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Vaalit 2008 / MTV3:n vaalikoneen kysymykset
VASTAUKSIA MTV3:N VAALIKONEEN KYSYMYKSIIN, versio 19.9.2008
Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.
Ongelma alkaa varmaan olla, että erilaisia vaalikoneita voi olla paljon. 17.9.2008
tilanteessa minulle oli vinkki YLE:n, MTV3:n ja ILKKA-maakuntalehden
vaalikoneista.
Nähtäväksi jää, että onko vaalikoneita liikaa, jolloin ei jaksa kaikkiin vastata.
Oman seurannan yms. kannalta keräsin vielä vastaukset tähän asiakirjaan. Mukava
myöhemmin katsella, että mitä mieltä on muutaman vuoden jälkeen.
19.9.2008 pohdintaa
Ensimmäinen vaalikoneen vastauksien kokemus tuli YLE:n vaalikoneesta.
Tämä MTV3:n vaalikone oli tietenkin osittain erilainen.
Osin kopioin tekstejä YLE:n vaalikoneen vastauksista.

Lukuintoa

Lukuintoa kaikille kiinnostuneille.

Terveisin,
Jukka Rannila
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Ehdokaskortti
Seuraavista tiedoista muodostetaan ehdokaskorttisi, joka näkyy vaalikoneen
käyttäjille.
1. Kuva
2. Sukupuoli: Mies
3. Puolue: Suomen Keskusta r.p.
4. Kunta: Jalasjärvi
5. Lyhyt kuvaus itsestäsi
http://www.jukkarannila.fi/
6. Kotisivut
http://www.jukkarannila.fi/
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Perusarvot
Kuvaile perusarvojasi oheisilla janoilla.
1. Koen itseni pikemmin koti-äidiksi tai koti-isäksi kuin tavoitteelliseksi
uraihmiseksi
2. Uskon Jumalaan
3. Kirkossa käynti kuuluu tapoihini
4. Kaljalla käynti kuuluu tapoihini
5. Vapaa kommentointi perusarvoista

www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.

1. Koenko itseni pikemmin koti-äidiksi tai koti-isäksi kuin tavoitteelliseksi
uraihmiseksi?
Siis minä:
– 33 v.
– ei avo- tai aviovaimoa
– ei isättömiä lapsia kenelläkään jäänyt vaivaksi
– omassa asunnossa majailen
Jestas sentään!
Miten minä nyt voisin kokea itseni koti-isäksi?
Vai uraihminen?
Enpä tiedä, aina välillä pohtii oman yrityksen mahdollisuutta ja on joitain selvityksiä
tullut tehtyä.
Parissa yritysideassa on puhuttu useamman päivän selvitystyöstä ja ne ovat
päätyneet päätökseen olla lähtemättä kyseiden yritysidean toteutukseen.
Mutta vielä on oma yritys perustamatta.

2. Uskonko Jumalaan?
3. Kuuluuko kirkossa käynti kuuluu tapoihini
Omasta mielestäni valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa ei pidä meuhkata omilla
uskonnollisilla vakaumuksilla.
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Jos meillä olisi uskonto ykkösasia valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa, niin meillä
ei voisi olla katolinen henkilö Perussuomalaisten puheenjohtajana eikä meillä olisi
koskaan ollut ortodoksia Vasemmistoliiton puheenjohtajana.
Jokainen politiikkaa seuraava henkilö tietää näiden kahden henkilön uskonnollisen
vakaumuksen, mutta ei lähde tuomitsemaan tai kehumaan heidän vakaumustaan.
Vain heidän tekemä maallinen politiikka on ratkaisevaa kunnan ja valtion vaaleissa.
Yhdysvaltain esimerkit uskonnon ja politiikan sekoittamisesta ovat hyvin varoittavia.
Esko Ahon ja Tarja Halosen presidentinvaalikamppailun yhteydessä käytetty
uskonto-kortti oli täydellinen väärinkäytös kaikilta osapuolilta.
Martti Ahtisaaren tehtävä tasavallan presidenttinä ei ollut toivottaa ”Jumalan
siunausta”. Sitä varten on piispat ja metropoliitat valtionkirkoissa. Kaikki
uskontokunnat eivät usko luterilaiseen oppiin tai kaikki eivät tunnusta Jumalaa.
Todella vastuutonta ja häpeällistä tasavallan presidentin viran hoidon kannalta.

4. Kuuluuko kaljalla käynti kuuluu tapoihini?
Alkoholin desilitrat 2000-luvulla laskettavissa yhden käden sormilla.
Huumeista yms. ei kokemusta.
En tupakoi.
Kyllä ystävien seurassa voi olla ilman alkoholia, tupakkaa tai huumeita.
Hyvin harva tuttavistani tupakoi, joten siinä mielessä ei ole esimerkkiä.
Kukaan perheenjäsenistä ei ole koskaan ratkennut alkoholiin eikä kukaan heistä
tupakoi.
Että ilmeisesti ei ole ollut mallia kaljalla käyntiin, yms.
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Harrastukset
1. Harrastan liikuntaa
2. Luen kirjallisuutta
3. Katselen mielelläni DVD:itä
4. Käyn lavatansseissa
5. Käyn teatterissa
6. Käyn oopperassa
7. Vapaa kommentointi harrastuksista

www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.

1. Harrastanko liikuntaa?
No.
Asuin vuoden Seinäjoella ja siellä tuli laiskoteltua aika lailla. Ennen Seinäjoelle
muuttoa olin kaksi vuotta EKJT:n harrastaja.
Nyt palasin takaisin Jalasjärvelle, ja aloitin taas kulkemaan tutussa liikunta- ja
itsepuolustuskerhossa, jossa on lajina European Kyusho Jitsu Tuite (EKJT).
Itse olen pitänyt EKJT:n harrastuksesta, koska se sopii vähän varttuneelle henkilölle
ja kaikki meistä ovat yli 30-vuotiaita kyseisessä kerhossa. Esimerkiksi potkut eivät
ole älyttömiä veivauksia kahden metrin korkeuteen, vaan tavallisen ihmisen
hallittavia hieman yli polven korkeudelle.
Ennen kerhoa on ollut kolmen miehen juoksupiiri, viimeksi vedettiin n. 5 km. Siitä
on hyvä vähitellen vetää pidempää lenkkiä muutama sata metriä kerrallaan.
Kovin homma on saada itsensä liikkeelle kerhon ja juoksupiirin ulkopuolella.
Sitä olen haaveillut, että jaksaisi käydä hiihtämässä talven, niin tulisi yläruumiiseen
liikkuvuutta. Tämän jälkeen voisi yrittää kevään jälkeen kokeilla kuntosalilla käyntiä
ja varovasti aloitella jotain pientä.
Muutamana talvena hiihdin jonkin verran ja se oli kieltämättä hyvä homma.

2. Luenko kirjallisuutta?
Kirjallisuutta luin nuorempana hyllykaupalla Jalasjärven kunnankirjastosta.
Nyt tämä internet on muuttanut hyvin paljon luetun tekstin kulutusta.
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RSS-uutiset ovat tulleet parhaimmiksi uutislähteiksi.
Eli nykyisin saa paljon otsikkotason tietoa verrattuna kirjastohakuun kirjaston
hyllyjen selaamiseen.
Eli nykyään käytän paljon aikaa RSS-uutisten selaamiseen, ja minulla on kymmeniä
uutiskanavia seurannassa. Mukava puoli näissä RSS-uutisissa on, että ne tulevat
päivän mittaan omalla tahdillaan. Sitten voi käydä otsikot nopeasti läpi ja katsoa
mielenkiintoisimmat.
Lisäksi mukava ominaisuus RSS-uutisissa on, että uutiset voivat odottaa vaikka
viikon, koska olen laittanut uutislukijaan 600 uutisen rajan.
Vierailu kirjastossa on tuonut monesti paremman tuloksen kuin hätäinen internethaku.
Lisäksi muutaman kerran olen tutkinut jotain aihetta, ja laittanut kasan
tietokirjallisuutta kaukolainaan. Nykyään on helppo tarkistaa tietokannasta, että onko
jotain tiettyä kirjaa Suomessa ollenkaan.
Mutta ehdottomasti internet on muuttanut kirjaston käyttötapaa.
Tietysti yliopiston tietokantojen kautta pääsee tiettyihin kausijulkaisuihin käsiksi.
Joskus tulee jokin aihe mieleen ja olen etsinyt artikkeleita luettavaksi.
Kausijulkaisujen artikkelit ovat siitä mukavia luettavia, että ne ovat monesti käyneet
läpi useamman henkilön esilukemisen, jolloin niiden taso monesti on hyvä. Kun ne
on kirjoitettu tiiviisti, niin niissä ei ole mitään turhaa. Tällöin voi tunnissa saada
todella rautaisen lukupaketin jostain aiheesta, jos sattuu hyvä artikkeli tulemaan
vastaan.
Kirjoissa on se ongelma, että niihin tulee monesti turhaa tekstiä paljon mukaan ja
niiden laatu on joskus heikko. Itse olen siirtynytkin melko lailla artikkeleiden
lukijaksi.

