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Päivi Meros
(vihreät):

Väitän, että kulttuuriin
sijoitettu lantti ei mene
hukkaan.

Liisa Sirainen
(Muutos2011):

Kansa tarvitsee leipää ja
sirkushuveja ja jos ne ovat
ilmaisia, aina parempi. Mutta
nyt olemme Suomessa täs-
sä tilanteessa, että leipäkin
on tiukassa, kulttuurimonu-
mentteihin ei pitäisi tällaisina
aikoina satsata velkarahalla.
Kaikki liikenevä raha pitää ar-
vottaa kunnan perustehtäviin.

Meros:
Esimerkiksi Klaukkalan

monitoimitalossa on tarkoi-
tus, että se tarjoaa erilaista
kulttuuria, urheilua, musiik-
kia ja esittävää taidetta.

Sirainen:
Olen kiinnostunut vih-

reiden ja sinun mielipi-
teestäsi huumeisiin. Aina-
kin puolue tuntuu olevan
huumemyönteinen.

Meros:
Minä suhtaudun huumei-

siin kielteisesti. Puoluekoko-
uksessakin asia ei ollut mi-
tenkään yksimielinen. Moni
haluaa erottaa kannabiksen
muista huumeista. Tiede-
tään, että päihdeongelmat
tuovat mukanaan rikollisuut-
ta ja syrjäytymistä.

Sirainen:
Olen hyvin huumevastai-

nen. Tosin tiedän, että lääke-
kannabiksesta on ollut apua
lähipiirissäni olevalle reuma-
potilaalle. Kannabis on vali-
tettavasti porttihuume kovem-
piin aineisiin, mutta ”luon-
nontuotteena” parempi kuin
vaikkapa krokotiilihuume.

Meros:
Millainen näkemys sinul-

la on energiapolitiikasta?

Minusta Suomella on tällä
hetkellä hyvä uusiutuvien
energiamuotojen arsenaa-
li tuuli-, vesi-, aurinko- ja
bioenergiasta sekä –poltto-
aineista on hyvää näyttöä
myös.

Sirainen:
Olen hyvin paljon samoilla

linjoilla. Vastustan ydinvoimaa
ydinjätteen loppusijoituson-
gelman vuoksi. Itse olen polt-
tanut paljon puuta, mutta se
kuulemma haisee. Eikö puun
polton tuoksu kuulu suoma-
laiseen tuoksumaisemaan?
Vihreäthän ovat hallituksessa
olleet ydinvoiman kannalla.

Meros:
Puolueessa enemmistö suh-

tautuu ydinvoimaan kielteises-
ti. Itse kuulun siihen ryhmään,
joka kannattaa ensisijaisesti
uusiutuvia energioita. Minulle
punainen vaate ovat fossiiliset
energiamuodot, joiden käyt-
tö tulisi lopettaa. Näen kyllä
ydinvoiman myös mahdolli-
sena, koska käyttöturvallisuus
on kasvanut paljon.

Sirainen:
Olen huolissani siitä, että

Suomessa varastoidaan ydin-
jätettä.

Meros:
Uskon siihen, että varas-

toimisessakin kehitys on
nopeaa. Fossiiliset energia-
muodot sen sijaan ovat iso
riski koko maapallolle. Ne
lisäävät kasvihuoneilmiötä
tuhotessaan ilmakehää.

Sirainen:
Jouluna tuli omituinen tie-

to, että kynttilöiden poltta-
misesta aiheutuu pienhiuk-
kaspäästöjä. Olen ihmetellyt
sitä, että puulla lämmittämi-
sestä, mikä on hyvin ekologi-
nen tapa, on tehty iso synti.

Meros:
Kyllä oman kodin lämmittä-

misessä sen pitää olla sallittua.

Sirainen:
Kyllä oman talon lämmit-

täminen puulla pitää olla
sallittua.

Meros:
Tuulivoiman hyötykäyttö

on realismia myös Suomes-
sa. Kannatan sitä, että olisi
mahdollisimman laaja paletti
eri energiantuottomuotoja,
ettei olla yhden varassa. Sii-
nä on aina riskinsä.

Sirainen:
Tuulivoima on ihan ok,

mutta myllyt ovat rumia
luonnossa.

Sirainen:
Mitä mieltä olet lasten-

suojelun tilasta Suomessa?
Pätevistä sosiaalialan ihmi-
sistä on pulaa, esimerkiksi
Vantaalla vain joka kuudes
on pätevä.

Meros:
Olen kuullut, että joissa-

kin kunnissa heistä on pu-
laa. Perheissä tilanteet voivat
olla monimutkaisia, jos on
mielenterveys- tai päihdeon-
gelmia. Tarvitaan ennaltaeh-
käisyä ja apua matalan kyn-
nyksen periaatteella, etteivät
vanhemmat, jotka tarvitsevat
apua, leimaudu.

Sirainen:
Esimerkiksi Imatra on pa-

nostanut siihen, että perheet
saavat kodinhoitaja-apua,

silloin kun siihen tarvetta.
Muualla monikaan ei uskal-
la pyytää apua, koska lasten
huostaanotto tuntuu olevan
se ensimmäinen keino. Huos-
taanotetun lapsen itsemurha-
riski on seitsemänkertainen.

