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Takavuosien huippusuosittuna ”Remontti-
Reiskana” tunnetuksi tullut Jorma Piisinen 
lähtee Järvenpään kuntavaaliehdokkaaksi pe-
russuomalaisten listoilta. Pitkään julkisuudes-
ta poissa pysytellyt Piisinen katsoo asioiden 
ajautuneen Suomessa siihen pisteeseen, että 
alkaa olla tilausta sellaiselle poliitikolle, joka 
sanoo suoraan, miten asiat ovat.

”Suomi on ajettu 
konkurssin partaalle”

ITSEOPPINUT rakennus- 
ja remonttimies Jorma Pii-
sinen tuli tunnetuksi vuosina 
1991-2010 MTV3:lla esitetys-
tä käytännön remontointioh-
jeita tarjoavasta Joka kodin 
asuntomarkkinat -makasii-
niohjelmasta. Piisisen esittä-
mä Remontti-Reiska oli niin 
suosittu hahmo, että sai Joka 
kodin asuntomarkkinoiden 
päätyttyä jatkaa MTV3 MAX 
-kanavalla vuonna 2010 alka-
neessa Remontti-Reiska-oh-
jelmassa ja sen jälkeen vielä 
Harjakaisen ja Piisisen tal-
koissa vuonna 2012.

- Olimme tavallaan uran-
uurtajia, sillä asumiseen, ko-
din kunnossapitoon, raken-
tamiseen ja remontointiin 
liittyvät ohjelmat olivat sii-
hen aikaan uutta. Nythän näi-
tä sisustusohjelmia on kyllä, 
mutta sellaista raakaa raken-
tamista ja remonttia kuin 
meillä ei enää niin näytetä, 
Piisinen kertoo.

Remonttia kaipaa 
nyt koko Suomi

Piisinen on aina mielellään 
antanut ihmisille rakentamis- 
ja remonttivinkkejä, mutta 
väkisin parrasvaloissa pais-
tattelu pelkän julkisuuden ta-
kia ei häntä niin kiinnosta-
nut. Siksi hän vetäytyi pois 
julkisuudesta remonttiohjel-
mien loputtua. Vuosien var-
rella häntä lähestyttiin mon-
ta kertaa useissa eri vaaleissa 
useiden puolueiden taholta, 
mutta Piisinen kieltäytyi aina, 
koska piti itseään liian suo-
rasanaisena politiikkaan. Nyt 
asiat ovat kuitenkin ajautu-
neet Suomessa sille mallille, 
että Remontti-Reiskan on tul-
lut aika lähteä politiikkaan.

- Tämä joo joo -politiik-
ka ja musta tuntuu -politiik-
ka on ajanut tämän valtion 
konkurssin partaalle. Yrit-
täjätaustaisena minulle on 
muotoutunut sellainen ajat-
telumalli, että olisi parem-
pi, jos rahaa tulisi enemmän 
kuin sitä menee. Se on tästä 
päivänpolitiikasta unohtunut, 
yhtä lailla valtakunnallises-

muodostamalla työyhteenliit-
tymiä, joissa hyödynnettäi-
siin usean yrityksen erikois-
osaamista.

Rakennusvalvontaan 
panostettava

Rakennusalan ihmisenä Pii-
sinen on Järvenpäässä seu-
rannut huolestuneena sitä, 
että kouluja on rakennusvir-
heiden takia jouduttu purka-
maan jopa puolessa välissä 
suunniteltua elinkaartaan ja 
nyt rakennetaan uusia. Uusia 
kouluja rakennettaessa pitäisi 
Piisisen mielestä rakennutta-
jan etua valvoa mahdollisim-
man hyvin.

- Jotkut ovat sitä mieltä, 
että minä en ymmärrä mi-
tään, koska onhan täällä ra-
kennusvalvontaviranomaiset. 
Mutta ei rakennusvalvonta-
viranomaisen tehtäviin kuu-
lu päivittäinen laadunvalvon-
tatyö, vaan se on työnjohdon 
tehtävä. Ja kun tänä päivä-
nä työnjohtajilla tahtoo olla 
tulospalkkaus, niin senhän 
arvaa, mihin se johtaa. Sen 
vuoksi paikalla pitäisi olla 
kaupungin etuja täysipäiväi-
sesti valvova rakennusvalvo-
ja – tuleehan kouluja useita ja 
työt painottuvat osittain pääl-
lekkäin, Piisinen painottaa.

Valvonnan puuttuessa 
rakennusvirheiden 
riski kasvaa

Järvenpäässä on parhaillaan 
yksi koulu rakenteilla, kevääl-
lä pitäisi alkaa toinen ja mah-
dollisesti vielä päiväkotikin. 
Uudet koulut on suunnitel-
tu niin energiataloudellisiksi 

kuin ne vain on mahdollista 
tehdä, mutta jos niiden ra-
kentamista ei valvota, kasvaa 
myös rakennusvirheiden ris-
ki. Kaikki panostus energiate-
hokkuuteen menee hukkaan, 
jos koulut mätänevät ennen 
aikojaan.

- Olisi hirveä tilanne, jos 
nämäkin koulut jouduttai-
siin parinkymmenen vuoden 
päästä purkamaan. Moni ei 
ymmärrä, että se lisää myös 
riskejä, kun paksunnetaan 
rakenteita ja eristekerrok-
sia. Lämmin, kostea ilmavuo-
to paksuun rakenteeseen on 
suuri riskitekijä nykyisellä ra-
kentamisen laadulla. Pahin 
tilanne olisi se, jos oppilaat, 
opettajat ja henkilökunta al-
tistuvat ja herkistyvät ho-
meelle niin, että menetämme 

kokonaisen sukupolven suo-
raan koulun penkiltä sairaus-
eläkkeelle, Piisinen varoittaa.

Rakentaminen 
verenperintönä

Rakentamisesta tuli vuon-
na 1960 syntyneelle Piisisel-
le ammatti jo verenperintö-
nä isän puolelta. Piisisen isä 
ja sedät olivat rakennusalan 
ammattilaisia ja yrittäjiä, ja 
rakentaminen on ollut Piisi-
sen leipätyötä pikkupojasta 
lähtien. Hän meni rakennus-
työmaille jo kahdeksanvuo-
tiaana kesätöihin, ja 16-vuo-
tiaasta saakka hän on sillä 
tavoin hankkinut leipänsä ko-
kopäiväisesti.

- Olen aina sanonut, että 
olen ikään kuin syntynyt va-

Remontti-Reiska lähtee politiikkaan:

ti kuin kuntapolitiikassakin. 
Olen miettinyt, että minul-
la 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 Piisi-
nen valitsi perussuomalaiset, 
jonka kokee itsensä näköi-
seksi puolueeksi. Perussuo-
malaiset eivät yritä miellyttää 
ketään, vaan sanovat suo-
raan, miten asiat ovat. Sel-
lainen toimintatapa on Piisi-
selle luontaista, koska hän ei 
osaa kaunistella asioita muita 
miellyttääkseen.

- Kaikkein suurin menoerä, 
ulkomaille virtaava valuutta 
ja koko maailman sosiaalitoi-
mistona pyöriminen, pitäisi 
saada poikki ja ajatella ensi-
sijaisesti meidän suomalais-
ten etua. Ja vaikka joka ainoa 
lamppu sammutettaisiin tääl-
tä Suomesta, ei sillä olisi mi-
tään merkitystä maailman il-
maston kannalta. 

- Kuntasaralla olen ollut 
aika voimakkaastikin äänessä 
siitä, että kotipaikkakunnan 
elinkeinoasiamiehen tulisi pi-
tää oman paikkakunnan yrit-
täjien puolia. Paikkakunnan 
työpaikkaomavaraisuus on 
asia, mitä pyrin ajamaan yri-
tysten ja työpaikkojen lisää-
misellä, kertoo Piisinen aja-
tusmaailmastaan.

- Julkiset kilpailutukset on 
ehdoitettava niin, että koti-
paikkakunnan yritykset tu-
levat hankintalain puitteis-
sa huomioiduiksi parhaalla 
mahdollisella tavalla. Jos 
muu ei auta, niin vaikkapa 

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

”Kaikkein suurin 
menoerä, ulkomaille 
virtaava valuutta ja 

koko maailman 
sosiaalitoimistona 
pyöriminen, pitäisi 

saada poikki.”

Piisinen kokee 

perussuomalaiset 

itsensä näköiseksi 

puolueeksi.



3

Ruotsin tie ei ole 
meidän tiemme
SUOMALAISTEN kommu-
nistien nokkanaisen Hertta 
Kuusisen uutisoitiin vuonna 
1948 julistaneen puolueen ti-
laisuudessa, että ”Tshekko-
slovakian tie on myös mei-
dän tiemme!”. Neuvostoliiton 
tukemat kommunistit oli-
vat nousseet tuolloin vasta 
valtaan Tshekkoslovakiassa. 
Suomessa elettiin taas ”vaa-
ran vuosia”, jolloin kommu-
nistinen SKDL oli maan suu-
rin puolue ja Yleisradio sekä 
sisäministeriö olivat näiden 
hallussa.

SUOMESTA ei tullut kom-
munistien uhosta huolimatta 
sosialistista maata. Suomet-
tumisen vuosina itsesensuuri 
kuitenkin nakersi sananvapa-
utta, kun presidentistä ja ul-
kopolitiikasta ei sallittu kuin 
yhdenlaisia mielipiteitä, mut-
ta miehitetyksi Suomi ei jou-
tunut.

PERUSSUOMALAISTEN 
kuntavaaliohjelman yksi tee-
seistä on Hertta Kuusista mu-
kaillen ”Ruotsin tie ei ole 
meidän tiemme”. Läntisen 
naapurimaamme vajoaminen 
massamaahanmuuton myötä 
rikollisuuden ja turvattomuu-
den kurimukseen on elävän 
elämän esimerkki siitä, mi-
ten maahanmuuttopolitiikkaa 
ei pidä hoitaa. Suomi on kui-
tenkin toistamassa Ruotsin 
virheet, ja me ainoana puo-
lueena haluamme kääntää 
Suomen pois tältä tieltä.

PERUSSUOMALAISTEN 
kuntavaaliohjelmassa käy-
dään läpi keinoja, miten 
kunnissa voidaan vaikuttaa 
haitalliseen maahanmuut-
toon. Näitä löytyy laittomas-
ti maassa olevien tukien lo-
pettamisesta aina huonosti 
integroituneiden maahan-
muuttajien paluumuuton 
edistämiseen. Jos tahtoa on, 
niin keinoja löytyy.

PUOLUEIDEN kuntavaa-
liohjelmissa luetellaan pe-
rinteisesti läpi kaikki kunnan 
palvelut ja vakuutellaan, että 
mainitut asiat ovat puolueelle 
tärkeitä ja niihin tulee panos-
taa. Perussuomalaisten ohjel-
ma lähtee taas eri näkökul-
masta, ja pyrimme tuomaan 
esiin asioita, joissa eroamme 
muista puolueista.

KANTAVANA teemana puo-
lueella on se, että veronkoro-
tusten tie on käyty loppuun ja 

olemassa olevat resurssit tu-
lee käyttää suomalaisten hy-
vinvointia ja turvallisuutta 
edistäviin asioihin. Kaikesta 
turhasta, toissijaisesta ja hai-
tallisesta tulee leikata.

OHJELMASSA linjataan 
myös, miten paikallista ja ko-
timaista työtä täytyy tukea. 
Hyvävelisuhmurointia lait-
taa aisoihin. Velkaantumista 
vähentää hillitsemällä ökyra-
kentamista. Kuinka ilmas-
topolitiikkaan täytyy laittaa 
malttia. Ja kuinka niin haitta-
maahanmuuttoon kuin ideo-
logiseen vouhotukseen tulee 
puuttua.

OHJELMA sisältää konk-
reettisia linjauksia, joihin jo-
kaisen suomalaisen on hyvä 
tutustua äänestyspäätöstä 
tehdessään. Ja jotka jokaisen 
ehdokkaan on hyvä käydä tä-
täkin tarkemmin läpi.

POLIITTISET vastustajat 
koettavat antaa ymmärtää, 
että perussuomalaiset kam-
panjoivat vain valtakunnalli-
sin teemoin. Todellisuudessa 
kampanjoimme kahdella kär-
jellä - antamalla meille äänen 
tuet perussuomalaisten vaali-
ohjelmassa linjattujen tavoit-
teiden edistämistä kunnis-
sa. Tämän lisäksi annat myös 
epäluottamuslauseen puna-
vihreän hallituksen politiik-
kaa kohtaan.
 
MAAHANMUUTTO on 
oleellinen teema ja syystä. 
Pääkaupunkiseudulla kau-
punginjohtajat ovat jo vuo-
sia valitelleet sitä, miten maa-
hanmuuttoon perustuva 
väestönkasvu lisää enemmän 
palveluiden kysyntää kuin 
tuo verotuloja. Tilastot kerto-
vat taas karua kieltä maahan-
muuton vaikutuksista turval-
lisuuteen. Ongelmat kasvavat 
eivätkä rajoitu enää vain suu-
riin kaupunkeihin.

KUNTAVAALEISSA voim-
me aloittaa käännöksen pois 
Ruotsin tieltä. Voimme li-
säksi laittaa asiat tärkeysjär-
jestykseen yhteisten varojen 
käytössä. Voimme jopa saada 
punavihreän hallituksen kaa-
tumaan. Kuntavaalit voivat 
siis olla käännekohta käyn-
nissä oleville uusille vaaran 
vuosille.
    
LÄHDE mukaan ja otetaan 
yhdessä Suomi takaisin!

■  KOLUMNI

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

Rakennusalan ihmisenä 
Piisinen on huolissaan 
rakennusvirheiden 
aiheuttamista lisäkus-
tannuksista.

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

sara kourassa. Faija kertoi ai-
kanaan, että olisinko ollut 
kahtakaan vuotta vanha, kun 
pienellä puuvartisella vasa-
ralla naputtelin radiosta nap-
pulat rikki, Piisinen naurah-
taa.

Elämäntapaliikkuja

Jorma Piisisen perheeseen 
kuuluu vaimo ja kolme ai-
kuista poikaa. Vanhin poika 
on syntynyt vuonna 1991 eli 
täyttää kolmekymmentä, seu-
raava syntyi vuonna 1994 ja 
täyttää 27 ja nuorin, vuonna 
1999 syntynyt poika täytti hil-
jattain 21.

- Rouva on syntynyt vuon-
na 1966, mutta hän on vasta 
25-vuotias, Piisinen heittää.

Piisinen on ollut elämänta-
paliikkuja pienestä pitäen ja 
on elämänsä aikana harras-
tanut jos jonkinlaista urhei-
lua ja liikuntaa. Tällä hetkellä 
hän pyrkii pitämään kunnos-
taan huolta talvella kuntosa-
lilla ja kesäisin juoksemalla 
portaissa ja pyöräilemällä.

- Kuntosali on nyt koronan 
takia jäänyt, minkä ikävä kyl-
lä huomaa, kun vilkaisee pei-
liin. Alkaa painovoima voittaa 
vetovoiman, jos näin voi sa-
noa, veistelee Piisinen.

Koulukiusaaminen 
saatava loppumaan

Piisinen on huolissaan myös 
lisääntyneestä ja raaistunees-
ta koulukiusaamisesta, joka 
pitäisi saada loppumaan. Va-
paan kasvatuksen tilalle Pii-
sinen tarjoaa lääkkeeksi riit-
tävän kovia rangaistuksia. Jos 
lapsilla ei ole minkäänlais-

ta uhkaa, ei myöskään opet-
tajilla ole mitään keinoja 
puuttua häiriökäyttäytymi-
seen. 

Teoilla on oltava seuraa-
muksensa, jotta yhteiskunta 
saataisiin kuriin. Lapset ja 
nuoret kokevat turvallisuu-
den tunteena ja välittämi-
senä selkeiden rajojen aset-
tamisen ja myös sen, että 
rajoja valvotaan. Jos rajat 
ylitetään, seuraa siitä ran-
gaistus.

- Kun minä tein koulussa 
pahojani, niin opettaja kan-
toi minut toisella luokalla 

kansakoulua korvista nurk-
kaan seisomaan ja kirjoitti 
kotimuistutuksen, joka piti 
vanhemmilla allekirjoitut-
taa. Sen seurauksena faija 
soitti opettajalle, lupasi an-
taa minulle selkäsaunan ja 
antoi kanssa. Törttöily kou-
lussa loppui siihen. Minä 
en saanut traumoja tästä, ja 
oman näkemykseni mukaan 
minusta on kasvanut ihan 
yhteiskuntakelpoinen kan-
salainen, kertoo Piisinen.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Kevään kuntavaalien jälkeen Suomessa on 
kahdeksan kuntaa, jotka käyttävät pormesta-
rimallia perinteisen kunnanjohtajan viran si-
jasta. Perussuomalaisilta pormestarikisaan 
on asetettu tähän mennessä neljä ehdokasta: 
Jussi Halla-aho Helsingistä, Harri Vuorenpää 
Pirkkalasta, Mikael Miikkola Turusta ja Jari 
Immonen Tuusulasta.

”Talouden tasa-
painottamiseksi 
tarvitaan yrityksiä 
ja työpaikkoja”

PIRKKALAN Perussuoma-
laisten pormestariehdok-
kaaksi kevään kuntavaaleissa 
on asetettu 38-vuotias tili-
toimistoyrittäjä Harri Vuo-
renpää. Pirkkalan kuntapo-
litiikassa Vuorenpää on ollut 
mukana vuodesta 2012 lähti-
en. Tällä hetkellä Vuorenpää 
toimii Pirkkalan kunnanhalli-
tuksen jäsenenä. 