3. Katselenko mielelläni DVD-levyiltä jotain?
DVD-levyjä en omista kuin muutaman - lahjaksi nekin saatu.
Nyt on alkanut olla erilaisia ohjelmia katsottavissa suoraan internet-sivuilta.
Varsinainen internet-tv tulee varmasti jollain aikavälillä, enää on kyse kuluttajien
mielekkääksi kokeman ratkaisun voitosta, jolloin muut ratkaisut häviävät
markkinoilta. Nyt on vähän tungosta markkinoilla useilla erilaisilla sekavilla
ratkaisuilla.

4. Käynkö lavatansseissa?
Lavatansseissa en ole käynyt.
Onko lavatansseissa käyminen ehto vaaleissa menestymiselle?
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5. Käynkö teatterissa?
Teatterissa en ole kyllä käynyt pitkään aikaan.
Lapsena ja nuorena kävin kyllä teatterissa useinkin, kun äiti oli innostunut
teatteriesityksistä.
Viimeksi kävin teatterissa parin veljenpojan kanssa kun äitee-mummun kanssa
vahdimme heitä vuorotellen pari päivää.

6. Käynkö oopperassa?
Oopperassa en ole käynyt.
Onko oopperassa käynti ehto vaaleissa menestymiselle?
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Arkiarvot
1. Internet on minulle tärkeä viestintämuoto
2. Todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa.
3. Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu
itsestään.
4. Usko ydinperheeseen.
5. Viihdyn sinkkuna/eronneena.
Jos olet parisuhteessa, voit jättää vastaamatta kysymykseen klikkaamalla EOSnappia.
6. Vapaa kommentointi arkiarvoista

www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.

1. Onko Internet on minulle tärkeä viestintämuoto?
1998 ostin ensimmäisen tietokoneen ja sen jälkeen olen kokeillut Internet-palveluita.
Internet ei ole enää mikään uutuus ja nyt on melko kriittinen palveluihin.
Nykyään pitää etsiä ratkaisuja, jotka vähentävät turhaa viestintää ja antavat oikeasti
hyödyllistä tekstiä.
RSS-uutiset ovat todella hyvä palvelu. Ei tarvitse ilmoittaa sähköpostiosoitettaan
kenellekään. Ei pelkoa, että on salasana tai käyttäjätunnus jollakin hukattavana.
Sähköpostin käytössä olen tullut varovaisemmaksi.
Ihmiset saavat niin paljon turhaa sähköpostia, että oikeasti tärkeä viesti jää muiden
sekaan.
Eli lähinnä tiedottamiseen sähköposti on paras.
Henkilöiden, jotka tuntee ja jotka osaavat sähköpostikeskustelun, kanssa voi käydä
sähköpostikeskustelua.
Sitten olisi nuo myspeissit, facebookit, foorumit, galleriat, jne.
Niissä on suurin ongelma, että itse itsestään kertoma tieto voi olla vaikeasti
poistettavissa tai muutettavissa.
Esim. Facebook on ollut useamman kerran IT-uutisten kohteena ja lähes
poikkeuksetta on kerrottu Facebook-väärinkäytöksistä, Facebook-yhteisön
omistajien määräyksistä, Facebook-yhteisön käyttäjien napinasta, yms. Yksi suuri
ongelma on ollut oman tiedon muuttaminen ja poistaminen.
Teknoriippuvuus on yksi vaara ihmiselle ja sitä pitäisi varoa.
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2. Onko todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa?
Jatkuva kiire on levinnyt tänne maallekin.
On harrastus-, koulutus-, televisio-, internet- yms. mahdollisuuksia, ja ihmisillä on
halua toteuttaa kaikkia yhtä aikaa.
Ristiriita tulee todellisen ajan ja halutun ajan välillä.
Ihmisten pitäisi välillä pysähtyä ja pohtia muutamaa asiaa:
- mihin minulla on kiire?
- miksi minulla on kiire?
- onko juuri nyt tekemäni asia oikeasti tärkeää?
- onko minun pakko tehdä juuri nyt tekemääni asiaa?
Luin tuossa uutisen, että ihmiset katsovat nykyään yli kaksi tuntia televisiota
keskimäärin päivässä.
Sitten toisessa uutisessa oli juttu, kuinka ihmisille tulee suorituspaineita eri
yhteyksistä näkemistään ihanteista.
Eli parin tunnin ihanteiden katselu ja oma saavuttamattomuus ihanteille voi olla
huono yhdistelmä.

3. Onko Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu
itsestään?

Turhasta holhoamisesta on veivattu aina.
Ongelma on konemainen ihmiskäsitys, joka on liian yleinen.
Poliittiset aatteet ajattelevat, että ihminen on kone ja oma aate on ainut oikea ohjelma
koneen käyttöön.
Ihminen ei ole kone.
Suurin osa ihmisistä menee johonkin lokeroon ja sitten on poikkeukset
Aina tulee jokin väärinkäytös tms. jolloin joudutaan tarkentamaan jotain.
Esim. tässä kysyin vanhan asunnon vuokratakuun takaisinsaamisesta. Erilaisten
väärinkäytösten vuoksi vuokratakuu piti olla säästettynä pankin pitämällä
takuusäästötilillä. Oli ollut väärinkäytöksiä vuokranantajien puolella, kun
takuuvuokran takaisinmaksuissa oli ollut ongelmia.
Eli tämä on nyt ns. holhoamista, kun vuokranantajien ja vuokralaisten ei anneta itse
keskenään hoitaa asioita, ja siihen on nyt ”holhoavasti” otettu pankki mukaan.
Ei se ole holhoamista vaan yritys pitää säännökset myös poikkeuksia huomioivina ja
väärinkäytökset ehkäisevänä.
Rehellinen ihminen tietysti välillä turhautuu mielestään turhista kysymyksistä ja
kaikista varmistuksista.
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Näin se vain on.
Väärinkäyttäjien tempausten vuoksi meidän tavallisten ja rehellisten ihmisten
vaivaksi tulee kaikenlaisia tarkistuksia ja varmistuksia.

4. Uskonko ydinperheeseen?
Olen vahtinut veljen lapsia useamman kerran ihan useamman tunnin päivässä.
Sisaren lapsia ihmetellyt joskus päivän ajan, mutta heidän hoitamista en ole
harrastanut.
Kun on lapsia vahtinut muutaman päivän, niin tietää töitä tehneensä.
Jos hommaa tuvallisen lapsia, niin siinä on kahdelle aikuiselle ihan tarpeeksi
tekemistä.
Oikeastaan tämä nykyinen ns. sanottu ydinperhe on supistettu perhe, koska monessa
tapauksessa isovanhemmat yms. sukulaiset asuvat kaukana.
Isoveljen lukioporukan luokkakokous oli tässä hiljakkoin ja ympäri maailman
tietyissä tapauksissa oli väki levittäytynyt.
Jos on eronnut ja jäljelle jää lauma lapsia yksin hoidettavaksi ilman
sukulaisten/ystävien yms. apua vieraalle paikkakunnalle, niin vaikeaa on.
Ongelma on, että nykyään asetetaan valtaisat odotukset yhteiselolle. Luin muutaman
artikkelin tällaisista perheasioista asiaan vihkiytyneestä lehdestä.
On tullut vastaan uutisia, joissa todetaan ihmisten suorituspaineita verrattaessa
ihanteisiin.
Pitäisi olla äiti, isä, rakastaja, rakastajatar, koti-isä, koti-äiti, uraohjus, kasvattaja,
järjestöaktiivi, aikuisoppija, yhteiskunnallinen vaikuttaja, maraton-juoksija,
himosuunnistaja, hiihtomestari, yms. yms. yhtä aikaa.
Koulutuksen omituisuus on, että koulutettu ihminen kokee suurempia
suoritustarpeita. Kun koulutus Suomessa on nykyään korkeammalla tasolla, niin
suhteessa on suoritustarpeiden noussut määrä ja suorituspaineet ihanteiden karatessa
kauemmaksi.
Pakostakin tulee pettymyksiä jos odotukset ovat mahdottomia.
Hyvän parisuhteen ainekset tunnetaan ja tiedetään hyvin; homma on tutkittu
kymmeniä kertoja.
Mutta oikeasti kestävän parisuhteen taitojen esittämisen varaan olisi hyvin vaikeaa
rakentaa nykyistä mediateollisuutta, koska ohjelmat olisivat siten melko lailla
selkeitä ja yksinkertaisia rakenteeltaan.

