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Jouni Kemppi

Kunnallispolitiikassa mukana ollut Jouni Kemppi, 53, haluaa palavasti vaikuttaa tulevaisuuteen. Työnjohtajana Lappeenrannassa työskentelevä Kemppi lähti nyt
mahdollisuuden tullen tavoittelemaan paikkaa eduskunnassa.
Kunnallispolitiikan tuoman kokemuksen
myötä hänellä on hyvä edellytykset suuresti arvostamaansa
työn tekemiseen.
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Kemppi on harrastanut nuorena aktiivisesti jääkiekkoa niin pelaajana, kuin myöhemmin valmentajanakin. Urheilu-uraa seurasi perheen perustaminen. Hytin VPK:n puheenjohtajuuteen vuonna 1990 tarttunut
Kemppi on ollut tiiviisti mukana oman palokunnan
toiminnassa. Politiikkaan hän lähti mukaan 2000-luvulla.

Kempillä on visioita tulevaisuuden Suomesta, jotka
koskettavat erityisesti nuoria, vanhuksia, yrittäjiä ja
maataloutta. Hän kertoo niistä lisää seuraavilla sivuilla.
Keskustan puoluetoimistolta otetussa
kuvassa Jouni Kempin kanssa pääministeri Mari Kiviniemi.

Kampanjapäällikön terveiset
Minun oli helppo suostua Jounin eduskuntavaalikampanjan päälliköksi, koska
tunnen Jounin rehelliset ja oikeudenmukaiset toimintatavat hyvin. Muuten minut tunnetaan ei-poliittisena henkilönä,
joka ei kuulu mihinkään puolueeseen.
Jouniin tutustuin 90-luvun lopulla ja yhteistyötä olemme tehneet monissa erilaisissa hankkeissa mm. Hytin VPK:n
yhteydessä. Jounin olen oppinut tuntemaan oikeudenmukaisena ja rehtinä toimijana.
Hän on todellakin valmis tekemään töitä yhteisön eteen, omia etujaan ajattelematta. Siinä ei kaverin etu paina asiasta päätettäessä, vaan aina ensin tulee
yhteisön etu. Tämän vuoksi Jouniin voi
luottaa myös valtakunnan tasolla.

Jounilla on pitkä kokemus kunnallispolitiikasta. Hän ottaa vastuun myös vaikeista päätöksistä. Jouni ottaa selvää
faktoista ja perusteluista päätöksiä valmistellessaan sekä pystyy seisomaan
Maksaja: Kauskilan paikallisyhdistys

myös ikävien päätösten takana.
Päätösten, joiden vaikutus näkyy vasta tulevaisuudessa, muutaman vuoden
päästä. Päätösten, joita meidän tavallisten ihmisten, jotka suhtaudumme usein
tunteilla päätöksiin, on vaikea juuri sillä hetkellä ymmärtää. Ja politiikkaa ymmärtämättömänä olen kuitenkin ymmärtänyt, että näitä päätöksiä on luvassa eduskunnan suunnalta tulevaisuudessakin. Jotkut populismiin sortuvat
ehdokkaat saattavat parempaa tulevaisuutta meille luvatakin. Asioiden oikeasta kohdentamisesta meidän kansalaisten elinoloihin, on kysymys eduskunnassa tehtävissä päätöksissä jatkossakin.

Ja täytyy sanoa, ettei tämän hetken meno Suomen eduskunnassa miellytä minua lainkaan.
Tähän haluaisin muutosta kansalaisena
ja kun kerran sain mahdollisuuden toimia Jounin kampanjassa, niin mieluummin yritän muutosta tekemällä kuin kirjoittamalla estareita.
Ja koska en politiikkaa ymmärrä, niin
minua ihmetyttääkin suomalaisten äänestyskäyttäytyminen vaaleissa. Jos
ehdokkaana sattuu olemaan esim. missi, laulaja tai painija, joka on saanut julkisuutta medioissa, niin äänivyöry vaaleissa on varma.

Näissä asioissa ja päätöksissä minä
luotan Jouniin.

Mutta voi kysyä, ovatko tällaiset julkisuutta hakevat henkilöt parhaita ihmisiä
päättämään meidän yhteisistä asioista?

Vaikka en politiikasta mitään ymmärräkään, seuraan kuitenkin Suomen ja
maailman tapahtumia erilaisista medioista tarkasti.

