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Johtoporras

Pääkirjoitus

Täällä Pohjantähden alla
Luin jokin aika sitten Väinö Linnan Täällä Pohjan-
tähden alla -trilogian ensimmäistä kertaa. 

Keskityn yhteen asiaan, jonka löysin sarjan toisesta 
osasta. Siinä Akseli Koskela taisteli punaisten puolella 
vuonna 1918, ja tuolloin joukkojen keskuudessa puhut-
tiin tulevasta menestyksestä, sillä olihan taisteluissa 
mukana porukkaa, jolla on kovuutta ja taistelutahtoa. 

Akselille alkoi jo sodan alkupuolella selvitä se mah-
dollisuus, että tappio on mahdollinen. ”Epämääräisen 
ja samalla kaikkivoivan ’koko sakin’ käsite selkeni. Se 
kykenisi juuri täsmälleen siihen mihin hänkin”. Sen 
ajatuksen löytäminen, että porukka on yksilöiden sum-
ma, oli yksi niistä syistä, miksi Akseli vaikutti asevelji-
ään kypsemmältä. Tuolla oivalluksella on käyttöä vielä 
puoli vuosisataa trilogian kirjoittamisen jälkeenkin.

Kristillisdemokraateilla on sloganina Koti, Uskon-
to, Isänmaa, joka kuvastaa arvojamme erittäin hyvin. 
Puolue toteuttaa kampanjaa, jossa nämä kolme pää-
teemaa tuodaan näkyvästi esiin esimerkiksi lehdissä, 
radiossa ja bussien kyljissä. Puolue jakaa rahallista tu-
kea eri piireille. 

Nämä kaikki toimenpiteet jäävät kuitenkin tehot-
tomiksi, mikäli yksilöt piiri- ja osastotasolla jäävät 
elämään siinä uskossa, että joku toinen hoitaa nämä 
tehtävät, tai että puolueen tekemä kampanjointi riit-
tää. Riittävää puolueen toiminta ei yksin ole, mutta se 
antaa kyllä hyvän tuen ruohonjuuritasolla tapahtuvalle 
kampanjoinnille.

Täällä Pohjantähden alla -trilogian hengessä haluan 
jättää meille kaikille muistutuksen siitä, että taisteluis-
sa, olivat ne sitten konkreettisia tai poliittisia, omalla 
työllä on yllättävän suuri merkitys 
koko porukan menestykselle.

Omalla työllä on yl-
lättävän suuri mer-
kitys koko porukan 
menestykselle.
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Pyrkimys on lisätä avointa kilpailua eri aloilla siten, että 
kaikki ovat samojen järkevien säännösten alaisia, eikä 
kansallisten, tehottomien ratkaisujen avulla kenenkään 
sallittaisi suojella omia markkinoitaan kilpailulta.

Tämä koskee myös pankkialaa. Kaikille tilisiirroille ja 
suoraveloituksille tulee saada samat tekniset suoritusta-
vat ja säännöt kautta Euroopan. Tässä on suuri vastuu 
KD:n mepillä, Sari Essayahilla, sillä hän tekee asiasta 
mietinnön koko Euroopan parlamentin puolesta.

Kyse on yhtenäisestä euromaksualueesta, SEPA:sta.  
Komission tekemä vaikutusarvio laskee, että koko avoin 
kilpailu maksupalveluissa toisi Euroopan taloudelle 100-
300 miljardin euron hyödyt kuuden vuoden aikana.

Monille paikallispankeille eurooppalaiset maksulii-
kenteen standardit tuovat kuitenkin lisäkustannuksia 
tietojärjestelmiin, ja ne avaavat heidän toiminta-alueen-
sa kilpailulle, joten nuo pankit yrittävät viivyttää kaik-
kia sitovan asetuksen voimaantuloa. Koska pankeilla on 
vaikutusvaltaa julkiseen mielipiteeseen ja poliitikkoi-

hin, niiden pyrkimykset tulevat näkyviin vaikkapa Sak-
san hallituksen ja saksalaisten meppien kannanotoissa. 
Tämä vain esimerkkinä, sillä monet pankit muissakin 

maissa pelkäävät kilpailua.
On nimittäin hämmästyttävää kuinka tehoton mak-

suliikennejärjestelmä on ympäri Eurooppaa. Italiassa 
monella ei edes ole pankkitiliä, sillä sen pito maksaa 
paljon enemmän kuin Suomessa. Ranskassa on puoles-
taan lailla määritelty ilmaiseksi tehoton ja kallis tapa 
maksaa, nimittäin shekki. Yllättävää kyllä useimmissa 
Euroopan maissa viitenumero on tuntematon, joten 
maksuja joudutaan selvittämään käsipelillä, sen sijaan 
että tietokoneet hoitaisivat rutiinityöt automaattisesti.

Suomessa 90-luvun pankkikriisi pakotti järkeistä-
mään koko toimialan. Jos Saksassa suoritettaisiin vas-
taava järkeistys, 40% alan työvoimasta voisi siirtyä mui-
hin tehtäviin, monissa muissa maissa vielä suurempi 
osuus. Tämä helpottaisi työvoimapulaa muilla sekto-
reilla seuraavina vuosikymmeninä, kun väestö ikääntyy 
koko Euroopassa.