Pirkkalan Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Vuorenpää 
on ollut vuodesta 2016 ja Pir-
kanmaan piirin puheenjohta-
jana neljättä vuotta. Hän on 
ollut myös puoluehallituksen 
jäsenenä useamman vuoden. 
Viime eduskuntavaaleissa eh-
dokkaana ollut Vuorenpää 
keräsi noin 1 500 äänen saa-
liin.

- Kunnat ovat olleet aika ah-
taalla viime vuosina ja nii-
tä on ajettu entistä ahtaam-
malle valtion toimesta muun 
muassa lisäämällä sadoittain 
kuntien velvollisuuksia. Mei-
dän ryhmämme haluaisi, et-
tei Pirkkalan kaltaisia pieniä 
mutta silti todella elinvoimai-
sia kuntia ideologisista kes-
kittämissyistä ajettaisi liian 
ahtaalle, Vuorenpää kertoo.

Veronkorotusten tie 
on kuljettu loppuun

Vuorenpää on koulutuksel-
taan tradenomi YAMK ja hä-
nen perheeseensä kuuluu 
vaimon lisäksi kuusi lasta ja 
pari koiraa. Työn ja politii-
kan lisäksi Vuorenpää har-
rastaa lukemista ja seuraa ur-
heilua. Tilitoimistoyrittäjänä 
Vuorenpään erityisvahvuus 
on talous, jonka hän nostaa-
kin vaalikamppailussa yhdek-
si tärkeimmistä teemoistaan. 

- Pirkkalan budjetin on py-
syttävä tasapainossa, ja tu-
loja on pyrittävä lisäämään 
nimenomaan kasvattamal-
la kunnan elinvoimaisuut-
ta, ei veronkorotuksilla. Se tie 
on kuljettu loppuun. Ainoas-
taan vakavarainen ja talout-
taan hyvin hoitava kunta on 

Perussuomalaiset pormestariehdokkaat:

Palvelu-
verkko on 

säilytettävä 
myös

pienemmissä 
kuntakeskuksissa.

aidosti itsenäinen, Vuoren-
pää toteaa.

Elinvoimaa ja 
osallistuvuutta 
lisättävä

Vuorenpään sydäntä lähel-
lä ovat myös nuoret, lapset ja 
lapsiperhepolitiikka ylipää-
tään. Nuorten syrjäytyminen 
on todella vakava asia, johon 
pitää puuttua. Lapsiperhei-
siin panostaminen on satsaa-
mista kunnan tulevaisuuteen. 
Kolmanneksi tärkeäksi tee-
maksi Vuorenpää nostaa osal-
listuvuuden lisäämisen, eli 
kunnan pitää olla kuntalais-
tensa näköinen.

- Kuntalaisten mahdolli-
suutta saada äänensä kuulu-
viin pitää entisestään lisätä ja 
luoda sellaisia väyliä, joiden 
kautta se ääni saadaan kuulu-
viin ennen kaikkea niin, että 
kuntalainen myös kokee tu-
levansa kuulluksi. Pirkkalan 
kilpeä tulee entisestään kiil-
lottaa niin, että kunta pysyy 
elinvoimaisena ja houkutte-
levana paitsi uusien kunta-
laisten myös yritysten ja yrit-
täjien silmissä. Se on ainoa 
kestävä tapa, jolla tänne saa-
daan elinvoimaa, veroeuro-
ja ja työpaikkoja, Vuorenpää 
uskoo.

Kuntalaisia 
johdetaan edestä 

Perussuomalaisten pormes-
tariehdokas Turussa on vuon-
na 1944 syntynyt komentaja-
kapteeni Mikael Miikkola. 
Yli kolmekymmentä vuotta 
Turun kaupunginvaltuustos-

sa istunut Miikkola on synty-
jään Karjalan Suojärveltä ja 
kuuluu ortodoksiseen Mihai-
lov-Miikkolan pappissukuun.

Pormestarikisaan Miikkola 
halusi lähteä, koska Turussa 
tarvitaan nyt poliittista ylä-
huonetta. Nykyajan nuoril-
la valtuutetuilla ei tunnu ole-
van minkäänlaista käsitystä 
rahankäytöstä, vaan raha ote-
taan kuin seinästä eikä mis-
sään ole mitään tolkkua.

- Olen tyypillinen kenttäjoh-
taja, ja turkulaisia johdetaan 
edestä. Ihmiset kaipaavat 
johtajaksi erottuvaa hahmoa, 
jonka kanssa on myös pääs-
tävä puhumaan. Pormestari 
on ihmisten johtaja. Turusta 
on puuttunut selkeä toimin-
nan johtoajatus. Täällä on 
hirveästi hankkeita ja strate-
giassakin lukee, että Turku 
on rohkeasti uudistuva. Itse 
sanoisin, että Turku on uh-
karohkeasti uudistuva. Tämä 
ei ole hanskassa tämä touhu, 
Miikkola arvostelee.

Jokainen tyytyväinen 
ihminen tarvitsee 
kuiskaajan

Turussa Miikkola tunnetaan 
muun muassa tapa- ja käytös-
kouluttajana, ja hän on myös 
liikuttanut tuhansia turkulai-
sia kuntourheilijoita erilais-
ten urheiluliittojen ja -seu-
rojen johtotehtävissä, muun 
muassa Suomen kaukalopal-
loliiton puheenjohtajana ja 
kansainvälisen kaukalopallo-
liiton presidenttinä. Miikko-
la harrastaa elämäntapapyö-
räilyä ja reppumatkailua ja on 
käynyt 73:ssa eri maassa, pää-
asiassa fillaroiden.

- Jokainen tyytyväinen ih-
minen tarvitsee itselleen 
kuiskaajan. Minulla se on 
vaimoni One, paras ystävä-
ni ja taustatukeni. Minulla 

on myös neljä aikuista lasta, 
Miikkola sanoo.

Lähestymme 
risteystä

Miikkolan mukaan Turku 
ei voi selvitä pelkillä sopeu-
tusohjelmilla. Pitää olla tarjo-
ta työtä, josta ihmiset saavat 
oikeaa palkkaa ja kaupun-
ki sitä kautta verotuloja. Ni-
menomaan pieniä yrityksiä 
on kannustettava tulemaan 
Turkuun. Turussa on tähän 
saakka työllistetty suuria yri-
tyksiä, mutta koronakriisi on 
opettanut, että kun yhteis-
kunnassa jokin järkkyy, pu-
toavat suuret polvilleen, ja se 
vaikuttaa kaikkeen.

- Lähestymme nyt risteys-
tä. Mitään hätäjarrutuksia ei 
pidä tehdä, vaan ajatella joh-
donmukaisesti ja kylmän rau-
hallisesti. Uudistukseksi riit-
tää uuden pormestarimallin 
ja johtamisjärjestelmän si-
säänajo. Eikö se jo kerro joh-
tamisen haparoinnista, että 
johtaminen on pantu uusik-
si myös kahdessa edellisessä 
kuntavaalissa? 

- Suosin autonomista johta-
juutta eli vallankäytön dele-
goimista. Koko ajan pitää sil-

Harri Vuorenpää Mikael Mikkola

Jari Immonen

ti tietää, kuka vastaa ja kuka 
johtaa. On kuitenkin muis-
tettava, että mitään ei tehdä 
yksin. Meidän perussuoma-
laisten pitää päästä pöytien 
ääreen keskustelemaan mui-
den kanssa ikävistäkin asiois-
ta, Miikkola toteaa.

Politiikka ei ole 
pelkkä harrastus

Perussuomalaisten pormes-
tariehdokkaaksi Tuusulas-
sa on valittu 52-vuotias Uu-
denmaan piirin ja Tuusulan 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jari Immonen Kello-

Katso Jussi Halla-ahon teemat Helsingin 
pormestarikisaan: www.suomenuutiset.fi
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”Kunnat ovat 
olleet aika 

ahtaalla
viime vuosina 

ja niitä on 
ajettu entistä 
ahtaammalle

valtion toimesta.”

koskelta. Ympäristöturvalli-
suusalalla toimivan yrityksen 
tuotantopäällikkönä työsken-
televä Immonen liittyi perus-
suomalaisiin vuonna 2014. 

Tuusulan paikallisyhdistyk-
sen puheenjohtajana Immo-
nen on nyt neljättä kauttaan, 
Uudenmaan piirin puheen-
johtajaksi hänet valittiin juuri 
jatkamaan toiselle kaudelle. 
Hänen perheeseensä kuu-
luu vaimo ja kaksi lasta, joista 
toinen on jo lentänyt pesäs-
tä. Vapaa-aikoinaan Immo-
nen harrastaa vapaaehtoista 
maanpuolustusta, kalastus-
ta ja retkeilyä. Politiikan hän 
ottaa sen verran vakavissaan, 
ettei enää pidä sitä harras-
tuksena.

- Kun yhdistys valitsi minut 
pormestariehdokkaaksi, se on 
sellainen kunnia, jonka ha-
luaa hoitaa mahdollisimman 
hyvin. Uudenmaan piirin alu-
eella Tuusula on ainoa kun-
ta, missä on pormestarimalli 
käytössä, sanoo Immonen.

Palveluverkko 
on säilytettävä

Jari Immonen pitää tärkeä-
nä, että Tuusulan kuntapo-
litiikassa huolehditaan siitä, 
että kunnan kolmea kyläkes-
kusta arvostetaan ja kehite-
tään tasapuolisesti. Palvelu-
verkko on säilytettävä myös 

pienemmissä kuntakeskuk-
sissa. Tuusulan kunnan talou-
den ja investointien kanssa 
pitää olla nyt tarkkana.

- Tuusulaan on saatava en-
sinnäkin yritystontteja, jota 
kautta tänne saataisiin yrityk-
siä. Sitten tänne pitäisi saada 
monipuolista asuntotuotan-
toa ja kehittää Tuusulan veto-
voimatekijöitä, jotta ihmiset 
muuttaisivat tänne. Olem-
me kuitenkin maaseutumai-
nen kunta Vantaan vieressä. 
Tuusulaa kannattaisi markki-
noida sellaisena kuntana, jos-
sa asiat ja palveluverkko ovat 
kunnossa. 

- Yritykset ovat todella tär-
keitä siinä mielessä, että ne 
tuovat Tuusulaan myös ra-
haa ja työpaikkoja, jotta ih-
miset myös muuttavat tänne. 
Jonkun pitää se palveluverk-
ko maksaa, ja sitä varten tar-
vitsemme tänne veronmaksa-
jia, Immonen kertoo.

Mitä koronan
 jälkeen?

Immosella on myös suu-
ri huoli siitä, että kun koro-
naepidemia jossain vaihees-
sa rauhoittuu, on Tuusulassa 
suuri joukko eristyksen ai-
kana syrjäytyneitä nuoria ja 
vanhuksia, joita ei vielä ole 
juuri huomioitu. Immonen 
pohtii, minkälainen on Tuu-
sula ja minkälainen Suomi 
siinä vaiheessa, kun korona 
jossain vaiheessa helpottaa.

- Kun aikoinaan pohdin, 
miksi lähdin perussuomalai-
siin, niin meillä on arvot ja 
rehellisyys se valtti, jolla saa-
daan ihmiset mukaan tähän 
juttuun ja minkä vuoksi itse 
aikoinaan liityin tähän puolu-
eeseen, Immonen pohtii.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS ARKISTO

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-aho haluaa 
Helsingistä turvallisemman ja 
viihtyisämmän kaupungin.

Henkilökohtaisen avun voimavararajaus 
poistettava vammaispalvelulaista
NYKYISESSÄ vammaispalvelu-
laissa on edelleen epäkohtana 
voimavaraedellytys eli voima-
vararajaus, joka syrjii kognitii-
visesti ja kommunikatiivisesti 
vammaisia henkilöitä ja lapsia. 
Rajaus estää heiltä henkilökoh-
taisen avustajan saamisen va-
paa-aikaan ja päivittäisiin toi-
miin.

- Henkilökohtainen apu on 
tällä hetkellä ainut ammattimai-
nen apu, jonka avulla vaikea-
vammainen henkilö voi liikkua 
kodin ulkopuolella, osallis-
tua yhteiskuntaan, työskennel-
lä ja harrastaa. Se myös mah-
dollistaa monelle vammaiselle 
omassa kodissa asumisen, tote-
aa henkilökohtaisena avustaja-
na toimiva Reetta Angelvo-Riipi-
nen (ps.).

Vammaiselta henkilöltä itsel-
tään edellytetään voimavaro-
ja määritellä avun tarve ja sen 
sisältö. Voimavaraedellytys on 
käytännössä johtanut vammais-
ten henkilöiden itsensä kan-
nalta kohtuuttomiin tilantei-
siin, joissa he eivät ole saaneet 
tarvitsemaansa välttämätön-
tä apua. Myös laintulkinta, jos-
sa henkilökohtaista apua on 
saanut vain kodin ulkopuolelle 
mutta ei sisäpuolelle, on pakot-
tanut monet vammaiset asu-

maan vastentahtoisesti ryhmä-
muotoisesti tai omaisten avun 
varassa.

- Voimavararajaus on yhden-
vertaisuusperiaatteen vastai-
nen. Se luokittelee vammaiset 
kahteen ryhmään: henkilöihin, 
joilla on voimavaroja ja hen-
kilöihin, joilla ei ole voimava-
roja. Jälkimmäisen vammais-
ryhmän arkeen ei välttämättä 
kuulu lainkaan omia menoja ja 
harrastuksia, jolloin he jäävät 
näkymättömiksi ja osattomik-
si yhteiskunnassamme. He eivät 
pysty yksilöinä elämään sellais-
ta elämää, joihin muilla heidän 
ikätovereillaan on mahdolli-
suus. Tämä voi johtaa eristynei-
syyteen ja jo olemassa olevien 
taitojen heikentymiseen. Myös 
monet vammaiset lapset ovat 
jääneet ilman vapaa-ajan avus-
tajaa, johon heillä tulisi olla oi-
keus, jatkaa Angelvo-Riipinen.

Suomi on ratifioinut YK:n vam-
maissopimuksen, jossa tode-
taan, että vammaisten hen-
kilöiden saatavissa on oltava 
valikoima kotiin annettavia ja 
muita palveluja, mukaan luki-
en henkilökohtainen apu, tu-
kemaan elämistä ja osallisuut-
ta yhteisössä. Vammaisella on 
oikeus valita asuinpaikkansa ja 
saada asumiseen tukea.

Epäselvän laintulkinnan ta-
kia helsinkiläinen autistinen ja 
puhevammainen mies on jou-
tunut käymään neljä vuotta oi-
keutta Helsingin kaupunkia 
vastaan saadakseen henkilö-
kohtaista apua. Lopulta KHO to-
tesi yksimielisesti autistimiehel-
lä olevan voimavaroja. Tämä ei 
ole suinkaan ainoa tapaus, jossa 
oikeutta on jouduttu käymään 
vuosia. Vastaavia tapauksia on 
tiedossa kymmeniä.

- Kaikilla vammaisilla on voi-
mavaroja määritellä avun tar-
peitaan tuetun päätöksenteon 
keinoin. Vammaisen henkilön 
hyvin tuntevat läheiset voivat 
auttaa tuomaan esille hänen 
mielipiteensä ja tarpeensa. Voi-
mavararajaus syrjii osaa vam-
maisista henkilöistä. Siksi se 
tulee poistaa kokonaan van-
hentuneena vammaislain uu-
distamisen yhteydessä, toteaa 
Angelvo-Riipinen.

Asian puolesta on luotu ad-
ressi: ”Voimavararajaus pois uu-
desta vammaispalvelulaista”. 
Siihen on kerätty jo yli 4 000 ni-
meä ja se tullaan aikanaan luo-
vuttamaan sosiaali- ja terveys-
ministerille.

PerusNaiset Helsinki ry

Keuruun syyskokouksessa keskustelua 
herättivät korona ja kuntavaalit
KEURUUN Perussuomalais-
ten syyskokous pidettiin tam-
mikuun lopulla kaupunginta-
lon valtuustosalissa. Runsasta 
keskustelua syyskokouksessa 
käytiin luonnollisesti koronan 
aiheuttamista muutoksista päi-
vittäiseen toimintaan ja vaali-
kampanjointiin. 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 sallituis-
sa rajoissa. Myös muita annet-
tuja ohjeita noudatetaan. Käsi-
hygienia on yksi tärkeimmistä.

Kuntavaalit olivat ja ovat edel-

leenkin tietenkin pääaihe kes-
kustelujen aikana. Ehdokashan-
kinnassa on onnistuttu toisaalta 
hyvin, mutta joitakin harmitta-
via menetyksiä on sattunut. On 
muistettava, että ehdokkaiden 
valinta jatkuu viimeiseen het-
keen saakka.

Vaaliohjelman laadinta on 
parhaillaan käynnissä, ja tär-
keimmiksi asioiksi näyttävät 
nousevan terveyteen ja kouluk-
seen liittyvät asiat. Myös elin-
voima sekä yhteistyö naapuri-
kuntien kanssa puhuttavat.

Paljon puhuttu digiloikka tu-
lee väkisinkin osaksi vaalikam-
panjointia ja keinoksi kuntalais-
ten tavoittamiseen. Välineitä 
ja kanavia on paljon, ja niiden 
hyödyntämisessä on paljon op-

pimista ja parantamisen varaa. 
Perinteistä printtimediaa ei kui-
tenkaan unohdeta.

Kokous teki yksimieliset va-
linnat yhdistyksen hallitukseen 
kaudelle 2021 ja valitsi edusta-
jat piirin kokouksiin kuluvalle 
vuodelle.

Hallituksen puheenjohtaja-
na jatkaa Harri Oksanen. Muik-
si hallituksen jäseniksi valit-
tiin konkarit Ari Pohjonen, Erkki 
Sinkko ja Arsi Saarijärvi. Uusina 
ja ensikertalaisina valituiksi tuli-
vat Tuire Junnonen ja Jorma Käl-
vinmäki. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Tuomas Heinonen.

