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Jussi Halla-ahon kiertue
Satakunnassa veti Kankaanpään torille väkeä kuin isommassakin kaupungissa.

Puheenjohtaja Halla-aho kiersi Satakunnassa

”Hallituksen haittapolitiikalle
loppu kuntavaaleissa”
Kankaanpään torilla nähtiin vilinää kuin isommassakin kaupungissa, kun perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho poikkesi vierailulla Satakunnan kiertueensa päätteeksi.
HUITTISISSA, Raumalla ja Porissa
samana päivänä vieraillut Jussi Halla-aho oli odotettu ja mieluisa vieras
myös Kankaanpäässä, jossa pidettiin
samassa yhteydessä myös Kankaanpään Perussuomalaisten uuden toimitilan PerusPesän viralliset avajaiset.
Puheenjohtajan lisäksi paikalla olivat myös satakuntalaiset kansanedustajat Jari Koskela Kankaanpäästä ja
Petri Huru Porista. Sääkin oli suosiollinen, sillä päivä oli poikkeuksellisen lämmin ja aurinkoinen syyskuun
loppuun, ja monin paikoin tehtiin
lämpöennätyksiä. Torilla jaettiin noin
250 makkaraa ja myös PerusPesän
avajaisissa kävi yli kaksisataa vierasta.
Avajaisten jälkeen Halla-aho kävi
tutustumassa myös Tapalan terveysasemalla vuosikausia tyhjänpanttina seisoneeseen happigeneraattoriin, jonka käyttöönoton puolesta
myös Kankaanpään Perussuomalaiset ja kansanedustaja Jari Koskela
ovat pitkään taistelleet. Kankaanpääläisen Laser Gas -yhtiön toimitusjohtaja Rauno Hakala syyttää lääkealan
turvallisuudesta vastaavaa Fimeaa
kaasutuottajien kalliin lääkehappimonopolin suojelemisesta estämällä
generaattorin käyttöönoton.

Vain perussuomalaiset
ajavat maaseudun asiaa
Toritapahtuman avasi kansanedus-

taja Jari Koskela, joka oli erityisen
huolissaan maaseudun asemasta ja
EU:n liittovaltiokehityksestä. EU-liittovaltioon mukaan joutuminen olisi Koskelan mielestä vihonviimeinen
asia, mitä Suomelle voi tapahtua. Viime kädessä kysymys on siitä, kuka
käyttää Suomelle kuuluvaa budjettivaltaa.
- Nyt näyttää siltä, ettei maaseudun
asiaa aja mikään muu puolue kuin perussuomalaiset. Tälläkin seudulla on
satoja ihmisiä, jotka saavat elantonsa turpeesta, ja tuhansia työpaikkoja häviää maastamme, jos hallituksen
energiatavoitteet toteutuvat. Haluamme pitää tämänkin maakunnan elinvoimaisena myös jatkossa, Koskela kertoi.

Koronasta tullut veruke
hallituksen haittapolitiikalle
Halla-ahon mukaan keskeinen ongelma Suomessa liittyy julkisen talouden rahoittamiseen – rahaa menee
enemmän kuin sitä tulee. Jotta talous
Suomessa saadaan kuntoon, pitää
yrittämisen, teollisuuden ja työn vastaanottamisen olla kannattavaa. Jos
teollisuus ja kuljetusala ajetaan alas,
heikkenee Suomen kilpailukyky teollisuuden siirtyessä enemmän saastuttaviin maihin. Häviäjiä tässä kehityksessä ovat sekä Suomi että ilmasto.
- Jos Suomi ei suoriudu omista pe-

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho sekä
kansanedustajat Jari Koskela ja Petri
Huru haluavat pitää maaseudun elinvoimaisena ja laittaa stopin hallituksen haittapolitiikalle.
Kankaanpään Perussuomalaisten uusi
toimitila PerusPesä vihittiin käyttöön
kiertueen yhteydessä. Nauhan leikkasi
puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
Kuva: Hannu Juhola.

rustoiminnoistaan, sen ei pidä leikkiä
koko maailman sosiaalitoimistoa. Koronasta on tullut veruke, jonka varjolla hallitus voi tehdä mitä tahansa.
Uskallan väittää, että kuntavaalituloksesta riippuu hallituksen halu jatkaa haittapolitiikkaansa, ja senkin
vuoksi on tärkeää käydä äänestämässä, Halla-aho kannusti toriväkeä.
QTEKSTI JA KUVAT MIKA MÄNNISTÖ
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Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Matti Mäkelä pitää kokoomuksen kriisiä Lahdessa vahvana viestinä perussuomalaisen politiikan vetovoimaisuudesta.
Jo kolmas kokoomusvaikuttaja on vaihtanut puolta tänä vuonna.

Kokoomuksen vuoto perussuomalaisiin
Lahdessa jatkuu yhä:

Jo kolmas kokoomusvaikuttaja vaihtoi puolta
Lahden Perussuomalaisilla on tänä vuonna ollut syytä iloon, sillä tähän
mennessä jo kolme valtuutettua ja vaikuttajaa on siirtynyt kokoomuksesta
perussuomalaisten riveihin, viimeisimpänä Lahdessa merkittävä taustavaikuttaja Juha Viljamaa. Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Martti Mäkelä pitää tilannetta vahvana signaalina perussuomalaisten noususta Lahdessa.
LAHDEN Perussuomalaisten
ehdokaslista sai merkittävää
vahvistusta, kun kokoomuksesta perussuomalaisiin siirtynyt Lahden Hiihtoseuran
kunniapuheenjohtaja ja entinen merkittävä kokoomusvaikuttaja Juha Viljamaa antoi
suostumuksensa vaaliehdokkaaksi.
Jo aiemmin kesällä Lahden
Perussuomalaisten valtuustoryhmä kasvoi kahdella, kun
kokoomuksesta jo aiemmin
eronnut Jorma Ratia omasta
ryhmästään ja Hannu Kaasinen suoraan kokoomuksen
valtuustoryhmästä siirtyivät
perussuomalaisten ryhmään.
- Se oli merkittävää, koska kahden valtuutetun siirtyminen ryhmäämme samanaikaisesti kesken kauden oli
aika iso juttu meille. Ainakin
Lahden valtuustossa harvemmin tapahtuu, että valtuutettu vaihtaa ryhmästä toiseen,
kertoo Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Martti Mäkelä.

Kokoomus
kriisissä
Sekä Ratia että Kaasinen keräsivät viime kunnallisvaaleissa merkittävän määrän
ääniä, ja kumpikin on todennäköisesti lähdössä mukaan
myös ensi vuoden kuntavaalikamppailuun. Näin monen
kokoomuslaisen siirtyminen
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perussuomalaisten riveihin
antaa voimakkaan signaalin
siitä, millainen perussuomalaisten tilanne on Lahdessa
verrattuna kokoomukseen.
- Jonkinlaista kriisiä on ollut havaittavissa läpi tämän
valtuustokauden kokoomuksella, ja se omalta osaltaan
vahvistaa meitä. Lahti on sellainen kaupunki, jossa kokoomus-demari-akseli on hallinnut vuosikausia. Siirtymiset
antavat mielestäni sellaisen
viestin, että tämä kuvio saattaisi muuttua tulevien vaalien
jälkeen. Lahden Perussuomalaisilla on näiden muutostenkin johdosta ja ehdokasmäärän perusteella mahdollisuus
olla toiseksi suurin puolue
jo ensi kuntavaalien jälkeen,
Mäkelä arvioi.

Vahva signaali
perussuomalaisten
noususta
Uudet valtuutetut tuovat
Lahden Perussuomalaisille
paljon talousosaamista. Esimerkiksi valtuutettu Ratia
on varatuomari, jolla on paljon kokemusta talous- ja lakiasioissa. Hannu Kaasinen
on eläkkeellä oleva yrittäjä,
jolla myös on vahvat verkostot. Molemmilla on osaamista
kuntapuolen päätöksenteosta, ja he antavat perussuomalaisten ryhmälle hyvin arvokasta tietotaitoa.
- Tämä on selkeästi voima-

- Uudet valtuutetut tuovat
Lahden Perussuomalaisille
paljon talousosaamista,
sanoo Martti Mäkelä.

kas viesti siitä, että perussuomalaiset ovat Lahdessa nousussa. Se antaa hyvää pohjaa
tuleviin kuntavaaleihin. Perussuomalaiset tekee tällä
hetkellä sellaista politiikkaa,
joka on vetovoimaista ja johon halutaan sitoutua. Jonkinlainen epäluottamuslause
tämä on myös kokoomukselle ja heidän harjoittamalleen
kuntapolitiikalle Lahdessa.
Olemme tehneet asioita oikein ja tehneet oikeanlaisia
asioita, sanoo Mäkelä.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO JA
LEHTIKUVA
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Jussi sukunsa kotiseudulla:

Halla-aho kiinnosti kansalaisia
VUODEN 2019 eduskuntavaaleissa Suomessa eniten ääniä,
30 529 kappaletta, kerännyt perussuomalaisten puheenjohtaja
Jussi Halla-aho kiersi puhumassa puoluesihteeri Simo Grönroosin kanssa kahdeksalla paikkakunnalla. Lauantaina olivat
vuorossa Alajärvi, Alavus, Kauhajoki ja Teuva, sunnuntaina Lapua, Seinäjoki, Isokyrö ja Vaasa.
Tilaisuudet järjestettiin niin
sanotusti toritapahtumina kauniin lokakuun sään suosiessa.
Puheenjohtajan vierailu herätti maakunnassa kovasti myös
kiinnostusta. Kuulijoita oli runsaasti, jopa niin paljon, että se
yllätti Halla-ahon itsensäkin.
Tavoilleen uskollisena Jussi Halla-aho esiintyi asialinjalla
kiihkottomasti ja suomalaisten
ensisijaisia tarpeita sekä toiveita esiin nostamalla ja niitä kuulemalla.
Suurimman oppositiopuolueen puheenjohtaja Jussi ei
sen kummemmin alkanut hallitustakaan moittimaan, mainitsi kuitenkin, että kukin taaplaa
tyylillään.
- Aina ja kaikissa tilanteissa
pitäisi olla kuitenkin etusijalla suomalaisten etu, tarpeet ja
auttaminen.
Halla-aho muistutti myös, että
nykyhallitus on laittanut liikaa
rahaa ulkomailta maahamme
turvapaikanhakijoina päästettyjen auttamiseen ja EU:n esittämiin vaatimuksiin.

Perussuomalainen
11/2020 ilmestyy
23.11.2020
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään
10.11.2020

- Tänä aikana pitäisi ensisijaisesti kuunnella herkällä korvalla tarkasti suomalaisten tarpeita. Suomessa on omastakin
takaa apua tarvitsevia paljon.
Heidän tarpeitaan ei saa sysätä
taka-alalle.
Halla-aho ei ymmärrä lainkaan
sitä, että Suomi on avustamassa miljardeilla Euroopan rikkaita valtioita koronatuen varjolla.
Hänen mielestään nekin rahat pitää ehdottomasti käyttää
oman kansan hyväksi.
Sitäkään Jussi ei sanonut käsittävänsä, että Eurooppaa ja ulkomaiden tarpeita tuetaan Suomen valtion velaksi ottamilla
euroilla. Samalla lisätään taakkaa ja ahdinkoa suomalaisten
lähitulevaisuuteen ja vielä tuleville sukupolvillekin.
Tässä yhteydessä kannattaa
mainita, että Jussi vieraili nyt
laajan sukunsa maakunnassa.
Hänen vanhempansa muuttivat
Alajärveltä Tampereelle ennen
Jussin syntymävuotta 1971.
Jussi Halla-aho valmistui ﬁlosoﬁan maisteriksi Helsingin yliopistossa vuonna 2000
ja väitteli tohtoriksi vuonna
2006. Vuonna 2011 hänet valittiin kansanedustajaksi. Vuosina 2014-19 hän toimi europarlamentissa. Perussuomalaisten
puheenjohtajaksi Jussi valittiin
vuoden 2017 kesällä.
Pentti Hautala

Perussuomalaisten Kymen piiri on huolissaan
koulukiusaamisesta

Kai Karhukorpi jatkaa
Kymen piirin johdossa

PERUSSUOMALAISTEN Kymen
piiri esittää syvän huolestumisensa viime aikoina otsikoissa olleesta koulukiusaamisesta,
jota tulisi oikeammin käsitellä
rikoslain puitteissa.
Koulukiusaamista on ollut
aina, mutta sitä ei tule hyväksyä missään muodossa nyt tai
tulevaisuudessa. Olemme huolissamme palveluverkkoihin
kohdistuvista säästöistä, jotka näkyvät isompina kouluina,
suurempina ryhmäkokoina ja
vaikeammin valvottavina lapsi- ja nuorisoryhminä. Istuvan

