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KANSANEDUSTAJA Veikko Vallin 
toimii eduskunnan talousvaliokunnan 
valiokuntavastaavana, jäsenenä polii-
siasiain neuvottelukunnassa ja ener-
giayhtiö Fortumin neuvottelukun-
nassa sekä valtuutettuna Tampereen 
kaupunginvaltuustossa. Vahvasta 
maahanmuuttopolitiikan kritiikis-
tään tunnetulla Vallinilla on pitkäai-
kainen yrittäjätausta ja vankka talous-
osaaminen.

- Taustaltani olen palkansaaja ja
yrittäjä, tässä järjestyksessä. Ensin 
olin 15 vuotta palkansaajana useis-
sa eri ammateissa, ja sen jälkeen olen 
toiminut yrittäjänä yli 20 vuotta. Työ-
ura oli siis jo melko pitkä ja nyt mie-
lenkiintoni kohteena on ollut politiik-
ka reilut neljä vuotta, Vallin kertoo 
taustastaan.

Kroonisesti velassa elävä 
kaupunki kasvaa kieroon

Vuonna 1962 Tampereella synty-
nyt Vallin kävi kaikki koulunsa Tam-
pereella ja teki siellä suurimman osan 
työurastaankin. Joitakin vuosia hän 
työskenteli myös Ruotsissa, Virossa ja 
Portugalissa. Ulkomaankokemukset 
avasivat hänen silmiään siihen tosi-
asiaan, ettemme ehkä osaakaan kaik-
kea täällä Suomessa, vaikka ajatte-
lemme olevamme maailman parhaita 

Tampereen Perussuomalaiset ovat julkistaneet pormes-
tariehdokkaansa ja kuntavaaliohjelmansa. Tampere läh-
tee kuntavaalitaistoon täydellä sadan ehdokkaan listalla 
ja peräti kahden pormestariehdokkaan voimin. Tampe-
reen pormestariehdokkaat ovat kansanedustaja Veikko 
Vallin ja Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtaja Lassi Kaleva.

Tampereellakin samassa suhteessa 
väkimäärän kanssa. Haittamaahan-
muutto lisää ongelmia entisestään, 
eikä niitä ratkaista kiihdyttämällä vä-
estönkasvua, lisäämällä velkaantu-
mista, kasvattamalla kustannuksia il-
mastokiihkoilulla eikä hankkimalla 
lisää ongelmia rehellisten kaupunki-
laisten päänvaivaksi.

- Meillä ei ole varaa syytää rahaa
kaikkeen, mitä poliitikkojen päähän 
juolahtaa. On siis priorisoitava eli lai-
tettava asiat tärkeysjärjestykseen. 
Omalla tärkeyslistallani ikäihmiset 
ovat listan kärjessä. On tärkeämpää 
käyttää rajallista verokertymäämme 
vanhushoivaan kuin puiden istutuk-
seen keskelle katua pysäköintiruu-
tujen paikalle, kuten Tammelassakin 
tehdään, sanoo Vallin.

Koulukiusaaminen ja 
väkivalta kitkettävä 
kovin ottein

Ikäihmisten jälkeen tärkeimpiä Val-
linille ovat lapset ja nuoret. Heille on 
tarjottava turvallinen kouluympäris-
tö, jota eivät terrorisoi haittamaahan-
muuton ja syrjäytymisen seuraukse-

Stop haittamaahanmuutolle 
ja turhille ökyhankkeille

ja onnellisimpia. Vallinin poliittisen 
ajattelun ytimessä ovat talous, turval-
lisuus ja oikeudenmukaisuus.

- Taloudenpidossa olen samalla lin-
jalla kuin herra tasavallan president-
ti Sauli Niinistö. Kannatan siis mää-
rätietoista ja tiukkaakin talouskuria, 
enkä usko, että mikään kaupunki lo-
pulta menestyy, jos se elää massiivi-
sesti velaksi vuodesta toiseen. Pre-
sidentti Niinistö totesi Tampereen 
vierailullaan, että ”velkaantumisen si-
leä tie päättyy seinään.” Niin se lopul-
ta tekeekin, koska kroonisesti velaksi 
elävä kaupunki kasvaa kieroon. 