Meros:
Hätäkahvit kertovat siitä,

että äideillä on joskus rank-
kaa ja apua tarvitaan nopeasti.

Sirainen:
Valtion pitäisi korvamerkitä

rahaa lastensuojeluun kun-
nissa. Olen laskenut, että 10
kodinhoitajaa voidaan palka-
taan yhden lapsen huostaan-
oton kustannuksella.

Meros:
Lasten ja nuorten kasvuym-

päristössä on paljon asioita,
joita valtio voisi tukea enem-
män. Heillä pitää olla mahdol-
lisuus urheilla, harrastaa kult-
tuuria ja erilaista toimintaa,
että olisi mielekästä tekemistä.

Sirainen:
Jos nuoren Facebook-sei-

nällä lukee, että olen työtön
paska, pitäisi hälytyskellojen
soida. Silloin tarvitaan pi-
kaista apua.

Sirainen:
Tarvitaanko puolen mil-

joonan työttömän maassa
työperäistä maahanmuut-
toa?

Laskennallisesti työt-
tömiä taitaa olla jotain
230 000, mutta puoli mil-

joonaa on oikeampi luku.
Osa on siivottu kortistos-

ta näille 9 euron kursseille
ja nuoret ovat samalla tun-
tipalkalla työpajoissa askar-
telemassa.

Meros:
Maahanmuutosta ajattelen

niin, että ensin pitää paran-
taa suomalaisten tilannetta.
Ei voida avata kaikkia ovia ja
ottaa kaikkia vastaan. Mutta
kun saamme talouskasvua
ja työllisyys parantuu muun
muassa sillä, että julkisia in-
vestointeja toteutetaan velkaa
ottamalla, silloin tarvitsemme
lisää työikäisiä työntekijöitä.

Sirainen:
En usko, että nuoret pää-

sevät työelämään, kun ovat
kolme vuotta askarrelleet.

Meros:
Ehkä työtön voisi päästä työ-

elämään esimerkiksi vapaaeh-
toistoiminnan kautta. Sen te-
kemisestä ei pitäisi tukia evätä.

Meros:
Yksinyrittäjien tukeminen

on minulle tärkeä asia. He
ovat paljon huonommassa
asemassa kuin palkansaajat
vaikka käytännössä työllistä-
vät itsensä. Yksinyrittäjyyden
voisi rinnastaa palkkatyöhön.

Uskon, että apua saisi
myös sosiaalisen verkoston
luomisesta heille.

Sirainen:
Yksinyrittäjien sairaustur-

van pitäisi olla samanlainen
kuin palkansaajilla. Yhden
hengen yrityksessä työn te-
keminen loppuu, jos yrittäjä
sairastuu. Yksinyrittäjyys on
yrittäjälle iso riski ja naisia-
han heistä on suurin osa.

Sirainen:
EU takaa tavaran ja työ-

voiman vapaan liikkuvuu-
den. Meillä on kiintiöt tupa-
kan ja alkoholin tuomiseen,

mutta varsinkin rakennus-
ja kuljetusalan työpaikat vie
ulkomainen halpatyövoima.
Lääkkeenä tähän tarjoan
sitovaa kansanäänestystä
EU:sta eroamisen tiimoilta.

Meros:
En kannata EU:sta eroamis-

ta, enkä usko, että kansan-
äänestys EU-eroamisesta on
tarpeen tällä hetkellä. Parem-
minkin EU-maiden on toimit-
tava avoimemmin ja tehtävä
yhteistyötä sen eteen, etteivät
yritykset voi keinotella mai-
den erilaisilla veropohjilla,
eivätkä halpatyövoimalla. EU-
laajuiset ammattiyhdistyssopi-
mukset alakohtaisista minimi-
palkoista ja muista työolosuh-
teista voisi olla yksi ratkaisu.

Meros:
Mitä mieltä olet Uuden-

maan julkisesta liiken-
teestä? Pitäisikö sitä pa-
rantaa, mitä ehdottaisit?
Minun mielestäni koko
Uusimaa tarvitsee yhdistä-
vän julkisen liikennever-
koston. Sivukylistä, joissa
nykyisin asuu paljon ihmi-
siä, olisi turvattava tiheä
sisäinen syöttöliikenne
keskuksiin. Jotta tällainen
yhdistävä joukkoliikenne
saadaan aikaan, onnistuu
se vain valtion suurella
panostuksella.

Sirainen:
Julkisen liikenteen kehit-

täminen Nurmijärvellä vaatii
paneutumista.

Liityntäpysäköintipaikkoja
on tullut, mutta aivan liian
vähän, että motivaatio julkis-
ten käyttöön lisääntyisi. Täs-
sä taloudellisessa tilanteessa
emme voi odottaa valtiolta
kovinkaan suurta panostusta
syrjäkylien julkiseen liikentee-
seen. Liikennöitsijät eivät voi
lähes turhia vuoroja ajaa, kii-
tos polttoaineen hinnoittelun.

Kristiina Ijäs

Sirainen vs.Meros
Liisa Sirainen (vasemmalla) ja Päivi Meros eivät ole samaa mieltä EU:sta eroamisesta.
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