” Vissa instanser visionerar 
  om en allt djupare integration
  mellan EU-länderna, där bland
  annat socialskyddet, 
  migrationspolitiken och 
  skulderna skulle förenhetligas. ”
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EU:s riktning 
avgörs nu

- Inom EU pågår en maktkamp mellan 
kommissionen, parlamentet och Europarå-
det. I den här kampen är medlemsländer-
na spelknappar som till slut står där med 
tomma händer om inget förändras, säger 
riksdagsledamot Anne Louhelainen. 

RIKSDAGSLEDAMOT Anne Louhelainen 
har i sitt arbete i stora utskottet, d.v.s. riks-
dagens EU-utskott sett hur många ärenden 
kommer till riksdagen för behandling så att 
de redan är för förberedda. Man borde kun-
na påverka dessa ärenden som berör fin-
ländarna redan då de förbereds på EU-nivå.

- Jag har märkt att människorna redan 
börjar tröttna på EU. Här har vi en stor möj-
lighet och utmaning att få folket att för-
stå att EU blandar sig i våra allas dagliga 
liv redan nu, och i framtiden ännu mer om 
man inte ens försöker få en ändring i saken, 
vet Louhelainen.

Louhelainen påminner om att de finska 
medborgarnas fördel alltid bör stå på för-
sta plats. Så verkar det inte vara för särskilt 
många av de nuvarande MEPparna. Som ett 
exempel nämner Louhelainen svaveldirek-
tivet som stöddes av miljö- och hälsoskäl.

- Man kan fråga sig hur många finlända-
re som inte får hälsovård på grund av att 

den ekonomiska situationen i Finland blir 
allt sämre, industrins konkurrenskraft mins-
kar, företagen slutar, det blir fler arbets-
lösa och därmed försvinner skatteintänk-
ter som borde användas till att producera 
tjänster. Direktivet är inte ens särskilt be-
rättigat från en miljöskyddssynvinkel, ef-
tersom dyrare havstransporter leder till att 
man vill flytta transporterna från havsrut-
terna till landsvägarna, och då blir utsläp-
pen 15 gånger större.

EU:s budget bör 
minskas

- Inom EU pågår en maktkamp mellan 
kommissionen, parlamentet och Europarå-
det. I den här kampen är medlemsländerna 
spelknappar som till slut står där med tom-
ma händer om man inte ingriper nu. I nästa 
vårs EU-val måste man få kritiskt konstruk-
tiva MEPpar både från Finland och de an-

dra EU-länderna. Genom deras samarbete 
kan man förenkla strukturer och organisa-
tioner och därmed minska EU:s budget.

Louhelainen är en familjecentrerad per-
son. Till hennes familj hör två barn i åldern 
20 och 22 som redan flyttat hemifrån, hen-
nes sambo och två hundar. Även hennes 
90-åriga pappa och 70-åriga mamma bor i 
närheten. Ledamoten förbereder sig för va-
let med flitigt fotarbete.

- Jag upplever att jag utför ett viktigt ar-
bete då jag jobbar för finländarnas bästa. 
Först måste man sköta finländarnas ären-
den, först sen kan man rädda resten av 
världen. 
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Namn: Anne Louhelainen • Födelsedatum: 8.1.1965 • Hemort: Hollola
Yrke: Handledare för datakommunikationsinstallationer och reparatio-
ner, student-merkonom • Utbildning: Student 1984 (Lahden yhteiskoulu), 
studentmerkonom, sekreterarlinjen 1986 (Lahden kauppaoppilaitos), juri-
dikexamen 2001 (MJK-instituutti) • Uppgifter i riksdagen: Stora utskottet 
2011 -, lagutskottet (suppl.) 2011, framtidsutskottet (suppl) 2011 -, Finlands 
delegation i Nordiska rådet 2011 -
Kommunala förtroendeuppdrag: Hollola kommunfullmäktige 2009-, 
Hollola kommunstyrelse (vice ordf.) 2013-
Hemsida: www.annelouhelainen.net
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” I nästa vårs EU-val 
  måste man få kritiskt 
  konstruktiva MEPpar 
  både från Finland och 
  de andra EU-länderna.”

Riksdagsledamot, handledare

Anne 
Louhelainen
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Ilkka 
Matinpalo
Ensamma får vi inte till 
stånd någon förändring

- Inom EU fattas väldigt viktiga be-
slut som berör Finland.  Själv skulle 
jag vilja avskaffa bland annat den 
EU-byråkrati som påverkar företags-
verksamheten, understryker ekono-
mie magister Ilkka Matinpalo.

ILKKA MATINPALO har arbetat som verk-
ställande direktör för medelstora teknolo-
gi- och industriföretag från och med 1998. 
Före det arbetade han för däckkoncernen 
Continental i sex år.

- Om vi så vill det eller inte fattas det 
inom EU väldigt viktiga beslut som berör 
Finland, och dem vill jag kunna påverka, 
bland annat genom att avskaffa den EU-
byråkrati och de beslut som påverkar före-
tagsverksamheten, understryker Matinpalo.

Matinpalo påpekar att för att de ärenden 
som är viktiga också för Sannfinländarna 
ska bli verklighet krävs vidsträckt samarbe-
te över lands- och partigränserna. I verklig-
heten är en enskild MEPs formella möjlig-
heter att påverka mycket begränsade. 

- Till exempel Storbritannien, Sverige och 
Danmark måste tas med fullt ut så att man 
kan skapa ett konsortium av likasinnade 
länder som kan arbeta för förändring. Jag 
godkänner inte att man undervärderar till 

exempel ovannämnda länder på basis av 
att de motsätter sig utvecklingen mot en 
förbundsstat och inte hör till euroområdet.