- Kaupunkienkin pitäisi siis elää
suunnilleen tulojensa mukaan eikä 
lähteä suuruudenhulluihin metropo-
lihankkeisiin, jotka johtavat verojen 
korotuksiin ja esimerkiksi ikäihmis-
ten palvelujen heikennyksiin. Kau-
punkien kasvattaminen ei ole itseis-
arvo. Ihmisten turvallisuus on. Nyt 
tuntuu, että tämä on unohdettu, Val-
lin kertoo.

Haittamaahanmuutto 
lisää ongelmia

Suurkaupungit ovat nykyisin vaa-
rallisia asuinpaikkoja, varsinkin nii-
den eriytyneet osat. Rikollisuus, 
asuinalueiden ja koulujen eriytymi-
nen ja monet muut ongelmat kasvavat 

Tampereen yrittäjätaustaiset pormestariehdokkaat:

na syntyneet nuorisojengit.
- Kaikki koulukiusaaminen ja väki-

valta on kitkettävä Tampereen kou-
luista niin kovin ottein kuin on tar-
ve. Mitään ongelmia ei saa piilotella. 
Vanhempia, lapsia ja opettajia on 
kuunneltava herkällä korvalla, Val-
lin esittää.

Ei yli-innokkaille 
ilmastotavoitteille

Lassi Kaleva on pitkäaikainen tam-
perelainen kaupunginvaltuutettu ja 
valtuustoryhmän puheenjohtaja. Hän 
on toiminut useissa keskeisissä tehtä-
vissä Tampereen kunnallispolitiikas-
sa ja luotsannut ryhmäänsä eteenpäin 
vuosien ajan. Kaleva on ammatiltaan 
yrittäjä ja koulutukseltaan humanis-
tisten tieteiden kandidaatti.

- Kumpi tahansa valitaankin, niin
kuntalaisilla on takuu siitä, että me 
emme kannata tietulleja, ruuhkamak-
suja tai autoilun keinotekoista vai-
keuttamista. Emme kannata kaupun-
gille tai kaupunkilaisille haitallisia, 
kalliita ja yli-innokkaita ilmastota-
voitteita. Emme kannata liha- tai mai-
tokieltoja päiväkoteihin, kouluihin tai 
vanhusten yksiköihin, Kaleva kertoo.

Ei haittamaahanmuutolle

Kaleva ei myöskään kannata segre-
gaatiota eli asuinalueiden eriyty-
mistä maahanmuuton seurauksena, 
eikä haittamaahanmuuttoa ylipää-
tään. Haittamaahanmuuttoa on Ka-
levan mukaan kaikki sellainen maa-
hanmuutto, joka luo vastaanottavalle 

”Meillä ei ole varaa 
syytää rahaa

kaikkeen, mitä 
poliitikkojen päähän

juolahtaa. On siis 
priorisoitava eli 
laitettava asiat 

tärkeysjärjestykseen.”

››

Tampereen perussuo-
malaiset pormestarieh-
dokkaat ovat valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja 
Lassi Kaleva ja kansan-
edustaja Veikko Vallin. 
Kumpikaan ehdokas ei 
kannata yli-innokkaita 
ilmastotavoitteita eikä 
haittamaahanmuuttoa.
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Valkoposkihanhet ovat tehneet kiusaa polvi-
järveläisen emolehmätilallisen Seppo Laaso-
sen säilörehunurmille jo vuodesta 2014 saakka, 
eikä hän ole asian kanssa yksin. Vaikka nyky-
ään valkoposkihanhia saa periaatteessa kar-
kottaa myös ampumalla ainakin syksyllä, on 
lupien käsittely käytännössä jäänyt byrokrati-
an rattaisiin niin, että lupien saavuttua hanhet 
ovat jo tulleet ja menneet.

”Hanhia saa pyytää nätisti poistumaan,
kunhan ei kovasti huuda”

VALKOPOSKIHANHIEN 
parvet ovat jokavuotinen rie-
sa keväisin ja syksyisin maan-
viljelijä Seppo Laasosen re-
hunurmilla. Linnut tietysti 
syövät nurmen, mutta vielä 
pahempana ongelmana Laa-
sonen pitää sitä, että ne myös 
sotkevat sen ulosteillaan, 
mikä tuo karjankasvatukseen 
todellisen salmonellariskin.

