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Remontti-Reiska lähtee politiikkaan:

”Suomi on ajettu
konkurssin partaalle”
Takavuosien huippusuosittuna ”RemonttiReiskana” tunnetuksi tullut Jorma Piisinen
lähtee Järvenpään kuntavaaliehdokkaaksi perussuomalaisten listoilta. Pitkään julkisuudesta poissa pysytellyt Piisinen katsoo asioiden
ajautuneen Suomessa siihen pisteeseen, että
alkaa olla tilausta sellaiselle poliitikolle, joka
sanoo suoraan, miten asiat ovat.
ITSEOPPINUT rakennusja remonttimies Jorma Piisinen tuli tunnetuksi vuosina
1991-2010 MTV3:lla esitetystä käytännön remontointiohjeita tarjoavasta Joka kodin
asuntomarkkinat -makasiiniohjelmasta. Piisisen esittämä Remontti-Reiska oli niin
suosittu hahmo, että sai Joka
kodin asuntomarkkinoiden
päätyttyä jatkaa MTV3 MAX
-kanavalla vuonna 2010 alkaneessa Remontti-Reiska-ohjelmassa ja sen jälkeen vielä
Harjakaisen ja Piisisen talkoissa vuonna 2012.
- Olimme tavallaan uranuurtajia, sillä asumiseen, kodin kunnossapitoon, rakentamiseen ja remontointiin
liittyvät ohjelmat olivat siihen aikaan uutta. Nythän näitä sisustusohjelmia on kyllä,
mutta sellaista raakaa rakentamista ja remonttia kuin
meillä ei enää niin näytetä,
Piisinen kertoo.

Remonttia kaipaa
nyt koko Suomi
Piisinen on aina mielellään
antanut ihmisille rakentamisja remonttivinkkejä, mutta
väkisin parrasvaloissa paistattelu pelkän julkisuuden takia ei häntä niin kiinnostanut. Siksi hän vetäytyi pois
julkisuudesta remonttiohjelmien loputtua. Vuosien varrella häntä lähestyttiin monta kertaa useissa eri vaaleissa
useiden puolueiden taholta,
mutta Piisinen kieltäytyi aina,
koska piti itseään liian suorasanaisena politiikkaan. Nyt
asiat ovat kuitenkin ajautuneet Suomessa sille mallille,
että Remontti-Reiskan on tullut aika lähteä politiikkaan.
- Tämä joo joo -politiikka ja musta tuntuu -politiikka on ajanut tämän valtion
konkurssin partaalle. Yrittäjätaustaisena minulle on
muotoutunut sellainen ajattelumalli, että olisi parempi, jos rahaa tulisi enemmän
kuin sitä menee. Se on tästä
päivänpolitiikasta unohtunut,
yhtä lailla valtakunnallises-

2

”Kaikkein suurin
menoerä, ulkomaille
virtaava valuutta ja
koko maailman
sosiaalitoimistona
pyöriminen, pitäisi
saada poikki.”
ti kuin kuntapolitiikassakin.
Olen miettinyt, että minulla saattaisi olla politiikkaan
jotain annettavaa, ja ainakin
nukun yöni paremmin, jos
olen edes yrittänyt vaikuttaa
asioihin, Piisinen pohtii.

Nyt pitää ajatella
suomalaisten etua
Puolueekseen Jorma Piisinen valitsi perussuomalaiset,
jonka kokee itsensä näköiseksi puolueeksi. Perussuomalaiset eivät yritä miellyttää
ketään, vaan sanovat suoraan, miten asiat ovat. Sellainen toimintatapa on Piisiselle luontaista, koska hän ei
osaa kaunistella asioita muita
miellyttääkseen.
- Kaikkein suurin menoerä,
ulkomaille virtaava valuutta
ja koko maailman sosiaalitoimistona pyöriminen, pitäisi
saada poikki ja ajatella ensisijaisesti meidän suomalaisten etua. Ja vaikka joka ainoa
lamppu sammutettaisiin täältä Suomesta, ei sillä olisi mitään merkitystä maailman ilmaston kannalta.
- Kuntasaralla olen ollut
aika voimakkaastikin äänessä
siitä, että kotipaikkakunnan
elinkeinoasiamiehen tulisi pitää oman paikkakunnan yrittäjien puolia. Paikkakunnan
työpaikkaomavaraisuus on
asia, mitä pyrin ajamaan yritysten ja työpaikkojen lisäämisellä, kertoo Piisinen ajatusmaailmastaan.
- Julkiset kilpailutukset on
ehdoitettava niin, että kotipaikkakunnan yritykset tulevat hankintalain puitteissa huomioiduiksi parhaalla
mahdollisella tavalla. Jos
muu ei auta, niin vaikkapa

Piisinen kokee
perussuomalaiset
itsensä näköiseksi
puolueeksi.

muodostamalla työyhteenliittymiä, joissa hyödynnettäisiin usean yrityksen erikoisosaamista.

Rakennusvalvontaan
panostettava
Rakennusalan ihmisenä Piisinen on Järvenpäässä seurannut huolestuneena sitä,
että kouluja on rakennusvirheiden takia jouduttu purkamaan jopa puolessa välissä
suunniteltua elinkaartaan ja
nyt rakennetaan uusia. Uusia
kouluja rakennettaessa pitäisi
Piisisen mielestä rakennuttajan etua valvoa mahdollisimman hyvin.
- Jotkut ovat sitä mieltä,
että minä en ymmärrä mitään, koska onhan täällä rakennusvalvontaviranomaiset.
Mutta ei rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin kuulu päivittäinen laadunvalvontatyö, vaan se on työnjohdon
tehtävä. Ja kun tänä päivänä työnjohtajilla tahtoo olla
tulospalkkaus, niin senhän
arvaa, mihin se johtaa. Sen
vuoksi paikalla pitäisi olla
kaupungin etuja täysipäiväisesti valvova rakennusvalvoja – tuleehan kouluja useita ja
työt painottuvat osittain päällekkäin, Piisinen painottaa.

Valvonnan puuttuessa
rakennusvirheiden
riski kasvaa
Järvenpäässä on parhaillaan
yksi koulu rakenteilla, keväällä pitäisi alkaa toinen ja mahdollisesti vielä päiväkotikin.
Uudet koulut on suunniteltu niin energiataloudellisiksi

Perussuomalainen 2/2021 • www.perussuomalaiset.fi

- Olen miettinyt, että minulla saattaisi olla politiikkaan jotain
annettavaa, ja ainakin nukun yöni paremmin, jos olen edes
yrittänyt vaikuttaa asioihin, Piisinen sanoo.

kuin ne vain on mahdollista
tehdä, mutta jos niiden rakentamista ei valvota, kasvaa
myös rakennusvirheiden riski. Kaikki panostus energiatehokkuuteen menee hukkaan,
jos koulut mätänevät ennen
aikojaan.
- Olisi hirveä tilanne, jos
nämäkin koulut jouduttaisiin parinkymmenen vuoden
päästä purkamaan. Moni ei
ymmärrä, että se lisää myös
riskejä, kun paksunnetaan
rakenteita ja eristekerroksia. Lämmin, kostea ilmavuoto paksuun rakenteeseen on
suuri riskitekijä nykyisellä rakentamisen laadulla. Pahin
tilanne olisi se, jos oppilaat,
opettajat ja henkilökunta altistuvat ja herkistyvät homeelle niin, että menetämme

kokonaisen sukupolven suoraan koulun penkiltä sairauseläkkeelle, Piisinen varoittaa.

Rakentaminen
verenperintönä
Rakentamisesta tuli vuonna 1960 syntyneelle Piisiselle ammatti jo verenperintönä isän puolelta. Piisisen isä
ja sedät olivat rakennusalan
ammattilaisia ja yrittäjiä, ja
rakentaminen on ollut Piisisen leipätyötä pikkupojasta
lähtien. Hän meni rakennustyömaille jo kahdeksanvuotiaana kesätöihin, ja 16-vuotiaasta saakka hän on sillä
tavoin hankkinut leipänsä kokopäiväisesti.
- Olen aina sanonut, että
olen ikään kuin syntynyt va-

Rakennusalan ihmisenä
Piisinen on huolissaan
rakennusvirheiden
aiheuttamista lisäkustannuksista.

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Ruotsin tie ei ole
meidän tiemme
SUOMALAISTEN kommunistien nokkanaisen Hertta
Kuusisen uutisoitiin vuonna
1948 julistaneen puolueen tilaisuudessa, että ”Tshekkoslovakian tie on myös meidän tiemme!”. Neuvostoliiton
tukemat kommunistit olivat nousseet tuolloin vasta
valtaan Tshekkoslovakiassa.
Suomessa elettiin taas ”vaaran vuosia”, jolloin kommunistinen SKDL oli maan suurin puolue ja Yleisradio sekä
sisäministeriö olivat näiden
hallussa.
SUOMESTA ei tullut kommunistien uhosta huolimatta
sosialistista maata. Suomettumisen vuosina itsesensuuri
kuitenkin nakersi sananvapautta, kun presidentistä ja ulkopolitiikasta ei sallittu kuin
yhdenlaisia mielipiteitä, mutta miehitetyksi Suomi ei joutunut.

sara kourassa. Faija kertoi aikanaan, että olisinko ollut
kahtakaan vuotta vanha, kun
pienellä puuvartisella vasaralla naputtelin radiosta nappulat rikki, Piisinen naurahtaa.

PERUSSUOMALAISTEN
kuntavaaliohjelman yksi teeseistä on Hertta Kuusista mukaillen ”Ruotsin tie ei ole
meidän tiemme”. Läntisen
naapurimaamme vajoaminen
massamaahanmuuton myötä
rikollisuuden ja turvattomuuden kurimukseen on elävän
elämän esimerkki siitä, miten maahanmuuttopolitiikkaa
ei pidä hoitaa. Suomi on kuitenkin toistamassa Ruotsin
virheet, ja me ainoana puolueena haluamme kääntää
Suomen pois tältä tieltä.

Elämäntapaliikkuja
Jorma Piisisen perheeseen
kuuluu vaimo ja kolme aikuista poikaa. Vanhin poika
on syntynyt vuonna 1991 eli
täyttää kolmekymmentä, seuraava syntyi vuonna 1994 ja
täyttää 27 ja nuorin, vuonna
1999 syntynyt poika täytti hiljattain 21.
- Rouva on syntynyt vuonna 1966, mutta hän on vasta
25-vuotias, Piisinen heittää.
Piisinen on ollut elämäntapaliikkuja pienestä pitäen ja
on elämänsä aikana harrastanut jos jonkinlaista urheilua ja liikuntaa. Tällä hetkellä
hän pyrkii pitämään kunnostaan huolta talvella kuntosalilla ja kesäisin juoksemalla
portaissa ja pyöräilemällä.
- Kuntosali on nyt koronan
takia jäänyt, minkä ikävä kyllä huomaa, kun vilkaisee peiliin. Alkaa painovoima voittaa
vetovoiman, jos näin voi sanoa, veistelee Piisinen.

Koulukiusaaminen
saatava loppumaan
Piisinen on huolissaan myös
lisääntyneestä ja raaistuneesta koulukiusaamisesta, joka
pitäisi saada loppumaan. Vapaan kasvatuksen tilalle Piisinen tarjoaa lääkkeeksi riittävän kovia rangaistuksia. Jos
lapsilla ei ole minkäänlais-

- Kotipaikkakunnan elinkeinoasiamiehen tulisi pitää oman
paikkakunnan yrittäjien puolia, Jorma Piisinen painottaa.

ta uhkaa, ei myöskään opettajilla ole mitään keinoja
puuttua häiriökäyttäytymiseen.
Teoilla on oltava seuraamuksensa, jotta yhteiskunta
saataisiin kuriin. Lapset ja
nuoret kokevat turvallisuuden tunteena ja välittämisenä selkeiden rajojen asettamisen ja myös sen, että
rajoja valvotaan. Jos rajat
ylitetään, seuraa siitä rangaistus.
- Kun minä tein koulussa
pahojani, niin opettaja kantoi minut toisella luokalla

kansakoulua korvista nurkkaan seisomaan ja kirjoitti
kotimuistutuksen, joka piti
vanhemmilla allekirjoituttaa. Sen seurauksena faija
soitti opettajalle, lupasi antaa minulle selkäsaunan ja
antoi kanssa. Törttöily koulussa loppui siihen. Minä
en saanut traumoja tästä, ja
oman näkemykseni mukaan
minusta on kasvanut ihan
yhteiskuntakelpoinen kansalainen, kertoo Piisinen.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

olemassa olevat resurssit tulee käyttää suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta
edistäviin asioihin. Kaikesta
turhasta, toissijaisesta ja haitallisesta tulee leikata.
OHJELMASSA linjataan
myös, miten paikallista ja kotimaista työtä täytyy tukea.
Hyvävelisuhmurointia laittaa aisoihin. Velkaantumista
vähentää hillitsemällä ökyrakentamista. Kuinka ilmastopolitiikkaan täytyy laittaa
malttia. Ja kuinka niin haittamaahanmuuttoon kuin ideologiseen vouhotukseen tulee
puuttua.
OHJELMA sisältää konkreettisia linjauksia, joihin jokaisen suomalaisen on hyvä
tutustua äänestyspäätöstä
tehdessään. Ja jotka jokaisen
ehdokkaan on hyvä käydä tätäkin tarkemmin läpi.
POLIITTISET vastustajat
koettavat antaa ymmärtää,
että perussuomalaiset kampanjoivat vain valtakunnallisin teemoin. Todellisuudessa
kampanjoimme kahdella kärjellä - antamalla meille äänen
tuet perussuomalaisten vaaliohjelmassa linjattujen tavoitteiden edistämistä kunnissa. Tämän lisäksi annat myös
epäluottamuslauseen punavihreän hallituksen politiikkaa kohtaan.

PERUSSUOMALAISTEN
kuntavaaliohjelmassa käydään läpi keinoja, miten
kunnissa voidaan vaikuttaa
haitalliseen maahanmuuttoon. Näitä löytyy laittomasti maassa olevien tukien lopettamisesta aina huonosti
integroituneiden maahanmuuttajien paluumuuton
edistämiseen. Jos tahtoa on,
niin keinoja löytyy.

MAAHANMUUTTO on
oleellinen teema ja syystä.
Pääkaupunkiseudulla kaupunginjohtajat ovat jo vuosia valitelleet sitä, miten maahanmuuttoon perustuva
väestönkasvu lisää enemmän
palveluiden kysyntää kuin
tuo verotuloja. Tilastot kertovat taas karua kieltä maahanmuuton vaikutuksista turvallisuuteen. Ongelmat kasvavat
eivätkä rajoitu enää vain suuriin kaupunkeihin.

PUOLUEIDEN kuntavaaliohjelmissa luetellaan perinteisesti läpi kaikki kunnan
palvelut ja vakuutellaan, että
mainitut asiat ovat puolueelle
tärkeitä ja niihin tulee panostaa. Perussuomalaisten ohjelma lähtee taas eri näkökulmasta, ja pyrimme tuomaan
esiin asioita, joissa eroamme
muista puolueista.

KUNTAVAALEISSA voimme aloittaa käännöksen pois
Ruotsin tieltä. Voimme lisäksi laittaa asiat tärkeysjärjestykseen yhteisten varojen
käytössä. Voimme jopa saada
punavihreän hallituksen kaatumaan. Kuntavaalit voivat
siis olla käännekohta käynnissä oleville uusille vaaran
vuosille.

KANTAVANA teemana puolueella on se, että veronkorotusten tie on käyty loppuun ja

LÄHDE mukaan ja otetaan
yhdessä Suomi takaisin!
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Perussuomalaiset pormestariehdokkaat:

”Talouden tasapainottamiseksi
tarvitaan yrityksiä
ja työpaikkoja”
Kevään kuntavaalien jälkeen Suomessa on
kahdeksan kuntaa, jotka käyttävät pormestarimallia perinteisen kunnanjohtajan viran sijasta. Perussuomalaisilta pormestarikisaan
on asetettu tähän mennessä neljä ehdokasta:
Jussi Halla-aho Helsingistä, Harri Vuorenpää
Pirkkalasta, Mikael Miikkola Turusta ja Jari
Immonen Tuusulasta.
PIRKKALAN Perussuomalaisten pormestariehdokkaaksi kevään kuntavaaleissa
on asetettu 38-vuotias tilitoimistoyrittäjä Harri Vuorenpää. Pirkkalan kuntapolitiikassa Vuorenpää on ollut
mukana vuodesta 2012 lähtien. Tällä hetkellä Vuorenpää
toimii Pirkkalan kunnanhallituksen jäsenenä.
Pirkkalan Perussuomalaisten puheenjohtaja Vuorenpää
on ollut vuodesta 2016 ja Pirkanmaan piirin puheenjohtajana neljättä vuotta. Hän on
ollut myös puoluehallituksen
jäsenenä useamman vuoden.
Viime eduskuntavaaleissa ehdokkaana ollut Vuorenpää
keräsi noin 1 500 äänen saaliin.
- Kunnat ovat olleet aika ahtaalla viime vuosina ja niitä on ajettu entistä ahtaammalle valtion toimesta muun
muassa lisäämällä sadoittain
kuntien velvollisuuksia. Meidän ryhmämme haluaisi, ettei Pirkkalan kaltaisia pieniä
mutta silti todella elinvoimaisia kuntia ideologisista keskittämissyistä ajettaisi liian
ahtaalle, Vuorenpää kertoo.