Harri Oksanen (pj.)
Keuruun Perussuomalaiset ry
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Energiaomavaraisuus – 
huoltovarmuuden kivijalka
KOTIMAINEN energiantuotanto 
on merkittävä huoltovarmuus-
tekijä. Lämmön ja sähkön tuo-
tannon häiriöt – eritoten pit-
kittyessään – ovat riskitekijä ja 
varsinainen uhka koko yhteis-
kunnalle ja sen toimintakyvylle. 
Ilman sähköä ja lämpöä emme 
yksinkertaisesti pärjää, elin-
keinoelämä pysähtyy ja elin-
olosuhteet käyvät kestämättö-
miksi.

Suomessa on runsaat luon-
nonvarat, joita hyödyntää. Ener-
giantuotantomme koostuu 
useista lähteistä, joista mer-
kittävimpiä ovat puupolttoai-
neet (28 %), öljy (23 %) ja ydin-
energia (18 %). Turpeen osuus 
sähkön ja lämmön tuotannos-
ta oli vuonna 2019 yhteensä 4 
%*. Sähkön tuotanto Suomessa 
vuonna 2019 oli 66,0 terawat-
tituntia (TWh) eli miljardia kilo-
wattituntia (kWh). Vähennystä 
edelliseen vuoteen oli 1,5 TWh 
samaan aikaan kun sähkön-
kulutus väheni vastaavasti 1,4 
TWh. Kotimaisella tuotannol-
la katettiin 77 % kokonaiskulu-
tuksesta ja nettotuonnin osuus 
oli 23 %**.

Huoltovarmuuden näkökul-
masta ulkomaisen tuontisäh-
kön osuus – lähes neljäsosa 
– on merkittävä epävarmuuste-
kijä. Vakavissa häiriötilanteissa 
tai poikkeusoloissa meillä täy-
tyy olla varmuus energian riit-
tävästä saatavuudesta. Huolto-
varmuuskeskus toteaakin, että 
taloutemme riippuvuus ulko-
maisista verkostoista ja logistis-
ten järjestelmien toimivuudesta 
on kasvanut. 

Viimeaikaisten kokemusten 
perusteella voimme todeta, 
että maat huolehtivat lähtökoh-
taisesti ensin omat tarpeensa 
ja erilaisten pakotteiden käyt-
töönotto ei ole poissuljettua. 
Tästä syystä onkin ensiarvoisen 
tärkeää turvata kotimainen tuo-
tanto, sen ylläpitäminen, kehit-
täminen, ennakoitavuus sekä 
pitkän aikavälin kannattavuus.

Suomen maapinta-alasta on 
soita ja turvemaita lähes kol-
masosa eli 9,08 miljoonaa heh-
taaria, josta turvetuotannossa 
on 0,6 %. Geologian tutkimus-
laitoksen arvion mukaan tekni-
sesti käyttökelpoista turvetuo-
tantoon soveltuvaa pinta-alaa 
on Suomessa runsaat 1,2 mil-
joonaa hehtaaria, ja se sisältää 
12 800 TWh energiaa***. Hah-
mottamista helpottanee, että 
määrä on 2/3 Norjan tunnettui-
hin öljyvaroihin verrattuna. 

Maksamme ulkomaille miljar-
deja saadaksemme energiaa, 
kun samaan aikaan voisimme 
hyödyntää omia varantojamme. 
Suomen olisi mahdollista olla 
halutessaan energiaomavarai-
nen: vuoden 2019 kulutuksella 
mitattuna nykyisillä varannoilla 
tuotettaisiin pelkällä turpeella 
tarvittava energia 194 vuodeksi.

Turpeen alasajotoimien seu-
rauksena puun kysyntä on 
kasvanut ja sitä tuodaan-
kin mittavia määriä ulkomail-
ta. Pelkästään haketta Suo-
meen tuotiin – osittain turvetta 
korvaamaan – vuoden 2020 
tammi–syyskuussa 3,31 miljoo-
naa kuutiometriä – yli viiden-
nes enemmän kuin edellisenä 
vuonna vastaavaan aikaan. Sen 
lisäksi, että kotimaassa teolli-
suudelle sopivaa kuitupuuta 
ajetaan lämpölaitoksille, polkee 
tuontihake kotimaista hintaa 
ja yritysten kannattavuus heik-
kenee. 

Niin turve- kuin metsäyrittäjät 
ovat joutuneet tiukan paikan 
eteen samalla, kun huoltovar-
muutemme heikkenee entises-
tään. Energiaomavaraisuuden 
lisäksi turvetuotannon mah-
dollistaminen luo työpaikkoja 
ja sitä kautta turvaa hyvinvoin-
tiyhteiskuntamme ylläpitoa. 
Jos ala ajetaan alas, katoaa ka-
luston myötä myös osaaminen, 
eikä tuotantoa ole tarpeen vaa-
tiessa nopeasti käyttöön otet-
tavissa.

On varsin lyhytnäköistä poli-

tiikkaa ajaa omavaraisuuttam-
me alas. Huoltovarmuuden 
riskeeraaminen täysin laukal-
le lähteneiden ilmastotoimien 
vuoksi vaikuttaa kansalliseen 
kokonaisturvallisuuteen. Alan 
toimijoiden viime joulukuussa 
julkaistun tiedotteen mukaan 
turvealan alasajosta koituu 800 
miljoonan euron tappiot. Lisäk-
si työpaikkoja häviää välillises-
ti 3 500. 

Taloustutkimus Oy:n selvityk-
sen mukaan turpeen tuotan-
nossa toimii 442 yritystä ja tur-
peen kuljetuksessa 75 yritystä, 
joista lähes kaikki ovat pienyri-
tyksiä. Alan yritykset tekivät sel-
vityksen mukaan liikevoittoa 46 
miljoonaa euroa vuonna 2018. 
Huomionarvoista on, että tur-
vetta hyödynnetään muuallakin 
kuin lämmön- ja sähköntuotan-
nossa, muun muassa kasvu-
alustoina, eläinten kuivikkeina, 
kompostoinnissa, maanparan-
nuksessa ja ympäristövahin-
kojen torjunnassa, ja alan alas-
ajolla on haittavaikutuksensa 
näihin kaikkiin.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry ei hyväksy 
turvetuotannon alasajoa, vaan 
kannattaa turvetuotannon ke-
hittämistä ja laajentamista. Ala 
on panostanut mittavasti tek-
niikkaan, teknologiaan ja ym-
päristöllisiin tekijöihin – muun 
muassa vesistönsuojeluun sekä 
savukaasujen puhdistukseen 
polttamisen yhteydessä. Tätä 
kehitystä on syytä tukea ja edis-
tää sekä varmistaa mahdolli-
simman korkea omavaraisuus 
energiantuotannossa, samoin 
kuin mahdollistaa työpaikko-
jen säilyminen sekä uusien syn-
tyminen.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

*Tilastokeskus, vuosi 2019, 
julkaistu 17.4.2020
**Tilastokeskus, vuosi 2019, 
päivitetty 3.11.2020
***www.bioenergia.fi

Pirkanmaan Perus-
suomalaiset matkalla kohti 
kuntavaalivoittoa
PERUSSUOMALAISTEN Pirkan-
maan piirin hallitus järjestäytyi 
sunnuntaina 17.1. pidetyssä ko-
kouksessa. Kokouksessa täytet-
tiin aiemmin syyskokouksessa 
valitun puheenjohtajan paikan 
lisäksi muut luottamustoimet 
vuodelle 2021.

- Meillä on kasassa todel-
la hyvä joukkue ja menemme 
vahvasti kohti kuntavaalivoit-
toa, toteaa piirin puheenjohtaja 
Harri Vuorenpää.

Piirin puheenjohtajana kun-
tavaalivuonna toimii Harri Vuo-
renpää Pirkkalasta. Ensimmäi-
seksi varapuheenjohtajaksi 

valittiin Sami Kymäläinen Orive-
deltä. Toisena varapuheenjoh-
tajana aloittaa Antti Moisander 
Tampereelta ja kolmantena va-
rapuheenjohtajana Panu Kos-
ki Ylöjärveltä. Piirisihteeriksi 
valittiin Maria Nikupaavo Tam-
pereelta ja piirin vaalipäällik-
könä jatkaa Sirpa Tuppurainen 
Tampereelta. Lisäksi piirin työ-
valiokuntaan valittiin Kirsi Kal-
lio Lempäälästä ja Tero Mäki 
Akaasta.

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri ry

Perussuomalaisten Helsingin 
valtuustoryhmä peräänkuulutti 
vastuullista taloudenpitoa
NELJÄ vuotta sitten strate-
gianeuvotteluissa perussuo-
malaiset eivät voineet sitou-
tua kaupunkistrategiaan, jonka 
lähtökohtana ei ollut helsinki-
läisten verorahoilla tuotettu-
jen palveluiden rajaaminen hel-
sinkiläisille. Perussuomalaisten 
lähtökohtana on, että Helsingin 
ei kuulu toimia koko maailman 
sosiaalitoimistona. Perussuo-
malaiset ovat kuitenkin seu-
ranneet strategian toteuttami-
sen kehittymistä sekä tuoneet 
valtuustossa esille epäkohtia ja 
muutosehdotuksia toimenpitei-
siin liittyen. 

- Strategiassa todetaan, että 
kaupunki on perusluonteel-
taan palvelutehtävässä. Tä-
män ei kuitenkaan pidä tarkoit-
taa sitä, että kaupunki tarjoaa 
kaikenlaisia palveluita eri ryh-
mille ilman selkeitä kriteerei-
tä, vaan palvelut on kohdistet-
tava ensisijaisesti helsinkiläisille 
avun tarpeessa oleville heikom-
piosaisille vanhuksille, vammai-
sille, sairaille, mielenterveyspo-
tilaille ja erityisen tuen tarpeen 
nuorille ja lapsille, kotihoidon-
tuen Helsinki-lisää unohtamat-
ta, totesi valtuustoseminaaris-
sa 5.2. ryhmäpuheenvuoron 
pitänyt varavaltuutettu Juhani 
Strandén.

Puheessa esitettiin kritiikkiä 
kävelykatujen lisäämisestä yh-
distettynä pysäköintimahdolli-
suuksien ja yritysten toiminta-
edellytyksien heikentämiseen 
sekä raideliikenteen ja rakenta-
misen hankkeisiin, joiden kus-
tannusarviot näyttävät ylitty-
vän jatkuvasti moninkertaisesti, 
esimerkkinä Kruunuvuorensil-
ta. Kaupungin hallitsematon 
kasvu, turvallisuustilanteen hei-
kentyminen ja ylimitoitetut ra-
kennushankkeet sekä kaupun-
gin luonto- ja virkistysalueiden 
tuhoaminen herättivät myös 
huolta.

- Helsingin tulee pitää huol-
ta lähiviheralueista kaupunki-
laisten hyvinvoinnin edistäji-
nä. Perussuomalaiset eivät voi 
hyväksyä sitä, että Helsinkiä ra-
kennetaan hinnalla millä hyvän-

sä, ottamatta huomioon virkis-
tys- ja luontoarvoja sekä alueen 
asukkaiden mielipiteitä. Tästä 
hyvänä esimerkkinä on Malmin 
lentokentän alue.

Väestöennusteet ja asunto-
rakentamisen tarpeet on arvi-
oitu yläkanttiin. Vuonna 2020 
Helsinki kärsi muuttotappios-
ta, joka näkyy verokertymässä: 
erityisesti hyvätuloiset veron-
maksajat muuttavat pois kau-
pungista. HS uutisoi 10.11.2020 
virheellisesti nuorten alaikäis-
ten rikosten määrän olevan 
laskussa; jutusta oli kuitenkin 
harhaanjohtavasti jätetty ala-
ikäisten seksuaali- ja väkivaltari-
kokset kokonaan pois.

- Helsingistä on tullut ulko-
maalaisten ja laittomasti maas-
sa olevien sosiaalitoimisto, joka 
kuormittaa kaupungin sosiaa-
lipalveluita äärimmilleen. Pää-
kaupunkiseudulla perustoi-
meentulon saajista jo yli 50 
% on vieraskielisiä, mikä lisää 
edelleen kaupungin kestävyys-
vajetta, Strandén huomautti.  

Perussuomalaisten mieles-
tä haittamaahanmuuttoa lisää-
viä vetovoimatekijöitä ei tule 
enää lisätä. Jos ja kun leikkauk-
sia joudutaan tekemään, ne on 
tehtävä palveluista, joiden jär-
jestäminen ei ole pakollista Hel-
singille.  Laittomasti maassa 
oleville ei pidä järjestää lisäpal-
veluita, vaan heidät on ohjatta-
va heti palautusjärjestelmään.

Monimuotoiseen asumiseen, 
johon AM-ohjelmassakin viita-
taan, tulee sisältyä myös koh-
tuuhintainen mahdollisuus au-
toa tarvitseville helsinkiläisille. 
Helsingin on keskityttävä kas-
vussaan enemmän siihen, että 
Helsingissä asuvat ja tänne töi-
hin tai opiskelemaan tulevat 
ovat ensisijalla asuntojonoissa.

Vastuullinen taloudenpito 
edellyttää, että lisävelkaantu-
minen pysäytetään ja sopeutta-
misohjelma otetaan käyttöön, 
kuten perussuomalaiset budjet-
tineuvotteluissa edellyttivät. 

Perussuomalaisten Helsingin 
valtuustoryhmä

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri piti etänä järjes-
täytymiskokouksensa Ilmajoen 
kunnantalolla. Piirin 1. vara-
puheenjohtajaksi valittiin tiu-
kan äänestyksen jälkeen Tapio 
Pihlaja Kauhajoelta. 2. varapu-
heenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti Päivi Karppi Vaasasta. 
3. varapuheenjohtajan paikas-
ta käytiin myös tiukka äänestys, 
jonka voitti lopulta Micael Wes-
terholm Mustasaaresta. Piirisih-
teerinä jatkaa Petri Saunamäki 
Ilmajoelta, joka valittiin tehtä-
väänsä niin ikään äänestyksen 
jälkeen. Taloudenhoitajana jat-
kaa vaasalainen Mikael Ö 31. 
toukokuuta saakka. Syyskoko-
us valitsi jo tammikuun alussa 
piirin puheenjohtajaksi kurikka-
laisen Matti Heinosen. Piirin tie-
dottajana ja vaalipäällikkönä 
jatkaa Juha Rantala Vaasasta. Tä-
män vuoden työvaliokuntaan 
valittiin kaikkien edellä mainit-
tujen henkilöiden lisäksi Anne 
Matokangas Alajärveltä, Jorma 
Rantala Isojoelta, Lasse Lähdes-
luoma Kaskisista, Hannu Akka-
nen Ilmajoelta ja Riitta Kangas-
luoma Lapualta.

HOLLOLA
Hollolan Perussuomalaiset jär-
jestäytyi ja etänä pidetyssä jär-
jestäytymiskokouksessa valit-
tiin syyskokouksessa valitun 
puheenjohtaja Marko Mikko-
lan lisäksi hallituksen 1. vara-
puheenjohtajaksi Aki Markkola, 
2. varapuheenjohtajaksi Seppo 
Rantanen, sihteeriksi Tero Silko-
suo, taloudenhoitajaksi Pia Salo 
sekä hallitukseen Arttu Kärki. 

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalais-
ten järjestäytymiskokous pidet-
tiin etäkokouksena 24.1.2021. 
Kokouksessa valittiin vuo-
den 2021 varapuheenjohtajak-
si Erkki Alakoski, sihteeriksi Ta-

pio Laurila ja taloudenhoitajaksi 
Erkki Lilja. Yhdistyksen kotisi-
vujen ja Facebook-sivujen yllä-
pitäjäksi nimettiin Jari Poutala. 
Puheenjohtajana jatkaa syysko-
kouksessa valittu Sami Ojala.

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
rin järjestäytymiskokous pidet-
tiin 17.1.2021. Kokouksessa va-
littiin 1. varapuheenjohtajaksi 
ja koulutusvastaavaksi Päivi Si-
venius Rautjärveltä, 2. varapu-
heenjohtajaksi ja mediavas-
taavaksi Arttu-Petteri Klami 
Kotkasta sekä 3. varapuheen-
johtajaksi ja tapahtumavastaa-
vaksi Sami Behm Lappeenran-
nasta. Piirisihteeriksi valittiin 
Timo Laitinen Lappeenrannas-
ta ja taloudenhoitajaksi Auli 
Kangasmäki Lappeenrannasta. 
Maakuntavastaavina jatkavat 
Markku Papinniemi (Etelä-Karja-
la) sekä Janne Nyholm (Kymen-
laakso). Piirin vaalipäällikkönä 
jatkaa Peter Muurman Haminas-
ta. Kymen piirin puheenjohtaja-
na jatkaa viime vuoden puolella 
valittu Kai Karhukorpi Lappeen-
rannasta.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry va-
litsi hallituksensa johtoa järjes-
täytymiskokouksessa. Järjestön 
ensimmäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Päivi Granlund ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi 
Matias Granlund. Järjestösihtee-
rinä jatkaa Maarit Tuomi ja tie-
dottajana Lasse Koskinen. Vuosi-
kokous oli valinnut jo aiemmin 
puheenjohtajaksi Vesa Salmisen 
Nastolasta sekä hallituksen jä-
senet ja varajäsenet. 

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry va-
litsi hallituksen jäsenet ja pu-
heenjohtajan syyskokouksessa. 
Puheenjohtajaksi vuodelle 2021 
valittiin Raimo Lankila. Hallituk-

sen järjestäytymiskokouksessa 
19.1.2021 yhdistyksen varapu-
heenjohtajaksi valittiin Sirke Ke-
tonen, sihteeriksi Maria Mattila 
ja taloudenhoitajaksi Juhani Pil-
pola. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Mikko Koivumäki ja Olli Pel-
tonen sekä varalla Topi Mella-
nen, Simo Satto, Marko Friberg, 
Mika Ketonen ja Sari Repo.