- Tilanne on sinänsä älytön,
kun viljelijällä on voimak-
kaasti sitovat täydentävät eh-
dot, joiden mukaan lintujen 
ulosteiden pääsy rehuun pi-
täisi estää nimenomaan sal-
monellariskin takia. Siitä tu-
lee pieni paradoksi, Laasonen 
pohtii.

Pehmeistä 
karkotuskeinoista ei 
merkittävää hyötyä

Vuonna 2020 Seppo Laaso-
nen oli 46 tilan yhteisluvan 
hakija Polvijärvelle valkopos-
kihanhien karkottamiseksi 
sen jälkeen, kun lupien hank-
kiminen kävi mahdolliseksi. 
Haetun luvan piti antaa mah-
dollisuus käytännössä kaik-
keen karkotustoimintaan 
hengiltä ampumista myöten.

- Pehmeämmistä karkotus-
toimista ei ole merkittävää 
hyötyä, koska tärkeintä oli-
si saada valkoposkihanhille 
ihmisarkuus, ja ampuminen 
on ainoa keino siihen. Kun 
tuollainen hanhiparvi menee 
pellolle, niin ne pitävät pa-

yhteiskunnalle turvallisuus-
uhkia tai huomattavia kuluja.

- Johtaminen on joukkue-
peliä, jossa minun tehtävä-
ni pormestarina on toimia tii-
min valmentajana. Katson, 
että jokainen joukkueen jäsen 
on omassa, oikeassa paikas-
saan kykyjensä mukaan. Ja 
että jokainen joukkueen jäsen 
saa tukea, sparrausta, koulu-
tusta ja ohjausta oman tar-
peensa mukaisesti. Pormes-
tarina valvon, että valtuuston 
asettamat ja johtoryhmässä 
hyväksytyt tavoitteet saavu-
tetaan ja että joukkue tekee 
säännöllisesti maaleja, Kale-
va sanoo.

Motivoitunut 
henkilöstö on 
kaupungin voimavara

Kalevan visiossa Tampe-
re on luovien ihmisten kau-
punki, joka katsoo tulevai-
suuteen, mutta pitää huolta 
myös nykyisistä asukkaistaan 
ja alueellaan toimivista yri-
tyksistä. Kaupunkia ei tule 
rakentaa nykymuodin mukai-
sesti 30 vuoden päähän, vaan 
kaupunkia tulee tehdä ny-
kyisille tamperelaisille, joi-
den hyvinvointi on Kalevan 
korkein prioriteetti, Kaupun-
kia on tehtävä myös nykyisin 
alueella toimiville yrityksil-
le työpaikkojen säilyttämisen 
varmistamiseksi.

- Henkilöstö tulee nähdä
kaupunkimme voimavara-
na. Opettajat, insinöörit, sai-
raanhoitajat ja monet muut 
ammattilaiset mahdollis-
tavat kaupungin ja meidän 
kaikkien arjen sujuvuuden. 
Motivoitunut henkilöstö on 
kaupungin voimavara. Por-
mestarina edesautan henki-
lökunnan työhyvinvointia ja 
työkykyä käytettävissä olevil-
la työkaluilla myös ottamalla 

mallia eri puolilla Suomea 
olevista toimivista käytän-
nöistä, Kaleva kertoo.

Yhteydenpito 
kuntalaisiin olennaista

Kaleva tunnistaa Tampe-
reen upean historian sata-
ma- ja veneilykaupunkina 
osana Tampereen veto- ja 
pitovoimaa. Pormestari-
na hän pitäisi huolta siitä, 
että veneilyn ja satamatoi-
minnan edellytykset säi-
lyvät myös jatkossa. Rau-
haniemen kansankylpylä 
tarvitsee kipeästi remontin 
ja päivityksen palvellakseen 
asukkaitaan myös tulevai-
suudessa. 

Pormestarina Kaleva edis-
täisi myös maalaisjärjen 
käyttöä pysäköintivirhe-
maksujen kirjoittamisessa.