5. Viihdynkö sinkkuna/eronneena.
Sinkku/eronnut?
Olen tyytyväinen, ettei ole jäänyt isätöntä lasta kenellekään.
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Eronneena lapsien isänä olisi entinen puoliso kuitenkin sukuineen yms. vaivana.
Se on mielenkiintoista kyllä toisaalta.
Velipojan lapsia on kyllä ollut hauskaa ja mukavaakin välillä vahtia.
Itselläni ei ole mitään haavekuvia, että lapsien hoitaminen olisi koko ajan sellaista
vaaleanpunaista päiväunelmaa.
Jos haluaa lapsilleen äidin, niin silloin on erilaiset arvostukset.
Jos haluaa muuten vain mukavaa, niin silloin on tietysti erilaiset ajatukset.
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Oletko samaa vai eri mieltä seuraavista vaaleja koskevista
väittämistä?
1. Kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit.
2. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla.
3. Vaalirahoituksella on vaikutettu mm. kuntani kaavoitusratkaisuihin
4. Kunnallisvaaliehdokkaiden tulee julkistaa kaikki vaalirahoituksensa.
5. Perinteisten puolueiden yhteistyö kunnassani on edistänyt kuntani hyvinvointia.
6. Vapaa kommentointi vaaleista
www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.
1. Ovatko kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit?
Ihmiset innostuvat eniten presidentinvaaleista, sitten eduskuntavaaleista ja lopuksi
kunnallisvaaleista.
Onko järjestys väärä?
Presidentinvaaleissa on helppo yksinkertaistaa ja ehdokkaiden helpompi hallita
ammattimaista kampanjakoneistoa. Lisäksi tiedonvälityksen ammattilaisten kannalta
homma on helpompaa oletettavasti, koska presidenttiehdokkaiden
kampanjakoneistossa ovat useimmiten huippuhyvät ammattilaiset ihmiset matkassa.
Eduskuntavaalitkin vielä on jotenkin hallittavissa tiedonvälityksen kannalta.
Valtakunnalliset viestimet pystyvät homman hallitsemaan puoluejohtajien ja
puolueiden ylimmän johdon kansa.
Alueellisille ja paikallisille viestimille on jotenkin vielä hallittavissa yhden
vaalipiirin kansanedustajaehdokkaiden seuranta ja eduskuntavaalien uutisointi.
Useimmiten tässäkin on kohtuullisen ammattimaiset ihmiset asialla.
Kuntavaalien osalta tulee todellinen haaste tiedonvälitykselle, koska ehdokkaita on
niin valtavasti. Jalasjärvellä on jo kymmeniä ehdokkaita, ja isommissa paikoissa
tietysti enemmän.
Itse kirjoitin 25.8.2008 JP-Kunnallissanomat -paikallislehteen (kts.
www.jukkarannia.fi), että puolueiden pitäisi yrittää järjestää yhteistilaisuuksia. Kun
ajattelee aivan tavallista kuntalaista, niin suuri pelko on leimautumisen pelko. Eli
tavallinen kuntalainen todella pelkää, että hänet leimataan jonkun puolueen
kannattajaksi.
Kun puolueiden yhteistilaisuuksia ei juuri ole, niin moni tavallinen ihminen pelkää
mennä yksittäisen puolueen tilaisuuteen leimautumisen pelon vuoksi.
Itse on tietysti tavannut useita ihmisiä erilaisissa yhteyksissä.
Kun ihmisiä haastattelee, niin heillä on ajatuksia asioista ja monesti perusteluja
moneen eri suuntaan.
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Moni yleinen etujärjestö tai ns. yhden asian liike toimii ja niissä on eritasoista
toimintaa.
Sitten välttämättä nämä vaalipaneelit eivät ole aina se paras tapa.
Itse ehdotin ideakilpailua Jalasjärvelle, että mikä olisi paras muoto saada ihmiset
liikkeelle johonkin poliittiseen tilaisuuteen.
Ongelma tiedossa, mutta vaatisi puolueiden yhteistyötä.
Perusajatus puolueilla vaalien aikana on toisenlainen.
Viimeisen vuosisadan aikana on saatu monia poliittisia tavoitteita läpi.
Tietyt asiat ovat nykyään itsestäänselvyyksiä.
Olisi aika miettiä miten politiikkaa oikeasti voisi tarjota nykyaikaisessa
yhteiskunnassa.
Toimintatapa on ollut osittain sama viimeisen sata vuotta.
Asiaa oikeasti penkomalla voisi löytyä uusia toimintatapoja.

2. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla?
Pormestarivaali ei välttämättä ole paras tapa lisätä oikeaa kiinnostusta. Antaa
joidenkin kokeilla ja tutkitaan tulokset kymmenen vuoden aikajaksolla.

Otetaan nyt vähän taustaa:
TAUSTAA :: ALKAA
Tuossa kuuntelin vuoden 1968 uutisia radiosta, ja silloin oli varovasti laskettu
äänestysikärajaa 20 vuoteen. Omasta mielestäni tämä äänestysikärajan lasku on
saavuttanut rajansa.
Itse olen pohtinut, että Yhteisten Asioiden Valvonnan ja Koulutuksen Yhdistys
Omalla Toimialalla ry. on varmaankin monen nykyisen järjestön yksi toimiala, eli
ns. erityisjärjestö tai yhden asian järjestö.
Nyt oletus on hienosti, että n. 15-vuotiaana nuori innokkaasti liittyy puolueen
nuorisojärjestöön ja siitä lähtee määrätietoisesti oppimaan yhteisten asioiden hoitoa
puolueen opeilla.
Just Joo.
Otanpa esimerkin. Järjestin yhden puolueen nuorisojärjestön piirin nuorille tietyn
yksittäisen erityisalan tutustumiskurssin, jääköön tämä erityisala nyt mainitsematta,
jotta esimerkki ei vesity.
No. Sitten siitä tuli sanomista, että miksi vain yksi puolue oli moisella kurssilla ja
hirveä epäily, että oliko oikein yms. yms.
Sitten pohdin ääneen, että olisin voinut kyllä järjestää toisen samanlaisen kurssin
toisen puolueen nuorisojärjestön piirin nuorille, niin ajatus haukuttiin heti matalaksi
omassa puolueessa.
Tarinan opetus?
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Yhteisten Asioiden Valvonnan ja Koulutuksen Yhdistys Omalla Toimialalla ry:n
kautta kurssi olisi järjestetty ilman puoluesidonnaisuuksia ja tuskin olisi ollut mitään
ongelmaa.
Ongelma on, että erityisasioiden esittely jollekin puolueen porukalle on monesti
hankalaa, koska moni Yhteisten Asioiden Valvonnan ja Koulutuksen Yhdistys
Omalla Toimialalla ry on lähes aina puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Eli käytännön yhteistyö on sitten hyvin vaikeaa, jos on vain yksi puolue mukana.
Jonka seurauksena poliittinen järjestötoiminta on monesti aika yleisellä tasolla.
TAUSTAA :: LOPPUU

Miten tuo edellinen tausta-osuus liittyy pormestarin vaaliin?
Siinä yritetään jälleen kerran ratkaista samaa ongelmaa, että aina vain yleisempää ja
yleisempää tarjotaan.
Puolueet aina haluavat, että ”asioista keskustellaan”.
Ongelma on vain, että keskustelu tulee niin yleiseksi, että sillä on vaikea ketään
saada kiinnostumaan.
Pormestarin vaalikeskustelu voi mennä niin yleiseksi pahimmassa tilanteessa, jolloin
se alkaa muistuttaa yleispoliittista valtakunnallista keskustelua.
Pikemminkin pitäisi etsiä ratkaisuja, joissa päästäisiin keskustelemaan oikeista
erityisistä asioista, koska moni Yhteisten Asioiden Valvonnan ja Koulutuksen
Yhdistys Omalla Toimialalla ry toimii aivan oikeasti.
Eli oma pelko on, että pormestarin vaalikeskustelu on vain yleistä valtakunnallisen
politiikan heijastumaa pahimmassa tapauksessa ilman kunnan/kaupungin oikeisiin
asioihin puuttumista.