Besluten bör fattas 
på nationell nivå

Matinpalo understryker att EU:s roll mås-
te göras snävare och skarpare. Närhetsprin-
cipen måste göras till en huvudprincip. Alla 
sådana beslut som inte av motiverade skäl 
måste fattas på EU-nivå bör fattas på na-
tionell nivå. 

- I EU fattas även många sådana beslut 
som borde flyttas till det globala samarbe-
tets nivå, så som miljöärenden, där Europas 
interna beslut inte räcker. Ett gott exempel 
är EU:s misslyckade utsläppshandel som i 
huvudsak har orsakat att viktiga industri-
grenar har flyttat utanför Europa, vilket lett 
till ännu större miljöskador. EU har roffat 
åt sig alltför mycket makt och ansvar. Nu är 

det dags att utföra en nygranskning av det-
ta i både nationell och global riktning, på-
minner Matinpalo.

På sin fritid sysslar Matinpalo med mu-
sik, idrott, stugliv och båtliv, och hans fa-
milj består av hans fru, två barn i tonåren 
och en hund. 

- I företagslivet har jag alltid litat på väx-
elverkan ansikte mot ansikte, så arbetet på 
fältet kommer att framhävas även i mitt 
valarbete. Responsen som vi fått från med-
borgarna om frågor som berör EU bygger 
den viktigaste grunden för det komman-
de arbetet i Europaparlamentet, tror Ma-
tinpalo.
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Namn: Ilkka Matinpalo
Födelsedatum: 28.3.1966
Hemort: Helsingfors
Utbildning: Ekonomie magister
Yrke: ”En ledare från Europa”
Arbetsuppgifter: Har arbetat runtom i Europa i 20 år, 
bl.a. som verkställande direktör i flera olika internationella teknologi- 
och industriföretag i Tyskland, Finland, Sverige och Schweiz.
Hemsida: www.ilkkamatinpalo.fi
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Europa har tagits 
tillfånga av unionen

Pirkko 
Mattila

- Europas ekonomiska kris är en 
mycket svår ekvation att lösa, 
men en förbundsstat får inte vara 
lösningen, understryker riksdags-
ledamot Pirkko Mattila.

RIKSDAGSLEDAMOT Pirkko Mattila som 
flyttade över till Arkadiabacken från sitt ar-
bete som lärare berättar att hon är en geo-
graf med ett intresse för regionalpolitik, 
som under sitt liv har hunnit vara bland an-
nat sjuksköterska, hemmamamma, lant-
bruksavbytare, simlärare och med i Röda 
Korsets understödsarbete i Haiti efter jord-
bävningen.

- Jag har erfarenhet av livet och av att 
livnära mig själv i många branscher. Då 
jag först gick med i politiken var Sannfin-
ländarna helt klart det enda alternativet 
på grund av deras EU-kritik, så att ställa 
upp som EU-valskandidat i det här skedet 
känns logiskt, berättar Mattila.

Elitistisk byråkrati

För Mattila representerar unionspoliti-
ken inte demokratiskt beslutsfattande, utan 
elitistisk byråkrati som rider på unionens 

fredsprocess. EU:s fredsprocess har å andra 
sidan misslyckats helt.

- Fredsprocessen i sig har varit en fin 
sak, men nu har Europa tagits till fånga av 
unionen och fredsprocessen.

Mattila är särskilt intresserad av EU:s 
jord- och skogsbrukspolitik, framför allt av 
skogsbrukspolitiken, som inte får flyttas 
bort från det nationella beslutsfattandet 
och inte bindas samman med klimatpoliti-
ken så som delvis redan skett. Finland mås-
te ha möjligheten att utöva nationell eko-
nomisk politik.

- EU kallas områdenas union, men det 
märks nog inte. Bryssel är det område som 
alltför många ärenden snurrar runt. Eu-
ron är i kris, vilket delvis beror på välkända 
gjutfel: man kan inte ha en gemensam 
penningpolitik då budgetarna och kultu-
rerna är olika. Eurons framtid beror på hur 
man försöker lösa den ekonomiska krisen. 
Om den lösning som föreslås är att bli en 

förbundsstat kommer det inte att funge-
ra, eftersom man gått med i unionen bit för 
bit. Europas ekonomiska kris är en mycket 
svår ekvation att lösa, men en förbundsstat 
får inte vara lösningen, understryker Mat-
tila.

- Jag hoppas att röstningsaktiviteten i 
EU-valen stiger, eftersom röstningsprocen-
ten i tidigare val varit olovligt låg. Hand-
lar det om att man inte mera tror på demo-
kratin, åtminstone inte då det kommer till 
unionen? 

Förutom politik sysslar Mattila med att 
studera och motionsorientera. Hennes fa-
milj består av hennes man och tre vux-
na barn.

- Och tre getabockar på bakgården som 
alla är öronmärkta, så Bryssels byråkra-
ti har även förverkligats för vår del, skrat-
tar Mattila.
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Namn: Pirkko Mattila • Födelsedatum: 2.4.1964 • Hemort: Muhos
Yrke: Filosofie magister, sjukskötare YH
Utbildning: Student 1983, sjukskötare 1988, sjukskötare (YH) 1995, 
filosofie magister 2005, pedagogiska studier för lärare 2010
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Kommunala förtroendeuppdrag: Muhos kommunfullmäktige (viceordf.)
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Riksdagsledamot, filosofie magister

” EU kallas områdenas 
  union, men det märks 
  nog inte. Bryssel är det
  område som alltför
  många ärenden 
  snurrar runt. ”
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Det demokratiska underskottet 
är EU:s stötesten

Piritta 
Poikonen

- Förutom finländarnas intressen 
är det även viktigt för mig att det 
finländska näringslivet klarar sig 
i den globala konkurrensen, säger 
jurist Piritta Poikonen.

