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Hallitus, onko Facebook-tilini enää turvassa?
Nuoret haastoivat
päättäjät eduskunnan
täysistunnossa
Matilda Byholm
Somaya Lehtinen
PERJANTAINA eduskuntatalossa
kokoontui Nuorten parlamentti,
joka pani ministerit tiukoille.
Kysymyksiä esittivät Ilari Salmi
keravalaisesta Sompion koulusta, Iina Nurmela laukaalaisesta
Lievestuoreen koulusta, Kimmo
Niinimäki Laihian keskuskoulusta, Felix Linnarinne espoolaisesta Leppävaaran koulusta, Sofia Gabriella Hassinen jyväskyläläisestä Tikkakosken koulusta ja Yannick Dunlop kuopiolaisesta Neulamäen koulusta.

Opetetaanko tulevaisuuden
koulussa tarpeeksi tiedon
hankkimista ja yrittämistä?
”Osoitatte juuri sen tien, mihin
Suomen koulutuksen pitäisi viedä. Muutoksia ja koulu-uudistuksia onkin tulossa. Digitalisoituminen on haaste, ja lisäksi on
mietittävä, mitä aineita pitäisi
opettaa.”
Opetusministeri
Krista Kiuru (sd)

Mitä ratkaisuja hallitus aikoo
tehdä toisen asteen opiskelijoiden asumisolosuhteiden helpottamiseksi?
”Tällä viikolla hallituksen kehitysriihessä on sovittu valtion
tuen
lisäämisestä
nuorisoasuntoihin. Tämä johtaisi varmasti siihen, että opiskelija- ja
nuorisoasuntoja tulisi enemmän
ja vuokrahinnat laskisivat.”
Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen (sd)

Ilari
Salmi

Iina
Nurmela

Onko Facebook-tilini enää
koskaan turvassa?
”Eduskunnassa on tällä hetkellä
käsiteltävänä hyvin iso lakiehdotus nimeltä tietoyhteiskuntakaari. Sen pykälien mukaan jatkossa myös Facebookin ja Googlen ylläpitäjät olisivat velvollisia
huolehtimaan tietoturvallisuudesta.”
Asunto- ja viestintäministeri
Pia Viitanen (sd)

on
kuitenkin
keskeytettynä
Ukrainan kriisin takia.”
Sisäministeri
Päivi Räsänen (kd)

Ovatko viisumivapauden
tuomat riskit este sille,
että Suomi voisi aktiivisesti
ajaa viisumivapautta EU:n ja
Venäjän välillä?
”Prosessi on ollut meneillään jo
vuodesta 2003. Suomi on
suhtautunut hankkeeseen myönteisesti. Tällä hetkellä prosessi

Miten hallitus aikoo vaikuttaa
nuorten lisääntyneisiin huumekokeiluihin?
”Varsinkin kannabiksessa on
menty väärään suuntaan. Valistusta asiasta tulisi edistää kouluterveydenhuollossa, ja huumeiden käytön vaaroja ja myös
laittomuutta tulisi korostaa.

”Mitä matalammat rajat Euroopassa on, sitä parempi. Muutokseen pitää valmistautua, mutta
tarkkaa päivämäärää ei voi tietää.”
Ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Alexander Stubb (kok)
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Missään kovin pahassa tilanteessa emme vielä ole, ja toivoakseni
emme sellaiseen joudukaan.”
Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen (sd)
Miten tulevaisuudessa aiotaan
toimia, jotta maakuntien nuoret
voitaisiin työllistää kotiseudullaan eivätkä he syrjäytyisi?
”Tällä hetkellä Suomessa on
noin 90 000 nuorta, jotka eivät
ole koulussa tai töissä. Suomessa
on kuitenkin paljon kasvavia
aloja, joille syntyy uusia työpaikkoja.”
Työministeri
Lauri Ihalainen (sd)
G Kirjoittajat kuuluvat pääkaupunkiseudun Nuorten ääni
-toimitukseen.
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Nuorten
parlamentti
A Joka toinen vuosi järjestettävä tapahtuma, jossa
8.–9.-luokkalaiset ympäri
Suomen saavat tutustua
valiokuntiin sekä pääsevät
tapaamaan kansanedustajia
ja ministereitä.
A Koulujen oppilasedustajat
osallistuvat myös täysistuntoon.
A Järjestettiin ensimmäisen
kerran vuonna 1998.
A Verkkosivut osoitteessa
nuortenparlamentti.blogspot.fi.

Helsingin Sanomat, 30.11.2013:

”Suoraan jättiläisten joukkoon”
”Civic Toureriin mahtuu paljon tavaraa,
mutta se ei näy ulkomuodossa.”
AutoBild Suomi, 4.12.2013:

”Muunneltavuuden juhlaa”

”Koeajettu 1.6 i-DTEC turbodiesel vääntää
kunnolla alakierroksilta ja antaa riuskan
300 Nm väännön.”
IltaSanomat, 29.11.2013:

”Harkittua tilankäyttöä”

VEHO HERTTONIEMI
Mekaanikonkatu 14,
Helsinki
puh. 010 569 3436

”Perheautosta on tehty
vauhdikkaan näköinen
ja massasta erottuva.”

VEHO OLARI
Piispankallio 2, Espoo
puh. 010 569 2554
Varaa huolto helposti
puh. 010 569 8080

Uudessa Civic Tourerissa yhdistyy
urheilullisuus ja luokkansa suurimmat tilat.
Uutuusmalli Civic Tourer farmarissa tyylikäs ja erottuva muotoilu yhdistyy hämmästyttävällä tavalla luokkansa suurimpaan
tavaratilaan. Civic Tourerissa kohtaavat myös vääntävä teho ja pieni kulutus, alkaen 3,8 l/100 km CO2-päästöjen ollessa
vain 99 g/km. Samoin varustelu on ennen näkemätön luokassaan, kuten esimerkiksi ADAS-ajoturvallisuusjärjestelmä.
Honda Civic Tourer 1.8 Comfort, autoveroton hinta 18.041 €, autovero 5.599,33 €, kokonaishinta 23.640,33 € + toimituskulut 600 € = 24.240,33 €,
CO2-päästöt 146 g/km, EU-keskikulutus 6,2 l/100 km. Kuvan auto erikoisvarustein.
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Ostimme loppuerän vm. 2013 autoja – Veho 75 -juhlatarjouksissa etu jopa tuhansia euroja!

CR-V 4WD alk.

33.990 €

sis. met.värin ja toim.kulut 600 €

Jazz Hybrid CVT
automaatti alk.

19.990 €

sis. met.värin ja toim.kulut 600 €
302 64 €
kulut 600 € = 38
CR-V 2
2.0
0 4wd Comfort
Comfort, autoveroton hinta 26
26.838
838 € + a
arvioitu autovero 10.864,64 € = 37.702,64 € + toim
toim.kulut
38.302,
€. CO2-päästöt 173 g/km
g/km, EU-keskikulutus 7,4 l/100 km.
Jazz Hybrid 1.3 Elegance CVT, autoveroton hinta 19.559 € + arvioitu autovero 3.787,53 € = 23.346,53 € + toim.kulut 600 € = 23.946,53 €. CO2-päästöt 104 g/km, EU-keskikulutus 4,5 l/100 km.
Autot ovat uusia ja ajamattomia. Kuvien autot erikoisvarustein.

www.veho.fi

MYYNNIN
AJANVARAUS

Ota yhteyttä,
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Puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin: kotimaan kiinteänverkon lankaliittymästä 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (sis. alv
24 %), matkapuhelinliittymästä 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/
min (sis. alv 24 %).
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