Eli antaa nyt joidenkin kokeilla pormestari-mallia. Jos se toimii oikeasti ja siitä on
hyötyä, niin ajatellaan sitten Jalasjärvelle samaa. Mutta oma kokemus noista muotiilmiöistä on aika lailla varovainen.

3. Onko vaalirahoituksella on vaikutettu mm. kuntani kaavoitusratkaisuihin?
Jaa-a.
Jalasjärvellä on sen verran monta puoluetta valtuustossa, että kaikkien valtuutettujen
äänien ostaminen jonkin kaavoitusratkaisun taakse vaatii kyllä tosi tarkkaa
toimintaa. Jos homma ei onnistu, niin joku syrjään jäänyt puolue ehkä hermostuu ja
vinkkaa valtakunnallisen tiedonvälityksen suuntaan, että katsokaa tuohon suuntaan.
Varmaankin lähes kaikki Jalasjärven valtuutetut ovat kampanjansa maksaneet
omasta lompakosta.
Vaalilehtimainokset taitavat olla lähes ainut puolueiden ulkopuolinen kampanjan
rahoitusmuoto.
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Epäilen, että ulkopuolisella kampanjarahoituksella on hyvin vähän tekemistä
Jalasjärven valtuutettujen kanssa.
Jos nyt käytännössä ajattelee, niin käsittääkseni toiminta on ollut yritysten ilmoitusta
kunnan hallinnon suuntaan, että sijoittuminen Jalasjärvelle kiinnostaa.
Asia on edennyt hallinnon valmistelun kautta eteenpäin, ei siinä ole mitään
kampanjarahoituksia Jalasjärvellä tarvittu. Hallinto on tiedottanut ja valmistellut, että
kaavaluonnos on tässä ja ehdokasyritys on tässä.
Meillä Jalasjärvellä käsittääkseni on pari tapausta, jossa yritys ei ole lopuksi
tullutkaan, vaikka kaava on vedetty valmiiksi.

4. Pitääkö kunnallisvaaliehdokkaiden tulee julkistaa kaikki vaalirahoituksensa?
Jalasjärvellä tämä ei tuota mitään ongelmia.
Jos JP-Kunnallissanomat -paikallislehti ilmoittaisi, että mitä mainokset maksoivat
kullekin puolueelle ja ehdokkaalle, niin siinä olisi suurin osa vaalikuluista julkaistu
Jalasjärven tapauksessa. Tietysti JP-Kunnallissanomat -paikallislehti on yksityinen
yritys, joten sitä ei voi pakottaa.
Tämän voi laskea helposti itse laskemalla kunkin ehdokkaan mainosten
palstamillimetrimäärät. Siinä on suurin osa ehdokkaiden kustannuksista Jalasjärvellä.
Suurin osa vetää kunnallisvaalikampanjan täydellisesti omasta lompakosta.
Lain hengen ja kirjaimen vuoksi pitää tietysti ilmoittaa oma vaalirahoitus, eikä siinä
ole mitään ongelmaa tavalliselle ja rehelliselle ehdokkaalle.
5. Onko perinteisten puolueiden yhteistyö kunnassani on edistänyt kuntani
hyvinvointia?
Kunnan hyvinvointi on perustunut siihen, että kunnassa on ollut oikeasti toimivia
maatiloja ja oikeasti kannattavaa teollisuutta. Päälle on tullut valtionosuudet yms.
Suurin osa päätöksistä kunnanvaltuustossa on vedetty ilman äänestyksiä ja
valituksia. Eli valmistelu hallinnossa, kunnanhallituksessa ja lautakunnissa on
johtanut yksimielisyyteen.
Kaikki puolueet ovat yrittäneet miettiä, että mikä olisi vähiten huono ratkaisu, koska
monesti pitää valita usean huonon vaihtoehdon välillä. Joskus on onnistuttu hyvin ja
joskus huonommin. Kaikki puolueet ovat yhtä syyllisiä, koska kaikki ovat
osallistuneet.
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Kuntani talous
1. Kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon.
2. Olen valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla.
3. Hyväksyn kuntien pakkoliitokset.
4. On hyödyllisempää turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää
kunnallisverotusta
5. Kunnassani on tarvetta kunnallisveron korottamiseen jotta palvelut saadaan
hoidetuiksi.
6. Kunnassani kunnallisvero on jo liian korkea.
7. Vapaa kommentointi kuntasi taloudesta

www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.

1. Ovatko kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon.
Kuntaliitos ei ole itsetarkoitus.
Kunnan terve talous antaa liikkumavaraa. Esimerkkinä otan Karvian, joka on
pystynyt vetämään 6-7 vuotta ylijäämäisen tilinpäätöksen. Terveestä taloudesta tulee
liikkumavaraa.
Ei kaikilla kunnilla ole taloudellista ahdinkoa.
Joillain kunnilla on, ja ne pitää mennä sitten ministeriön kuntaihmisten kanssa läpi.
Pakkoliitos on viimeinen keino.
Joissain tilanteissa eli täysin toimimattoman kunnan kohdalla on tätä oikeasti
pohdittava.
Valtion verotuksen jatkuvan alentamisen aika on NYT.
Jos vedetään verot alas ja kaikki maksut ylös niin se johtaa uusiin ongelmiin, kun
köyhempi väki ei selviä maksuista.
Kuntaveron korotus voi olla seuraus väärin hoidetusta valtionosuusjärjestelmästä.

2. Olenko valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla.
Jalasjärvi voi olla nyt itsenäinen.
Voi tulla tilanne, että pitää vakavasti pohtia kuntaliitosta, mutta itse en näe nyt
tarvetta.
Jalasjärven osalta aloitettua säästö- ja tehostamisohjelmaa on vietävä hallitusti läpi.
Terve talous antaa liikkumavaraa, jolloin ei ole kovin paljon pakkoratkaisuja edessä.
Terveen talouden kunta tuskin on ensimmäisenä pohtimassa pakkoliitosta.
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4. On hyödyllisempää turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää
kunnallisverotusta
5. Kunnassani on tarvetta kunnallisveron korottamiseen jotta palvelut saadaan
hoidetuiksi.
6. Kunnassani kunnallisvero on jo liian korkea.
Tämä on taas tämä sama ongelma.
Valtion vero laskee ja kuntavero mahdollisesti nousee.
Itse vastustan seuraavaa ajatusta: ”verot alas ja maksut ylös”.
Jos maksut ovat liian korkealla, niin köyhät joutuvat ongelmiin.
Tietysti voidaan ottaa Yhdysvaltain republikaanien linja, että vedetään rikkaiden
verotus minimiin, puolustusmenot pilviin, rikoksien rangaistukset yläkanttiin,
yksityistetään kaikki, poistetaan kaikki sääntely, kerätään verotuloja maksuilla ja
vähennetään/supistetaan kaikkea mahdollista julkista toimintaa. Lukekaa Texasin
republikaanien puolueohjelma (2004 versio), niin siinä on republikaanista ajattelua
puhtaimmillaan.
Sitten voi katsoa tuloksia itse tutkien tilastoja yms. Yhdysvalloista.
Itse olen sitä mieltä, että valtion verotuksen keventämisessä ja kaikessa
yksityistämisessä puhaltaa peli poikki hetkeksi aikaa.
Meillä on jo pari huonoa esimerkkiä yksityistämisestä, eli sähkön siirtohinnat ja
puolustusvoimien sodanajan tietoverkko.
Nyt pitäisi katsoa maksujen ja verojen suhdetta.
Jos maksut karkaavat tavallisten ihmisten käsistä, niin ei ole hyvä ratkaisu.
Sitten hätäinen yksityistäminen johtaa vääristyneisiin markkinoihin, eli siinäkin
pitäisi olla todella tarkkana. Paras lopputulos saadaan oikealla tasapainolla julkisen
ja yksityisen talouden välillä.

