
Kuka on uussuomalainen?

Uussuomalainen on maahanmuuttaja, 
joka on saanut tai aikoo saada Suomen 
kansalaisuuden. ”Uussuomalainen” on 
myös tämä lehtisen nimi. Tämän 
julkaisun avulla tiedotamme 
ajankohtaisista asioista. 
Tässä ensimmäisessä numerossa ovat 
aiheina työpaikkojen saaminen 
uussuomalaisille, ja eduskuntavaalit 
2007.

Eduskuntavaalit

Äänioikeus on kaikilla vähintään 18 
vuotta täyttäneillä, joilla on Suomen 
kansalaisuus. Tarkista, oletko saanut 
postissa kirjeen, jossa lukee: 
”EDUSKUNTAVAALIT 2007 
ILMOITUS ÄÄNIOIKEUDESTA”
Siitä löytyy äänestyspaikan osoite, ja 
muita tärkeitä tietoja. Se kannattaa 
ottaa mukaan, kun menee äänestämään. 
Lisäksi täytyy olla mukana 
henkilökortti, ajokortti tai passi. 
Vaalipäivä on sunnuntai 18.3.2007. 
Ennakkoäänestys on 7.-13.3.2007.

Vain yksi uussuomalainen 
ehdokkaana

Varsinais-Suomen äänestysalueella on 
vain yksi uussuomalainen ehdokas: 
Andi Mwegerano. 
Nyt uussuomalaisilla on mahdollisuus 
saada oma edustaja eduskuntaan, koska 
äänet voidaan keskittää yhdelle 
ehdokkaalle. Näin hyvää tilaisuutta ei 
ole ollut ehkä koskaan aikaisemmin. 
Jokaisen kannattaa siis käydä 
äänestämässä.
 
Työpaikkoja uussomalaisille!

Miksi uussuomaisista on niin suuri osa 
työttöminä? Kysyimme asiaa 
kansanedustajaehdokas Andi 
Mwegeranolta, ja näin hän vastasi: 
Yksi suuri syy uussuomalaisten 
työttömyyteen on huono kielitaito. Jos  
työpaikkaa hakee kaksi henkilöä, joista  
toinen osaa suomea hyvin, ja toinen 
huonosti tai ei ollenkaan, niin miten 
käy? Työpaikan saa se, joka osaa hyvin 
suomea. Jokaisella uussuomalaisella
pitäisi olla mahdollisuus päästä 
Suomen kielen koulutukseen. Valtion 
pitäisi myös maksaa työnantajalle
riittävä korvaus siitä, että työnantaja 

palkkaa töihin huonosti suomea
osaavan henkilön. Harjoittelupaikkoja 
olisi saatava myös enemmän. Kun saa 
työkokemusta harjoittelupaikasta, on 
helpompi päästä vakinaiseen työhön.

Kuka on Andi Mwegerano?

Tansaniassa syntynyt Andi Mwegerano 
on opiskellut Odessassa diplomi-
insinööriksi, ja on ollut yli 
20 vuotta töissä Nokialla. 
Kielitaito on 
monipuolinen: Suomi, 
englanti, venäjä, swahili ja 
ha-kieli. Tarkempia tietoja 
löytyy osoitteesta 
www.mwegerano.com.
Andin ehdokasnumero on 48. 
Puolue on Suomen suurin puolue, eli 
Suomen Keskusta. Andi tunnetaan myös 
Salo Marathon Club ry:n perustajana. 

NEWSLETTER FOR NATURALIZED 
FINNS AND FOREIGNERS

This newsletter is meant to promote open 
discussion and find solutions to the issue 
that are facing naturalized Finns and 
foreigners living in Finland. The term 
“uussuomalainen” is used here in the 
content of identification of naturalized 
Finns and foreigners who are considering 
taking citizenship of this country.

This first newsletter will concentrate on 
the upcoming Finnish parliament election 
next month.  Pre-elections dates are from 
7th to 13th of March 2007 and main day 
for the elections is 18th of March 2007. 
Make sure that you have received your 
voting card for the elections.

In this election of 2007 only one 
naturalized Finnish candidate is standing 
in the whole of southwest Finland 
(Varsinais-suomi): Andi Mwegerano. 
Now you all have a chance to concentrate 
your votes for your only representative in 
the whole region. Such a chance has 
never existed before so don’t let it go 
unutilized.

Jobs for naturalized Finns 
and foreigners!

Why is there a high percentage of 
unemployment among naturalized Finns 
and foreigners?
The language barrier? Yes, but the
government should set a clear support

program for foreigners and naturalized
Finns to get jobs and built our nation 
together. 

Who is Andi Mwegerano?

Tanzanian native, Finnish citizen since 
1995
A father of 4 children
M.Sc(Eng.)Telecommunications
Working for Nokia > 20 years
A founder of Salo Marathon Club 
Association  
Language skills: Finnish, English, 
Russian, Swahili and Ha
More about him: www.mwegerano.com
Andi’s candidate’s number is 48 and he is 
member of the Finnish Central Party 
(Suomen Keskusta), the biggest party in 
Finnish parliament.

Андерсон (Анди) Мвегерано, родился 
в Танзании, после окончания школы за 
хорошие успехи был направлен на 
обучение в Советский Союз. Окончил 
институт Электротехнической связи в 
городе Одесса. 
В 1985 году, после института, прибыл 
на практику на фирму Mobira в городе 
Сало. В настоящее время работает 
инженером на Nokia уже более 20 лет. 
Гражданин Финляндии с 1995 года. 
Андерсон Мвегерано основал клуб 
марафона в Сало в 2001 году и 
принимал активное участие в 
организации многих марофонов в 
городе. С 2005 года является членом 
городского совета управления. 
Выдвинул ряд практических 
предложений, касающихся жизни 
города Сало.
Политическая партия - Suomen 
Keskusta. Балотируется на выборах под 
кандидатским номером 48. 
Одним из важнейших пунтов его 
выборной  программы является 
улучшение положения в обществе 
”новых финнов” ( uussuomalainen). То 
есть тех людей, которые приехали в 
Финляндию и получили здесь 
гражданство или хотят сделать это. 
Обеспечение им равных прав при 
устройстве на работу и возможности 
принятия участия в общественной 
жизни. 
Более подробную информацию об 
Андерсоне можно получить на сайте 
www.mwegerano.com
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