- Yhteydenpito kuntalai-
siin on olennainen osa por-
mestarin tehtävän hyvää 
hoitoa. Mikäli saan kunta-
laisten luottamuksen, ja mi-
käli minut valitaan Tampe-
reen pormestariksi, tulen 
käyttämään aktiivisesti ny-
kyaikaisia viestintävälinei-
tä tiedottaakseni suoraan 
kuntalaisille ajankohtaisis-
ta asioista. Kanava on kak-
sisuuntainen. Myös minul-
le pormestarina voi laittaa 
viestiä yhteiseen kaupun-
kiimme liittyen, Kaleva lu-
paa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

”Yhteydenpito 
kuntalaisiin

on olennainen 
osa pormestarin
tehtävän hyvää

hoitoa.”

”Pehmeämmistä 
karkotus-
toimista

ei ole 
merkittävää

hyötyä.”

››

rikymmentä metriä välimat-
kaa, jos menet sinne kävele-
mään. Pelkkää läsnäoloa ne 
eivät lähde karkuun, Laaso-
nen kertoo.

Hanhet tulivat ja 
menivät ennen 
ampumislupaa

Lupa myönnettiin viimein 
2.10.2020, mutta kohti ampu-
minen kiellettiin siihen saak-
ka, kunnes ammuttuihin lin-
tuihin kiinnitettävät merkit 
saapuisivat. Merkkien avul-
la valkoposkihanhet voitaisiin 
tunnistaa luvallisesti ammu-
tuiksi. Merkkien saapuminen 
kesti 1,5-2,5 viikkoa, ja valko-
poskihanhet ehtivät lähteä jo 
ennen kuin ampumista pääs-
tiin edes kokeilemaan.

- Syysluvassa oli vielä olen-
naista se, että keväälle ei an-
nettu lainkaan lupaa ampu-
miseen eikä voimakkaiden 
äänikarkotteiden käyttämi-
seen, jotta ranta-alueilla pe-
sivät sorsalinnut eivät häi-
riintyisi. Käytännössä siis saa 
mennä käsiä heiluttelemaan 
pellolle ja pyytää nätisti pois-
tumaan, kunhan ei kovasti 
huuda, Laasonen naurahtaa.

Hakemukset juuttuivat 
byrokratian rattaisiin

Laasonen päätti lähteä ha-
kemaan keväälle kohdennet-
tuja karkotuslupia kaikille 

keinoille. Hän istui pari päi-
vää koneen äärellä ja rustasi 
perustelulomakkeen liitteek-
si karkotuslupahakemuk-
seen sekä kannustusviestin 
muille alueen viljelijöille, jot-
ta mahdollisimman moni läh-
tisi hakemaan lupia. Loma-
ke kannustusviesteineen lähti 
maaseutusihteerien kautta ja-
keluun koko Itä-Suomeen. 
Helmikuuhun mennessä lu-
paa olikin hakenut pelkästään 
Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukselta yli 200 tilaa.

- Siitä oli silloin Maaseudun
Tulevaisuudessakin juttu. Sil-
loin jo ilmoitettiin, ettei Var-
sinais-Suomen ELY-keskus 
ehdi käsitellä edes sisällä jo 
olevia hakemuksia ennen ke-
vättä. Tämän pohjalta Mauri 
Peltokangas teki 5.2. kirjal-
lisen kysymyksen ympäristö-
ministeri Krista Mikkosel-
le siitä, miten hallitus aikoo 
huolehtia resurssien riittä-
vyydestä, että luvat saatai-
siin ennen kevättä, Laasonen 
kertoo.

Luonnonsuojelulaki 
vai elinkeinojen 
turvaaminen?

Kun Laasonen jätti oman 
hakemuksensa 13.12.2020, il-
moitettiin käsittelyajaksi 3-4 
kuukautta. Perjantaina 12.3. 
Laasonen kysyi asiaa ELY-
keskukselta, josta nyt ilmoi-
tettiin käsittelyajaksi noin 
viisi kuukautta. Se tarkoit-
taa, että jos hakemus on jätet-

Valkoposkihanhet maanviljelijöiden riesana:

Valkoposkihanhet aiheuttavat 
tuhoja viljapelloilla.

