Moi!
Olen Anita Korhonen, 48 vuotias tullitarkastaja
Siilinjärveltä. Työssäni olen viihtynyt yli 20 vuotta ja
viimeiset kymmenen vuotta olen tehnyt tullivalvontaa
Savo-Karjalan liikkuvassa ryhmässä. Olet saattanut
seurata työtäni ”Suomen tulli” tv-sarjassa.
Mainittavin saavutukseni on kaksi kultaista lähes teiniikäistä tyttöä. Olen eläinrakas; kahden kissan ja Remu
-koiran lisäksi hoidettavanani ovat kaksi omaa
hevosta. Harrastuksiini tällä hetkellä kuuluu uinti
muutaman kerran viikossa. Lisäksi innostuin
hyppyrimäen portaiden kipuamiseen Siilinjärven
”Patakukkuloilla” ja koiran kanssa lenkkeilyyn sen
mahtavissa maastoissa.
Miksi lähdin mukaan politiikkaan? Jos rehellisiä ollaan, niin työkaverini ja ystäväni antoivat sen
ensimmäisen potkun peffalle. Heidän mielestään olen juuri sen verran suoraselkäinen ja kovasuinen,
että olisin omiani pitämään heikompien ihmisten puolta Arkadianmäellä. Pitkään, pitkään harkittuani
aloin pyöritellä asiaa mielessäni. En vain löytänyt oikeaa puoluetta ja olenkin sen verran oman tieni
kulkija, etten koe nykyisten puolueiden ryhmäkuria omanani; varsinkin kun kaikki niiden ajamat asiat
eivät ole itseni hyväksymiä mielipiteitä.
No, huhtikuussa 2018 kiinnitin heti huomiota Harkimon kritiikkiin nykyisen päätöksenteon ”tilataksi
-systeemistä” ja koin hänessä olevan paljon samaa mitä itsessänikin eli kritisoin kaikkia ”hyvä veli”
-järjestelmiä. Siispä rupesin seuraamaan Liike Nyt -ryhmän toimintaa ja ajatuksia. Ja tässä sitä nyt
ollaan, Liike Nyt kansanedustajaehdokkaana!
Liike Nyt ei ole puolue ja sen kuusi periaatetta ovat: huolenpito jokaisesta, yrittäjyys, Eurooppa
myönteisyys, yksilön arvostaminen, ilmastonmuutoksen torjuminen ja markkinatalous. Liike muuttaa
yhteiskunnallista päätöksentekoa niin, että kaikki ihmiset voivat osallistua netissä tapahtuviin
äänestyksiin pitkin matkaa isoimmista asioista, jotka ovat kulloinkin päätettävänä eduskunnassa.
Sivuillamme www.liikenyt.fi saat aina tietoa päätöksenteon pohjaksi ja äänestyksiin pystyt
osallistumaan rekisteröitymällä sivuillamme. Liikkeen kansanedustajat ovat velvoitettuja
äänestämään eduskunnassa nettiäänestysten mukaisesti. Muista asioista eduskuntaryhmä päättää
yhdessä eli meillä ei ole ”tilataksi -määräyksiä”. Muutoin saammekin ajaa meille tärkeitä asioita
vapaasti, kunhan ne eivät ole ristiriidassa kuuden pääperiaatteen kanssa.
Ja mitkä ovat minulle tärkeitä asioita? Vanhusten kohtelu joissakin hoitolaitoksissa on retuperällä.
Heidän perusoikeuksiaan poljetaan sitomalla tuoleihin tai sänkyihin, lukitsemalla huoneiden ovet,
jättämällä ulkoilut pois, hygienian puutteella ja ravinnon heikkoudella. Vanhuksia lääkitään
rauhoittavilla kevyemmän hoitotaakan vuoksi, koska laitoksissa ei ole tarpeeksi hoitajia. Olen kuullut
omaisilta, kuinka heidän rakkaansa on lyhyiltäkin hoitojaksoilta tullessaan huonosti syönyt ja
nuokkuva kovan lääkityksen vuoksi. Mielestäni laitoksiin pitäisi saada kunnollinen ja kattava
valvonta! Vanhusten kaltoinkohtelun lopettaminen laitoksissa on kampanjassani ykkösasia!
Toinen itselleni tärkeä asia on pienituloisten eläkeläisten köyhyys. Hallitus on vuosia jäädyttänyt
eläkkeiden indeksit, jolloin eläkkeet eivät pysy muiden hintojen mukana. Lisäksi mielestäni
pienimmät eläkkeet pitäisi saada tasoltaan sellaiseksi, ettei ihmisten tarvitse alentua toimeentulotuen

hakurumbaan. On ihmisarvon vastaista ja yksityisyyden suojan loukkaamista, että henkilö joutuu
tilittämään tulonsa ja menonsa viranomaiselle saadakseen riittävän perustulon. Pienimmät eläkkeet
pitäisi nostaa tasoltaan sellaisiksi, ettei toimeentulotuen hakeminen ole sääntö vaan poikkeus.
Työssäni tullilla olen nähnyt, mitä huumausaineet tarkoittavat ja kuinka helposti nuoret joutuvat
niiden pariin. Lisäksi olen huolestunut tämän hetken yleisestä turvallisuudesta, minkä vuoksi
haluankin pitää turvallisuusviranomaistemme puolta, kun asioista päätetään valtakunnan tasolla ja
rahaa kolmannelle sektorille jaetaan.
Työni ohessa suoritan oikeustieteen opintoja Itä-Suomen yliopistossa ja tavoitteeni onkin valmistua
oikeustieteen maisteriksi. Tätä kautta olen tutustunut aikuisopiskelijoiden tukiin ja toivoisinkin, että
heidän tukensa palautettaisiin kestoltaan vähintään sille tasolle, mitä se ennen ”kiky-kirvestä” oli.
Tämän hetkisellä aikuiskoulutustuen pituudella eli 15 kuukaudella ei yliopistotasoista tutkintoa
suoriteta. Päättäjämme puhuvat koulutuksen puolesta, mutta kuitenkin toimivat teoissaan sitä vastaan.
Mistä rahat kaikkeen? Liike Nyt ajaa puolue- ja yritystukien poistamista. Ne ovat jopa 8 miljardia
vuosittain. Valtion eläkemenot kaikkiaan ovat noin 5 miljardia vuodessa, joten tukirahoille olisi kyllä
muutakin ja parempaa käyttöä…kuten esimerkiksi vanhustenhoidosta tehtyjen leikkausten
paikkaukseen!
Nämä ovat asioita, joihin keskityn kampanjassani. Mitään en halua luvata, koska lopulta yhden
ihmisen mahdollisuus vaikuttaa on pieni. Mutta lupaan pitää ääntä, jotta joskus asiat korjaantuisivat
ja hallitusvastuussa olevat heräisivät ”köyhän sorto” -politiikassaan ajattelemaan myös heikompia. Ja
kuka ties, tarpeeksi suurella kannatuksella myös Liike Nyt voi joku päivä olla hallitusvastuussa!
Ennen eduskuntavaaleja Liike Nyt äänestäjät päättävät jokaisen kuuden pääperiaatteen sisältä
tärkeimmät näkökulmat, joita ajamme aktiivisesti eduskuntatyössämme tulevalla kaudella.
Voit seurata minua sosiaalisessa mediassa ja aion pistäytyä myös turuilla ja toreilla Teitä tapaamassa!
Vaikka en kaikkea tiedäkään, niin kuuntelen kyllä tarkalla korvalla ja otan asioista mieluummin
selvää ennen kuin niistä huutelen… Näkemisiin ja jäädään kuulolle!
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