
toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ
Perussuomalainen 

1/2019

KUN puhutaan vaalivaikuttamisesta, 
tarkoitetaan lähinnä joko hyökkäyk-
siä teknisiin järjestelmiin tai ns. vale-
uutisten levittämistä, pääosin sosiaa-
lisen median alustoilla. 

Vaan eräs näkökulma puuttuu tyys-
tin, nimittäin se, että näkyvyyden es-
täminen äänestäjille on vaikuttamista 
suurimmillaan. Se on puhtaasti pyr-
kyä vaalisensuuriin ja siten länsimai-
sen yhteiskunnan ehkä tärkeimmän 

Suomessa heräillään siihen, että aina ei lintukodossam-
mekaan vältytä maailman ikäviltä ilmiöiltä. Yksi herätys 
on mahdollinen ulkoinen vaalivaikuttaminen, ellei peräti 
vaalihäirintä, meidän omissa vaaleissamme, varoittaa Pe-
russuomalaisten Hämeen piiri.

Perussuomalaisten Hämeen piiri:

suunta, josta vaikuttamispyrkimyksiä 
tulee. Facebookin osalta voi turval-
lisesti olettaa, että tilien sulkemiset 
ovat tapahtuneet kotimaisin voimin, 
koska reagoijien suomenkielentaitoi-
suus on natiivipuhujan tasolla. Miksi 
muuten yhdenkään toisen puolueen 
eduskuntavaaliehdokkaat eivät ole 
päätyneet mielivaltaisen estokampan-
joinnin kohteeksi? 

Sulkemispäätöksiä ei ole tehnyt te-
koäly, vaan jotakin totalitaarisen sen-
suurin ideologiaa ajaneet ihmiset. Yh-
teiskunnalliset kipupisteet eivät katoa 
yrityksillä kieltää julkinen keskustelu. 

Piiri teki henkilövalintoja
Perussuomalaisten Hämeen pii-

Vaalihäirintää tehdään Suomessakin

arvon, sananvapauden, loukkaamista. 

Perussuomalaiset 
halutaan vaientaa?

Perussuomalaisten eduskuntavaa-
liehdokkaiden Facebook-tilejä on es-
tetty esimerkiksi ”suo, kuokka ja Jus-
si” -tyyppisen retoriikan vuoksi, eli 
täysin mielivaltaisesti.

On selvää, että Venäjä ei ole ainoa 

ri teki henkilövalintoja vuoden 2019 
järjestäytymiskokouksessaan Hollo-
lassa. Kokouksessa valittiin mm. va-
rapuheenjohtajisto, taloudenhoita-
ja sekä piirin sihteeri. Ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Ant-
ti Salminen (Loppi), toiseksi Marko 
Heino (Heinola) ja kolmanneksi Jari 
Heikkinen (Riihimäki). 

Taloudenhoitajaksi valittiin Päi-
vi Granlund (Lahti) ja piirisihteerik-
si Samuli Vesioja (Janakkala). Perus-
suomalaisten Hämeen piiriä johtaa 
Mira Nieminen (Janakkala).

■ TEKSTI JA KUVA 
      PS HÄMEEN PIIRI

Kuvassa hämäläisiä eduskunta-
vaaliehdokkaita: Saija Granlund, 
Vesa Mäkinen, Lulu Ranne, Jari 
Ronkainen, Antti Salminen, Jarmo 
Kalliola, Jari Heikkinen, Rami Leh-
to, Mira Nieminen, Pia Kuparinen 
ja Sari Sikkilä. Kuva: Sini Pajukangas 

Pia Pentikäinen täytti 50 vuotta

SUONENJOELLE vuonna 2007 muutta-
nut Pia Pentikäinen oli vakaasti päättä-
nyt antaa äänensä perussuomalaiselle 
ehdokkaalle seuraavan vuoden kunta-
vaaleissa. Pettymyksekseen hän huoma-
si, ettei Suonenjoella tuolloin ollut ai-
nuttakaan perussuomalaista ehdokasta, 
joten ei auttanut muu kuin liittyä puolu-
eeseen ja lähteä itse ehdolle.

- Täällä maalla ei ole hirveän helppoa 
olla perussuomalainen, keskustavaltai-
sessa kunnassa. Kun alkoivat mielipide-
palstalla lehdissä reagoimaan ja haukku-
maan, silloin tiesin, että läpi mennään, 
Pentikäinen muistelee.

Sen jälkeen Pentikäinen oli muutaman 
vuoden ainoa julkiperussuomalainen 
Suonenjoella. Sitten kiinnostuneita tuli 
lisää, ja paikallisyhdistys Suonenjoen Pe-

russuomalaiset elvytettiin kuntavaalei-
hin vuonna 2012.

- Olen perussuomalainen lasteni takia. 
Haluan säilyttää heille hyvän Suomen, 
jossa työtä tekemällä pärjää ja on tur-
vallista elää. Suomi pitäisi jättää tulevil-
le polville paremmassa kunnossa kuin se 
meille on annettu, sanoo Pentikäinen.

Tekijästä näkyjä

Projektipäällikkönä työskentelevä Pen-
tikäinen on asunut joka puolella Suo-
mea Helsingistä Rovaniemelle ja tehnyt 
monenlaisia töitä maatalouslomittajas-
ta toimistotöihin. Helsingin kaupungilla 
hän oli pitkään peruskoulun emäntänä. 
Koulutukseltaan hän on ravintolapäällik-
kö. Suurimpana ansionaan hän pitää vii-

den lapsen äitiyttä. Politiikan lisäksi hän 
harrastaa pohjapilkintää ja Lapin mat-
kailua.

Pentikäinen on myös Pohjois-Savon 
maakuntahallituksen sekä Suonenjoen 

kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jä-
sen, koulutuslautakunnan puheenjohta-
ja, Perussuomalaisten puoluehallituksen 
jäsen ja piirin puheenjohtaja.

- Piiri tipahti minulle syliin puolueko-
kouksen jälkeen toissa vuonna, kun sil-
loinen puheenjohtaja erosi puolueesta. 
Hyvin ollaan siitä noustu ja piirin tasol-
la menty paljon eteenpäin, monessakin 
suhteessa. Ainoa huono puoli on, ettei 
meillä ole nyt ainuttakaan kansanedus-
tajaa, vaan vaalityö pitää aloittaa taas 
alusta, kertoo itsekin eduskuntavaalieh-
dokkaaksi lähtevä Pentikäinen.

- Ehdokkaaksi lähteminen tuntuu hir-
veän oudolta, kun on aina tottunut teke-
mään työtä muille. Nyt sitten pitäisi siir-
tyä itse etulinjaan – muuttua tekijästä 
näkyjäksi, Pentikäinen pohtii.

Perussuomalainen-lehti ja puoluetoi-
misto onnittelevat päivänsankaria!

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PIA PENTIKÄISEN KOTIALBUMI

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja ja eduskunta-
vaaliehdokas Pia Pentikäinen juhlisti syntymäpäiviään ystävien kesken.
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Vaaralahdesta Joutsan Perussuomalaisten 
kunniapuheenjohtaja

Tossavainen palkittiin työstä 
puolueen hyväksi

Jaakko Uuksulaisen 50 vuotta 
kunnanvaltuustossa

PERUSSUOMALAISTEN Joutsan 
yhdistyksen syyskokous pidet-
tiin marraskuun lopussa. Koko-
uksessa annettiin tunnustus-
ta yhdistyksen hyväksi tehdystä 
työstä Marja ja Kai Vaaralahdel-
le. Samalla yhdistys nimesi Kai 
Vaaralahden yhdistyksen kun-
niapuheenjohtajaksi.

Vaaralahti on yksi Joutsan 
Seudun Perussuomalaiset ry:n 
perustajajäsenistä. Henkilöva-
lintoja tehtiin siten, että koko-
uksessa valittiin yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkamaan 
Saku Kaistinen. Yhdistyksen hal-
lituksessa jatkavat Jussi Lehto-
nen, Petri Salminen, Aarre Tal-
ja ja Erkki J Rantanen. Uutena 
jäsenenä hallitukseen valittiin 
Pirjo Mäkinen.

Joutsan Seudun 
Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISTEN puolue-
hallitus on myöntänyt ex-kan-
sanedustaja Reijo Tossavaiselle 
puolueen korkeimman tunnus-
tuksen, pöytastandaarin. Tossa-
vainen palkittiin aatteen ja puo-
lueen hyväksi tehdystä työstä.

Tunnustusta haki ajatuspa-
ja Suomen Perusta, joka pe-
rustettiin vuonna 2012 Tossa-
vaisen ideoimana. Hän toimi 
useiden vuosien ajan ajatuspa-
jan hallituksen puheenjohtaja-
na. Nykyisin vuosina 2011-2015 
kansanedustajana toiminut Tos-
savainen toimittaa Oikea Media 
-verkkojulkaisua.

Perussuomalainen-lehti on-
nittelee Tossavaista ansaitusta 
tunnustuksesta.

KESÄLAHDELLA 1.1.1942 synty-
nyt ja siellä koko ikänsä asunut 
Jaakko Uuksulainen aloitti uran-
sa taksiautoilijana vuonna 1963, 
eikä ole siitäkään hommasta 
vielä vetäytynyt eläkkeelle. Suo-
men Maaseudun Puolueeseen 
Uuksulainen liittyi 1960-luvun 
lopulla sedältään saamiensa 
poliittisten esitteiden innosta-
mana ja alkoi kerätä ehdokkaita 
vuoden 1968 kuntavaaleihin.

- Yksinään hankin ehdokkaat 
Kesälahdelle, ja tuohon aikaan 
piti vielä kerätä jokaiselle eh-
dokkaalle kymmenen kannat-
tajaakin. Kolme meni läpi, joista 
kepu osti yhden pois, joten jäl-
jelle jäi kaksi. Pitivät minua vä-
hän vaarallisena, joten en saa-
nut kuin lusikkalautakunnan 
paikan, Uuksulainen muistelee 
poliittisen uransa alkuaikoja.

Hajaannuksen 
vuodet

SMP:n kannatuksen kasvu 
ja vaalimenestys oli huimaa 
1960-luvun lopussa ja 70-luvun 
alussa, mutta menestyksen mu-
kana tuli myös riitoja ja hajaan-
nusta, jotka osin muistuttavat 
nykyajan tilanteesta. Uuksulai-
nen muistaa hyvin SMP:stä ir-
tautuneen Suomen Kansan Yh-
tenäisyyden Puolueen (SKYP) 
aiheuttamat ongelmat ja lyhy-
eksi jääneen poliittisen histori-
an, eikä häneltä irtoa sympati-
aa loikkareille nyt sen enempää 
kuin silloinkaan.

- SKYP:iin loikkasi meiltä kaksi, 
minä jäin valtuustoon yksin ai-
noana SMP:läisenä. Seuraavis-
sa vaaleissa SKYP oli omalla lis-
tallaan, SMP:läisiä oli vain kaksi. 
Minut valittiin valtuustoon yk-
sin, loikkareista ei ainuttakaan 
ja heidän menestyksensä edus-
kuntavaaleissakin oli huono. Pi-
dän valitettavana nykyistäkin 
hajaannusta, kun osa porukasta 
ei demokraattiseen päätökseen 
ja kansan tahtoon voinut tyy-
tyä, vaan lähtivät ministeripaik-
kojen takia loikkimaan, Uuksu-
lainen sanoo.

Loikkarien kohtalo 
on kova

Kesälahti liitettiin Kiteen kun-
taan 2013, mutta Uuksulainen 
on jatkanut valtuustossa ilman 
katkoksia tähän päivään saak-
ka. Kiteelle valittiin seitsemän 
ehdokasta kaksissa edellisissä 
vaaleissa, mutta paikkojen pi-
täminen viime vaaleissa teki jo 
tiukkaa. Hallitusvastuun kanta-
minen kostautui kannatuksen 
pienenemisellä.

- Loikkareita meillä ei valtuus-
toryhmässä ollut, vaikka kaikki 
kansanedustajat Pohjois-Karja-
lasta menivät uuteen puoluee-
seen. Se kyllä kostautuu heille. 
Olisi kannattanut kaksi kertaa 
harkita, ennen kuin tälle tielle 
lähtee. Ei näille hajottajille ole 
tiedossa kovin pitkää poliittis-
ta tulevaisuutta, Uuksulainen 
pohtii.

Tomi Salin, Pauli Artturi Luttinen, Juha Juntunen ja Johannes 
Nieminen. Kuva: Kai-Ari Lundell

Kokouksessa annettiin tunnustusta Marja ja Kai Vaaralahdelle 
yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Reijo Tossavainen

Vantaan Perussuomalaiset 
palkitsi ansioituneita jäseniään
YKSI joulukuussa järjestetyn 
pikkujouluisen koulutustilai-
suuden kohokohdista, joulupu-
kin saapumista odotellessa, oli 
kolmen ansiokkaan perussuo-
malaisen vaikuttajan palkitse-
minen.

Pitkäjänteinen pyyteetön työ 
paikallisyhdistyksen eteen voi 
sisältää mitä moninaisimpia asi-
oita. Tärkeintä on se, että kaik-
ki palkitsemamme jäsenet ovat 
tehneet vuosien ajan vapaaeh-
toistyötä, joka on lisännyt Van-
taan paikallisyhdistyksen tun-
nettavuutta vain positiivisella 
tavalla.

Hiljattain valittu yhdistyksen 
puheenjohtaja Tomi Salin tun-
si suurta ylpeyttä ja kiitollisuut-
ta ojentaessaan upean nume-
roidun puisen vaakunan sekä 
kunniakirjan Johannes Niemisel-
le, Pauli Artturi Luttiselle ja Juha 
Juntuselle. Huomion osoittami-
sesta ja palkitsemisesta edel-
lä esitetyllä tavalla on tarkoitus 
tehdä perinne, jonka toivotaan 
jatkuvan vuosia. Mainio pikku-
jouluinen koulutushetki on jo 
muodostunut ”perinteeksi” Van-

taalla.
Paikallisyhdistyksen hallitus 

kiitti ensimmäisellä vaakunal-
la Johannes Niemistä mm. pu-
heenjohtajakausistaan ja am-
mattimaisella otteella tehdystä 
mahtavasta työstä yhdistystoi-
minnan kehittämiseksi.

- Runonlausujamme Pauli Lut-
tinen palkittiin pitkäjänteises-
tä puurtamisesta, hyvän hen-
gen luomisesta ja vantaalaisten 
huomioon ottamisesta lukuisis-
sa toritapahtumissa, joihin hän 
on pieteetillä osallistunut vuosi-
en varrella.

- Kolmannen vaakunan sai 
vastaanottaa, suurten aplodien 
saattelemana, Juha Juntunen. 
Juju palkittiin loistavasta ”urhei-
lullisesta puurtamisesta” yhdis-
tyksen eteen. Vain triathlon-ki-
samatkat tai harjoitusleirit ovat 
saaneet hänet pysymään pois-
sa hyvin harvoista toritapahtu-
mista.

Lämmin kiitos pyyteettömäs-
tä työstä!

Tomi Salin (pj.)
Vantaan Perussuomalaiset

77-vuotias perussuomalainen taksiautoilija Jaakko 
Uuksulainen Kiteen Kesälahdelta on istunut kunnanval-
tuustossa yhtäjaksoisesti 50 vuotta. Puoli vuosisataa tuli 
täyteen tämän vuoden alussa.

Paras tulos saavutetaan 
puhaltamalla yhteen 
hiileen

Uuksulainen arvioi, että pai-
kallistasolla politiikka on hie-
man parantunut viidenkymme-
nen vuoden aikana Kiteelläkin. 
Valtakunnan politiikka ei ole, 
sillä perussuomalaisia syytetään 
vaikka mistä ja viime vuosina ti-
lanne on vain kiristynyt.