PERUSSUOMALAISTEN Kymen
piiri piti hallituksen kokouksen
sekä Kymen piirin sääntömääräisen syyskokouksen Imatralla 3.10.2020. Syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtaja
Kai Karhukorven (Lappeenranta) Kymen piirin hallituksen puheenjohtajaksi jatkokaudelle 2021.
Vuoden 2021 piirihallitukseen
valittiin myös Markku Papinniemi (Lappeenranta), Jari Nalli (Lappeenranta), Sami Behm
(Lappeenranta), Anna-Maija
Jukkara (Kouvola), Lasse Ahola
(Kouvola), Ukko Bamberg (Kouvola), Tom Ögård (Pyhtää), Viljo
Rautio (Ruokolahti), Kari Kattainen (Ruokolahti), Juha Koivisto
(Lemi), Aulis Vähämäki (Imatra),
Sakari Sorsa (Imatra), Juha Rantakaulio (Luumäki), Maija Sai-

hallituksen jatkuvat kurjistamistoimet ovat omiaan lisäämään
pahoinvointia niin kouluissa
kuin kotioloissakin. Näin ei voi
jatkua.
Lasten ja nuorten keskuudessa väkivalta ja koulukiusaaminen on raaistunut ja muuttanut
muotoaan. Yhteiskunnan on
pystyttävä vastaamaan siihen.
Kymen Perussuomalaiset
edellyttävät välittömiä toimia
koulukiusaamiseen puuttumiseksi. Keinoina toimivat pienkoulujen säilyttäminen, ryhmäkokojen pitäminen pieninä,

riittävä määrä henkilökuntaa,
joilla on keinot ja valmius puuttua kiusaamiseen, kiusaajien siirto koulusta toiseen sekä
mahdolliset lakimuutokset. Kiusaajat on aina saatava vastuuseen, ja uhrin turvallisuus sekä
oppimisrauha taattava. Uhri ei
saa jäädä yksin.
Perussuomalaisten Kymen piiri on pienemmän ja heikomman puolella.
Perussuomalaisten Kymen piiri ry

Kotkan Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma
julki tammikuussa
KOTKAN Perussuomalaisten
kevät- ja syyskokous pidettiin
4.10.2020. Puheenjohtajana
vuonna 2021 jatkaa Arttu-Petteri Klami. Kotkan Perussuomalaisten hallituksen jäseniksi valittiin Samuli Sibakoﬀ, Jani
Paananen, Ari-Pekka Klami, Heljä
Halinen, Kimmo Viitanen ja Soile Suursoho.

Kotkan Perussuomalaiset alkavat nyt työstää omaa kuntavaaliohjelmaansa. Kuntavaaliohjelman runko on valmis ja se
lähtee lausuntokierrokselle kaikille ehdokkaille ja julkaistaan
tammikuussa. Tammikuussa
myös ehdokasvalinnat tulevat
julkisiksi.
Kuntavaaliohjelmassa tul-

laan ottamaan kantaa kouluihin, liikenneasioihin (Rantarata
on ollut jo monet vaalit mukana ohjelmassa), kaavoitukseen
ja kaikkeen, joka koskee peruskuntalaisia.
Kotkan Perussuomalaiset ry

Auli Kangasmäki sai Lappeenrannan
Seudun Perussuomalaisten pöytästandaarin
LAPPEENRANNAN Seudun
Perussuomalaiset ry:n kevätja syyskokous järjestettiin tänä
vuonna koronaviruksen takia samana päivänä 19.9.2020.
Kokouspaikkana toimi Hytin
VPK-talo.
Osallistujia kokouspäivässä oli
kaikkiaan 29 ja mukaan oli uskaltautunut runsaasti myös uusia jäseniä.
Syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuodelle 2021 valittiin
nykyinen puheenjohtaja Kai
Karhukorpi. Yhdistyksen standaari numero 4 luovutettiin
puolueen pitkäaikaiselle toimijalle Auli Kangasmäelle.
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2021 valittiin Tarja Saareks, Jesse Suomalainen,
Markku Papinniemi, Mari Ruotsalainen, Pekka Kurvi, Ari Ruotsalainen, Sami Behm, Ari Salin,
Teemu Liukkonen ja Timo Laitinen.
Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset ry

Kai Karhukorpi

malahti (Savitaipale), Vesa Niiva (Savitaipale), Päivi Sivenius
(Rautjärvi), Sami Myllys (Parikkala), Anja Kivelä (Virolahti), Peter Muurman (Hamina), Antti
Pakkanen (Hamina), Arttu-Petteri Klami (Kotka), Soile Suursoho (Kotka) ja Vesa Häkkinen
(Kotka).

Perussuomalaisten PohjoisSavon piiri kokousti Iisalmessa
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Savon piiri piti syyskokouksen Iisalmessa sunnuntaina
20.9.2020. Kokouksessa pitivät puheen myös puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja
puoluesihteeri Simo Grönroos.
Vuodelle 2021 piirin puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Henri Uljonen Siilinjärveltä. Uljosella ei ollut vastaehdokkaita.
Kokouksessa valittiin piirihallitus vuodelle 2021.
Valituiksi tulivat Anne Kekkonen (Iisalmi), Toivo Pelkonen (Joroinen), Jarkko Taskinen
(Kaavi), Ari Kaunisaho (Keitele), Vesa Niskanen (Kiuruvesi),
Vuokko Hämäläinen (Kuopio),

Ari Kultala (Kuopio), Pave Hirvonen (Lapinlahti), Martti Pettersson (Leppävirta), Hannu Tikka
(Pielavesi), Mika Oksman (Siilinjärvi), Raimo Mäki (Vesanto),
Ilpo Kärkkäinen (Sonkajärvi), Pia
Pentikäinen (Suonenjoki), Tenho Holopainen (Tuusniemi), Tiina Grönlund (Varkaus) ja Jaakko
Jauhiainen (Vieremä).
Kokous päätti julkilausumaksi, että kuntien tehtävien ja rahoituksen välillä on epäsuhta,
joka tulisi korjata laittamalla asiat tärkeysjärjestykseen.
Perussuomalaisten
Pohjois-Savon piiri ry

Asiat laitettava
tärkeysjärjestykseen

Lappeenrannan Seudun Perussuomalaisten puheenjohtaja Kai Karhukorpi luovutti yhdistyksen pöytästandaarin
numero 4 perussuomalaisten pitkäaikaiselle toimijalle Auli
Kangasmäelle. Kuva: Jari Nalli.

KUNTIEN velkaantuminen on
hyvin rakenteellista. Perussuomalaisten mielestä silmiinpistävää kaupungeissa ja kunnissa
on verotulojen heikko kehitys,
myös ennen koronaa. Kuntaliittokin on muistuttanut, että veropohja on kaventunut ja yhä
harvemmat maksavat kuntaveroa. Samalla myös valtionosuusprosentti on tippunut
merkittävästi.
Kuntia ei tule pelastamaan nykyisen hallituksen ilmastopolitiikka, sillä se ajaa teollisuutta
pois Suomesta. Kuntia ei myöskään pelasta se, että kunnille
annetaan lisää velvoitteita. Hallitus pitää itsepäisesti kiinni hal-

litusohjelmastaan, jossa lisätään kuntien tehtäviä. Erityisesti
oppivelvollisuuden pidentäminen ja maksuton toinen aste
ovat kuntiemme taloudelle
myrkkyä.
Kuntaliitto on toistuvasti korostanut, että kuntien tehtäviä ei voi lisätä ilman uutta rahoitusta, ja uudistusten kanssa
pitää löytyä joustoja ja porrastuksia. Kuntien tehtävien ja
rahoituksen välillä on epäsuhta, joka tulisi korjata laittamalla
asiat tärkeysjärjestykseen.
Perussuomalaisten
Pohjois-Savon piiri ry

Oikaisu

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
ƶƶƶţŞåųƚŸŸƚŅĵ°Ĭ°ĜŸåƋţüĜ

PERUSSUOMALAINEN-lehden numerossa 9/2020 olleessa sairaanhoitaja Anni
Koposen haastattelussa oli
Koposen kuvan alle kuvatekstiin vahingossa lipsahtanut Aino Pennanen.
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Poliittinen ajojahti Siilinjärvellä:

”Milloin viranhaltijat
kantavat virkavastuunsa?”
Siilinjärven teknisessä lautakunnassa on ollut
jo vuosia pahoja ongelmia asioiden valmistelun
osalta, jonka johdosta myös päätöksenteko on
takkuillut. Lautakunnan kanssa käytyjen kehityskeskustelujen ja jälkipuinnin aikana kävi ilmi,
että Siilinjärven teknisen johtajan tavoitteena onkin ilmeisesti ollut lautakunnan hajottaminen teknisen lautakunnan jäsenen Henri Uljosen
(ps.) heittämiseksi pihalle.
VIIME vuonna Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin
puheenjohtajaksi valittu Siilinjärven Perussuomalaisten
valtuustoryhmän puheenjohtaja Henri Uljonen pitää tilannetta itseensä ja perussuomalaisiin kohdistuvana
poliittisena ajojahtina ja vaatii Siilinjärven viranhaltijoilta vastuunkantoa ja anteeksipyyntöä. Ongelmat alkoivat
jo vuonna 2012, kun valtuustoon juuri valittu perussuomalaisten valtuustoryhmä
huomasi, ettei Siilinjärven
kunnassa avoimuus toiminut
toivotulla tavalla. Muun muassa liitteitä puuttui.
- Teimme valtuustoaloitteen, jossa toivoimme avoimuuden lisäämistä, jotta
päättäjillä olisi kaikki tarvittavat liitteet päätöksenteon tueksi. Aloitteen allekirjoitti kahdeksan valtuutettua,
joista viisi oli perussuomalaisia. Aloite tehtiin siksi, koska huomasimme, että tietyssä lautakunnassa liitteiden
saanti oli erittäin haasteellista isoissa asioissa. Lautakunnan jäsenenä huomautin useaan otteeseen, että liitteitä
puuttuu ja asia on palautettava uudelleen valmisteluun,
Uljonen kertoo.

Puutteellinen
valmistelu vaikeutti
päätöksentekoa
Tämän seurauksena Siilinjärven viranhaltijat mahdollisesti kokivat, että perussuomalaiset jollain tavalla
vaikeuttavat päätöksenteon kulttuuria Siilinjärvellä ja jopa tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen,
että päätöksenteko takkuaa
teknisen lautakunnan osalta. Päätettiin käynnistää kehityskeskustelut, joka luottamushenkilöille järjestettynä
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on melko kyseenalainen toimenpide.
- Valtuustoryhmämme oli
useaan otteeseen vuodesta
2017 lähtien yhteydessä kunnanjohtajaan siitä, että valmistelun taso on puutteellista. Päätöksenteko on vaikeaa
liitteiden puuttuessa, jolloin asioita joudutaan palauttamaan uudelleen valmisteluun. Kun pyynnöistä
huolimatta emme saaneet
liitteitä, totesin lopulta erään
kokouksen järjestäytymisen
yhteydessä, ettei kokous täytä
laillisuuden kriteerejä, koska
päätöksentekijöiltä puuttuu
liitteitä. Kokous päättyi siihen, Uljonen muistelee.

Keskusteluja käytiin
runsaasti
Perussuomalaisten valtuustoryhmä lähetti tämän
vuoden kesällä Siilinjärven
kunnanhallitukselle sekä
kunnanjohtajalle kirjallisen
kysymyksen teknisen johtajan ja toimitilapäällikön asioiden valmistelun puutteellisesta tasosta.
Kunnanhallituksen vastauksesta käy ilmi, että kunnanjohtaja on käynyt useaan
otteeseen asiaan liittyviä keskusteluja teknisen johtajan
kanssa ja myös kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja henkilöstöjohtaja ovat käyneet keskenään
keskusteluja viranhaltijoiden
valmistelun tasosta teknisessä lautakunnassa. Alkuperäisessä ehdotuksessa esitettiin
myös, että Uljosen ja teknisen
johtajan pitäisi käydä asiasta
kahdenkeskinen keskustelu.
- Minun piti ihan henkilökohtaisesti sanoa kunnanjohtajalle, että et kai aio ihan
oikeasti tuollaista esittää. Ylipäätään tuo on viranhaltijan ja kunnanjohtajan välinen

Henri Uljonen

asia. Ryhmämme teki kunnanhallitukselle esityksen,
jossa kysyttiin, mihin toimiin
kunnanhallitus aikoo ryhtyä, koska kunnanjohtaja ei
ole saanut asiaan parannusta.
Emme saaneet edes vastausta
kysymykseen, miten valmistelun taso turvataan, sanoo
Uljonen.