Lisäksi tuntuu tällä hetkellä, että osalle
eduskunnassa oleville on tärkeintä populismi, iltapäivälehtien palstoille pääsy,
oman tai kaverin edun tavoittelu. Eikä
suinkaan enää meidän kansalaisten hy-

vinvointi. Politiikkaa ymmärtämättömänä toivon todella, että vaalit tuovat muutoksen nykyiseen. Eduskunta alkaisi oikeasti tehdä päätöksiä Suomen ja meidän kansalaisten parhaaksi.

Siksi mielestäni eduskuntaan tarvitaan
kokeneita kunnallispolitiikkoja, eikä
niinkään pelkkiä julkisuuden henkilöitä,
meidän asioista päättämään.
Siispä tämän vuoksi Jounin kampanjapäällikkö!

Tule sinäkin mukaan tekemään muutosta!
Hannu Lattu
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Jouni Kemppi

Kuvassa Minna-Maija
Kemppi.

Kuvassa Miika Huoso (vas) ja Aleksi Koskinen.

Oppilaitosten ja yritysten
yhteistyössä kehitettävää
Lappeenrantalaiset Aleksi Koskinen (poliittisesti sitoutumaton) ja Miika Huoso (poliittisesti sitoutumaton) pääsivät opiskelemaan
Saimaan ammattikorkeakouluun lukion jälkeen.
Urheilun kautta Kemppiin tutustuneet miehet
ovat yleisesti sitä mieltä, että maakunnassa
on tarjolla riittävästi koulutusaloja. Itse koulutuksessa he näkevät kehitettävää.
Kansainvälistä kauppaa opiskeleva Koskinen
löysi itselleen sopivan alan helposti.
– Pitää ymmärtää, että tarjonta määräytyy väkimäärän mukaan. Jos kuitenkin saisin valita,
haluaisin kieliä ja humanistisia tieteitä lisäksi,
Koskinen sanoo.
Äskettäin kone- ja tuotantotekniikan linjalta valmistunut Huoso lisäisi Venäjän vientiin
keskittyvää opetusta.
– Täällä siihen olisi syytä panostaa jo pelkän
Lappeenrannan sijainnin vuoksi, Huoso pohtii.
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Jounin sukulainen Minna-Maija Kemppi
muutti Lappeenrannasta Helsinkiin parempien opiskelumahdollisuuksien perässä.
– Lappeenranta ei välttämättä ole nuorisolle se vetoavin mahdollinen kaupunki. Myös
nuorille tarjottavia työpaikkoja on mielestäni
niukasti, Kemppi miettii.

Kempillä on
huoli tulevaisuudesta

Miehet uskovat vahvasti, että he työllistyvät
opintojen päätyttyä. Huoson mielestä tilanne teollisuuden puolella on selkeästi paranemaan päin.

Jouni Kempillä on ollut korkea kunnioitus kansanedustajia kohtaan jo lapsesta asti. Nyt hän pyrkii itse kunnallispolitiikasta saadun kokemuksen siivittämänä eduskuntaan.

– Ensimmäistä kertaa kahteen vuoteen isot
yritykset palkkaavat kunnolla kesätyöntekijöitä, Huoso toteaa.

Miehen tärkein motiivi on halu vaikuttaa tulevaisuuteen.
Häntä huolestuttavat erityisesti vanhukset, yrittäjät, nuoret
ja maatalous.

Valmistumisen jälkeistä työllistymistä edesauttaa jo opintojen aikana raotettu ovi yrityksiin.

Kuten ympärillä olevista artikkeleista käy ilmi, näissä asioissa löytyy paljon kehitettävää.

– Koululla on monia kursseja, joissa olisi mahdollisuus tehdä yhteistyötä firmojen kanssa,
Koskinen kertoo.

Vanhuus hidastaa tahtia

– Vanhukset eivät tiedä minkälaisiin palveluihin heillä on oikeus. Apu pitää tuoda tulevaisuudessa kotiin. Vanhuksille
pitää antaa myös enemmän aikaa, jotta he saavat sosiaalista tukea, Kemppi kertoo.
– Puoluelinjauksen mukaan omaishoitotuki pitäisi saada
verottomaksi, jotta omaiselle jää enemmän rahaa käytettäväksi. Omaishoitajille pitää luoda myös edellytyksiä siihen,
että he voivat jäädä lomalle ja kuntoutua itse.

Kempin tädin puoliso Pentti Pekkanen, 83,
jäi leskeksi viime vuonna. Lemin kunnallispolitiikassa pitkään vaikuttanut Pekkanen on ollut kova urheilumies koko ikänsä.