LUUMÄKI
Luumäen Perussuomalaisten 
hallitus kokoontui järjestäyty-
miskokoukseensa 14.1.2021. 
Puheenjohtajana vuonna 2021 
toimii syyskokouksessa jatko-
kaudelle valittu Juha Rantakau-
lio. Hallituksen jäseneksi syysko-
kouksessa valittu Sami Karvanen 
valittiin järjestäytymiskokouk-
sessa varapuheenjohtajaksi ja 
sihteeriksi. Hallitukseen syysko-
kouksessa valittu Esko Huopai-
nen valittiin järjestäytymiskoko-
uksessa taloudenhoitajaksi.

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset 
ry:n hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa 13.1.2021 valittiin 
varapuheenjohtajaksi Kari Kat-
tainen, sihteeriksi Erkki Ollikai-
nen ja rahastonhoitajaksi Harri 
Ahonen. Puheenjohtajana jat-
kaa syyskokouksessa valittu Vil-
jo Rautio. Kokouksessa hallitus 
hyväksyi neljä uutta jäsentä yh-
distykseen. Vaalitoimikuntana 
jatkaa yhdistyksen toimikunta 
vahvistettuna Hanne Rinkisellä.

VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset 
piti järjestäytymiskokouksen 
23.1.2021. Hallituksen varapu-
heenjohtajaksi ja sihteeriksi va-
littiin Tanja Salo, taloudenhoi-
tajaksi Ari Perämaa. Hallituksen 
muiksi jäseniksi valittiin Jukka 
Niemi, Kirsi Toivonen, Taina Lam-
minmäki ja Antti Lindroos. Pu-
heenjohtajan valinta tehtiin jo 
syyskokouksessa, ja Ari Perämaa 
aloitti yhdennentoista peräkkäi-
sen kautensa.

SUOMALAISEN duunarin puo-
lustaminen ei ole äärioikeisto-
laista toimintaa. Suomalaisen 
työn ja työpaikkojen puolusta-
minen ei ole rasismia!

Kuntavaalien lähestyessä on 
alkanut kuulua yhä enemmän 
perättömiä väitteitä perussuo-
malaisten äärioikeistolaisuu-
desta. Peruspuurtajien näkö-
kulmasta tuo on hämmentävää. 
Ajatus siitä, että tavoitteenam-
me oleva työntekijöiden ase-
man parantaminen työmarkki-
noilla olisi jotenkin kytköksissä 
johonkin mystiseen ”äärioikeis-
toon”, on todella omituinen. 

Perussuomalaisia kannattaa 
tällä hetkellä miltei 40 % työvä-
estöstä. Puolueen eri tasoilla, 
päättävissäkin elimissä, on huo-
mattava määrä nykyisiä ja enti-
siä työntekijöitä ja ay-aktiiveja. 
Viime eduskuntavaaleissa pel-
kästään Pirkanmaalla oli neljä 
eri alojen pääluottamusmiestä 
ehdokkaina.

Jokaisen on hyvä muistaa seu-

Suomalaisen työn puolustaminen ei ole rasismia

raavat asiat: tavallisen työnte-
kijän kasvava huoli liikkumisen, 
asumisen ja elämisen kallistu-
misesta ei ole äärioikeistolaista 
ajattelua.

Tavallisen suomalaisen kas-
vava kiukku hänen verora-
hojensa tuhlaamisesta ilmas-
tohömppään, EU-tukiaisiin, 
kehitysapuun ja haittamaahan-
muuton jatkuvasti kasvaviin 
kustannuksiin ei ole äärioikeis-
tolaista ajattelua.

Jokainen täysipäinen ihminen 

ymmärtää, että perussuomalai-
silla ei ole mitään tekemistä ää-
rioikeiston kanssa. Perussuo-
malaisuus keskittyy puhtaasti 
suomalaisten elämänlaadun 
ja hyvinvoinnin lisäämiseen ja 
asettamiseen etusijalle kaikessa 
päätöksenteossa maassamme.

Se ei ole rasismia. Se ei ole ää-
rioikeistolaisuutta. Se on tule-
vaisuus.

Peruspuurtajat ry

Rääkkylän Perussuomalaiset 
uusin eväin vaalitaistoon
LOPPUKESÄSTÄ 2020 Rääkky-
län paikallisyhdistyksen hallitus 
päätti, että perussuomalaisten 
tulee näkyä, maistua ja tuok-
sua uudella lailla Rääkkylässä. 
Päätimme käynnistää toimin-
nan kehitysprosessin tavoittee-
na säilyttää vuoden 2017 ase-
mat ja olla valmis lopettamaan 
keskustan vuosikymmenien yli-
vallan viimeistään vuoden 2025 
vaaleissa.

Analysoimme oman toimin-
tamme, kilpailijat ja ympäris-
tön. Mietimme vision ja strate-
giamme analyysien pohjalta. 
Rakensimme hyvien perussuo-
malaisten arvojen päälle omat 
paikalliset arvomme ja mää-
rittelimme, mitä ne tarkoitta-
vat toiminnassamme täällä. Täs-
tä oli hyvä lähteä rakentamaan 
edelleen uutta toimintasuunni-
telmaa ja suunnittelemaan vaa-
lityötä. Piirin puheenjohtajalle 
Marko Koskiselle on annettava 
erityinen tunnustus rohkaisusta 
ja tuesta kehittämisen tielle läh-
dettäessä.

Vaaliohjelmamme perustuu 
sloganiimme ”Perussuomalaiset 
itsenäisen Rääkkylän puolesta”. 
Olemme taas selviytymishaas-
teen edessä valokuituverkosta 
aiheutuneiden miljoonariskien 
toteutuessa ja kuntalaisten jou-
tuessa maksumiehiksi. Tarvit-
semme ”lisää elinvoimaa hyväs-
sä hengessä” selviytyäksemme. 
Olemme kiteyttäneet ohjel-
mamme kolmeen pääteemaan. 

Ensimmäinen on ”kunnan 
elinvoiman lisääminen” erilai-
sin toimin. Toisekseen on saa-
tava ”kunnan sisäinen ilmapiiri 
kuntoon”. Pitkä kovaan velkaan-
tumiseen johtanut kepulainen 

valtajakso on aikaansaanut ne-
gatiivisen ilmapiirin, joka ei 
kauniilla korulauseilla itsestään 
korjaannu, vaan vaatii pitkä-
jänteisen kehittämisen ja ehkä 
asiantuntija-apuakin. Kolmas 
teemamme on ”kunnan väestö-
kehitys nousuun”. Muutos vaatii 
myös pitkäjänteistä moninaista 
työtä, jota olemme valmiit teke-
mään ja tukemaan.

Paljon on haasteita ollut ja on 
vielä edessä. Muutos perintei-
sesti toimivasta pienestä paikal-
lisyhdistyksestä moderniksi, dy-
naamiseksi tietoyhteiskunnan 
toimijaksi ja vaikuttajaksi on 
vaativa. Suurimmat esteethän 
muutokselle ovat useimmiten 
oman päämme sisällä. 

Täytyy sisäistää, että muutos 
on mahdollisuus, ei uhka. Jatku-
van parantamisen periaatteel-
la ja jäsentemme määrätietoisil-
la ja uhrautuvilla ponnisteluilla 
sekä puhaltamisella yhteiseen 
hiileen uskomme kuitenkin 
vahvasti visiomme toteutumi-
seen; olemme suurin kuntapuo-
lue Rääkkylässä vuonna 2025.

Rääkkylän Perussuomalai-
set ry haluaa toivottaa kaikil-
le perussuomalaisille ja rääk-
kyläläisille menestyksekästä 
vaalivuotta! Tutustu ehdokkai-
siimme kotisivullamme raak-
kyla.perussuomalaiset.fi tai fa-
cebook.com/psraakkyla. Ota 
yhteyttä, jos Sinulla on kysyttä-
vää tai ajatuksia kotikuntamme 
kehittämiseksi.

Esa Turunen jatkaa Rääkkylän 
perussuomalaisten puheenjoh-
tajana myös vuonna 2021.

Timo Paakkunainen
Rääkkylän Perussuomalaiset ry

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään hybridikokouk-
sena sunnuntaina 28.2. klo 18 
Kotkan kaupungintalolla, Kus-
taankatu 2, Kotka, tai Teams-
yhteydellä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä luetaan 
tilintarkastajan lausunto vuo-
delta 2019 ja vuoden 2019 ti-
linpäätöksen hyväksyminen ja 
vastuuvapauden myöntäminen. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Ilmoittautuminen vuosi-
kokoukseen sähköpostilla kot-
kanperussuomalaiset@gmail.
com viimeistään 24.2. mennes-
sä. Etäyhteydellä osallistuvat il-
moittavat sähköpostiosoitteen 
kokouslinkkiä (Teams-yhteys) 
varten. Tervetuloa.

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 7.3. 
klo 14 Kotokampuksen takkatu-
valla, Katepalintie 9, Lempäälä. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at, jäsenasiat ja kuntavaaliasioi-
ta. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Huomioimme koko-

uksen järjestelyissä meneillään 
olevan koronatilanteen. Terve-
tuloa!

VARSINAIS-SUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNaiset 
ry:n siirretty vuoden 2020 yh-
distetty kevät- ja syyskokous pi-
detään sunnuntaina 7.3. klo 14 
Konsan Kartanon “Navetan vin-
tillä”, Virusmäentie 9, Turku. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 14.3. klo 15 Teams-
etäkokouksena. Kokouslinkki 
toimitetaan jäsenille sähköpos-
titse. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kokouksessa 
valitaan yksi uusi piirikokousva-
raedustaja. Tervetuloa!

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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Pörssilistatun ympäristöteknologiayhtiön perustaja 
asettuu ehdolle perussuomalaisten listalla 

Helena Rahkolan siirtyminen 
perussuomalaisiin ei tullut yllätyksenä

HELSINGIN ja Tukholman pörs-
seihin listatun ympäristötekno-
logiayhtiö Loudspring Oyj:n pe-
rustajaosakas ja pitkäaikainen 
hallituksen puheenjohtaja Las-
si Noponen asettuu Helsingissä 
ehdolle kevään 2021 kuntavaa-
leissa perussuomalaisten listal-
la sitoutumattomana ehdok-
kaana. 

Oikeustieteen ja kauppatie-
teen tutkinnot suorittanut No-
ponen on tehnyt pitkän ja 
vaikuttavan uran ympäristötek-
nologian parissa. Loudspring 
Oyj:n lisäksi Noponen on ym-
päristöteknologiayhtiö Proven-
tia Group Oyj:n perustajaosakas 
ja pitkäaikainen toimitusjohta-
ja. Noponen on tunnettu myös 
kansainvälisesti, ja hänet on 
mm. nimetty saavutuksistaan 
Cleantech Scandinavia -verkos-
ton Hall of Fameen. 

- Olen kiinnostunut teknolo-
giayritysten ja korkeaa lisäarvoa 
tuottavan elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksistä Helsingissä 
ja Suomessa. Juuri tämän sekto-
rin yritykset ja työpaikat synnyt-
tävät sen lisäarvon, jolla kaikki 

tärkeät julkiset palvelut kustan-
netaan, kertoo Noponen. 

- Ilmastonmuutos ja luonto-
kato ovat aikamme suurimpia 
haasteita. Ympäristökysymys-
ten ratkaisemisessa minua kiin-
nostaa mitattava vaikuttavuus, 
ei hyvesignalointi tai symboli-
politiikka. Suuret ja pienet asi-
at pitää osata erottaa toisistaan, 
Noponen jatkaa.

Noposen ehdokkuus on otet-
tu Helsingin Perussuomalaisissa 
tyytyväisenä vastaan.

- Puolueemme kuvitellaan 
usein olevan ympäristö- tai il-
mastovastainen. Tämä ei pidä 
lainkaan paikkaansa. Paino-
tamme asioiden asettamis-
ta oikeisiin mittasuhteisiin. Il-
mastonmuutosta ei ratkaista 
kiusaamalla kaupunkilaisia vä-
hämerkityksellisissä asioissa, 
vaan vaikuttavilla teoilla. No-
ponen on tehnyt ilmastonmuu-
toksen torjumisen eteen enem-
män kuin kaikki kaupungin 
vihreät valtuutetut yhteensä, 
toteaa Helsingin Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Johannes 
Nieminen.

Noponen perustelee puolue-
valintaansa seuraavasti:

- Perussuomalaiset on ainoa 
puolue, joka puolustaa Suomen 
itsenäisyyttä ja ottaa huomioon 
realiteetit. Minulle perussuoma-
laisuus tarkoittaa sitä, että ha-
luaa kokonaisvaltaisesti raken-
taa 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 alisuo-
rittava EU lipuu, tuhannen pe-
lastuspaketin kautta, kohti pur-
kautumistaan. Oma pohja on 
tärkein, yhteistyötä tehdään 
kaikkien kanssa ja Suomi on 
aina haluttu kumppani.

Puolue on aiemmin ilmoitta-
nut mm. luontokuvaaja Toni 
Randénin sekä liberaalipuolu-
een entisen puheenjohtajan 
Marko Kettusen ehdokkuudesta.

Perussuomalainen 
Helsinki ry

ILMAJOEN kunnanvaltuutet-
tu Helena Rahkola, 47, erosi vii-
me viikolla kokoomuksesta ja 
jätti jäsenhakemuspaperin-
sa perussuomalaisille. Samal-
la hän on ilmoittanut olevansa 
käytettävissä perussuomalais-
ten kuntavaaliehdokkaaksi. Pe-
russuomalaisena Rahkola uskoo 
voivansa vaikuttaa enemmän 
kuntansa asioihin kuin kokoo-
muslaisena.

- Haluan olla sellainen vaikut-
taja, joka korostaa tavallisen ih-
misen ääntä ja asioita päätök-
senteossa. Oikeudenmukaisuus, 
rehellisyys ja inhimillisyys ovat 
minulle tärkeitä perusarvo-
ja. Perussuomalaisilla ei ole mi-
tään ammattikuntaa eikä etu-
ryhmää, vaan he ovat kaikkien 
kuntalaisten puolella tasa-ar-
voisesti, perustelee Rahkola nä-
kemyksiään.

Rahkola pitää tärkeänä kun-
talaisten osallistamista päätök-
senteossa. Se saa hänen mie-
lestään aikaan tyytyväisyyttä 
kuntalaisissa.

- Tällä lailla paranee myös 
kunnan eli Ilmajoen imago. 
Maalaispitäjä, jossa kuntalai-
sia kuunnellaan, pysyy taatusti 
muuttovoittoisena. Päätöksen-
teossa selvästi eri näkökulmat 
esiin tuova avoin ja suorapu-
heinen keskustelu, niin päättä-
jien kuin virkamiestenkin kes-
ken kuntalaisten suuntaan, luo 
ymmärrettävyyttä ja helpottaa 
varmasti kompromissien teke-
mistä.

Rahkola pitää tärkeänä Ilma-
joen pysymistä omana itsenäi-
senä kuntanaan. Hän arvostaa 
Suomen itsenäisyyttä eikä kan-
nata nykyistä EU:n liittovaltio-
kehitystä.

- Nykyiselläänkin tuntuu 

Köyliön-Säkylän Perus-
suomalaisten ehdokashankinta 
etenee vauhdilla

Sotkamon Perussuomalaisilla 
tuplamäärä ehdokkaita ja 
triplamäärä jäseniä

KÖYLIÖN-SÄKYLÄN Perussuo-
malaisten ehdokashankinta on 
hyvässä vauhdissa. Ehdokkaita 
on asetettu nyt 17, eli yhdistys 
on jo melkein kaksinkertaista-
nut ehdokasmääränsä edelli-
seen kuntavaaliin verrattuna, 
jolloin ehdokkaita oli yhdeksän. 
Toki listalle mahtuu vielä lisää 
raudankovia ehdokkaita.

- Olemme kuntaliitoksen jäl-
jiltä saaneet toiminnan mallik-
kaasti käyntiin yhdistettyämme 
molempien kuntien paikallisyh-
distykset yhdeksi kokonaisuu-
deksi. Kunnan asioiden hoidos-
sa kummittelee vielä kuntaraja, 
jota parhaan kykymme mukaan 
pyrimme pehmentämään ja 
noudattamaan tasapuolista asi-

oiden hoitoa koko Säkylän alu-
eella, kertoo vaalipäällikkö Jar-
mo Hannula. 

Säkylän kuntaa koettelee asu-
kaskato, kuten montaa muu-
takin maaseutukuntaa. Tämä 
asettaa haasteita järjestää kun-
tapalveluita alati vähenevien 
verotulojen uhatessa. Kunnassa 
kuitenkin käydään voimallista 
taistelua muuttotappion selät-
tämiseksi ja asukasmarkkinoin-
nin saralla. Kaikki tämä asettaa 
haasteita tulevalle valtuustolle, 
joten uusilla tulokkailla on nyt 
mahdollisuus osallistua tuntu-
vasti kunnan kehittämiseen.