Poliittinen ajojahti
Uljonen kertoo, että kehityskeskustelujen loppukeskusteluja käytäessä tekninen johtaja antoi ymmärtää,
että hänen tarkoituksensa oli
hajottaa lautakunta ja päästä eroon tietyistä jäsenistä tai tietystä jäsenestä. Uljonen uskoo kyseessä olevan
poliittinen ajojahti, koska perussuomalaiset on halunnut
olla reilu ja läpinäkyvä puolue. Epäkohtia esille nostavana puolueena perussuomalaiset yritetään vaientaa.
- Odotamme tekniseltä johtajalta anteeksipyyntöä ja
virkavastuun kantamista
liitteiden puutteesta ja kehityskeskustelujen tarkoitusperästä. Odotamme samaa myös
kunnanjohtajalta, koska hän
niin sanotusti maalitti yksittäisen luottamushenkilön.
Nyt olisi korkea aika asianosaisten virkamiesten nostaa
käsi pystyyn virheen merkiksi ja luvata parantaa tapansa,
koska tässä on leimattu koko
lautakunta yli puoluerajojen.
Haluamme vain avoimuutta
päätöksentekoon, sillä kuntapäättäjinä meidän on ajateltava kuntalaisten etua, Uljonen vaatii.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO JA
LEHTIKUVA
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Serkukset Erkki Korpela ja Risto Rintamäki vaihtavat perussuomalaisten teltalla kuulumisia. Erkki edustaa Mustasaaren ja
Risto Vaasan perussuomalaisia. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaisten
esilläolo ja avoimuus saavat
Vaasassa kiitosta
PERUSSUOMALAISTEN kuntavaalikutsunnat jatkuivat myös
syyskuussa Vaasan torilla. Lauantainen iltapäivä keräsi yllättävän paljon väkeä perussuomalaisten teltalle.
- Toimintamme on erinomaisesti organisoitu, ja toritapahtumat sujuvat kuin rasvattu. Lisäksi meidän porukan iloinen
ilme välittyy myös kävijöihin.
Vanhat ja uudet tutut tulevat
rohkeasti juttusille ja kuulumisia vaihdetaan päivänpolitiikasta hieman arkisempiinkin
aiheisiin ja asioihin. Olen todella iloinen, kuinka myönteisesti
meidät aina otetaan täällä vastaan, jutusteli Vaasan Perussuomalaisten sihteeri Risto Rintamäki.
Rintamäen mukaan toritapahtumat ja niistä saatu palaute
osoittavat selkeästi perussuomalaisten jatkuvasti nousevan
kannatuksen.
- Moni tietää, että olemme luvanneet olla aina kerran kuussa
torilla tavattavissa. Moni kävijä kävi huikkaamassa, että kuukausi on näille tapaamisille liian
pitkä aika, kun teidän seurassa
viihtyisi useamminkin, naurahtaa Rintamäki.
Samasta aiheesta jatkaa myös
perussuomalaisten vaasalainen
kansanedustaja Jukka Mäkynen.

- Kyllä meidän esilläolomme ja
avoimuus saavat varauksetonta
kiitosta. Eipä näissä merkeissä
ole juuri muita puolueita torille vaivaantunut. Kyllä sitten pari
kuukautta ennen vaaleja ilmestyvät muutkin paikalle lupaamaan äänestäjille kaikenlaista.
Mäkyselle parin tunnin toritapahtuma on aina työntäyteistä
äänestäjien tapaamista.
- Tällainen kasvoista kasvoihin
jutustelu on sitä kaikkein parasta vuorovaikutusta. Ihmiset saavat kertoa huolistaan ja kysellä päivänpolttavista asioista. Ja
sen voin sanoa, että kyllä suurinta osaa ihmisistä hirvittää se
suunta, mihin Marinin punavihreä hallitus on maatamme viemässä. Myös kaupunkimme taloudellinen tila huolestuttaa
äänestäjiä. Olenkin todennut,
että äänestämällä kuntavaaleissa perussuomalaisia ehdokkaita saamme parhaiten muutosta
aikaan. Olemme ainoa puolue,
joka puolustaa tosissaan Suomen ja suomalaisten etuja.
Aurinkoisena syyspäivänä torilla maistui tietysti myös kuuma perusmakkara ja mehu. Iltalukemiseksi lähti tälläkin kertaa
kävijöiden mukaan perussuomalaista lukemista.
Juha Rantala

PS HENKILÖVALINTOJA
LAIHIA
Piia Riiki valittiin Laihian Perussuomalaisten syyskokouksessa
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2021 äänestyksen jälkeen.
Yhdistyksen hallitukseen ensi
vuodelle valittiin Riikin lisäksi
Asko Salminen, Heikki Latva-Nikkola, Joni Leppilahti, Jukka Jänisoja, Pasi Laakso, Pentti Kananoja ja Timo Riiki.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirihallituksessa Laihiaa edustaa puheenjohtaja Riiki.
TEUVA
Eliisa Panttila jatkaa yksimielisesti Teuvan Perussuomalaisten puheenjohtajana myös ensi
vuonna. Panttilan lisäksi syyskokouksessa valittiin myös yhdis-

tykselle hallitus. Siihen kuuluvat
Kirsi Martikainen, Mauri Filppula, Ritva Tanskanen, Mika Lukkarinen ja Niko Huhtala. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piirin hallitukseen valittiin ensi
vuodeksi Teuvaa edustamaan
Heikki Tuomela.
IMATRA
Imatran Seudun Perussuomalaiset tekivät henkilövalintoja
vuodelle 2021 syyskokouksessaan. Puheenjohtajan nuijaa pitää käsissään myös ensi vuonna
vuoden 2020 alusta puheenjohtajana aloittanut Aulis Vähämäki. Hänen lisäkseen hallitukseen
valittiin Timo Härkönen, Sakari
Sorsa, Joni Nenonen, Seppo Heikinheimo sekä Seppo Wallenius.

Elinkeinojen kannattavuutta ja kylien
elinvoimaa ei tuulesta tempaista
PUDASJÄRVEN Perussuomalaiset ry:n hallituksen kokouksessa 23.8. käsiteltiin tuulivoimatuotantoa. Kokoukseen osallistui
henkilöitä Suomen ympäristöterveys – SYTe ry:stä, joka on perehtynyt ja osallistunut tuulivoimatutkimuksiin vuosikausien ajan.
Pudasjärvellä asia on ajankohtainen, sillä Kurenalan ja Syötteen väliin Pärjänsuon molemmin puolin on suunniteltu
sijoitettavaksi kaksi massiivista
tuulivoimala-aluetta. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.8.
päättänyt osayleiskaavojen laadinnan aloittamisesta. Lopullisen
päätöksen kaavasta, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, tekee aikanaan valtuusto.
Näitä teollisuusalueita, joita positiivisten mielikuvien luomiseksi
puistoiksi väitetään, perustellaan
kaupunkiin aikanaan saatavilla kiinteistöverotuloilla. Julkisuudessa esitetyillä miljoonaluokan
kiinteistöverotuloilla on myös
toinen puoli. Pudasjärvellä matkailulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia niin työllisyyden kuin verotulojen puolesta ja
siitä on tutkimustakin tehty.
Tutkimuksen* mukaan vuonna
2017 Pudasjärven kokonaismatkailutulo oli 27,8 miljoonaa euroa ja välitön matkailutyöllisyys
143 henkilötyövuotta. Kokonaispalkkaverotulon osuus oli yli 550
000 euroa.
Vuonna 2018 laaditun investointiohjelman myötä Syötteen
matkailualueelle on voimakkaasti investoitu niin kaupungin kuin
yrittäjien taholta. Syötteen alueen ensisijainen vetovoima on
nimenomaan luonnossa. Erämaaolosuhteet ja koskematon
luonto vetävät matkailijoita sekä
mökkiläisiä. Lomakuukausina
Pudasjärven asukasmäärä jopa
kaksinkertaistuu ja Pudasjärvellä onkin peräti 3 500 vapaa-ajan
asuntoa. Näistä ulkokuntalaisten omistuksessa vuonna 2017
oli 76,9 %.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI
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KOLUMN I

Asiat tärkeysjärjestykseen
KUNTAVAALIEN ehdokasasettelu on lähtenyt reippaasti käyntiin. MTV jopa uutisoi hiljattain meillä olevan tällä hetkellä puolueista eniten ehdokkaita. Kentällä onkin tehty hyvää
työtä ja kymmenissä kunnissa on jo enemmän ehdokkaita kuin
viime vaalien lopullisilla listoilla.
Pudasjärvelle suunnitellut
tuulivoimalat ovat Suomen
suurimpia pyyhkäisykorkeuden ulottuessa 300 metrin korkeuteen. Näin korkeat voimalat
näkyvät jopa 35-40 kilometrin päähän. Suunnitelluilta alueilta etäisyys linnuntietä Kurenalle on noin 20 kilometriä ja
Syötteelle noin 13 kilometriä
lähimmältä voimala-alueelta.
On selvää, että tämä tulee vaikuttamaan heikentävästi Syötteen vetovoimaisuuteen matkailijoiden, mökkiläisten sekä
uusien asukkaiden osalta ja sitä
kautta myös yritysten kannattavuuteen.
Näiden teollisuusalueiden läheisyydessä, vain muutamien kilometrien päässä, sijaitsee
neljä kylää: Pärjänsuo, Livo, Suvannonkylä sekä Metsälä. Voimala-alueet tulevat väistämättä vaikuttamaan kiinteistöjen
arvoa alentavasti sekä haittaamaan niin maa-, metsä- kuin
porotalouden harjoittamista, tonttien myymistä, uusien
asukkaiden sijoittumista alueille sekä monia harrastusmahdollisuuksia, mukaan lukien
metsästystä.
Tuulivoimaloiden haitalliset
vaikutukset niin ihmisten kuin
eläinten terveyteen sekä luonnon ekosysteemin vaurioitumi-

seen on maailmalla tutkittu ja
tunnustettu. Suomessa nämä
haitat halutaan mitä ilmeisemmin sivuuttaa ja leimata luulotautisuuden nimiin samoin
kuin ihan lähimenneisyydessä tehtiin sisäilmasairaiden ja
1970-luvulla migreenipotilaiden kohdalla. Ongelmat ovat
todellisia, ja niihin on muun
muassa maailman terveysjärjestö WHO ottanut kantaa.
Pudasjärven Perussuomalaiset ry on ollut yhteydessä myös
tuulivoimalakuntien asukkaisiin, esimerkiksi Iissä asuviin,
ja tiedustellut kokemuksia. Kokonaisuus huomioon ottaen,
kaupungin elinvoiman ja houkuttelevuuden heikentymisen,
luontovaikutusten sekä ihmisten terveyden, elinolosuhteiden ja elinkeinojen harjoittamisen vaikeutumisen vuoksi,
Pudasjärven Perussuomalaiset
ry vastustaa tuulivoimala-alueiden toteutusta suunnitelluille alueille.
*Matkailun aluetaloudellisten
vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi
ja Vaala. Pekka Kauppila, Kajaanin ammattikorkeakoulu, 2019.
Pudasjärven
Perussuomalaiset ry