JURIST Piritta Poikonen från Lojo fungerar 
som expert för Finansbranschens Central-
förbund mitt emellan socialpolitiken och 
juridiken.

- Finland har flera fördelar att försvara i 
EU. Dit behövs flitiga, uthålliga och modi-
ga arbetsmyror. Dessa egenskaper har jag 
också behövt under min karriär, säger Poi-
konen.

Poikonen motsätter sig EU:s utveckling 
mot en förbundsstat och dumheterna med 
euron. Poikonens särskilda intresse är unio-
nens sociala dimension, vilket är ett områ-
de som ännu håller på att utvecklas. 

- Förutom finländarnas intressen är det 
även viktigt för mig att det finländska nä-
ringslivet klarar sig i den globala konkur-
rensen. Man måste till exempel garante-
ra att de olika ländernas banker behandlas 
jämlikt i bankunionen. Ett ännu större pro-
blem än eurokrisen är EU:s demokratiun-
derskott – det att saker händer utanför det 

demokratiska beslutsfattandet, påminner 
Poikonen.

Papper smakande
Poikonen tror att EU betongerat åtmins-

tone sin kärna under årtiondena, och hon 
tror inte att unionen kommer att splittras, 
men man måste minska på unionens by-
råkrati och korrigera det demokratiska un-
derskottet. Euron tror hon å andra sidan 
kommer att förfalla i flera knutar samtidigt.

Tack vare sitt jobb har Poikonen förmå-
gan att ta itu med saker, modet att käm-
pa då det behövs och visheten att låta bli 
onödiga och hopplösa kamper.

- På grund av mitt arbete har jag besökt 
Bryssel flera gånger och jag har en upp-
fattning om vad en EU-parlamentarikers 
arbete går ut på. Det är inget lyxigt jobb, 
utan papper smakande, vet hon.

Piritta Poikonen sysslar med att gå på 

gym och springa. Efter idrotten är hennes 
käraste hobbyer handarbete, att plocka bär 
och att dekorera naglar. Hon har varit gift 
sedan 2000 och till familjen hör dessut-
om två stora hittekatter. Under sin valkam-
panj tänker hon turnera i Finland så myck-
et som pengarna och tidtabellen ger efter.

- Vi har ett trepersoners kärnteam och 
massor med idéer. Jag är van vid att avan-
cera på basis av fakta. Därför vill jag satsa 
mer på kvalitet än kvantitet och sätta mig 
in i ärenden fastän det kan ta tid. Jag vet 
inte hur smart min strategi sist och slutli-
gen är, men den är naturlig för mig.

Namn: Piritta Poikonen
Födelsedatum: 1.4.1975
Hemort: Lojo
Yrke: Jurist och expert vid Finansbranschens Centralförbund
Förtroendeuppdrag: Lojo kommunfullmäktige, HNS fullmäktige, 
Stadsplaneringsnämnden i Lojo (vice ordf.), Lohjan seudun 
omaishoidon neuvottelukunta (vice ordf.)
Publikationer: Böckerna Eläkesäästäminen (2010) och Mistä rahat? (2013)
Hemsida: www.pirittapoikonen.com
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” Man måste 
  garantera att de olika 
  ländernas banker 
  behandlas jämlikt i 
  bankunionen. ”

Jurist
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EU-kritikerna måste 
vända skeppet

Sakari
Puisto

- Jag motsätter mig gemensamt 
ansvar och en skuldunion. I det här 
valet kommer EU:s framtid att ta 
gestalt. Möjligheterna till att ändra 
riktning finns, tror filosofie doktor 
Sakari Puisto.

37-ÅRIGE filosofie doktor Sakari Puisto från 
Tammerfors tog studenten 1995 och åkte 
efter att ha fullgjort värnplikten till Storbri-
tannien för att studera naturvetenskap vid 
universitetet i Cambridge. Han doktorerade 
2004 under ledning av  Sir David King, som 
även fungerat som vetenskaplig huvudråd-
givare för premiärministrarna Tony Blair 
och Gordon Brown.

- Efter att jag doktorerat inledde jag min 
karriär i Shenzhen i södra Kina och i Hong 
Kong där jag arbetade för lokala företag. 
Det var en verklig upplevelse att vara där 
som enda västerlänning - på jobb klara-
de man sig ännu med engelska, men inte 
utanför jobbet, så jag var tvungen att lära 
mig mandarin. Efter ett par år beslöt jag 
mig för att återvända till Europa och Fin-
land, berättar Puisto.

För tillfället fungerar Puisto som besö-
kande forskare inom företagsekonomi vid 

universitetet i Cambridge och delar sin tid 
mellan England och Finland. 

I vårens val 
gestaltar sig EU:s framtid

Puisto tror att Sannfinländarna har goda 
möjligheter att påverka EU-politiken i Brys-
sel. Själv är Puisto särskilt bekymrad över 
EU:s ekonomiska politik och penningpolitik, 
det demokratiska underskottet och utveck-
lingen mot en förbundsstat. 

- Jag motsätter mig gemensamt ansvar 
och en skuldunion. Den ursprungliga tan-
ken om ett gemensamt europeiskt frihan-
delsområde och integration var en fin idé, 
men för dagens EU, som är ett byråkratiskt 
och narcissistiskt förbundsstatsprojekt, bor-
de man aldrig ha gett ett nobelpris. Nobel-
priset skulle ha tillhört dem som återupp-
byggde Europa efter kriget. I det här valet 

kommer EU:s framtid att ta gestalt. Visst 
finns det möjligheter till att ändra riktning.

Puisto anser att euron var ett förhastat 
beslut för Finlands del. Då man tog euron 
i bruk försökte man åsidosätta ekonomins 
lagar framför ett politiskt projekt. 