- Ensi kevään eduskuntavaali-
kamppailusta tulee tiukka. Kun 
Pohjois-Karjalasta lähtivät kaik-
ki kansanedustajat, tekee se ti-
lanteesta hiukan hankalan. 
Vähintään yhden ehdokkaan lä-
pimeno Pohjois-Karjalassa on 
varmaa, joten äänet eivät mene 
hukkaan. Rivit pitää nyt tiivistää 
ja oman pesän likaajat on tuo-
mittava. Kun omat joukot ovat 
yksimielisiä ja puhaltavat yh-
teen hiileen, saavutetaan paras 
tulos, uskoo Uuksulainen.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA JAAKKO UUKSULAISEN
      KOTIALBUMI
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Reijo Tossavainen

Tulevat eduskuntavaalit ovat piirin perussuomalaisille näytön paikka. Tavoitteena on paikata 
loikkareiden jättämät aukot ja saada kolme kansanedustajapaikkaa takaisin. Mikael Ö, Piia Riiki, 
Yrjö Paukkunen, Tapio Pihlaja, Petri Saunamäki ja edessä istuva puheenjohtaja Anne Matokan-
gas eivät tavoitteesta tingi. Kuva: Juha Rantala 

Jokaisen panosta tarvitaan 
PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piiri piti järjestäy-
tymiskokouksensa Ilmajoella. 
Pitkän mutta antoisan päivän ai-
kana nimitettiin uusia eduskun-
tavaaliehdokkaita sekä valittiin 
varapuheenjohtajisto, piirisih-
teeri, taloudenhoitaja ja työva-
liokunta. 

Piirin syyskokous oli jo viime 
vuoden lopulla Mustasaares-
sa valinnut puheenjohtajakseen 
Anne Matokankaan Alajärvel-
tä. Avauspuheessaan hän muis-
tutti siitä, kuinka tärkeä vuosi on 
edessä. On eduskuntavaalit, EU-
vaalit ja vielä mahdollisesti lop-
puvuonna maakuntavaalit. Siinä 
haastetta kerrakseen. 

- Etelä-Pohjanmaalla lähdem-
me ottamaan takaisin niitä kol-
mea kansanedustajapaikkaa, 
jotka loikkareiden seurauksena 
menetimme. Tehtävä on vaativa, 
mutta ei mahdoton. Tähän ta-
voitteeseen tarvitsemme aivan 
jokaisen panosta. Jokaiselle löy-

tyy tehtävä. Jokaisella on osaa-
mista, jota voimme vaalityössä 
hyödyntää. Eduskuntavaalit ovat 
meille näytön paikka. Kesän me-
nestys markkinatapahtumissa 
antoi jo viitteitä siihen, että tu-
lemme tavoitteessamme onnis-
tumaan, korosti Matokangas. 

Varapuheenjohtajistoon saa-
tiin niin kokemusta kuin uut-
ta verta. Ensimmäiseksi vara-
puheenjohtajaksi valittiin Tapio 
Pihlaja Kauhajoelta, toisek-
si Yrjö Paukkunen Alavudelta ja 
kolmanneksi Piia Riiki Laihial-
ta. Piirisihteeriksi valittiin Pet-
ri Saunamäki Ilmajoelta ja talou-
denhoitajana jatkaa Mikael Ö 
Vaasasta. Juha Rantala Vaasasta 
jatkaa puolestaan piirin tiedot-
tajana ja vaalipäällikkönä. 

Tärkeään työvaliokuntaan va-
littiin edellisten sekä puheen-
johtaja Matokankaan lisäksi Lau-
ri Karppi Vaasasta, Jorma Rantala 
Isojoelta, Hannu Akkanen Ilmajo-
elta, Tero Juupajärvi Lapualta ja 

Jorma Varpula Kurikasta. 
Järjestäytymiskokous nimesi 

huhtikuun eduskuntavaaleihin 
piirin alueelta kaksi uutta nimeä, 
38-vuotiaan yrittäjän Janne Lep-
päsen Kauhajoelta sekä yrittäjä/ 
maanviljelijä Petri Juurakon Ala-
vudelta. Molemmat ovat koti-
kaupunkiensa valtuutettuja. 

Juurakon ja Leppäsen myötä 
perussuomalaisilla on nyt koko 
Vaasan vaalipiirin alueelta 14 
eduskuntavaaliehdokasta 16:sta. 
Jo aiemmin eduskuntavaalei-
hin on nimetty Jukka Mäkynen ja 
Päivi Karppi Vaasasta, Eliisa Pant-
tila Teuvalta, Micael Westerholm 
Mustasaaresta, Mauri Peltokan-
gas Kaustisilta, Jukka Kangas-
tie Alajärveltä, Tauno Lampinen 
Kuortaneelta, Juha Mäenpää Il-
majoelta, Erkki Valtamäki Seinä-
joelta, Mika Kankaansyrjä Kauha-
valta, Ulpu Keränen Kokkolasta 
ja Lasse Lehtinen Kannuksesta. 

Juha Rantala 

Perussuomalainen 2/2019 
ilmestyy 25.2.2019
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 12.2.2019

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaisten hallituksen järjes-
täytymiskokous pidettiin pu-
heenjohtaja Kai Karhukorven 
johdolla. Kokouksessa valittiin 
kaksi varapuheenjohtajaa ja sih-
teeri toimikaudelle 2019. 1. va-
rapuheenjohtajaksi valittiin Ari 
Hooman ja 2. varapuheenjoh-
tajaksi Mari Ruotsalainen. Sih-
teeriksi valittiin Päivi Levelä. 
Hallituksen muut jäsenet ovat 
Markku Papinniemi, Harri Leve-
lä, Sami Behm, Vesa Riihelä, Ari 
Ruotsalainen, Hannes Ruokokos-
ki ja Timo Laitinen.

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
valitsivat Jouni Maijalan jatka-
maan paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajana vuonna 2019. 
Valituiksi hallitukseen tulivat 
Jounin lisäksi Maiju Tapiolinna, 
Esa Laitinen, Jere Viisanen, Tee-
mu Kumpulainen ja Kimmo Pirk-
kala. 

UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n 
hallitus teki järjestäytymisko-
kouksessaan henkilövalintoja 
vuodelle 2019, syyskokoukses-
sa valitun puheenjohtaja Arja 
Juvosen lisäksi. Ensimmäisek-
si varapuheenjohtajaksi valittiin 
Marja Tammilehto (Kerava) ja 
toiseksi Satu Lampi (Mäntsälä). 
Sihteeriksi valittiin Merja Neva-
lainen (Lohja) ja rahastonhoita-
jaksi Suoma Karjalainen (Espoo). 
Hallituksessa istuvat varsinai-
sina jäseninä myös Carita Auvi-
nen, Hannele Hakamäki, Maiju 
Tapiolinna ja Tanja Vahvelainen.

LIETO
Liedon Perussuomalaisten pu-
heenjohtajana jatkaa Raimo 
Lankila. Hallitukseen valittiin li-
säksi Juhani Pilpola, Simo Satto, 
Marko Friberg, Veikko Mörsky ja 
Sari Repo.

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa Eila Tuomainen. Hallituk-
seen valittiin lisäksi Mia-Riitta 
Korppi, Tommi Leppänen, Jani 
Oksanen ja Markus Viitala.

KYMEN PIIRI
Perussuomalaisten Kymen pii-
rin järjestäytymiskokous pi-
dettiin Imatralla. Kokouksessa 
tehtiin henkilövalintoja seuraa-
vasti: 1. varapuheenjohtajaksi 
sekä tapahtumavastaavaksi va-
littiin Päivi Sivenius Rautjärvel-
tä, 2. varapuheenjohtajaksi sekä 
mediavastaavaksi valittiin Arttu-
Petteri Klami Kotkasta ja 3. va-

HENKILÖVALINTOJA

rapuheenjohtajaksi sekä kou-
lutusvastaavaksi Kai Karhukorpi 
Lappeenrannasta. Piirisihteerik-
si valittiin Leo Lindström Kouvo-
lasta ja taloudenhoitajaksi Auli 
Kangasmäki Lappeenrannas-
ta. Kymen piirin puheenjohtaja-
na jatkaa viime vuoden puolella 
valittu Ilpo Heltimoinen Lap-
peenrannasta. 

NAANTALI
Naantalin Perussuomalaiset 
ry:n hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Eira Nokkala ja 
sihteeriksi Jyrki Alastalo. Sään-
tömääräisessä syyskokoukses-
sa 2018 vuodelle 2019 yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Naavasalo sekä talouden-
hoitajaksi Jyrki Alastalo. Yh-
distyksen hallituksen jäsenik-
si valittiin Vilhelm Junnila, Taito 
Ylhäinen, Kari Salo, Ari Wanden, 
Jari Lumpus ja David Mbing.

UUDENMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Uuden-
maan piiri on järjestäytymisko-
kouksessaan tehnyt henkilöva-
lintoja syyskokouksessa piirin 
ensimmäiseksi naispuheenjoh-
tajaksi valitun Merja Nevalaisen 
lisäksi: ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Håkan 
Mansner (Porvoo), toiseksi Jari 
Immonen (Tuusula) ja kolman-
neksi Markku Naumanen (Van-
taa). Taloudenhoitajana toimii 
Piia Aallonharja (Kirkkonummi) 
ja piirisihteerinä Iida Rekunen 
(Vantaa).

KOTKA
Kotkan Perussuomalaisten jär-
jestäytymiskokous pidettiin 
Kotkan kaupungintalolla. Koko-
uksessa tehtiin henkilövalintoja 
seuraavasti: Jani Paananen valit-
tiin jatkamaan sihteerinä ja ra-
hastonhoitajana, Samuli Siba-
koff 1. varapuheenjohtajaksi, 
Soile Suursoho 2. varapuheen-
johtajaksi ja Kimmo Viitanen 
vastaamaan jäsen-, netti- sekä 
someasioista. Puheenjohtaja-
na jatkaa viime vuoden puolella 
valittu Arttu-Petteri Klami. 

VANTAA
Tomi Salin valittiin Vantaan Pe-
russuomalaisten uudeksi pu-
heenjohtajaksi. Väistynyt pu-
heenjohtaja Johannes Nieminen 
muutti Helsinkiin. Salin on toi-
minut pitkään Vantaan Perus-
suomalaisten yhdistyksessä. 
Hän kuuluu Vantaan yleiskaa-
vatoimikuntaan ja vaalilauta-
kuntaan. Vantaan Perussuo-
malaisten tähtäin on kevään 
eduskuntavaalit, tavoite on saa-
da läpi kolme kansanedustajaa.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset ”Kyl-
lä kansa tietää” -lähiökiertueella 
tiistaina 29.1. klo 16-18 Maunu-
lassa S-marketin kulmalla, perjan-
taina 1.2. klo 16-18 Vuosaaressa 
Columbuksen edustalla, lauantai-
na 2.2. klo 10-12 Viikissä Prisman 
lähistöllä (Viikinraitti 1) ja klo 13-
15 Jakomäessä Jaakobin aukiol-
la, tiistaina 5.2. klo 16-18 Puotilan 
metrotorilla, perjantaina 8.2. klo 
16-18 Kauppakeskus Ristikossa, 
torstaina 14.2. klo 16-18 Asema-
aukiolla sekä lauantaina 16.2. klo 
10-12 Hakaniemessä (Siltasaa-
renkatu 10-12) ja klo 13-15 Myl-
lypurossa Kivensilmän aukiolla. 
Teltalla perussuomalaisia aktiive-
ja, valtuutettuja ja eduskuntavaa-
liehdokkaita. Tervetuloa keskus-
telemaan ajankohtaisista asioista 
ja noutamaan tuore PS-lehti.

ROVANIEMI
Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ta-
vattavissa Rovaniemellä Lordin 
aukiolla lauantaina 2.2. klo 10-

10.45. Paikalla myös eduskunta-
vaaliehdokkaita. Tervetuloa kes-
kustelemaan ajankohtaisista 
asioista. Kahvitarjoilu.

TORNIO
Puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
Torniossa Rajalla-kauppakeskuk-
sen edessä lauantaina 2.2. klo 13-
13.45. Tavattavissa myös edus-
kuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa 
rupattelemaan. Kahvitarjoilu.

KEMI
Puheenjohtaja Jussi Halla-aho ta-
vattavissa Kemissä Prisman edes-
sä lauantaina 2.2. klo 14.30-15.15. 
Paikalla myös eduskuntavaalieh-
dokkaita. Tervetuloa juttelemaan 
ajankohtaisista asioista. Kahvi- ja 
makkaratarjoilu.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telt-
tailee Hakaniemen maalaismark-
kinoilla sunnuntaina 3.2. klo 9-15. 
Paikalla perussuomalaisia aktii-
veja, kaupunginvaltuutettuja ja 

PS Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

eduskuntavaaliehdokkaita. Ter-
vetuloa keskustelemaan ja nou-
tamaan tuore PS-lehti.

HELSINKI
Piiritoimiston iltakahvit torstaina 
7.2. klo 18-19.30 Helsingin Pe-
russuomalaisten piiritoimistol-
la, Mannerheimintie 36 (sisään-
käynti Cygnaeuksenkatu 16). 
Piiritoimiston iltakahvilla ajan-
kohtaisia keskusteluja illan vie-
raan kanssa. Tilaisuus on kaikille 
avoin. Tervetuloa!

HELSINKI
Vuosaaren keskusteluilta tors-
taina 21.2. klo 17.30-19 Vuosaa-
ren vapaaseurakunnan tiloissa, 
Vuosaarentie 10. Vieraana Lau-
ra Huhtasaari. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Tik-
kurilan Talvimarkkinoilla lauan-
taina 23.2. klo 10-14 Tikkurilan 
vanhalla torilla (Peltolantie 14). 
Tervetuloa tapaamaan teltallem-
me vantaalaisia kansanedusta-
jaehdokkaita ja muita aktiivitoi-
mijoita!

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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Viedään ympäristöosaamista 
- ei tuoda ympäristöongelmia
ILMASTONMUUTOS on glo-
baali uhka, joka edellyttää 
maailmanlaajuisia muutok-
sia mm. energiantuotantoon 
ja talouspolitiikkaan. Maa-
ilmanlaajuiseksi ykköson-
gelmaksi nostettu ilmaston-
muutos ei kuitenkaan ole se 
ympäristöongelma, jonka tal-
tuttamiseen länsimaiden pi-
täisi keskittyä ja sijoittaa eni-
ten verorahoja. Varsinkaan, 
jos rahojen sijoittaminen ei 
ole vaikuttavaa ja se rapaut-
taa kehittyneiden maiden kil-
pailukykyä. 

Meillä on muita ympäris-
töuhkia, joiden estäminen ja 
hallintaan saaminen on tär-
keämpää, mutta jotka uh-
kaavat jäädä ilmastonmuu-
toskeskustelun jalkoihin. 
Väestöräjähdys, jonka seu-
rauksena maailman ruuantuo-
tanto ei enää riitäkään elättä-
mään kaikkia, ei saa toteutua. 
Fossiilisten polttoaineiden 
käytön voimakas kasvu ke-
hittyvissä maissa, ympäris-
tön pilaaminen sekä teollisuu-
den siirtyminen ympäristöstä 
viis veisaaviin maihin on es-
tettävä. 

Suomi voi toimia esimerk-
kinä nykyaikaisesta yhteis-
kunnasta, jossa toteutetaan 
vaikuttavaa ja myös taloudel-
lisesti kestävää ympäristöpo-
litiikkaa. Meidän tulee mm. 
kannustaa yksilöitä tekemään 
ympäristöystävällisiä valin-
toja ja säästämään energiaa. 
Suomessa asumista, elämis-
tä ja liikkumista ei kuitenkaan 
saa tehdä entistä kalliimmak-
si. Tavallisen suomalaisen ar-
jen kustannukset kun ovat jo 
pilvissä. 