TYYTYVÄISYYTEEN ei kuitenkaan tule tuudittautua, sillä
työtä vielä riittää. Varsinkin niissä yhdistyksissä, joissa listojen
kerääminen on vasta alkutekijöissään, tulisi nyt herätä tilanteeseen ja laittaa vaihdetta silmään.
EHDOKASLISTOJEN keräämisen lisäksi yhdistyksissä pohditaan tällä hetkellä paikallisia kuntavaaliohjelmia. Puolueen
kuntavaaliohjelmaa varten kysyttiin kesällä jäsenistön näkemyksiä ja niiden pohjalta laadittava ohjelma julkaistaan alkuvuodesta.
KUNTAVAALIT ovat siitä erilaiset vaalit muihin nähden, että
ne käydään erikseen kolmessasadassa kunnassa, joissa jokaisessa on omat paikalliset kysymyksensä, joiden suhteen paikalliset toimijat ovat parhaita asiantuntijoita.
YLEISESTI katsoen taloudellinen tilanne on kunnissa ja valtion tasolla kestämätön ja korona on tehnyt tilanteesta entistä huonomman. Verojen korottamisen ja velkaantumisen tie
on kuitenkin käyty loppuun. On aika laittaa asiat tärkeysjärjestykseen.
EI voi olla niin, että sairaanhoidon resurssit eivät riitä, jos samaan aikaan julkisia varoja syydetään kuluja katsomatta maahanmuuttoon. Ei ole oikein, että kyläkouluja lakkautetaan samaan aikaan kun rahaa löytyy ylimitoitetun ilmastopolitiikan
aiheuttamiin menoihin.
PERUSSUOMALAISET eivät lupaa katteettomia vappusatasia vaan sen, että yhteiskunnalle turhasta ja haitallisesta leikataan ennemmin kuin tavallisen suomalaisen peruspalveluista.
SE, tuotetaanko kunnalliset palvelut itse vai ostetaanko ne yksityisiltä tuottajilta, tulee punnita tapauskohteisesti, eikä mennä ideologia edellä. Kotimaista on taas hyvä suosia ja paikallisille pienyrityksille tulee antaa kilpailutuksessa mahdollisuus
– ei ole mieltä, että kouluruokaloiden perunat tulevat Puolasta
tai katukivet Kiinasta.
PERUSSUOMALAISET on ainoa vastavoima haittamaahanmuutolle myös kunnissa. Jos me saisimme päättää, niin kiintiöpakolaisia ei otettaisi kuntiin, laittomasti maassa oleville
ei maksettaisi tukia eivätkä kunnat suosisi maahanmuuttajia
työnhaussa. Yhtä lailla maahanmuuttajien oman kielen ja kulttuurin harjoittamista ei tuettaisi verovaroin ja huonosti integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuttoa edistettäisiin
loputtoman kotouttamispelleilyn sijaan.
SUOMALAISTEN hyvinvoinnin ja turvallisuuden laittaminen kaiken muun edelle on perussuomalaisten arvojen ydin.
Tästä lähtökohdasta on helppo rakentaa myös paikalliset vaaliohjelmat, joihin on hyvä ammentaa ideoita myös aiemmista
vaaliohjelmista.

Pertunmaan Perussuomalaisista lahjoitusta viemässä kuvassa vasemmalla Tuomas Paasonen
ja oikealla Outi Virtanen. Keskellä lahjoitusta SPR:n puolesta vastaanottamassa Vuokko Uotinen ja Saana Poskiparta-Jokela.

Pertunmaan Perussuomalaiset kantavat
vastuuta kuntalaisten hyvinvoinnista
PERTUNMAAN Perussuomalaiset ry lahjoitti Helmikin Kammarille jaettavaksi 550 kasvomaskia niitä tarvitseville.
Helmikin Kammariksi nimetty kulmaus Pertunmaan kun-

nantalolla on tätä nykyä se
paikka, jonne SPR:n Pertunmaan osaston toiminta keskittyy.
Merkittävässä osassa on EU:n
ruoka-avun jakelun järjestämi-

nen yhdessä Pertunmaan Mielenterveysyhdistyksen kanssa.
Lisäksi paikkakunnan kaupoista noudetaan edellisen päivän
elintarvikkeita, ja kaikki jaetaan tarvitseville.

VIELÄ lopuksi muutama sana säännöistä. Ensi kesänä järjestetään puoluekokous Seinäjoella. Tuolloin on tarkoitus myös
päivittää puolueen sääntöjä, jotka ovat nykyisessä muodossa
palvelleet jo toistakymmentä vuotta.
MIKÄLI sinulla on ajatuksia sääntöjen korjaamisen suhteen,
niin nyt on oikea aika ottaa kantaa. Keräämme jäseniltä aiheesta ajatuksia, joita voit toimittaa vuodenvaihteeseen asti
vapaamuotoisesti sähköpostilla saantouudistus@perussuomalaiset.fi tai kirjepostilla puoluetoimistolle.
NYT siis kynät suhisemaan ehdokassitoumuksia, paikallisia
kuntavaaliohjelmia ja sääntötuumailuja kirjoittaessa.
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Puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhuu ja kansa kuuntelee.
Teuvallakin oli lauantai-iltapäivällä tori tupaten täynnä.
Pomarkun Perussuomalaisten kuntavaalipäällikkö Kari Lilja (kuvassa oikealla) on äärimmäisen tyytyväinen pitkäaikaisen keskustavaikuttajan Jouni Erolan päätöksestä siirtyä perussuomalaisten riveihin.

Pitkäaikaisen keskustavaikuttajan ero
keskustasta kuohuttaa

Pomarkkuun perussuomalaisten
valtuustoryhmä
Vuosikymmeniä kuntapolitiikassa keskustan riveissä
toimineen Jouni Erolan ero keskustan valtuustoryhmästä on aiheuttanut melkoista kuohuntaa Pomarkussa. Erola on perustanut Pomarkun valtuustoon
perussuomalaisten valtuustoryhmän. Nyt koko kunnanhallitus on kaatumassa, sillä keskusta haluaa erottaa Erolan myös kunnanhallituksesta, mikä onnistunee vain hajottamalla kunnanhallitus.
PÄÄTOIMISENA maa- ja
metsätalousalan yrittäjänä
vuodesta 1985 lähtien toiminut pomarkkulainen Jouni
Erola on ollut keskustan toiminnassa ja kuntapolitiikassa mukana kolme vuosikymmentä, kunnanvaltuustossa
vuodesta 2014.
Mitta tuli täyteen perjantaina 2.10., jolloin Erola erosi
keskustan valtuustoryhmästä
ja jätti samalla hallinto- ja sivistysjohtaja Nina Merilahdelle asiakirjan Pomarkun
Perussuomalaisten valtuustoryhmän perustamiseksi.
- Ajatus lähdöstä kypsyi pikkuhiljaa reilun vuoden ajan.
Keskustan touhuja seurattuani niin valtakunnan tasolla
kuin paikallisestikin en enää
tunne keskustan linjaa omakseni. Perussuomalaisten aatemaailma on niin paljon lähempänä omaa arvopohjaani,
etten oikein voi enää toimia
tuollaisessa toimintaympäristössä, Erola valottaa päätöksensä taustoja.

Luottamushenkilö
äänestäjiä varten
Erolan ajatusmaailmassa

”Maaseudun
puolia ei enää
pidä yksikään
puolue
perussuomalaisia
lukuun
ottamatta.”
poliitikot ja luottamushenkilöt ovat toimessaan äänestäjiensä mandaatilla näiden asiaa ajamassa. Tämä periaate ei
viime aikoina ole oikein toiminut sen enempää valtakunnan- kuin kunnallisellakaan
tasolla.
Erolaa harmittaa, että omaa
kansaa kyykytetään, ja rahaa tuntuu riittävän Eurooppaan ja muualle, mutta omille
kansalaisille ei. Myös Pomarkun tulevat investoinnit pitäisi suunnitella järkevämmin ja
taloudellisemmin.
- Politiikkaan olen lähtenyt sen takia, että saisin kantaa oman korteni kekoon yhteisistä asioista päätettäessä.
Asiat on laitettava tärkeysjärjestykseen. Veronmaksajan
euron tulee olla vielä paljon

huolellisemmin omissa käsissä. Maaseudun puolia ei enää
pidä yksikään puolue perussuomalaisia lukuun ottamatta. En ole luottamushenkilö
itseäni vaan kuntalaisia ja äänestäjiä varten, Erola sanoo.

Kova vahvistus
Pomarkun Perussuomalaisten kuntavaalipäällikkö
Kari Lilja on Erolan päätökseen äärimmäisen tyytyväinen. Erolalla on erittäin pitkä kokemus kuntapolitiikasta,
ja hän on Pomarkussa hyvin
tunnettu henkilö. Lilja uskoo,
että Erolan siirtyminen puolueen riveihin laskee monen
äänestäjän kynnystä äänestää
perussuomalaisia yli puoluerajojen, ovathan kuntavaalit
pitkälti myös henkilövaalit.
- Kun asiaa aiemmin Jounin kanssa on sivuttu, en oikein uskaltanut toivoakaan,
että siirtyminen oikeasti toteutuisi. Jouni on yksi kovimpia mahdollisia vahvistuksia
Pomarkun Perussuomalaisille. Hän tuo meille kokemusta, näkemystä ja näkyvyyttä.
Tähtäämme vähintään kolminkertaiseen nousuun, Jounin siirtyminen tukee tavoitettamme. Muutenkin meille
on tulossa todella hyvä ja kattava ehdokaslista, Lilja iloitsee.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA UUTISLUOTSI

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.ﬁ
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Kuvituskuva

Puoluejohto sai pohjalaiset
liikkeelle
PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja
puoluesihteeri Simo Grönroosin
viikonloppukiertue lokakuun
alussa sai pohjalaiset liikkeelle
sankoin joukoin.
Halla-aho ja Grönroos vierailivat kahden päivän aikana kaikkiaan kahdeksalla eri paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaan
piirin alueella.
Kiertue alkoi lauantaina Alajärveltä, josta matka jatkui Alavudelle, Kauhajoelle ja Teuvalle.
Vastaavasti sunnuntaina oli ohjelmassa Lapua, Seinäjoki, Isokyrö ja Vaasa.
Puheenjohtaja Halla-aho oli
silminnähden tyytyväinen matkansa antiin ja yllättyi väenpaljoudesta.
- Aivan selvästi jotakin muutosta on tapahtumassa varsinkin keskustan hallitsemilla
alueilla, ja lisää jäseniä virtaa riveihimme juuri heidän riveistään. Ja syitä siihen ei tarvitse
kaukaa hakea. Puolue pönkittää
vahvasti hallituksemme punavihreää politiikkaa ja ihmisten
täällä Pohjanmaalla on vaikea
sitä sulattaa.
Halla-ahon mukaan ihmisiä
puhuttivat ennen kaikkea valtiontalous, maahanmuutto sekä
EU:n elpymispaketti.
- Punavihreällä hallituksellamme ei ole minkäänlaista suunnitelmaa velkaantumisen katkaisemiseksi eikä siihen, miten
julkinen talous saadaan tasapainoon pitkällä aikavälillä.
Tämä tyytymättömyys näkyy
hyvin myös kentällä, jossa ihmiset ovat lopen kyllästyneitä
hallituksen harjoittamaan politiikkaan.
Halla-aho sanoi kiertäneensä maata ristiin rastiin elokuusta lähtien.
- Vaikka vaaleihin on vielä aikaa, niin tilaisuuksissamme on
käynyt yllättävän paljon väkeä,
enkä tällaisiin väenpaljouksiin
ole aiemmin törmännyt. Jo se
kertoo, että kansa haluaa muutosta.
Perussuomalaisten rajusta
nosteesta kertoo se, että niin
valtakunnallisesti kuin Etelä-

Pohjanmaan piirinkin alueella
kiinnostus lähteä mukaan kuntavaaleihin perussuomalaisten
listoilta on kova.
- Tavoitteena meillä on saada
valtakunnallisesti 6 000 – 6 500
kuntavaaliehdokasta. Tällä hetkellä meillä on listoilla tuollaiset 2 300 nimeä. Uskon tavoitteen täyttyvän, sillä meille tulee
jäsenhakemuksia parinsadan
viikkotahtia, mitä on pidettävä hyvänä merkkinä, sanoi puoluesihteeri Simo Grönroos.
Grönroosin mukaan ihmiset
panevat nyt toivonsa perussuomalaisiin. Missä päin Suomea tahansa hän onkin kiertänyt, niin ihmisten huoli on ollut
sama.
- Suurin osa kansasta on täysin eri mieltä asioista kuin punavihreä hallituksemme, on sitten kyse EU:n tukipaketeista,
maahanmuuttopolitiikasta tai
liikkumiseen ja asumiseen vaikuttavista veroista.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Anne Matokangas kertoi, että
kuntavaalityö piirin alueella
aloitettiin jo hyvissä ajoin viime vuoden puolella, ja tilanne ehdokasasettelun suhteen
on hyvä.
- Koronaepidemian takia jouduimme kevättalvella peruuttamaan kuukausien aikana useita
tilaisuuksia, mutta sen jälkeen
on vaalityö jauhanut meilläkin
tuloksellisesti. Viime kuntavaaleissa meillä oli piirissä 331 ehdokasta. Nyt minimitavoite on
viidessäsadassa. Ja tätä menoa
pääsemme kirkkaasti tavoitteeseemme.
Matokangas piti Halla-ahon ja
Grönroosin vierailua Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla melkoisena piristysruiskeena.
- Nämä ovat tärkeitä käyntejä
omalle väelle. Se innostaa kenttää ja antaa lisäpotkua vaalityöhömme. Ja näkiväthän nyt kaikki, kuinka paljon väkeä Jussi ja
Simo saivat liikkeelle.
Juha Rantala