På sin fritid brukar Puisto jogga, skrin-
na, resa, läsa och besöka kulturevenemang. 
Under våren kommer ändå valarbetet att ta 
upp största delen av tiden, och förutom fa-
miljen blir det ingen tid över för hobbyer.

- Jag tänker använda mina egna pengar i 
valkampanjen, men budgeten är konserva-
tiv. Alla resurser kommer att användas nog-
grant och med eftertanke.
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Födelsedatum: 19.12.1976
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Utbildning: Filosofie doktor, universitetet i Cambridge
Familj: Fru
Intressen: Idrott, att läsa, resor
Annat: Skrivit vetenskapliga artiklar och bl.a. fungerat som 
ansvarande direktör för omfattade Tekes-projekt.
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” I det här valet 
  kommer EU:s framtid
  att ta gestalt. ”
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Antalet EU-kritiker växer

Pirkko 
Ruohonen-
Lerner
- Jag vill försvara finländarna och Fin-
lands nationella intressen. Jag motsät-
ter mig utvecklingen mot en förbunds-
stat och ett gemensamt ansvar för 
andra länders skulder, säger riksdags-
ledamot Pirkko Ruohonen-Lerner.

PIRKKO Ruohonen-Lerner har arbetat på 
politikens paradplats i riksdagen sedan 
2007. 

- Det är krävande, ansvarsfullt och intres-
sant att arbeta som riksdagsledamot. Nu är 
jag redo för de nya utmaningar som vän-
tar oss Sannfinländare i Europaparlamen-
tet, berättar hon.

För Ruohonen-Lerner är frågor som be-
rör ekonomi, förvaltning, sysselsättning 
och jämställdhet viktiga. Även medborgar-
nas basservice och miljöfrågor ligger hen-
ne varmt om hjärtat. Hon konstaterar att en 
välskött ekonomi skapar en hållbar grund 
för all offentlig service.

- Vi har betalat ett hårt pris för Finlands 
självständighet. Otaliga finländare, bland 
dem min bortgångna krigsveteranfar, var 
tvungna att ta till vapen för att försvara 
vårt land. Lyckligtvis kan vi Sannfinländare 
försvara vår självständighet med fredliga 
medel, påminner Ruohonen-Lerner. 

Öppen, genomskinlig och 
god förvaltning!

Finland håller obemärkt att föras mot en 
europeisk förbundsstat och mot ett stör-
re gemensamt ansvar för de andra eurolän-
dernas skulder. Sannfinländarna motsätter 
sig en sådan utveckling. 

- De euron som finländarna betalar i skatt 
måste användas till finländarnas fördel. Jag 
vill att den högsta beslutsfattande mak-
ten i Finland ska innehas av riksdagen som 
valts av det finska folket.

- Fjolårets höjdpunkt för mig var Högsta 
förvaltningsdomstolens beslut genom vil-
ket Sannfinländarnas riksdagsgrupp avslö-
jade Finska statens och de grekiska ban-
kernas hemlighållna avtal. HFD:s beslut var 
en klar seger för en öppen, genomskinlig 
och god förvaltning som vi alla har skäl att 
värna om, understryker Ruohonen-Lerner. 

Ruohonen-Lerner fortsätter med att säga 

att det viktiga är att minska på EU:s upp-
svällda byråkrati och samtidigt minska på 
unionens utgifter. Man måste spänna åt 
övervakningen av EU:s användning av re-
surser. Missbruk, särskilt inom offentliga 
upphandlingar, har ökat betydligt under de 
senaste åren. Ruohonen-Lerner har fått be-
kanta sig med dessa problem inom riksda-
gens revisionsutskott. 

- Jag tror att systematisk övervakning av 
offentliga upphandlingar i EU och Finland 
är det bästa sättet att hejda överdrifter. De 
som bryter mot de gemensamma spelreg-
lerna måste dömas till betydande straff. 

Europaparlamentsvalet ordnas söndagen 
den 25 maj 2014. 

- Jag ställer upp som kandidat eftersom 
jag vill försvara finländarnas intressen i EU. 
Samtidigt vill jag minska på EU:s massiva 
byrokrati och sanslösa användning av re-
surser. Valet i maj är viktigt, så alla Sannfin-
ländare: delta i valmöten och rösta!
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” Med stödpaketen har 
  man inte löst Greklands
  problem. Ingen tror 
  längre på allvar att 
  Grekland ska klara sig 
  ur sina skulder. ”

Riksdagsledamot, vicenotarie

Namn: Pirkko Ruohonen-Lerner • Född:  6.2.1957 i Hyvinge
Hemort: Borgå
Yrke: Journalist, vicenotarie. Har arbetat med uppgifter inom ekonomi, 
förvaltning och media till och med 2007.
Uppgifter i riksdagen: Ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp
2011-2014, förvaltningsutskottet 2007-2009, lagutskottet 2007-2011, 
grundlagsutskottet suppl.) 2011-, revisionsutskottet 2011-, miljöutskottet
(suppl.) 2011-, bankfullmäktige 2011-
Andra förtroendeuppdrag: Borgå stadsfullmäktigeledamot 1996-
Hemsida: www.pirkon.info
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Sampo 
Terho
Man vinner EU-valet
genom arbete

 - Nu är det viktigast att få det egna 
folket i rörelse. Utan sannfinländarnas 
röster överlämnas beslutanderätten till 
dem som arbetar för en förbundsstat, 
understryker sittande europaparlamen-
tariker Sampo Terho.

DEN för tillfället enda sittande sannfin-
ländska EU-parlamentarikern, filosofie ma-
gister Sampo Terho är en av de flitigaste 
MEPparna. 

 - Jag har deltagit i över 20 000 omröst-
ningar, och varje gång som ämnet behand-
lats har jag röstat mot en förbundsstat. Av 
de finländska europaparlamentarikerna är 
jag även den enda ordinarie medlemmen i 
ekonomiutskottet, berättar Terho.