Myöskään kotimaisen teolli-
suuden toimintaedellytyksiä 
ei tule heikentää. Teollisuutta 
ei saa ajaa maihin, joissa sama 
tuotanto aiheuttaa suurempia 
ympäristöhaittoja kuin Suo-
messa. Maamme teollisuus 
on huomattavasti tarkemmin 
säädeltyä, luvitettua ja val-
vottua kuin halvemman tuo-
tannon maissa. Suomalaiset 
yrittäjät ovat myös ympäris-

tötietoisia, sillä ympäristövas-
tuullinen toiminta on kilpai-
luvaltti. 

Länsimaiden tulee keskittää 
voimansa kehittyvien maiden 
väestö- ja ympäristöongelmi-
en ratkaisemiseen. Maailman 
väestö kasvaa väistämättä 
seitsemästä miljardista 10-11 
miljardiin. Globaalisti tärkein 
tavoite on, että maapallo ky-
kenee elättämään kaikki asuk-
kaansa, eikä väkimäärä ylitä 
yhtätoista miljardia. Kehitty-
vien maiden elintason nousu, 
maiden elinolosuhteiden pa-
rantaminen sekä ympäristön 
kestokyvyn ja ruuantuotan-
non turvaaminen ovat tässä 
avainasemassa.

 Suomella voisi olla paitsi 
ympäristön ja inhimillisyyden 
kannalta myös taloudellises-
ti merkittävä rooli näiden glo-
baalien ympäristöuhkien tal-
tuttamisessa. Jotta tämä olisi 
mahdollista, on Suomen pi-
dettävä huolta omasta elin-
voimastaan ja kyvystään tuot-
taa tietotaitoa ja teknologiaa, 
jota 11 miljardin ihmisen kes-
tävä elättäminen edellyttää. 
Meidän tulee panostaa ympä-
ristö- ja energiatekniikan kou-
lutukseen, tutkimukseen, ke-
hitykseen ja innovaatioihin. 
Tuottaa ongelmiin uusia rat-
kaisuja ja teknologiaa. 

Olemme kuitenkin pahas-
ti takamatkalla, sillä keskus-
tan ja kokoomuksen johtamat 
hallitukset ovat romautta-
neet omilla linjauksillaan Suo-
men kauas innovaatiokärjestä 
(OECD Sciene and Techno-
logy Indicators 2017).  Suo-
mi on nostettava seuraavalla 
hallituskaudella ympäristö- ja 
energiateknologian kärkeen 
lisäämällä tutkimus- ja oppi-
laitosten sekä mikro- ja pk-
yritysten TKI-rahoitusta mer-
kittävästi. Tämä satsaus olisi 
paitsi huikea ympäristöte-
ko, myös kansantaloudellises-
ti viisasta. 

Lulu Ranne
eduskuntavaaliehdokas, 
varakansanedustaja, DI

Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan 
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Terveisiä Lapista
EDUSKUNTAVAALIT lähestyvät. 
Vakaviakin asioita on tapahtu-
nut, joita ei olisi tapahtunut, jos 
meitä, perussuomalaisia, olisi 
kuunneltu. Politiikan valtasuun-
taa on käännettävä enemmän 
haluamaamme suuntaan. 14.4 
on ratkaisun paikka, jatkamme-
ko samalla linjalla vai saamme-
ko riittävästi ääniä ja pääsem-
me piikkipaikalle eduskuntaan?

Mutta asiaa hieman Lapista. 
Maakuntamme etelärajalta Si-
mosta, missä itse asun, on poh-
joisimpaan kuntaan Utsjoen 
Nuorgamin kylään n. 620 km. 
Lähin satamakaupunki Kemi, 
Perämeren pohjukassa, odot-
taa päätöstä väylän syventämi-
seksi Ajokseen 10 metristä 12 
metriin. Väylän syvennyspää-
tös mahdollistaisi läheisen Met-
sä Groupin Kemin sellutehtaan, 
miljardiluokan Polar King -pro-
jektin toteuttamisen. Väylän sy-
vennyksen kustannukset oli-
sivat n. 24 miljoonaa euroa ja 
sataman syvennys ja laajennus-
työt n. 15 miljoonaa euroa. Väy-
län syvennys ja sataman laa-

jennus mahdollistaisivat myös 
muiden teollisuuslaitosten sekä 
kaivosten tavaravirtojen lisää-
mistä sataman kautta. 

Sitten Lapin maakunnan poh-
joisimmassa kunnassa, Utsjo-
ella, yli 600 kilometrin päässä 
Kemistä odotellaan hotelli- ja 
majoitusyrityksen investointi-
päätöksen toteutumista. Yrittä-
jä on ostanut yksityisiltä maata 
tulevaa yritystoimintaa varten, 
mutta lisämaan hankinta met-
sähallitukselta on pysähtynyt 
korkeaan hintapyyntiin. Hin-
ta on tiettävästi huomattavas-
ti korkeampi kuin se, jolla met-
sähallitus on myynyt maitaan 
kaivosyhtiöille. Asettaako met-
sähallitus yritykset eriarvoiseen 
asemaan hinnoittelullaan? Yri-
tys työllistäisi kymmeniä työn-
tekijöitä Utsjoella, jossa on kyllä 
työpaikkoja ennestäänkin tar-
jolla kymmenille työntekijöille 
kunnankin organisaatiossa. 

Utsjoella, 1 230:n asukkaan 
kunnassa, menee valokuitu lä-
hes jokaiseen taloon - lienee ai-
noana kuntana maassamme. 

Nopea tiedonsiirtoyhteys mah-
dollistaisi etätyöt sekä läheinen 
Ivalon lentokenttä nopean liik-
kumisen maan eri kolkkiin. Sii-
nä loistopaikka rauhaa ja hiljai-
suutta rakastavalle henkilölle.

Homekoulut ovat riesana Uts-
joellakin. Nyt kunta joutuu tur-
vautumaan 10 miljoonan eu-
ron velkaan saadakseen uudet 
koulut kolmen homeisen tilal-
le. Etäisyydet kolmella koululla 
ovat pitkiä. Suomen pohjoisin 
koulu on Nuorgamissa, josta on 
Utsjoen kuntakeskuksen kou-
luun n. 44 km ja Karigasniemen 
kouluun n. 100 km.

Lapin maakunta on laaja, ku-
ten yllä selviää. Laajuus aset-
taa omat haasteensa pitkine 
etäisyyksineen, mutta on myös 
rikkaus. Meillä on Meri-Lappi, 
Tunturi-Lappi sekä jokilaaksot 
järvineen, jotka houkuttelevat 
eri alan harrastajia vuodenajan 
mukaan.

Terho Korpikoski
eduskuntavaaliehdokas (ps.), 
Lappi/Simo

Sosiaaliseen pahoinvointiin puututtava
HELSINGIN Sanomien hiljattain 
julkaisema kysely niukkuudes-
sa elävistä on lohdutonta luet-
tavaa. Lehti sai kyselyynsä yli 4 
000 vastausta, joita se kuvasi jär-
kyttäväksi luettavaksi. Vastauk-
sista paljastui toivottomuutta, 
vihaa päättäjiä kohtaan ja niin 
suurta ahdinkoa, että itsemurha 
nähtiin ainoaksi vaihtoehdoksi. 
Joukossa oli muun muassa yk-
sinhuoltajia, ulosottokiertees-
sä olevia yrittäjiä, pienituloisia ja 
työttömiä. 

Tämä näkyy valitettavasti 
konkreettisesti jo poliisinkin työ-
tehtävissä, sillä poliisilla on ollut 
perjantaista 4.1. alkaen esimer-

kiksi Helsingin, Vantaan, Espoon 
ja muun Uudenmaan alueella 47 
itsemurhayritystä tai sen uhka-
tekijää. Poliisihallituksen ja Tilas-
tokeskuksen mukaan tilastoidut 
itsemurhayritykset ovat kasva-
neet kymmenessä vuodessa sel-
västi. Kymmenen vuotta sitten 
luku oli noin 7 000, viime vuon-
na lähes 14 000. 

Miten voi olla mahdollista, että 
maailman onnellisimmaksi ku-
vatussa maassa asiat ovat mo-
nella näin huonosti? Jopa ko-
kenut köyhyyden asiantuntija, 
tutkija Sakari Kainulainen tote-
aa, ettei ole aiemmin törmännyt 
tutkimuksissa yhtä massiiviseen 

itsetuhon ja vihan määrään. Mo-
nissa vastauksissa itsemurhas-
ta puhuttiin järkeillen, harkittu-
na ratkaisuna ongelmiin, eikä 
asiana, johon ajaudutaan. Hä-
nen mukaansa Suomessa osal-
la ihmisistä elämänlaatu on 
huonompi kuin Afrikan köyhim-
missä maissa keskimäärin.

Syitä jatkuvassa niukkuudes-
sa elämiseen on monia, eikä se 
välttämättä näy päälle päin. Esi-
merkiksi avioerot saattavat ro-
mahduttaa talouden, kun yri-
tetään säilyttää lapsilla sama 
elintaso ja ympäristö, johon he 
ovat tottuneet. Tai yrittäjät, jotka 
ovat umpikujassa ulosottovelko-

jensa takia. Heitä ei edes yhteis-
kunta tue samalla tavalla kuin 
palkansaajia. Puhumattakaan 
työttömistä ja pienellä eläkkeel-
lään kituuttavista eläkeläisistä, 
jotka eivät välttämättä osaa tai 
jaksa taistella etuuksistaan. 

Suomen sosiaali ja terveys ry:n 
mukaan Sipilän hallituksen te-
kemät indeksijäädytykset sekä 
etuustulojen verotuksen kiristä-
minen ovat heikentäneet perus-
turvan varassa elävien asemaa. 
Selvityksen mukaan esimerkik-
si pienituloisten lapsiperhei-
den toimeentulo on heikentynyt 
vuoden 2015 jälkeen keskimää-
räistä enemmän. Tarvitaankin 

suunnanmuutos eriarvoisuutta 
vähentävään suuntaan. Indeksi-
jäädytyksiä ei tule enää jatkaa ja 
aiempia leikkauksia tulee kom-
pensoida.  

Inhimillisten seikkojen lisäksi 
kysymys on yhteiskuntarauhan 
säilymisestä, sillä toivottomuus 
ja umpikujaan ajautumisen tun-
ne aiheuttavat ihmisissä raivoa, 
joka voi purkautua ikävällä ta-
valla. Pidetään siis kaikki mu-
kana!

Maarit Tuomi
kaupunginvaltuutettu (ps), 
eduskuntavaaliehdokas, 
Hämeen piiri 

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Luistovoide suksenpohjassa 
saattaa kirkastaa vaalimitalin 

Paperittomien laskeminen 
Suomeen

KAHDEKSAN puolueen johta-
jat Juha Sipilän (kesk.) johdol-
la olisivat hyviä urheiluselosta-
jia, kun pystyvät jakamaan mitalit 
ennen kilpailusuoritusta. Nyt he 
ovat jakamassa eduskuntavaali-
en mitalit ennen äänestyskilpai-
lua, jättämällä perussuomalaiset 
pois kilpailuladulta eli hallitukses-
ta maahanmuuttopolitiikan pe-
rusteella.

Perussuomalaisten maahan-
muuttopolitiikka on selkeää ja 
perusteltua eikä kenenkään ih-
misoikeuksia loukkaavaa, vaan 
Suomen säilymisen, lakien nou-
dattamisen ja kulttuurin puolus-
tamista.

Ylen ykkösaamussa eduskun-
nan puhemies Paula Risikko (kok.) 
sanoi, että Suomeen pitää saa-
da laki, jolla voitaisiin tarvittaessa 
perua jo myönnettyjä oleskelulu-
pia. Tullaanko nyt vaalikuumees-
sa perussuomalaisten kalavesille?

Kielteiset viha- ja syrjintäpu-
heet ovat olleet kuuma peru-
na eduskunnassa. Onko Sipilän 
johtama kahdeksan puolueen 
konkkaronkkaryhmä oikeutettu 

käyttämään perussuomalaisten 
äänestäjistä näin törkeää vihapu-
hetta todetessaan jo ennakoivas-
ti, että perussuomalaiset eivät 
mahdu heidän kanssaan tulevaan 
hallitukseen? Puheita kuunnel-
lessa tulee tunne, että perussuo-
malaisten äänestäjät ovat roska-
sakkia lähes vailla äänioikeutta. 
Puheet loukkaavat perussuoma-
laisten äänestäjiä.

Myös sinisten Sampo Terho osal-
listui räksyttämiseen vertaamal-
la perussuomalaisia Venäjän po-
litiikkaan, vaikka hänen oman 
puolueensa kannatus paukauttaa 
nollatoleranssia. Uskomatonta.

Presidentinvaaleissa perussuo-
malaiset saalistivat monen nenän 
edestä pronssimitalin. Puskaradio 
kertoo taas nytkin, että perussuo-
malaisilla on salainen luistovoide 
suksenpohjassa, joten mitalien 
jako tulevien vaalien jälkeen saat-
taa sekoittua ja vaalimitalin väri-
kin entisestään kirkastua. 

Jaakko Juvonen
perussuomalainen urheilumies, 
Siilinjärvi

LOPPUVUODESTA 2015 Suomen 
Tornioon vyöryi Ruotsin kautta 
n. 32 000 maahanmuuttajaa, joil-
ta puuttuivat normaalisti tarvitta-
vat dokumentit. Näitä dokument-
teja ovat esim. passi, jolla voidaan 
tunnistaa henkilöllisyys. Jos tuli-
ja on maasta, jonka kanssa Suomi 
ei ole tehnyt viisumivapaussopi-
musta, on olemassa myös viisu-
mipakko.

Näiltä 2015-2016 tulleilta puut-
tuivat kaikki ns. matkustusasiakir-
jat. Tästä huolimatta kaikki otet-
tiin avosylin vastaan. Nyt tätä 
virhettä ollaan maksamassa. Kun-
nollisten ja rehellisten pakolais-
ten joukkoon näyttää soluttautu-
neen myös sellaista ainesta, jota 
emme varmaankaan olisi tänne 
halunneet. Olemmeko olleet si-
nisilmäisiä?

Tässä asiassa on päättäjien ja vi-
ranomaisten toimesta vedottu sii-
hen, että Suomi on EU:n jäsen ja 
Suomi on sitoutunut kansainväli-
siin sopimuksiin, joita on nouda-
tettava.

Jos Suomi on joskus erehty-
nyt allekirjoittamaan sellaisia so-
pimuksia, joista on suoranaista 
haittaa Suomelle ja suomalaisille, 
ei sellaisia sopimuksia tule hätä-
tilanteessa noudattaa. Euroopan 

unionin yksi ylevä periaate on va-
paa liikkuvuus. Käsitykseni mu-
kaan tämä tarkoittaa vapaata liik-
kuvuutta ns. unionin kansalaisten 
osalta. Ei niiden osalta, jotka saa-
puvat EU:n alueelle kumiveneillä 
ja rahastajien toimesta.

Kyllä itsenäisellä EU-valtiollakin 
– tässä tapauksessa Suomella – 
on oltava oikeus pitää yllä rajatar-
kastuksia, joilla tällainen toiminta 
estetään. Jos jossakin EU:n ulko-
rajat eivät pidä, ei se voi tarkoit-
taa sitä, että myös sisärajatarkas-
tus voidaan laiminlyödä.