Kansanedustaja 
Veikko Vallin haluaa 
Tampereesta turvalli-
sen kaupungin.

Yrittäjänä toimiva 
Lassi Kaleva luottaa 
kaupungin osaavaan 
henkilöstöön.
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Järjestökenttä takaisin!

■ KOLUMNI

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

”Hanhia saa pyytää nätisti poistumaan, 
kunhan ei kovasti huuda”

ty joulukuussa, tulee päätös 
toukokuun puolenvälin tie-
noilla. Jos siihen tulee päälle 
vielä valitusaika, niin sitten 
ollaan jo kesäkuun puoles-
savälissä, jolloin hanhet ovat 
tulleet ja menneet jo.

- Petri Huru on pitänyt
eduskunnan isossa salis-
sa esillä kohdentamista ha-
kemuspohjan tiimoilta niin, 
että lupaa haetaan nyt tilojen 
toiminnan, rehuomavarai-
suuden ja rehuhygienian tur-
vaamiseksi, kun aikaisemmin 
sitä haettiin vain vahinkojen 
torjumiseksi. Nyt koeponnis-
tetaan se, kumpi on tärkeäm-
pää, luonnonsuojelulaki vai 
tilojen, yrittäjien ja elinkei-
non turvaaminen, sanoo Laa-
sonen.

Turvesuon 
muuttaminen 
nurmipelloksi 
kestää viisi vuotta

Maa- ja metsätalousminis-
teriö on ollut keskustan hal-
lussa vuodesta 2015 lähtien. 
Maa- ja metsätalousvalio-
kunnan puheenjohtajuutta 
se on pitänyt hallussaan vuo-
desta 2011. Koko sinä aika-
na on maatalouden kannat-
tavuus jatkuvasti tippunut. 
Laasosta pelottaa nykyinen 
hallituspohja, sillä vihervou-
hotus saattaa tehdä pahaa 
jälkeä maataloudelle. Vaik-
ka ympäristötoimia markki-
noidaan viljelijöille ansain-
tamahdollisuuksina, ne eivät 
tosiasiassa palvele kuin nä-
ennäisviljelijöitä, joilla ei ole 
mitään tekemistä ruoantuo-
tannon kanssa.

- Kun on ollut puhetta sii-
täkin, että entisiä turvesoita 
muutettaisiin hanhipelloiksi, 
niin kukaan ei ole varmaan 
huomannut Mikkoselle ker-
toa, että raa’an turvesuon 

muuttaminen nurmipellok-
si kestää viisi vuotta ja vaatii 
aivan jumalattomat panos-
tukset. Se on viiden vuo-
den projekti ennen kuin tur-
vesuopohja kasvaa sellaista 
nurmea, jota hanhet haluai-
sivat syödä, Laasonen huo-
mauttaa.

Miten pitkälle voidaan 
luonnonsuojelualueen 
rajat venyttää?

Äänikarkotteiden käyttä-
misen kieltäminen karkotus-
keinoina luonnonsuojelu-
alueiden ja Maali-alueiden 
läheisyydessä kevätkarko-
tuksen yhteydessä tuli yl-
lätyksenä maanviljelijöille, 
varsinkaan kun Maali-alu-
eet eli maakunnallisesti tär-
keät lintualueet eivät edes 
ole laissa määriteltyjä luon-
nonsuojelualueita, vaan pai-
kallisten lintuyhdistysten 
merkittäviksi lintualueiksi 
nimeämiä alueita. Toisaalta 
luonnonsuojelualueidenkin 
rajat tuntuvat venyvän loput-
tomiin.

- Täällä Polvijärvelläkin on
Natura-alue, joka on met-
sää. Eräällä kaverilla on pelto 
Natura-alueen lähellä, jonka 
vuoksi karkotustoimet kiel-
lettiin sillä pellolla. Hullua 
siinä on, että pelto on kool-
taan 55 hehtaaria, ja pellon 
uloimpaan reunaan on Natu-
ra-alueen rajalta matkaa tois-
ta kilometriä. Herää kysy-
mys, miten pitkälle voidaan 
luonnonsuojelualueen vaiku-
tusta venyttää? Eikö rajat ole 
sitä varten, että luonnonsuo-
jelualue loppuu tähän? Laa-
sonen ihmettelee.