Lasketaan tämä nyt jotenkin.
Erotellaan ensin tämä peruselämä, eli ruokaostokset, asuinkulut, liikkumisen kulut,
omat ja lapsien vaatteet, terveydenhoito yms. välttämättömät. Eli semmoinen
elintaso, että tulee toimeen, pystyy laskunsa maksamaan ja ehkä jää pikkuisen
säästöön jotakin.
Sanotaan nyt, että tämä ns. peruselämä on rahallisesti vaikka sellainen 5X, eli viisi
yksikköä. Tämän jälkeen on ns. turha eli enemmän kuin 5X (eli >5X). Joillakin on
sitten enemmän elämisessä tuloja, ja talouden heiketessä heille on lähinnä kyse, että
laitetaanko uuteen asuntoon parketti vai muovimatto.
Nyt on vain yhteiskunnallisten arvostusten summa, että miten tämä 5X jaetaan
aluehallinnon, valtion, hyväntekeväisyysjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen
kesken.
Miten olisi 1X kunnille, 1X seurakunnille (vast.), 1X valtiolle ja 2X
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hyväntekeväisyysjärjestöille? Tai valtiolle 4X ja kaikille muille 1X?
Jos otetaan lähtökohdaksi, että tämä 5X on AINA jotenkin järjestettävä, niin niitä
kuluja ei pääse mitenkään pakoon tai niitä ei pysty piilottelemaan.
Nyt meillä Suomessa ja muuallakin yritetään ihmisille uskotella, että tämä 5X olisi
jotenkin kierrättävissä tai piilotettavissa.

Nyt on Suomessa valittu linja, että vähennetään valtion veroja ja heitetään lisää
erilaisiin maksuihin rahaa. Eli verot alas ja maksut ylös. Tosiasiassa tuo on
silmänkääntötemppu, koska edelleen se 5X jossakin luuraa.
Kysymys on lähinnä kysymys siitä, että mikä on tehokkain tapa järjestää ns.
peruselämän edellytykset kaikille kansalaisille.
Jos uskoo yksityistämiseen, niin julkinen terveydenhuolto ja verot alas. Jos uskoo
valtioon, niin kaikille julkinen terveydenhuolto ja verot tarpeeksi suurina.
Kiinnostuessani ns. yhteisistä asioista lueskelin kaikenlaista, mitä löytyi Jalasjärven
ja Seinäjoen kunnankirjastoista.
Yksi kirja on jäänyt mieleen ajalta jolloin SITRA oli vielä tutkimuslaitos, ei
nykyinen pääomasijoittaja ja kehitysohjelmien vetäjä. Tämä kirja oli nimeltään
”Monopoli vai kilpailu?”, kts. kirjan viite tekstin lopussa.
Yksityisen yrityksen on tuotettava voittoa, muuten hommasta ei tule mitään pitkällä
juoksulla. Tietysti kannattaa pohtia, että mitä kannattaa laittaa yksityisen yrityksen
hoidettavaksi, koska ahneus iskee helposti ja syntyy täysin korruptoitunut yksityinen
monopoli, johon ei päästä millään käsiksi.
Julkisen monopolin heikko kohta on tehokkuuden laskeminen ja turhan hallinnon
kasvu, jos sitä ei koko ajan vahdita. Eli laiskuus iskee helposti ja syntyy täysin
korruptoitunut julkinen monopoli, jonka uudistaminen vaatii kovia otteita.
Oma mielipide on, että tuossa yksityistämisessä, julkisessa omistuksessa,
verokeräyksessä ja palvelumaksuissa pitää olla tarkkana, että tulee toimiva
järjestelmä.
Mielestäni Suomessa on liian huolettomasti lähdetty tälle yksityistämisen, valtion
veron alentamisen ja palvelumaksujen tielle.
Nyt olisi aika puhaltaa peli poikki ja todella tutkia homman järkevyys.
Kumpikaan ei johda hyvään tulokseen, härkäpäinen yksityistäminen tai luja usko
valtion kaikkivoipaisuuteen. Kansainvälisiä esimerkkejä varmasti löytyy.
Nyt ei pidä lähteä liian nopeasti tuonne yksityistämisen puolelle, ja pitäisi käyttää
hieman enemmän tarkempaan erittelyyn, että mikä osa terveydenhuollosta kannattaa
yksityistää ja mikä osa kannattaa pitää julkisena.
Oikea tasapaino julkisen ja yksityisen välillä tuottaa parhaan tuloksen. Nyt
kannattaisi Suomessa edetä nyt hieman varovammin ja tutkia jokainen
yksityistämisen ja kansallistamisen liike hyvin tarkasti ilman liikaa kiirettä.
Puolustusvoimien sodanajan tietoverkko ja sähkömarkkinoiden siirtomaksut ovat
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liiankin varoittavia esimerkkejä huolettomasta yksityistämisestä.
Ongelma ovat nämä kirkasotsaiset liian äänekkäät ja väärillä tiedoilla liikkuvat
kiihkoilijat kannattamassa yksityistämistä tai kansallistamista.

Tähän on hyvä liittää mielipidekirjoitukseni, joka EI (siis EI) mennyt läpi ILKKAmaakuntalehteen.
Joko verokotkotes riittää??
Suomalaiseen politiikkaan on pesiytynyt verokotkotes. Jokaisesta vähän suuremman
puolueen jostain puoluesiivestä riittää kotkotesta verojen alentamisesta ja sääntelyn
purkamisesta.
Katselin tässä yhdysvaltalaisia dokumentteja yleisen tietoverkon kautta osin Suomen
yleisradiota vastaavalta kanavalta (www.pbs.org); tosin kanava sai rahoitusta
monesta ,esim. säätiöiltä, suunnasta, ja kanava ei lähetä mainoksia ollenkaan.
Homma on aika selvä, kun jaksaa kuunnella ja katsoa erilaisia tarinoita Ameriikan
ihmemaasta. Veroja on alennettu jatkuvasti ja kaikenlaisen säännöstelyn
purkamisesta on tullut opinkappale.
Muutaman vuosikymmenen jälkeen jäljet alkavat olla näkyvissä: Yhdysvaltoihin on
syntynyt erilaisia yksityisiä monopoleja, duopoleja ja oligopoleja, jotka vedättävät
mahdollisuuksiensa mukaan asiakkaita ja veronmaksajia. Tämän seurauksena
esimerkiksi Euroopan Unionin Komission kilpailuosasto on lähtenyt erilaisten
monopolien jahtiin - myös suomalaisten monopolien.
Toinenkin tulos on melko selvä. Yhdysvaltain ylimmän tuloluokan ylin osa omistaa
järjettömiä omaisuuksia, ja heidän omaisuutensa on kymmenien miljoonien
tavallisten yhdysvaltalaisten omaisuuden määrä. Kun lisäksi ammattiyhdistysliike on
heikko, niin työntekijöillä ei ole neuvotteluvoimaa, jolloin ns. keskiluokan palkkojen
ostovoima on pysynyt samana ja monesti laskenut. Amerikkalainen unelma alkaa
olla tavalliselle ihmiselle unelma, joka ei koskaan toteudu.
Itse olin yhtä vaalipaneelia seuraamassa Seinäjoella ja kysyin, että ollaanko tässä
siirtymässä Alabaman (yksi Yhdysvaltojen osavaltio) malliin, jossa on monessa
suhteessa alhaiset verot. Alabaman tapauksessa käsiteltiin (www.pbs.org)
ruokaveroa (karkeasti määritellen), jonka seuraukset olivat köyhille melko hankalat.
Alabamassa on yleisesti ottaen alhaiset yleiset verot ja erityinen ruokavero, jonka
seurauksena monet köyhät joutuvat maksamaan ruokaveroa vähäisistä tuloistaan.
Mielenkiintoista on, että Alabamassa on alkanut vastarintaliike, joka vaatii
yksinkertaisesti verojen nostamista progressiivisesti ja julkisen sektorin
vahvistamista.
Että olisiko Suomessakin aika pistää piste tälle verokotkotukselle, kun esimerkit
rapakon takaa alkavat olla erittäin hälyttäviä. Verojen alhaisuus alkaa aiheuttaa
Yhdysvalloissa monenlaisia ongelmia, kun on yleisen opinkappaleen mukaisesti
alennettu jatkuvasti veroja, purettu sääntelyä ja pidetty yllä erittäin vahvaa
puolustusta. Lapsikuolleisuus nousee, lukutaidottomuus yleistyy, infrastruktuuri
alkaa hajoamaan käsiin, kodittomuus lisääntyy, absoluuttinen köyhyys lisääntyy,
yms. kivaa pientä.
Itse olisin valmis laittamaan äänen sellaiselle puolueelle, joka uskaltaa sanoa, että
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nyt on aika lopettaa verokotkotes Suomessa ja katsoa vakavalla otteella
maailmanlaajuisia esimerkkejä, mihin verojen jatkuva alentaminen ja jatkuva
sääntelyn purkaminen johtaa useamman vuosikymmenen jälkeen.