Att ändra riktningen för Europeiska unio-
nens utveckling mot en förbundsstat ligger 
i händerna på medlemsländernas medbor-
gare, alltså väljarna.

- EU-kritikernas skara växer helt säkert 
i valet. För vår del är det allra viktigas-
te att få de egna krafterna i rörelse. Ingen 
får protestera genom att låta bli att rösta! 
På det sättet räcker vi över bestämmande-
rätten till dem som stöder förbundsstaten 
och försvagar vår egen ställning också med 
tanke på riksdagsvalet, påminner Terho.  

Terho tror att EU i sin nuvarande form har 
kommit till vägens slut.

- Nu måste man ändra riktningen mot en 
lättare union, annars kommer hela EU att 
rasa samman under sin egen tyngd. Man 
måste övertyga de nuvarande beslutsfat-
tarna om att tiden för en union som hela 
tiden blir alltmer integrerad är förbi. Med-
lemsländerna kan lösa cirka 95 % av sina 
problem bättre själva än under order från 
EU.

En ny folkomröstning 
om EU-medlemskapet

 Terho är ändå förhoppningsfull över att 
det ännu finns hopp för EU och euron, men 
endast om stilen förändras.

 - Finland behöver inte medvetet försöka 
komma ifrån euron, men vi måste förbere-
da oss även på den möjligheten att vi kan-
ske någon gång måste gå ur euron. Sann-

finländarnas linje är att vi inte förbundit 
oss till euron, utan endast till Finlands in-
tressen, understryker Terho.

Terho tycker att man i Finland borde ord-
na en ny folkomröstning om EU-medlem-
skapet.

 - En ny folkomröstning skulle vara befo-
gad, eftersom det redan gått över tjugo år 
sedan den förra folkomröstningen. EU har 
förändrats helt från vad unionen var på 
90-talet. Dessutom har en hel generation 
nya väljare kommit upp i röstningsåldern, 
påpekar Terho, som även själv var för ung 
för att rösta i den förra folkomröstningen. 

Terhos valarbete utförs över hela landet 
med hjälp av en stark stödgrupp. 

 - Varje kandidat behöver en stark och ak-
tiv stödgrupp. Valet vinns inte utan arbete. I 
sista hand arbetar vi alla i samma team för 
en gemensam sannfinländsk pott. Varje röst 
på vår lista är en till röst till för ett själv-
ständigt Finland.

Namn: Sampo Terho • Födelsedatum: 20.9.1977
Hemort: Helsingfors
Yrke: politiker, kolumnist, forskare
Uppgifter i EU-parlamentet: EU-parlamentariker, utskottet för ekonomi
och valutafrågor (medlem), underutskottet för säkerhet och försvar (med-
lem), utskottet för utrikesfrågor (suppleant), utskottet för sysselsättning 
och sociala frågor (medlem), delegationen för förbindelserna med 
Kanada (medlem), delegationen för förbindelserna med Australien 
och Nya Zeeland (suppleant)  
Hemsida: sampoterho.net

sampoterho.net

” Sannfinländarnas 
  linje är att vi inte 
  förbundit oss till euron, 
  utan endast till Finlands 
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Europaparlamentariker, forskare
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Maria
Tolppanen
EU behöver kunskap, 
färdigheter och mod
- Finland betalar ut familjeförmåner till de 
unionsmedborgare som arbetar i Finland. Ett 
nytt direktiv garanterar att även de personer 
som kommer för att arbeta från icke-EU-län-
der får ta del av det finländska socialskyddet 
efter endast fyra veckors vistelse i landet. 
Det har vi inte råd med, säger riksdagsleda-
mot Maria Tolppanen.

JOURNALIST och riksdagsledamot Maria 
Tolppanen från Vasa har gjort karriär som 
journalist på Rundradion och frilansjourna-
list i 33 år. 

- Till Bryssel behövs kandidater som har 
kunskap, färdigheter och mod. Min långa 
journalistkarriär och min mandatperiod i 
riksdagen har förberett mig så att jag kan 
finna det centrala och ta tag i det. Min ut-
gångspunkt är omtanke; man ska gå framåt 
med människan i täten, inte pengarna, sä-
ger Tolppanen.

Arbetslösheten är 
Europas största problem

Enligt Tolppanen är arbetslösheten Eu-
ropas största problem, och den går hand 
i hand med de ekonomiska svårigheterna. 
Om man stoppade skattepengarna från att 
strömma till skatteparadisen skulle Euro-
pa ha råd att få sysselsättningen och eko-

nomin i skick.
- EU:s okontrollerbara sociala dimension 

måste tyglas. Till exempel betalar Finland 
ut familjeförmåner, till exempel hemvårds-
stöd, till de unionsmedborgare som arbe-
tar i Finland, även om deras familj aldrig 
ens besökt Finland. Dessutom garanterar 
ett nytt direktiv att de personer som kom-
mer för att arbeta från icke-EU-länder får 
ta del av det finländska socialskyddet ef-
ter endast fyra veckors vistelse i landet. Det 
har vi inte råd med. Unionen försöker änd-
ra vårt socialskydd som baserar sig på vil-
ket land man bor i till att basera sig på vil-
ket land man jobbar i, vilket helt klart är 
ett sämre alternativ.

Tolppanen ser EU:s framtid som vacklan-
de, och hon är inte alls övertygad om att 
unionen ens längre finns till om femton år. 

- Jag är rädd för att unionen kommer att 
rasa samman på grund av sin egen omöj-
lighet, med sina drömmar om en bankuni-

on och förbundsstat.
Politiken tar upp den största delen av 

Tolppanens fritid, men hon har även tid för 
att studera språk och simma. Tolppanen, 
som är änka, har tre barn och fyra barnbarn 
i Vasa, och dem träffar hon varje vecka.