Köyliön-Säkylän 
Perussuomalaiset ry

Yhdistyksemme vahvan syk-
syn jälkeen olemme järjestäy-
tyneet ja jatkamme hyvää työ-
tä kuntavaaleihin ja myös siitä 
eteenpäin. Annamme kaikille ti-
laa ja otamme vahvuudet huo-
mioon kunnioittaen jokaista. 
Näin toimien olemme saaneet 
hyvän startin kuntavaaleihin, ja 
ehdokasmäärämme on jo lähes 
kaksinkertainen ja jäsenmää-
rämme kolminkertainen viime 
vaaleihin verrattuna.
Sotkamon saavutettavuus koko-
naisuutena kuntoon. Joukkolii-
kenteen aikataulut, tapahtumat 
ja toimintamahdollisuudet on 
laitettava yhden linkin taakse. 
Kattavat digiyhteydet on saata-
va koko Sotkamon alueelle.
Tiestöjen kunnosta on huoleh-
dittava koko kunnan alueella. 
Tiestön ylläpitoon ja peruspa-
rannuksiin on varattava riit-
tävästi resursseja. Tiestön ja 
kevyen liikenteen väylien tur-
vallisuudesta on pidettävä 
huolta. Vuokatin ja kirkonky-
län sekä naapurikuntien väli-
siä liikenneyhteyksiä on paran-
nettava.
Työllisyyttä ja elinvoimaa Sot-
kamoon. Raaka-aineet on jalos-
tettava mahdollisimman pit-
källe omassa kunnassamme. 
Koulutuspaikat on säilytettä-
vä, yliopistotasoista- ja oppi-
sopimuskoulutusta on lisättä-
vä. Sotkamolaisiin nuoriin on 
panostettava ja nuorisotyöttö-

myyteen tartuttava jämeräm-
min. Yrittäjiä on neuvottava ja 
tuettava tehokkaammin.
Turvallinen ja perhekeskeinen 
Sotkamo. Kunnan on oltava ve-
tovoimainen, hyvä ja turvalli-
nen paikka asua ja elää ”vau-
vasta vaariin”. Nykyaikaiset ja 
turvalliset oppimisympäristöt 
sekä nykyinen kouluverkosto 
on säilytettävä. Terveydenhuol-
tojärjestelmä on ylläpidettävä 
vähintään nykytasolla. 
Kunnan kaavoitus ja keskustaa-
jaman kehittäminen kestäväk-
si. On houkuteltava paluumuut-
tajia sekä asukkaita muualta 
Suomesta. Keskustaa ja Hiukan 
aluetta on elävöitettävä ja ke-
hitettävä kokonaisuutena ym-
päristö huomioon ottaen sekä 
kuntalaisia että matkailijoita 
ajatellen. Matkailun mahdol-
lisuuksia on laajennettava kir-
konkylälle.
Petopolitiikka saatettava kes-
tävälle tasolle. Lisätään painet-
ta Suomen riistakeskuksen ja 
päättäjiemme suuntaan. Tällä 
vaikutetaan maaseudun turval-
lisuuteen ja vetovoimaan hou-
kutellessamme uusia asukkaita 
taajaman ulkopuolelle.
Elinvoimainen maaseutu. Maa-
seudun vetovoimaa tulee 
kasvattaa turvallisena ja vi-
rikkeellisenä kasvu- ja työsken-
tely-ympäristönä.

Sotkamon Perussuomalaiset ry

usein, että EU puuttuu liikaa 
maamme asioihin, viimeisimpä-
nä tulee mieleeni susiasia. Meil-
lä tulee edistää työntekoa ja 
yrittämisen kannattavuutta. 

Nykymeno suorastaan ajaa 
teollisuutta pois Suomesta 
enemmän saastuttaviin maihin.

Jos on kyse perussuomalai-
sista, tahtoo keskustelu yleen-
sä aina jostain syystä kääntyä 
maahanmuuttoon. Tästäkin asi-
asta Rahkolalla on selvä käsitys 
ilmajokisesta vinkkelistä.

- Totta kai tänne voi tulla maa-
hanmuuttajia, perheitä, jotka 
ovat valmiita elämään ja sopeu-
tumaan suomalaisiin oloihin, 
kulttuuriin ja elämänmenoom-
me. Turvapaikkaturismia en voi 
ymmärtää, mutta ihmiset, joil-
la on vilpitön halu opetella kiel-
tämme, käydä koulua, työllistyä 
jne. ovat mielestäni tervetullei-
ta. Kansainvälisyyttä kannatan, 
mutta itsemääräämisoikeudes-

tamme on pidettävä kiinni, ja 
maahanmuuttajien on sopeu-
duttava ja hyväksyttävä lakim-
me ja kulttuurimme.

Oulussa syntynyt Helena Rah-
kola on asunut ja vaikuttanut Il-
majoella yli 20 vuotta. Perhee-
seen kuuluvat aviomies, neljä 
poikaa ja tietysti jo useampi mi-
niä sekä koira. Rahkola on toi-
minut koulutuksensa puolesta 
perushoitajana sekä perhepäi-
vä- ja lastenhoitajana. Tänään 
hän toimii yrittäjänä. Hän on 
ensimmäisen kauden kunnan-
valtuutettu.

- Olen tehnyt koko valtuusto-
kauden kokoomuslaisenakin 
tiivistä yhteistyötä perussuo-
malaisten kanssa. Tämä on kul-
minoitunut erityisesti tuulivoi-
ma-asioihin. Itse asiassa päätös 
siirtyä perussuomalaisiin ei ol-
lut vaikea.

Juha Rantala

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

Perussuomalainen 
3/2021 ilmestyy 
22.3.2021

Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
9.3.2021
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Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan 
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi

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

Liberian sotarikoksista epäilty 
oikeuteen – mutta miksi 
Suomessa?
ELOKUUSSA 2008 Gibril Mas-
saquoi, hänen vaimonsa, pa-
riskunnan neljä lasta ja Massa-
quoin veli lennätettiin Sierra 
Leonesta Suomeen. Siirron 
taustalla oli presidentti Tarja 
Halosen vuonna 2006 allekirjoit-
tama laki, jonka nojalla Suomi 
sijoittaa Sierra Leonen erityis-
tuomioistuimen oikeudenkäyn-
tien todistajia ja heidän omai-
siaan.

Pirkanmaan käräjäoikeudes-
sa on menossa oikeudenkäynti, 
jossa käsitellään, mikä oli Gib-
ril Massaquoin osuus Liberi-
an puolella tapahtuneissa hir-
muteoissa vuosina 1999–2002. 
Syytettyä epäillään kymme-
nistä siviileihin kohdistuneista 
murhista, kahdeksasta törkeäs-
tä raiskauksesta, käskystä polt-
taa lapsia elävältä ja jopa kanni-
balismista. Tampereella käydyn 
pääkäsittelyn jälkeen oikeus 
pakkaa tavaransa ja siirtyy Li-
beriaan ja Sierra Leoneen kuu-
lemaan asiassa nimettyjä todis-
tajia, joita on yhteensä hieman 
yli 70.

Matka kestänee kymmenen 
viikkoa, ehkä kauemminkin. 
Suomesta Liberiaan lähtee nel-
jä oikeuden jäsentä, kaksi syyt-
täjän edustajaa ja kaksi puo-
lustuksen edustajaa. Lisäksi 
matkalla tarvitaan muun muas-
sa poliiseja ja teknisiä avustajia. 
Oikeuskäsittely jatkuu Tampe-
reella toukokuussa. Tuomio on 
määrä antaa syksyllä. 

Tulee olemaan kallis juttu ve-
ronmaksajille. Valtionsyyttäjän 
mukaan on myös mahdollista, 
että törkeiden raiskausten uhrit 
pyytävät vahingonkorvauksia 
syytetyltä. Mikäli Massaquoilla 
ei ole varaa maksaa näitä korva-
uksia, ne jäänevät Suomen Val-
tiokonttorin maksettaviksi. Pa-
himmassa tapauksessa syytetty 
saa valtiolta muhkeat korvauk-
set, kuten äskettäin irakilaiskak-
soset.

Vuonna 2015 tulleiden iraki-

laiskaksosten syytteet hylättiin 
viime syyskuussa. Tutkinta, asi-
anajajapalkkiot ja oikeuden-
käyntikulut maksoivat 720 000 
euroa. Lisäksi molemmat mie-
het saivat koppikorvaukset, 400 
euroa vuorokaudelta eli yh-
teensä 426 000 euroa.

Veljekset ovat tulleet maksa-
maan veronmaksajille tähän 
mennessä 1 146 000 euroa. 

Kaksoset ovat nyt nostaneet 
Helsingin käräjäoikeudessa 
kanteen, jossa he vaativat kor-
vaussumman korottamista kak-
sinkertaiseksi 426 000 euroon 
per mies eli 800 euroon päiväs-
sä. (STT 5.2.) Millainen mainos 
rikollisille tulla Suomeen tienaa-
maan!

Joitakin vuosia sitten ruanda-
laisen Francois Bazaramban oi-
keudenkäynti maksoi myös mil-
joonia, ja lisäksi hän suorittaa 
elinkautista vankeuttaan Suo-
messa.

Miksi näitä ulkomaalaisia ei 
viety tuomittavaksi Haagin kan-
sainväliseen rikostuomioistui-
meen? Haagissa on sota- ja 
muihin vakaviin kansainvälisiin 
syyllistyneiden tuomioistuin.

Suomen valtionvelka on yli 
kaksinkertaistunut kymmenes-
sä vuodessa maailmanluokas-
sa korkeimpiin kuuluvasta vero-
asteesta huolimatta. Karu fakta 
on, että työttömyyden kasva-
essa työssäkäyvä ja veroja mak-
sava supistuva joukko ei enää 
kauaa kykene eikä halua rahoit-
taa nykymenoa.

Tulevina vuosina sosiaalitur-
van tasoa on pakko leikata ja 
työn verotusta keventää, yri-
tysten kilpailukykyedellytyk-
siä unohtamatta. Muulla tavoin 
Suomen suuntaa on mahdoton-
ta riittävästi muuttaa. Millä pe-
rusteella yllämainitutkin menot 
kuuluvat suomalaisille?

Airi Pulkkinen
Kuopio

Asunnottomuus ja huumeet
ASUNNOTTOMIEN yötä vie-
tettiin perinteisesti lokakuussa 
2020 ympäri Suomea. Köyhyy-
den ja syrjäytymisen vastaiset 
juhlapuheet kuitenkin unohtu-
vat nopeasti ja karu arki koittaa 
asunnottomille hetken huomi-
on jälkeen.

Useat tahot tekevät toimia 
asunnottomien puolesta. Par-
tioaitta on järjestänyt jo vuo-
desta 2017 takkikeräyksen, 
Kemilänrinteellä tarjotaan läm-
mintä ruokaa ja Kuopion ruoka-
apu jakaa ruokakasseja. Tässä 
vain muutama hyväntekijä mai-
nittuna. Voisi luulla, että hyvin-
vointivaltio Suomessa olisi va-
raa elää ilman ruoka-apuakin. 
Valtiomme on jatkuvasti jaka-
massa suuria summia rahaa ul-
komaisiin kehityskohteisiin ja 
hyväntekeväisyyteen. Nämäkin 
varat tulisi ensisijaisesti kohdis-
taa kotimaan vähäosaisten aut-
tamiseen.

Vuoden 2019 lopussa oli 4 
600 yksinelävää asunnotonta, 
perheitä ja pariskuntia oli 264. 

Asunnottomia oli 97 kunnassa, 
eli ongelma koskee myös pie-
nempiä paikkakuntia.

Toritapahtumissa tulee juttu-
sille nuoria aikuisia, jotka ker-
tovat, ettei apua tahdo saada, 
vaikka kuinka haluaisi. Nuoret 
ajautuvat herkästi päihdeongel-
miin ja jopa kodittomuuteen. 
Näillä nuorilla on usein taustal-
la rikkinäinen lapsuus, ja heiltä 
puuttuu tarvittava tukiverkos-
to; ei ole vanhempia, ei opiske-
lupaikkaa eikä työtä.

Vuonna 2019 Suomessa kuo-
li huumeisiin enemmän ihmisiä 
kuin koskaan. Eniten huumeet 
tappoivat 20–29-vuotiaita. Suu-
rin osa huumekuolemista oli 
tapaturmaisia moniainemyr-
kytyksiä. Tilastokeskuksen kuo-
lemansyytilaston mukaan huu-
mausaineisiin kuoli 261 ihmistä, 
61 enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Nuorille huumeiden-
käyttäjille tulisi tarjota jo var-
haisessa vaiheessa paikka, jos-
sa hän pääsee kiinni normaaliin 
elämään.

Missä vaiheessa nuorisom-
me ajautuu väärälle tielle? Ilolla 
seuraamme kaupungin satsauk-
sia urheilualueisiin. Esimerkiksi 
uuden Lippumäenalueen tarjo-
amien hyvien harrastemahdol-
lisuuksien kautta saamme joh-
dettua nuorisoa hyville poluille.

Historia toistaa itseään; vähä-
varaisten perheiden lapsilla ei 
ole samat mahdollisuudet har-
rastuksiin ja koulunkäyntiin. Li-
sähaastetta tuo uusi oppivel-
vollisuuden ikärajan nosto 18 
vuoteen. Jo ennestään täydet 
koulut ja suuret ryhmät entuu-
destaan kasvavat ja ahtautuvat.

Kuntien tulisi aktiivisesti tais-
tella syrjäytymistä ja koditto-
muutta vastaan ja tehdä konk-
reettisia toimia heikko-osaisten 
auttamiseksi.

Pauli Kainulainen ja 
Vuokko Hämäläinen
kuntavaaliehdokkaat (ps), 
Kuopio

Korkeakouluopiskelijat hallituksen 
politiikan maksajiksi
HALLITUKSEN jo voimaan astu-
nut lakiuudistus toi tullessaan 
epämiellyttävän yllätyksen kor-
keakouluopiskelijoille. Vero-
luonteinen maksu köyhdyttää 
jatkossa opiskelijaa yli 70 euroa 
joka lukuvuosi, vaikka opiskelija 
ei edes käyttäisi terveydenhuol-
lon palveluita. Rahat maksetaan 
suoraan Kansaneläkelaitokselle 
ja palveluista vastaa YTHS.

Tutkintotavoitteisia opiskeli-
joita oli edellisvuonna 142 157 
ammattikorkeakouluissa ja 153 
767 yliopistoissa. Tarkalla sum-
malla 71,60 euroa laskettuna 
hallitus saa kerättyä tänä vuon-
na arviolta yli 21 miljoonaa eu-
roa, mikäli opiskelijoiden määrä 

on tänä vuonna saman suuntai-
nen kuin vuonna 2019.

Summa ei henkilökohtaisel-
la tasolla ole ylitsepääsemä-
tön, mutta herättää samalla ky-
symyksen, testataanko tällä 
pienimuotoisesti kaikille tule-
vaa kiinteää lukukausimaksua? 
Maksu kun on maksettava vuo-
sittain, vaikka palveluita ei käyt-
täisi ensimmäistäkään kertaa.

Ja sitten palvelun tasoon. Uu-
distus ruuhkautti täysin palve-
luja tarjoavan YTHS:n, mikä ei 
ole ihme, kun asiakkaiden mää-
rä lähes tuplaantui yhdessä yös-
sä. Oliko kuitenkin niin, että 
hallituksen punavihreät hank-
keet söivät rahat, eikä riittävää 

määrää uusia työntekijöitä ollut 
lupauksista huolimatta varattu 
vastaamaan opiskelijoiden hä-
tähuutoihin?

Hallitus leikkii vaarallises-
ti opiskelijoiden terveydellä! 
Opiskelijalle jätettiin kaikki vas-
tuu muutoksen ajoissa huo-
maamisesta. Ja mikäli et mak-
sanut terveydenhuoltomaksua 
(veroa!) tammikuun loppuun 
mennessä, summa on lopulta 
ulosottokelpoinen!

Timo Viitala 
koneinsinööriopiskelija, 
kuntavaaliehdokas, Turun PS
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Olenko oikea perussuomalainen?
MINUT hyväksyttiin puolueen 
jäseneksi syksyllä 2020. Isovan-
hempieni suvuissa oltiin de-
mareita ja kommunisteja. Lap-
suudenkodissani ei harrastettu 
lainkaan politiikkaa. Rutiköyhät 
20-vuotiaat vanhempani rat-
kaisivat sosiaaliturvan puuttu-
misen: isä meni Ruotsiin hantti-
hommiin ja äiti piikomaan. 

Aktivoiduin oikeistolaisek-
si Sveitsissä opiskellessani, kun 
1960-luvulla taistolaiset tun-
keutuivat sinnekin. Torppasin 
invaasion opiskelijayhdistyksen 
puheenjohtajana. Uudestaan 
lähdin politiikkaan 1980-luvul-
la Hämeessä. Kokoomuslaise-
na luottamushenkilönä toimin 
kunnan- ja kaupunginvaltuus-
toissa, lautakunnissa ja kunnan-
hallituksen puheenjohtajana. 
Kahdesti olin kokoomuksen eh-
dokkaana eduskuntavaaleissa 
kohtalaisin tuloksin. 

2016 kotikunta Hämeenkoski 
liitettiin Hollolaan. Kokoomuk-
sesta erosin kesällä 2020 ilman 
riitoja. Kokoomus ei yksinkertai-
sesti enää ollut se puolue, jos-
sa 20 vuotta toimin isänmaan ja 
kotikunnan hyväksi. Hyvästi po-
litiikka. Mutta meno Suomessa 
meni nopeasti niin kamalaksi, 
että täytyy osallistua. Toivon te-
keväni edes jotain, mikä lieven-
tää kansallista katastrofia.

Olen hyvätuloinen eläkeläi-
nen, jolta ei mitään puutu. Ei 
ole henkilökohtaisesti vaikutta-
via yhteiskunnallisia epäkohtia, 
joiden kohentamiseksi lähtisin 
taistelemaan. En silti suositte-
le kadehtimaan, sillä työvuosia 
minulle on kertynyt parisataa, 
jos laskelman pohjaksi otetaan 
ihmisen keskimääräinen työ-
tuntien määrä vuodessa. 

Edelleen 72-vuotiaana olen 
täydessä työssä jokaisena vii-
konpäivänä. Olen suorittanut 
neljä korkeakoulututkintoa: Fri-
bourgissa ja Bernissä Sveitsis-
sä sekä Helsingin yliopistossa ja 
Tampereen yliopistossa. Minul-
la on 4-5 ammattia. 