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
KAUSTINEN
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 27.10. klo 18 Hotelli Kaustisella, Pajalantie 24.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa mukaan!
PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 29.10. klo 18
piiritoimistolla, Satakunnankatu
33-35 B. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
PALTAMO
Paltamon Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 29.10. klo 17.30
Kontiomäen Neste-asemalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu klo 17.
Tervetuloa!
TAIPALSAARI
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset Taipalsaaren K-market Niivalla lauantaina 31.10. klo
12–14. Makkaratarjoilu. Tervetuloa!
LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina 31.10. klo 14 Viinijärven
kylätila Vinkkarissa, linja-autoasema, Kauppakuja 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 1.11.
klo 11 osoitteessa Piippuvarvarintie 1, Rantasalmi. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 1.11.
klo 13 RU:n seurantalolla, Halisevantie 22. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VARSINAISSUOMEN
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:n ylimääräinen yleiskokous hallituksen jäsenten täydentämiseksi pidetään sunnuntaina
1.11. klo 14 Turun Perussuomalaisten toimistolla, Kaskenkatu
16, Turku. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina 1.11. klo 17 Isonkyrön
kunnantalolla, Pohjankyröntie 136. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa

ovat äänioikeutettuja yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa 30.9.2020
mennessä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MÄNTTÄVILPPULA
Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään sunnuntaina 1.11. klo 18 Vilppulassa,
ESRC:n kerhohuoneessa, Poukantie 48. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään
torstaina 5.11. klo 17 Tampereen
Monitoimitalo 13:ssa, Satakunnankatu 13, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset kevät- ja
syyskokousasiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 6.11. klo
18 PerusPesässä, Torikatu 3, Kankaanpää. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 6.11. klo 18
Cantina Fiestassa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kokouksen jälkeen tarjoamme paikallisyhdistyksen jäsenille syömistä (ilmoittaudu 2.11.
mennessä puheenjohtajalle) ja
keskustelemme kevään vaaleista ja ehdokkaaksi asettumisesta.
Tervetuloa.
POHJOISKARJALAN
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan PerusNaiset
ry:n yhdistetty sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina 7.11. klo 12 Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten
piiritoimistolla, Niskakatu 2 K1,
Joensuu. Käsitellään sääntömääräiset kevät- ja syyskokousasiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ETELÄPOHJANMAAN
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 7.11. klo
13 Kauhavan Alahärmässä RoadHousessa, Bistron kabinetissa,
Jorma Lillbackantie 21, Kauhava. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Lounastarjoilu. Tervetuloa!
UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n
syyskokous pidetään lauantaina 7.11. klo 13 Teamsilla (linkki
sähköpostilla) / Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry:n toimistolla, Keskustie 10, Jokela. Käsi-

tellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Äänioikeus on jäsenillä, jotka ovat suorittaneet yhdistyksen
ja puolueen kuluvan vuoden jäsenmaksun. Tervetuloa!

detään perjantaina 13.11. klo 18
Kokoushuone Forumilla, Vanhatie 46, Utajärvi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

MIKKELI
Mikkelin Perussuomalaisten toritelttatapahtuma Kuukausimarkkinoilla lauantaina 7.11. klo 9-14
Mikkelin kävelykadulla. Paikalla
kuntavaaliehdokkaita. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MYRSKYLÄ
Tervetuloa tapaamaan AskolaMyrskylä-Pukkilan Perussuomalaisia lauantaina 14.11. klo 11-13
Myrskylän Salelle.

VANTAA
Tervetuloa lauantaina 7.11. klo
10-14 Myyrmäen Marrasmarkkinoille Paalutorille tapaamaan
Vantaan Perussuomalaisten vaikuttajia sekä aktiiveja!
KALAJOKI
Kalajoen Alueen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
7.11. klo 12 kaupungintalolla,
Kalajoentie 5, Kalajoki. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
NAANTALI JA MASKU
Naantalin ja Maskun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 10.11. klo 18 Naantalin
ST1-huoltamon kabinettitilassa, Alppilankatu 1. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PIRKANMAAN
PERUSSUOMALAISET NAISET
Pirkanmaan Perussuomalaiset
Naiset ry:n sääntömääräinen yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään keskiviikkona 11.11. klo
16.30 PS-toimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere. Käsitellään
sääntömääräiset kevät- ja syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset ry:n sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään
torstaina 12.11. klo 18 Kartano Kievarilla, Saarijärventie 434,
Äänekoski. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan yhdistyksestä henkilöt, joita esitetään
piirin hallitukseen Keski-Suomen Perussuomalaisten syyskokouksessa. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tarjolla
keittopäivällinen. Kokouksessa
äänioikeutettuja jäsenet, jotka
ovat maksaneet paikallisyhdistyksen sekä puolueen jäsenmaksun kuluvalta vuodelta viimeistään 1.11.2020. Tervetuloa!
KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 12.11.
klo 19 Alahärmän palvelutoimistolla, Härmäntie 18. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pi-

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina
14.11. klo 12 Aleksinkulman juhlasalissa, Aleksanterinkatu 9. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Voimassa oleva jäsenkortti
mukaan. Tervetuloa.
PERUSSUOMALAISET
NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 14.11. klo
12 Scandic Hotel Rosendahlissa,
Pyynikintie 13, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokoukseen voi tulla paikan
päälle tai olla Teamsin kautta
etäyhteydessä. Tarkemmat tiedot huonevarauksista yms. tulevat naisten kotisivulle https://
perusnaiset.perussuomalaiset.
ﬁ/tule-mukaan/ ja naisten jäsenrekisterin kautta kaikille naisille,
joilla on toimiva sähköpostiosoite. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.11.2020. Syyskokous on
peruttu. Yhteydenotot sihteeri@
perusnaiset.ﬁ. Tervetuloa!
LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 14.11. klo 16 Gunnarlan Majalla, Dansbackantie 165, Lohja. Käsitellään sääntömääräiset
asiat sekä valitaan mahdollinen
yhdistyksen edustaja Perussuomalaisten Uudenmaan piirin piirihallitukseen vuodeksi 2020.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa äänioikeus
on yhdistyksen jäsenillä, jotka
ovat maksaneet kuluvan vuoden puolueen jäsenmaksun. Tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 21.11. klo
14 ja syyskokous klo 16 Turun
kristillisen opiston auditoriossa,
Lustokatu 7. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja muut hallituksen valmistelemat aiheet. Kokousten koollekutsujana hallitus.
Kokouksessa noudatamme koronaturvaohjeita, tulethan terveenä. Saapuminen julkisilla:
Kauppatorilta pysäkiltä T42 (Eerikinkadulla) linjat 14 ja 15, bussista jäädään pois Hamaronkadulla, Lustokadun pysäkillä nro
1615. Pysäkiltä on matkaa opistolle noin 300 m. Tervetuloa!
HYVINKÄÄ
PS Perusilta lauantaina 21.11.
klo 17-19 Paakari Puustissa,
Kauppalankatu 7, Hyvinkää. Mu-

kana kansanedustaja Mauri Peltokangas, kuntavaaliehdokkaita,
valtuutettuja ja paikallisyhdistyksen jäseniä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa juttelemaan!
PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset pidetään sunnuntaina 22.11. klo
13 Hotelli IsoValkeisessa, Majaniementie 2, Kuopio. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokoontumisrajoitteista johtuen
ennakkoilmoittautumiset kokoukseen sähköpostilla pj@perusaijat.ﬁ tai puhelimitse 041-318
6040 torstaihin 15.11. mennessä. Tervetuloa!

PS PIIRIT
KESKIPOHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 4.11. klo 18 Nuorisokeskus Villa Elbassa, Sannanrannantie 60. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
POHJOISPOHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina 21.11. klo 13
Aleksinkulmassa, Aleksanterinkatu 9, Oulu. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Jäsenmaksujen on oltava kunnossa kokousedustajilla kokouspäivään mennessä. Tervetuloa.
SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan
piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina
22.11. klo 13 Raumalla, Kulttuuritalo Posellissa, Nortamonkatu
12. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ruokailu klo 12.
Tervetuloa!
VARSINAISSUOMI
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 22.11. klo 14 Paimion
valtuustosalissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus.
Tervetuloa!
PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piiri ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina 29.11. klo 15 Tampere-talon Sonaatti 1 -salissa,
Yliopistonkatu 55, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!

Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.ﬁ
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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.

Metsäteollisuuden logistiikan
kehitys
Kohti perheystävällistä tulevaisuutta
SUOMESSA kolme suurta ongelmaa kulkee käsi kädessä; väestön vanheneminen, alhainen
syntyvyys ja maaseudun autioituminen. Näistä ensimmäisiin
tarjotaan ratkaisuksi maahanmuuttoa. Tuskin menee kauaa,
että myös maaseudun pelastamiseksi esitetään vastaanottokeskusbisnestä.
Tulevaisuuden kannalta kestävämpi ratkaisu on lähteä määrätietoisesti tekemään nykyistä
perheystävällisempää politiikkaa. Perheen perustaminen on
palautettava suomalaisessa yhteiskunnassa arvostettavaksi ja
kannustavaksi teoksi.
Tiukkaa maahanmuuttopoli-

tiikkaa toteuttavat veljeskansamme Unkari ja Viro ovatkin
ottaneet perheet sydämenasiakseen. Unkarissa perheen perustamista suunnittelevat nuoret
voivat esimerkiksi saada vapaasti käytettävän 10 miljoonan forintin korottoman lainan, jota ei
tarvitse maksaa takaisin, jos perheeseen syntyy kolme lasta. Virossa toteutettuun kattavaan
lapsilisäuudistukseen kuuluu
esimerkkinä kolmilapsisille ja
tätä suuremmille perheille maksettava kuukausittainen suurperhelisä.
Suomessa yksittäisissä pienissä
kunnissa, kuten 1 800 asukkaan
Juupajoella, maksetaan vauvara-

haa. Vauvarahaa maksetaan viiden vuoden ajan tuhat euroa
vuodessa. Tällä myös sitoutetaan perhettä jäämään kuntaan,
sillä rahaa maksetaan vain pysyttäessä kirjoilla kunnassa.
Vauvarahan konseptia tulee
kehittää ja laajentaa maaseudulla luoden siitä uusi vetovoimatekijä muuttotappiokuntiin. Koko
maan mittakaavassa perheen
perustamisen houkuttelevuutta on lisättävä vastaavilla korottomilla lainoilla sekä verohelpotuksilla.
Antti Moisander
piirisihteeri, Pirkanmaan
Perussuomalaiset, Tampere

KUNTAVAALIT
ƗǉƗŏ

TIEDÄMME, että tehtaiden sisällä on tehokkuutta jatkuvasti nostettu, jotta pärjätään
kansainvälisessä kilpailussa.
Kaipolassa se ei riittänyt. Olisiko
nyt aika tarkastella myös, mitä
logistiikan osalta voidaan kehittää? Iso haaste on tyhjien paperijunien paluu Rauman satamasta.
Tämän kuljetuspotentiaalin
ratkaisuun tarvitaan ministeriö,
tukkuporras, yksityinen rahtitoimija, kunta ja paperintuottaja. Tehtävä on laaja, mutta hyötyjä syntyisi kaikille osapuolille,
etenkin paperiteollisuudelle.
Logistiikkakeskus tuo työtä kuntaan, johon tuontitavara ajettaisiin rautatiekuljetuksissa edullisesti ja siitä edelleen
lähialueille kumipyörillä. Myös
kansantaloudelliset- ja ilmastotavoitehyödyt olisivat merkittäviä, ja niitä toivoisi liikenneministeriön arvioivan.
Meno-paluukuljetukset raakapuun kuljetuksessa eivät nekään toimi. Ajelen usein kantatietä 56. Se on kahden
puunjalostajan välissä – Mänt-

tä-Vilppulassa on suursaha ja
Jämsässä Jämsänkoskella kuumahiertämö ja paperitehdas.
Tiellä ajaa runsaasti tukkirekkoja molempiin suuntiin tyhjinä. Jämsän paperitehtaalle
ajetaan kuitupuuta, ja kun lähdetään hakemaan uutta kuormaa Mänttä-Vilppulan suunnasta, kuormaa ei ole. Sama on
sahatukkikuormien kanssa. Sahalta tullaan tyhjänä Jämsän
seudulle, ja perässä ajaa kuitupuurekka. Kalusto on sama –
paluukuormat onnistuisivat sen
puolesta, mutta ajojärjestelyjä
ei onnistuta tekemään, kun on
eri yhtiöt.
Metsäteollisuuden kustannustehokkuushaastelistalla logistiikka oli yhtenä osana. Sen
kehitys vaatii eri osapuolien yhteistyötä, mutta sehän hallitaan
esimerkiksi energiasektorilla.
Kampanja kuljetusten kehittämisestä on nyt ajankohtainen
vientiteollisuuden ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta.
Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

