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TUKHOLMA. Painostus kasvaa
TV Finlandin saamiseksi osaksi
Ruotsin julkisen palvelun tarjon-
taa. Listalle, jolla vaaditaan, että
Suomen television ohjelmat on
voitava nähdä yhtäläisin ehdoin
koko Ruotsissa, on kertynyt yli
5000 nimeä. Asiasta käydään
keskusteluja myös Ylen kanssa.

– Me emme aio hellittää. Emme

anna periksi vaatimuksellemme
ennen kuin TV Finlandin kaikki
ohjelmat taas näkyvät Ruotsissa,
sanoo (s) kansanedustaja ja valtio-
päivien ruotsalaissuomalaisen yh-
distyksen puheenjohtaja Raimo
Pärssinen. 
Suomen television näkyvyys

Ruotsissa on tasavertaisuus kysy-
mys. Pärssisen mukaan ruotsin-
suomalaisilla on oltava yhtä laajat

mahdollisuudet seurata Suomen
television ohjelmia TV:stä Ruot-
sissa kuin suomenruotsalaisilla on
Ruotsin television katsomiseen
Suomessa.

TV Finlandin takaisin saaminen on
vuoden haaste valtiopäiväyhdis-
tykselle.
– Olemme yhdistyksessä tasan

yhtä mieltä yli puoluerajojen siitä,

että ohjelmien on näyttävä Ruot-
sissa.
Yhdistykseen kuuluu 50 valtio-

päivillä työskentelevää suoma-
laistaustaista henkilöä. Heissä
on valtiopäiväedustajia eri puo-
lueista ja virkamiehiä. Yhdistyksen
sihteerinä toimii Anne Mattila-
Wass.

MARJA SIEKKINEN

Suomi 
edelleen 
kärjessä 
lehdistön-
vapaudessa
Suomen lehdistö on
maailman vapain, arvioi
Toimittajat ilman rajoja
-järjestö vuosittaisessa
lehdistönvapausvertai-
lussaan. Ykkössija on
Suomelle jo neljäs
perättäinen.
Seuraavilla sijoilla

ovat Hollanti ja Norja.
Vertailun 180 maasta

viimeisiksi sijoittuivat
Pohjois-Korea, Turk-
menistan ja Eritrea.
Raportin mukaan

konflikteilla on suuri
vaikutus lehdistönva-
pauteen. Tämä näkyy
esimerkiksi Syyriassa ja
Egyptissä, joissa toimit-
tajien olot ovat olleet
tukalat.
Vakoilukohuissa

ryvettynyt Yhdysvallat
putosi vertailussa yli
kymmenen paikkaa
sijalle 46. Raportti
moittii maata siitä, että
lehdistönvapaus on
joutunut ahtaalle kan-
sallisen turvallisuuden
nimissä.
Lista perustuu kyse-

lyyn maiden oloista
esimerkiksi tiedotusvä-
lineiden riippumatto-
muuden ja lainsäädän-
nön osalta. (STT)

Musiikin 
harrastaminen
tekee hyvää
aivoille
Musiikkiharrastukset
näyttävät muokkaavan
aivoja myönteisellä
tavalla.
Muusikkojen aivojen

on osoitettu reagoivan
muita voimakkaammin
ääniin. Psykologian
maisteri Vesa Putkisen
väitöstutkimuksen
mukaan eroja äänien
erottelussa selittää
pikemmin harjoittelu
kuin synnynnäiset
seikat. Soittoharrastuk-
sen avulla lasten her-
mostollinen äänien
käsittely tehostuu.
Jo pelkästään laula-

minen, tanssiminen ja
muiden musiikkileikki-
en leikkiminen kotona
näyttäisi kehittävän
tarkkaavaisuutta ja
kykyä erotella ääniä.
– Tulokset viittaavat

siihen, että tällainen
epämuodollinen musii-
killinen toiminta on
yhteydessä aivojen
toiminnan tehostumi-
seen taaperoiässä,
Putkinen sanoo.
Tästä voi olla hyötyä

yleisemminkin äänien
prosessoinnissa.
Putkinen väitteli

Helsingin yliopistossa
tiistaina. (STT)

Valtiopäivien ruotsalaissuomalaisen yhdistyksen joukkoa: Sven-Erik Bucht, Virpi Torkkola, Raimo Pärssinen, Anne Mattila Wass, Staffan Anger ja Per Svedberg. 