Jos muiden puolueiden pro-
pagandaan ja someen on usko-

minen, kaikki perussuomalaiset 
ovat hirveitä! He voivat näyt-
tää tavallisilta ihmisiltä, mutta 
todellisuudessa he ovat julmia, 
fasisteja, rasisteja tai ainakin 
tyhmiä ja sivistymättömiä. Jul-
kisuuteen masinoitu kuva osoit-
taa muiden puolueiden kauhua 
PS:n kansansuosiota kohtaan. 
PS:n menestyksen ne selittä-
vät puhtaasti populismista joh-
tuvaksi.

Tunnen köyhän kansan lap-
suuteni ympäristöstä Pispalasta, 
Suomen punaisimmalta paik-
kakunnalta. Lapsuuteni kesät 
vietin maataloissa ja opin aja-
maan hevosta. Tutustuin ahke-
riin, yksinkertaisiin, sydämelli-
siin ihmisiin, joista ei voinut olla 
tykkäämättä niin kuin ei vasta-
leivotusta ruisleivästäkään. 

Rakennuksilla Suomessa ja 
Sveitsissä, hiilikaivoksella ja teh-
taassa Saksassa, yöhoitajana 
ynnä muuta työskentelin ihmis-
ten kanssa, jotka olisivat voi-
neet äänestää perussuomalai-
sia. Ikäviä työtovereita kohtasin 
tiheämmin lääkärinä sairaa-
loissa.

Seuraan asioita ja ajattelen. 
Suomi on joutunut holtittoma-
na alamäkeen. Ei ole näköpii-
rissä muuta todellista vastavai-
kuttajaa kuin perussuomalaiset. 
Henkiseltä perustaltani olen 
suomalainen ja ylpeä suoma-
laisten ominaisuuksista, joihin 
perinteisesti ovat kuuluneet ah-
keruus, rehellisyys ja vastuun 
kantaminen, luotettavuus. 

Suomalaisilla on omanlaisen-
sa, ihana huumorintaju. Ja kun 
ei mennä joka paikassa vie-
raita ihmisiä pusimaan ja sylki 
roiskuen nenälle lässyttämään, 
olemme paljolti välttyneet ko-
ronalta. Suomalaisten luontai-
nen käyttäytyminen on ehkäis-
syt epidemiaa enemmän kuin 
rajoitukset, joiden tunnuslau-
seena on ollut tammikuuhun 
saakka: rajat auki!

Jyrki Joensuu
yleislääketieteen ja psykiatrian 
erikoislääkäri, Hämeenkoski

Olisiko aika keksiä sähkö uudestaan?
TAMPEREELLA Finlaysonin teh-
taalla syttyi Pohjoismaiden en-
simmäinen sähkövalo vuonna 
1882. Kutomon alueelle asen-
nettiin kaksi tasavirtagene-
raattoria, jotka tuottivat 150 
hehkulampun tarvitseman säh-
kövirran. Suomi oli nähnyt va-
lon.

Sähkön yleistymisen alku-
metreistä alkoi sähköntuotan-
non ja -kulutuksen tasapainon 
hakeminen, sillä sähkön varas-
tointi on ollut mahdotonta tai 
ainakin kannattamatonta. Ny-
kyaikainen yhteiskunta onkin 
hereillä koko ajan säätäen verk-
koon tuotettavaa sähköä enna-
koiden kulutuksen hetkittäisiä 
muutoksia.

Aurinko-, tuuli- ja vesivoima-
loiden tuotanto on riippuvais-
ta sääolojen vaikutuksesta, ja 
ydinvoimaloiden tuotanto pi-
detään korkeana voimaloiden 
korkean rakennushinnan ja ta-
kaisinmaksuajan takia. Kun 
vielä muistetaan, että turve-, 
öljy- ja kivihiilivoimaloita lak-
kautetaan ja niiden tuotantoa 
ajetaan alas, niin voi kysyä, mil-
lä sähköverkon tasapainoa tule-
vaisuudessa säädetään.

Onneksi alalla on nähtävis-
sä myönteistä kehitystä ja inno-
vaatioita. Väistyvien sähköntuo-
tantotapojen tilalle mietitään 
uusia ratkaisuja, fossiilivapaat 

tuotantotavat kehittyvät ja 
yleistyvät huimaa vauhtia, mah-
dollisuuksia paikallisille pien-
voimaloille tutkitaan, ja jopa 
ydinvoima, joka ennen nähtiin 
suurena peikkona, mielletään 
tänään hyväksi tavaksi tuottaa 
sähköä ainakin niin kauan, kun-
nes uusia innovaatioita saadaan 
liitettyä tuotantoverkkoon.

Markkinoille on tullut ter-
mi ”virtuaalinen voimalaitos”. 
Termi on niin uusi, että se ei 
ole vielä vakiintunut tarkoitta-
maan jotain tiettyä toteutusta-
paa, vaan sillä saatetaan viitata 
erilaisiin kokonaisuuksiin. Yk-
sinkertaistettuna sillä viitataan 
paikkaan, jonne voidaan varas-
toida sähköä myöhempää käyt-
töä varten.

Yksi tapa tehdä virtuaalinen 
voimalaitos on asentaa suu-
ri akusto, johon paikallinen au-
rinko- ja tuulivoimatekniikka la-
taa sähköä. Akusto kytketään 
valtakunnan sähköverkkoon, 
ja sähköä siirretään akustoon 
tai akustosta pois markkinati-
lanteen mukaan. Virtuaalisen 
voimalaitoksen tietokoneiden 
analytiikka hoitaa sähkön os-
tamisen ja myymisen niin, että 
virtuaalinen voimalaitos on ta-
loudellisesti kannattava. 

Toinen tapa tehdä virtuaali-
nen voimalaitos on katkaista 
suorassa sähkölämmityksessä 

olevien omakotitalojen lämmi-
tys hetkellisesti niin, että asun-
tojen sisälämpötila ei ehdi las-
kea. Tähän liittyvät oleellisena 
osana myös sähköautot ja nii-
den akkukapasiteetti. Sähkön-
kulutuksen säästö näkyy kulut-
tajan sähkölaskussa, ja samalla 
sähköverkkoon saadaan säätö-
varaa.

Sähkö on mukana nyky-yh-
teiskunnassa lähes kaikessa, 
esimerkiksi kauppojen maksu-
liikenteessä, asuntojen lämmi-
tyksessä, sairaanhoidossa, tie-
donsiirrossa ja pitkälti myös 
liikenteessä, jos mietitään vaik-
kapa junaliikennettä. Sähkö-
verkon lamaantuminen näkyy 
hyvin nopeasti paitsi yksityis-
henkilön arjessa myös yh-
teiskunnan toimintojen jat-
kuvuudessa. Kriisitilanteissa 
sähköntuotanto ja -siirtoverkko 
ovat ensimmäisiä kohteita, joi-
hin 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 uudes-
taan!

Toni Korhonen
Inkoo

Ilmaista rahaa
IHMETTELEN suuresti näitä ny-
kynuoria ja heille annettua il-
maista rahaa. Eikös se ollutkaan 
niin, että leipä ei pöytään tule 
töitä tekemättä? Töitä on van-
hustenhoidon puolella vaikka 
kuinka. Talvella lumenluontia, 
puun- tai kauppakassien kan-
toa sekä siivousta ja kesäisin pi-
hatöitä, metsänharvennusta 
sekä puunhakkuuta. 

Kunnalla risusavottaa ja pien-

tareiden raivausta. Yksityisil-
lä taas kesällä marjojen poimin-
taa ja muitakin puutarhatöitä. 
Pikkubussit aamulla töihin ha-
kemaan 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.

Koirat haukkuu, karavaani kulkee
HALUAN tässä nyt näin ”julki-
sen 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 demoni-
soitu ihmisvihamieliseksi ja ra-
sistiseksi puolueeksi, ja perus-
suomalaisista on tehty ikään 

kuin julkista riistaa.
Mutta kyllä kansa tietää, että 

näillä vihakampanjoilla ja pe-
russuomalaisten vainoamisel-
la muut puolueet ja media so-
pulilaumoineen osoittavat 
vain oman pelkonsa, kun kan-
salaisten silmät ovat avautu-
neet näiden hyvä veli- ja tove-
rikommuunien korruptiolle ja 
sulle-mulle-jakopolitiikalle.

Mutta se mikä ei tapa, se vah-
vistaa, ja tämä tulee toteen näy-

tetyksi myös kuntavaaleissa, 
kun perussuomalaiset vain voi-
mistuvat ja vahvistuvat heihin 
kohdistuvasta ajojahdista, ja se-
kös näitä yhden valtiototuuden 
helppoheikkejä kauhistuttaa-
kin, kun äänestäjät äänestävät 
Suomen takaisin.

Arvi Marjamäki
Tampere

Todellinen vaara
VIHREIDEN puheenjohtaja, si-
säministeri Maria Ohisalo jul-
kaisi mediassa, että hän pel-
kää perussuomalaisten oikeaa 
(?) siipeä väkivaltaisuuksista. To-
dellinen vaara Suomessa on se, 

että vihreät, varsinkin Ohisalo, 
ovat touhunneet kotiuttamassa 
Isis-terrorikoulun käyneitä ter-
roristien alkuja. 

Lähihistoria kertoo näiden 
tyyppien tekemistä murhista, 

raiskauksista ja muista rikoksis-
ta. Heidän auttamiseensa on 
valtio tuhlannut noin kaksi mil-
jardia euroa.

Heikki Suominen, Lahti
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VAALIKONE 
AVATTU!

  KUNTA-
VAALIT
2021

https://vaalit.perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAISTEN KUNTAVAALIKONE TÄYTTYY 
MAINIOISTA EHDOKKAISTA HYVÄÄ VAUHTIA. 

KÄY TUTUSTUMASSA JA VALITSE OMASI!

Etelä-Karjala

Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Savo

Häme

Kainuu

Keski-Pohjanmaa

Keski-Suomi

Kymenlaakso

Lappi

Pirkanmaa

Pohjanmaa

Pohjois-Karjala

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Savo

Satakunta

Uusimaa

Varsinais-Suomi

Löydät omat ehdokkaasi 

valitsemalla kartalta vaalipiirisi. 

Voit myös etsiä halumaasi kuntaa, 

vaalipiiriä tai yksittäistä 

ehdokasta hakutyökaluilla.

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. 

Hae ehdokasta tai kuntaa HAE
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Äänestäjän oma valinta 

Koulukiusaaminen ei häviä puhumalla

EU tykkää

YLLÄTTÄVÄN monista lehdis-
tä ja somesta voi taas kuntavaa-
lien lähestyessä lukea, miten 
itseään muita viisaampina po-
litiikan asiantuntijoina pitävät 
kirjoittelevat tyhmistä äänestä-
jistä. Näissä artikkeleissa/some-
tuksissa miltei poikkeuksetta 
ihmetellään, miten perussuo-
malaiset kahmivat ja rummut-
tavat näitä tyhmiä sekä tietä-
mättömiä äänestäjiä riveihinsä 
ja äänestäjikseen. 

Ihmettelen suuresti tällaisten 
kirjoitusten kirjoittajien oma-
hyväisyyttä ja itsekeskeisyyt-
tä. Ilmeisesti he pitävät itse itse-
ään viisaampina ja poliittisesti 
valveutuneempina kuin perus-

suomalaisia kannattavat henki-
löt ovat. Hassun tästä tilantees-
ta tekee erityisesti se, että nämä 
tällaisten kirjoitusten kirjoitta-
jat tekevät itse juuri niin, mis-
tä he perussuomalaisia syyttä-
vät: vain oma mielipide on se 
ainoa oikea.

Annetaan siis jokaisen äänes-
täjän ihan itse päättää oma po-
liittinen kantansa ilman, että 
joku itseään viisaampana pitävä 
häntä tyhmäksi luokittelee. Ol-
kaamme kaikki ylpeitä siitä, että 
Suomessa on vapaat vaalit ja jo-
kaisen ääni on yhtä tärkeä. 

Kirsi Kauppi
kuntavaaliehdokas (ps), Vaasa

SUOMEN hallitukset ovat tuo-
minneet koulukiusaamisen jo 
ainakin 40 vuotta kauniin sana-
helinän säestyksellä, mutta mi-
tään konkreettista ei ole tehty 
asian korjaamiseksi. Lopputu-
los on edelleen se, että kiusattu 
joutuu piilottelemaan ja viime 
kädessä vaihtamaan koulua – ja 
syyllisille ei koidu mitään todel-
lisia seurauksia.

Kiusaaminen verhoillaan 
usein huumoriksi tai leikinlas-
kuksi, mutta kyse ei ole kum-
mastakaan, jos se naurattaa 
vain toista osapuolta. Todelli-
nen huumori ei pilkkaa erilaisia, 
heikkoja tai epäonnisia eikä ih-
misten vakaumuksia. 

Koulukiusaamista voidaan eh-
käistä monin eri tavoin, kuten 
nollatoleranssin, positiivisen yh-
teishengen, uusien toiminta-
mallien ja rangaistusten avul-
la. Ikävä kyllä näiden keinojen 
avulla ei puututa kiusaamisen 
juurisyihin, vaan niillä hoide-
taan vain oireita.

Koulukiusaaminen ei ole yk-
sittäinen ilmiö, vaan ongelma 
kulkee läpi koko ihmisen elä-
mänkaaren lapsuudesta kou-
lun kautta työyhteisöön ja sen 
jälkeen vanhainkotiin. Kaikkien 
näiden elämänvaiheiden aikana 
ongelmaa yritetään hallita oirei-
ta hoitamalla, mutta juurisyistä 
puhuminen on tabu.

Ongelman alkusyy juontaa 
juurensa ihmisen elämän en-

simmäisistä vuosista. Ihmisen 
elämän koko suunta määräy-
tyy sen perusteella, miten van-
hemmat ovat häntä kohdelleet 
ja ohjanneet ensimmäisten ikä-
vuosien aikana. Koko aineel-
linen ja henkinen hyvinvoin-
timme perustuu toimivaan 
yhteiskuntaan, joka perustuu 
ihmisten väliseen luottamuk-
seen. Tällaista luottamusta ei 
voi syntyä, jos lapselle ei ole 
syntynyt sokeaa luottamusta 
edes äitiin tai isään ensimmäis-
ten elinvuosien aikana.

Rajojen olemassaolo on toi-
nen tärkeä asia, joka lasten tu-
lee oppia ennen koulutien 
alkua. Rajojen asettamisen kul-
makiviä ovat rakkaus, kunni-
oitus ja auktoriteetti. Näiden 
avulla lapsi saa kokea olevan-
sa rakastettu juuri sellaisena 
kuin hän on, eikä hänen tarvitse 
pönkittää heikkoa omanarvon-
tuntoaan muita kiusaamalla.

Varhaislapsuuden jälkeen näi-
den elämän perusarvojen si-
säistäminen on ihmiselle erit-
täin vaikeaa, ja se onnistuu vain 
porkkanoiden ja rangaistusten 
avulla. Varhaiskasvatuksen on-
nistuminen ei riipu perheen yh-
teiskuntaluokasta, vaan van-
hempien viisaudesta. Vapaa 
kasvatus tuottaa yhteiskuntaan 
diktaattoreita.

Moniin ongelmiin on monta 
toimivaa ratkaisua, mutta kiu-
saamisongelmaan on vain yksi. 

Kaikista ei saada hyviä vanhem-
pia, mutta vanhempainkoulu-
jen tarjoaman koulutuksen ja 
tutkintojen avulla tilannetta 
voidaan merkittävästi parantaa. 
Lisäksi tarvitaan nykyistä neu-
volatoimintaa laajempaa van-
hemmuuden seurantaa ja tukea 
heti lasten syntymästä lähti-
en, koska murheellisia tarinoita 
taakkansa alla uupuneista van-
hemmista on jo riittävästi.

Panostukset lasten hyvin-
vointiin varhaislapsuudes-
sa tuottavat massiivisia säästö-
jä yhteiskunnalle. Tarvitsemme 
enemmän ihmisiä, jotka raken-
tavat yhteiskuntaa ja vähem-
män heitä, jotka hajottavat kai-
ken hyvän. Kiusaajien uhrien 
elämän pilaaminen aiheuttaa 
mittaamattoman määrän mur-
hetta ja kustannuksia yhteis-
kunnalle. 

Yhteiskunnan vakauden kan-
nalta on oleellista, että ihmiset 
tekevät oikein vain siksi, että se 
on oikein eikä rangaistusten pe-
lon takia. Varhaislapsuuden ko-
kemukset ratkaisevat pitkälti 
ihmisen elämänuran ja koko yh-
teiskunnan kehityksen. Siksi on 
oleellisen tärkeää, että panos-
tamme vanhempainkoulujen ja 
siihen liittyvän lainsäädännön 
kehitykseen. 

Antti Roine
Ulvila

EU tykkää hölmöistä maista, 
Suomesta ja Suomen rahois-
ta. EU tykkää susista, tarkastuk-
sista, raporteista, lomakkeista, 
liitteistä, konferensseista ja vir-
kamiesten hulppeista eduista. 
Omien sääntöjen kiertämises-
tä. Ja Suomen hallituspuolueet 
tykkäävät tietenkin EU:sta.

EU tykkää myös lobbareista, 
oikeassa olemisesta, selvityksis-
tä ja lisäselvityksistä. Käsittely-
ajoista. Rahanpainamisesta. Yh-
teisestä velasta, jota ei sanota 
yhteiseksi. Elpymisrahastosta, 
joka on kertaluonteinen, pait-
si ettei sitä ole. Sähköautoista. 
Käyttöohjeista, jotka on oltava 
kumisaappaassakin 12 kielellä.

EU ei tykkää rekkamiehistä, 
maanviljelijöistä, saunasta, met-
sänomistajista, saunapalvikin-
kusta, suomalaisesta tehtaan-

piipusta, kansanäänestyksistä, 
käyristä kurkuista, velan mak-
susta ja tummista ranskanperu-
noista. EU ei tykkää myöskään 
hehkulampuista. Eikä Suomen 
hallitus tykkää välikysymykses-
tä, jolla mitataan hallituksen tai 
ministerin luottamusta.