Tolppanen tänker fortsätta med valarbe-
tet på samma sätt som under riksdagsvalet, 
genom att skriva och tala om samma äm-
nen och turnera landet så mycket som ar-
betet i riksdagen ger efter. 

- Jag skulle gärna resa hela landet runt, 
men jag förstår att man inte kan äta hela 
kakan. Man måste även komma ihåg att 
EU-valet inte är ett personval, utan fram-
för allt ett partival. Det här valet avgör om 
Europa kommer att bli en förbundsstat och 
om de finländska skattepengarna också i 
fortsättningen kommer att delas ut runt 
hela Europa och nuförtiden även hela värl-
den.

Namn: Maria Tolppanen • Födelsedatum: 24.11.1952 • Hemort: Vasa
Yrke: Journalist
Familj: Tre barn, fyra barnbarn
Intressen: Språk, simning, slalomåkning på vintern
Förtroendeuppdrag: Stora utskottet (suppl.), arbetslivs- och jämställd-
hetsutskottet, Rundradion Ab:s förvaltningsråd, Finlands delegation till 
Asien - Europa parlamentarikermötet, Vasa stadsfullmäktige, Österbottens 
förbunds fullmäktige, fullmäktige för Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhty-
mä, Ålandskommittén, Kulturfonden för Sverige och Finland
Blogg: mariatolppanen.blogaaja.fi

mariatolppanen.blogaaja. f i

” Jag är rädd för att unionen 
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  en bankunion och 
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Riksdagsledamot, journalist
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Mauno 
Vanhala
Finland hotas av 
Greklands öde
- Vi får vänta och se hur euron ska klara 
sig  om krisländerna går omkull. Det är 
mycket svårt att förutspå i det här ske-
det. Själv förhåller jag mig kritiskt till 
unionen, men jag vill inte avskaffa den, 
säger professor Mauno Vanhala.

DOKTOR I MEDICIN, professor Mauno 
Vanhala har gjort en lång karriär inom den 
finländska hälsovården, och han har be-
kymrat följt med social- och hälsovårdens 
utveckling under de senaste årtiondena. 

- Då Finland gick med i Europeiska uni-
onen 1995 inbillade man sig att Finland 
skulle få behålla en självständig social- 
och hälsovårdspolitik. Så verkar det inte 
vara. EU:s inre marknad och konkurrensreg-
ler har börjat slå igenom inom hälsovår-
den, till exempel som inhopparverksamhet 
bland läkare. Dessutom finansierar det sto-
ra kapitalet till exempel bygget av servi-
cehus för åldringar, och resurserna rymmer 
från den finländska hälsovården till skatte-
paradisen, vet Vanhala.

Vanhala skulle också vilja främja forsk-
ningen i folksjukdomar på EU-nivå, efter-
som man i Finland inte lyckats ansöka om 
stödpengar ordentligt. Sakkunskap inom 
medicin behövs så att inte det endast är 

ekonomer och ingenjörer som ansvarar för 
förberedandet av projekten.

Den unga generationen 
riskerar att bli utslagen

Vanhala vill inte splittra unionen, men ut-
vecklingen mot en förbundsstat och banku-
nion måste stoppas.

- Vi får vänta och se hur euron ska kla-
ra sig om krisländerna går omkull. Det är 
mycket svårt att förutspå i det här skedet. 
Själv förhåller jag mig kritiskt till unionen, 
men jag vill inte avskaffa den. Jag vill lyfta 
fram de vanliga medborgarnas basservice 
och motsätta mig de direktiv som äventyrar 
dem. Jag vill bidra med min insats i stora 
folkhälsoärenden. Bland annat riskerar den 
höga arbetslöshetsgraden i hela Europa att 
leda till att en hel generation av ungdomar 
blir utslagen, vilket kommer att orsaka sto-
ra problem.

- Från EU kom befallningen att den of-
fentliga sektorn ska skäras ner. I Finland 
betyder det nedskärningar på två miljar-
der i kommunernas ekonomi, och var och 
en som arbetar på kommunalnivå vet att 
det här betyder att servicen nedmonteras. 
Till exempel Grekland hann bli i ett elän-
digt skick, och nu hotas Finland av samma 
öde då industrin rymmer och det inte läng-
re kommer in pengar i maskineriet, räknar 
Vanhala upp sina valteman, som han talar 
om på sin ”professorsturné” runt om i Fin-
land tillsammans med den andra sannfin-
ländska kandidaten Erkki Havansi.

Vanhala, som sysslar med långfärdscyk-
ling och jakt, har besökt travtävlingar se-
dan 1972 och även själv ägt hästar. Hans 
familj består av hans fru, och barnen som 
redan gett sig ut i världen.

Namn: Mauno Vanhala
Födelsedatum: 25.6.1949
Hemort: Jyväskylä
Yrke: Doktor i allmänmedicin, professor
Förtroendeuppdrag: Jyväskylä grundskyddsnämnd (ordf.)
Hemsida: www.maunovanhala.net

www.maunovanhala.net

” Resurserna rymmer 
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Juha 
Väätäinen
Euron förstör 
Finlands ekonomi
- Lönerna håller på att sänkas. 
I Sydeuropa finns åtskilliga exempel 
på vad en sådan utveckling leder till. 
Det är EU:s förödande väg, och jag 
motsätter mig den starkt, dundrar 
riksdagsledamot Juha Väätäinen. 

RIKSDAGSLEDAMOT och folkhjälte Juha 
Väätäinen anser sig vara mycket användbar 
som MEP, inte bara från finländarnas men 
även européernas synvinkel. 