Mikkosen tiedot eivät 
olleet ajan tasalla

Kansanedustaja Mauri Pel-

tokangas kysyi 5.2. ympäris-
töministeri Mikkoselta, mi-
ten hallitus aikoo varmistaa 
karkotuslupien nopeamman 
käsittelyn Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksessa ennen han-
hien kevätmuuttoa ja miten 
varmistetaan, ettei tulevi-
en hanhivahinkokorvausten 
maksatus veny kohtuutto-
man pitkäksi. Ympäristömi-
nisteri Mikkosen 9.3. kirja-
tussa vastauksessa esitetään 
käsittelyaikojen lyhentyneen 
3,7 kuukaudesta 0,5 kuukau-
teen. 

Kansanedustajat Peltokan-
gas, Huru ja Sheikki Laakso 
tiedustelivat asiaa myös Var-
sinais-Suomen ELY-keskuk-
sen luonnonsuojeluyksikön 
ylitarkastaja Maria Wester-
manilta, jonka mukaan kä-
sittelyssä olevien asioiden 
käsittelyaika tulee olemaan 
vielä useita kuukausia. Kos-
ka Mikkosen ja ministeriön 
tiedot eivät olleet ajan tasal-
la, tekivät kansanedustajat 
Peltokangas, Huru ja Laak-
so asiasta vielä jatkokysy-
myksen.

- Aikooko hallitus ja milloin
lisätä henkilötyövoimaa Var-
sinais-Suomen ELY-keskuk-
selle riittävästi lupaustensa 
mukaisesti, jotta ruuhkautu-
neet ja kiireelliset poikkeus-
luvat saadaan käsiteltyä en-
nen kuin valkoposkihanhien 
kevätmuutto on ohi ja elin-
keinonharjoittajien pellot 
jälleen kerran tuhottu? Mi-
ten hallitus aikoo pitää huo-
len siitä, että ministeriöiden 
vastaukset kirjallisiin kysy-
myksiin vastaavat todellista 
käsillä olevaa aikaa ja tilan-
netta? kansanedustajat ky-
syivät.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA 
PS ARKISTO

ONKO Suomen ihmisoikeustilanne vaikea? Voidaanko ilmas-
tonmuutostavoitteet ja talouskasvu yhdistää? Tarvitseeko Suo-
mi lisää ulkomaista halpatyövoimaa? Jos asiaa kysytään aamu-
televisiossa vierailevilta asiantuntijoilta, niin vastaus on ainakin 
silloin kyllä, kyllä ja kyllä. 

Kun Suomen Perusta -ajatuspaja julkaisee Tilastokeskuksen 
dataan perustuvia tutkimuksia maahanmuuton kustannuksis-
ta, niin valtamedia joko vaikenee tutkimukset kuoliaaksi tai etsii 
kissojen ja koirien kanssa jostain maaseutuyliopistosta tutkijan, 
tai paremman puutteessa minkä lie media-asiantuntijan, joka 
pyrkii kyseenalaistamaan tutkimuksen johtopäätöksiä.

Kritiikki on hyvästä, ja esitettyjä tutkimuksia ja aloitteita tu-
leekin haastaa. Kellossa on kuitenkin silloin toinen ääni, kun 
toimittajien omat lempilapset ovat äänessä.

Amnesty Internationalin uusinta vuosikatsausta esiteltiin hil-
jattain televisiossa, ja järjestön edustajan mukaan Suomen ih-
misoikeustilanne on vaikea. Muun muassa pakolaisten oikeuk-
sissa oli ongelmia, ja sosiaaliturvan heikko taso oli järjestön 
mukaan ihmisoikeusloukkaus.

Jos Suomessa sosiaaliturvan taso on ihmisoikeusloukkaus, 
niin mietityttämään jäi, missä päin maailmaa ihmisoikeudet 
voisivat sitten olla asian suhteen paremmalla tolalla?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on myös ollut aktiivi-
nen, ja se julkaisi hiljattain selvityksen, jonka mukaan ilmasto-
tavoitteiden ja talouskasvun yhdistäminen on täysin mahdollis-
ta, sillä ilmastotavoitteet vaativat HIRVEÄSTI investointeja, ja 
investoinnit taas luovat talouskasvua.