SITRA:n kirjan viite
Nimeke: Monopoli vai kilpailu? Yksityistäminen, sääntely ja kilpailurajat :
Monopoli vai kilpailu
Tekijät: Lehto, E. (toim.)
Julkaisutiedot:Helsinki : Atena Kustannus Oy, PS-kustannus ja Sitra.
Julkaisua voi tilata Sitrasta, puhelin (09) 618 991
sähköposti julkaisut@sitra.fi, 1997
ISBN:51-796-073-5
Julkaisusarja: Sitra, ISSN 0785-8388 ; 158
Tiivistelmä: Teos vanhastaan julkisessa omistuksessa olleiden toimialojen
kehityksestä kohti kilpailua ja mahdollisesti yksityistä omistusta.
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Kuntani palvelut
1. Kunnassani on syytä pelätä vanhenemista, koska kunnallani ei ole varaa huolehtia
asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.
2. Kunnassani pitää rohkeammin toteuttaa kunnallisten palvelujen yksityistämistä.
3. Kunnassani palvelujen yksityistäminen on viety liian pitkälle.
4. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani tarjoamat julkiset
terveydenhoitopalvelut.
5. Palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen.
6. Kannatan kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista
riippumatta.
7. Kunnassani on panostettu tarpeettoman paljon urheilu- ja/tai
kulttuurirakentamiseen.
8. Kirjastopalvelut täytyy saattaa maksullisiksi.
9. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja kunnan korvattaviksi.
10. Vapaa kommentointi kuntasi palveluista

www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.

1. Onko Jalasjärvellä on syytä pelätä vanhenemista, koska Jalasjärvellä ei ole varaa
huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.
Jalasjärvellä onneksi on monenikäistä väkeä, jotain helpotusta on siitä.
Vanhukset hoidetaan parhaansa mukaan.
Hoh-hoijaa.
Tämä alkaa olla saman toistoa koko ajan.
Jos valtion verot lyödään matalaksi, kunnan verot eivät nouse, lyödään maksut ylös,
niin ongelmia tulee.
Nyt täytyy katsoa valtakunnan tasolla tilannetta, että kukin kunta selviää, kun niissä
on erilaiset luvut eläkeläisten, lapsien, nuorten ja työikäisten välillä.
Tietysti Jalasjärvellä täytyy olla tarkkana, että selvitään tilanteesta kulloisellakin
eläkeläisten määrällä.
Jalasjärvi ei ole kuitenkaan kunta, jossa ei syntynyt yhtäkään lasta tänä tai viime
vuonna. Eli ei pidä vaipua epätoivoon.
Jos kunnan talous hoidetaan terveesti, niin siinä on varaa muuttaa
työntekijärakennetta kun eläkeläisten, lapsien, nuorten ja työikäisten suhteet
muuttuvat.
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2. Pitääkö Jalasjärvellä rohkeammin toteuttaa kunnallisten palvelujen
yksityistämistä?
3. Onko Jalasjärvellä palvelujen yksityistäminen on viety liian pitkälle?
4. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin Jalasjärven kunnan
terveydenhoitopalvelut?

Yksityistäminen tai kansallistaminen pitää harkita hyvin tarkasti selvittäen ilman
turhaa aatteen paloa.
Monesti oikea tasapaino yksityistäminen tai kansallistaminen tuottaa parhaan
tuloksen.
Tuossa yhdessä aikaisemmin vastatussa olen läkähdyksiin asti selittänyt miten on
tärkeää pitää huolta yksityistämisen ja kansallistamisen välinen tasapaino kunnossa.

5. Olenko palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen?
Sama homma.
Jos vedetään verot alas ja maksut ylös, niin köyhät ovat ongelmissa.
Ei alenneta veroja liikaa, jotta ei tule lopulta pakko nostaa veroja, kun maksut ovat
taivaissa ja köyhä väki palveluiden ulkopuolella.

6. Kannatanko minä kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista
riippumatta?
Kyseessä lienee tämä vääntö SDP:n ja nykyisen hallituksen (kesk.+kok.+vihr.+rkp)
välillä päivähoitokysymyksestä ja meikäläisen mielipiteestä siihen.
Sitten voidaan vetää joku kiva käyrä, että näin kunnallisvaaliehdokkaiden
näkemykset hajaantuvat.
HEI HEi Hei hei... Täällä yksi
keskustalainen/kokoomuslainen/vihreä/suomenruotsalainen sanookin eri lailla:
toimittajat paikalle, salamavalot välkkymään ja kysymys puoluejohtajalle rivien
rikkoutumisesta paikallistasolla. Nauttiiko hallitus peruskannattajien luottamusta
sittenkään???? Onko kenttä siirtynyt piirun verran vasemmalle??? Pitääkö
puoluejohtajan erota?? Mitä sanovat puoluesihteerit ?? Välikysymys kenties??
Just joo.
Olisi kiva olla kaikkien alojen asiantuntija ja tietää vastaukset kaikkiin maailman
kysymyksiin.
Mutta tähän ei kukaan pysty.
En ole päivähoidon ammattilainen 30 vuoden kokemuksella, kun ei ole omia lapsia,
työkokemus on ihan muualta, jne. jne. jne.
Ongelma on konemainen ihmiskäsitys, joka on liian yleinen.
Poliittiset aatteet ajattelevat, että ihminen on kone ja oma aate on ainut oikea ohjelma
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koneen käyttöön.
Ihminen ei ole kone.
Suurin osa ihmisistä menee johonkin lokeroon ja sitten on poikkeukset
Aina tulee jokin väärinkäytös tms. jolloin joudutaan tarkentamaan jotain.
Se on jatkuvaa vääntämistä kun tulee aina jokin väärinkäytös yms. ja pakko tehdä
jokin hallinnon veivaus lisää estämään väärinkäytöstä.
Itse olin yhdessä vaiheessa opiskelija-asuntokohteen asukastoimikunnan
puheenjohtaja. Meillä oli tunnuslause jotain pohdittaessa: ”laiskin, tyhmin ja ilkein”.
Laiskin laittaa hommat jotenkin suurin piirtein.
Tyhmin ei osaa ja laittaa hommat jotenkin suurin piirtein.
Ilkein ei välitä ja tekee vieläpä kiusaa.
Sitten on se suuri enemmistö, joka viitsii hommansa hoitaa melko lailla hyvin.
No niin.
Sitten tähän päivähoitoasiaan lopulta.
Laiskimpien vanhempien osalta on varmaan ongelma, että laitetaan lapset hoitoon,
vaikka voisi itse hoitaa.
Tyhmimmät ja ilkeimmät vanhemmat ovat lastensuojelun asiakkaita, joten se
homma menee lastensuojelun hallinnollista linjaa pitkin.
Itse olen pohtinut omien kokemusten perusteella, että pitäisi olla erilaisia
vaihtoehtoja. Joillekin täysipäiväinen päivähoito, sitten perhepäivähoito tietysti ja
sitten mahdollisuus tiputtaa lapsi muutamaksi tunniksi, päiväksi, pariksi päiväksi
yms. hoitoon.
Ongelmaksi tulee tietysti hallinto, jos lapsia on koko ajan eri määrä ja vastuulliset
hoitajat ovat aivan pihalla lapsien määrästä. Lisäksi on rikosrekisteri- ja
taustaselvitysasiat estämässä lapsien väärinkohtelua.
Tähän pitäisi etsiä vaihtoehtoja OIKEIDEN vanhempien ja OIKEIDEN hoitajien, ns.
lattiataso, yhteistyöllä.
Ensimmäisenä ei pidä olla toteuttamassa poliittisten puolueiden opinkappaleiden
ajatusta, että ”ihminen on kone”.
Tämän jälkeen lastensuojelun rajoissa tietysti voi miettiä kuntakohtaisia ratkaisuja,
koska kunnat ovat erikokoisia pinta-alaltaan ja väkiluvultaan.
Sitten noiden laiskimpien kohdalla, eli lapsi laitetaan hoitoon vaikka itse voisi
hoitaa, pitää taas olla jotain muuta ratkaisua. Kyseessähän on oire, ei syy.
Oma oletus on, että jos laittaa lapset päiväkotiin, vaikka itse voisi hoitaa, niin silloin
on varmaankin joku muu syy taustalla. Eli tällaisten henkilöiden kohdalla pitäisi
pystyä kohteliaasti pääsemään itse syyhyn, ja katsoa sitten tarkemmin ratkaisua.
Eli taas hoidetaan oiretta, vaikka pitäisi hoitaa syytä.
Tämä on meidän ihmisten vika, että huudetaan OIREESTA eikä hoideta SYYTÄ.
Tässäkin pitäisi nyt katsoa rauhassa ilman mitään kiihkoamista, että mikä on paras
oikeiden ONGELMIEN RATKAISU, eikä väliaikainen purukumi-rautalankaviritys.
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Minulla ei ole vastausta, kun oma osaaminen päivähoidosta on täysin olematonta.
Ugh. Olen puhunut.