- Jag är partiets arbetsredskap: finskt in-
ställd och positiv till Europa, men orubbligt 
negativ till EU. EU ska renoveras helt! Jag 
godkänner inte unionen i den form den ut-
vecklats till. Jag motsätter mig euron som 
valuta, eftersom den är ett medel för att 
föra EU in i en förbundsstat som är en ka-
rikatyr av demokratin. Jag motsätter mig 
gemensamt ansvar, vi behöver ingen ban-
kunion, ingen gemensam beskattning och 
ingen gemensam socialpolitik, räknar Väät-
äinen upp.

Väätäinen understryker att budgetmak-
ten tillhör varje självständiga stats riksdag. 
Glidningen mot en förbundsstat har redan 
skett i Finland då makten flyttats från Ar-
kadiabacken till Bryssel. Denna utveckling 
måste stoppas.

- Lönerna håller på att sänkas! I Sydeuro-
pa finns åtskilliga exempel på vad en så-
dan utveckling leder till. Det är EU:s för-
ödande väg, och jag motsätter mig den 
starkt - jag är säkert den största EU-kriti-
kern även i mitt eget parti. Unionen måste 
i stort sett upplösas och euron förnyas, ef-
tersom den inte fungerar som sådan.

Naturresurser från Finland 
till Europa

Väätäinen ser även positiva saker i EU. 
EU:s ursprungliga idé om ett ekonomi-, fri-
handels- och tullområde för att uppehålla 
EU-ländernas konkurrensförmåga är fortfa-
rande en utmärkt tanke som vi måste åter-
vända till.

- Mitt eget intresse i Bryssel är att utveck-
la vår trafikinfrastruktur. I de långa avstån-
dens Finland finns malmer, mineraler och 
virke som hela Europa kunde dra nytta av, 

men för att garantera åtkomsten till dem 
behöver Finland 300 miljoner euro i året av 
EU:s trafikpengar, i förhållande till vår be-
talningskvot på 1,8 procent. Det här mås-
te vi berätta för européerna. Där har jag nå-
gonting att jobba med!

Väätäinen är en löparlegend som vun-
nit europamästerskap på både 5 000 och 
10 000 meters sträckor. Hans yrke är lärare 
och konstnär. Väätäinen, som tilldelats he-
derstiteln idrottsråd, tycker om att semes-
tra i Spanien och skulle gärna syssla med 
annat än politik om han hade överlopps tid.

- Jag är arbetsbegåvad: jag stiger upp halv 
sex på morgonen och slutar arbeta klock-
an tio på kvällen. Min familj är min livsluft, 
jag har varit gift med min Liisa i 40 år och 
vi har två barn och två barnbarn. 

Under sin EU-valskampanj tänker riks-
dagsledamoten turnera i 200 kommuner.

29

Namn: Juha Väätäinen • Födelsedatum: 12.7.1941 • Hemort: Helsingfors • Utbildning: Stu-
dent 1961, folkskollärare 1964 – 1968, stipendiat i fysisk fostran 1967 (USA), examen för närings-
ombudsman 1984, dramaexamen 1994, venia concionandi 1994, organisationskonsultexamen 
1995, import- och exaportutbildning för England och Tyskland 1996, konstnär 2002 • Yrke: Lära-
re, konstnär, idrottsråd• Uppgifter i riksdagen: Finansutskottet (suppl.) 2011 -, trafikdelegationen 
2011 -, arbets- och näringsdelegationen 2011 -, bostads- och miljödelegationen (ordf.) 2011 -, 
miljöutskottet 2011 -, Finlands delegation i Parlamentariska Östersjökonferensen 2011 -
Andra förtroendeuppdrag: Tontinvuokralaiset ry (ordf.) 2010-, Asukasliitto ry:s styrelse 2010-, 
Asumisen Hinta Alas (AHA) ry:s styrelse 2010-, Helsingfors gemensamma kyrokofullmäktige 2011-, 
Hertonäs församlingsråd 2011- • Hemsida: www.juhavaatainen.info
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Kandidaterna svarar

1994 hölls en rådgivande folkomröstning i Finland om att gå med 
i Europeiska unionen. Majoriteten ville gå med i EU och Finlands 
EU-medlemskap trädde i kraft 1995. Vi frågade Sannfinländarnas 
EU-valskandidater om man borde ordna en ny folkomröstning om 
medlemskapet i Europeiska unionen.

Borde 
man ordna 
en folk-
omröstning 
om EU-medlem-
skapet?

DET BORDE MAN. I 1994 års folkomröstning 
röstade man inte om en förbundsstat eller in-
komstöverföringsunion, och särskilt inte om eu-
ron. Då var det inget tal om dem. Med en ny fol-
komröstning skulle vi ge en helt ny generation 
möjligheten att bestämma om saken.

■  Juho Eerola

FOLKOMRÖSTNINGEN från 1994 används som 
en öppen fullmakt för att göra Finland till en del 
av sådana strukturer som ingen kunde förutspå 
1994. Ja, man borde ordna en ny folkomröstning 
om EU-medlemskapet.

■  Jussi Halla-aho

DÅ man frågade folkets åsikt om Finlands inträ-
de i unionen 1994 var det fråga om en helt an-
norlunda union än dagens EU. Folket blev lurat. 
Nu håller man svekfullt på att utveckla unionen 
till en förbundsstat som fråntar oss även de sista 
spillrorna av vår självständighet. Folket måste få 
höra sanningen, och efter det behövs en ärlig fol-
komröstning.

■  Toimi Kankaanniemi

FINLÄNDARNA har inte godkänt i en folkomröst-
ning att EU blir en förbundsstat. I medlemslän-
der runt om i Europa borde man kräva nya EU-
folkomröstningar. Det är dags för en verklig 
diskussion – vi måste låta folket bestämma. Fin-
lands självständighet är ingen handelsvara var-
ken för nyliberala eller socialistiska drömmar.