KU
VA: M

ARJA SIEKK
IN

EN

Valtiopäiväyhdistys tiukkana:

TV Finland ilmaiseksi
koko Ruotsiin

GÄVLE. Sosiaali-
demokraattien kansan-
edustaja Raimo Pärssi-
nen puhui täydelle sa-
lille pitkäaikaistyöttö-
miä. Luennon pääai-
heina olivat työttömyys
ja tasa-arvo, mutta
yleisöä muistutettiin
myös äänestämisen
tärkeydestä. 

Gävlen Medborgarskola-
nilla paikalle kerääntynyt
yleisö koostuu pääasiassa
ns. Fas 3- ohjelmaan kuulu-
vista pitkäaikaistyöttömis-
tä. Kokeneena puhujana
Pärssinen saa hyvän kon-
taktin kuulijoihinsa. 
– Mitkä asiat ovat teille

erityisen tärkeitä? hän ky-
syy. 
– Työ! huudetaan heti

useammalta taholta. 
Gävlen työttömyystilan-

ne on maan synkimpiä ja
jotkut kuulijoista kertovat
kuinka pahasti ovat petty-
neet järjestelmään. 
Pärssisenkin tuomitse-

maa Fas 3:a on moitittu jo
pitkään tehottomaksi,
työnhakijalle jopa haitalli-

seksi. Sosiaalidemokraatti-
en tarkoitus onkin lakkaut-
taa koko ohjelma ja saada
Ruotsin työttömyys koko
EU:n alhaisimmaksi vuo-
teen 2020 mennessä. Suun-
nitelma herättää kuulijois-
sa kiinnostusta, mutta sa-
malla on aistittavissa epä-
varmuutta. Yleisö esittää
kysymyksiä, joista heijas-
tuu huoli huomisesta. 
Miten paljon sinä voit oi-

keasti vaikuttaa asioihin? 
– Olen yksi monesta,

mutta osaan paiskia töitä.
Jokainen ääni vaaleissa vai-
kuttaa, Pärssinen lupaa. 
Hän on huolissaan alhai-

sista äänestysprosenteista
ja kannustaakin siksi kaik-
kia antamaan äänensä tule-
vissa vaaleissa. 
– Kuka aikoo jättää ää-

nestämättä? Pärssinen ky-
syy. 
Kysymys saa yleisön kuis-

kuttelemaan, mutta kukaan
ei uskalla nostaa kättään.

Myös tasa-arvo on Pärssi-
selle ja feministiseksi puo-
lueeksi itsensä tunnustavil-
le sosiaalidemokraateille
tärkeä asia. Pärssinen ker-
too kiinnittäneensä huo-
miota naisten työoloihin jo
työskennellessään Hofor-
sin tehtaalla. 
– Naisilla on keskimää-

rin miehiä paremmat todis-
tukset ja korkeampi koulu-
tus, mutta siitä huolimatta
he saavat vähemmän palk-
kaa. Ruotsissa nainen tie-
naa elämänsä aikana 3,6
miljoonaa kruunua vähem-
män kuin mies, Pärssinen

kertoo. 
– Toivon, että se saa kaik-

ki naiset täällä vihaisiksi!
Eturivin naiset nyökyttele-
vät päätään.

Mikä tekee sinusta muita
poliitikkoja uskottavam-
man? yleisöstä kysytään vii-
meiseksi. 
– Tuohon on vähän vai-

kea vastata, mutta minä
olen minä, tulen mistä tu-
len. Vanhana metallityön-
tekijänä olen täysin sitoutu-
nut työhöni ja olen valmis
raatamaan sen puolesta mi-
hin uskon, Pärssinen sanoo. 
Hän uskoo, että yhdessä

suuretkin muutokset ovat
mahdollisia. 

MILKA HAKKARAINEN
NISKALA

Raimo Pärssinen luennoi Gävlen pitkäaikaistyöttömille

Raimo Pärssinen. KUVA: RS ARKISTO