Veronkorotusten tie
on kuljettu loppuun
Vuorenpää on koulutukseltaan tradenomi YAMK ja hänen perheeseensä kuuluu
vaimon lisäksi kuusi lasta ja
pari koiraa. Työn ja politiikan lisäksi Vuorenpää harrastaa lukemista ja seuraa urheilua. Tilitoimistoyrittäjänä
Vuorenpään erityisvahvuus
on talous, jonka hän nostaakin vaalikamppailussa yhdeksi tärkeimmistä teemoistaan.
- Pirkkalan budjetin on pysyttävä tasapainossa, ja tuloja on pyrittävä lisäämään
nimenomaan kasvattamalla kunnan elinvoimaisuutta, ei veronkorotuksilla. Se tie
on kuljettu loppuun. Ainoastaan vakavarainen ja talouttaan hyvin hoitava kunta on
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Palveluverkko on
säilytettävä
myös
pienemmissä
kuntakeskuksissa.
aidosti itsenäinen, Vuorenpää toteaa.

Elinvoimaa ja
osallistuvuutta
lisättävä
Vuorenpään sydäntä lähellä ovat myös nuoret, lapset ja
lapsiperhepolitiikka ylipäätään. Nuorten syrjäytyminen
on todella vakava asia, johon
pitää puuttua. Lapsiperheisiin panostaminen on satsaamista kunnan tulevaisuuteen.
Kolmanneksi tärkeäksi teemaksi Vuorenpää nostaa osallistuvuuden lisäämisen, eli
kunnan pitää olla kuntalaistensa näköinen.
- Kuntalaisten mahdollisuutta saada äänensä kuuluviin pitää entisestään lisätä ja
luoda sellaisia väyliä, joiden
kautta se ääni saadaan kuuluviin ennen kaikkea niin, että
kuntalainen myös kokee tulevansa kuulluksi. Pirkkalan
kilpeä tulee entisestään kiillottaa niin, että kunta pysyy
elinvoimaisena ja houkuttelevana paitsi uusien kuntalaisten myös yritysten ja yrittäjien silmissä. Se on ainoa
kestävä tapa, jolla tänne saadaan elinvoimaa, veroeuroja ja työpaikkoja, Vuorenpää
uskoo.

Kuntalaisia
johdetaan edestä
Perussuomalaisten pormestariehdokas Turussa on vuonna 1944 syntynyt komentajakapteeni Mikael Miikkola.
Yli kolmekymmentä vuotta
Turun kaupunginvaltuustos-

Katso Jussi Halla-ahon teemat Helsingin
pormestarikisaan: www.suomenuutiset.fi
sa istunut Miikkola on syntyjään Karjalan Suojärveltä ja
kuuluu ortodoksiseen Mihailov-Miikkolan pappissukuun.
Pormestarikisaan Miikkola
halusi lähteä, koska Turussa
tarvitaan nyt poliittista ylähuonetta. Nykyajan nuorilla valtuutetuilla ei tunnu olevan minkäänlaista käsitystä
rahankäytöstä, vaan raha otetaan kuin seinästä eikä missään ole mitään tolkkua.
- Olen tyypillinen kenttäjohtaja, ja turkulaisia johdetaan
edestä. Ihmiset kaipaavat
johtajaksi erottuvaa hahmoa,
jonka kanssa on myös päästävä puhumaan. Pormestari
on ihmisten johtaja. Turusta
on puuttunut selkeä toiminnan johtoajatus. Täällä on
hirveästi hankkeita ja strategiassakin lukee, että Turku
on rohkeasti uudistuva. Itse
sanoisin, että Turku on uhkarohkeasti uudistuva. Tämä
ei ole hanskassa tämä touhu,
Miikkola arvostelee.

Jokainen tyytyväinen
ihminen tarvitsee
kuiskaajan
Turussa Miikkola tunnetaan
muun muassa tapa- ja käytöskouluttajana, ja hän on myös
liikuttanut tuhansia turkulaisia kuntourheilijoita erilaisten urheiluliittojen ja -seurojen johtotehtävissä, muun
muassa Suomen kaukalopalloliiton puheenjohtajana ja
kansainvälisen kaukalopalloliiton presidenttinä. Miikkola harrastaa elämäntapapyöräilyä ja reppumatkailua ja on
käynyt 73:ssa eri maassa, pääasiassa fillaroiden.
- Jokainen tyytyväinen ihminen tarvitsee itselleen
kuiskaajan. Minulla se on
vaimoni One, paras ystäväni ja taustatukeni. Minulla
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Harri Vuorenpää

Mikael Mikkola

on myös neljä aikuista lasta,
Miikkola sanoo.

Lähestymme
risteystä
Miikkolan mukaan Turku
ei voi selvitä pelkillä sopeutusohjelmilla. Pitää olla tarjota työtä, josta ihmiset saavat
oikeaa palkkaa ja kaupunki sitä kautta verotuloja. Nimenomaan pieniä yrityksiä
on kannustettava tulemaan
Turkuun. Turussa on tähän
saakka työllistetty suuria yrityksiä, mutta koronakriisi on
opettanut, että kun yhteiskunnassa jokin järkkyy, putoavat suuret polvilleen, ja se
vaikuttaa kaikkeen.
- Lähestymme nyt risteystä. Mitään hätäjarrutuksia ei
pidä tehdä, vaan ajatella johdonmukaisesti ja kylmän rauhallisesti. Uudistukseksi riittää uuden pormestarimallin
ja johtamisjärjestelmän sisäänajo. Eikö se jo kerro johtamisen haparoinnista, että
johtaminen on pantu uusiksi myös kahdessa edellisessä
kuntavaalissa?
- Suosin autonomista johtajuutta eli vallankäytön delegoimista. Koko ajan pitää sil-

Jari Immonen

ti tietää, kuka vastaa ja kuka
johtaa. On kuitenkin muistettava, että mitään ei tehdä
yksin. Meidän perussuomalaisten pitää päästä pöytien
ääreen keskustelemaan muiden kanssa ikävistäkin asioista, Miikkola toteaa.

Politiikka ei ole
pelkkä harrastus
Perussuomalaisten pormestariehdokkaaksi Tuusulassa on valittu 52-vuotias Uudenmaan piirin ja Tuusulan
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jari Immonen Kello-

Henkilökohtaisen avun voimavararajaus
poistettava vammaispalvelulaista
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho haluaa
Helsingistä turvallisemman ja
viihtyisämmän kaupungin.

”Kunnat ovat
olleet aika
ahtaalla
viime vuosina
ja niitä on
ajettu entistä
ahtaammalle
valtion toimesta.”
koskelta. Ympäristöturvallisuusalalla toimivan yrityksen
tuotantopäällikkönä työskentelevä Immonen liittyi perussuomalaisiin vuonna 2014.
Tuusulan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana Immonen on nyt neljättä kauttaan,
Uudenmaan piirin puheenjohtajaksi hänet valittiin juuri
jatkamaan toiselle kaudelle.
Hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi lasta, joista
toinen on jo lentänyt pesästä. Vapaa-aikoinaan Immonen harrastaa vapaaehtoista
maanpuolustusta, kalastusta ja retkeilyä. Politiikan hän
ottaa sen verran vakavissaan,
ettei enää pidä sitä harrastuksena.
- Kun yhdistys valitsi minut
pormestariehdokkaaksi, se on
sellainen kunnia, jonka haluaa hoitaa mahdollisimman
hyvin. Uudenmaan piirin alueella Tuusula on ainoa kunta, missä on pormestarimalli
käytössä, sanoo Immonen.

Palveluverkko
on säilytettävä
Jari Immonen pitää tärkeänä, että Tuusulan kuntapolitiikassa huolehditaan siitä,
että kunnan kolmea kyläkeskusta arvostetaan ja kehitetään tasapuolisesti. Palveluverkko on säilytettävä myös

pienemmissä kuntakeskuksissa. Tuusulan kunnan talouden ja investointien kanssa
pitää olla nyt tarkkana.
- Tuusulaan on saatava ensinnäkin yritystontteja, jota
kautta tänne saataisiin yrityksiä. Sitten tänne pitäisi saada
monipuolista asuntotuotantoa ja kehittää Tuusulan vetovoimatekijöitä, jotta ihmiset
muuttaisivat tänne. Olemme kuitenkin maaseutumainen kunta Vantaan vieressä.
Tuusulaa kannattaisi markkinoida sellaisena kuntana, jossa asiat ja palveluverkko ovat
kunnossa.
- Yritykset ovat todella tärkeitä siinä mielessä, että ne
tuovat Tuusulaan myös rahaa ja työpaikkoja, jotta ihmiset myös muuttavat tänne.
Jonkun pitää se palveluverkko maksaa, ja sitä varten tarvitsemme tänne veronmaksajia, Immonen kertoo.

Mitä koronan
jälkeen?
Immosella on myös suuri huoli siitä, että kun koronaepidemia jossain vaiheessa rauhoittuu, on Tuusulassa
suuri joukko eristyksen aikana syrjäytyneitä nuoria ja
vanhuksia, joita ei vielä ole
juuri huomioitu. Immonen
pohtii, minkälainen on Tuusula ja minkälainen Suomi
siinä vaiheessa, kun korona
jossain vaiheessa helpottaa.
- Kun aikoinaan pohdin,
miksi lähdin perussuomalaisiin, niin meillä on arvot ja
rehellisyys se valtti, jolla saadaan ihmiset mukaan tähän
juttuun ja minkä vuoksi itse
aikoinaan liityin tähän puolueeseen, Immonen pohtii.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO

NYKYISESSÄ vammaispalvelulaissa on edelleen epäkohtana
voimavaraedellytys eli voimavararajaus, joka syrjii kognitiivisesti ja kommunikatiivisesti
vammaisia henkilöitä ja lapsia.
Rajaus estää heiltä henkilökohtaisen avustajan saamisen vapaa-aikaan ja päivittäisiin toimiin.
- Henkilökohtainen apu on
tällä hetkellä ainut ammattimainen apu, jonka avulla vaikeavammainen henkilö voi liikkua
kodin ulkopuolella, osallistua yhteiskuntaan, työskennellä ja harrastaa. Se myös mahdollistaa monelle vammaiselle
omassa kodissa asumisen, toteaa henkilökohtaisena avustajana toimiva Reetta Angelvo-Riipinen (ps.).
Vammaiselta henkilöltä itseltään edellytetään voimavaroja määritellä avun tarve ja sen
sisältö. Voimavaraedellytys on
käytännössä johtanut vammaisten henkilöiden itsensä kannalta kohtuuttomiin tilanteisiin, joissa he eivät ole saaneet
tarvitsemaansa välttämätöntä apua. Myös laintulkinta, jossa henkilökohtaista apua on
saanut vain kodin ulkopuolelle
mutta ei sisäpuolelle, on pakottanut monet vammaiset asu-

maan vastentahtoisesti ryhmämuotoisesti tai omaisten avun
varassa.
- Voimavararajaus on yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Se luokittelee vammaiset
kahteen ryhmään: henkilöihin,
joilla on voimavaroja ja henkilöihin, joilla ei ole voimavaroja. Jälkimmäisen vammaisryhmän arkeen ei välttämättä
kuulu lainkaan omia menoja ja
harrastuksia, jolloin he jäävät
näkymättömiksi ja osattomiksi yhteiskunnassamme. He eivät
pysty yksilöinä elämään sellaista elämää, joihin muilla heidän
ikätovereillaan on mahdollisuus. Tämä voi johtaa eristyneisyyteen ja jo olemassa olevien
taitojen heikentymiseen. Myös
monet vammaiset lapset ovat
jääneet ilman vapaa-ajan avustajaa, johon heillä tulisi olla oikeus, jatkaa Angelvo-Riipinen.
Suomi on ratifioinut YK:n vammaissopimuksen, jossa todetaan, että vammaisten henkilöiden saatavissa on oltava
valikoima kotiin annettavia ja
muita palveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä. Vammaisella on
oikeus valita asuinpaikkansa ja
saada asumiseen tukea.

Epäselvän laintulkinnan takia helsinkiläinen autistinen ja
puhevammainen mies on joutunut käymään neljä vuotta oikeutta Helsingin kaupunkia
vastaan saadakseen henkilökohtaista apua. Lopulta KHO totesi yksimielisesti autistimiehellä olevan voimavaroja. Tämä ei
ole suinkaan ainoa tapaus, jossa
oikeutta on jouduttu käymään
vuosia. Vastaavia tapauksia on
tiedossa kymmeniä.
- Kaikilla vammaisilla on voimavaroja määritellä avun tarpeitaan tuetun päätöksenteon
keinoin. Vammaisen henkilön
hyvin tuntevat läheiset voivat
auttaa tuomaan esille hänen
mielipiteensä ja tarpeensa. Voimavararajaus syrjii osaa vammaisista henkilöistä. Siksi se
tulee poistaa kokonaan vanhentuneena vammaislain uudistamisen yhteydessä, toteaa
Angelvo-Riipinen.
Asian puolesta on luotu adressi: ”Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista”.
Siihen on kerätty jo yli 4 000 nimeä ja se tullaan aikanaan luovuttamaan sosiaali- ja terveysministerille.
PerusNaiset Helsinki ry

Keuruun syyskokouksessa keskustelua
herättivät korona ja kuntavaalit
KEURUUN Perussuomalaisten syyskokous pidettiin tammikuun lopulla kaupungintalon valtuustosalissa. Runsasta
keskustelua syyskokouksessa
käytiin luonnollisesti koronan
aiheuttamista muutoksista päivittäiseen toimintaan ja vaalikampanjointiin. Vaikka Keuruu
on selvinnyt suhteellisin vähin
tartuntatapauksin, otetaan asia
kuitenkin vakavasti.
Tori- ja muiden tapahtumien
järjestäminen onkin mietittävä
ja suunniteltava tarkoin siten,
että turvaetäisyydet säilyvät ja
henkilömäärät pysyvät sallituissa rajoissa. Myös muita annettuja ohjeita noudatetaan. Käsihygienia on yksi tärkeimmistä.
Kuntavaalit olivat ja ovat edel-

leenkin tietenkin pääaihe keskustelujen aikana. Ehdokashankinnassa on onnistuttu toisaalta
hyvin, mutta joitakin harmittavia menetyksiä on sattunut. On
muistettava, että ehdokkaiden
valinta jatkuu viimeiseen hetkeen saakka.
Vaaliohjelman laadinta on
parhaillaan käynnissä, ja tärkeimmiksi asioiksi näyttävät
nousevan terveyteen ja koulukseen liittyvät asiat. Myös elinvoima sekä yhteistyö naapurikuntien kanssa puhuttavat.
Paljon puhuttu digiloikka tulee väkisinkin osaksi vaalikampanjointia ja keinoksi kuntalaisten tavoittamiseen. Välineitä
ja kanavia on paljon, ja niiden
hyödyntämisessä on paljon op-

pimista ja parantamisen varaa.
Perinteistä printtimediaa ei kuitenkaan unohdeta.
Kokous teki yksimieliset valinnat yhdistyksen hallitukseen
kaudelle 2021 ja valitsi edustajat piirin kokouksiin kuluvalle
vuodelle.
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Harri Oksanen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin konkarit Ari Pohjonen, Erkki
Sinkko ja Arsi Saarijärvi. Uusina
ja ensikertalaisina valituiksi tulivat Tuire Junnonen ja Jorma Kälvinmäki. Toiminnantarkastajaksi
valittiin Tuomas Heinonen.
Harri Oksanen (pj.)
Keuruun Perussuomalaiset ry
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Perussuomalaisten Helsingin
valtuustoryhmä peräänkuulutti
vastuullista taloudenpitoa

Energiaomavaraisuus –
huoltovarmuuden kivijalka
KOTIMAINEN energiantuotanto
on merkittävä huoltovarmuustekijä. Lämmön ja sähkön tuotannon häiriöt – eritoten pitkittyessään – ovat riskitekijä ja
varsinainen uhka koko yhteiskunnalle ja sen toimintakyvylle.
Ilman sähköä ja lämpöä emme
yksinkertaisesti pärjää, elinkeinoelämä pysähtyy ja elinolosuhteet käyvät kestämättömiksi.
Suomessa on runsaat luonnonvarat, joita hyödyntää. Energiantuotantomme koostuu
useista lähteistä, joista merkittävimpiä ovat puupolttoaineet (28 %), öljy (23 %) ja ydinenergia (18 %). Turpeen osuus
sähkön ja lämmön tuotannosta oli vuonna 2019 yhteensä 4
%*. Sähkön tuotanto Suomessa
vuonna 2019 oli 66,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Vähennystä
edelliseen vuoteen oli 1,5 TWh
samaan aikaan kun sähkönkulutus väheni vastaavasti 1,4
TWh. Kotimaisella tuotannolla katettiin 77 % kokonaiskulutuksesta ja nettotuonnin osuus
oli 23 %**.
Huoltovarmuuden näkökulmasta ulkomaisen tuontisähkön osuus – lähes neljäsosa
– on merkittävä epävarmuustekijä. Vakavissa häiriötilanteissa
tai poikkeusoloissa meillä täytyy olla varmuus energian riittävästä saatavuudesta. Huoltovarmuuskeskus toteaakin, että
taloutemme riippuvuus ulkomaisista verkostoista ja logististen järjestelmien toimivuudesta
on kasvanut.
Viimeaikaisten kokemusten
perusteella voimme todeta,
että maat huolehtivat lähtökohtaisesti ensin omat tarpeensa
ja erilaisten pakotteiden käyttöönotto ei ole poissuljettua.
Tästä syystä onkin ensiarvoisen
tärkeää turvata kotimainen tuotanto, sen ylläpitäminen, kehittäminen, ennakoitavuus sekä
pitkän aikavälin kannattavuus.