Vähemmälle huomiolle yhtälössä jäi se, miten investoinnit vai-
kuttavat velkaantumiseen ja verotukseen. Tai se, mistä muis-
ta investoinneista vihreät investoinnit ovat pois. No, mitäs pie-
nistä.

Suuryrityksiä edustavat lobbarit Elinkeinoelämän keskuslii-
tosta, Etlasta, Elinkeinoelämän valtuuskunnasta tai Keskus-
kauppakamarista ovat taas lähes päivittäin mediassa hokemassa 
sitä, että Suomi ei selviä ilman työperäisen maahanmuuton li-
säämistä – eli ulkomaista halpatyövoimaa.

Työvoimapula on edellä mainittujen etujärjestöjen mukaan 
huutava, vaikka yhä useampi suomalainen on kilometritehtaalla 
ja duunarityöt katoavat vauhdilla teknologian kehittyessä sekä 
”vihreän siirtymän” myötä.

Ammattiyhdistysliikkeestä ei taas ole vastusta elinkeinoelä-
män lobbareille, ja se on kiinnostunut suomalaisen duunarin 
aseman sijaan enemmän feministisestä intersektionaalisuudesta 
ja kansainvälisestä solidaarisuudesta, tai pahimmillaan se lähtee 
mukaan huutoon uhkaavasta työvoimapulasta.

Punavihreä media on tunnettu ongelma. Toinen ongelma on 
suomalaisen yhteiskunnan vahva järjestökenttä, joka on huo-
noissa käsissä.

Instituutiot täytyy vallata takaisin. Tulevissa kuntavaaleissa 
voidaan kuntien valtuustojen lisäksi vaikuttaa myös Kuntaliiton 
ja Kuntien eläkevakuutuslaitoksen Kevan valtuuston kokoonpa-
noon – molemmat merkittäviä vaikuttajia.

Ammattiyhdistyspuolella Tehyssä käytiin juuri liittovaa-
lit, joissa perussuomalaisilla oli ensimmäistä kertaa oma lista. 
Olemme suurin puolue sekä duunarien että yrittäjien keskuu-
dessa, joten myös yrittäjäjärjestöissä olisi tilausta perussuoma-
laiselle suunnanmuutokselle.

Suomessa on yli satatuhatta yhdistystä. Jokainen suomalai-
nen kuuluu keskimäärin kolmeen yhdistykseen. Vaikuttamisen 
paikkoja onkin paljon, olivat sitten kyseessä opiskelijajärjestöt, 
seurakunnat, osuuskunnat tai ammattiin liittyvät etujärjestöt.

Otetaan Suomi takaisin – järjestö järjestöltä.

“Tilanne on 

älytön.”

Maanviljelijä Seppo 
Laasonen toivoo 
hallitukselta pikai-
sia toimia hanhion-
gelmaan.
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Vihdin Perussuomalaiset tekivät Kuoppanum-
men koulukeskukselle koulun pyynnöstä lahjoi-
tuksen, jotta vähävaraiset lapset saisivat syödä 
koulussa ilmaisen aamupalan. Aivan kaikkia tem-
paus ei kuitenkaan lämmittänyt, sillä muutama 
paikallispoliitikko demarien, keskustan ja vihrei-
den listoilta pahoitti mielensä.

Vihervasemmisto-
poliitikot pahoittivat 
mielensä

ASIA sai alkunsa jo vuoden 
2020 helmikuussa, kun pai-
kallisessa Luoteis-Uusimaa-
lehden artikkelissa Kuoppa-
nummen koulukeskuksen 
rehtori Markku Tolvanen 
kertoi koulun olevan etsimäs-
sä sponsoria, joka rahoittai-
si tarvittaessa niiden lasten 
ruokailun, joilla ei ole varaa 
maksaa yhtä euroa koulun aa-
mupalasta. Jutussa kerrottiin 
myös, että läheskään kaik-
ki lapset eivät syöneet ollen-
kaan aamupalaa kotona.