Automaattiparlamentarismia

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
ƶƶƶţŞåųƚŸŸƚŅĵ°Ĭ°ĜŸåƋţüĜ
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SUOMEN talous oli huonolla
uralla jo ennen koronaa, mutta hallitus tekee nyt vääriä toimenpiteitä, eli sen sijaan, että
elvyttäisi täysipainoisesti kotimaata, ministeritytöt lappavat miljardin toisensa perään
esimerkiksi juuri Italian avuksi.
Tuollaista ei ole kuuna päivänä
Suomessa nähty. Paitsi, että EU
vie miljardeja, se vie myös järjenkäytön nostaen aivan älyttömän vieraskoreuden kaiken
muun edelle.
Puheessaan eduskunnassa
Matti Vanhanen puhui ympäripyöreätä poliittista lannoitetta teemana koronan hoito ja
nyt Vanhanen, ”Lautakasa-Masa”, laittaa kaikki koronan syyksi.
Eikö ole pikkusieluista mennä
koronan avulla sieltä, missä aita
on matalin?

Puheessaan Vanhanen ”vakauttaisi” Suomen vuosikymmenen loppuun mennessä.
Vanhanen ei siihen ikävä kyllä
pysty ministerityttöjen kanssa
eikä ilman – johtuen mielestäni siitä, että poliittinen tahtotila on jakaantunut EU:n ja kotimaan eli Suomen välillä – edes
saamaan mitään siihen suuntaan johtavaa alulle. Kaikki tärkeät päätökset jäävät vanhaan
malliin aina seuraaville hallituksille, joten eipä ole ihme, että
meneillään on kovan luokan
välikysymys. Tällä seuraavalle hallitukselle jättämisellä on
nimikin: automaattiparlamentarismi.
Jari Vuorinen
Lohja

Suomen velkavastuille ei näy loppua
MEPIT Nils Torvalds ja Henna Virkkunen kertoivat MTV:n
uutislähetyksessä 19.7.2016,
että Italiassa muhii parhaillaan
pankkikriisi. Torvaldsin mukaan jo tämä osoittaa, että Italian pankkijärjestelmässä on rakenteellisia ongelmia. Miten
reagoitiin EU:ssa? EU-tilintarkastajat suomivat komission
lepsua alijäämien kuripolitiikkaa (Kauppalehti 22.4.2016).
Niinpä elvytyspaketin suurin saaja Italia on saamassa 210
mrd. (jossa lahjarahaa 82 mrd.),
vaikka Italialla on velkaa 2 400
miljardia. Saksa ja itsekin velkaantunut Ranska ovat ottaneet tietoisen riskin luotottaessaan raskaasti velkaantunutta
Italiaa. Elvytyspaketti on aivan liian pieni Italian pelastamiseksi. On muistettava, että
EU-maat olivat jo huhtikuussa
sopineet 540 miljardin koronahätälainoista. Italialle ne eivät
kelvanneet, sillä lainoihin sisältyy ehtoja.
On päivänselvää, että pian on
tulossa lahjaraha II, III jne. Suomi rahoittaa elvytyspakettia 6,6
miljardilla 30 vuoden ajan ja arvioi saavansa 3,2 mrd. Suomen
saama euro maksaa suomalaisille yli kaksi euroa, kun Suomi itse saisi markkinoilta lainaa
miinuskorolla. Suomen kokonaisvastuut elvytyspaketista

ovat 13 mrd. Oma koronavelkamme on jo lähes 20 mrd.
Tiedossa on, että Macron on jo
pitkään esittänyt euroon kuuluville maille yhteistä budjettia,
veronkantoa ja yhteisvastuun lisäämistä jäsenmaiden kesken.
Hänen mielestään integraatiota pitää vähin äänin syventää ja
ottaa aimo askel kohti liittovaltiota. Koronan varjolla luotu elvytyspaketti loi mekanismin,
jolla yhteisvastuullinen velanotto tehtiin mahdolliseksi. Korona
tuli kuin taivaan lahjana Macronin unelman toteuttamiseksi.
Elvytyspaketti on tukipaketti, jolla pidetään euroa pystyssä. Yhteisvastuullinen eurovelka
johtaa pysyviin tulonsiirtoihin jäsenmaiden välillä, koska markkinakuri ei toimi. Pitäisi puuttua siihen perimmäiseen
valuvikaan eurossa: siellä on
maita, jotka eivät oman taloudellisen tilanteensa ja ennen kaikkea ﬁskaalisten perinteidensä vuoksi sinne kuulu.
Yhteisvaluutta on itse asiassa euroalueen taloudellisen kehityksen jarru, sillä se pakottaa
tukemaan rapakuntoisia maita
taloutensa paremmin hoitaneiden maiden lompakosta.
Tukipaketti ottaa useita merkittäviä ja kauaskantoisia askeleita liittovaltion suuntaan. EU:n
suunta on todella huolestutta-

Taas meitä viedään kuin…
va monilla eri sektoreilla, eikä
pelkästään taloudenhoidossa.
EU:lla ei ole enää pitäviä perussääntöjä. Toistuvat ”luovat ratkaisut” nakertavat yhteistyötä
ja unionin uskottavuutta. Suuret maat tekevät sitä, mikä niitä hyödyttää. Rahavirtojen mukana maasta siirtyy unionin
valtaan myös kasvava määrä
budjettivaltaa eli taloudellista
itsenäisyyttä.
Talousprofessorit ennakoivat
kylmää kyytiä koronakriisin jälkeiselle Suomelle. Viimeistään
vuodesta 2023 alkaen on edessä ”kipupaketti” eli isoja menoleikkauksia ja veronkiristyksiä.
Tarvitaan myös vaativia rakenneuudistuksia alueilla, joilla niitä on ollut hankala tehdä tähänkin saakka. Edessä voi olla
15-20 vuoden jakso, jolloin suomalaisten hyvinvointi ei kasva.
Suomessa tulee järjestää kansanäänestys elvytyspaketista. Suomi on velkaantumassa
kestämättömästi. Kansallisvaltio, itsenäisyys ja päätöksenteko omissa käsissämme ovat
luovuttamattomia arvoja. Muistettakoon, että taloudellinen itsenäisyys on tärkein itsenäisen
valtion edellytys.
Airi Pulkkinen
Kuopion seudun
Perussuomalaiset

Suomen talous tuuliajolla
SUOMALAISET poliitikot ja media kilpalauloivat läpi kesän
viennin autuaaksitekevyyttä.
Nyt kun UPM:n pääjohtaja, vuorineuvos Jussi Pesonen piti meille Ykkösaamussa oppitunnin
kilpailukyvyn välttämättömyydestä, valtakuntaan laskeutui
syvä hiljaisuus. Luulisi että suomalaista pääjohtajaa, joka johtaa maailman suurinta paperinvalmistajakonsernia, kannattaisi
jokaisen kuunnella herkällä korvalla.
Pesonen toi selkeästi esiin sen,
ettei Suomi ole yhteiskuntana
oppinut elämään yhteisvaluutta euron maailmassa, vaikka euroon liittymisestä on jo noin 20
vuotta. Hän varoi sanomasta
kielen päällä pyörivää ajatusta
”kun ei voida devalvoida”. Sillä,
minkä hän myös selkeästi sanoi,
”joka tuotteen pitää olla hintakilpailukykyinen”, muuten tehtaat töröttävät tyhjän panttina.
Jo ennen Ykkösaamua Pesonen totesi lehdessä, että ”kymmenen vuoden ajanjaksolla
vain kahtena vuonna Suomessa
metsäteollisuus teki investointeja enemmän kuin poistoja”.
Samasta tuotannon kannattamattomuudesta kielii myös se,
että Suomen ulkomaankauppa
on ollut alijäämäistä aina vuodesta 2011 alkaen. Eli suomalainen työ on ylihintaista. Keskitetyt palkkaratkaisut ovat
antaneet palkkojen nousta piittaamatta töiden ostajien työnantajien/yritysten kannattavuudesta.
Esimerkiksi vasta viime vuonna Suomen kokonaistuotanto

TALOUSSANOMISSA Jan Hurri kirjoittaa Euroopan unionin muuttumisesta: ”Elvytyspaketti muuttaa EU:ta tavalla,
jota ei ole tarkoituskaan tajuta – ja josta on vaikea kieltäytyä ja liki mahdotonta perääntyä.” Hän katsoo, että menettely
on EU:ssa tuttu, mutta kyseenalainen. Vähitellen tehtävillä
varsin sekavilla päätöksillä kasvatetaan unionin valtaa jäsenmaiden kustannuksella.
Esimerkiksi nyt suunnitellun
elvytyspaketin osalta puhutaan kertaluonteisesta päätöksestä, vaikka jo hyvin tiedetään,
että Euroopan unionin talousvaikeudet eivät tule tähän loppumaan. Siis tulevaisuudessa
tarvitaan lisää elvytyspaketteja, joiden maksajiksi tulevat yhä
syvemmin ja syvemmin pohjoiset hyvin taloutensa hoitaneet
valtiot.
Keskustalainen valtiovarainministerimme katsoi, ettei ole
olemassa muuta vaihtoehtoa
kuin elvytyspaketin hyväksyminen. Ei ole muuta vaihtoehtoa?
On todettava, että maamme
asioita on johdettu todella huonosti, jos hallituksen edustaja
näin toteaa. On todella oltava
muukin vaihtoehto! Poliittinen johto on saanut mandaatin
kansalta huolehtia suomalaisten taloudellisista ja oikeudellisista eduista. Johtavana asiakirjana on perustuslakimme, jonka
mukaan myös maamme hallituksen tulee toimia.
Turun puoluekokouksessa
Petteri Orpo puheessaan sanoi,
ettei kokoomus ole nationa-

listinen puolue. Onko asia ymmärrettävä niin, että kauaksi on
kokoomus ajautunut 1960- ja
70-lukujen aatteestaan ja että
kokoomuslaiset kannattavat tiiviimpää Euroopan unionia? Vai
kompastuiko kokoomuksen puheenjohtaja puheessaan? Lienee Orpo nukkunut koulussa
historian oppitunneilla osoittaessaan suurta historian tietämättömyyttä.
Nationalismi on yksi 1700-luvulla syntyneistä suurista aatteista. 1800-luvulla aate levisi
myös Suomeen innostaen ensin
nuoria yliopistomiehiä. Tuohon
joukkoon kuuluivat mm. historiankirjoistamme tutut Snellman, Runeberg ja Lönnrot. Tavoitteena oli suomalaisuuden
nostaminen niin kansallisen tietoisuuden lisäämisen, kulttuurin kuin taloudenkin kautta.
Nationalismin innoittamana alkoi 1800-luvun lopulta lähtien
maamme taloudellinen nousu
kohti nykyistä hyvinvointia.
Ilman nationalismia ei olisi syntynyt kansallista yhtenäisyyttä, jolla tämä maa rakennettiin, raskaat sotavuodet
kestettiin ja maa jälleenrakennettiin. Meillä on kunniavelka
maksettavana menneille sukupolville siitä, että saamme elää
vielä omassa maassamme.
Eduskunnan on ehdottomasti torjuttava Suomelle epäedullinen elvytyspaketti!
Risto Pirinen (vpj.)
Kuopion seudun
Perussuomalaiset