Suomen maapinta-alasta on
soita ja turvemaita lähes kolmasosa eli 9,08 miljoonaa hehtaaria, josta turvetuotannossa
on 0,6 %. Geologian tutkimuslaitoksen arvion mukaan teknisesti käyttökelpoista turvetuotantoon soveltuvaa pinta-alaa
on Suomessa runsaat 1,2 miljoonaa hehtaaria, ja se sisältää
12 800 TWh energiaa***. Hahmottamista helpottanee, että
määrä on 2/3 Norjan tunnettuihin öljyvaroihin verrattuna.
Maksamme ulkomaille miljardeja saadaksemme energiaa,
kun samaan aikaan voisimme
hyödyntää omia varantojamme.
Suomen olisi mahdollista olla
halutessaan energiaomavarainen: vuoden 2019 kulutuksella
mitattuna nykyisillä varannoilla
tuotettaisiin pelkällä turpeella
tarvittava energia 194 vuodeksi.
Turpeen alasajotoimien seurauksena puun kysyntä on
kasvanut ja sitä tuodaankin mittavia määriä ulkomailta. Pelkästään haketta Suomeen tuotiin – osittain turvetta
korvaamaan – vuoden 2020
tammi–syyskuussa 3,31 miljoonaa kuutiometriä – yli viidennes enemmän kuin edellisenä
vuonna vastaavaan aikaan. Sen
lisäksi, että kotimaassa teollisuudelle sopivaa kuitupuuta
ajetaan lämpölaitoksille, polkee
tuontihake kotimaista hintaa
ja yritysten kannattavuus heikkenee.
Niin turve- kuin metsäyrittäjät
ovat joutuneet tiukan paikan
eteen samalla, kun huoltovarmuutemme heikkenee entisestään. Energiaomavaraisuuden
lisäksi turvetuotannon mahdollistaminen luo työpaikkoja
ja sitä kautta turvaa hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitoa.
Jos ala ajetaan alas, katoaa kaluston myötä myös osaaminen,
eikä tuotantoa ole tarpeen vaatiessa nopeasti käyttöön otettavissa.
On varsin lyhytnäköistä poli-

tiikkaa ajaa omavaraisuuttamme alas. Huoltovarmuuden
riskeeraaminen täysin laukalle lähteneiden ilmastotoimien
vuoksi vaikuttaa kansalliseen
kokonaisturvallisuuteen. Alan
toimijoiden viime joulukuussa
julkaistun tiedotteen mukaan
turvealan alasajosta koituu 800
miljoonan euron tappiot. Lisäksi työpaikkoja häviää välillisesti 3 500.
Taloustutkimus Oy:n selvityksen mukaan turpeen tuotannossa toimii 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa 75 yritystä,
joista lähes kaikki ovat pienyrityksiä. Alan yritykset tekivät selvityksen mukaan liikevoittoa 46
miljoonaa euroa vuonna 2018.
Huomionarvoista on, että turvetta hyödynnetään muuallakin
kuin lämmön- ja sähköntuotannossa, muun muassa kasvualustoina, eläinten kuivikkeina,
kompostoinnissa, maanparannuksessa ja ympäristövahinkojen torjunnassa, ja alan alasajolla on haittavaikutuksensa
näihin kaikkiin.
Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiri ry ei hyväksy
turvetuotannon alasajoa, vaan
kannattaa turvetuotannon kehittämistä ja laajentamista. Ala
on panostanut mittavasti tekniikkaan, teknologiaan ja ympäristöllisiin tekijöihin – muun
muassa vesistönsuojeluun sekä
savukaasujen puhdistukseen
polttamisen yhteydessä. Tätä
kehitystä on syytä tukea ja edistää sekä varmistaa mahdollisimman korkea omavaraisuus
energiantuotannossa, samoin
kuin mahdollistaa työpaikkojen säilyminen sekä uusien syntyminen.
Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry
*Tilastokeskus, vuosi 2019,
julkaistu 17.4.2020
**Tilastokeskus, vuosi 2019,
päivitetty 3.11.2020
***www.bioenergia.fi

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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NELJÄ vuotta sitten strategianeuvotteluissa perussuomalaiset eivät voineet sitoutua kaupunkistrategiaan, jonka
lähtökohtana ei ollut helsinkiläisten verorahoilla tuotettujen palveluiden rajaaminen helsinkiläisille. Perussuomalaisten
lähtökohtana on, että Helsingin
ei kuulu toimia koko maailman
sosiaalitoimistona. Perussuomalaiset ovat kuitenkin seuranneet strategian toteuttamisen kehittymistä sekä tuoneet
valtuustossa esille epäkohtia ja
muutosehdotuksia toimenpiteisiin liittyen.
- Strategiassa todetaan, että
kaupunki on perusluonteeltaan palvelutehtävässä. Tämän ei kuitenkaan pidä tarkoittaa sitä, että kaupunki tarjoaa
kaikenlaisia palveluita eri ryhmille ilman selkeitä kriteereitä, vaan palvelut on kohdistettava ensisijaisesti helsinkiläisille
avun tarpeessa oleville heikompiosaisille vanhuksille, vammaisille, sairaille, mielenterveyspotilaille ja erityisen tuen tarpeen
nuorille ja lapsille, kotihoidontuen Helsinki-lisää unohtamatta, totesi valtuustoseminaarissa 5.2. ryhmäpuheenvuoron
pitänyt varavaltuutettu Juhani
Strandén.
Puheessa esitettiin kritiikkiä
kävelykatujen lisäämisestä yhdistettynä pysäköintimahdollisuuksien ja yritysten toimintaedellytyksien heikentämiseen
sekä raideliikenteen ja rakentamisen hankkeisiin, joiden kustannusarviot näyttävät ylittyvän jatkuvasti moninkertaisesti,
esimerkkinä Kruunuvuorensilta. Kaupungin hallitsematon
kasvu, turvallisuustilanteen heikentyminen ja ylimitoitetut rakennushankkeet sekä kaupungin luonto- ja virkistysalueiden
tuhoaminen herättivät myös
huolta.
- Helsingin tulee pitää huolta lähiviheralueista kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjinä. Perussuomalaiset eivät voi
hyväksyä sitä, että Helsinkiä rakennetaan hinnalla millä hyvän-

sä, ottamatta huomioon virkistys- ja luontoarvoja sekä alueen
asukkaiden mielipiteitä. Tästä
hyvänä esimerkkinä on Malmin
lentokentän alue.
Väestöennusteet ja asuntorakentamisen tarpeet on arvioitu yläkanttiin. Vuonna 2020
Helsinki kärsi muuttotappiosta, joka näkyy verokertymässä:
erityisesti hyvätuloiset veronmaksajat muuttavat pois kaupungista. HS uutisoi 10.11.2020
virheellisesti nuorten alaikäisten rikosten määrän olevan
laskussa; jutusta oli kuitenkin
harhaanjohtavasti jätetty alaikäisten seksuaali- ja väkivaltarikokset kokonaan pois.
- Helsingistä on tullut ulkomaalaisten ja laittomasti maassa olevien sosiaalitoimisto, joka
kuormittaa kaupungin sosiaalipalveluita äärimmilleen. Pääkaupunkiseudulla perustoimeentulon saajista jo yli 50
% on vieraskielisiä, mikä lisää
edelleen kaupungin kestävyysvajetta, Strandén huomautti.
Perussuomalaisten mielestä haittamaahanmuuttoa lisääviä vetovoimatekijöitä ei tule
enää lisätä. Jos ja kun leikkauksia joudutaan tekemään, ne on
tehtävä palveluista, joiden järjestäminen ei ole pakollista Helsingille.  Laittomasti maassa
oleville ei pidä järjestää lisäpalveluita, vaan heidät on ohjattava heti palautusjärjestelmään.
Monimuotoiseen asumiseen,
johon AM-ohjelmassakin viitataan, tulee sisältyä myös kohtuuhintainen mahdollisuus autoa tarvitseville helsinkiläisille.
Helsingin on keskityttävä kasvussaan enemmän siihen, että
Helsingissä asuvat ja tänne töihin tai opiskelemaan tulevat
ovat ensisijalla asuntojonoissa.
Vastuullinen taloudenpito
edellyttää, että lisävelkaantuminen pysäytetään ja sopeuttamisohjelma otetaan käyttöön,
kuten perussuomalaiset budjettineuvotteluissa edellyttivät.
Perussuomalaisten Helsingin
valtuustoryhmä

Pirkanmaan Perussuomalaiset matkalla kohti
kuntavaalivoittoa
PERUSSUOMALAISTEN Pirkanmaan piirin hallitus järjestäytyi
sunnuntaina 17.1. pidetyssä kokouksessa. Kokouksessa täytettiin aiemmin syyskokouksessa
valitun puheenjohtajan paikan
lisäksi muut luottamustoimet
vuodelle 2021.
- Meillä on kasassa todella hyvä joukkue ja menemme
vahvasti kohti kuntavaalivoittoa, toteaa piirin puheenjohtaja
Harri Vuorenpää.
Piirin puheenjohtajana kuntavaalivuonna toimii Harri Vuorenpää Pirkkalasta. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi

valittiin Sami Kymäläinen Orivedeltä. Toisena varapuheenjohtajana aloittaa Antti Moisander
Tampereelta ja kolmantena varapuheenjohtajana Panu Koski Ylöjärveltä. Piirisihteeriksi
valittiin Maria Nikupaavo Tampereelta ja piirin vaalipäällikkönä jatkaa Sirpa Tuppurainen
Tampereelta. Lisäksi piirin työvaliokuntaan valittiin Kirsi Kallio Lempäälästä ja Tero Mäki
Akaasta.
Perussuomalaisten
Pirkanmaan piiri ry

Suomalaisen työn puolustaminen ei ole rasismia
SUOMALAISEN duunarin puolustaminen ei ole äärioikeistolaista toimintaa. Suomalaisen
työn ja työpaikkojen puolustaminen ei ole rasismia!
Kuntavaalien lähestyessä on
alkanut kuulua yhä enemmän
perättömiä väitteitä perussuomalaisten äärioikeistolaisuudesta. Peruspuurtajien näkökulmasta tuo on hämmentävää.
Ajatus siitä, että tavoitteenamme oleva työntekijöiden aseman parantaminen työmarkkinoilla olisi jotenkin kytköksissä
johonkin mystiseen ”äärioikeistoon”, on todella omituinen.
Perussuomalaisia kannattaa
tällä hetkellä miltei 40 % työväestöstä. Puolueen eri tasoilla,
päättävissäkin elimissä, on huomattava määrä nykyisiä ja entisiä työntekijöitä ja ay-aktiiveja.
Viime eduskuntavaaleissa pelkästään Pirkanmaalla oli neljä
eri alojen pääluottamusmiestä
ehdokkaina.
Jokaisen on hyvä muistaa seu-

raavat asiat: tavallisen työntekijän kasvava huoli liikkumisen,
asumisen ja elämisen kallistumisesta ei ole äärioikeistolaista
ajattelua.
Tavallisen suomalaisen kasvava kiukku hänen verorahojensa tuhlaamisesta ilmastohömppään, EU-tukiaisiin,
kehitysapuun ja haittamaahanmuuton jatkuvasti kasvaviin
kustannuksiin ei ole äärioikeistolaista ajattelua.
Jokainen täysipäinen ihminen

PS HENKILÖVALINTOJA
ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri piti etänä järjestäytymiskokouksensa Ilmajoen
kunnantalolla. Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin tiukan äänestyksen jälkeen Tapio
Pihlaja Kauhajoelta. 2. varapuheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi Karppi Vaasasta.
3. varapuheenjohtajan paikasta käytiin myös tiukka äänestys,
jonka voitti lopulta Micael Westerholm Mustasaaresta. Piirisihteerinä jatkaa Petri Saunamäki
Ilmajoelta, joka valittiin tehtäväänsä niin ikään äänestyksen
jälkeen. Taloudenhoitajana jatkaa vaasalainen Mikael Ö 31.
toukokuuta saakka. Syyskokous valitsi jo tammikuun alussa
piirin puheenjohtajaksi kurikkalaisen Matti Heinosen. Piirin tiedottajana ja vaalipäällikkönä
jatkaa Juha Rantala Vaasasta. Tämän vuoden työvaliokuntaan
valittiin kaikkien edellä mainittujen henkilöiden lisäksi Anne
Matokangas Alajärveltä, Jorma
Rantala Isojoelta, Lasse Lähdesluoma Kaskisista, Hannu Akkanen Ilmajoelta ja Riitta Kangasluoma Lapualta.
HOLLOLA
Hollolan Perussuomalaiset järjestäytyi ja etänä pidetyssä järjestäytymiskokouksessa valittiin syyskokouksessa valitun
puheenjohtaja Marko Mikkolan lisäksi hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Aki Markkola,
2. varapuheenjohtajaksi Seppo
Rantanen, sihteeriksi Tero Silkosuo, taloudenhoitajaksi Pia Salo
sekä hallitukseen Arttu Kärki.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaisten järjestäytymiskokous pidettiin etäkokouksena 24.1.2021.
Kokouksessa valittiin vuoden 2021 varapuheenjohtajaksi Erkki Alakoski, sihteeriksi Ta-

pio Laurila ja taloudenhoitajaksi
Erkki Lilja. Yhdistyksen kotisivujen ja Facebook-sivujen ylläpitäjäksi nimettiin Jari Poutala.
Puheenjohtajana jatkaa syyskokouksessa valittu Sami Ojala.
KYMI
Perussuomalaisten Kymen piirin järjestäytymiskokous pidettiin 17.1.2021. Kokouksessa valittiin 1. varapuheenjohtajaksi
ja koulutusvastaavaksi Päivi Sivenius Rautjärveltä, 2. varapuheenjohtajaksi ja mediavastaavaksi Arttu-Petteri Klami
Kotkasta sekä 3. varapuheenjohtajaksi ja tapahtumavastaavaksi Sami Behm Lappeenrannasta. Piirisihteeriksi valittiin
Timo Laitinen Lappeenrannasta ja taloudenhoitajaksi Auli
Kangasmäki Lappeenrannasta.
Maakuntavastaavina jatkavat
Markku Papinniemi (Etelä-Karjala) sekä Janne Nyholm (Kymenlaakso). Piirin vaalipäällikkönä
jatkaa Peter Muurman Haminasta. Kymen piirin puheenjohtajana jatkaa viime vuoden puolella
valittu Kai Karhukorpi Lappeenrannasta.
LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry valitsi hallituksensa johtoa järjestäytymiskokouksessa. Järjestön
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Päivi Granlund ja
toiseksi varapuheenjohtajaksi
Matias Granlund. Järjestösihteerinä jatkaa Maarit Tuomi ja tiedottajana Lasse Koskinen. Vuosikokous oli valinnut jo aiemmin
puheenjohtajaksi Vesa Salmisen
Nastolasta sekä hallituksen jäsenet ja varajäsenet.
LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry valitsi hallituksen jäsenet ja puheenjohtajan syyskokouksessa.
Puheenjohtajaksi vuodelle 2021
valittiin Raimo Lankila. Hallituk-