Jos ETA-alueen ulkopuolelta 
haluaa tuoda Suomeen kissan-
pojan, on sekin voitava tunnis-
taa.  Kissanpojalle on laitatettava 
eläinlääkärillä mikrosiru niskaan, 
se on rokotettava ja sen on olta-
va lähtömaassa ns. karanteenis-
sa. Sen jälkeen kun kissanpojalle 
on eläinlääkäri kirjoittanut eläin-
passin, voidaan killi tuoda Suo-
meen. Rajatarkastus suoritetaan 
lähtömaassa sekä Suomen tullis-
sa. Oikein koneellisesti tutkitaan, 
että killi on varmasti se sama, jol-
le passi on eläinlääkärin toimes-
ta tehty.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani

Pikavippikulut kuriin

Avustuslaivat ja hukkumiskuolemat Välimerellä 

SIPILÄN hallitukselle on jää-
nyt kaksi ikuisuusasiaa edellisil-
tä hallituksilta: toinen on sote 
ja toinen on velkavankeus. Mo-
lempien kohdalla hallitukset 
ovat lähteneet säästämisen ta-
voite visionaan, mutta haetut 
ratkaisuvaihtoehdot ovat johta-
neet tien nousemiseen pystyyn 
ja lisänneet yksittäisten kan-
salaisten kokemia vaikeuksia. 
Toivottavasti perustuslakiva-
liokunta kaataa soten ja pelas-
taa ministerien kasvot ja kan-
san yksityistämistä seuraavilta 
kohtuuttomilta kustannusnou-
suilta. 

Velkavankeja sen sijaan eivät 
maamme hallitukset ole pys-
tyneet tai halunneet pelastaa. 
Hallituspuolueet kyllä olivat 
valmiita pelastamaan takavuo-
sina Kreikkaan ja Italiaan korke-
amman talletuskoron toivossa 
tallettaneiden hyväosaisten va-
rat. Tavalliset palkansaajat mak-
soivat kiltisti suuret EU-pank-
kituet. Nykyisin maksettavista 
lisäpankkituista ei edes edus-
kunta keskustele, riittää kun 
ministerit hiljaisesti kuittaavat 
summat.

Suomessa oli vuoden 2017 
elokuussa 375 000 kansalaisel-
la maksuhäiriömerkintä. Tämä 
vastaa lähes kymmentä pro-
senttia aikuisista kuluttajista. 
Nämä kansalaiset muodostavat 
huomattavan luottotiedottomi-
en luokan. Luottohäiriömerkin-
nät vaikeuttavat elämää eri ta-
voin ja aiheuttavat välittömiä 
ongelmia asunnon, kotivakuu-
tuksen, sähkösopimuksen, pu-

PAKOLAISIIN liittyvissä asiois-
sa HS-analyysit ovat pinnallis-
ten tunteenpurkausten tasolla. 
Helsingin Sanomissa (5.1.2019) 
oli kirjoitus otsikolla “Miten 
30 ihmistä päätyi EU:n pantti-
vangeiksi?” Siinä kerrottiin Sea 
Watch III -aluksen vaikeuksis-
ta saada Euroopan maat otta-
maan vastaan kumiveneestä 
pelastamansa 32 siirtolaista Eu-
rooppaan. Avustuslaivojen toi-
mintaa Välimerellä yleensä si-
vuttiin vain parilla lauseella. 
Todettiin, että ihmissalakuljet-
tajat myyvät pakolaisille pelas-
tusmahdollisuutta laivoihin. 
Toisaalta sanottiin, että ihmi-
siä ei ole järkeä jättää pelasta-
matta. 

Hukkumiskuolemat olivat 
vuonna 2016 huipussaan Väli-
meren keskisellä reitillä. Silloin 
siellä operoi useampi avustus-
laiva. Viikoittain nähtiin uutis-
kuvia tuhansien siirtolaisten 
purkautumisesta laivoilta Itali-
an satamiin. Helsingin Sanomat 
pyrki osaltaan luomaan Suo-
messa auttamishysteriaa ker-
tomalla hukkuneiden suurista 
määristä ja ihmiskohtaloista. 

Viimeistään vuodesta 2017 al-
kaen laivojen toimintaa alet-
tiin kyseenalaistaa Italian vi-
ranomaisten sekä joidenkin 
kansalaisjärjestöjen toimesta. 
Väitettiin avustuslaivojen teke-
vän kiinteää yhteistyötä ihmis-

helinliittymän ym. välttämättö-
myyshyödykkeiden saamiseen.

Pikavippien korot ovat koh-
tuuttomia, tapauksista riippu-
en jopa useita satoja prosent-
teja vuodessa. Pikavippien ja 
muiden velkojen perimisestä 
on tullut yksi Suomen parhai-
ten tuottavista bisnesaloista. 
Missä viipyy Me Too -kampanja, 
joka vaatisi maamme hallitus-
ta ja eduskuntaa lopettamaan 
taloudelliseen ahdinkoon jou-
tuneilta perittävien kohtuutto-
mien korkojen, ulosottopalkki-
oiden ja muiden velanhoitoon 
liittyvien järjestelymaksujen kis-
konnan?

Eduskunnassa on viime vuon-
na tehty lakialoite, jossa pika-
vipeille ja muille korkean riskin 
lainoille esitetään korkokattoa, 
joka on Euroopan keskuspan-
kin viitekorko lisättynä 50 pro-
sentilla. Tämäkin lakiesitys on 
edennyt byrokratian rattais-
sa niin hitaasti, että on toden-
näköistä, ettei sekään ehdi to-
teutua ennen vaaleja. Lisäksi 

ehdotettu vuosikorko on pieni-
tuloiselle palkansaajalle tai elä-
keläiselle kohtuuton. Mielestäni 
10 prosenttia Euroopan keskus-
pankin viitekoron päälle olisi 
ehdoton maksimi, jos ajatellaan 
yhtään reiluutta ja korkeaa mo-
raalia aikana, jolloin pankkitilil-
tä saa korkoa yhden prosentin 
paikkeilla olevan summan. Tär-
keintähän olisi, että velan ottaja 
kykenisi maksamaan velkansa 
kohtuullisessa ajassa eikä kokisi 
joutuneensa elinikäisen riiston 
kohteeksi.

Hollannissa on kohtuuttoman 
korkeiden kulujen pikavippi-
en markkinointi kielletty koko-
naan, joten Suomen hallituk-
senkaan on turha väittää, että 
EU:ssa ei voida heikossa talou-
dellisessa asemassa olevia suo-
jella esimerkiksi kohtuuttomal-
ta koronkiskonnalta.

Lauri Heikkilä
filosofian tohtori, 
kansanedustajaehdokas (ps.)

salakuljettajien kanssa. Vuoden 
2018 loppupuolella Italian sata-
mat suljettiin avustuslaivoilta ja 
yksi laivoista takavarikoitiin. 

Välimeren keskisellä reitil-
lä tapahtuneiden hukkumis-
kuolemien vähenemisen ja 
avustuslaivojen toiminnan ra-
joittamisen välillä on ajallinen 
yhteys. Laivojen tarjoama pelas-
tusmahdollisuus on saattanut 
kasvattaa ihmissalakuljettaji-
en riskinottoa suurten voittojen 
toivossa. Mikäli kysymyksessä 
on todellinen syy-seuraus-suh-
de, avustusjärjestöt ovat olleet 
osana prosessia, joka vie ihmi-
siä kuolemaan. Hukkumiskuo-
lemat lähes nelinkertaistuivat 
vuodesta 2017 vuoteen 2018 
läntisellä reitillä Espanjan pitä-

essä edelleen satamiaan avoi-
mina. Kokonaisuutena ne silti 
vähenivät Välimerellä noin tu-
hannella. 

Tässä on tarkasteltu vain Väli-
meren ylityksessä tapahtuneita 
siirtolaisten hukkumiskuolemia 
eikä siis onnistuneita pelastami-
sia. Lopullisten johtopäätöksien 
tekemiseksi tarvittaisiin tietoa 
esimerkiksi sääoloista, jotka voi-
vat vaihdella vuosittain. Joka ta-
pauksessa avustuslaivojen en-
sisijaisena tehtävänä ei näytä 
olevan hukkumiselta pelastami-
nen, vaan ihmisten dumppaa-
minen Eurooppaan.

Esko Kaukonen
Leppävirran Perussuomalaiset
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Ilmastonmuutos - onko kohtuus 
kadonnut keskustelusta?

Sähköä ja vähän kaasua

ILMASTONMUUTOS, tuo kam-
mottava peikko, joka tuhoaa 
maapallon, mikäli emme osal-
listu ilmastotalkoisiin rajoitta-
malla merkittävästi suomalaista 
yksityisautoilua veronkoro-
tuksilla. Esille on viime aikoi-
na noussut myös kotitalouksi-
en puulämmitteisten takkojen 
ja kiukaiden käytön rajoittami-
nen. Meitä sitoo Pariisin ilmas-
tosopimus ja lukematon joukko 
erilaisia EU:n mukanaan tuomia 
säädöksiä ja rajoituksia. Kuten 
muissakin asioissa, niin ilmas-
tonsuojelussakin Suomi haluaa 
olla EU:n mallimaa, kuulua kär-
kijoukkoon ja toteuttaa esite-
tyt rajoitukset vaadittua laajem-
pina riippumatta siitä, millaista 
haittaa näistä toimista suoma-
laisille koituu.

Suomessa ovat asiat päästö-
jen suhteen olleet hyvin hoi-
dossa ja vuosikymmenten 
ajan. Meillä ei tehtaiden pii-
puista tuprua myrkyllisiä pääs-
töjä ilmakehään. Viime vuosi-
na osittain siitäkin syystä, että 
teollinen tuotanto on siirret-
ty Suomesta Kaukoidän ja Eu-
roopan halpamaihin, jois-
sa tuotantokustannukset ovat 
merkittävästi alhaisemmat kuin 
Suomessa. 

Entä miten on kokonaiskus-

tannusten laita, jos huomioi-
daan logistiikkakulut ja ilmas-
tovaikutukset? Valmiit tuotteet 
joudutaan rahtaamaan Kau-
koidästä Suomen ja muiden 
maiden markkinoille meri- tai 
lentoteitse. Näillä kuljetuksil-
la on merkittävästi suurempi 
vaikutus ilmastonmuutokseen 
kuin suomalaisella yksityisau-
toilulla puhumattakaan koti-
talouksien puilla lämmittämi-
sestä aiheutuvista päästöistä. 
Nelihenkisen perheen Thai-
maan matkapäästöillä autoilee 
jopa 170 000 km. Keskimääräi-
sellä vuosittaisella ajomäärällä 
tuohon kuluu yli 10 vuotta. Len-
toliikenne lämmittää ilmastoa 
jopa viisi kertaa enemmän kuin 
vastaavat hiilidioksidipäästöt 
maan päällä.

Ilmastonmuutos on maail-
manlaajuinen ongelma. Sen vä-
hentämiseksi tehtävät toimet ja 
päästömaksut tulisi ohjata nii-
hin maihin ja niille toimijoille, 
jotka eniten näitä ongelmia to-
dellisuudessa aiheuttavat. Suo-
messa on tilanne hallinnassa 
päästöjen, jätehuollon ja väes-
tönkasvun osalta.

Viimeaikaisessa ilmaston-
muutoskeskustelussa on tuotu 
esiin mielenkiintoinen peruste-
lu veronkorotusten tarpeelli-

suudelle. Suomalaiset ostavat 
ja käyttävät vesistöhaittoja ai-
heuttavaa mikromuovia sisäl-
täviä vaatteita. Nämä tuotteet 
ovat teknologiakehityksen tu-
los. Niitä on markkinoitu tehok-
kaasti ja saatu kuluttajat osta-
maan niitä vedenpitävyyden tai 
muiden ominaisuuksien takia. 
Entä näiden tekstiilien valmista-
jan vastuu, onko sitä? Ilmeisesti 
valtameret pelastuvat, kun suo-
malaisille kuluttajille lätkäistään 
haittavero.

Meillä Suomessa on vallal-
la häpeän ja rangaistusten 
kulttuuri, jonka seurauksena 
ilmastonmuutokseen, työlli-
syystilanteeseen, yksityisautoi-
luun ja niin moneen muuhun 
seikkaan on nykyisen hallituk-
sen mielestä ainoa ratkaisu li-
sätä kansalaisten verotaakkaa, 
valvontaa ja sanktioita. Mikä su-
rullisinta nämä veronkorotukset 
kohdistuvat kaikkein rankim-
min meidän heikoimmassa ase-
massa olevaan väestönosaan. 
Olisiko viimeinkin aika tehdä 
täyskäännös ja laittaa suoma-
laisten etu ja hyvinvointi etu-
sijalle?

Saija Granlund
sairaanhoitaja amk, eduskunta-
vaaliehdokas (ps.), Häme

LIIKENNE- ja viestintäministe-
riön johtama liikenteen ilmas-
topolitiikan työryhmä julkaisi 
(12.12.2018) toimenpideoh-
jelman liikenteen kasvihuone-
päästöjen poistamiseksi.

Työryhmän julkistamassa toi-
menpideohjelmassa on ase-
tettu varsin utopistiset ja vailla 
realistista pohjaa olevat tavoit-
teet. Toimenpiteistä suurin osa 
on ajoitettu toteutettavaksi 
seuraavien kahden hallituskau-
den aikana. Toimenpideohjel-
man mukaan runsaan kymme-
nen vuoden päästä Suomen 
2,7-miljoonaisesta autokannas-
ta sähköautoja olisi 670 00 ja 
kaasukäyttöisiä 130 000.

Tarkastellaanpa vähän mitä 
tämä kaikki vaatiikaan. Suomes-
sa ensirekisteröidään vuosit-
tain noin 120 000 autoa. Rapor-
tin tavoitteeseen pääsemiseksi 
tulisi uusia sähköautoja myydä 
vuosittain yli 50 000, siis lähes 
joka toisen uuden auton tulisi 
olla sähkökäyttöinen, jos aloite-
taan heti. Vähintään sama mää-
rä tarvitaan myös uusia lataus-
pisteitä.

Mistä tämä itseään fiksuna pi-
tämä työryhmä kuvittelee löy-
tyvän rahoituksen tällaiseen 
massiiviseen autonvaihtobuu-
miin? Samaa ihmettelee Auto-

liittokin, siis rahoituksen löyty-
mistä, ei työryhmän viisautta. 
Uusien autojen keskihinta oli 
vuonna 2017 32 000 euroa ja 
esimerkiksi Nissan Note -sähkö-
autoa myydään tällä hetkellä al-
kaen hintaan 38 000 euroa. Jo 
sähköautojen kalliimpi myynti-
hinta asettaa omat haasteensa, 
sillä todellisuus Suomen auto-
kannasta on tyystin toisenlai-
nen. Autoliiton tekemän selvi-
tyksen mukaan henkilöautojen 
keski-ikä on noin 12 vuotta ja 
keskihinta 3 600 euroa.

  Ihan oma asiansa on sitten 
se, mitä liika kiirehtiminen si-
nällään hyvän asian edistä-
misessä aiheuttaa mittavalle 
liikenneasemaverkostolle, säh-
köverkoille ja -laitoksille, kiin-
teistöyhtiöille sekä yleiselle 
infralle, sähkön hinnoittelus-
ta puhumattakaan. Työryhmäl-
tä on myös unohtunut se tosi-
asia, että liikennepolttoaineilla 
kerätään valtion kassaan vuosit-
tain neljän miljardin potti. Mistä 
tämä raha tulevaisuudessa ote-
taan, ilman että se lamaannut-
taa teollisuutta, maataloutta, 
palveluita, edullista asumista ja 
liikkumista? 