Kuntavaalivoitto on myös
jäsenistöstä kiinni

saavutti vuoden 2008 ﬁnanssikriisiä edeltäneen tason. Ja kuitenkin samana aikana palkat
ovat nousseet 30 prosenttia.
Tässäkin kohtaa Suomessa ammattiyhdistysväki vähät välittää
ehkä merkittävimmästä taloustieteen perusperiaatteesta: palkat eivät saa - kuin tilapäisesti nousta tuotantokustannusten
nousua korkeammiksi.
Jos vertaillaan Suomen sijoittumista EU-perheessä, niin
havaitaan Euroopan unionin
asukaskohtaisen ostovoimakorjatun bkt:n kasvaneen vuodesta
2007 viime vuoteen 10,2 %. Kuitenkin suurten EU:n ulkopuolisten maiden kuten USA:n, Kanadan, Japanin, Kiinan ja Venäjän
(G7) kasvu on ollut 15,4 %. Suomen vastaava kasvu on ollut
-0,6 %! Maailman maiden me-

diaanikasvu on vastaavasti ollut 24,1 %. Edellä olevat luvut
kertovat, että Suomi on ﬁnanssikriisin jälkeisen kehityksen aikana pudonnut maailman kansojen alimpaan viidennekseen.
Näin ollen EU ei voi kehua taloudellisilla saavutuksillaan. Toisin sanoen, oliko sittenkään
järkevää Suomelta mennä euroon? Olisiko kannattanut pitää oma valuutta, kuten naapurimaamme Ruotsi ja Norja
tekivät? Jos antaisimme oman
valuutan kellua, myös kilpailukyky säilyisi kuin automaattisesti. Siis, kun emme ole juridisesti
koskaan EU:hun – emmekä sitä
kautta myöskään euroon – liittyneetkään, niin irtaudutaan!
Heikki Elonheimo, FM

KUNTAVAALIT ovat ensi keväänä, ja haluan jakaa yksinkertaisia vinkkejä, joita noudattamalla pystymme nousemaan
Suomen suurimmaksi kuntapuolueeksi.
Jätetään kohut, kohuilut ja
älyttömät ulostulot sekä muut
aivopierut taaksemme – jokainen meistä voi vaikuttaa siihen
kuvaan, joka perussuomalaisista saadaan jokapäiväisessä toiminnassamme. Mitä kirjoitamme sosiaaliseen mediaan, miten
käyttäydymme siviilissä ja työelämässä ja niin edelleen. Jäsenemme ovat ikään kuin brändilähettiläitä. Sinä jäsenenä
edustat puoluettamme ja vaikutat imagoomme. ”Öyhötys”
tarkoittaa epäasiallista poliittisen viestinnän tyyliä, ei radikaalia mielipidettä. Lopetetaan öyhötys.
Siisti ja asiallinen pukeutuminen toritelttaillessa sekä vaalipaneeleissa -- en tarkoita sitä,
että jäsenien pitäisi mennä heti
ökyhintaisiin vaateliikkeisiin välittömästi ostoksille, mutta varmasti ymmärrätte mitä tarkoitan. Pukeutuminen vaikuttaa
habitukseemme eli olemukseemme – asiallisuutta pystytään kasvattamaan jo pelkällä pukeutumisella. Yllättävän

helppoa, eikö olekin?
Asiallisella käytöksellä voimme alentaa myös naisäänestäjien kynnystä äänestää puoluettamme. ”Suomalainen
äänestäjä 2003-2019” -tutkimuksessa oli luku, jossa vuoden 2015 vaaleista naisten kannatuksemme oli tippunut viisi
prosenttiyksikköä, ja jos tällaista pudotusta ei olisi tapahtunut, olisimme olleet Suomen
suurin puolue. Toivon, että paikallisyhdistyksen aktiivit pyrkivät kannustamaan myös
epäröiviä mahdollisia naiskuntavaaliehdokkaita ehdokaslistoillemme.
Jäsenistömme määrä huitelee yli 10 000 jäsenessä, viimeksi meillä oli ehdokkaita pelkästään 3 831. Kuntavaaleja välillä
kutsutaan ”kaverivaaleiksi”, joten olisi hyvä saada joka kuntaan mahdollisimman täydet
listat, ja jos ehdokkaita ilmoittautuu enemmän kuin ehdokaspaikkoja on, siinä vaiheessa
paikallisyhdistyksesi kyllä yrittää luoda parasta mahdollista listaa.
Matias Granlund (ps.)
merkonomi, Lahti
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Valtiovarainministeriön tilastot eivät kerro
koko totuutta Suomen vastuista
VALTIOVARAINMINISTERIÖN
nettisivuilta voidaan lukea tilastoluettelo ”Suomen valtion taloudelliset sitoumukset,
vastuut ja saatavat Euroopan
talous- ja velkakriisiin liittyen –
tilanne 31.12.2019”. Mielestäni
siitä puuttuu olennaisen suuria
vastuusummia.
Kyseisen tilaston mukaan
Suomen valtion taloudelliset
vastuut ja saatavat EVM-, ERVV-,
ERVM- ja IMF-rahoitusmekanismeissa ovat noin 50 miljardia
euroa. Ihmettelen suuresti sitä,
että Target 2 -ohjelman saatavat on jätetty kokonaan mainitsematta.
Euroalueen liikepankit tekevät
keskinäiset euromaksusiirtonsa EKP:n hallinnoiman Target
2 -maksunvälitysjärjestelmän
avulla. Target-maksutaseen ylijäämä kirjautuu alueellisen keskuspankin taseeseen saatavana
(asset) ja Target-alijäämä vastuuna (liability).
Suomi rahoittaa kymmenillä miljardeilla euroalueen maksunvälitysjärjestelmää ja tällä
hetkellä Suomen Target 2 -saatavat ovat noin 60 miljardia euroa. Suomen Target-saamisille ei ole olemassa minkäänlaisia
reaalivakuuksia. Mikäli euroalueen rahaliitto joskus hajoaa,
niin on hyvin mahdollista, että
Suomi menettää kokonaan Target 2 -ohjelman saamisensa.
Target-saatava näkyy saamisina Suomen Pankin taseessa. Jos
Suomen Pankki tekee noin suuren luottotappion, joutuu valtio
rahoittamaan sen budjettivaroillaan ja kyseiset 60 miljardia
pitäisi mainita valtiovarainministeriön tilastossa.
Syksyllä eduskunta käsittelee uutta EU-rahoitustukipäätöstä, jonka perusteella Suomi saa rahaa 3,2 miljardia euroa

ja velkaantuu lisää 6,6 miljardia euroa. Kyseinen rahoitustukipäätös sisältää myös sen, että
Suomi antaa lisää takauksia eurooppalaisille rahoitusmekanismeille 13 miljardin euron arvosta. Mikäli eduskunta hyväksyy
uuden rahoituspäätöksen, on
Suomen takausvastuiden ja
saamisten kokonaissumma Target 2 -ohjelma mukaanluettuna
yli 120 miljardia euroa.
Em. 120 miljardin euron lisäksi Suomelle voi tulla suuri lasku Maastrichtin sopimuksen
perusteella. Rahaliiton jäsenmaana Suomi on vastuussa Euroopan keskuspankin tekemistä
tappioista. EKP:n tase on kasvanut hurjaa vauhtia ja taseen
loppusumma on tällä hetkellä lähes 5 000 miljardia euroa.
Suuri osa taseen loppusummasta on Välimeren velkaisten maiden velkakirjoja, joiden todellinen markkina-arvo voi olla
huomattavasti kirjanpitoarvoja alempi.
Jos joskus tulevaisuudessa
EKP joutuu tekemään tase-eris-

tään alaskirjauksia, niin silloin
EKP tekee valtavan suuret tappiot, joista myös Suomi on juridisessa velkavastuussa. Jotta
valtiovarainministeriön luettelo Suomen taloudellisista vastuista olisi kattava, niin myös
Maastrichtin sopimuksen aiheuttamat taloudelliset velvoitteet pitäisi mainita vastuuluettelossa.
Kylmä tosiasia on se, että velkaiset Etelä-Euroopan maat
eivät koskaan kykene maksamaan velkojaan. On todennäköistä, että Suomi joutuu
maksamaan suuren osan takausvastuistaan tulevien vuosikymmenten aikana.
Relevantti tilastotieto on keskeinen politiikanteon lähtökohta. Valtiovarainministeriö ei saa
julkaista virheellistä tilastotietoa.
Kimmo Hantunen
kauppatieteiden maisteri,
Helsinki

Lapsenkaltaisiksi
USEIN puhutaan vähättelevässä
mielessä lapsenmieliseksi tulleesta tai lapsellisesta, lapsekkaasta, tarkoittaen yksinkertaista tai vanhusta, joka on tullut
uudelleen lapseksi.
Mutta on myös ja ennen kaikkea tärkeää lapsenkaltaiseksi tulemista, josta itse Jeesus
sanoo: “Totisesti; ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te
ette pääse taivasten valtakuntaan.” Ja Jeesus jatkaa vielä suurella lupauksella: “Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on
suurin taivasten valtakunnassa.”
Me niin kovin helposti pidämme itseämme muita parempina ja luulemme aina olevamme oikeassa. Uskon asiassakin
ajattelemme, että juuri minä
olen oikeassa ja muut väärässä. Ja aina nousee uusia johtajia ja profeettoja, jotka korottavat itsensä ainoiksi oikeassa
oleviksi muiden yläpuolelle ja
muita tuomitseviksi. Ja juuri siksi Jeesus haluaa opettaa meille seuraajilleen oikeaa itsemme
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tuntemista ja nöyryyttä, jotta huomaisimme omien pelastuskeinojemme mahdottomuuden, jotta osaisimme kaikessa
turvata Vapahtajaamme, jolta
kaikki hyvä tulee juuri siksi, että
Hän on sovittanut syntimme.
Aivan kuten aivan yksinkertaisesti olemme oppineet Martti
Lutherin Vähä katekismuksessa: ”Uskon Jeesukseen, Herraani, joka on lunastanut minut,
kadotetun ja tuomitun ihmisen,
ostanut ja voittanut minut vapaaksi kaikista synneistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta”.
Lapsenkaltaiseksi tuleminen
merkitsee näin omien voimien
ja mahdollisuuksien tunnustamista riittämättömiksi eli juuri
avuttomaksi tulemista, ja tässä
on myös yhtymäkohta vanhuksiin, joilta jo muutenkin voimat
vähenevät. Virrentekijäkin sanoo, miten vaatimattomuus on
sanoa helppo suulla, vaan työläs vaatimattomaksi tulla on. Ja
siksi virsirunoilija pyytää: ”Nyt
tekee mieleni vain alentuak-

seni, kun lapsenmieliseksi tulla tahtoisin”, kun aiemmin hänellä oli ollut ”toivoni ylemmäs
päästäkseni, aikaani liian lyhyeksi pelkäsin”.
Sunnuntaina 4.10. vietimme
Mikkelin päivää, enkelien ja lasten päivää. Evankeliumitekstissä opetuslapset kysyvät Jeesukselta, kuka on suurin taivasten
valtakunnassa ja silloin Jeesus
otti heidän keskelleen nimenomaan lapsen. Ja Hän sanoo
lasten enkelien saavan taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. Niinpä Luther opettaa rukoilemaan
taivaan Isältä aamurukouksessa: ”Minä jätän itseni, ruumiini
ja sieluni ja kaiken, mitä minulla on, sinun käsiisi. Sinun pyhä
enkelisi olkoon kanssani, ettei
paha vihollinen saisi mitään valtaa minuun. Amen.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Isänmaallinen toimeksianto
METSÄTEOLLISUUS ry:n hallituksen tuore päätös työehtosopimustoiminnan lopettamisesta
on kolme seuraavaa kuukautta asianosaisten moitekanteella mitätöitävissä tuomioistuimessa.
Kun Metsäteollisuus ry on korostanut, että heillä on lainmukainen oikeus lopettaa liittotasolla työehtosopimuksista
sopiminen työntekijöitä edustavien ammattiliittojen kanssa, niin samalla on jätetty lausumatta, että tuomioistuimissa
kansalliset työlait ovat toissijaista väistyvää oikeusnormistoa
maailman työjärjestö ILO:n Suomenkin oikeuteen kuuluvien
lukuisten kansainvälisten työoikeudellisten sopimusten velvoitteiden suhteen.
Kun Metsäteollisuus ry on suoraan ilmoittanut työehtosopimusten lopettamistoimiensa tavoitteena olevan palkkojen ja
työehtojen alentaminen ja huonontaminen Suomen metsäteollisuuden yrityksissä, niin Metsäteollisuus ry:n hallituksen
päätöksen voidaan katsoa palkkasyrjintänä rikkovan ILO:n vuoden 1958 kaikkinaisen työsyrjinnän kriminalisointia koskevan
perussopimuksen velvoitteiden
minimiehtoja.
Samainen Metsäteollisuus ry:n
hallitus oli koko 1930-luvun rakentamassa Hitlerin Suur-Saksan rinnalla Suur-Suomea ja
haaveili Neuvostoliiton Itä-Karjalan metsien omistus- ja käyttöoikeuksista.
Metsäteollisuus ry:n hallitus
lahjoi tuolloin salassa ilman julkisuutta valtion puolustusneu-