ymmärtää, että perussuomalaisilla ei ole mitään tekemistä äärioikeiston kanssa. Perussuomalaisuus keskittyy puhtaasti
suomalaisten elämänlaadun
ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja
asettamiseen etusijalle kaikessa
päätöksenteossa maassamme.
Se ei ole rasismia. Se ei ole äärioikeistolaisuutta. Se on tulevaisuus.
Peruspuurtajat ry

sen järjestäytymiskokouksessa
19.1.2021 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Sirke Ketonen, sihteeriksi Maria Mattila
ja taloudenhoitajaksi Juhani Pilpola. Muut hallituksen jäsenet
ovat Mikko Koivumäki ja Olli Peltonen sekä varalla Topi Mellanen, Simo Satto, Marko Friberg,
Mika Ketonen ja Sari Repo.
LUUMÄKI
Luumäen Perussuomalaisten
hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseensa 14.1.2021.
Puheenjohtajana vuonna 2021
toimii syyskokouksessa jatkokaudelle valittu Juha Rantakaulio. Hallituksen jäseneksi syyskokouksessa valittu Sami Karvanen
valittiin järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi ja
sihteeriksi. Hallitukseen syyskokouksessa valittu Esko Huopainen valittiin järjestäytymiskokouksessa taloudenhoitajaksi.
RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset
ry:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 13.1.2021 valittiin
varapuheenjohtajaksi Kari Kattainen, sihteeriksi Erkki Ollikainen ja rahastonhoitajaksi Harri
Ahonen. Puheenjohtajana jatkaa syyskokouksessa valittu Viljo Rautio. Kokouksessa hallitus
hyväksyi neljä uutta jäsentä yhdistykseen. Vaalitoimikuntana
jatkaa yhdistyksen toimikunta
vahvistettuna Hanne Rinkisellä.
VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset
piti järjestäytymiskokouksen
23.1.2021. Hallituksen varapuheenjohtajaksi ja sihteeriksi valittiin Tanja Salo, taloudenhoitajaksi Ari Perämaa. Hallituksen
muiksi jäseniksi valittiin Jukka
Niemi, Kirsi Toivonen, Taina Lamminmäki ja Antti Lindroos. Puheenjohtajan valinta tehtiin jo
syyskokouksessa, ja Ari Perämaa
aloitti yhdennentoista peräkkäisen kautensa.

Rääkkylän Perussuomalaiset
uusin eväin vaalitaistoon
LOPPUKESÄSTÄ 2020 Rääkkylän paikallisyhdistyksen hallitus
päätti, että perussuomalaisten
tulee näkyä, maistua ja tuoksua uudella lailla Rääkkylässä.
Päätimme käynnistää toiminnan kehitysprosessin tavoitteena säilyttää vuoden 2017 asemat ja olla valmis lopettamaan
keskustan vuosikymmenien ylivallan viimeistään vuoden 2025
vaaleissa.
Analysoimme oman toimintamme, kilpailijat ja ympäristön. Mietimme vision ja strategiamme analyysien pohjalta.
Rakensimme hyvien perussuomalaisten arvojen päälle omat
paikalliset arvomme ja määrittelimme, mitä ne tarkoittavat toiminnassamme täällä. Tästä oli hyvä lähteä rakentamaan
edelleen uutta toimintasuunnitelmaa ja suunnittelemaan vaalityötä. Piirin puheenjohtajalle
Marko Koskiselle on annettava
erityinen tunnustus rohkaisusta
ja tuesta kehittämisen tielle lähdettäessä.
Vaaliohjelmamme perustuu
sloganiimme ”Perussuomalaiset
itsenäisen Rääkkylän puolesta”.
Olemme taas selviytymishaasteen edessä valokuituverkosta
aiheutuneiden miljoonariskien
toteutuessa ja kuntalaisten joutuessa maksumiehiksi. Tarvitsemme ”lisää elinvoimaa hyvässä hengessä” selviytyäksemme.
Olemme kiteyttäneet ohjelmamme kolmeen pääteemaan.
Ensimmäinen on ”kunnan
elinvoiman lisääminen” erilaisin toimin. Toisekseen on saatava ”kunnan sisäinen ilmapiiri
kuntoon”. Pitkä kovaan velkaantumiseen johtanut kepulainen

valtajakso on aikaansaanut negatiivisen ilmapiirin, joka ei
kauniilla korulauseilla itsestään
korjaannu, vaan vaatii pitkäjänteisen kehittämisen ja ehkä
asiantuntija-apuakin. Kolmas
teemamme on ”kunnan väestökehitys nousuun”. Muutos vaatii
myös pitkäjänteistä moninaista
työtä, jota olemme valmiit tekemään ja tukemaan.
Paljon on haasteita ollut ja on
vielä edessä. Muutos perinteisesti toimivasta pienestä paikallisyhdistyksestä moderniksi, dynaamiseksi tietoyhteiskunnan
toimijaksi ja vaikuttajaksi on
vaativa. Suurimmat esteethän
muutokselle ovat useimmiten
oman päämme sisällä.
Täytyy sisäistää, että muutos
on mahdollisuus, ei uhka. Jatkuvan parantamisen periaatteella ja jäsentemme määrätietoisilla ja uhrautuvilla ponnisteluilla
sekä puhaltamisella yhteiseen
hiileen uskomme kuitenkin
vahvasti visiomme toteutumiseen; olemme suurin kuntapuolue Rääkkylässä vuonna 2025.
Rääkkylän Perussuomalaiset ry haluaa toivottaa kaikille perussuomalaisille ja rääkkyläläisille menestyksekästä
vaalivuotta! Tutustu ehdokkaisiimme kotisivullamme raakkyla.perussuomalaiset.fi tai facebook.com/psraakkyla. Ota
yhteyttä, jos Sinulla on kysyttävää tai ajatuksia kotikuntamme
kehittämiseksi.
Esa Turunen jatkaa Rääkkylän
perussuomalaisten puheenjohtajana myös vuonna 2021.
Timo Paakkunainen
Rääkkylän Perussuomalaiset ry

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään hybridikokouksena sunnuntaina 28.2. klo 18
Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 2, Kotka, tai Teamsyhteydellä. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä luetaan
tilintarkastajan lausunto vuodelta 2019 ja vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen sähköpostilla kotkanperussuomalaiset@gmail.
com viimeistään 24.2. mennessä. Etäyhteydellä osallistuvat ilmoittavat sähköpostiosoitteen
kokouslinkkiä (Teams-yhteys)
varten. Tervetuloa.
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 7.3.
klo 14 Kotokampuksen takkatuvalla, Katepalintie 9, Lempäälä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, jäsenasiat ja kuntavaaliasioita. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Huomioimme koko-

uksen järjestelyissä meneillään
olevan koronatilanteen. Tervetuloa!
VARSINAIS-SUOMEN
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNaiset
ry:n siirretty vuoden 2020 yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina 7.3. klo 14
Konsan Kartanon “Navetan vintillä”, Virusmäentie 9, Turku. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 14.3. klo 15 Teamsetäkokouksena. Kokouslinkki
toimitetaan jäsenille sähköpostitse. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa
valitaan yksi uusi piirikokousvaraedustaja. Tervetuloa!
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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Helena Rahkolan siirtyminen
perussuomalaisiin ei tullut yllätyksenä
ILMAJOEN kunnanvaltuutettu Helena Rahkola, 47, erosi viime viikolla kokoomuksesta ja
jätti jäsenhakemuspaperinsa perussuomalaisille. Samalla hän on ilmoittanut olevansa
käytettävissä perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi. Perussuomalaisena Rahkola uskoo
voivansa vaikuttaa enemmän
kuntansa asioihin kuin kokoomuslaisena.
- Haluan olla sellainen vaikuttaja, joka korostaa tavallisen ihmisen ääntä ja asioita päätöksenteossa. Oikeudenmukaisuus,
rehellisyys ja inhimillisyys ovat
minulle tärkeitä perusarvoja. Perussuomalaisilla ei ole mitään ammattikuntaa eikä eturyhmää, vaan he ovat kaikkien
kuntalaisten puolella tasa-arvoisesti, perustelee Rahkola näkemyksiään.
Rahkola pitää tärkeänä kuntalaisten osallistamista päätöksenteossa. Se saa hänen mielestään aikaan tyytyväisyyttä
kuntalaisissa.
- Tällä lailla paranee myös
kunnan eli Ilmajoen imago.
Maalaispitäjä, jossa kuntalaisia kuunnellaan, pysyy taatusti
muuttovoittoisena. Päätöksenteossa selvästi eri näkökulmat
esiin tuova avoin ja suorapuheinen keskustelu, niin päättäjien kuin virkamiestenkin kesken kuntalaisten suuntaan, luo
ymmärrettävyyttä ja helpottaa
varmasti kompromissien tekemistä.
Rahkola pitää tärkeänä Ilmajoen pysymistä omana itsenäisenä kuntanaan. Hän arvostaa
Suomen itsenäisyyttä eikä kannata nykyistä EU:n liittovaltiokehitystä.
- Nykyiselläänkin tuntuu

Oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja inhimillisyys ovat uudelle
perussuomalaiselle Helena Rahkolalle tärkeitä asioita. Perussuomalaisissa nämä arvot kohtaavat. Kuva: Juha Rantala

usein, että EU puuttuu liikaa
maamme asioihin, viimeisimpänä tulee mieleeni susiasia. Meillä tulee edistää työntekoa ja
yrittämisen kannattavuutta.
Nykymeno suorastaan ajaa
teollisuutta pois Suomesta
enemmän saastuttaviin maihin.
Jos on kyse perussuomalaisista, tahtoo keskustelu yleensä aina jostain syystä kääntyä
maahanmuuttoon. Tästäkin asiasta Rahkolalla on selvä käsitys
ilmajokisesta vinkkelistä.
- Totta kai tänne voi tulla maahanmuuttajia, perheitä, jotka
ovat valmiita elämään ja sopeutumaan suomalaisiin oloihin,
kulttuuriin ja elämänmenoomme. Turvapaikkaturismia en voi
ymmärtää, mutta ihmiset, joilla on vilpitön halu opetella kieltämme, käydä koulua, työllistyä
jne. ovat mielestäni tervetulleita. Kansainvälisyyttä kannatan,
mutta itsemääräämisoikeudes-

tamme on pidettävä kiinni, ja
maahanmuuttajien on sopeuduttava ja hyväksyttävä lakimme ja kulttuurimme.
Oulussa syntynyt Helena Rahkola on asunut ja vaikuttanut Ilmajoella yli 20 vuotta. Perheeseen kuuluvat aviomies, neljä
poikaa ja tietysti jo useampi miniä sekä koira. Rahkola on toiminut koulutuksensa puolesta
perushoitajana sekä perhepäivä- ja lastenhoitajana. Tänään
hän toimii yrittäjänä. Hän on
ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu.
- Olen tehnyt koko valtuustokauden kokoomuslaisenakin
tiivistä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Tämä on kulminoitunut erityisesti tuulivoima-asioihin. Itse asiassa päätös
siirtyä perussuomalaisiin ei ollut vaikea.
Juha Rantala

Pörssilistatun ympäristöteknologiayhtiön perustaja
asettuu ehdolle perussuomalaisten listalla
HELSINGIN ja Tukholman pörsseihin listatun ympäristöteknologiayhtiö Loudspring Oyj:n perustajaosakas ja pitkäaikainen
hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen asettuu Helsingissä
ehdolle kevään 2021 kuntavaaleissa perussuomalaisten listalla sitoutumattomana ehdokkaana.
Oikeustieteen ja kauppatieteen tutkinnot suorittanut Noponen on tehnyt pitkän ja
vaikuttavan uran ympäristöteknologian parissa. Loudspring
Oyj:n lisäksi Noponen on ympäristöteknologiayhtiö Proventia Group Oyj:n perustajaosakas
ja pitkäaikainen toimitusjohtaja. Noponen on tunnettu myös
kansainvälisesti, ja hänet on
mm. nimetty saavutuksistaan
Cleantech Scandinavia -verkoston Hall of Fameen.
- Olen kiinnostunut teknologiayritysten ja korkeaa lisäarvoa
tuottavan elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä Helsingissä
ja Suomessa. Juuri tämän sektorin yritykset ja työpaikat synnyttävät sen lisäarvon, jolla kaikki
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tärkeät julkiset palvelut kustannetaan, kertoo Noponen.
- Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme suurimpia
haasteita. Ympäristökysymysten ratkaisemisessa minua kiinnostaa mitattava vaikuttavuus,
ei hyvesignalointi tai symbolipolitiikka. Suuret ja pienet asiat pitää osata erottaa toisistaan,
Noponen jatkaa.
Noposen ehdokkuus on otettu Helsingin Perussuomalaisissa
tyytyväisenä vastaan.
- Puolueemme kuvitellaan
usein olevan ympäristö- tai ilmastovastainen. Tämä ei pidä
lainkaan paikkaansa. Painotamme asioiden asettamista oikeisiin mittasuhteisiin. Ilmastonmuutosta ei ratkaista
kiusaamalla kaupunkilaisia vähämerkityksellisissä asioissa,
vaan vaikuttavilla teoilla. Noponen on tehnyt ilmastonmuutoksen torjumisen eteen enemmän kuin kaikki kaupungin
vihreät valtuutetut yhteensä,
toteaa Helsingin Perussuomalaisten puheenjohtaja Johannes
Nieminen.

Noponen perustelee puoluevalintaansa seuraavasti:
- Perussuomalaiset on ainoa
puolue, joka puolustaa Suomen
itsenäisyyttä ja ottaa huomioon
realiteetit. Minulle perussuomalaisuus tarkoittaa sitä, että haluaa kokonaisvaltaisesti rakentaa Suomen omaa pohjaa. Sitä
pohjaa ei ole, jos koetaan, että
mitään ei enää osata, uskalleta
tai saada tehdä ilman EU:ta.
- En halua, että Suomi taantuu
vain verotettavaksi sirpaleeksi
EU:n kansojen mereen samaan
aikaan kun kroonisesti alisuorittava EU lipuu, tuhannen pelastuspaketin kautta, kohti purkautumistaan. Oma pohja on
tärkein, yhteistyötä tehdään
kaikkien kanssa ja Suomi on
aina haluttu kumppani.
Puolue on aiemmin ilmoittanut mm. luontokuvaaja Toni
Randénin sekä liberaalipuolueen entisen puheenjohtajan
Marko Kettusen ehdokkuudesta.
Perussuomalainen
Helsinki ry
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Köyliön-Säkylän Perussuomalaisten ehdokashankinta
etenee vauhdilla
KÖYLIÖN-SÄKYLÄN Perussuomalaisten ehdokashankinta on
hyvässä vauhdissa. Ehdokkaita
on asetettu nyt 17, eli yhdistys
on jo melkein kaksinkertaistanut ehdokasmääränsä edelliseen kuntavaaliin verrattuna,
jolloin ehdokkaita oli yhdeksän.
Toki listalle mahtuu vielä lisää
raudankovia ehdokkaita.
- Olemme kuntaliitoksen jäljiltä saaneet toiminnan mallikkaasti käyntiin yhdistettyämme
molempien kuntien paikallisyhdistykset yhdeksi kokonaisuudeksi. Kunnan asioiden hoidossa kummittelee vielä kuntaraja,
jota parhaan kykymme mukaan
pyrimme pehmentämään ja
noudattamaan tasapuolista asi-

oiden hoitoa koko Säkylän alueella, kertoo vaalipäällikkö Jarmo Hannula.
Säkylän kuntaa koettelee asukaskato, kuten montaa muutakin maaseutukuntaa. Tämä
asettaa haasteita järjestää kuntapalveluita alati vähenevien
verotulojen uhatessa. Kunnassa
kuitenkin käydään voimallista
taistelua muuttotappion selättämiseksi ja asukasmarkkinoinnin saralla. Kaikki tämä asettaa
haasteita tulevalle valtuustolle,
joten uusilla tulokkailla on nyt
mahdollisuus osallistua tuntuvasti kunnan kehittämiseen.
Köyliön-Säkylän
Perussuomalaiset ry