Lisääntyvä akkujen tarve li-
sää myös akkumetallien tarvet-
ta, sähköautothan yleistyvät 

myös muissa maissa ja ikuista 
akkuakaan ei vielä ole kehitet-
ty. Akkumetallien tarpeen kas-
vu edellyttää uusien kaivosten 
perustamisia ja avaamisia. Ku-
ten suurin osa tietää, kaivok-
sia ei avata hetkessä ja niillä on 
ympäristövaikutuksensa. Eikä 
akkujen tekemiseen tarvitta-
via metallejakaan louhita kuin 
kryptovaluuttaa. Se on totis-
ta työtä.

Toimenpideohjelmassa haa-
veillaan myös päästöttömäs-
tä liikenteestä vuonna 2045. Sa-
maan aikaan kiellettäisiin myös 
fossiilisten liikennepolttoainei-
den myynti kotimaan liiken-
teessä! Tällä runsaan 25 vuoden 
toimenpideohjelmalla saavu-
tetaan niinkin paljon kuin 20 
prosentin vähennys Suomen il-
mastonmuutosta kiihdyttävien 
kasvihuonekaasujen määrästä. 
Paljonko se onkaan maailman-
laajuisesti?

Työryhmän lopputulos vai-
kuttaa enemmänkin tietokone-
pelimaailman pelikentältä kuin 
jalat maassa olevien asiantun-
tijoiden tekemältä. Järkeä pää-
hän ja jalat maahan.

Harri Oksanen
eduskuntavaaliehdokas, Keuruu, 
Keski-Suomi

Olen huolestunut Suomen 
energia- ja ilmastopolitiikasta
ARVOSTAMME puhdas-
ta Suomen luontoa. Maam-
me energia- ja ilmastopolitiik-
ka on noussut vahvasti esille. 
Suomi haluaa nyt olla todella 
kunnianhimoinen, jopa kun-
nianhimoisempi päästöasiois-
sa kuin monet muut maat. 

Olen huolestunut siitä, että 
Suomi voi olla pitkällä tähtäi-
mellä kuitenkin se menettäjä. 
Menettäjä sen takia, että vaa-
rana voi olla teollisuuden kar-
kaaminen sellaisiin maihin, 
joissa ei ole merkittäviä rajoi-
tuksia. 

Päästöoikeudet EU:ssa ovat 
veikeä juttu. Jos esimerkiksi 
jokin yksikkö pystyy vähentä-
mään päästöjään, niin se voi 
myydä päästöoikeuksia toi-
selle taholle. Samalla se voi 
tarkoittaa, että toinen vastaa-
va voi tehdä päästöjä enem-
män. Minun ymmärrykseni 
mukaan tulos voi paljolti olla 
silloin plusmiinusnolla.

Autoilussa ihmettelen sitä, 
että auto pitäisi vaihtaa usein. 
Loppujen lopuksi se entinen 
auto jää elämään esimerkik-
si jossain muussa maassa. Eli 
kokonaispäästöt eivät aina 
vähene. Paljonko esimerkiksi 
sähköauton valmistus kaikki-
ne tarvikkeineen kuormittaa 
luontoa?

Nykyisin kodinkoneet kes-
tävät yleensä vain muuta-

man vuoden. Toista se oli 
1970-80-luvuilla. Koneita kan-
natti korjata. Eikö olisi hyvä, 
että tuotteiden kestävyydel-
lä olisi merkitystä? Jos vara-
osa maksaa enemmän kuin 
uusi kone, korjautatko enti-
sen vai uusitko sen? Kaatopai-
kat täyttyvät.

Erityisen huolestunut olen 
uutisesta, että vasta myö-
hemmin mietitään hinta hy-
vin kunnianhimoiselle suun-
nitelmalle. Jos ei ole hintaa 
mietitty, ei myöskään ole tie-
toa millaisia uusia maksuja 
ja kuluja tulee ihan tavallisil-
le ihmisille. Mielestäni ennen 
merkittäviä päätöksiä tuli-
si asioilla olla hintalappu. Nyt 
ei ole. Miksi? Ohjaako siis aat-
teellinen maailma enemmän 
kuin järkevä ajattelu? 

Arvostan Suomen luontoa, 
metsää ja vesistöjä. Arvostan, 
että Suomen teollisuus säilyisi 
maassamme. Ei myöskään ole 
hyvä, jos pitkien etäisyyksien 
maassa tunnemme aina huo-
noa omaatuntoa, kun liikum-
me paikasta toiseen elääk-
semme ja pärjätäksemme. 
Kokonaisuus ratkaisee. 

Minna Reijonen
Kuopion kaupunginvaltuutettu 
(ps.), kansanedustajaehdokas, 
Savo-Karjala

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Kuka tanssittaa Suomi-neitoa?
MAANANTAINA 10.12. Suomi hy-
väksyi sisäministeri Kai Mykkä-
sen edustamana YK:n ”turvallista, 
järjestäytynyttä ja sääntöjenmu-
kaista siirtolaisuutta koskevan 
globaalin kompaktin”, joka pa-
remmin tunnetaan GCM-sopi-
muksena (Global Compact for 
Migration). ”Kompakti” sitoo Suo-
men vihervasemmistolaiseen 
maahanmuuttopolitiikkaan.

Sopimusta on puolustettu sil-
lä, että se ei ole oikeudellisesti si-
tova. Väite sikäli pitää paikkansa, 
koska se lukee itse sopimuksessa. 
Sen sijaan kyseessä on poliittises-
ti sitova asiakirja, jota Suomessa 
tullaan noudattamaan orjallisesti, 
kuten myös muissakin kansain-
välisissä asiakirjoissa ja Euroopan 
unionin direktiiveissä. GCM:n vai-
kutus tullaan selkeästi näkemään 
tulevaisuudessa lainsäädäntö-
prosessissa, kun eri lausunnoissa 
ja hallituksen esityksissä joudu-
taan ottamaan huomioon so-

pimuksen asettamat tavoitteet. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että maahanmuuttoa kiristävät 
toimet torpataan sopimukseen 
vedoten.

Kuka tanssittaa tulevaisuudes-
sa Suomi-neitoa? Päätöksenteko-
amme on jo ulkoistettu merkit-
tävissä määrin maamme rajojen 
ulkopuolelle, oli se sitten EU, YK 
tai Venäjä. Kaikista ikävintä täs-
sä on se, että Suomi ja suoma-
laiset ovat tyypillisesti alistuneet 
ulkopuoliseen valtaan ja suvere-
niteettimme heikkenemiseen. Ei 
meidän suomalaisten tule alistua 
maatamme heikentäviin säädök-
siin ja asiakirjoihin. Meidän on 
osattava ottaa valta takaisin mei-
dän suomalaisten käsiin. GCM on 
juuri sellainen sopimus, joka mei-
dän on rikottava.

Matti Haapala
eduskuntavaaliehdokas, 
Rovaniemi 

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Sisäturvallisuus muutoksessa
SISÄMINISTERIÖN sisäisen tur-
vallisuuden strategian mukaan 
”Suomessa ihmiset voivat naut-
tia yhteiskunnan tarjoamista oi-
keuksista ja vapauksista ilman 
rikollisuudesta, häiriöistä, on-
nettomuuksista ja muista ikä-
vistä kansallisista tai kansainvä-
lisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa 
tai turvattomuutta”.

Suomen sisäturvallisuuden 
tila on muutoksessa. Muutos on 
seurausta pitkään jatkuneesta 
turvallisuuden suunnittelemat-
tomuudesta ja näköalattomuu-
desta. Kehitys on tapahtunut 
pitkällä aikavälillä, mutta viime 
vuosien turvallisuuden toimin-
taympäristön muutokset ovat 
muuttaneet turvallisuuden tilaa 
yhteiskunnassa nopeasti.

Sisäturvallisuuden osalta uu-
tisotsikoihin nousevat usein po-
liisin resurssit ja rahoitus, joi-
hin palataan vuosittain yleensä 
lisämäärärahakysymyksinä. 
Maan hallitusten leikkaukset 
sisäturvallisuuteen ovat osu-
neet kipeästi kansalaisten oi-
keusturvaan ja poliisiin, mutta 
kokonaisturvallisuuden kentäl-
lä myös raja, hätäkeskus, pelas-
tus- ja oikeuslaitos, tulli ja puo-
lustusvoimat painivat samoissa 
ongelmissa. Tehtävien lisäänty-
essä ja niiden vaatimusten kas-
vaessa etenkin tekeviä käsiä, 
rahoitusta ja toimenpiteitä tar-
vitaan lisää ja toimintaedelly-
tykset on turvattava yhteiskun-
tarauhan säilyttämiseksi.

Sisäministeri Kai Mykkänen 
kertoo teettävänsä valtakun-
nallisen tilannekyselyn polii-
silaitoksille Itä-Uudenmaan 
poliisin tutkinnan priorisointi-
ohjeesta tulleen kohun myötä 
(HS 29.12.2018). Tehtävien prio-
risointi ei ole poliisille uutta. Vi-
ranomaisella on toimeen liitty-
vää harkintavaltaa. Vakavimmat 
rikokset, henkeen ja terveyteen 
kohdistuvat tehtävät hoidetaan 
aina ensisijaisesti hälytysteh-
tävillä ja tutkinnassa priorisoi-
daan, jolloin vähemmän kiirei-
set odottavat. On selvää, että 
käsiparien vähetessä ei kaik-
keen tutkintaan enää riitä te-
kijöitä eikä aikaa samalla vo-
lyymilla kuin aikaisemmin. On 
myös selvää, että silloin joudu-
taan tekemään tutkinnan linja-
uksia sijaisuusjärjestyksistä. Se 
ei ole poliisin henkilöstön osaa-
misen heikkoutta, tarkoituksen-
mukaista kansalaisten oikeus-
turvapalvelujen heikentämistä 
tai ihmisten asettamista eriar-
voiseen asemaan. On kohtuu-
tonta vaatia palvelua, jos pal-
velun toimintaedellytyksiä ei 
turvata poliittiselta tasolta. Jo-
kainen viranomainen tekee 
työnsä määrällisten mahdolli-
suuksien rajoissa. Poliisi ei ole 
tähän syynä, vaan katse on nos-
tettava eduskuntaan ja sen 
päättäjiin.

Suomen Poliisijärjestöjen Lii-
ton jäsenet marssivat Helsin-
gissä marraskuussa 2014 tee-
malla ”Meitä on liian vähän”. 
Tiedossa oli, mitä sisäturvalli-
suuden rahoitusleikkauksilla ja 
toimintakyvyn harkitsematto-

Olen huolestunut Suomen 
energia- ja ilmastopolitiikasta

Köyhät syvempään kyykkyyn

Vastuullinen media vai 
hevosmiesten uutistoimisto?

EDUSKUNTAPUOLUEET (perus-
suomalaisia lukuun ottamatta) 
sopivat kolmentoista kohdan il-
mastopolitiikan tavoitelistan. 
Kahdeksan kohtaa määrittelee 
Suomen omia tavoitteita, jotka 
ovat jopa tiukempia kuin maa-
ilman ilmastopoliisiksi pyrkivän 
EU:n linjaukset. Miksi?

Suomen täytyy, tulevana EU:n 
puheenjohtajamaana, näyttää 
esimerkkiä! Epämääräiset sa-
namuodot ”lisäämme”, ”tehos-
tamme” ja ”edistämme” vilise-
vät. Konkreettiset toimet (ja 
hintalappu?) taputellaan tule-
vissa hallitusneuvotteluissa. Kä-
tevää, jotta äänestäjät eivät en-
nen eduskuntavaaleja murehtisi 
rooliaan verokidutuksessa. Väi-
tän, että ilmastohysteria tulee 
olemaan historiamme kallein 
mutta hyödyttömin itse-ehos-
tusleikki.

Suomalaisia on IPCC:n lokakui-
sen raportin jälkeen demonisoi-
tu ilmastoitseinhoon narratiivil-
la, jossa olemme ilmastotarinan 
Lucifer. Hiilipäästömme on 
nollattava, viis kustannuksis-
ta. Maailmantuskailijat komp-
paavat. Suomalaisten elintason 
alentaminen ilmoitetaan hallin-
toalamaisille itsestäänselvyy-
tenä. Kohistaan Suomen las-
kennallisista hiilipäästöistä per 
capita. Sivuosaan jää, että glo-
baali hiilijalanjälki koostuu maa-
ilman kaikkien ihmisten yhtei-
sistä hiilipäästötonneista, joista 
Suomen osuus on 1,5 promillea. 
Emme saisi hyödyntää edes uu-
siutuvaa turvetta, vaikka naapu-
rimmekin surutta myyvät fossii-
lisia polttoaineita.

No, tulevilla hurjilla ”ilmasto-
veroilla” saanee ylipaisunut jul-
kinen sektori jatkoaikaa ökyillä, 
velkarahan kallistumisesta riip-
pumatta. Suurinta osaa nyky-
poliitikkoja meno ei haitanne, 
jäähän enemmän hyvesignaloi-
tua verorahaa myös poliittisesti 
sopivimpien nimityksiin. Sotea 

kuolaavat kehäraakitkin löysivät 
vihdoin maksajat ”säästöilleen”.

Maamme köyhille tilanne es-
kaloituu katastrofiksi. Suunni-
tellut inframuutokset ja ener-
gian hinnannousu nostaisivat 
asumis-, liikkumis- ja ruoka-
menoja jokaisen arjessa, kai-
kissa kunnissa. Köyhät ajetaan 
syvempään kyykkyyn. Virtuaa-
liKela ei sääli, kuten tiedetään. 
Vaikkapa jo kuntakohtaiset hy-
väksyttävät asumisen kulut eri-
arvoistavat kansalaisia rajusti. 
Ei kai kukaan oleta, että ”ilmas-
toverotulot” kohdennetaan hei-
kompiosaisille? Työläisköyhyys 
etenee muutenkin kuin teolli-
suuden alasajossa.  

Horisontissa on Suomen pa-
lautuminen kituvaksi feodaali-
läänitykseksi Brysselille. Itseään 
inhoamaan ehdollistettu köyhä 
saattaisikin taipua muuttamaan 
takaisin esi-isiensä ikkunatto-
maan maakuoppaan ”luksus-
veroja” pakoon, järsimään yli-
vuotisia nahistuneita nauriita, 
ylpeänä pienestä hiilijalanjäl-
jestään. Stopin luulisi löytyvän 
viimeistään silloin, kun toisaal-
la maaemon povella nähdään 
edelleen tavoiteltavan parem-
paa elintasoa. Kas, ja maailman 
väkilukukin lisääntyy kuukausit-
tain enemmän kuin koko Suo-
men väestömäärä. Eli suoma-
laisten totaalisen häviämisen 
merkitys ilmastomielessä olisi 
kuukausi, pari. 

Suomen kansalla, kärkipolii-
tikkojen haluista riippumatta, 
ei ole varaa leikkiä ilmastojee-
susta. Miksi taloudellisen tuhon 
politiikkaa seuraavasta köyhyy-
den lisääntymisestä ei keskus-
tella? Onkohan taloudellinen 
itsemurha järkevää merkityk-
settömän 1,5 promillen osuu-
den tähden?

Samuli Vesioja
kunnanvaltuutettu (ps.), 
Janakkala

“KULTTUURIEROT eivät oi-
keuta raiskausta”-otsikolla jul-
kaistiin mielipidekirjoitukseni 
(2.12.15) tamperelaisessa pai-
kallislehdessä, Hervannan Sa-
nomissa. Nykyisin lehdet ovat 
tulleet varovaisemmiksi jul-
kaisemaan mielipiteitä turva-
paikanhakijoiden tekemistä ri-
koksista. Mielipidesensuuri 
koskeekin etenkin kirjoituksia, 
joissa käsitellään taustaltaan 
muun maan kansalaisia. 