Suomi on avoin talous ja meille reilu kansainvälinen 
kilpailu sopii. Kysymys kuuluukin sopiiko se muille?

 EU-kriittisyys ei merkitse sitä, etteikö EU:n kautta voisi ajaa hyviä asioita. Keskeis-
ten ajettavien joukkoon kuuluvat EU:n yhteiset sisämarkkinat. 

Yhtenäiseen maksualueeseen

Kristillisdemokraatit suomenruotsalaisten äänitorvena
Olen KD:n eduskuntavaa-
liehdokas Varsinais-Suo-
mesta ja kierrellyt useissa 
ruotsinkielisissä vaalipa-
neeleissa. Olen itse suo-
menkielinen, mutta opis-
kellut Åbo Akademissa.

Kristillisdemokraatti-
en tulisi esiintymisessään, 
vaalijulisteissaan ja ohjel-
mapolitiikassaan selkeästi 
ilmaista se, että olemme 
ruotsinkielisen väestön 
kielioikeuksien turvaaja ja 

kannatamme ruotsin kielen 
opiskelua koulussa. Lap-
semme tarvitsevat enem-
män, ei vähemmän, tietoa 
kaikesta pärjätäkseen mo-
nimutkaisessa maailmassa. 

Ainakin itse viiden lap-
sen äitinä pidän tärkeänä, 
että lapsilla on mahdolli-
simman hyvät valmiudet 
rakentaa omaa ja maamme 
tulevaisuutta. Ruotsin kie-
len opiskelu koulussa ei ole 
lapselle sen vahingollisem-

paa kuin maantieteen, bio-
logian, kemian, fysiikan tai 
matematiikan opiskelu.

Selkeä linjanveto ruot-
sinkieliseen väestöön ve-
doten on tärkeää siksi, 
että suurin osa ruotsin-
kielisestä väestöstämme 
rannikkopaikkakunnilla ja 
maataloudessa on arvoil-
taan huomattavasti lähem-
pänä KD:tä kuin RKP:tä. 
Tiedän tämän, koska on 
opiskellut Pohjanmaalta 

ja Ahvenanmaalta kotoisin 
olevien suomenruotsalais-
ten kanssa.

Nyt näiden ihmisten pitää 
valita arvojensa ja kielensä 
välillä. KD voi osoittaa, että 
olemme puolue, joka puo-
lustaa sekä terveitä arvoja 
että heille tervetullutta kie-
lipolitiikkaa.

Jaana Shelby
kansaedustajaehdokas

Salo
http://www.jaanashelby.net/

Päivi Räsänen Porvoossa

Uudenmaan koti, uskonto, 
isänmaa -kiertue kiinnostaa
Uusmaalaiset eh-
dokkaat esiintyi-
vät vahvistettuna 
joukkueena Por-
voon Lundissa.
Puolueen vaalislogan koti, 
uskonto, isänmaa herät-
tää mielenkiintoa kentällä. 
Maanantain tapahtuma 
kauppakeskus Lundissa 
Porvoossa veti runsaasti 
väkeä kuuntelemaan niin 
ehdokkaiden esittelyä kuin 
myös puolueen puheenjoh-
tajan, Päivi Räsäsen viestiä 
vaalipiirin äänestäjille. 

– Uudenmaan kampanja-

väki on erittäin aktiivisesti 
liikkeellä, sanoo piirin toi-
minnanjohtaja ja vaalipääl-
likkö Niklas Andersson.

– Tavoite kahdesta kan-
sanedustajasta häämöttää 
jo maalisuoralla. Palaute on 
miltei joka kylässä erittäin 
kannustava ja kampanjatee-
mamme koti, uskonto, isän-
maa herättää kiinnostusta 
ja äänestysintoa.

Porvoon Lundissa oli mu-
kana ehdokkaita Espoos-
ta,  Vantaalta, Loviisasta ja 
Raaseporista. Porvoolaiseh-
dokas Jere Riikonen esitti 
huolensa Itämeren tilasta. 

– Porvooseen pitäisi saada 
öljyntorjuntakeskus, sanoo 

Uudenmaan ehdokkaat saivat vetoapua puheenjohtaja Päivi 
Räsäseltä, kuvassa ehdokkaista Arto Lehkamo, Jouko Jääs-
keläinen, Jere Riikonen ja Kyllikki Malkki.

Niklas Andersson

Riikonen. 
– Mutta meripolitiikka on 

laajempi politiikan alue kun 
vain Itämeri, toteaa Riiko-
nen joka päivätyökseen toi-
mii merianalyytikkona me-

ritutkimusalus Arandalla.
Piirin puheenjohtaja Jou-

ko Jääskeläinen kiertää 
ahkerasti kenttä Uudella-
maalla ja on nytkin paikalla 
tapaamassa äänestäjiä. 

Esa Erävalo

esa.eravalo@ 
europarl.europa.eu

On nimittäin hämmästyttävää 
kuinka tehoton maksuliikenne-
järjestelmä on ympäri Euroop-
paa. Italiassa monella ei edes ole 
pankkitiliä, sillä sen pito maksaa 
paljon enemmän kuin Suomessa.

Mielipide