Sotkamon Perussuomalaisilla
tuplamäärä ehdokkaita ja
triplamäärä jäseniä
Yhdistyksemme vahvan syksyn jälkeen olemme järjestäytyneet ja jatkamme hyvää työtä kuntavaaleihin ja myös siitä
eteenpäin. Annamme kaikille tilaa ja otamme vahvuudet huomioon kunnioittaen jokaista.
Näin toimien olemme saaneet
hyvän startin kuntavaaleihin, ja
ehdokasmäärämme on jo lähes
kaksinkertainen ja jäsenmäärämme kolminkertainen viime
vaaleihin verrattuna.
Sotkamon saavutettavuus kokonaisuutena kuntoon. Joukkoliikenteen aikataulut, tapahtumat
ja toimintamahdollisuudet on
laitettava yhden linkin taakse.
Kattavat digiyhteydet on saatava koko Sotkamon alueelle.
Tiestöjen kunnosta on huolehdittava koko kunnan alueella.
Tiestön ylläpitoon ja perusparannuksiin on varattava riittävästi resursseja. Tiestön ja
kevyen liikenteen väylien turvallisuudesta on pidettävä
huolta. Vuokatin ja kirkonkylän sekä naapurikuntien välisiä liikenneyhteyksiä on parannettava.
Työllisyyttä ja elinvoimaa Sotkamoon. Raaka-aineet on jalostettava mahdollisimman pitkälle omassa kunnassamme.
Koulutuspaikat on säilytettävä, yliopistotasoista- ja oppisopimuskoulutusta on lisättävä. Sotkamolaisiin nuoriin on
panostettava ja nuorisotyöttö-
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myyteen tartuttava jämerämmin. Yrittäjiä on neuvottava ja
tuettava tehokkaammin.
Turvallinen ja perhekeskeinen
Sotkamo. Kunnan on oltava vetovoimainen, hyvä ja turvallinen paikka asua ja elää ”vauvasta vaariin”. Nykyaikaiset ja
turvalliset oppimisympäristöt
sekä nykyinen kouluverkosto
on säilytettävä. Terveydenhuoltojärjestelmä on ylläpidettävä
vähintään nykytasolla.
Kunnan kaavoitus ja keskustaajaman kehittäminen kestäväksi. On houkuteltava paluumuuttajia sekä asukkaita muualta
Suomesta. Keskustaa ja Hiukan
aluetta on elävöitettävä ja kehitettävä kokonaisuutena ympäristö huomioon ottaen sekä
kuntalaisia että matkailijoita
ajatellen. Matkailun mahdollisuuksia on laajennettava kirkonkylälle.
Petopolitiikka saatettava kestävälle tasolle. Lisätään painetta Suomen riistakeskuksen ja
päättäjiemme suuntaan. Tällä
vaikutetaan maaseudun turvallisuuteen ja vetovoimaan houkutellessamme uusia asukkaita
taajaman ulkopuolelle.
Elinvoimainen maaseutu. Maaseudun vetovoimaa tulee
kasvattaa turvallisena ja virikkeellisenä kasvu- ja työskentely-ympäristönä.
Sotkamon Perussuomalaiset ry
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VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA

toimitus@perussuomalaiset.fi

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

Liberian sotarikoksista epäilty
oikeuteen – mutta miksi
Suomessa?

Asunnottomuus ja huumeet
ASUNNOTTOMIEN yötä vietettiin perinteisesti lokakuussa
2020 ympäri Suomea. Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiset
juhlapuheet kuitenkin unohtuvat nopeasti ja karu arki koittaa
asunnottomille hetken huomion jälkeen.
Useat tahot tekevät toimia
asunnottomien puolesta. Partioaitta on järjestänyt jo vuodesta 2017 takkikeräyksen,
Kemilänrinteellä tarjotaan lämmintä ruokaa ja Kuopion ruokaapu jakaa ruokakasseja. Tässä
vain muutama hyväntekijä mainittuna. Voisi luulla, että hyvinvointivaltio Suomessa olisi varaa elää ilman ruoka-apuakin.
Valtiomme on jatkuvasti jakamassa suuria summia rahaa ulkomaisiin kehityskohteisiin ja
hyväntekeväisyyteen. Nämäkin
varat tulisi ensisijaisesti kohdistaa kotimaan vähäosaisten auttamiseen.
Vuoden 2019 lopussa oli 4
600 yksinelävää asunnotonta,
perheitä ja pariskuntia oli 264.

Asunnottomia oli 97 kunnassa,
eli ongelma koskee myös pienempiä paikkakuntia.
Toritapahtumissa tulee juttusille nuoria aikuisia, jotka kertovat, ettei apua tahdo saada,
vaikka kuinka haluaisi. Nuoret
ajautuvat herkästi päihdeongelmiin ja jopa kodittomuuteen.
Näillä nuorilla on usein taustalla rikkinäinen lapsuus, ja heiltä
puuttuu tarvittava tukiverkosto; ei ole vanhempia, ei opiskelupaikkaa eikä työtä.
Vuonna 2019 Suomessa kuoli huumeisiin enemmän ihmisiä
kuin koskaan. Eniten huumeet
tappoivat 20–29-vuotiaita. Suurin osa huumekuolemista oli
tapaturmaisia moniainemyrkytyksiä. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston mukaan huumausaineisiin kuoli 261 ihmistä,
61 enemmän kuin edellisenä
vuonna. Nuorille huumeidenkäyttäjille tulisi tarjota jo varhaisessa vaiheessa paikka, jossa hän pääsee kiinni normaaliin
elämään.

Missä vaiheessa nuorisomme ajautuu väärälle tielle? Ilolla
seuraamme kaupungin satsauksia urheilualueisiin. Esimerkiksi
uuden Lippumäenalueen tarjoamien hyvien harrastemahdollisuuksien kautta saamme johdettua nuorisoa hyville poluille.
Historia toistaa itseään; vähävaraisten perheiden lapsilla ei
ole samat mahdollisuudet harrastuksiin ja koulunkäyntiin. Lisähaastetta tuo uusi oppivelvollisuuden ikärajan nosto 18
vuoteen. Jo ennestään täydet
koulut ja suuret ryhmät entuudestaan kasvavat ja ahtautuvat.
Kuntien tulisi aktiivisesti taistella syrjäytymistä ja kodittomuutta vastaan ja tehdä konkreettisia toimia heikko-osaisten
auttamiseksi.
Pauli Kainulainen ja
Vuokko Hämäläinen
kuntavaaliehdokkaat (ps),
Kuopio

Korkeakouluopiskelijat hallituksen
politiikan maksajiksi
HALLITUKSEN jo voimaan astunut lakiuudistus toi tullessaan
epämiellyttävän yllätyksen korkeakouluopiskelijoille. Veroluonteinen maksu köyhdyttää
jatkossa opiskelijaa yli 70 euroa
joka lukuvuosi, vaikka opiskelija
ei edes käyttäisi terveydenhuollon palveluita. Rahat maksetaan
suoraan Kansaneläkelaitokselle
ja palveluista vastaa YTHS.
Tutkintotavoitteisia opiskelijoita oli edellisvuonna 142 157
ammattikorkeakouluissa ja 153
767 yliopistoissa. Tarkalla summalla 71,60 euroa laskettuna
hallitus saa kerättyä tänä vuonna arviolta yli 21 miljoonaa euroa, mikäli opiskelijoiden määrä

on tänä vuonna saman suuntainen kuin vuonna 2019.
Summa ei henkilökohtaisella tasolla ole ylitsepääsemätön, mutta herättää samalla kysymyksen, testataanko tällä
pienimuotoisesti kaikille tulevaa kiinteää lukukausimaksua?
Maksu kun on maksettava vuosittain, vaikka palveluita ei käyttäisi ensimmäistäkään kertaa.
Ja sitten palvelun tasoon. Uudistus ruuhkautti täysin palveluja tarjoavan YTHS:n, mikä ei
ole ihme, kun asiakkaiden määrä lähes tuplaantui yhdessä yössä. Oliko kuitenkin niin, että
hallituksen punavihreät hankkeet söivät rahat, eikä riittävää

määrää uusia työntekijöitä ollut
lupauksista huolimatta varattu
vastaamaan opiskelijoiden hätähuutoihin?
Hallitus leikkii vaarallisesti opiskelijoiden terveydellä!
Opiskelijalle jätettiin kaikki vastuu muutoksen ajoissa huomaamisesta. Ja mikäli et maksanut terveydenhuoltomaksua
(veroa!) tammikuun loppuun
mennessä, summa on lopulta
ulosottokelpoinen!
Timo Viitala
koneinsinööriopiskelija,
kuntavaaliehdokas, Turun PS

ELOKUUSSA 2008 Gibril Massaquoi, hänen vaimonsa, pariskunnan neljä lasta ja Massaquoin veli lennätettiin Sierra
Leonesta Suomeen. Siirron
taustalla oli presidentti Tarja
Halosen vuonna 2006 allekirjoittama laki, jonka nojalla Suomi
sijoittaa Sierra Leonen erityistuomioistuimen oikeudenkäyntien todistajia ja heidän omaisiaan.
Pirkanmaan käräjäoikeudessa on menossa oikeudenkäynti,
jossa käsitellään, mikä oli Gibril Massaquoin osuus Liberian puolella tapahtuneissa hirmuteoissa vuosina 1999–2002.
Syytettyä epäillään kymmenistä siviileihin kohdistuneista
murhista, kahdeksasta törkeästä raiskauksesta, käskystä polttaa lapsia elävältä ja jopa kannibalismista. Tampereella käydyn
pääkäsittelyn jälkeen oikeus
pakkaa tavaransa ja siirtyy Liberiaan ja Sierra Leoneen kuulemaan asiassa nimettyjä todistajia, joita on yhteensä hieman
yli 70.
Matka kestänee kymmenen
viikkoa, ehkä kauemminkin.
Suomesta Liberiaan lähtee neljä oikeuden jäsentä, kaksi syyttäjän edustajaa ja kaksi puolustuksen edustajaa. Lisäksi
matkalla tarvitaan muun muassa poliiseja ja teknisiä avustajia.
Oikeuskäsittely jatkuu Tampereella toukokuussa. Tuomio on
määrä antaa syksyllä.
Tulee olemaan kallis juttu veronmaksajille. Valtionsyyttäjän
mukaan on myös mahdollista,
että törkeiden raiskausten uhrit
pyytävät vahingonkorvauksia
syytetyltä. Mikäli Massaquoilla
ei ole varaa maksaa näitä korvauksia, ne jäänevät Suomen Valtiokonttorin maksettaviksi. Pahimmassa tapauksessa syytetty
saa valtiolta muhkeat korvaukset, kuten äskettäin irakilaiskaksoset.
Vuonna 2015 tulleiden iraki-

laiskaksosten syytteet hylättiin
viime syyskuussa. Tutkinta, asianajajapalkkiot ja oikeudenkäyntikulut maksoivat 720 000
euroa. Lisäksi molemmat miehet saivat koppikorvaukset, 400
euroa vuorokaudelta eli yhteensä 426 000 euroa.
Veljekset ovat tulleet maksamaan veronmaksajille tähän
mennessä 1 146 000 euroa.
Kaksoset ovat nyt nostaneet
Helsingin käräjäoikeudessa
kanteen, jossa he vaativat korvaussumman korottamista kaksinkertaiseksi 426 000 euroon
per mies eli 800 euroon päivässä. (STT 5.2.) Millainen mainos
rikollisille tulla Suomeen tienaamaan!
Joitakin vuosia sitten ruandalaisen Francois Bazaramban oikeudenkäynti maksoi myös miljoonia, ja lisäksi hän suorittaa
elinkautista vankeuttaan Suomessa.
Miksi näitä ulkomaalaisia ei
viety tuomittavaksi Haagin kansainväliseen rikostuomioistuimeen? Haagissa on sota- ja
muihin vakaviin kansainvälisiin
syyllistyneiden tuomioistuin.
Suomen valtionvelka on yli
kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa maailmanluokassa korkeimpiin kuuluvasta veroasteesta huolimatta. Karu fakta
on, että työttömyyden kasvaessa työssäkäyvä ja veroja maksava supistuva joukko ei enää
kauaa kykene eikä halua rahoittaa nykymenoa.
Tulevina vuosina sosiaaliturvan tasoa on pakko leikata ja
työn verotusta keventää, yritysten kilpailukykyedellytyksiä unohtamatta. Muulla tavoin
Suomen suuntaa on mahdotonta riittävästi muuttaa. Millä perusteella yllämainitutkin menot
kuuluvat suomalaisille?
Airi Pulkkinen
Kuopio
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Olenko oikea perussuomalainen?

Olisiko aika keksiä sähkö uudestaan?
TAMPEREELLA Finlaysonin tehtaalla syttyi Pohjoismaiden ensimmäinen sähkövalo vuonna
1882. Kutomon alueelle asennettiin kaksi tasavirtageneraattoria, jotka tuottivat 150
hehkulampun tarvitseman sähkövirran. Suomi oli nähnyt valon.
Sähkön yleistymisen alkumetreistä alkoi sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainon
hakeminen, sillä sähkön varastointi on ollut mahdotonta tai
ainakin kannattamatonta. Nykyaikainen yhteiskunta onkin
hereillä koko ajan säätäen verkkoon tuotettavaa sähköä ennakoiden kulutuksen hetkittäisiä
muutoksia.
Aurinko-, tuuli- ja vesivoimaloiden tuotanto on riippuvaista sääolojen vaikutuksesta, ja
ydinvoimaloiden tuotanto pidetään korkeana voimaloiden
korkean rakennushinnan ja takaisinmaksuajan takia. Kun
vielä muistetaan, että turve-,
öljy- ja kivihiilivoimaloita lakkautetaan ja niiden tuotantoa
ajetaan alas, niin voi kysyä, millä sähköverkon tasapainoa tulevaisuudessa säädetään.
Onneksi alalla on nähtävissä myönteistä kehitystä ja innovaatioita. Väistyvien sähköntuotantotapojen tilalle mietitään
uusia ratkaisuja, fossiilivapaat

tuotantotavat kehittyvät ja
yleistyvät huimaa vauhtia, mahdollisuuksia paikallisille pienvoimaloille tutkitaan, ja jopa
ydinvoima, joka ennen nähtiin
suurena peikkona, mielletään
tänään hyväksi tavaksi tuottaa
sähköä ainakin niin kauan, kunnes uusia innovaatioita saadaan
liitettyä tuotantoverkkoon.
Markkinoille on tullut termi ”virtuaalinen voimalaitos”.
Termi on niin uusi, että se ei
ole vielä vakiintunut tarkoittamaan jotain tiettyä toteutustapaa, vaan sillä saatetaan viitata
erilaisiin kokonaisuuksiin. Yksinkertaistettuna sillä viitataan
paikkaan, jonne voidaan varastoida sähköä myöhempää käyttöä varten.
Yksi tapa tehdä virtuaalinen
voimalaitos on asentaa suuri akusto, johon paikallinen aurinko- ja tuulivoimatekniikka lataa sähköä. Akusto kytketään
valtakunnan sähköverkkoon,
ja sähköä siirretään akustoon
tai akustosta pois markkinatilanteen mukaan. Virtuaalisen
voimalaitoksen tietokoneiden
analytiikka hoitaa sähkön ostamisen ja myymisen niin, että
virtuaalinen voimalaitos on taloudellisesti kannattava.
Toinen tapa tehdä virtuaalinen voimalaitos on katkaista
suorassa sähkölämmityksessä

olevien omakotitalojen lämmitys hetkellisesti niin, että asuntojen sisälämpötila ei ehdi laskea. Tähän liittyvät oleellisena
osana myös sähköautot ja niiden akkukapasiteetti. Sähkönkulutuksen säästö näkyy kuluttajan sähkölaskussa, ja samalla
sähköverkkoon saadaan säätövaraa.
Sähkö on mukana nyky-yhteiskunnassa lähes kaikessa,
esimerkiksi kauppojen maksuliikenteessä, asuntojen lämmityksessä, sairaanhoidossa, tiedonsiirrossa ja pitkälti myös
liikenteessä, jos mietitään vaikkapa junaliikennettä. Sähköverkon lamaantuminen näkyy
hyvin nopeasti paitsi yksityishenkilön arjessa myös yhteiskunnan toimintojen jatkuvuudessa. Kriisitilanteissa
sähköntuotanto ja -siirtoverkko
ovat ensimmäisiä kohteita, joihin isketään.
Hyvä asia on, että olemme
matkalla kohti puhtaampaa
sähköntuotantoa, mutta tuo
matka on syytä tehdä niin, että
Suomi ja suomalaiset saavat
nauttia päästyään perille.
On aika keksiä sähkö uudestaan!