Kun vastuullinen media ha-
kee vielä rajojaan mielipiteen- 
ja sananvapauden puristuk-
sessa, vahvistuu sosiaalinen 
media vaihtoehtona esittää 
mielipiteitä. Vastuullisen me-
dian rooli onkin muutamas-
sa vuodessa siirtynyt vauhdilla 
sosiaaliseen mediaan - to-
sin vastuullisuuden voi siellä 
unohtaa. Alfaurokset ja -naa-
raat lyttäävät somessa raivolla 
mielipiteitä - jopa niiden esit-

täjät tuhotaan. Sosiaalisessa 
mediassa Julkisen sanan neu-
voston sana ei paina yhtään 
mitään! 

Oikeus katsoi, että “raiska-
usta oli tapahtunut vain vä-
hän” ja ulkomaalaistaustaiset 
vapautettiin syytteistä! Näin 
muutama vuosi sitten. Joille-
kin maahanmuuttajille, joiden 
turvapaikkahakemus on hy-
lätty, näyttää olevan parempi 
tehdä rikos päästäkseen suo-
malaiseen vankilaan. Heille tä-
käläinen vankila edustaa ho-
tellia kaikkine sen suomine 
mukavuuksineen. Oulun ala-
ikäisten raiskaajat ja Turun ma-
rokkolaistaustainen puukotta-
ja ovat rikollisia vakavimmasta 
päästä. Tätäkin porukkaa suo-
malaiset veronmaksajat elättä-
vät vankilassa vuosikausia.

Arto J. Heinämäki
Tampere

milla muutoksilla olisi seurauk-
sena tulevaisuuden toimintaan, 
henkilöstöön, työhyvinvoin-
tiin, työturvallisuuteen ja kan-
sallisen eriarvoisuuden lisään-
tymiseen. Poliisit olivat jo silloin 
huolissaan kansalaisten arjen 
turvallisuudesta ja oikeustur-
van toteutumisesta. Turvalli-
suustilannetta ei otettu vaka-
vissaan. Tiedon puutteeseen ei 
voi vedota, koska sitä on ollut. 
Toimenpiteet ovat jääneet te-
kemättä ja tilanne on päästet-
ty heikentymään tietoisilla va-
linnoilla.

Suomi on maa, jossa on Eu-
roopan vähiten poliiseja väki-
lukuun suhteutettuna. Vuonna 
2020 on arvioitu, että Ruotsissa 
poliisin suhdeluku on 2,17/1000 
asukasta kohti, kun se Suomes-
sa on 1,27/1000. Tämä ei voi olla 
vaikuttamatta poliisin mahdol-
lisuuksiin hoitaa tehtäviä. Täl-
lä hetkellä poliisien määrä Suo-
messa on noin 7 150 eli jo alle 7 
200, jota on pidetty ns. viimei-
senä kestävyysrajana. Vuosi-
kymmenen vaihteessa poliiseja 
oli vielä n. 7 900. Jos yli hallitus-
kausien kestävää suunnitelmal-
lista kehitysmuutosta ei saada 
aikaiseksi, poliisien määrä las-
kee muutaman vuoden sisäl-
lä reilusti alle seitsemäntuhan-
nen. Koulutuksen muutokset, 
koulutukseen hakeutuvien kel-
poisuudet, eläköityminen ja si-
viilitehtäviin siirtyminen vähen-
tävät työtätekevien määrää. 
Poliisi ammattina ei enää hou-
kuttele, kuten Ruotsissa on ta-
pahtunut.

Tehtäviä on paljon, eivätkä ne 
ole vähenemässä. Kyber-, hy-
bridi-, terrorismi- ja kansain-
välinen rikollisuus luovat uu-
sia haasteita turvallisuudelle 
ja oikeusturvalle, mutta myös 
maan sisäisesti on rakentumas-
sa lisääntyviä ongelmia kuten 
jengiytyminen, asuinalueiden 
muutokset sekä muut rikolli-
suuden lajit, jotka heijastele-
vat yhteiskunnan muuttumista. 
Suomessa jää vuosittain noin 

100 000 hälytystehtävää hoita-
matta. Tutkinta painii henkilös-
tövajeen ja juttumäärien kans-
sa, joiden kokonaistilanne ei voi 
olla vaikuttamatta tutkinnan 
laatuun ja tehtävistä selviämi-
sen mahdollisuuksiin. Samalla 
ylikuormittuneelle poliisille on 
siirtynyt ja siirtymässä lisää oi-
keusvaikutteisia tehtäviä syyttä-
jältä ja tuomioistuimelta.

Suomalaisten oikeusturvan 
heikennys näkyy hätäkeskus-
ten henkilöstömäärissä. Am-
mattitaitoinen henkilöstö vä-
henee nopeasti samalla kun 
hätäilmoitusten määrä kasvaa. 
Oikeuslaitosverkostoa tiiviste-
tään, käräjäoikeuksien määrää 
vähennetään ja syyttäjiä on lii-
an vähän, vaikka käsiteltävät 
asiamäärät ovat kasvussa. Polii-
si pyrkii tekemään työnsä niin 
hyvin kuin pystyy, mutta kuor-
mittavan työtaakan alla, kiireen, 
toimintaympäristön lisääntyvi-
en vaatimusten ja mahdollisten 
uhkien lomassa työhyvinvointi 
on koetuksella. Henkilöstön vä-
syminen on kipurajoilla. 

Kuljemme sisäisen turvallisuu-
den uhkakuvissa Ruotsin vana-
vedessä, noin kymmenen vuot-
ta vain jäljessä. Se, mitä meillä 
on jätetty tekemättä, on polii-
siresurssien lisääminen ajanku-
van mukaisesti. Yhteiskuntarau-
han ylläpitämiseksi suunta on 
muutettava rohkeilla ja yli puo-
luerajojen tehtävillä yhteisillä 
päätöksillä, jonka perustana on 
määrätietoinen ja uskottava si-
säturvallisuuspolitiikka.

Kun poliisiin ja sen toiminta-
kykyyn vielä luotetaan, ei ole 
enää aikaa jäädä odottamaan. 
Seuraava hallitus tulee kerto-
maan, mistä seuraavaksi pri-
orisoidaan, jos tällä suunnalla 
jatketaan. Turvallisuuden tun-
teeseen ei tule tuudittautua, 
vaan luottamuksen eteen on 
tehtävä paljon työtä.

Mira Nieminen (ps)
rikoskomisario, HTM, 
eduskuntavaaliehdokas



P e r u s s u o m a l a i n e n  1 / 2 0 1 9  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i8

Kevytautot tulevat – parempituloisille
MOPOAUTOT siirtyvät hiljal-
leen historiaan, vaikka niillä voi 
jatkossakin ajaa. Marraskuus-
sa 15-17-vuotiaat mopoauton 
eli AM-kortin haltijat voivat ajaa 
henkilöautolla, joka on muutet-
tu T-luokan kevytautoksi.

Kevytautoista ei käytännös-
sä ole kysymys, vaan ne ovat 
tavallisia muutoskatsastettu-
ja autoja, joiden omamassa on 
enintään 1 500 kg ja huippu-
nopeus 60 km/h. Moottoritielle 
tai moottoriliikennetielle niillä 
ei ole asiaa. Kevytautoa koskee 
sama teoria- ja ajokoevaatimus 
kuin mopoautoa.

Turvallisuuden kannalta ke-
vytautoksi muutettu henkilöau-
to on lasikuidusta ja alumiinis-
ta kyhättyjä mopoautomalleja 
parempi vaihtoehto. Kevytau-
to helpottaa elämää, kun sama 
auto voidaan muuttaa takaisin 
henkilöautoksi, kun perheen 
nuori täyttää 18 ja suorittaa 
henkilöauton ajokortin. Nopeu-
deltaan rajoitettu kevytauto voi 
olla toimiva ratkaisu myös van-
huksille, joille on nopeutta tär-
keämpää päästä hoitamaan asi-
oita. Ehkä lääkärillä pitäisikin 
olla oikeus myöntää kevytau-
ton ajokortti silloin, kun ajokyky 
ei enää kaikkiin nopeuksiin riitä.

Laki on huomattava parannus 
aiempaan verrattuna, mutta ko-
vin yhdenvertaisena sitä ei voi 
pitää. Raisiolainen ystäväni ker-
toi, kuinka hänellä on vuoden 
2003 farmariauto pihassaan. 

Sähkönsiirtomaksuista vain pieni 
osa käytetään maakaapelointiin

Läpinäkyvää, mutta kyllä kansa tietää

SÄHKÖN siirtotoiminnoista on 
aiemmin 80 % myyty kansain-
välisille sijoittajille, jotka ovat 
Carunan osakkaita. Caruna on 
ajanut konsernin pääoman mii-
nukselle osakkailtaan otetuilla 
lainoilla. Osakkaat saavat voitot 
korkotuloina Carunan Suomes-
sa harjoittamasta liiketoimin-
nasta (APU 2/2019). Siis mak-
samiamme maakaapelointiin 
tarkoitettuja rahoja ohjataankin 
ulkomaille.

Lisäksi ilman tätä kikkailua 
Caruna maksaisi valtiolle yh-
teisöveroja kymmeniä miljoo-
nia euroja - nyt vain muutaman 
miljoonan. Ei niillä kotimaahan 
maksetuilla veroillakaan olisi ra-
hoitettu kaapelien maahan kai-
vamista, mutta nyt ne rahat 
ajautuvat ulkomaille mihin ta-
hansa toimintaan.

Lisäksi tiedämme, että säh-
kön siirtolaskusta sähkölämmit-
täjä maksaa veroa huimat 57 %, 
joten on ymmärtettävää,  että 
asiakas saa edelleenkin kärsiä 
sähkökatkoista, kun maksetuis-
ta siirtohinnoista vain pieni osa 
voidaan käyttää käyttövarmuu-
den parantamiseen.

Valitettavasti tämä hallitus ei 
ole saanut verosuunnitteluun 
sellaista lakia, joka takaisi kan-
sallisen edun. Äänestäjät voivat 
aloittaa työhönottohaastatte-
lut tuleville kansanedustajil-
le, nyt on syytä varmistaa, että 
oma edustajaehdokas ymmär-
tää sähkön käyttäjän ja kansalli-
sen edun.

Esko Järvenpää 
valtuutettu (ps.), Jämsä

PERINTEISILLÄ puolueilla iskee 
päälle vaalipaniikki? Nyt men-
nään kautta puoluekartan ka-
lastelemaan perussuomalaisten 
vesille ihan muina miehinä.  

Lähestyvät vaalit kuumenta-
vat tunteita jo kuukausia ennen 
varsinaista vaalipäivää. Puolu-
eet sorvaavat kilvan vaaliteemo-
jaan ja tuntuu, että kohta luva-
taan kuu taivaalta, kunhan vain 
päästään Arkadianmäelle. Pe-
russuomalaiset on pitänyt jalat 
maassa, eikä ole lähtenyt kat-
teettomien lupausten linjalle 
tälläkään kertaa. 

Alati muuttuvan maailman-
tilanteen aiheuttamien mul-
listusten varjossa perinteiset 
valtapuolueet ovat kyllä huo-
manneet perussuomalaisten 
nousevan kannatuksen ja ovat 
siksi kovasti lähentyneet mei-
tä vaaliteemoissaan. Mielestäni 
tämä on pelkkää vaalikuumetta, 
jolla pyritään vain ohjailemaan 
kannastaan hieman epävar-
mempia äänestäjiä.  Kansalaisen 
onkin nyt tärkeää erottaa vaali-
lupaukset ja realismi toisistaan. 

Varsinkin punavihreät vasem-
mistopuolueet ja keskusta ovat 
aina kivenkovaan väittäneet aja-
vansa syrjäseudun ja heikom-

man ihmisen asiaa. Lupaukset 
eivät ole viime vaalikaudel-
la käyneet toteen. Esimerkik-
si keskusta on tehnyt mones-
sa suhteessa juuri päinvastoin, 
mitä vaalien alla lupaili. Keskus-
ta on mielestäni jopa kauem-
pana porvaristossa kuin mitä 
kokoomus. Vaikkapa jokapäiväi-
seksi muuttunut uutisointi ul-
komaalaistaustaisten tekemis-
tä rikoksista hämmästyttää nyt 
vaalien alla ihan kaikkia. Aiem-
minhan asiasta ei ole julkisuu-
dessa saanut juuri puhua. Nyt 
siitä on pakko puhua. Entä vaali-
en jälkeen?

Lapin kannalta tuleva vaali on 
elintärkeä. Tällä hetkellä Lapil-
la ei ole perussuomalaista edus-
tajaa, ja tämä asia korjataan nyt 
tarpeeseen. Perussuomalaiset 
on nostanut esiin polttoainei-
den verotuksen porrastamisen 
Lapin pitkien taivalten kustan-
nusten tasoittamiseksi. Meillä 
ei ole mahdollista kulkea met-
rolla tai raitiovaunulla. Bussilla 
ja junallakin kulkeminen on hy-
vin rajallista. Oma auto on käy-
tännön välttämättömyys, jot-
ta asuminen täällä susirajalla on 
yleensäkään mahdollista. 

Eläminen Lapissa on monen 

muunkin asian vuoksi kalliim-
paa kuin muualla. Esimerkik-
si eläkeläisten taitettu indeksi 
on pienentänyt eläkkeitä sala-
kavalasti jo vuodesta 1996 alka-
en. Tämä tarkoittaa käytännössä 
sitä, että eläkeläisten ostovoima 
putoaa aina vaan kauemmas 
työssäkäyvien ostovoimasta, 
koska palkat ja sitä myötä eläk-
keetkin ovat täällä olleet yleises-
ti Etelä-Suomea pienemmät.

Perussuomalaisilla ehdokkailla 
on hyvin laajat poliittiset taus-
tat. Pääsääntöisesti he ovat ol-
leet pettyneitä ns. valtapuo-
lueiden politiikkaan. Itse olen 
tullut mukaan viime kunnallis-
vaalien alla. Viimeinen niitti eh-
dokkuudelleni tässä porukassa 
oli yleisesti rehottava korrup-
tio, joka ainakin Lapissa on pe-
sinyt syvälle vanhojen puoluei-
den rakenteisiin. Erilaiset hyvä 
veli -järjestelmät ja ”sullemulle”-
porukat pitävät valtaansa lähes 
kaikissa Lapin kunnissa, kunhan 
vain raapaisee pintaa syvem-
mältä. Puhalletaan yhdessä do-
mina kumoon! 

Juhana Kelloniemi 
eduskuntavaaliehdokas (ps.), 
Kemijärvi

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Sipilän ja Orpon leipäjonot
ON järkyttävää katsella jopa 
jouluna yhä piteneviä leipäjo-
noja. Huolimatta Aila Palonie-
men esityksistä Sipilä-Orpon 
hallitus ei ole halunnut ko-
rottaa ulosoton suojaosuutta 
vaalivuodenkaan 2019 alusta. 
Siten vähäosaisimmat takuue-
läkeläiset menettävät jälleen 
kerran sen korotuksen, jonka 
piti edes jollain lailla turvata 
heidän leipäpalansa. 

Hallitus katsoo viisaammak-
si jakaa takuueläkkeen koro-
tusrahat velkojille kuin nälis-
sään oleville köyhille. Niille 
köyhille, joille takuueläkera-
hat on nimenomaan tarkoitet-
tu, ja jotka ovat tunnetusti ol-

leet leipäjonojen kärkikaartia 
jo pitkään.

Ovatkohan pääministeri Juha 
Sipilä (kesk.) ja valtiovarainmi-
nisteri Petteri Orpo (kok.) niin 
kertakaikkisen tyhmiä, etteivät 
ymmärrä takuueläkkeen tar-
koitusta? Jos eivät, niin miks-
eivät kysy ulosottoviranomai-
silta, mikä vaikutus ulosoton 
suojaosuuden jäädyttämisellä 
on takuueläkkeen saamiseen, 
koska jäädyttäminen syö ta-
kuueläkkeen korotuksen pie-
nestäkin työeläkkeestä.