Tällä hetkellä työmarkkinoiden suuntaus on se, että työpaikat muodostuvat perinteisen metallialan sijaan kaupan- ja
hoiva-alan puolelle. Aloittavien pienyritysten roolin korostuessa nykyisen 8500 euron arvonlisäveron alarajaa pitäisi
Kempin mielestä nostaa.

Hän asuu vanhassa maalaistalossa Lemillä,
jonka pihan navetassa pidetään edelleen lihakarjaa. Pekkanen ei itse enää kykene hoitamaan maatilaa. Hänen poikansa käy päivittäin tekemässä talouteen ja navettaan liittyvät työt.

– Kun siirrytään yhden tai kahden ihmisen yrityksiin, alkuvaiheessa vaadittavien paperitöiden määrää on vähennettävä. Silloin yrittäjä pystyy keskittymään enemmän itse toimintaan. Myös arvonlisäveron alarajaa pitäisi nostaa nykyisestä 15000 euroon.
Kempin erityinen huolenaihe on harmaa talous.

– Aloitan keväällä halon teon, mutta muuten
en osallistu maatalon töihin. On mainittava,
että kun kone tekee työn, niin se ei ole niin
rankkaa kuin ennen tehtäessä sahalla ja kirveellä. Pekkanen sanoo.

– Se täytyy kitkeä pois. Muuten valtiolta jää verotuloja saamatta eivätkä yrittäjät ole tasavertaisessa asemassa.
Maatalouspolitiikan osalta tärkein tämän hetken kiinnekohta on vuoden 2014 EU:n maatalouspolitiikan uudistus.

Pekkasen vaimo vietti vanhustentalossa viimeiset hetkensä. Hän eli sairaana jonkin aikaa ennen kuolemaansa. Pekkanen muistaa
hartaasti tuota aikaa.
– Hän pääsi käymään kotona melkein joka
viikko. Lääkitys tultiin hoitamaan kotiin.
Nyt vaimon siirryttyä ajasta ikuisuuteen Pekkanen on kuluttanut aikaa tutkimalla tuvan
kaapista löytyviä kirjoja. Vaimon kuoltua hänelle ei ole tarjottu vanhusten palveluita.
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– Tänä vuonna valittavan eduskunnan ja hallituksen tulee
satsata maatalouspolitiikan uudistamiseen. Kansallinen tukijärjestelmä pitää pystyä säilyttämään EU:n kanssa käytävissä neuvotteluissa, jotta maatalous on kannattavaa koko Suomessa.
Kuvassa Jounin kanssa Pentti Pekkanen.

Lähiruoan arvostus pitää pystyä säilyttämään Kempin mielestä.

Lopuksi Pekkanen toteaa, että vanhustenhuolto on Lemillä hyvin järjestetty mutta eläinlääkintähuollossa on toivomisen varaa.

– Tällä hetkellä hankintatoimet ostavat suuria eriä tavaraa
isoilta tuottajilta toiselta puolelta Suomea. Siitä johtuen pienet paikalliset tuottajat häviävät kilpailussa. Täytyy kehittää

Rehti Toimija
Maatalouspolitiikka on
tulevaisuuden huoli
Kaupunginvaltuutettuna
Kempin rinnalla toimiva Kyösti Harju tuntee maataloutta horjuttavat haasteet hyvin. Maanviljelyneuvos ja pitkään MTK:n
(Maa- ja metsätaloustuottajain
Keskusliitto)
johtokunnassa
vaikuttanut Harju on kohdannut maatalouspolitiikan koukerot myös omalla kasvinviljelytilallaan.
– Tilanne on haasteellinen. Viljojen hinnat ovat sahanneet viime vuosina pahimmillaan kaksinkertaisiksi vuoden aikana. Hintojen vaikea ennakointi
hankaloittaa niin kasvinviljelykuin kotieläintilojenkin toimintaa, Harju kertoo.

Kuvassa Jounin kanssa Kyösti Harju.

Vuoden vaihteessa MTK:n jättänyt Harju näkee paljon kehitettävää tulevaisuuden Suomessa.
– Metsä ja energiapuoli ovat entistä tärkeämpiä, kun Suomi on sitoutunut hiilipäästövähennyksiin. Bioenergian tuotanto taas tuo lisää työpaikkoja. Esimerkiksi Lappeenrannan
kaupungin ja UPM Kymmenen uusi voimalaitos käyttää parhaimmillaan rekallisen puumassa- ja biopolttoainetta joka viidestoista
minuutti.
– Pienempiä energiantuottolaitoksia on kannattavaa pystyttää lähes mihin tahansa, missä on tarpeeksi tiivis asutus. Kansalaisten

energiakustannukset alenevat, eikä olla riippuvaisia tuontienergiasta.