voston johtajaa, kenraali Carl
Mannerheimiä tämän 70-vuotispäivänä kesäkuussa 1937, nykyrahassa reilun 700 000 euron
rahalahjuksella. Tutkimusten
mukaan Metsäteollisuus ry lahjoi Mannerheimia monin muinkin tavoin.
Kun taannoin valtion tarkastusviraston tutkijat selvittelivät
puolustusvoimien komentajan,
yhdysvaltalaisen asejätti Lockheed Martinin Suomen myyntimiehenäkin kunnostautuneen kenraali Jarmo Lindbergin
osallistumisia puolustusvoimien kanssa liikesuhteissa olevien
erilaisten yritysten 14 korruptoivalle metsästys- ja kalastusretkelle vuosina 2014-15, niin
komentaja perusteli tutkijoille osallistumisiensa asianmukaisuutta Mannerheimin vastaavalla isänmaallisella toiminnalla.
Kun Suomen armeijan ja suojeluskuntien sotilasosastot osana Hitlerin Barbarossa-projektin miehitysjoukkoja valloittivat
kesällä 1941 reiluksi kolmeksi vuodeksi Neuvostoliiton ItäKarjalan jykevät metsät, niin
miehitysalueen komentajina
naapurilta varastettuja halkomotteja laskivat Metsäteollisuus
ry:n hallituksen omat pojat; toimitusjohtaja Väinö Kotilainen,
toimitusjohtaja Johan Arajuuri ja toimitusjohtaja Olli Paloheimo sekä liikemies, jääkärieverstiluutnantti Ragnar Nordström.
Aika velikultia!
Martti Pelho
suuhygienisti, Kuopion KO:n
lautamies työ- ja
virkarikosjutuissa 1993-97

Vihreässä reessä
Kovalla kädellä taas turvetta verotetaan,
vihreät takiaiset riihessä voiton vei.
Keskustan käskystä työtöntä aktivoidaan,
paalupaikalle demarit saa sanoa hei.
Miksi Etelä-Eurooppaa Suomi elvyttää,
siitä kansalaisaloite nyt nimiä kerryttää.
Itsekin rahaa voisi lainailla.
Eikä liittovaltiosta haikailla.
Voiko suuntaa enää oikaista?
Ilmastotavoitteista hurskaana jutellaan,
taas viisikko leveästi hymyilee.
Tukena ollaan ja osaa me otetaan,
tehtaanpiiput maassa kylmenee.
Sähköautolla mielikuvissa voi huristaa,
öljyllä lämmittäjää saattaa paleltaa.
Suomessa myös on talvikin.
Sekä edelleen maaseutukin.
Ruokalana valkoposkihanhien.
Pakolaiskiintiö yli tuhannen nostetaan,
tämäkin agendaa on sitä vihreää.
Yhteistuumin reen kyydissä istutaan,
vaikka osalla näkyy käyvän kipeää.
Velkarahalla kun maailmaa parantaa,
niin veroja silloin on pakko korottaa.
Kehitellään lisää uusia veroja.
Sanotaan niiden olevan maksuja.
Jutut alkaa olemaan aika paksuja.
Ari Saukko
Tervola

Oppivelvollisuutta ikä kaikki?

Rahasta lähimmäistäsi
SAIN muutama päivä sitten
sähkölaskun. Sähköä olin kuluttanut 28 euron arvosta ja sähkönsiirtomaksu oli 41 euroa. Pidän tätä kalliina.
Sähkön hinta on Suomessa
mielestäni yksittäiselle kansalaiselle melko halpaa, mutta sähkönsiirtomaksujen voi sanoa
hajottavan. Useimmilla suomalaisilla siirtomaksu on sähkölaskua korkeampi ja vaikka sähköä
ei kuluttaisi lainkaan, siirtomaksun joutuu silti maksamaan.
Tämä on tilanne esimerkiksi
monilla kesämökin omistajilla,
joiden mökki on tyhjänä ja sähköä ei kulu pitkiin aikoihin.
Nykyinen ulkoministeri Pekka Haavisto oli päällepäsmärinä,
kun Suomen kansallisomaisuus,
sähköverkko, myytiin ulkomaisille sijoittajille, ja vaikka sähkön hinta on säännöstelty, niin
sähkönsiirtomaksuja sijoittajat tiettävästi voivat nostaa jopa
15 % vuodessa omalla päätöksellään.
Väittämän mukaan sähkönsiirtomaksuilla kustannetaan sähkölinjojen maakaapelointi ja
muu sähkönjakelun turvaaminen, mutta siirtomaksujen järjetön hinta saa epäilemään siirtohinnoissa olevan ilmaa ja

maksujen päätyvän ulkomaisten sijoittajien saamina osinkoina Panaman tileille. Kyseessä on
varainsiirto tavallisilta suomalaisilta maailman ökyrikkaille.
Sähkönsiirtomaksuissa on käsittääkseni suuri osa Suomen
valtiolle tulevia veroja, mutta hallituksen talouspolitiikan
vuoksi nekin rahat menevät Euroopan unionin kautta rahoittamaan Italian ja Espanjan helppoa elämää.
Siirtomaksuja saisi inhimillisen
kokoisiksi, mikäli veron osuutta
laskettaisiin tai jos sähkön siirtomaksut saisi kilpailuttaa sähkön tavoin.
Käytännössä jokainen suomalainen kuluttaa sähköä. Sähkönsiirtomaksuilla tapahtuvaan rahastukseen puuttuminen olisi
perussuomalaisille loistava teema tuleviin eduskuntavaaleihin tai jo aiemmin oppositiopolitiikkaan.
Vanha sanonta on saanut päivityksen nykyaikaan. Kolmelta ei voi välttyä: kuolemalta, veroilta ja sähkönsiirtomaksuilta.
Esa Paloniemi
Oulu

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

NUORISON on voitava hyvin,
jotta heillä on edellytykset kasvaa ja kokeilla siipiään. On kuitenkin arvioitu, että nuorten
syrjäytyminen on yksi Suomen
suurimmista ongelmista. Tutkimusten mukaan nuorten päihde-, mielenterveys- ja ylivelkaantumisongelmat heijastuvat
selkeästi koulutustasoon.
Erityisesti nuorten miesten
syrjäytyminen on vakava ongelma. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa elämänsä aikana yhteiskunnalle yli miljoonan, eikä
inhimilliselle menetykselle voi
laskea edes hintaa.
Kuten tiedetään, Marinin hallitus on pidentämässä oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen.
Kaunis tavoite on, että jokainen
peruskoulun päättävä suorittaisi toisen asteen koulutuksen.
Eikä siinä vielä kaikki: uudistuksen jälkeen toisen asteen koulutuksesta tulisi myös maksutonta
kaikille. Kuulostaako liian hyvältä ollakseen totta?
Oppivelvollisuusuudistus olisikin erinomainen, jos sillä saavutettaisiin annetut tavoitteet
ja korjattaisiin koulujen ongelmia. Oppimistulokset ovat
kautta linjan laskussa, erot eri

i

koulujen sekä tyttöjen ja poikien välillä kasvavat. Opettajien auktoriteetti on heikentynyt
ja maahanmuuttajataustaisten oppilaiden keskittyminen
samoihin kouluihin aiheuttaa
omia ongelmiaan.
Uudistus ei ole myöskään asiantuntijanäkemysten mukaan
vaikuttavin tapa puuttua syrjäytymiseen ja koulupudokkuuteen. Peruskouluiässä tai
varhaiskasvatuksen aikana syntynyttä oppimisvajetta ei paikata enää toisella asteella.
Toinen ongelma piilee uudistuksen maksuttomuudessa.
Koska suurin osa perheistä pystyy maksamaan oppimateriaalit itsekin, tulisi vähät resurssit
kohdistaa sinne, missä tarve on
suurin. Pienituloisten perheiden
lapset voivat tälläkin hetkellä
saada oppimateriaalilisää.
Suuri osa oppivelvollisuusuudistuksen rahoituksesta olisi menossa koulumatkoihin, oppimateriaaleihin ja -välineisiin,
joilla on vain vähän vaikutusta
tutkinnon suorittamiseen. Tästäkin ongelmasta päästäisiin
maksuttomuutta rajaamalla.
Mitä syrjäytymisvaarassa oleville pitäisi tehdä? Mielestäni on

parempiakin keinoja kuin pakottaa kokonaisia ikäluokkia istumaan luokassa. Kierre pitää
katkaista jo koulussa kohdentamalla varoja ja toimia tarkoituksenmukaisesti oikeisiin kohteisiin.
Harrastustakuun toteuttaminen mahdollistaisi yhden mieluisan harrastuksen ja toisi sisältöä elämään. Ulkomaalaisen
työvoiman saatavuusharkintaa
tiukentamalla työpaikkoja jäisi enemmän myös suomalaisille nuorille. Keinot löytyvät, kun
on tahtoa.
Oppivelvollisuusuudistuksen
perimmäinen tarkoitus on hyvä,
mutta uudistuksella ei toteuteta
sille annettuja tavoitteita vaan
rahaa palaa tehottomiin kohteisiin. Mikäli kunnat eivät tule
saamaan riittävästi resursseja,
joudutaan säästöjä hakemaan
opettajista ja henkilökunnasta. Tällöin oppivelvollisuusuudistuksesta tuleekin koulutusleikkaus.
Kai Sorto
Varavaltuutettu, kasvatus- ja
opetuslautakunnan jäsen (ps.)
Turku

Perussuomalaisen
nipputilaukset

Kokoukset ja
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi
kokoukset ja tapahtumat
lehden aineistopäivään
mennessä osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.ﬁ
Muista laittaa
ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, osoite,
päivämäärä ja kellonaika.

Perussuomalainen-lehteä voi
tilata tapahtumiin ja yleiseen
jakeluun uudesta osoitteesta:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi
ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja
mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite.
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalainen Nuoriso ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.ﬁ/jasenyys

POSTINUMERO JA TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

I R R OTA TÄY T E T T Y LO M A K E. S U L J E J A L A I TA P O S T I I N , P O S T I M A K S U O N M A K S E T T U P U O L E S TA S I .

PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP.

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@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: 0400 904 447 • matti.putkonen@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
Sampsa Rydman
pj@perushelsinki.ﬁ
HÄME
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.ﬁ
KAINUU
Sami Pihlajamaa • Puh: 040 546 9891
samipihlajamaa1@gmail.com

KESKI-POHJANMAA
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI
Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com
KYMI
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.ﬁ
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.ﬁ
POHJOIS-SAVO
Henri Uljonen • Puh: 044 559 3783
henri.uljonen@gmail.com
SATAKUNTA
Tiina Klemelä-Ruohomäki • Puh: 045 177 9001
tiina.klemela@gmail.com
UUSIMAA
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET

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

Puheenjohtaja • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164
miko.bergbom@gmail.com

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 0500 704 956 • posti@pekasus.ﬁ
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Kari Kolari
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.ﬁ
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.ﬁ
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.ﬁ
1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185
riikka.purra@eduskunta.ﬁ
2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.ﬁ
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.ﬁ

ps-nuoriso.perussuomalaiset.ﬁ

(09) 432 3117
(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 3198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(09) 432 3172

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.ﬁ
Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.ﬁ

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.ﬁ

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.ﬁ

MUUT JÄSENET:
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Pauli Saarinen (Satakunta)
Heikki Tamminen (Varsinais-Suomi)
Henri Uljonen (Pohjois-Savo)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.ﬁ
Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.ﬁ
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.ﬁ

EDUSKUNTARYHMÄ

Pääsihteeri • Santeri Eskola
Puh: +358 50 431 6899
psnuoriso@gmail.com

Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen
Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoﬀrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoﬀren@eduskunta.ﬁ
Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.ﬁ

(09) 432 3049

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I


POSTIMAKSU
MAKSETTU

PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS
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