■  Simon Elo

MER aktuellt än en folkomröstning om Finlands 
EU-medlemskap kunde vara en folkomröstning 
om euron. En omröstning om EU-medlemskapet 
kunde motiveras om sixpack-regeringspartier-
na fortsätter att urholka Finlands självständighet 
genom att ge Bryssel allt mer makt att bestämma.

■  Erkki Havansi

DÅ Finland gick med i EU var principen den att 
besluten skulle fattas så nära medborgarna som 
möjligt. Den principen har frångåtts och EU drivs 
mot en förbundsstat. Det vore skäligt att ord-
na en öppen folkomröstning om EU. Det är fel 
att steg för steg föra Finland mot en total för-
bundsstat och sedan förklara att processen inte 
längre kan avbrytas.

■  Laura Huhtasaari

E U - V A L E T  2 0 1 4

Finland gick 
med i Euro-
peiska unio-
nen 1995. Nu 
anser många 
att man borde 
rösta om med-
lemskapet på 
nytt.
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Kandidaterna svarar

Ansvarig chefredaktör Matias Turkkila
Redaktionschef Kristiina Ovaskainen
Layout Macart / Jorma Remsu

I Finland är folkomröstningar endast rådgivande, 
och den största utmaningen skulle vara att aktive-
ra folket till att rösta. En bindande folkomröstning 
kunde vara mer motiverande. En EU-omröstning 
kan vara på plats om den nuvarande utvecklingen 
fortskrider, men man borde se röstandet inte bara 
som en rättighet, men även som en skyldighet.

■  Maria Lohela

FOLKOMRÖSTNINGAR är på sin plats i stora ären-
den som delar folket. Riktig information hjälper 
var och en att skapa sin egen genomtänkta åsikt 
om det ärende som behandlas.

■  Maria Tolppanen

JA. Det finns skäl att hålla en rådgivande fol-
komröstning om att gå ur EU på basis av artikel 
50 i Lissabonfördraget, och att genom EFTA ans-
luta sig till den Gemensamma marknaden, precis 
som Norge och Schweiz.

■  Marko Kulpakko

ATT hålla en folkomröstning om EU skulle vara 
befogat, eftersom en hel generation unga kom-
mit upp i röstningsåldern sedan den förra fol-
komröstningen. Under de senaste årtiondena har 
EU förändrats helt från den union som vi röstade 
om på 90-talet.

■  Sampo Terho

EN helt ny generation har vuxit upp under EU-
medlemskapet, även mina egna barn. Samtidigt 
har staten ”donerat” pengar till länderna i Sydeu-
ropa genom att ta lån. Även de som betalar skul-
derna borde ha en möjlighet att säga vad de 
tycker om EU. Lyckligtvis finns en svarsmöjlighet 
redan i vårens EU-val: ”Rösta och påverka EU:s 
framtida riktning!”

■  Anne Louhelainen

OM EU förblir som den är nu behövs ingen fol-
komröstning. Om den börjar röra sig mot en ban-
kunion eller förbundsstat måste man fråga folket 
om det är en utveckling som de vill ha.

■  Mauno Vanhala
DET borde man. Folkomröstningar borde hållas 
varje gång EU:s grundfördrag ändras. Så gör man 
i många andra medlemsstater, och att hålla fol-
komröstningar skulle för sin del minska EU:s de-
mokratiska underskott. De politiska beslutsfattar-
nas vetskap om en kommande folkomröstning 
skulle också förbättra förberedandet av grundför-
dragen.

■  Ilkka Matinpalo

SÅ klart man borde. Finland fördes in i euron utan 
en folkomröstning. Man gjorde tvärtom i Sverige, 
och nu är de framgångsrika med sin egen valu-
ta. Finland går i EU:s ledband utan några verkliga 
påverkningsmöjligheter: ner med EU, en ny euro, 
frihet för Finland! De nationella parlamenten bör 
få tillbaka den bestämmanderätt som tillhör dem 
men som EU-kommissionen tagit åt sig för att öka 
byråkratin. Makten har runnit alltför mycket i fel 
och okunniga händer!

■  Juha Väätäinen

JA. EU är inte längre vad den var då vi röstade om 
medlemskapet.

■  Kimmo Kivelä

DET beror förstås på vad man frågar – ska vi gå ur 
euron eller hela EU, eller utvecklingen mot en för-
bundsstat. Jag understöder en folkomröstning.

■  Pirkko Mattila 

DET kunde nog framkastas, eftersom EU skul-
le behöva ett resultatansvar. I Finland borde man 
annars också ta i bruk samma folkomröstnings-
system som Schweiz har. Det skulle hålla politi-
kerna på tå, och det skulle lämpa sig väl för att 
undvika att beslut som är ofördelaktiga för folket 
fattas både på nationell nivå och EU-nivå.

■  Sakari Puisto

DET borde man! Till exempel jag har aldrig fått 
rösta om EU-medlemskapet!

■  Jani Kolehmainen

EN fascinerande tanke, speciellt då en stor del av 
medierna ställde sig bakom EU-projektet i den 
förra folkomröstningen. Nuförtiden skulle något 
motsvarande inte gå igenom. Det är ändå bät-
tre att välja en majoritet av sådana ledamöter till 
EU-parlamentet och Finlands riksdag som vill och 
kan bromsa EU:s maktsträvan.

■  Piritta Poikonen

DEN rådgivande folkomröstningen som hölls 
1994 handlade om en annorlunda Europeisk 
unionen än den vi lever i idag. En ny rådgivande 
folkomröstning kunde beröra utvecklingen mot 
en förbundsstat och det gemensamma ansvaret 
för de andra ländernas skulder. 

■  Pirkko Ruohonen-Lerner
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