7.a. Jalasjärvellä on paasattu rahaa tarpeettoman paljon urheilurakentamiseen?
7.b. Jalasjärvellä on paasattu rahaa tarpeettoman paljon kulttuurirakentamiseen?
HEH.
Käykääs katsomassa Jalasjärven urheiluhallia, eli ns. kuplahallia.
Se on saatu pidettyä joinkin kunnossa, että siinä ei ole rahaa paasattu.
Ja hyvin saatiin ne ala-asteen vanhat viipalerakennukset hyödynnettyä.
Urheilukenttä on ollut tosikova investointi, ja se toivottavasti kestää nyt muutaman
vuosikymmenen hyvällä hoidolla.
Saleja taitaa Jalasjärvellä olla nyt riittävästi.
HOH.
Vai että paasattu rahaa tarpeettoman paljon kulttuurirakentamiseen?
Kirkonkylän koulukeskus on ollut paras investointi pitkään aikaan.
Siinä on hoidettu kulttuurirakentaminen samassa vaivassa.
Voi sanoa, että Jalasjärvellä on tarpeeksi yksityisiä ja julkisia tiloja vetää erikokoisia
tilaisuuksia.
Ja kirjaston uudet tilat olivat aivan uskomaton lottovoitto, 7 oikein ja lisänumero.
Siinä saatiin niin loistavat tilat ostettua yksityiseltä hyvällä hinnalla.
Jalasjärven kirjastoa vastaavaa paikkaa ei monella kunnalla ole.
En nyt valittaisi, että huonosti hoidettu.

8. Pitääkö kirjastopalvelut täytyy saattaa maksullisiksi?
Vuosituhannen huonoin idea nro 1: kirjaston laittaminen maksulliseksi
Suomen kilpailuetu nro 1: osaava porukka.
Kilpailuedun vihollinen nro 1: tyhmentyvä porukka.
Kirjasto maksulliseksi ==> tyhmempää porukkaa ==> kilpailuetu laskee ==>
yritystoiminta kärsii ==> verotulot laskevat ==> julkista taloutta supistettava ==>
maksut nostettava ylös ==> köyhät putoavat kyydistä ==> lisää tyhmempää
porukkaa ==> yritystoiminta siirtyy osaavampiin maihin ==> rikkaat muuttavat pois
Suomesta ==> Suomesta arktisen luonnon reservaatti
Vähän pohdintaa päälle.
Oma oletus, että muun median viihteellisyyden lisääntyessä syntyy tarve oikealle
tietopohjaiselle median kulutukselle. Tässä hiljakkoin oli kysely, jossa journalistit
pohtivat median viihteellistymistä ja oikeiden tosiasioiden vähentymistä toimituksien
työvoiman vähentämisen ristipaineissa.
Viihteen määrän lisääntyessä mielestäni kirjasto on yksi tiedonvälityksen linnake,
jossa todella ollaan kiinnostuneita oikeista tosiasioista ja oikeita tosiasioita
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välittämään.
Eli tämän vuoksi pitäisi asia- ja tietokirjallisuuden puolustamista jatkossa kirjastojen
tehtävänä.
Nyt elämme Tunteen aikakautta, kuten aikanaan oli Järjen eli valistuksen aikakausi.
Kun katselee uutisia tms., niin niissäkin on alkanut olla tunnelmien kysyminen
ensimmäinen kysymys. Riina Malhotra, eli YLEn yksi aamuvirkku toimittaja, julisti
hyvän uutisjutun sisältävän ripauksen tunnetta.
Eli näin on YLEn suuntaan sama tunteen korostamisen asenne levinnyt, vaikka on
vakava asiapainotteinen yleisradioyhteisö.
Amerikasta olen tavannut verrata MSNBC:n tiettyä ohjelmaa verrattuna PBS:n
tiettyihin ohjelmiin.
Kummatkin ohjelmat saa katsottua internet-palveluna.
Mainosrahoitteinen MSNBC joutuu todella painimaan (järki)asian ja (tunne)viihteen
välissä, kun voittoa tuottamaton PBS voi tuottaa asiaohjelmia liukuhihnalta
annettujen rahalahjoitusten puitteissa. Tämä MSNBC:n asiaohjelma, jota olen
muutaman kerran seurannut Yhdysvaltain presidentinvaalien vuoksi, on
käsittelyltään hyvin lyhyt ja kiireinen aina kutakin aihetta kohtaan, kun taas PBS:n
puolella voidaan keskustella ihan sivistyneesti ilman turhaa kiirettä.
Sama kiireisyys ja tunnepainotteisuus on levinnyt Suomeenkin.
Ihminen tietysti on tunneolento, mutta ero on siinä, että käykö ihminen kaikki
tosiasiat läpi vaikka sitten tunteellisesti vai pelkästään pelkän tunteen pohjalta.
Myyntikoulutuksessa opetettiin, että sekä asiakkaan että myyjän on tunnettava
myynti/osto järkeväksi tosiasioiden läpikäymisen jälkeen, ”tämä tuntuu järkevältä”.
Itse vierailin hiljakkoin todella pienen kunnan kirjastossa, ja siellä oli hoidettu melko
pienellä työvoimalla kirjaston hoito. Käytännössä tämä tarkoitti isommasta
kirjastosta poikkeavia aukioloja.
Oma ajatus on pitkään ollut, että kirjastojen pitäisi muuttaa aukiolokäytäntöjään.
Monesti ns. juhlapyhien aikana kirjastot ovat kiinni, eli juuri silloin kun ihmisillä
olisi aikaa mennä kirjastoon. Itse olen pohtinut, että mieluusti silloin nappaisi tunnin
tai puoli jostain muusta paikasta, että kirjasto voisi olla auki muutaman tunnin
pidempään juhlapyhien alla.
Eli hieman aukiolokäytäntöjä rukkaamalla voidaan hoitaa edelleen kirjaston yksi
tärkeä tehtävä, eli oikean tosiasioiden, eli tietokirjallisuus, välittäminen ilmaiseksi
kaikille kuntalaisille.
Yksi ongelma kirjastoissa on, että markkinointitaidot ovat kyllä aika heppoiset
kirjastoissa. Itse opiskelin muutaman opintoviikon informaatiotutkimusta, eli sitä
kirjastonhoitajien oppia, ja kertaakaan siellä ei kyllä puhuttu muistaakseni kirjaston
palveluiden markkinoinnista.
Jos joku yksityinen yritys tarjoaisi samaa palvelua kuin keskikokoinen kirjasto, niin
katolla vilkkuisivat valtavat mainoskyltit ja pari kertaa kuussa tippuisi
postilaatikkoon ilmaisjakelulehti.
Eli kokeneen viestintä- ja markkinointihenkilön vilkaisu kirjastojen suuntaan voisi
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monessa tapauksessa hyvin yksinkertaisilla keinoilla nostaa kirjaston markkinaarvoa.

9. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja kunnan korvattaviksi.
Miksi lapset pitäisi pakottaa kerhoon? Vähän outo kysymys.
Riippuu vähän kerhosta, että mikä voi olla ilmaista ja mikä maksullista.