Harju arvioi tulevaisuuden kysymykseksi ruoan alkuperän. Kauppojen hyllyt ovat pullollaan ulkomaisia tuotteita. Tutkimukset osoittavat kuitenkin, että lähiruoan arvostus on
kasvussa.

Harju muistuttaa, että ilman maanviljelijöille
myönnettäviä tukia ei missään EU:n maassa
voida harjoittaa maataloutta. Suomessa on lisäongelmana vielä lyhyt kasvukausi.

– EU:n maatalouspolitiikka muuttuu vuonna
2014. Suomen kohtalo on nyt eduskunnan
käsissä.

pienet tuottajat huomioiva järjestelmä.
– Toisaalta jos tuotteet hankitaan ulkomailta, kotimainen
varmuusvarastointi häviää. Silloin myös nuorien maataloustuottajien tiloihin viime vuosina tehdyt investoinnit menevät hukkaan.
– Bioenergian tuotantoketjuun aikaansaamiseen liittyvät
päätökset on tehtävä nopeasti, sillä ne ovat erityisen merkityksellisiä työllisyyden kannalta. Tähän ketjuun kyetään tulevaisuudessa luomaan jopa 10 000 työpaikkaa.
– Kunnilla on suuri vastuu lähteä viemään tätä eteenpäin.
Kotimaisen metsätähteen avulla raha jää Suomeen.
Koulutuksen ja työmarkkinoiden ongelma on tällä hetkellä
se, etteivät ne tue toisiaan.
– Ihmisiä tarvitaan työmarkkinoille nopeasti. Pitää panostaa voimakkaasti ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kehittämiseen. Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto on jo tehnyt avauksia Venäjän suuntaan mutta lisäksi energiatekniikan kehittämiselle ja edistämiselle on luotava riittävät edellytykset. Meidän täytyy turvata oppilaitosten olemassaolo
maakunnassamme ja edistettävä niiden toimintaa siten, että niiden olemassaolo ja kilpailukyky säilyvät myös tulevaisuudessa.
Yhtälailla panostusta ja pohdiskelua kaipaa myös ammatillinen koulutus.
Ongelmallista on myös se, että nuoret hakeutuvat aloille,
jotka ovat houkuttelevia ja muodikkaita, mutta joilla työllistyminen voi olla hankalaa. Toisaalta mm. sosiaali- ja terveysalalla olisi tilaa osaaville tekijöille. Halukkuus ei vastaa
tarpeeseen, joten sosiaali- ja terveysaloja on saatava houkuttelevammiksi.

Yrittäjän alkutaival on kivinen
Pienyrittäjäksi ryhtyvä joutuu kohtaamaan
monia vaikeuksia toimintansa alkuvaiheessa.
Jouni Kempin yrittäjäveli Ismo Kemppi avasi traktorien huoltokorjaamon vuonna 1993.
Hän ei silloin vielä osannut odottaa kaikkea,
mitä eteen tuli.
– Aluksi on vaikeaa, kun on hirveästi menoja
eikä raha ole vielä lähtenyt kiertämään. Pääomaa pitää olla, jotta pystyy maksamaan kaikki kulut. Yrityksessäni meni arviolta vuosi, että
homma lähti pyörimään, Kemppi muistelee.
Kempin mielestä merkittävä huoli kohdistuu
yrittäjän omaan jaksamiseen. Mies itse joutui
tahkomaan jopa 13 tunnin työpäiviä.
– Se hankaloittaa entisestään jos ei ole min-

käänlaista kokemusta yrittäjyydestä ja itse
alasta. Burnoutin riski on suuri. Raha on tehtävä keinolla millä hyvänsä, vaikka tekemällä
itse pitkiä päiviä.

– Sellaiset, ketkä rupeavat yrittäjäksi eivät ehkä tajua taloudellista riskiä. Voi olla että he
selviävät kahdesta kolmeen vuotta, mutta eivät enempää.

Kempin yritykseen palkattiin ensimmäinen
työntekijä vasta parin vuoden jälkeen aloittamisesta. Nykyään 23 henkeä työllistävällä
traktorihuoltofirmalla menee hyvin. Silti uuden
työntekijän, erityisesti nuoren, palkkaaminen
arveluttaa.

