Kurvinen.

(ansdlle tarjotaan

ja juotavan lisdksi

Kokoomus, PSia SDP

ouolustavat asemiaan

kokoomuksen ykkristYkki on
edellisvaalien koko vaaliPiirin
iiiiniharava, ministeri Paula Risikko Seinljoelta.

"Meillii on hyvdt mahdolli-

pioliittisti sanomaa.
suudet

siiilfitiiii kolme paikkaa.

Kaksissa edellisissdkin vaaleissa
meille povattiin vain kahta, mut-

ta saimme hyvill:i ehdokkailla

kolme. Vaasassa on liuta hYvil,

P joutuu te
toita. jotte viime vaalien kaksi
paikkia siiilyy, mutta onnistunee
siini. Jutta UrPilainen j a Harry

eIlnulaa.

Hallituspuolueilla ei muu-

tenkaan ole helppoa,

silll

vaa-

lipiirissii koetaan, ettei alueen

Wallin mielivdt atkokausille.

edunvalvonta ole onnistunut.

hallitsee
rannikkoa
Perinteisesti sYvlnvihreiden

sotakoulun lakkautusta on arvosteltu ankarasti.

j

Erityisesti Kauhavan lento-

RKP

JUKKAKOIVULA

| -i

Kaakoifa kaivataan lisee
puun keyttii5 ia kilpailua kaupPaan
LAPPEENRANTA (MT)

Ruuan hinnan jakautuminen
ketjun osapuolille kirvoitti kansanedustaj aehdokkailta tiukkoj a

kommentteja MTK-KaakkoisSuomen vaalipaneelissa LaPDeenrannassa maanantain a.
"Jos ruuantuotanto kerran ajetaan alas, siti ei hetkessh polkais-

ta kd,yntiin", perussuomalaisten

ehdokas

Ilpo Heltimoinen

muistutti viitaten kauppojen jatkuvaan halpuuden tavoitteluun.

Huoltovarmuutta korosti

I mycis

vihreiden Kimmo Klemo-

la.
Vasemmiston Timo MYkkii oli

valmis leikkaamaan kauPPojen
katteita, muttei kertonut miten.

"Halpuutus otetaan jostain. Kaupat polkevat tuottajien tulot niin
alas, ettei

heitl pian ole."

Mikko Valtonen SDP:stl toi-

voi pienempiii ketjuja takaisin
mukaan alan kilpailuun.

Jukka Vuorinen (kesk.)

totesi K-ja S-ketjun kaltteven

asemaansa vddrin. "S-rYhmd ei
toimi enld maatalouden Puolesta vaan site vastaan."

Kristillisten Hilla Ryiisii nosti
esiin Piiivi R5s[sen (kd) ehdotuksen elinkeinonharjoittajien j a
vilj elij <iiden verohelpotuksesta
kotimaisen tuotannon turvaamiseksi.

Piilministeripuolue kokoomukselta ei ollut paneelissa lain-
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kiiytt<i julkisella sektorilla on

olisi muun muassa energia- ja

maan vaatimattomimPia.

rakennuskdytossi.

Puun arvo 6ljyn korvaajana
maidon kayttalouluissa, Pdivd- l' on suuri. Klemola ehdotti tukea
kodeissa ja sairaaloissa' MTK- i oljypolttimoiden vaihtamiseen
Kaakkois-Suomen toiminnan- $ pelletti- tai hakekattiloiksi autojen romutustuen s{aan.
Tuula Dahlman sanoo.
"iohtaia
Alemman tieverkon surkea
Se osoittaa Dahlmanin mielesuhkaa j o huoltovarmuutta.
kunto
kilpailuon
hinta
ettl
td selv6sti,
"Teiden ja siltojen kunnossatuksen tdrkein kriteeri.
Mytis ostavien yksiktiiden ko- pitoon on pakko saada rahaa,
muuten eivet kulje ruuan eiv6tko nousi esiin.
k5 teollisuuden raaka-aineet",
suuria,
niin
yksikotjo
"Ovatko
ettei kukaan pysty enae toimit- kenttapaallikko Hannu RiPatti
tamaan sellaisia miiiiri5 liihi- MTK:n metsdlinjalta sanoi'
Yksi selkedsyyon ruotsalaisen I

zZ6)ta iiiiniku

Pauta Risikko

(rr

Kesku
vHhen
Ptenl-

Keskusta ei hlvr

veroasteen kiri
suuria veronkevt

jdrjestelmln

sir

kohdentaisi uud,

joonaa euroa, j<
taisiin tyrintekoo
ja yritystoimint
riskinottoon.