EU on kovin pahoillaan, jos 
muistellaan vanhoja! Muistel-
laan kuitenkin. Pitikö ruuan hal-
ventua, taloudellisen ja soti-
laallisen vakauden lisääntyä ja 
pitikö vientiyritysten investoida 
Suomeen, jos kansa ymmärtää 
äänestää oikein?

Nyt kuitenkin pelastetaan eu-
roa sekä Italiaa ja Espanjaa. Pa-
raneeko Suomen kilpailukyky 
sillä, että avustamme kilpailevi-
en maiden teollisuutta? Ja pe-
lastavatko Välimeren maat myö-
hemmin meidät? Älä unta näe. 

Etelä-Euroopassa jatketaan ta-
loudenpitoa vanhaan malliin, 
vaikka jokaisen maan tulisi kan-
taa vastuunsa taloudestaan. Nyt 
siellä korotetaan eläkkeitä ja 
virkamiesten palkkoja sekä ote-
taan perustulo käyttöön.

Milloin viimeksi kuulit hyvän 
uutisen EU:sta? Mitä se on neu-
votellut hyväksemme? Muu-
ta kuin elvytyspaketin, tuon 
suuren puhalluksen, ja rokot-
teita, jotka Englanti vie nenän 
edestä? Tiedän mitä tähän vas-
tataan; asiat voisivat olla huo-
nomminkin. Se on totta. Asi-
at voisivat olla huonomminkin, 
mutta niiden pitäisi olla parem-
min.

Ukko Bamberg
Kouvola

Maalaiset, pitäkää puolenne!
SOTE-LAKIESITYS on hyvistä ta-
voitteistaan huolimatta myös 
erittäin vahva keskittämistyö-
kalu. Maaseudun hyvät ter-
veyspalvelut ovat nyt selkeästi 
uhanalaisia. Terveysalan yrit-
täjyyttä ei enää sallittaisi, vaan 
kaikki tulisi siirtää keskityskes-
kuksiin julkiselle toimijalle, jon-
ne maaseudulta on pitkät etäi-
syydet. Tässä osassa esityksessä 
ei ole kyse kustannus-, ilmasto- 
tai terveystehokkuudesta, vaan 
sokea ideologia on ohjannut 
ehdotuksen tekijöitä.

Vielä on kuitenkin vaikutus-
mahdollisuuksia. Kuntavaalit 
ovat huhtikuussa, ja niissä an-
netaan viestiä myös sote-uudis-
tuksen haittapykälille. Kokoo-
muksen puheenjohtaja Petteri 
Orpo on tuonut julki hallituk-
sen valmisteleman maakunta- 
ja sote-uudistuksen torjunnan, 
koska niissä viedään päätösval-
ta ja palvelut kauas kunnilta (AL 
10.1.2021).

Tässä mennään siis perustus-
lain alueelle, jonka muuttami-
nen vaatii laajan kannatuksen. 

Perustuslain 121 §:n mukaan 
Suomi jakaantuu kuntiin, joi-
den hallinnon tulee perustua 
kunnan asukkaiden itsehallin-
toon. Toinen merkittävä pykä-
lä on perustuslain 18 §, oikeus 
työhön ja elinkeinonvapauteen. 
Esimerkiksi Jämsän Terveys Oy 
nauttii tätä perustuslain suojaa, 
ja sen henkilöstöä suojelee nyt 
julkinen valta.

Jämsäläisten erikoissairaan-
hoito on Tampereella (PSHP). 
Jos sote toteutuisi, se ohjai-
si meidät Kuopioon, jonne on 
ajallisesti keskimäärin kaksin-
kertainen matka. Hallinnon pi-
täisi perustua kunnan asukkai-
den itsehallintoon, ja Jämsän 
kunta on päätynyt aikanaan 
Pirkanmaan sairaanhoitopii-
rin jäseneksi. Voiko ministeriö 
päättää toisin, siis vastoin kun-
talaisten tahtoa? Meidän tu-
lee luottaa hyvinvointi-Suomes-
sa perustuslain pitkäkestoiseen 
suojaan ja turvaan.

Esko Järvenpää 
valtuutettu (ps), Jämsä
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Maamme hallitukseen 
vain eniten kannatusta 
saaneet puolueet

Ylemäistä

EDUSKUNNASSA poliittiset 
ryhmät käyvät vaalien jälkeen 
kauppaa vallanjaosta kehuen 
omia vahvoja puoliaan ja kes-
kinäistä yhteistyökykyään. Hal-
lituksen ulkopuolelle jätettä-
viä puolueita pyritään erilaisin 
tavoin kompromettoimaan eli 
saattamaan huonoon valoon 
yhteisten asioiden hoitamisessa.

Yli 50 vuoden poliittisella ko-
kemuksella väitän, että suoma-
lainen parlamentarismi on ollut 
jo vuosia tiensä päässä. Tode-
taanhan jo perustuslain 1 §:ssä, 
että ”valtiosääntö turvaa yksi-
lön oikeudet sekä edistää oi-
keudenmukaisuutta yhteiskun-
nassa”.

Mielestäni on demokratian 
vastaista sekä kansalaisten oi-
keuksien törkeää polkemista, 
että puolueet kahmiessaan val-
taa muodostavat hallituksen, jo-
hon ei kelpuuteta kaikkia mi-
talisijalle vaaleissa yltäneitä 
puolueita. On kaupunkilaisjär-
jen vastaista, että 4,5 %:n osuu-

della kansanedustajista saa hal-
litukseen kaksi ministeriä, mutta 
38,5 %:n osuudella (77 kansan-
edustajaa, PS ja kokoomus) jää 
ilman.

Kaikille meille on tuttu sanon-
ta: ”Kepu pettää aina”. Sanon-
taan voisi lisätä: ”Ja demarit lä-
hes aina”. Esimerkkeinä Antti 
Rinne ja ”vappusatanen” sekä 
Kimmo Kiljunen ja ”taitetun in-
deksin osittainen muutos puoli-
väli-indeksiksi” (PS:n lakialoite).

Lopuksi palaan otsikkoon eli 
herätän kysymyksen todellises-
ta kansalaisdemokratiasta. Se 
tarkoittaa sitä, että tasavaltam-
me hallitus valitaan, eduskun-
tavaalien jälkeen, kolmen tai 
neljän suurimman eduskunta-
ryhmän toimesta. Tällöin valtaa 
käyttävät ja vastuussa ovat ne 
poliittiset ryhmät, joille kansa 
on vaalien kautta enimmän val-
lan antanut.

Kauko Tuupainen
Jyväskylä

YHDET vaalit ovat maailmalla 
menneet, toiset ovat Suomes-
sa tulossa, ja sen huomaa. Ke-
sällä uutisointia ja somea seu-
ratessa olisi voinut kuvitella, 
että Yhdysvaltain presidentin-
vaalit ratkaistaan meillä täällä 
Suomessa. Niin rajua ja kiivas-
ta oli istuvan presidentin hauk-
kuminen ja mollaaminen. Se, 
oliko siihen aihetta vai ei, jää-
köön lukijoiden päätettäväksi. 
Amerikkalaiset saavat juuri sel-
laisen presidentin kuin itse ää-
nestävät.

Suomessa tulevia vaaleja 
näyttää värittävän useiden tie-
dotusvälineiden, lehtien ja mui-
den medioiden, äärioikeistolla 
pelottelu ja propaganda. Pro-
paganda tarkoittaa aatteen tai 
opin järjestelmällistä levitys-
tä, jolla pyritään muokkaamaan 
mielipiteitä.

Ja tähän väliin kirjoittajan 
kommentti: en kannata äärioi-
keistoa enkä äärivasemmistoa. 
Ne ovat pienelle ihmiselle yhtä 
lailla pahaksi kumpikin. Jos et 
usko, lue historiaa laajasti. 

On valitettavaa, että mai-
nittuun toimintaan osallistuu 
myös uutiskanavia, joiden voisi 
olettaa keskittyvän uutisointiin 
eikä politiikan tekemiseen. Osa 
suomalaisesta lehdistöstä on 
poliittista. Varsinkin Ylen uuti-
sista ja ohjelmavalinnoista näyt-

tää tulleen politiikantekokana-
va hallituspuolueille. 

On mielenkiintoista, että 
vain muutama päivä Yhdysval-
tain kongressitalon tapahtumi-
en jälkeen Yle esitti ohjelmaa 
”suomalaisista terroristeista” 
heittelemässä kranaatteja Le-
ningradissa sata vuotta sitten, 
luonnollisesti suomalaisen vir-
kavallan suojeluksessa. Aiem-
min yritettiin useaan otteeseen 
nostaa leimaavasti esiin suoma-
laisen Viking-divisioonan sotari-
koksia sodan ajalta, jopa histo-
riantutkimuksen nimellä.

Muitakin esimerkkejä poliit-
tisesta suuntautumisesta, lei-
maamisesta ja ideologian 
tyrkyttämisestä löytyy, kun oh-
jelmatarjontaa ja uutisia tarkas-
telee pidemmällä aikavälillä. 
Yhtenä erityispiirteenä on ollut 
omien ”erityisasiantuntijoiden” 
marssittaminen uutisstudioon 
kertomaan Ylen, siis hallituk-
sen, haluama näkemys tapah-
tumista. 

Toinen erikoisuus ovat sään-
nöllisesti toistuvat kysely-
tutkimusten tulokset, joi-
den mukaan Ylen uutiset ovat 
maamme luotetuin uutislähde. 
Noiden tutkimusten tulos voi-
daan kyseenalaistaa, kun tar-
kastellaan niiden tekijöitä. Hy-
vin usein tekijät ovat lähellä 
Yleä olevia tahoja.

Niille, jotka luulevat, ettei Suo-
messa ole korruptiota: Otta-
kaa vaikka kuusi suomalaista 
suuryritystä, pankkia, vakuu-
tusyhtiötä jne. eri aloilta. Li-
sätkää joukkoon terveyden-
hoidon jättiläiset sekä suuret 
oppilaitokset ja valtion laitok-
set. Tutkikaa yhtiöiden hallitus-
ten sekä hallintoneuvostojen 
nimiä ja verratkaa niitä keske-
nään. Huomaatte, että kaikkien 
hallinnosta löytyy vanhoja po-
liitikkoja laidasta laitaan, se kor-
ruptio on siellä. Kaikki tuntevat 
kaikki ja sopu rahanjaosta löy-
tyy äkkiä. Veronmaksaja mak-
saa laskun.

Jos tänä päivänä haluat puo-
lueetonta ja tasapuolista tie-
toa tapahtumista, joudut etsi-
mään tietoja useista lähteistä ja 
nimenomaan myös ulkomaisilta 
uutiskanavilta. Onneksi se on-
nistuu netin välityksellä varsin 
vaivattomasti. On hienoa, että 
maailman tapahtumien myö-
tä on havahduttu huomaamaan 
nykyisten somejättien toiminta, 
niiden puolueellisuus ja ennen 
kaikkea vaikuttavuus käsityk-
seemme tapahtumista, demo-
kratiasta ja tasapuolisuudesta.

Arvo Latomaa (ps.)
Raahe

Kuntakonsultti täysi turhake
LUETTUANI erään kuuluisan 
kuntakonsultin kirjoituksen 
eräässä lehdessä ei voi kuin ih-
metellä, miten helpoin perus-
tein tohtorinhattu hallinto-
tieteistä irtoaa. Hänen tekstinsä 
oli aivan kolmasluokkalaisen ta-
soa.

Kyllä kunnissa itse osataan 
säästää niistä kohteista, missä 
se vähiten kuntalaisten elämää 
haittaa. Ja veikkaan, että kon-
sultin palkkiolla lämmitetään 
muutamaa vanhaa kyläkoulua 
parisataa vuotta. Kyseisen hen-
kilön suoritus Oulussa oli aika 
vaatimaton, hän hyökkäsi pien-
ten keittäjien ja siivoojien kimp-
puun. Mutta tietääkseni yhden-
kään johtajan palkanalennusta 
hän ei ehdottanut.

Lisäksi olen julkisuudessa ol-
leista tiedoista ymmärtänyt, 
että suuret rakennusliikkeet 
ovat aina saaneet kivasti urakoi-
ta, vaikka konsultti on kunnas-

sa pyörähtänyt. Ilmeisesti kon-
sultin ammattitaidon puutteen 
takia tai muun julkisuudelta pii-
lossa olevan tiedon vuoksi näi-
den rakennusliikkeiden hank-
keisiin ei uskalleta puuttua.

Onko niin, että kyläkoulut 
ajetaan nurin ja kunnan kes-
kustaan rakennetaan velkara-
halla uusi betonikoulu, missä 
oppimisympäristö nykyaika-
na on kaukana pienen koulun 
tarjoamasta turvasta? Jos täl-
laista tapahtuisi muualla kuin 
Suomessa, epäilisin heti laa-
jamittaista 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

Ilmastopäästöt
ENERGIAUUTISTEN 4.2. mukaan 
Puola tuottaa energiastaan 75 
% kivihiilellä ja Puolan väkiluku 
on noin 38 miljoonaa. Fortumin 
tiedotteen mukaan Saksa tuot-
taa energiastaan noin 27 % kivi-
hiilellä ja Saksassa kansaa on 88 
miljoonaa henkeä.

Tämä suuri syntinen Suo-
mi, virheiden mielestä, tuot-
taa energiastaan noin 4 % hiilel-
lä (Talouselämä 5.2.) ja Suomen 
väkiluku noin 5,5 miljoonaa. Jos 
Suomi katoaisi maailmankartal-
ta juuri nyt, sillä ei olisi todelli-
suudessa juuri mitään merkitys-
tä maailman päästöihin.

Jos nykyisen punahuulihalli-
tuksen vihreä ympäristökiihko-
vouhotus, EU:n linjaa kireämpi 
järjetön päästövähennyskiih-
ko toteutuu, se tulee lisäämään 

työttömyyttä ja kustannuksia 
kansalaisille sekä teollisuudelle 
kilpailijamaita enemmän.

Nykyhallituksen kuvitelmat 
”esimerkin” näyttämisestä maail-
malle päästövähennyksissä ovat 
naurettavaa ja typerää mieliku-
vitusta. Suomelle lähinnä nau-
retaan kilpailijamaissa. Suomel-
la ei ole kykyjä millään tavoin 
opastaa esimerkiksi Saksaa tai 
muita Euroopan maita.

Miksi hallitus ja sen virheet ei-
vät ole vähääkään huolissaan 
”ystävällisen” naapurimaamme 
Venäjän päästöistä?

Suomi tulee ajautumaan ko. 
politiikalla kohti taloudellista 
hätätilaa.

Timo Ylitie
Tampere

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
www.perussuomalaiset.fi



P e r u s s u o m a l a i n e n  2 / 2 0 2 1  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i14

Sateenkaari

Jeesuksen rakkauden uhritie
LASKIAISSUNNUNTAISTA al-
kaen kirkkovuodessa laskeudu-
taan paastoon eli kuljemme 40 
vuorokauden pituisen hiljaisen 
itsetutkimuksen ja -kieltäymyk-
sen ajan riemulliseen pääsiäi-
sen ylösnousemukseen.

Jeesus itsekin asettui alttiik-
si kärsimystien kulkijana. Niinpä 
Hän sanoo: ”Jos ei vehnänjyvä 
putoa maahan ja kuole, niin se 
jää yksin; mutta jos se kuolee, 
niin se tuottaa paljon hedel-
mää.” Tie iankaikkiseen elämään 
kulkee juuri kuoleman kautta ja 
Jeesus on sen kulkenut edellä-
kävijänä. Ja me saamme seura-
ta hänen viitoittamaansa tietä 
Häneltä voimaa saaden.

Uskon tie onkin riisuutumis-
ta omista luuloistamme. Niin-
pä vanhat heränneet sanoivat, 
että me pyrimme ylöspäin ja 
eksymme aina, mutta Herra pai-
naa alaspäin ja pienentää mei-

tä. Herran koulua sisäisesti ja 
syvällisesti käynyt Paavo Ruot-
salainen, Ukko-Paavo, on vä-
littänyt meille saamaansa vii-
sautta: ”Missä tilassa hyvänsä 
pitää tarttua armonlupauksiin 
ja ikävöidä tahi sairastaa Her-
ralle, kuitenkin itseänsä tuomit-
sematta, pitäen Kristusta autta-
jana ja tielle saattajana. Koska 
olette köyhä hengessä, niin 
olette silloin rikas Jumalassa, 
vaikka tätä ette saa itsekään tie-
tää. Tieto on salattu, ettette yl-
peäksi tulisi.” Vapahtaja näytti 
lempeytensä ristin ryövärille ja 
tuhlaajapojalle kaikkia pelkurei-
ta rohkaistakseen.

Jeesus opettaa myös palvele-
mista: ”Jos joku minua palvelee, 
hän seuratkoon minua; ja mis-
sä minä olen, siellä on myös mi-
nun palvelijani oleva.” Ja Hän 
tiesi oman kärsimyksensä ras-
kaan taakan, mutta koska se oli 

välttämätöntä voidakseen suo-
rittaa Vapahtajan tehtävänsä, 
hän alistui kulkemaan kärsimys-
tiensä. Ja lopulta, kun Hänet 
pitkäperjantaina ylennettiin ris-
tille, Hän tiesi vetävänsä kaikki 
tykönsä syntiemme sovittajana.

Mekin saamme kulkea Kristuk-
sen kuoleman viitoittamaa ris-
tin tietä, mutta juuri sillä tiellä, 
hänen seuraamisensa tiellä, kär-
simyskin koituu parhaaksem-
me: ylentämiseksemme maasta 
taivaalliseen kirkkauteen kerran 
päiviemme päättyessä.

Saakoon tämä paastoaika olla 
meille tällaista laskeutumista 
yksinkertaiselle rakkauden täyt-
tämälle palvelemisen ja itsekiel-
täytymisen tielle.