– Uusille työntekijöille pitää maksaa palkka,
vaikka heillä ei ole välttämättä työhön tarvittavaa
koulutusta. Oppisopimuksella yrittäjä saa 25 euroa
kuukaudessa ja sillä pitäisi kouluttaa työntekijä siihen hommaan.

Kempin mielestä yrittäjät
eivät saa riittävästi tietoa
heille myönnettävistä tuista. Eikä hänellä riitä aika
perehtyä niihin.

Peruskoulutuksen tuntijakoa ja opetussuunnitelmaa on
Kempin mielestä tarkasteltava uudelleen.
– Alueen tarpeet huomioiden toinen kotimainen kieli pitäisi
olla valinnainen. Ruotsinkielen osaamisen tarve on alueellamme vähäinen. Sen sijaan Venäjä palvelisi tarpeitamme
enemmän kuin ruotsi.

Ismo Kempin yrityksen Joensuun toimipiste sai kunniamaininnan vuoden 2010 sopimushuoltajana.

– Oppisopimus sitouttaa
kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. Sitä ei pysty lopettamaan kesken, vaikka
huomaisi, ettei hänestä ole
siihen hommaan.
Maksaja: Kauskilan paikallisyhdistys

Jouni Kemppi

Rehti Toimija
Jouni Kemppi
jouni.kemppi@pp.inet.fi
✆ 0400 926484
Jouni Kemppi
Annikkalantie 75,
54310 Hytti.
www.jounikemppi.com.
Vaalitili:
Kauskilan
Paikallisyhdistys / Vaalitili
EKOP 562009-2320354;
FI9456 2009 2032 0354
Facebook

Luottamustoimet
Lappeenrannan kaupunki:
• Valtuuston jäsen 2001 lähtien
• Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan puheenjohtaja 2009
lähtien
• Pien-Saimaa-kunnostusprojektin
ohjausryhmän jäsen 2009-2010
• Pien-Saimaa-kunnostusprojekti
2:n seurantaryhmän puheenjohtaja
2010 lähtien
• Lappeenrannan Energia Oy:n hallituksen jäsen 2009 lähtien

• Koulutuslautakunnan jäsen 20012004
• Lasten ja nuorten hyvinvointi työryhmän jäsen 2001-2008

Jouni Kemppi • jouni.kemppi@pp.inet.fi • www.jounikemppi.com.
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• Ilmasto-ohjelman seurantaryhmän
puheenjohtaja 2009 lähtien

• Kasvatus- ja opetuslautakunnan
puheenjohtaja 2005-2008
• Liikuntapoliittisen ohjelmatyöryhmän varapuheenjohtaja 2007-2008
Maakunta:
• Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja
2009 lähtien
• Etelä-Karjalan laskettelukeskuksen
kiinteistöyhtiön hallituksen jäsen
2001-2008
• Maakuntavaltuuston jäsen 20052008
Keskusta:
• Keskustan Kauskilan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 2000 lähtien
• Keskustan Karjalan piirin piiritoimikunnan jäsen 2002-2010
• Keskustanaisten Karjalan piirin
johtokunnan jäsen (piirin edustaja) 2010
• Keskustan puoluevaltuuskunnan Karjalan piirin edustaja 2004
- 2010
• Keskustan puoluevaltuuston Karjalan piirin edustaja 2010 lähtien
• Keskustan Lappeenrannan kunnallisjärjestön varapuheen-johtaja
2007 lähtien
• Keskustan Lappeenrannan valtuustoryhmän puheenjohtaja 2009
lähtien

ARVONTALIPUKE

Arvotaan kaksi kappaletta Lappeenrannan
Fysioaktiivin 100 euron arvoisia lahjakortteja

• Tiehoitokunnan puheenjohtaja
1981 lähtien

Nimi:

• Hytin VPK:n hallituksen puheenjohtaja 1990 lähtien

Osoite:

• Vapaaehtoisten palokuntien EteläKarjala työryhmän varapuheenjohtaja 2005 lähtien

Puh:

• Työsuojeluvaltuutettu 1999-2007
• Käräjäoikeuden lautamies 20012008
Maksaja: Kauskilan paikallisyhdistys

✁

Muut luottamustehtävät:

Palautus Jounin vaalitapahtumien yhteydessä tai postittamalla osoitteeseen 			
Jouni Kemppi, Annikkalantie 75, 54310 HYTTI. Seuraa tapahtumia lehti-ilmoittelusta
ja nettisivuilta. Arvonta tapahtuu Lappeenrannan Oleksilla 16.4.2011 klo 12:00.