MINUT hyväksyttiin puolueen
jäseneksi syksyllä 2020. Isovanhempieni suvuissa oltiin demareita ja kommunisteja. Lapsuudenkodissani ei harrastettu
lainkaan politiikkaa. Rutiköyhät
20-vuotiaat vanhempani ratkaisivat sosiaaliturvan puuttumisen: isä meni Ruotsiin hanttihommiin ja äiti piikomaan.
Aktivoiduin oikeistolaiseksi Sveitsissä opiskellessani, kun
1960-luvulla taistolaiset tunkeutuivat sinnekin. Torppasin
invaasion opiskelijayhdistyksen
puheenjohtajana. Uudestaan
lähdin politiikkaan 1980-luvulla Hämeessä. Kokoomuslaisena luottamushenkilönä toimin
kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa, lautakunnissa ja kunnanhallituksen puheenjohtajana.
Kahdesti olin kokoomuksen ehdokkaana eduskuntavaaleissa
kohtalaisin tuloksin.
2016 kotikunta Hämeenkoski
liitettiin Hollolaan. Kokoomuksesta erosin kesällä 2020 ilman
riitoja. Kokoomus ei yksinkertaisesti enää ollut se puolue, jossa 20 vuotta toimin isänmaan ja
kotikunnan hyväksi. Hyvästi politiikka. Mutta meno Suomessa
meni nopeasti niin kamalaksi,
että täytyy osallistua. Toivon tekeväni edes jotain, mikä lieventää kansallista katastrofia.
Olen hyvätuloinen eläkeläinen, jolta ei mitään puutu. Ei
ole henkilökohtaisesti vaikuttavia yhteiskunnallisia epäkohtia,
joiden kohentamiseksi lähtisin
taistelemaan. En silti suosittele kadehtimaan, sillä työvuosia
minulle on kertynyt parisataa,
jos laskelman pohjaksi otetaan
ihmisen keskimääräinen työtuntien määrä vuodessa.
Edelleen 72-vuotiaana olen
täydessä työssä jokaisena viikonpäivänä. Olen suorittanut
neljä korkeakoulututkintoa: Fribourgissa ja Bernissä Sveitsissä sekä Helsingin yliopistossa ja
Tampereen yliopistossa. Minulla on 4-5 ammattia.
Jos muiden puolueiden propagandaan ja someen on usko-

minen, kaikki perussuomalaiset
ovat hirveitä! He voivat näyttää tavallisilta ihmisiltä, mutta
todellisuudessa he ovat julmia,
fasisteja, rasisteja tai ainakin
tyhmiä ja sivistymättömiä. Julkisuuteen masinoitu kuva osoittaa muiden puolueiden kauhua
PS:n kansansuosiota kohtaan.
PS:n menestyksen ne selittävät puhtaasti populismista johtuvaksi.
Tunnen köyhän kansan lapsuuteni ympäristöstä Pispalasta,
Suomen punaisimmalta paikkakunnalta. Lapsuuteni kesät
vietin maataloissa ja opin ajamaan hevosta. Tutustuin ahkeriin, yksinkertaisiin, sydämellisiin ihmisiin, joista ei voinut olla
tykkäämättä niin kuin ei vastaleivotusta ruisleivästäkään.
Rakennuksilla Suomessa ja
Sveitsissä, hiilikaivoksella ja tehtaassa Saksassa, yöhoitajana
ynnä muuta työskentelin ihmisten kanssa, jotka olisivat voineet äänestää perussuomalaisia. Ikäviä työtovereita kohtasin
tiheämmin lääkärinä sairaaloissa.
Seuraan asioita ja ajattelen.
Suomi on joutunut holtittomana alamäkeen. Ei ole näköpiirissä muuta todellista vastavaikuttajaa kuin perussuomalaiset.
Henkiseltä perustaltani olen
suomalainen ja ylpeä suomalaisten ominaisuuksista, joihin
perinteisesti ovat kuuluneet ahkeruus, rehellisyys ja vastuun
kantaminen, luotettavuus.
Suomalaisilla on omanlaisensa, ihana huumorintaju. Ja kun
ei mennä joka paikassa vieraita ihmisiä pusimaan ja sylki
roiskuen nenälle lässyttämään,
olemme paljolti välttyneet koronalta. Suomalaisten luontainen käyttäytyminen on ehkäissyt epidemiaa enemmän kuin
rajoitukset, joiden tunnuslauseena on ollut tammikuuhun
saakka: rajat auki!
Jyrki Joensuu
yleislääketieteen ja psykiatrian
erikoislääkäri, Hämeenkoski

Toni Korhonen
Inkoo

Koirat haukkuu, karavaani kulkee
HALUAN tässä nyt näin ”julkisen sanan” kautta kiittää kaikkia
niitä Suomen kansalaisia, jotka
ovat lähteneet kuntavaaleissa
ehdokkaiksi perussuomalaisen
puolueen listoilla.
Se on isänmaallinen ja rohkea
teko tässä nykyisessä maamme
poliittisessa ilmapiirissä, jossa
perussuomalaiset on demonisoitu ihmisvihamieliseksi ja rasistiseksi puolueeksi, ja perussuomalaisista on tehty ikään

kuin julkista riistaa.
Mutta kyllä kansa tietää, että
näillä vihakampanjoilla ja perussuomalaisten vainoamisella muut puolueet ja media sopulilaumoineen osoittavat
vain oman pelkonsa, kun kansalaisten silmät ovat avautuneet näiden hyvä veli- ja toverikommuunien korruptiolle ja
sulle-mulle-jakopolitiikalle.
Mutta se mikä ei tapa, se vahvistaa, ja tämä tulee toteen näy-

tetyksi myös kuntavaaleissa,
kun perussuomalaiset vain voimistuvat ja vahvistuvat heihin
kohdistuvasta ajojahdista, ja sekös näitä yhden valtiototuuden
helppoheikkejä kauhistuttaakin, kun äänestäjät äänestävät
Suomen takaisin.

että vihreät, varsinkin Ohisalo,
ovat touhunneet kotiuttamassa
Isis-terrorikoulun käyneitä terroristien alkuja.
Lähihistoria kertoo näiden
tyyppien tekemistä murhista,

raiskauksista ja muista rikoksista. Heidän auttamiseensa on
valtio tuhlannut noin kaksi miljardia euroa.

Arvi Marjamäki
Tampere

Todellinen vaara
VIHREIDEN puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo julkaisi mediassa, että hän pelkää perussuomalaisten oikeaa
(?) siipeä väkivaltaisuuksista. Todellinen vaara Suomessa on se,
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Heikki Suominen, Lahti
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Ilmaista rahaa
IHMETTELEN suuresti näitä nykynuoria ja heille annettua ilmaista rahaa. Eikös se ollutkaan
niin, että leipä ei pöytään tule
töitä tekemättä? Töitä on vanhustenhoidon puolella vaikka
kuinka. Talvella lumenluontia,
puun- tai kauppakassien kantoa sekä siivousta ja kesäisin pihatöitä, metsänharvennusta
sekä puunhakkuuta.
Kunnalla risusavottaa ja pien-

tareiden raivausta. Yksityisillä taas kesällä marjojen poimintaa ja muitakin puutarhatöitä.
Pikkubussit aamulla töihin hakemaan ja illalla takaisin. Jos ei
mene töihin, niin sitten ei tule
niitä rahojakaan. Kyllä routa
porsaan kotiin ajaa, kun nälkä
alkaa kurnia.
Mummeli 65-v.

KUNTAVAALIT
2021

VAALIKONE
AVATTU!
PERUSSUOMALAISTEN KUNTAVAALIKONE TÄYTTYY
MAINIOISTA EHDOKKAISTA HYVÄÄ VAUHTIA.
KÄY TUTUSTUMASSA JA VALITSE OMASI!
Etelä-Karjala

Löydät omat ehdokkaasi

Etelä-Pohjanmaa

valitsemalla kartalta vaalipiirisi.

Etelä-Savo

Voit myös etsiä halumaasi kuntaa,

Häme

vaalipiiriä tai yksittäistä

Kainuu
Keski-Pohjanmaa
Keski-Suomi

ehdokasta hakutyökaluilla.
Hae ehdokasta tai kuntaa

HAE

Kymenlaakso
Lappi
Pirkanmaa
Pohjanmaa
Pohjois-Karjala
Pohjois-Pohjanmaa

Mikäli olet jo perussuomalaisten
ehdokkaana, etkä ole vielä täyttänyt
omaa ehdokassivuasi, tee se nyt!
Pääset alkuun olemalla yhteydessä alueesi
vaalitiimiin tai sähköpostitse osoitteeseen
kuntavaalit@perussuomalaiset.fi.

Pohjois-Savo
Satakunta
Uusimaa
Varsinais-Suomi

https://vaalit.perussuomalaiset.fi
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Koulukiusaaminen ei häviä puhumalla
SUOMEN hallitukset ovat tuominneet koulukiusaamisen jo
ainakin 40 vuotta kauniin sanahelinän säestyksellä, mutta mitään konkreettista ei ole tehty
asian korjaamiseksi. Lopputulos on edelleen se, että kiusattu
joutuu piilottelemaan ja viime
kädessä vaihtamaan koulua – ja
syyllisille ei koidu mitään todellisia seurauksia.
Kiusaaminen verhoillaan
usein huumoriksi tai leikinlaskuksi, mutta kyse ei ole kummastakaan, jos se naurattaa
vain toista osapuolta. Todellinen huumori ei pilkkaa erilaisia,
heikkoja tai epäonnisia eikä ihmisten vakaumuksia.
Koulukiusaamista voidaan ehkäistä monin eri tavoin, kuten
nollatoleranssin, positiivisen yhteishengen, uusien toimintamallien ja rangaistusten avulla. Ikävä kyllä näiden keinojen
avulla ei puututa kiusaamisen
juurisyihin, vaan niillä hoidetaan vain oireita.
Koulukiusaaminen ei ole yksittäinen ilmiö, vaan ongelma
kulkee läpi koko ihmisen elämänkaaren lapsuudesta koulun kautta työyhteisöön ja sen
jälkeen vanhainkotiin. Kaikkien
näiden elämänvaiheiden aikana
ongelmaa yritetään hallita oireita hoitamalla, mutta juurisyistä
puhuminen on tabu.
Ongelman alkusyy juontaa
juurensa ihmisen elämän en-

simmäisistä vuosista. Ihmisen
elämän koko suunta määräytyy sen perusteella, miten vanhemmat ovat häntä kohdelleet
ja ohjanneet ensimmäisten ikävuosien aikana. Koko aineellinen ja henkinen hyvinvointimme perustuu toimivaan
yhteiskuntaan, joka perustuu
ihmisten väliseen luottamukseen. Tällaista luottamusta ei
voi syntyä, jos lapselle ei ole
syntynyt sokeaa luottamusta
edes äitiin tai isään ensimmäisten elinvuosien aikana.
Rajojen olemassaolo on toinen tärkeä asia, joka lasten tulee oppia ennen koulutien
alkua. Rajojen asettamisen kulmakiviä ovat rakkaus, kunnioitus ja auktoriteetti. Näiden
avulla lapsi saa kokea olevansa rakastettu juuri sellaisena
kuin hän on, eikä hänen tarvitse
pönkittää heikkoa omanarvontuntoaan muita kiusaamalla.
Varhaislapsuuden jälkeen näiden elämän perusarvojen sisäistäminen on ihmiselle erittäin vaikeaa, ja se onnistuu vain
porkkanoiden ja rangaistusten
avulla. Varhaiskasvatuksen onnistuminen ei riipu perheen yhteiskuntaluokasta, vaan vanhempien viisaudesta. Vapaa
kasvatus tuottaa yhteiskuntaan
diktaattoreita.
Moniin ongelmiin on monta
toimivaa ratkaisua, mutta kiusaamisongelmaan on vain yksi.

Kaikista ei saada hyviä vanhempia, mutta vanhempainkoulujen tarjoaman koulutuksen ja
tutkintojen avulla tilannetta
voidaan merkittävästi parantaa.
Lisäksi tarvitaan nykyistä neuvolatoimintaa laajempaa vanhemmuuden seurantaa ja tukea
heti lasten syntymästä lähtien, koska murheellisia tarinoita
taakkansa alla uupuneista vanhemmista on jo riittävästi.
Panostukset lasten hyvinvointiin varhaislapsuudessa tuottavat massiivisia säästöjä yhteiskunnalle. Tarvitsemme
enemmän ihmisiä, jotka rakentavat yhteiskuntaa ja vähemmän heitä, jotka hajottavat kaiken hyvän. Kiusaajien uhrien
elämän pilaaminen aiheuttaa
mittaamattoman määrän murhetta ja kustannuksia yhteiskunnalle.
Yhteiskunnan vakauden kannalta on oleellista, että ihmiset
tekevät oikein vain siksi, että se
on oikein eikä rangaistusten pelon takia. Varhaislapsuuden kokemukset ratkaisevat pitkälti
ihmisen elämänuran ja koko yhteiskunnan kehityksen. Siksi on
oleellisen tärkeää, että panostamme vanhempainkoulujen ja
siihen liittyvän lainsäädännön
kehitykseen.
Antti Roine
Ulvila

EU tykkää
EU tykkää hölmöistä maista,
Suomesta ja Suomen rahoista. EU tykkää susista, tarkastuksista, raporteista, lomakkeista,
liitteistä, konferensseista ja virkamiesten hulppeista eduista.
Omien sääntöjen kiertämisestä. Ja Suomen hallituspuolueet
tykkäävät tietenkin EU:sta.
EU tykkää myös lobbareista,
oikeassa olemisesta, selvityksistä ja lisäselvityksistä. Käsittelyajoista. Rahanpainamisesta. Yhteisestä velasta, jota ei sanota
yhteiseksi. Elpymisrahastosta,
joka on kertaluonteinen, paitsi ettei sitä ole. Sähköautoista.
Käyttöohjeista, jotka on oltava
kumisaappaassakin 12 kielellä.
EU ei tykkää rekkamiehistä,
maanviljelijöistä, saunasta, metsänomistajista, saunapalvikinkusta, suomalaisesta tehtaan-
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piipusta, kansanäänestyksistä,
käyristä kurkuista, velan maksusta ja tummista ranskanperunoista. EU ei tykkää myöskään
hehkulampuista. Eikä Suomen
hallitus tykkää välikysymyksestä, jolla mitataan hallituksen tai
ministerin luottamusta.
EU on kovin pahoillaan, jos
muistellaan vanhoja! Muistellaan kuitenkin. Pitikö ruuan halventua, taloudellisen ja sotilaallisen vakauden lisääntyä ja
pitikö vientiyritysten investoida
Suomeen, jos kansa ymmärtää
äänestää oikein?
Nyt kuitenkin pelastetaan euroa sekä Italiaa ja Espanjaa. Paraneeko Suomen kilpailukyky
sillä, että avustamme kilpailevien maiden teollisuutta? Ja pelastavatko Välimeren maat myöhemmin meidät? Älä unta näe.

Etelä-Euroopassa jatketaan taloudenpitoa vanhaan malliin,
vaikka jokaisen maan tulisi kantaa vastuunsa taloudestaan. Nyt
siellä korotetaan eläkkeitä ja
virkamiesten palkkoja sekä otetaan perustulo käyttöön.
Milloin viimeksi kuulit hyvän
uutisen EU:sta? Mitä se on neuvotellut hyväksemme? Muuta kuin elvytyspaketin, tuon
suuren puhalluksen, ja rokotteita, jotka Englanti vie nenän
edestä? Tiedän mitä tähän vastataan; asiat voisivat olla huonomminkin. Se on totta. Asiat voisivat olla huonomminkin,
mutta niiden pitäisi olla paremmin.
Ukko Bamberg
Kouvola
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Maalaiset, pitäkää puolenne!
SOTE-LAKIESITYS on hyvistä tavoitteistaan huolimatta myös
erittäin vahva keskittämistyökalu. Maaseudun hyvät terveyspalvelut ovat nyt selkeästi
uhanalaisia. Terveysalan yrittäjyyttä ei enää sallittaisi, vaan
kaikki tulisi siirtää keskityskeskuksiin julkiselle toimijalle, jonne maaseudulta on pitkät etäisyydet. Tässä osassa esityksessä
ei ole kyse kustannus-, ilmastotai terveystehokkuudesta, vaan
sokea ideologia on ohjannut
ehdotuksen tekijöitä.
Vielä on kuitenkin vaikutusmahdollisuuksia. Kuntavaalit
ovat huhtikuussa, ja niissä annetaan viestiä myös sote-uudistuksen haittapykälille. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri
Orpo on tuonut julki hallituksen valmisteleman maakuntaja sote-uudistuksen torjunnan,
koska niissä viedään päätösvalta ja palvelut kauas kunnilta (AL
10.1.2021).
Tässä mennään siis perustuslain alueelle, jonka muuttaminen vaatii laajan kannatuksen.