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Vihreät sotkevat lopulta kaiken

Eräillä vähemmistöillä ei väliä - EU paljasti itsensä

ETELÄINEN ja pohjoinen pal-
lonpuolisko. Etelänapamanner 
viilenee ja pohjoinen lämpenee 
normaalin luonnon vuorottelun 
mukaisesti.

Sitä, että pohjoinen lämpe-
nee, voidaan käyttää poliitti-
sesti 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 varsi-
nainen lämpeneminen ihmisen 
(Kiinan) toimesta, vaan kysees-
sä olisi vain painopisteen muut-
tuminen.

Myös koska kaupungeissa on 
paljon pakokaasuja, on varsin-
kin nuorille cityvihreille helppo 
uskotella, että ilmasto muuttuu 
radikaalisti. Radikaalit imaisevat 
väitteen kitusiinsa kuin joului-
sen herkun.

Sillä, että painopiste muuttuu, 
voi hankkia poliittista valtaa 
väittämällä, että ilmasto muut-
tuu enemmän kuin se todelli-
suudessa muuttuukaan.

Hävetkää vihreät, sotkette lo-
pulta kaiken.

Jari Vuorinen 
Lohja, Ojamo

JOSTAIN syystä Suomen me-
dia ei kiinnittänyt huomio-
ta EU-komission tammikuus-
sa tekemään aika erikoiseen 
päätökseen. Vähän aikaa sit-
ten jätettiin EU:lle yli miljoo-
nan EU-kansalaisen allekirjoit-
tama vähemmistöjen suojeluun 
tähtäävä aloite (http://www.mi-
nority-safepack.eu/), jossa pyy-
detään käsittelemään EU:n vä-

hemmistöjen asiaa. 
Tammikuussa EU:n komissio 

heitti aloitteen roskakoriin. Siis 
yli miljoonan kansalaisen aloit-
teen!

Elättelen toiveita, että Suo-
men media ja poliitikot otta-
vat asian esiin EU:ssa ja tekevät 
aloitteen EU-maiden vähem-
mistöjen aseman parantami-
seksi näyttäen esimerkkiä Uk-

rainalle, Kiinalle, Afrikan maille 
ja muille valtioille, jotka tämän 
päätöksen jälkeen saavat meil-
le nauraa, jos me huomautam-
me kurdien, uiguurien tai mui-
den kohtelusta.  

György Kadar (FT)
Vaasa

PENTTI J. RÖNKKÖ väittää Kes-
ki-Uusimaassa, että ”hallituksen 
tasa-arvopuheet muistuttavat 
Orwellin uuskieltä”. Hän esittää, 
että hallituksen ja muiden su-
vaitsevaisuuspoliitikkojen uus-
kielessä tutuille ja hyväksytyille 
sanoille, kuten tasa-arvo, anne-
taan uusia merkityksiä. 

Nykypäivän uuskielessä tasa-
arvo ja yhdenvertaisuus on kui-
tenkin sävytetty sateenkaaren 
värein niin, että Orwellin Eläin-
ten vallankumous -kirjan tavoin 
toiset ovatkin tasa-arvoisem-
pia kuin toiset. Tavallinen pe-
rinteisesti ajatteleva peruskan-
salainen onkin yhtäkkiä ajettu 
nurkkaan. Mikä tahansa sateen-
kaari-ideologien vaatimus ja 

ideologinen näkemys pitäisi hy-
väksyä kritiikittä.

Jos peruskansalainen ei tähän 
taivu, niin uuden tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuuskäsityksen an-
siosta häntä uhkaa massiivinen 
sateenkaarifanaatikkojen some-
lynkkaus.

Nykypäivän uuskielessä on 
myös sellainen sana kuin suku-
puolten moninaisuus, joka pi-
tää opettaa kaikille pienille kou-
lulaisillekin. Tasa-arvon kirves 
leijuu niiden toisinajattelevien 
vanhempien ja opettajien yllä, 
jotka vielä uskaltavat puhua 
kahdesta sukupuolesta.

Rönkkö kysyy: ”Missä on sa-
nanvapaus, missä uskonnon-
vapaus ja missä on aito tasa-ar-

vo?” Hän jatkaa, että oikeasti 
sateenkaarilippu symboloi dik-
tatorista pakkotasa-arvoa, jos-
sa 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 kulku-
eissa mukana olevat eivät edes 
tiedä, mistä on kyse. Niin kauan 
kuin sateenkaariväki ei käy kiin-
ni eikä riko perinteisiä lakeja, 
voimme ehkä antaa heidän leik-
kiä vallankumousta.

Yrjö Saraste
Helsinki

Kamat reppuun ja maantielle
SUOMEN eduskunta teki kuusi-
kymmentä vuotta sitten ener-
giaomavaraisuutta koskevan 
ratkaisun. Maahan päätettiin 
luoda bioenergian varainen 
sähkön- ja lämmöntuotanto, 
joka ei ole riippuvainen poliit-
tisista suhdanteista, etenkään 
idän suunnassa.

Taustana oli nopea kaupun-
gistuminen, joka vaati talvikuu-
kausina energiantuotannon 
merkittävää lisäämistä. Katsot-
tiin, että tuontipolttoaineiden, 
öljyn ja kivihiilen, varaan ei voi 
rakentaa huoltovarmuutta. Ta-
voite saavutettiin vuosisadan 
vaihteessa.

Julkista ja yksityistä rahaa in-
vestoitiin miljardeja. Nyt tur-
vetta käytetään noin kahdes-
sasadassa laitoksessa pääosin 
tehostamaan hakkeen ja jättei-
den palamista. Turvetuotanto 
työllistää tuhansia henkilöitä ja 
pitää omalta osaltaan maaseu-
tua elinvoimaisena.

Sanna Marinin hallitus on 
päättänyt ajaa turvetuotannon 
alas. Turpeen käyttöä ei kielletä, 
mutta turpeen verotusta nos-
tettiin sellaiselle tasolle, että 
halvemmaksi tulisi polttaa puu-

tavaraa tai seteleitä. Tehty lin-
jaus on ”tuholaisuutta” monel-
ta kantilta.

Emme voi lopettaa laitosten 
käyttöä. Katsokaa nyt ulos ik-
kunasta ja miettikää asiaa. Mitä 
me sitten poltamme?

Venäläistä puuta, haketta ja 
turvetta. Jo nyt, joka ainoa päi-
vä, rajan ylittää viisikymmen-
tä venäläistä rekkaa. Kohta pu-
humme sadoista ja jokainen 
lasti lisää kansantalouden taak-
kaa.

Rahoitamme sen tuonnin ul-
komaisella velalla. Turpeen alas-
ajon myötä myös kasvuturpeen 
ja eläinten kuivikkeen tuotan-
to loppuu.

Mitä neuvoksi maaseudun 
miehelle? Kamat reppuun ja 
maantielle, käpystele Mellun-
mäkeen, leipä jaetaan lähes 
ovella.

Uskon, että hallitus köyhyys-
tutkijoineen ajattelee sinua 
lämmöllä ja positiivisella ener-
gialla.

Veijo Lappalainen
Hyvinkään 
Perussuomalaiset

Vaalikevät lähestyy
VUOSILUKU on vaihtunut ja 
helmikuu kohta taivallettu. Valo 
lisääntyy nopeasti, ja se on tär-
keää kaikkien rajoitusten ja suo-
situsten aikana. Media sinkoilee 
ilmoille monenkirjavaa uutista, 
joista osa on niitä ankkoja. Kun 
vaalit lähestyvät, vastuu erotel-
la totuus muunnellusta versios-
ta on lukijalla ja kuulijalla. 

Yhdysvaltojen mellakat on 
yhdistetty perussuomalaisiin, 
enkä ymmärrä tätä yhtälöä. Liit-
tyy saman verran kuin hihat lii-
viin. Kärkipaikka gallupeissa 
on perussuomalaisilla. Tämän 
vuoksi muiden puolueiden toi-
mesta heitetään lokaa niskaan, 
tavoitteena perussuomalais-
ten kannatuksen lasku. Vihreät 
saavat päsmäröidä hallitukses-
sa mielin määrin. Hallituskump-
panit hyväksyvät kaiken, minkä 
vihreät sanelevat. Ei tämä mie-
lestäni ole kansan tahto. Pitää 
saada muutosta aikaan. 

Kuntavaalit huhtikuussa ovat 
oiva tilaisuus muuttaa politiikan 
suuntaa valtuustoissa. Ne ovat 

tärkeät vaalit meidän tavallis-
ten ihmisten näkökulmasta. Val-
tuustoissa tehdään päätöksiä 
esimerkiksi sivistyksen, päivä-
hoidon, kulttuurin, liikunnan, 
terveyden ja maankäytön asi-
oista. Hinnat ja maksut nouse-
vat, mutta tulot eivät nouse ai-
nakaan eläkkeensaajilla. 

Ilmastohysteria vie työpaikko-
ja sekä nostaa polttoaineiden 
verotusta. Mannerjäätiköt sula-
vat, vaikka ajettaisiin pyörillä ja 
lopetettaisiin syöminen ja sau-
nominen. Luontoa pitää kunni-
oittaa ja säästää arvokkaita van-
hoja metsiä. Kohtuus kaikessa 
vouhkaamisessa pitää kuiten-
kin olla.

Tässä olen hieman avannut 
omia mielipiteitäni kuntavaalit 
mielessä ja valtuustopaikka ta-
voitteena.

Mauno Ruokangas
kuntavaaliehdokas (ps), 
Pudasjärvi
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Uusilla innovaatioilla 
tulevaisuutta turvetuottajille
OLEN jo pidempään ihmetel-
lyt sitä, miksi turvetuottajille 
ei suoda mahdollisuutta selvi-
tä omalla elinkeinollaan, johon 
he ovat investoineet ja koval-
la työllä elannon rakentaneet. 
Ei voi olla Suomen kansan etu 
ajaa yhtä merkittävää elinkei-
noa nurin vain siksi, että lyhyt-
näköisesti ummistetaan silmät 
uuden luomisen voimasta.

Uusilla innovaatioilla on mer-
kittävä vaikutus kansantalo-
uteen, ja haluan tässä tuoda 
turvetuottajille oman ehdotuk-
seni mietittäväksi. Voisiko rat-
kaisu löytyä niinkin ”läheltä”, 
että nykyinen turpeen kerää-
minen polttoaineeksi lopetet-
taisiin ainakin kokeiluun ha-
luavien yrittäjien osalta? Tilalle 
rakennettaisiin isoja turvehalle-
ja, joissa turve toimisi luonnol-
lisena kasvualustana, ja samalla 
selvitettäisiin, mitä kannattaisi 
turpeessa kasvattaa, jotta kas-
vattaminen olisi mahdollisim-
man kannattavaa liiketaloudel-
lisesti.

Nythän on vielä aikaa kääriä 
hihat ja löytää ratkaisut, jotka 
poistaisivat pakon ajaa turve-
tuotantomme alas. Nykyhal-
lituksen päätökset eivät täs-
säkään kohtaa ole Suomen 
kansan edun mukaisia, enkä voi 
hyväksyä sitä, että turvetuot-
tajien elinkeino ajetaan alas ja 
kaikki toimialan yrittäjät perhei-
neen kärsivät henkilökohtaisen 
konkurssin päättäjien lyhytnä-
köisyyden tai suorastaan piit-
taamattomuuden vuoksi.

Olen varma, että oikeat kas-
vit ja hedelmät löydetään, joi-
ta kannattaa nykypäivänä Suo-
messa kasvattaa, jotta se on 
liiketaloudellisesti kannatta-
vaa. Tässä selvittelyssä voisi-
vat auttaa myös Suomen Yrit-
täjät ja Kauppakamari sekä 
kaikki ne yhdistykset, jotka ko-
kevat omakseen Suomen kan-
san edun mukaisen toiminta-
kulttuurin, jossa kannattavaa 

liiketoimintaa tulee suosia ja tu-
kea, koska se johtaa tilantee-
seen, jossa verotusta voidaan 
keventää.

Velkaantuminen hallituksen 
tahtotilan mukaisesti johtaa ve-
ronkorotuksiin, se on varmaa, 
ja siitä on jo alkanut näyttöä il-
mestymään. Valtionvarainmi-
nisterikin vahvisti, että ”kiristyk-
set” tulevat viimeistään vuonna 
2022, ja käsitän hänen tarkoit-
taneen merkittäviä veronkoro-
tuksia.

Jos nyt kuitenkin itse kääri-
tään hihat ja tehdään kovasti 
työtä sen eteen, että löydetään 
porukalla turpeelle uusia inno-
vatiivisia käyttökohteita ja tuot-
teita sekä näihin liittyviä pal-
veluita, niin johan on ihme, jos 
ei asiaan löydy ratkaisuja. Meil-
lä on viljalti yksilöitä, jotka ovat 
tottuneet tekemään talkoohen-
gessä yhteiskunnan ja yhteisen 
hyvän eteen töitä pyyteettö-
mästi ja ilman omaa etua, joten 
koen, etteivät turvetuottajat ole 
tässä yksin.

Mitä enemmän löydämme eri 
toimialoille uusia innovaatioi-
ta, jotka ovat liiketaloudellises-
ti kannattavia, sitä nopeammin 
Suomi lähtee kasvuun ja elpyy 
itsestään, ilman EU:n elpymis-
paketin miljardien eurojen vel-
kavastuuta. Ja mitä useampi 
näistä innovaatioista ja innova-
tiivisista palveluista on sellaisia, 
jotka voidaan valjastaa myös 
vientiin, sitä voimakkaampi ja 
kestävämpi kasvu saadaan ai-
kaan.

Eiköhän kaikki kääritä hihat ja 
aleta joka kylässä ja kaupungis-
sa miettimään, miten voimme 
tehdä osamme! Me perussuo-
malaiset voimme olla se uudis-
tava ja käyntiin paneva voima, 
jota Suomi nyt tarvitsee.

Mikael Järvenkylä
keksijä ja tuotekehittäjä TEAT, 
YJEAT, Virkkala, Lohja

Sota on rauhaa, vapaus on orjuutta
POLITIIKKA on tavallaan ajatus-
ten taistelua, jota käydään hy-
vässä tapauksessa pääasiassa 
sanojen kautta. Tärkeässä roo-
lissa tässä näyttää olevan sa-
nojen merkityksen muokkaa-
minen tai ainakin yritys siihen. 
Tämän ovat varmasti monet pe-
russuomalaiset huomanneet 
rasisti-sanan sisällön notkeu-
desta. 

Kaukana ovat ne ajat, kun ra-
sisti tarkoitti syrjintää ulkoisen 
seikan takia. Nykyään sillä si-
valletaan varsinkin niitä, jotka 
vastustavat haitallista maahan-
muuttoa. Ja yleensä vieläpä nii-
den taholta, jotka vahtivat ih-
misten sukupuolta ja ihonväriä 
yritysten johdossa, mainoksis-
sa, leffoissa tai demokraattisissa 
elimissä, mutta tilanteen ironia 
jää heiltä luultavasti huomaa-
matta.

Vastaavaa Orwellin dystopi-
an matkimista näkee kaikkialla, 
missä suomalaisvastaiset puo-
lueet tuottavat tekstiä. Kun A-
studiossa kysyttiin poliitikoil-
ta, mistä he leikkaisivat, kertoi 
vasemmiston edustaja poista-
vansa listaamattomien yritysten 
osinkoverotuen. Siis suomeksi 

nostavansa veroja vielä lisää.
Kun perussuomalaisten nuo-

risojärjestö kysyi opiskelijoilta 
kokemuksia opettajien asiatto-
masta poliittisesti värittyneestä 
kiusaamisesta ja kommenteista, 
demarit, vihreät ja OAJ syytti-
vät perussuomalaisia instituuti-
oiden luottamuksen murtami-
sesta ja opettajien kimppuun 
hyökkäämisestä.

Kun hallitus lähettää miljar-
deja EU:lle kahliten meidät vel-
kavankeuteen ja siirtäen pää-
tösvaltaa pois Suomesta, kuvaa 
hallitus omassa esityksessään, 
että ”EU-tukirahat kasvattavat 
solidaarisuutta EU:n piirissä”.

Viimeisintä eurokriisipakettia 
yritetään kuvata hyväksi asiak-
si hehkuttamalla, että se vähä 
raha, mitä sieltä saadaan takai-
sin, voidaan sitten käyttää jo-
tenkin tosi hienosti, esimerkik-
si ilmastoa suojelevilla tavoilla. 
Ei sitten käynyt mielessä, että 
mitä jos ei olisi osallistuttu koko 
keksintöön ollenkaan, vaan ku-
lutettu itse koko rahamäärä jol-
lain erityisen hyvällä tavalla? 
Miksi vasta EU:sta takaisinpäin 
tuleva raha on niin erinomaista?

Sitten koronan hoitoon. Halli-

tuksella on ollut nyt yli vuosi ai-
kaa saada rajoille pakollista tes-
tausta ja karanteenia maahan 
saapuville. Kiinnostusta ei ole 
ollut. Kun tästä kysytään, hal-
litus piiloutuu sen taakse, että 
eduskunnalla ei ollut tahtoa. 
Mutta hallituksella on enem-
mistö eduskunnassa, joten hal-
litus voisi halutessaan vaikka 
heti järjestää tämän. Suomalai-
sille kyllä keksitään eristystä ja 
kieltoja ja ravintoloiden sulke-
mista.

Kun maan asioita korkeimmal-
la tasollakin hoidetaan näin ole-
mattomasti, 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 perussuo-
malaista, liity puolueen ja pai-
kallisosaston jäseneksi ja tule 
ehdokkaaksi itsekin. Laitetaan 
johtaville paikoille ihmisiä, jotka 
eivät puhu päinvastaista kuin 
tarkoittavat.

Lauri Karppi
kaupunginvaltuutettu, 
Vaasa
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