Johan Syrén
ent. ulosottomies, Tampere

Hän oli ajatellut, että hänen lap-
sensa voi ajaa sillä kouluun ja 
oli valmis sijoittamaan 500 eu-
roa muutospakettiin, joka si-
sältää rajoitinlaitteen, kaasu-
polkimen tunnistimen sekä 
nopeusanturin. Valitettavasti 
laki edellyttää, että kevytautok-
si muutettava henkilöauto on 
vuosimallia 2015 tai uudempi.

Perheen autot sopivat kyl-
lä lasten kuljettamiseen, mut-
ta lapsille pitäisi ostaa uudehko 
henkilöauto. Kun henkilöauto-
kannan keski-ikä Varsinais-Suo-
messa on 12 vuotta, tarkoittaa 
se käytännössä, että kevytau-
toista tulee parempituloisten 
perheiden menopelejä ja mui-
den lasten on ajettava mopo-
autolla tai odotettava, kunnes 
tulevat täysi-ikäiseksi. Kuuden 
vuoden päästä käyttöönotto-

vuosi liukuu niin, ettei muutet-
tava henkilöauto voi olla kym-
mentä vuotta vanhempi.

Vaatimusta uudehkosta autos-
ta on vaikea ymmärtää, koska 
sitä perusteltiin muun muassa 
ajonvakautusjärjestelmällä. Sel-
lainen kuitenkin tuli jo 1990-lu-
vulla ja yleistyi 2000-luvun alku-
puolella. Raisiolaisen autostakin 
sellainen löytyy, mutta se ei silti 
kelpaa kevytautoksi. Loogises-
ti olisi järkevämpää edellyttää 
ajonvakautusjärjestelmää eikä 
tiettyä vuosimallia. Sinänsä hy-
vässä laissa ei huomioida ihmis-
ten erilaisia lähtökohtia.

Vilhelm Junnila 
Varsinais-Suomen 
piirin puheenjohtaja, 
varakansanedustaja (ps.)

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Miksi EU oireilee? 

Helsingin hullut päivät jatkuvat

SOTA on parasta silloin, kun 
se on ohi. Kun ”kylmän sodan” 
symboli Berliinin muuri mur-
tui, emme vielä uskoneet, että 
Neuvostoliitto romahti. Kun niin 
kävi, se oli vuosisadan suurin 
geopoliittinen katastrofi. Se oli 
myös sosiaalinen tsunami. Pe-
rinteiset itäblokin sosiaaliset 
turvaverkot ja arvot romahtivat.

Odotimme Venäjän demokra-
tisoitumista. Mutta eihän siitä 
mitään tullut. Gorbatsov ei ol-
lut mikään laivankääntäjä. Nyt 
demokratia on siellä ”smuta”, 
sekasorto. Kun DDR:n 17 mil-
joonaa ihmistä vaihtoi kevyt-
metallimarkkansa nikkelisiin 
ja muuttui hetkessä EU-kansa-
laisiksi, totesi Kölnin entinen 
pormestari:”Kalliiksi tuli, mutta 
kannatti”.

 Vuosina 2004-2007 Euroopan 
unioniin liittyi yhdeksän valtio-
ta, joista kolme oli ollut neuvos-
tovaltoja ja kuusi kansantasa-
valtoja, sosialistisia diktatuureja. 
Tuolloin runsas 90 miljoonaa ih-
mistä siirtyi EU:n muonavah-
vuuteen. Mutta sosialismin kult-
tuuri ja perusköyhyys muhivat 
yhä itäisessä Euroopassa.

Länsimaalaiset ovat kuvitel-
leet, että mammonalla, käänny-
tystyöllä ja suostuttelulla saa-
daan jälkijättöiset kulttuurit 
”hokkus pokkus” vastaanotta-
maan demokratian autuus, li-
beralismin ihanuus sekä vapaa 
markkinatalous. Mutta millä oi-
keudella yritämme tuputtaa 
omia arvojamme vieraisiin kult-
tuureihin? Venäjällä vain vah-
va johtaja on tuonut vakautta 
ja ennustettavuutta. Arabimai-
ta on iäti hallittu itsevaltaisesti. 
Demokratia ei istu niiden kult-
tuuriin.

Maailmassa on kolme ker-
taa enemmän muita kuin mei-
tä tasa-arvoon ja hyvinvointiyh-
teiskuntaan kumartavia. EU:n 
migreeni on nyt oikeusvalti-

on periaatteiden ravistelu. Kun 
EU on haluton ja kyvytön teke-
mään mitään taloudellisen ja 
sosiaalisen turvallisuuden pa-
rantamiseksi, ovat kansallismie-
liset tahot plagioimassa Putinin 
”suvereeni demokratia” -ideolo-
giaa.

Se tarkoittaa riippumatto-
muutta kansainvälisestä järjes-
telmästä ja taloudesta. Muut ei-
vät saa puuttua sen asioihin tai 
arvostella sitä. Kamppailussa on 
kyse sosialismin kriisistä. Kansa 
vastaan eliitti. ”Unohdetun kan-
san protesti” valtaapitäville. Sitä 
tohtii leukailla populismiksi tai 
kansallismielisyydeksi, mutta ih-
misillä on hätä.

EU:ssa bruttokansantuotteen 
keskiarvo per kansalainen on 
20 000 euroa. Venäjällä alle 9 
000 euroa. Runsas 180 miljoo-
naa ihmistä elää köyhyysrajan 
alapuolella, suurin osa Euroo-
pan itäisellä ja eteläisellä valko-
sipulivyöhykkeellä. Meilläkin on 
köyhiä yli 100 000. Nyt ei tarvita 
EU-moraalia vaan vallanpidon 
tekniikkaa. Päät kääntyvät vah-
voihin johtajiin. Tuloerojen kas-
vaessa suhteellinen köyhyys li-
sääntyy rajusti. Jos elitistinen 
asenne simuloituu valtiotasolle 
ja eliitti ylimielisesti kokee, että 
vähäpätöiset eivät noudata hei-
dän viisaita ohjeitaan eivätkä 
usko pomottelua, niin siitä seu-
raa jo koettuja vastareaktioita. 

Kansat tietävät, mikä niille on 
parasta. Se on demokratian vä-
kevin määritelmä. Poliitikot 
saattavat tehdä pöljiäkin pää-
töksiä siksi, että saavat hyöriä 
isojen poikien kanssa Brysselin 
sekä Strasbourgin pöydissä. Po-
litiikassakaan ei kaikki säteile yl-
häältä alaspäin.

Mikael Miikkola
turkulainen kaupungin-
valtuutettu ja kaupungin-
hallituksen jäsen (ps.)

AINA kun luulee, ettei Helsingin 
kaupunginvaltuusto voi enää 
hullumpia esityksiä käsitellä ja 
hyväksyä, tulee ehtymättömäs-
tä lippaasta lisää.

Valtuusto käsitteli Mirita Sax-
bergin (ent. kokoomus, nyk. Lii-
ke Nyt) aloitetta, joka esittää, 
että kaupunki ryhtyy testaa-
maan huumausaineita. Siis, että 
verovaroin ylläpidetään paik-
kaa, johon henkilö voi tulla tes-
tauttamaan huumausaineensa 
ennen käyttöä.

Sekä poliisin että virkamiesten 
lausunto toteaa, että esitys on 
Suomen lain vastainen, mutta 
silti sosiaali- ja terveyslautakun-
ta sorvasi esitykseen perussuo-
malaisten vastustuksesta huo-
limatta lauseen, jolla jatketaan 
tämän testausjärjestelmän to-
teuttamisen selvittämistä.

Yritimme tänään poistaa tä-
män lauseen valtuustossa teke-
mällä seuraavanlaisen palautus-
esityksen: poistetaan esityksen 
viimeinen lause; “Huumeiden 
tunnistamispalvelun toteu-
tukseen liittyvien kysymysten 

käsittelyä jatketaan eri toi-
mijoiden kanssa tehtävän käyt-
töhuoneselvityksen yhteydes-
sä.”

Nykyinen lainsäädäntö ei 
anna mahdollisuutta järjestää 
huumausaineiden tunnistus-
työtä eikä se ole yhteisten varo-
jen vastuullisen käytön mukais-
ta toimintaa. Kaupungin tulee 
noudattaa toiminnassaan tar-
koin Suomen lakia ja sen vuok-
si on mahdoton hyväksyä val-
tuuston kirjausta siitä, että 
huumausaineiden tunnistamis-
palvelun toteutukseen liittyvien 
kysymysten selvittämistä jatket-
taisiin edelleen.

Arvannette jo, miten äänes-
tyksessä kävi? Aivan, perussuo-
malaiset jäivät jälleen kerran 
yksin puolustamaan niin lakia 
kuin kaupunkilaisjärkeäkin. Tä-
täkin kahelismia kannatti koko 
orkesteri oikealta vasemmalle. 
Jätimme koko ryhmän voimin 
eriävän mielipiteen eli emme 
hyväksyneet tätä päätöstä.

On aika huimaa ajatella en-
sinnäkin sitä, millä tavalla muut 

puolueet käyttävät kaupungin 
yhteisiä varoja. Toisaalta pidän 
myös outona ajatusta, jossa ei 
voida varmistaa, kuka tällaista 
palvelua käyttää - huumeiden-
käyttäjät vai myyjät. Millä var-
mistetaan etteivät alaikäiset 
testauta aineitaan?

Joskus tulee mieleen, että 
mahtavatko nämä ”haittoja vä-
hentävän päihdepolitiikan” 
puolustajat pohtia koskaan, 
kuka heitä lobbaa. Huumaus-
ainekaupan kovin kärki kun on 
mukana liike-elämässä, poli-
tiikassa ja erittäin vaikutusval-
taisilla paikoilla, kun asiaa kat-
sotaan kansainvälisesti. Siinä 
viedään helposti kuin pässiä na-
russa.

Tulee mieleen Axel Oxenstier-
nan sanat: “Poikani, kunpa tie-
täisit, miten vähällä järjellä tätä 
maailmaa hallitaan.” Mutta nyt-
hän te tiedättekin. 

Mari Rantanen
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
eduskuntavaaliehdokas, Helsinki

Sipilän ja Orpon leipäjonot
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Luonnon ja ihmisen tulevaisuus
KESKUSTELU ihmiskunnan tu-
levaisuudesta ja tähän vaikut-
tavista tekijöistä käy kuuma-
na. Media on ottanut selkeästi 
tarkoitushakuisen kannan, jon-
ka mukaan ilmaston lämpene-
minen on ainoa maapallom-
me uhkakuva. Osa mediasta 
ei suostu julkaisemaan lukijoi-
densa yleisönosastokirjoituk-
sia, jotka kyseenalaistavat tai 
esittävät keskusteltaviksi val-
tamedian lukkiutuneet kan-
nanotot.

Keskustelusta on tyystin 
unohdettu maapallomme si-
säiset ja mahdolliset ulkoiset 
uhkakuvat. On myös unohdet-
tu ihmiskunnan, maapalloa 
tallaavien lukumäärä eli väes-
tönkasvu. Herramme sanoi “li-
sääntykää ja täyttäkää maa”. 
Maapallo on jo täytetty. Väes-
tön holtiton kasvu on mieles-
täni todellinen uhkakuva, asia 
josta ei nykyään saa keskustel-
la tai esittää mielipiteitä. Lei-
pää ja puhdasta vettä ei tule 
kuitenkaan löytymään kaikille.

Jokin aika sitten löydettiin tu-
houtuneen mayakansan rau-
niokaupunki. Lahjakas kansa, 
jonka asiantuntijoiden mu-
kaan katsottiin tuhoutuneen 
liikakansoitukseen, juomave-
den saastumiseen ja kansan 
rappeutumiseen. Tästä pitäi-
si ottaa oppia nykyaikaan. On 
syytä unohtaa Rinteen malli.

Kehityshistoria luonnossa 
on ollut pitkän ajanjakson tu-
losta. Tästä on osoituksena la-
jien synnystä tehdyt tieteel-
liset tutkimustulokset, joista 
mm. Charles Darwin kirjoitti 
1800-luvulla. Muutokset ovat 
tapahtuneet elinolosuhteiden 
muuttuessa. Maapallon muu-
tokset jääkausien ja lämpimien 
kausien välillä eivät ole ihmis-
ten aikaansaannosta. Muu-
toksiin ovat vaikuttaneet mm. 
maapallon kiertoliikkeen syk-
lisyys Auringon suhteen. On 
koettu jääkausia ja lämpimiä 
ajanjaksoja.

Maapallon mannerlaattojen 
siirtymät toisaalta ovat aiheut-
taneet maanjäristyksiä, tulvia 
sekä maan siirtymiä ja niistä 
johtuneita tsunameita. Mullis-
tuksia ovat luonnossa aiheut-
taneet myös ulkoavaruudesta 
tulleet kivenmurikat, meteo-
riitit yms.

Asiantuntijat ovat arvioineet 
maapallon kiertoliikkeen hi-

dastuvan ja sen vaikutukses-
ta maanjäristysten lisääntyvän. 
Ihmisen mahdollisuudet vai-
kuttaa tässä globaalissa järjes-
telmässä ovat olemattomat.

Voimme vaikuttaa vain ta-
paan, miten elämme ja kulu-
tamme. Sen lisäksi voimme 
valita johtajat, jotka huolehti-
vat kansalaisistaan. Emme tar-
vitse diktaattoreja. Emme tar-
vitse myöskään kansainvälisiä 
järjestöjä, jotka toimivat jä-
senmaidensa hyvinvoinnin ja 
tarpeiden vastaisesti. Ilmas-
tonmuutoksen hallintaan saat-
taminen on se osio, johon 
voimme vaikuttaa. Vaikutus-
mahdollisuuksia ei pidä vähek-
syä eikä liioitella. Ilmastomuu-
tostalkoisiin voimme osallistua 
jokainen osaltamme.

Talkoisiin pitää kuitenkin löy-
tyä realistinen maksu-, val-
vonta- ja sanktiojärjestelmä. 
Yksityisautoilun laittaminen 
maksumieheksi tai tuulimyl-
lyjen pystyttäminen eivät pe-
lasta ihmiskuntaa. Atomiener-
gian hallittu kehittäminen on 
myönteinen kehityssuunta. 
Keskustella voisi myös maapal-
lon väestön kasvusta ja sen ra-
joittamisesta. Meillä on liikaa 
hapenkuluttajia ja leivänsyöjiä. 
Siitä ei päästä yli eikä ympä-
ri. Miten ongelma ratkaistaan, 
en osaa vastata. Aikaa myö-
ten luonto tulee tekemään rat-
kaisunsa, ellemme me ihmiset 
pysty ratkaisemaan hanskas-
samme olevia ongelmia.

Lämpötilojen mittauksille ja 
mittaustarkkuuksille vuosisa-
tojen taakse pitää laittaa pie-
ni kysymysmerkki. Väitetään 
maapallon lämmenneen ihmi-
sen vaikutuksesta vuosisatojen 
aikana asteilla tai sen kymme-
nesosilla. Tässä tullaan tosiseik-
kaan, että lämpötilojen mit-
taus vuosisatojen takaa koko 
maapallolla hyppää helpos-
ti populismin puolelle. Meil-
lä on hyvin rasvattu koneisto, 
joka pauhaa somessa maapal-
lomme ilmastonmuutokses-
ta ja osoittelee mielivaltaises-
ti syyllisiä.

Eiköhän olisi syytä ottaa järki 
käteen, istua mietiskelemään, 
tekemään päätöksiä maltilli-
sesti ja kiihkoilematta.