Perustuslain 121 §:n mukaan
Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua
kunnan asukkaiden itsehallintoon. Toinen merkittävä pykälä on perustuslain 18 §, oikeus
työhön ja elinkeinonvapauteen.
Esimerkiksi Jämsän Terveys Oy
nauttii tätä perustuslain suojaa,
ja sen henkilöstöä suojelee nyt
julkinen valta.
Jämsäläisten erikoissairaanhoito on Tampereella (PSHP).
Jos sote toteutuisi, se ohjaisi meidät Kuopioon, jonne on
ajallisesti keskimäärin kaksinkertainen matka. Hallinnon pitäisi perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon, ja Jämsän
kunta on päätynyt aikanaan
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Voiko ministeriö
päättää toisin, siis vastoin kuntalaisten tahtoa? Meidän tulee luottaa hyvinvointi-Suomessa perustuslain pitkäkestoiseen
suojaan ja turvaan.
Esko Järvenpää
valtuutettu (ps), Jämsä

Äänestäjän oma valinta
YLLÄTTÄVÄN monista lehdistä ja somesta voi taas kuntavaalien lähestyessä lukea, miten
itseään muita viisaampina politiikan asiantuntijoina pitävät
kirjoittelevat tyhmistä äänestäjistä. Näissä artikkeleissa/sometuksissa miltei poikkeuksetta
ihmetellään, miten perussuomalaiset kahmivat ja rummuttavat näitä tyhmiä sekä tietämättömiä äänestäjiä riveihinsä
ja äänestäjikseen.
Ihmettelen suuresti tällaisten
kirjoitusten kirjoittajien omahyväisyyttä ja itsekeskeisyyttä. Ilmeisesti he pitävät itse itseään viisaampina ja poliittisesti
valveutuneempina kuin perus-

suomalaisia kannattavat henkilöt ovat. Hassun tästä tilanteesta tekee erityisesti se, että nämä
tällaisten kirjoitusten kirjoittajat tekevät itse juuri niin, mistä he perussuomalaisia syyttävät: vain oma mielipide on se
ainoa oikea.
Annetaan siis jokaisen äänestäjän ihan itse päättää oma poliittinen kantansa ilman, että
joku itseään viisaampana pitävä
häntä tyhmäksi luokittelee. Olkaamme kaikki ylpeitä siitä, että
Suomessa on vapaat vaalit ja jokaisen ääni on yhtä tärkeä.
Kirsi Kauppi
kuntavaaliehdokas (ps), Vaasa

Kuntakonsultti täysi turhake

Ylemäistä
YHDET vaalit ovat maailmalla
menneet, toiset ovat Suomessa tulossa, ja sen huomaa. Kesällä uutisointia ja somea seuratessa olisi voinut kuvitella,
että Yhdysvaltain presidentinvaalit ratkaistaan meillä täällä
Suomessa. Niin rajua ja kiivasta oli istuvan presidentin haukkuminen ja mollaaminen. Se,
oliko siihen aihetta vai ei, jääköön lukijoiden päätettäväksi.
Amerikkalaiset saavat juuri sellaisen presidentin kuin itse äänestävät.
Suomessa tulevia vaaleja
näyttää värittävän useiden tiedotusvälineiden, lehtien ja muiden medioiden, äärioikeistolla
pelottelu ja propaganda. Propaganda tarkoittaa aatteen tai
opin järjestelmällistä levitystä, jolla pyritään muokkaamaan
mielipiteitä.
Ja tähän väliin kirjoittajan
kommentti: en kannata äärioikeistoa enkä äärivasemmistoa.
Ne ovat pienelle ihmiselle yhtä
lailla pahaksi kumpikin. Jos et
usko, lue historiaa laajasti.
On valitettavaa, että mainittuun toimintaan osallistuu
myös uutiskanavia, joiden voisi
olettaa keskittyvän uutisointiin
eikä politiikan tekemiseen. Osa
suomalaisesta lehdistöstä on
poliittista. Varsinkin Ylen uutisista ja ohjelmavalinnoista näyt-

tää tulleen politiikantekokanava hallituspuolueille.
On mielenkiintoista, että
vain muutama päivä Yhdysvaltain kongressitalon tapahtumien jälkeen Yle esitti ohjelmaa
”suomalaisista terroristeista”
heittelemässä kranaatteja Leningradissa sata vuotta sitten,
luonnollisesti suomalaisen virkavallan suojeluksessa. Aiemmin yritettiin useaan otteeseen
nostaa leimaavasti esiin suomalaisen Viking-divisioonan sotarikoksia sodan ajalta, jopa historiantutkimuksen nimellä.
Muitakin esimerkkejä poliittisesta suuntautumisesta, leimaamisesta ja ideologian
tyrkyttämisestä löytyy, kun ohjelmatarjontaa ja uutisia tarkastelee pidemmällä aikavälillä.
Yhtenä erityispiirteenä on ollut
omien ”erityisasiantuntijoiden”
marssittaminen uutisstudioon
kertomaan Ylen, siis hallituksen, haluama näkemys tapahtumista.
Toinen erikoisuus ovat säännöllisesti toistuvat kyselytutkimusten tulokset, joiden mukaan Ylen uutiset ovat
maamme luotetuin uutislähde.
Noiden tutkimusten tulos voidaan kyseenalaistaa, kun tarkastellaan niiden tekijöitä. Hyvin usein tekijät ovat lähellä
Yleä olevia tahoja.

Niille, jotka luulevat, ettei Suomessa ole korruptiota: Ottakaa vaikka kuusi suomalaista
suuryritystä, pankkia, vakuutusyhtiötä jne. eri aloilta. Lisätkää joukkoon terveydenhoidon jättiläiset sekä suuret
oppilaitokset ja valtion laitokset. Tutkikaa yhtiöiden hallitusten sekä hallintoneuvostojen
nimiä ja verratkaa niitä keskenään. Huomaatte, että kaikkien
hallinnosta löytyy vanhoja poliitikkoja laidasta laitaan, se korruptio on siellä. Kaikki tuntevat
kaikki ja sopu rahanjaosta löytyy äkkiä. Veronmaksaja maksaa laskun.
Jos tänä päivänä haluat puolueetonta ja tasapuolista tietoa tapahtumista, joudut etsimään tietoja useista lähteistä ja
nimenomaan myös ulkomaisilta
uutiskanavilta. Onneksi se onnistuu netin välityksellä varsin
vaivattomasti. On hienoa, että
maailman tapahtumien myötä on havahduttu huomaamaan
nykyisten somejättien toiminta,
niiden puolueellisuus ja ennen
kaikkea vaikuttavuus käsitykseemme tapahtumista, demokratiasta ja tasapuolisuudesta.
Arvo Latomaa (ps.)
Raahe

LUETTUANI erään kuuluisan
kuntakonsultin kirjoituksen
eräässä lehdessä ei voi kuin ihmetellä, miten helpoin perustein tohtorinhattu hallintotieteistä irtoaa. Hänen tekstinsä
oli aivan kolmasluokkalaisen tasoa.
Kyllä kunnissa itse osataan
säästää niistä kohteista, missä
se vähiten kuntalaisten elämää
haittaa. Ja veikkaan, että konsultin palkkiolla lämmitetään
muutamaa vanhaa kyläkoulua
parisataa vuotta. Kyseisen henkilön suoritus Oulussa oli aika
vaatimaton, hän hyökkäsi pienten keittäjien ja siivoojien kimppuun. Mutta tietääkseni yhdenkään johtajan palkanalennusta
hän ei ehdottanut.
Lisäksi olen julkisuudessa olleista tiedoista ymmärtänyt,
että suuret rakennusliikkeet
ovat aina saaneet kivasti urakoita, vaikka konsultti on kunnas-

sa pyörähtänyt. Ilmeisesti konsultin ammattitaidon puutteen
takia tai muun julkisuudelta piilossa olevan tiedon vuoksi näiden rakennusliikkeiden hankkeisiin ei uskalleta puuttua.
Onko niin, että kyläkoulut
ajetaan nurin ja kunnan keskustaan rakennetaan velkarahalla uusi betonikoulu, missä
oppimisympäristö nykyaikana on kaukana pienen koulun
tarjoamasta turvasta? Jos tällaista tapahtuisi muualla kuin
Suomessa, epäilisin heti laajamittaista korruptiota. Mutta
tämä ei ole meillä mahdollista.
Olemme maailman onnellisin
kansa. Tästä asiasta on myös
monta konsultin lausuntoa, eli
uskottava on.
Raimo Rautiola
KTS, kuntavaaliehdokas,
Oulun Perussuomalaiset

Maamme hallitukseen
vain eniten kannatusta
saaneet puolueet
EDUSKUNNASSA poliittiset
ryhmät käyvät vaalien jälkeen
kauppaa vallanjaosta kehuen
omia vahvoja puoliaan ja keskinäistä yhteistyökykyään. Hallituksen ulkopuolelle jätettäviä puolueita pyritään erilaisin
tavoin kompromettoimaan eli
saattamaan huonoon valoon
yhteisten asioiden hoitamisessa.
Yli 50 vuoden poliittisella kokemuksella väitän, että suomalainen parlamentarismi on ollut
jo vuosia tiensä päässä. Todetaanhan jo perustuslain 1 §:ssä,
että ”valtiosääntö turvaa yksilön oikeudet sekä edistää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa”.
Mielestäni on demokratian
vastaista sekä kansalaisten oikeuksien törkeää polkemista,
että puolueet kahmiessaan valtaa muodostavat hallituksen, johon ei kelpuuteta kaikkia mitalisijalle vaaleissa yltäneitä
puolueita. On kaupunkilaisjärjen vastaista, että 4,5 %:n osuu-

della kansanedustajista saa hallitukseen kaksi ministeriä, mutta
38,5 %:n osuudella (77 kansanedustajaa, PS ja kokoomus) jää
ilman.
Kaikille meille on tuttu sanonta: ”Kepu pettää aina”. Sanontaan voisi lisätä: ”Ja demarit lähes aina”. Esimerkkeinä Antti
Rinne ja ”vappusatanen” sekä
Kimmo Kiljunen ja ”taitetun indeksin osittainen muutos puoliväli-indeksiksi” (PS:n lakialoite).
Lopuksi palaan otsikkoon eli
herätän kysymyksen todellisesta kansalaisdemokratiasta. Se
tarkoittaa sitä, että tasavaltamme hallitus valitaan, eduskuntavaalien jälkeen, kolmen tai
neljän suurimman eduskuntaryhmän toimesta. Tällöin valtaa
käyttävät ja vastuussa ovat ne
poliittiset ryhmät, joille kansa
on vaalien kautta enimmän vallan antanut.
Kauko Tuupainen
Jyväskylä

Ilmastopäästöt

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
www.perussuomalaiset.fi

ENERGIAUUTISTEN 4.2. mukaan
Puola tuottaa energiastaan 75
% kivihiilellä ja Puolan väkiluku
on noin 38 miljoonaa. Fortumin
tiedotteen mukaan Saksa tuottaa energiastaan noin 27 % kivihiilellä ja Saksassa kansaa on 88
miljoonaa henkeä.
Tämä suuri syntinen Suomi, virheiden mielestä, tuottaa energiastaan noin 4 % hiilellä (Talouselämä 5.2.) ja Suomen
väkiluku noin 5,5 miljoonaa. Jos
Suomi katoaisi maailmankartalta juuri nyt, sillä ei olisi todellisuudessa juuri mitään merkitystä maailman päästöihin.
Jos nykyisen punahuulihallituksen vihreä ympäristökiihkovouhotus, EU:n linjaa kireämpi
järjetön päästövähennyskiihko toteutuu, se tulee lisäämään

työttömyyttä ja kustannuksia
kansalaisille sekä teollisuudelle
kilpailijamaita enemmän.
Nykyhallituksen kuvitelmat
”esimerkin” näyttämisestä maailmalle päästövähennyksissä ovat
naurettavaa ja typerää mielikuvitusta. Suomelle lähinnä nauretaan kilpailijamaissa. Suomella ei ole kykyjä millään tavoin
opastaa esimerkiksi Saksaa tai
muita Euroopan maita.
Miksi hallitus ja sen virheet eivät ole vähääkään huolissaan
”ystävällisen” naapurimaamme
Venäjän päästöistä?
Suomi tulee ajautumaan ko.
politiikalla kohti taloudellista
hätätilaa.
Timo Ylitie
Tampere
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Kamat reppuun ja maantielle

Sateenkaari
PENTTI J. RÖNKKÖ väittää Keski-Uusimaassa, että ”hallituksen
tasa-arvopuheet muistuttavat
Orwellin uuskieltä”. Hän esittää,
että hallituksen ja muiden suvaitsevaisuuspoliitikkojen uuskielessä tutuille ja hyväksytyille
sanoille, kuten tasa-arvo, annetaan uusia merkityksiä.
Nykypäivän uuskielessä tasaarvo ja yhdenvertaisuus on kuitenkin sävytetty sateenkaaren
värein niin, että Orwellin Eläinten vallankumous -kirjan tavoin
toiset ovatkin tasa-arvoisempia kuin toiset. Tavallinen perinteisesti ajatteleva peruskansalainen onkin yhtäkkiä ajettu
nurkkaan. Mikä tahansa sateenkaari-ideologien vaatimus ja

ideologinen näkemys pitäisi hyväksyä kritiikittä.
Jos peruskansalainen ei tähän
taivu, niin uuden tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuuskäsityksen ansiosta häntä uhkaa massiivinen
sateenkaarifanaatikkojen somelynkkaus.
Nykypäivän uuskielessä on
myös sellainen sana kuin sukupuolten moninaisuus, joka pitää opettaa kaikille pienille koululaisillekin. Tasa-arvon kirves
leijuu niiden toisinajattelevien
vanhempien ja opettajien yllä,
jotka vielä uskaltavat puhua
kahdesta sukupuolesta.
Rönkkö kysyy: ”Missä on sananvapaus, missä uskonnonvapaus ja missä on aito tasa-ar-

vo?” Hän jatkaa, että oikeasti
sateenkaarilippu symboloi diktatorista pakkotasa-arvoa, jossa väärin ajattelevat tuomitaan
kuten Orwellin dystopioissa eli
kauhukuvissa tulevaisuuden
yhteiskunnasta.
Tilanne on todella jo sellainen,
että poliitikot, lehdistö ja jopa
kirkko varovat arvostelemasta
sateenkaariliikettä. Useat kulkueissa mukana olevat eivät edes
tiedä, mistä on kyse. Niin kauan
kuin sateenkaariväki ei käy kiinni eikä riko perinteisiä lakeja,
voimme ehkä antaa heidän leikkiä vallankumousta.
Yrjö Saraste
Helsinki

Eräillä vähemmistöillä ei väliä - EU paljasti itsensä
JOSTAIN syystä Suomen media ei kiinnittänyt huomiota EU-komission tammikuussa tekemään aika erikoiseen
päätökseen. Vähän aikaa sitten jätettiin EU:lle yli miljoonan EU-kansalaisen allekirjoittama vähemmistöjen suojeluun
tähtäävä aloite (http://www.minority-safepack.eu/), jossa pyydetään käsittelemään EU:n vä-

hemmistöjen asiaa.
Tammikuussa EU:n komissio
heitti aloitteen roskakoriin. Siis
yli miljoonan kansalaisen aloitteen!
Elättelen toiveita, että Suomen media ja poliitikot ottavat asian esiin EU:ssa ja tekevät
aloitteen EU-maiden vähemmistöjen aseman parantamiseksi näyttäen esimerkkiä Uk-

rainalle, Kiinalle, Afrikan maille
ja muille valtioille, jotka tämän
päätöksen jälkeen saavat meille nauraa, jos me huomautamme kurdien, uiguurien tai muiden kohtelusta.
György Kadar (FT)
Vaasa