Peruskoulun osalta olen pohtinut kerhotoimintaa, jota oli 1980-luvulla kun olin
peruskoulussa.
Itse olen miettinyt, että kuinka paljon rahaa on kerhotoimintaan.
Käytännössä on kova homma opettajalle, jos vielä koulupäivän jälkeen jaksaa vetää
kerhon.
Itseä kiinnostaisi selvittää oikein kunnolla koulujen kerhotoiminnan osalta, että
paljonko ja millaisia ulkopuolisten vetämiä kerhoja olisi tulossa, jos rahaa on
oikeasti käytettävissä.
Tietysti ulkopuolisten kerhojen vetäjien pätevyys pitää tarkistaa, yms.
rikosrekisteriotteet ja tarkastukset.
Ongelmaksi voi Jalasjärvellä tulla vetäjien puute ja/tai liian pieni palkka vaivasta.
Ongelmana voi olla lisäksi hankalat aikataulut tavallisen työssä käyvän ihmisen
kannalta.
Toisaalta monet kerhot toimivat Jalasjärvellä kerhonvetäjien aatteen palon vuoksi.
Joissain tapauksissa voi olla vaikea saada vetäjää Jalasjärveltä, vaikka jokin kerho
koettaisiin oikeasti hyödylliseksi.
Itse olen pohtinut, että voisivatko jotkut järjestöt palkata maakuntatasolla
työntekijöitä, jotka kiertäisivät eri paikkakunnilla vetämässä koulukerhoja, jolloin
palkka tulisi järjestön puolelta, kunnan maksuista ja mahdollisesti
osanottomaksuista.
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Kuntani elinympäristö
1. Kuntani on turvallinen paikka elää.
2. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja muun kehittymismahdollisuuden.
Olen tyytyväinen täällä.
3. Koen maahanmuuttajatilanteen ongelmalliseksi kunnassani.
4. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan
taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
5. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.
6. Toivo Sukarin kehittämät Ideapark-tyyppiset suurkeskukset auttavat pienempiäkin
kuntia ja alueita kehittymään.
7. Vapaa kommentointi kuntasi elinympäristöstä

www.jukkarannila.fi
Katso lisää kotisivuilta eri aiheita.
Lue vaaliuutisia.
Osallistu vaalikyselyihin.
Mukaan keskustelupalstalle.
Liity tukiryhmään.

1. Kuntani on turvallinen paikka elää.
Jalasjärvi on turvallinen lastenkasvatuskunta.
Peruasiat lasten ja nuorten kasvatukseen kunnossa.
Erinomainen koulukeskus kirkonkylällä.
Kirkonkylän koulukeskusratkaisu turvaa lukion pysymisen pitkäksi aikaa.
Innokkaita kerhonvetäjiä on monessa kerhossa.
Itse olen kirkonkylän poika, joten en tiedä todellista tilannetta sivukylillä.
Itse olen käynyt Luopajärven kyläkoululla ja se oli hyvässä lyönnissä.
Toivottavasti muut kyläkoulut ovat samassa lyönnissä.

2. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja muun kehittymismahdollisuuden.
Vanhukset, lapset ja nuoret hoidetaan hyvin Jalasjärvellä.
Vaikeus tietysti työikäisten pitäminen.
Pitää kehitellä toimintaa, joka oikeasti edistää oikeiden yritysten asiaa.
Myönteisen viestin välittäminen mahdollisille paluumuuttajille on minusta tärkeää.
Ehkä emme ole kysyneet kaikkea entisiltä kuntalaisilta ja mahdollisilta
paluumuuttajilta.
Tietysti moni nuori on nuorena sitä mieltä, että ei koskaan halua tulla takaisin.
Käykääpä tekemässä kysely yläasteella ja lukiossa.
Olen huomannut, että kokemuksen kertyminen alkaa muuttaa mielipidettä
Jalasjärvestä. Viimeistään lapsien hankintaa pohtiessa mielipide Jalasjärvestä
muuttuu myönteiseksi.
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Paluumuuttajat ovat mielestäni paras tapa saada uusia asukkaita.
Paluumuuttajat ovat erinomainen mahdollisuus yritystoimintaan hankkimansa
kokemuksen vuoksi.
Elinkeinoista on kerrottava tosiasiat Jalasjärveä laajemmin ja on oltava myönteisen
asiapainotteisia.
Minulle tärkeintä valtuustokaudellani on paluumuuttajien asioiden edistäminen.

3. Koenko maahanmuuttajatilanteen ongelmalliseksi Jalasjärvellä?
Maahanmuuttajia on Jalasjärvellä niin vähän, että en tiedä ongelmista.
Hmmmmm........ niin JAKK:n opiskelijat??
Niin, heitä voi olla monesta maasta, mutta he käyvät koulutuksessa eivät ole
varsinaisia asukkaita.
1990-luvulla tapasin muutaman Itä-Euroopasta tulleen musiikinopettajan. He taitavat
olla jo niin suomalaistuneita ettei juuri erota muista ja heidän suomalaistuneet lapset
ovat jo varmaan lukioiässä.
Joo-O.
Ei nyt kyllä vilisemällä vilise ulkomaalaisia Jalasjärvellä.
Kyllä Jalasjärvellä käsittääkseni on joitakin muista maista muuttaneita, mutta ei kyllä
katukuvasta erota millään puoli viiden ruuhkassa S-marketin edestä.

4. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan
taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
Just joo.
Laki ja asetukset asettavat omat rajoituksensa.
Jos niitä ei noudata, niin yksi valitus oikeaan paikkaan laittaa kunnan lain kirjaimen
toteuttamaan.
Ympäristöasioiden hoitaminen on myös asennekysymys.

5. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.
Itse uskon, että tilojen, välineitten ja opetusmateriaalin puolesta on parasta
mahdollista yritetty varojen puitteissa.
Itse lähinnä huolehdin tuosta oppilaiden hyvinvoinnista.
Koulutuksessa laitan koulukiusaamisen ehkäisyn tärkeimmäksi tehtäväkseni.
Tällöin vaadin vuosittaiset selvitykset ja vuosittaiset kehitysehdotukset.

6. Toivo Sukarin kehittämät Ideapark-tyyppiset suurkeskukset auttavat pienempiäkin
kuntia ja alueita kehittymään.
Noin periaatteessa tämä on tätä Tunteen ja Itsen aikakautta, eli pitää päästä
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toteuttamaan oman itsensä tunteita massiivisiin elämyskeskuksiin, jossa voi viettää
kokonaisen päivän itseänsä toteuttaen.
Itse olin Tampereella ja kävin Lempäälän Ideaparkin yhdessä esittelykokouksessa.
Se oli justiin tätä, että ostamisen pitää olla elämys ja elämyksiä pitää tarjota.
Eli ei enää riitä, että ostaa hyvät tuotteet ja sillä hyvä.
Ostamisen pitää olla elämystä ja tunnetta.
Tämä on vallannut koko länsimaisen yhteiskunnan ja levinnyt vähän muuallekin.
Ongelmaksi alkaa vain tulla, että materia maailmasta voi loppua joidenkin
artikkeleiden kohdalla. Tai niistä tulee jumalattoman kalliita tulevina
vuosikymmeninä, kun maailmassa on miljardeja kuluttajia haluamassa samaa asiaa.
Tämä ongelma ei sinänsä ratkea kieltämällä automarketteja, joita kyllä siis vastustan.
Ongelma on ihmisen mielessä, jolle ei enää riitä tavallinen ja rauhallinen elämä
hieman nuukaillen tarkasti vahtien jokaista ostosta.
Kuluttamisesta on tullut oman Itsen toteutuksen tapa.
Sitten on tuo ihmisen matkimisen tarve joka puolella.
Markkinoijat ovat vetäneet tosi syvälle meneviä keinoja, jolla jostain tietystä
ihmisestä tehdään tavoiteltava malli, eli ns. julkkis.
Ja tähän malliin sitten pyritään tahdottomana laumana, vaikka varaa ja rahkeita ei
olisi.
Se on tuo Tunne ja Itse tullut niin pinnalle joka paikassa.
Olen keskustellut useamman järjestöaktiivin kanssa, että nykyään ei voi mitenkään
laskea, että tuleeko jollekin järjestön kurssille sama määrä ihmisiä, jotka ovat
ilmoittautuneet.
Oma nyrkkisääntö on, että 30 henkilön kurssille pitää olla 40-45 ilmoittautunutta,
kun kaikki eivät edes tule paikalle, peruvat viime hetkellä, veivaavat ja vatkaavat
asiaa.
Se on sitä Itseä, kun ei enää välitetä toisesta ihmisestä, eli kurssin järjestäjästä.
Tunnetta on sitten se, että järjestöjen viikonloppujen pitää tarjota elämyksiä. Se on
vain monessa järjestössä vaikeaa, kun on vain ns. tavallista toimintaa.
Se tunkee joka paikasta tuo Tunne ja Itse.
Ongelma ei ole ole automarket sinänsä vaan ihmisen mieli.
Jos ostamisen halutaan olevan tunteellista elämystä täynnä itseä toteuttaen, niin
sitten ne massiiviset elämyskeskukset pitää rakentaa.
Itse vastustan näitä massiivisia elämyskeskuksia, joista osa on näitä automarketratkaisuja