Ne rahoitett
veropohjaa tiiv
miljoonaaeuroa)

oikeuksia rajaan
pdristtiveroilla (
veroa korottama

Ruotsalaista maitoa
kouluissa ia sairaaloissa

Teiden rapautuminen

suunnitellun Pisara-radan kustannukset ennemmin alemman

nen kiinteistovel

luomaan pldkaupungin liiken-

Perus

Paneelissa nousivat esiin mYtis
iulkiset hankinnat, joissa Eteldkarjalalla ei ole kehumista.
Ldhiruuan ja kotimaisen ruuan

Kehitysministeri SirPa Paatero (sd.) ihmettelee Perussuomalaisten vaalilinj auksia,
joissa sddstdji haettaisiin
esimerkiksi kehitysavun

Paatero tyrmid Perussuomalaisten ideoiman rahastomallin, j ossa veronmaksaj at
saisivat itse peettee, Paljonko
he sijoittavat kehitysaPuun.

kiksi konfliktien aiheuttamat
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ruokaa?" Heltimoinen kYsYi.

muuttoliikkeet j a maailmalla
levidviit tautiePidemiat
vaikuttavat my<is Suomen
turvallisuustilanteeseen.

leikata surutta.
Hdn muistuttaa, ettd esimer-

o[i Vesa-Matti St

kaan edustajaa.

Ministeri ihmettelee
kehitysavun
leikkauksia

Paatero kummeksuu
ajatusta, ette Suomen ulkoPuolella olevista asioista voitaisiin

Edellisvaalieni

Moni ehdokkaista olisikin
valmis suuntaamaan Helsinkiin

uhkaa huoltovarmuutta
Vahvalla metsEtalousalueella
puhuttiin paljon mY<is Puusta.
Duuta kivtetddn alueella tehokkaasti, mutta Parantamisen varaa

teeseen kevyempid Parannuksia.

ayhdistysten piti toimittaa
ehdokaslistansa vaalipiirilautakunnille viimeistddn kello 16.

taminen etenee eduskunnassa. Se hyvdksyi tiistaina

Vaalien ehdokas'
asettelu PSSttYnYt
Kevdln eduskuntavaalien
ehdokasasettelu pddttyi eilen
tiistaina. Puolueiden j a valit-

sij

Samaan kellonaikaan
mennessd on annettava mYds

ilmoitukset vaaliliitoista j a
yhteislistoista.
Ehdokkaat saavat oman
numeronsa ensi viikon loPulla,
kun lautakunnat laativat
ehdokaslistojen yhdistelmdt.

Opintotuen ehdot
tiukentumassa
Opintotuen ehtojen tiuken-

"Ohjelmassa
kuntien tulopol
emme hyvdksys

tieverkon kunnostukseen ja
TERHI TORIKKA

POLITIIKASTA LYHYESTI

leikkaamisesta.

puotueet saivat I
seuraavasti: kes
RKP 4, perussuo
kokoomus 3, SDI

ensimmdisessi kdsittelyssd
hallituksen esityksen, j onka
mukaan korke akoulututkinnon

suorittanut opiskelija ei voi
enii6 saada oPintotukea toista
samantasoista tutkintoa varten.
Esityksen mukaan muutos

toisi 10,5 miljoonan euron sdlstdt vuoteen 2019 mennessd.
Opiskelij aj iirj estiit SYL j a
Samok arvostelevat muutosta.
Ne eivdt usko siilstoihin, koska
opintotuen leikkaus Pidentdd
todenn[koisesti oPintoaikoj a.

kokol
euror
Perussuomalais

tiontalouden

s,

ensi vaalikaude'

dia euroa. Siit
ajoittaawosiks
Puolueen
kirjataan ment
vaikuttavat hyv
syyteen ja kilpa
Vdhennettdt
muassa maaha

ta, kehitysavt
virtaavasta sosi

jiisenmaksuist
non it-kuluista