Markku Lehtinen
Tampere

Ilmastohumppaa!

Vastuulliset valittavat vain vihapuheesta

LIIKENTEEN päästöt ovat Suo-
messa viidesosa kaikista CO2-
päästöistä. Suomen päättäjät 
päättivät ratkaista maapallon il-
masto-ongelmat kurittamalla 
autoilijoita ja sähkönkuluttajia 
erilaisilla veron- ja hinnankoro-
tuksilla. Dieselauton omistajat 
ovat erityisesti näiden ilmasto-
humppalaisten suurennuslasin 
alla. Pakotetaanpa heidät os-
tamaan sähkö- tai hybridiau-
to! Milläpä se tavallinen kitu-
ja pystyy ostamaan, kun ajelee 
jo nyt tonnin parin autolla. Au-
toilun kustannukset ovat muu-
tenkin kovat ja pitkien välimat-
kojen Lapissa auto on monelle 
välttämätön.

Kädet menevät nyrkkiin Suo-
men veronmaksajilla ja päät-
täjille vannotaan ikuista vihaa 
ja kostoa, ja että tämä muiste-
taan vaaleissa, mutta siihen se 

yleensä jää. Muualla maailmas-
sa ihmiset menevät kaduille ja 
osoittavat mieltään. Sadattu-
hannet mielenosoittajat Rans-
kassa marssivat kaduilla. Savua 
ja kyynelkaasua on ilmassa. Ka-
nanmunia heitetään poliitikko-
jen päälle ja kivitetään poliisia. 
Maanviljelijät sulkevat mootto-
riteitä ja ajavat lantakuormiaan 
kaupunkien kaduille.

Suomen päättäjät ovat päät-
täneet näyttää esimerkkiä Eu-
roopalle ja muulle maailmalle ja 
siinä ei armoa tunneta eikä an-
neta. Ilmastonmuutos on tor-
juttava ja dieselmiehet on pan-
tava ruotuun. Kehuja maailman 
päättäjiltä on saatava! Suuressa 
maailmassa sille hymähdellään. 
He ovat tulleet siihen tulok-
seen, että Afrikka ei ole samaa 
maapalloa.

Viedään vanhat savuttavat au-

tot sinne. Eivät ole enää maa-
pallon ilmaa pilaamassa.

Myös Afrikassa ollaan tyyty-
väisiä. On oivallettu, kuinka pal-
jon mahtuu pieneen Hiaceen. 
Siitähän saa kätevästi linja-au-
ton, kun matkustajat seisovat 
takaosassa ja osa istuu katol-
la. Toyotan lava-autot ovat kä-
teviä sotakoneita. Konekivääri 
katolle, miehistö lavalle ja suun-
ta kohti taisteluja. Carina kak-
kosesta saa kätevästi taksin. 
Suomalaisetkin havahtuvat vii-
mein, että vanhat Toyotat kan-
nattaa kuskata Afrikkaan. Näillä 
konstein pelastamme yhdessä 
maapallon.

Ari Paldan 
eduskuntavaaliehdokas (ps.), 
Lapin vaalipiiri

OULUSSA paljastuneet useam-
mat alaikäisiin tyttöihin koh-
distuneet seksuaalirikosepäilyt 
näyttävät siltä, että kyseessä on 
kohtuullisen sakea epidemia. 
Nämäkin rikokset olisivat aikoi-
naan olleet ehkäistävissä, mut-
ta taas maksamme tumput suo-
rina olosta. 

Syyttävä sormi kohdistuu suo-
raan valtaapitäviin. Tämä Juha 
Sipilän vetämä poliittinen seka-
sikiö on lähinnä näidenkin ta-
pausten tullessa ilmi huutanut 
vihapuheesta ja maahanmuut-
tajien oikeuksista. Harvaksel-
taan on tullut kommentteja 
itse raiskauksista ja aika vähän 
myös näitä kuvottavia tekoja on 
tuomittu. Vastuulliset ovat siis 
olleet huolissaan VAIN vihapu-
heesta ja kansalaisten närkäs-
tyksestä.

Arvon päättäjät: nämä raiska-
ukset olisivat olleet estettävissä 
syksyllä 2015 ripeällä toiminnal-
la ja laittamalla rajatarkastuk-
set pystyyn Ruotsin rajalla. Tätä 

te ette tehneet, joten olette taa-
tusti päättäjinä vastuussa tästä 
asiasta. Ja sen voi todeta, että 
nämä tapaukset ovat vain jää-
vuoren huippu. Näitä tapauksia 
varmasti riittää ympäri maata.

Joku varmasti huutaa pääl-
le, että perussuomalaiset olivat 
invaasion aikaan hallitukses-
sa. Niin olimme, mutta halli-
tuksessa istui ministereinä loik-
karijoukkio, joka on poistunut 
perussuomalaisista tässä välis-
sä. Voin todeta, että perussuo-
malaisten nuiva siipi, johon it-
sekin kuulun, tuomitsi tämän 
saluunan ovet auki -politiikan 
täysin. Itsekin kuljin siihen ai-
kaan mielenosoituksissa ja otin 
omalta osaltani kantaa tähän 
mädättävään maahanmuutto-
politiikkaan. Nämä tapaukset 
ovat juuri niitä siihen liittyviä 
lieveilmiöitä - ja päälle tulevat 
vielä kustannukset.

Sitten varmasti jotkut huuta-
vat, että kyllä suomalaisetkin 
raiskaavat ja harrastavat pedo-

filiaa. Kukaan ei ole sitä kiistä-
nytkään - ja aivan yhtä kuvot-
tavaa touhua sekin on. Mutta 
se pitää ottaa seksuaalirikoksis-
sa huomioon, että ulkomaalais-
taustaiset tekevät niistä arviolta 
jo kolmanneksen, mikä olisi ol-
lut tiukalla maahanmuuttopo-
litiikalla estettävissä. Miksi siis 
hankkia lisää ongelmia monin-
kertaisesti vanhojen päälle?

Perussuomalaiset tuomitse-
vat jyrkästi nämä teot ja näihin 
pitää puuttua ronskilla kädellä. 
Laittomasti maassa olevat rikol-
liset ja turvapaikanhakijat pitää 
palauttaa lähtömaihinsa mah-
dollisimman tehokkaasti. Ja täl-
le turvapaikkaturismille pitää 
laittaa stoppi. Suomi ei tarvit-
se näitä ”turisteja” mihinkään. 
Suomi on suomalaisten koti – 
ei kenenkään muun. Ja sen ko-
din pitää olla kantasuomalaisil-
le turvallinen.

Tapio Lämsä (ps.)
eduskuntavaaliehdokas

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi
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Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen 
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EI aikaisempina vuosisatoina 
ole ollut itsestäänselvyys, mil-
loin uusi vuosi alkaa. Kuitenkin 
aikaa myöten on päästy yksi-
mielisyyteen roomalaisen tra-
dition mukaiseen tammikuun 
1. päivään, joka siis koko maa-
ilmassa on vuoden ensimmäi-
nen päivä. Näin se yhteisenä 
käytäntönä helpottaa vuoden 
kalenterin tekemistä ja seuraa-
mista.

 Vuoden vaihde on aina it-
setutkistelujen ja tulevaisuu-
den tarkastelun aikaa. Men-
nyt vuosi on voinut monella 
tavoin olla vaikeaa ja raskasta-
kin. Syystä on vanhassa alma-
nakassa perinteisesti laitettu 
tammikuun alkuun nöyrä ru-
kous: ”Anna, oi Jeesus, rauha ja 
menestys!”

 Nykyisenä voimakkaan muu-
toksen ja rajujakin yllätyksiä 
täynnä olevana aikana voim-
me olla varmoja vain taakse 
jääneen vuoden tapahtumista. 
Tulevaisuus edessämme auke-
nee tuntemattomana. Syystä 
Väinö Malmivaara kyselee uu-
den vuoden virressään: “Kuin-
ka lainkaan uskallamme käydä 
vuoteen alkavaan?” Ja niinpä 
hän löytää vastauksena nöy-
rän rukouksen: “Kuule, Her-

ra, huutoamme, saavu jälleen 
auttamaan. Anna uuden vuo-
ren armo, särkyneeksi sydän 
lyö. Katso, Herra, nääntyneihin, 
uudeksi luo mielemme. Kerran 
kiitossäveleihin vielä taipuu 
kielemme.”

 Psalmista kahdeksan saam-
me lukea kaiken epävarmuu-
temme ja tulevaisuudenpel-
kommekin keskellä, miten 
meidän Herramme on niin 
suuri, että hänen valtasuuruu-
tensa ulottuun kaikkeen maas-
sa ja aina taivaittenkin ylitse! 
Psalmirunoilija jatkaakin kat-
sellessaan Jumalan taivasta ja 
hänen sormiensa tekoa, kuuta 
ja tähtiä, jotka hän on luonut, 
että mikä on ihminen, että sinä 
häntä muistat, tai ihmislapsi, 
että pidät hänestä huolen?

 Psalmintekijä kirjoittaa sitten 
meistä ihmisistä: “Ja kuitenkin 
Sinä Jumala teit hänestä lähes 
jumal´olennon, Sinä seppelöit-
sit hänet kunnialla ja kirkkau-
della; panit hänet hallitsemaan 
kättesi tekoja, asetit kaikki hä-
nen jalkainsa alle. Herra, mei-
dän Herramme, kuinka korkea 
onkaan Sinun nimesi kaikessa 
maassa!”

 Kaiken Luoja, Taivaallinen 
Isämme hallitsee koko maan-

piiriä Poikansa Jeesuksen 
kanssa kutsuen meitä yhteis-
työhön viljelemään ja varje-
lemaan maapalloamme. Sii-
nä meille riittää tehtävää myös 
yhteisesti politiikan avulla 
mahdollistaaksemme rauhan 
säilymisen, ilmaston varjelemi-
sen, köyhyyden poistamisen ja 
nälkäisten ruokkimisen.

 Näin Taivaallisella Isällämme 
on meitä kohtaan rakkauden 
ajatukset. Siksi hän antoi aino-
an Poikansa, jotta meillä hä-
nen kauttansa olisi niin tämä 
ajallinen kuin iankaikkinenkin 
Elämä!

 Saammekin turvallisesti elää 
alkanutta uutta vuotta ja ru-
koilla: ”Jumala! Katselen uutta 
aikaa edessäni. En tiedä, mitä 
on tulossa. Anna minulle luot-
tamusta ja toivoa, jotka kan-
nattelevat kaikkien vaiheiden 
ja aikojen yli. Suo, että osai-
sin irrottautua vanhasta. Anna 
avoin mieli ottaa vastaa tuleva.

Kiitos, että Sinä olet sama ei-
len, tänään ja huomenna. Si-
nun varassasi olen tähän asti 
tullut. Sinun varassasi lähden 
tästä eteenpäin! Amen.”

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

i

ON aikuisten tehtävä suhtautua 
koulukiusaamiseen vakavasti. 
Sysmän rehtorin erittäin harkitse-
mattomat kommentit ovat sellai-
sia, joita toivon, etten kuule ke-
nenkään muun oppilaitoksessa 
työskentelevän suusta koskaan. 

Yksi koulukiusaamiseen liitty-
vistä ongelmista on se, että opet-
tajat ja muut koulun työntekijät 
eivät välttämättä aina huomaa 
kiusaamista tai kykene puuttu-
maan siihen. 

Vantaalla onkin valtuustoaloite 
koulurauha-asianmiesviran pe-
rustamisesta, jotta olisi puoluee-
ton taho, joka selvittäisi koulu-
jen kiusaamistapauksia. Lisäksi 
perussuomalaiset on puolueena 
linjannut, että tarvittaisiin kou-
lukiusaamiseen liittyen sellainen 
muutos, että koulukiusaaja jou-
tuisi vaihtamaan koulua.

Helposti kuvitellaan, että koska 
koulukiusaamista esiintyy hyvin 
paljon, se on ongelma, jota ei saa 
ratkaistua, eikä edes vähennet-
tyä. Itse uskon vahvasti siihen, 
että aikuisten ryhtyessä teke-
mään konkreettisia asioita kou-
lukiusaamisen ehkäisyn eteen 
saadaan koulukiusaaminen vä-
hentymään. Keravalainen Ahjon 
koulu on esimerkki, jossa ei esiin-
ny juuri lainkaan tai ollenkaan 
koulukiusaamista. Koulussa on 

asiaan tiukka linja. 
Vastaavanlaisia kouluja löyty-

nee pitkin Suomen maata. Jois-
sain kouluissa siis onnistutaan 
luomaan sellainen ilmapiiri, jos-
sa kiusaamiseen puututaan heti 
alkuunsa, jolloin kiusaamisesta ei 
ehdi tulla isoa ongelmaa. Tämä 
toteutuu vain, kun otetaan en-
simmäinen askel ja lopetetaan 
ongelman vähättely.

Meidän on aika avata silmäm-
me kunnolla, eikä enää vähätel-
lä, kuinka isosta asiasta on kyse. 
Koulukiusaaminen johtaa monis-
sa tapauksissa masennukseen ja 
sitä kautta syrjäytymiseen tai pa-
himmillaan jopa itsemurhaan. Jo 
nuorten syrjäytyminen on mer-
kittävä taloudellinen ja sosiaa-
linen tragedia. Valtiontalouden 
tarkastusviraston mukaan syr-
jäytyminen aiheuttaa kansanta-
loudelle miljardiluokan kustan-
nukset. Kuinka pitkälle annamme 
tämän mennä?

Joskus sanotaan, ettei Suomella 
ole varaa laittaa resursseja koulu-
kiusaamisen ehkäisyyn. Minä ky-
syn: onko meillä varaa olla lait-
tamatta?

Tanja Vahvelainen
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Vantaa

Onko varaa vähätellä 
koulukiusaamista, saati 
olla puuttumatta?

Uuteen vuoteen uusin voimin

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 
Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik 
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri• Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra
Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto
Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Anne Matokangas • Puh: 044 531 5028
annematokangas@gmail.com
ETELÄ-SAVO 
Pekka Laitinen  • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018
pj@perushelsinki.fi
HÄME 
Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494
mira.a.nieminen@gmail.com
KAINUU 
Sami Pihlajamaa • Puh: 040 546 9891
samipihlajamaa1@gmail.com

KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054
tapani.maki@eduskunta.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 
mikamikkonenpalaute@nullgmail.com
PIRKANMAA 
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@nullmakesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi 
POHJOIS-SAVO 
Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968
pia.pentikainen@gmail.com
SATAKUNTA 
Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430
tapioj.laurila@gmail.com
UUSIMAA 
Merja Nevalainen • Puh: 040 839 8962
merja.nevalainen@hus.fi
VARSINAIS-SUOMI 
Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982
posti@vilhelmjunnila.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806 
ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Asseri Kinnunen
Puh: 0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Toni Saarinen
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt 
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu
jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi
Avustajat / Halla-Aho
Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818
sanni.kulkki@europarl.europa.eu
Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21
mikael.lith@europarl.europa.eu

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu
Avustajat / Ruohonen-Lerner
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi
1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari
Puh: (09) 432 3045
laura.huhtasaari@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri
Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)
Kaisa Juuso (Lappi)
Matti Mäntylä (Häme)
Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo)
Marke Tuominen (Keski-Suomi) 

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa (09) 432 3022
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Arja Juvonen (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Rami Lehto  (09) 432 3087
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Leena Meri  (09) 432 3165
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto • Puh: 050-3200781
kai.sorto@eduskunta.fi 
Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta
Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650
juha.johansson@eduskunta.fi
Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi
Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 
sivistysvaliokunta
Talouspoliittinen asiantuntija 
Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646
nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,
tarkastusvaliokunta
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