Jeesuksen rakkauden uhritie
LASKIAISSUNNUNTAISTA alkaen kirkkovuodessa laskeudutaan paastoon eli kuljemme 40
vuorokauden pituisen hiljaisen
itsetutkimuksen ja -kieltäymyksen ajan riemulliseen pääsiäisen ylösnousemukseen.
Jeesus itsekin asettui alttiiksi kärsimystien kulkijana. Niinpä
Hän sanoo: ”Jos ei vehnänjyvä
putoa maahan ja kuole, niin se
jää yksin; mutta jos se kuolee,
niin se tuottaa paljon hedelmää.” Tie iankaikkiseen elämään
kulkee juuri kuoleman kautta ja
Jeesus on sen kulkenut edelläkävijänä. Ja me saamme seurata hänen viitoittamaansa tietä
Häneltä voimaa saaden.
Uskon tie onkin riisuutumista omista luuloistamme. Niinpä vanhat heränneet sanoivat,
että me pyrimme ylöspäin ja
eksymme aina, mutta Herra painaa alaspäin ja pienentää mei-
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tä. Herran koulua sisäisesti ja
syvällisesti käynyt Paavo Ruotsalainen, Ukko-Paavo, on välittänyt meille saamaansa viisautta: ”Missä tilassa hyvänsä
pitää tarttua armonlupauksiin
ja ikävöidä tahi sairastaa Herralle, kuitenkin itseänsä tuomitsematta, pitäen Kristusta auttajana ja tielle saattajana. Koska
olette köyhä hengessä, niin
olette silloin rikas Jumalassa,
vaikka tätä ette saa itsekään tietää. Tieto on salattu, ettette ylpeäksi tulisi.” Vapahtaja näytti
lempeytensä ristin ryövärille ja
tuhlaajapojalle kaikkia pelkureita rohkaistakseen.
Jeesus opettaa myös palvelemista: ”Jos joku minua palvelee,
hän seuratkoon minua; ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva.” Ja Hän
tiesi oman kärsimyksensä raskaan taakan, mutta koska se oli

välttämätöntä voidakseen suorittaa Vapahtajan tehtävänsä,
hän alistui kulkemaan kärsimystiensä. Ja lopulta, kun Hänet
pitkäperjantaina ylennettiin ristille, Hän tiesi vetävänsä kaikki
tykönsä syntiemme sovittajana.
Mekin saamme kulkea Kristuksen kuoleman viitoittamaa ristin tietä, mutta juuri sillä tiellä,
hänen seuraamisensa tiellä, kärsimyskin koituu parhaaksemme: ylentämiseksemme maasta
taivaalliseen kirkkauteen kerran
päiviemme päättyessä.
Saakoon tämä paastoaika olla
meille tällaista laskeutumista
yksinkertaiselle rakkauden täyttämälle palvelemisen ja itsekieltäytymisen tielle.
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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SUOMEN eduskunta teki kuusikymmentä vuotta sitten energiaomavaraisuutta koskevan
ratkaisun. Maahan päätettiin
luoda bioenergian varainen
sähkön- ja lämmöntuotanto,
joka ei ole riippuvainen poliittisista suhdanteista, etenkään
idän suunnassa.
Taustana oli nopea kaupungistuminen, joka vaati talvikuukausina energiantuotannon
merkittävää lisäämistä. Katsottiin, että tuontipolttoaineiden,
öljyn ja kivihiilen, varaan ei voi
rakentaa huoltovarmuutta. Tavoite saavutettiin vuosisadan
vaihteessa.
Julkista ja yksityistä rahaa investoitiin miljardeja. Nyt turvetta käytetään noin kahdessasadassa laitoksessa pääosin
tehostamaan hakkeen ja jätteiden palamista. Turvetuotanto
työllistää tuhansia henkilöitä ja
pitää omalta osaltaan maaseutua elinvoimaisena.
Sanna Marinin hallitus on
päättänyt ajaa turvetuotannon
alas. Turpeen käyttöä ei kielletä,
mutta turpeen verotusta nostettiin sellaiselle tasolle, että
halvemmaksi tulisi polttaa puu-

tavaraa tai seteleitä. Tehty linjaus on ”tuholaisuutta” monelta kantilta.
Emme voi lopettaa laitosten
käyttöä. Katsokaa nyt ulos ikkunasta ja miettikää asiaa. Mitä
me sitten poltamme?
Venäläistä puuta, haketta ja
turvetta. Jo nyt, joka ainoa päivä, rajan ylittää viisikymmentä venäläistä rekkaa. Kohta puhumme sadoista ja jokainen
lasti lisää kansantalouden taakkaa.
Rahoitamme sen tuonnin ulkomaisella velalla. Turpeen alasajon myötä myös kasvuturpeen
ja eläinten kuivikkeen tuotanto loppuu.
Mitä neuvoksi maaseudun
miehelle? Kamat reppuun ja
maantielle, käpystele Mellunmäkeen, leipä jaetaan lähes
ovella.
Uskon, että hallitus köyhyystutkijoineen ajattelee sinua
lämmöllä ja positiivisella energialla.
Veijo Lappalainen
Hyvinkään
Perussuomalaiset

Vaalikevät lähestyy
VUOSILUKU on vaihtunut ja
helmikuu kohta taivallettu. Valo
lisääntyy nopeasti, ja se on tärkeää kaikkien rajoitusten ja suositusten aikana. Media sinkoilee
ilmoille monenkirjavaa uutista,
joista osa on niitä ankkoja. Kun
vaalit lähestyvät, vastuu erotella totuus muunnellusta versiosta on lukijalla ja kuulijalla.
Yhdysvaltojen mellakat on
yhdistetty perussuomalaisiin,
enkä ymmärrä tätä yhtälöä. Liittyy saman verran kuin hihat liiviin. Kärkipaikka gallupeissa
on perussuomalaisilla. Tämän
vuoksi muiden puolueiden toimesta heitetään lokaa niskaan,
tavoitteena perussuomalaisten kannatuksen lasku. Vihreät
saavat päsmäröidä hallituksessa mielin määrin. Hallituskumppanit hyväksyvät kaiken, minkä
vihreät sanelevat. Ei tämä mielestäni ole kansan tahto. Pitää
saada muutosta aikaan.
Kuntavaalit huhtikuussa ovat
oiva tilaisuus muuttaa politiikan
suuntaa valtuustoissa. Ne ovat

tärkeät vaalit meidän tavallisten ihmisten näkökulmasta. Valtuustoissa tehdään päätöksiä
esimerkiksi sivistyksen, päivähoidon, kulttuurin, liikunnan,
terveyden ja maankäytön asioista. Hinnat ja maksut nousevat, mutta tulot eivät nouse ainakaan eläkkeensaajilla.
Ilmastohysteria vie työpaikkoja sekä nostaa polttoaineiden
verotusta. Mannerjäätiköt sulavat, vaikka ajettaisiin pyörillä ja
lopetettaisiin syöminen ja saunominen. Luontoa pitää kunnioittaa ja säästää arvokkaita vanhoja metsiä. Kohtuus kaikessa
vouhkaamisessa pitää kuitenkin olla.
Tässä olen hieman avannut
omia mielipiteitäni kuntavaalit
mielessä ja valtuustopaikka tavoitteena.
Mauno Ruokangas
kuntavaaliehdokas (ps),
Pudasjärvi

Vihreät sotkevat lopulta kaiken
ETELÄINEN ja pohjoinen pallonpuolisko. Etelänapamanner
viilenee ja pohjoinen lämpenee
normaalin luonnon vuorottelun
mukaisesti.
Sitä, että pohjoinen lämpenee, voidaan käyttää poliittisesti hyväksi ja myös käytetään.
Vaikka Kiina ei luovu hiilestään,
se ei vaikuta kokonaisuuteen
muuten kuin että Kiinan hiili
muuttaa ilmaston painopisteitä.
Kyseessä ei olisi näin ollen varsinainen lämpeneminen ihmisen
(Kiinan) toimesta, vaan kyseessä olisi vain painopisteen muuttuminen.

Myös koska kaupungeissa on
paljon pakokaasuja, on varsinkin nuorille cityvihreille helppo
uskotella, että ilmasto muuttuu
radikaalisti. Radikaalit imaisevat
väitteen kitusiinsa kuin jouluisen herkun.
Sillä, että painopiste muuttuu,
voi hankkia poliittista valtaa
väittämällä, että ilmasto muuttuu enemmän kuin se todellisuudessa muuttuukaan.
Hävetkää vihreät, sotkette lopulta kaiken.
Jari Vuorinen
Lohja, Ojamo

Uusilla innovaatioilla
tulevaisuutta turvetuottajille
OLEN jo pidempään ihmetellyt sitä, miksi turvetuottajille
ei suoda mahdollisuutta selvitä omalla elinkeinollaan, johon
he ovat investoineet ja kovalla työllä elannon rakentaneet.
Ei voi olla Suomen kansan etu
ajaa yhtä merkittävää elinkeinoa nurin vain siksi, että lyhytnäköisesti ummistetaan silmät
uuden luomisen voimasta.
Uusilla innovaatioilla on merkittävä vaikutus kansantalouteen, ja haluan tässä tuoda
turvetuottajille oman ehdotukseni mietittäväksi. Voisiko ratkaisu löytyä niinkin ”läheltä”,
että nykyinen turpeen kerääminen polttoaineeksi lopetettaisiin ainakin kokeiluun haluavien yrittäjien osalta? Tilalle
rakennettaisiin isoja turvehalleja, joissa turve toimisi luonnollisena kasvualustana, ja samalla
selvitettäisiin, mitä kannattaisi
turpeessa kasvattaa, jotta kasvattaminen olisi mahdollisimman kannattavaa liiketaloudellisesti.
Nythän on vielä aikaa kääriä
hihat ja löytää ratkaisut, jotka
poistaisivat pakon ajaa turvetuotantomme alas. Nykyhallituksen päätökset eivät tässäkään kohtaa ole Suomen
kansan edun mukaisia, enkä voi
hyväksyä sitä, että turvetuottajien elinkeino ajetaan alas ja
kaikki toimialan yrittäjät perheineen kärsivät henkilökohtaisen
konkurssin päättäjien lyhytnäköisyyden tai suorastaan piittaamattomuuden vuoksi.
Olen varma, että oikeat kasvit ja hedelmät löydetään, joita kannattaa nykypäivänä Suomessa kasvattaa, jotta se on
liiketaloudellisesti kannattavaa. Tässä selvittelyssä voisivat auttaa myös Suomen Yrittäjät ja Kauppakamari sekä
kaikki ne yhdistykset, jotka kokevat omakseen Suomen kansan edun mukaisen toimintakulttuurin, jossa kannattavaa

liiketoimintaa tulee suosia ja tukea, koska se johtaa tilanteeseen, jossa verotusta voidaan
keventää.
Velkaantuminen hallituksen
tahtotilan mukaisesti johtaa veronkorotuksiin, se on varmaa,
ja siitä on jo alkanut näyttöä ilmestymään. Valtionvarainministerikin vahvisti, että ”kiristykset” tulevat viimeistään vuonna
2022, ja käsitän hänen tarkoittaneen merkittäviä veronkorotuksia.
Jos nyt kuitenkin itse kääritään hihat ja tehdään kovasti
työtä sen eteen, että löydetään
porukalla turpeelle uusia innovatiivisia käyttökohteita ja tuotteita sekä näihin liittyviä palveluita, niin johan on ihme, jos
ei asiaan löydy ratkaisuja. Meillä on viljalti yksilöitä, jotka ovat
tottuneet tekemään talkoohengessä yhteiskunnan ja yhteisen
hyvän eteen töitä pyyteettömästi ja ilman omaa etua, joten
koen, etteivät turvetuottajat ole
tässä yksin.
Mitä enemmän löydämme eri
toimialoille uusia innovaatioita, jotka ovat liiketaloudellisesti kannattavia, sitä nopeammin
Suomi lähtee kasvuun ja elpyy
itsestään, ilman EU:n elpymispaketin miljardien eurojen velkavastuuta. Ja mitä useampi
näistä innovaatioista ja innovatiivisista palveluista on sellaisia,
jotka voidaan valjastaa myös
vientiin, sitä voimakkaampi ja
kestävämpi kasvu saadaan aikaan.
Eiköhän kaikki kääritä hihat ja
aleta joka kylässä ja kaupungissa miettimään, miten voimme
tehdä osamme! Me perussuomalaiset voimme olla se uudistava ja käyntiin paneva voima,
jota Suomi nyt tarvitsee.
Mikael Järvenkylä
keksijä ja tuotekehittäjä TEAT,
YJEAT, Virkkala, Lohja

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

Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta
POLITIIKKA on tavallaan ajatusten taistelua, jota käydään hyvässä tapauksessa pääasiassa
sanojen kautta. Tärkeässä roolissa tässä näyttää olevan sanojen merkityksen muokkaaminen tai ainakin yritys siihen.
Tämän ovat varmasti monet perussuomalaiset huomanneet
rasisti-sanan sisällön notkeudesta.
Kaukana ovat ne ajat, kun rasisti tarkoitti syrjintää ulkoisen
seikan takia. Nykyään sillä sivalletaan varsinkin niitä, jotka
vastustavat haitallista maahanmuuttoa. Ja yleensä vieläpä niiden taholta, jotka vahtivat ihmisten sukupuolta ja ihonväriä
yritysten johdossa, mainoksissa, leffoissa tai demokraattisissa
elimissä, mutta tilanteen ironia
jää heiltä luultavasti huomaamatta.
Vastaavaa Orwellin dystopian matkimista näkee kaikkialla,
missä suomalaisvastaiset puolueet tuottavat tekstiä. Kun Astudiossa kysyttiin poliitikoilta, mistä he leikkaisivat, kertoi
vasemmiston edustaja poistavansa listaamattomien yritysten
osinkoverotuen. Siis suomeksi

i

nostavansa veroja vielä lisää.
Kun perussuomalaisten nuorisojärjestö kysyi opiskelijoilta
kokemuksia opettajien asiattomasta poliittisesti värittyneestä
kiusaamisesta ja kommenteista,
demarit, vihreät ja OAJ syyttivät perussuomalaisia instituutioiden luottamuksen murtamisesta ja opettajien kimppuun
hyökkäämisestä.
Kun hallitus lähettää miljardeja EU:lle kahliten meidät velkavankeuteen ja siirtäen päätösvaltaa pois Suomesta, kuvaa
hallitus omassa esityksessään,
että ”EU-tukirahat kasvattavat
solidaarisuutta EU:n piirissä”.
Viimeisintä eurokriisipakettia
yritetään kuvata hyväksi asiaksi hehkuttamalla, että se vähä
raha, mitä sieltä saadaan takaisin, voidaan sitten käyttää jotenkin tosi hienosti, esimerkiksi ilmastoa suojelevilla tavoilla.
Ei sitten käynyt mielessä, että
mitä jos ei olisi osallistuttu koko
keksintöön ollenkaan, vaan kulutettu itse koko rahamäärä jollain erityisen hyvällä tavalla?
Miksi vasta EU:sta takaisinpäin
tuleva raha on niin erinomaista?
Sitten koronan hoitoon. Halli-

tuksella on ollut nyt yli vuosi aikaa saada rajoille pakollista testausta ja karanteenia maahan
saapuville. Kiinnostusta ei ole
ollut. Kun tästä kysytään, hallitus piiloutuu sen taakse, että
eduskunnalla ei ollut tahtoa.
Mutta hallituksella on enemmistö eduskunnassa, joten hallitus voisi halutessaan vaikka
heti järjestää tämän. Suomalaisille kyllä keksitään eristystä ja
kieltoja ja ravintoloiden sulkemista.
Kun maan asioita korkeimmalla tasollakin hoidetaan näin olemattomasti, niin kannattaa ihan
jokaisen tavallisen ihmisen tulla
mukaan toimintaan. Ei voi olla
suorituspaineita, koska ei tätä
asiaa ainakaan huonommin voi
hoitaa kuin miten tällä hetkellä
hoidetaan. Äänestä perussuomalaista, liity puolueen ja paikallisosaston jäseneksi ja tule
ehdokkaaksi itsekin. Laitetaan
johtaville paikoille ihmisiä, jotka
eivät puhu päinvastaista kuin
tarkoittavat.
Lauri Karppi
kaupunginvaltuutettu,
Vaasa

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

IR ROTA TÄYT E T T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N MA K SE T T U P U OL E STA SI .

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 • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Kari Kolari
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 0400 208 222 • veikko.granqvist@gmail.com
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 4198
(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
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