- Ajattelimme, että kun nyt
emme pääse turuille emmekä 
toreille, niin tässä olisi meille 
hyvä avustuskohde. Olemme 
järjestäneet vastaavanlaisia 
tempauksia aikaisemmin-
kin, esimerkiksi joulukasseja 
vähävaraisille. Tammikuus-
sa kävimme puhdistamas-
sa kuntaportaita lumesta. Se 
on näin korona-aikana ol-
lut omalle porukallekin kivaa 
puuhaa, kun ei toreille pääse 
makkaralle eikä muutenkaan, 
kertoo Vihdin Perussuoma-
laisten varapuheenjohtaja 
Samppa Granlund.

Koulussa lahjasta
 ilahduttiin

Vihdin Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Kari Rastas 
kävi 16.3. tänä vuonna anta-
massa yhdistyksen puoles-
ta lahjoituksen, jonka kou-
lun puolesta vastaanottivat 
rehtori Markku Tolvanen ja 
palveluvastaava Kirsi Jala-
va. Lahjoitus otettiin hyvin 
vastaan, ja rehtori Tolvanen 
kertoi, että sillä saatiin pi-
demmäksi aikaa turvattua vä-
hävaraisten lasten aamiainen 

Vihdin Perussuomalaiset auttoivat vähävaraisia lapsia

Kuoppanummen koululla.
- Puhutaan kolminumeroi-

sesta summasta, sanotaan 
vaikka näin. Loppujen lo-
puksi aika pienillä summil-
la pystytään auttamaan tä-
mänkaltaisissa asioissa. 
Mielestämme tämä oli hie-
no idea kaikille, ja halusimme 
haastaa vähän muitakin puo-
lueita osallistumaan. Meil-
lä on aiemminkin vastaavien 
tempausten yhteydessä ollut 
tapana mainita jossain, että 
näin on tehty, Granlund sa-
noo.

Vihervasemmisto 
ei ilahtunut

Palaute oli kuitenkin kaik-
kea muuta kuin ilahtunut-
ta Facebookin ”Vihti – Poli-
tiikka” -keskusteluryhmässä, 
jossa tietyt paikallispoliitikot 
erityisesti demareista, mutta 
myös keskustan ja vihreiden 

listoilta, hyökkäsivät raivok-
kaasti Vihdin Perussuoma-
laisia vastaan. Jotkut jopa 
vihjailivat, että lakeja olisi ri-
kottu, kun poliittinen yhdis-
tys tällaiseen toimintaan läh-
tee ja koulu kerää rahaa.

- Alun perin jotkut epäili-
vät, onko koulu edes pyytänyt 
apua. Hirveästi keskustelua 
herätti, miten vähävaraisuus 
määritellään, onko koulun 
sopivaa ottaa rahaa vastaan 
meidän yhdistykseltämme 
ja onko vanhemmilta kysyt-
ty lupaa, mitä pidän aika uto-
pistisena kommenttina. Oli 
syytöksiä moraaliposeerauk-
sesta, ja joku jopa kysyi, pi-
tääkö kaikkien puolueiden 
järjestää kansalle sirkushu-
veja. Sitä pidän itse kaikkein 
törkeimpänä palautteena, 
Granlund hämmästelee.

Väärä puolue auttoi

Granlundin mukaan Vih-
din Perussuomalaisia vas-
taan hyökänneet tahot olivat 
tiettyjä henkilöitä demarien, 
keskustan ja vihreiden ryh-
mistä, jotka usein ennenkin 
ovat ottaneet paikallisyhdis-
tyksen kohteekseen vastaa-
vissa tilanteissa. Toisille tun-
tuu ottavan koville, jos ”väärä 
puolue” auttaa esimerkiksi 
vähävaraisia lapsia.

- Onhan tällainen pieni vas-
tarinta vähän kannustavaa-
kin, mutta on silti vähän 
törkeää, että yksi puolue nos-
tetaan tikunnokkaan hyvän-
tekeväisyydestä. Sellaisesta 
soisi jo pikkuhiljaa päästävän 
eroon. Vihervasemmistopuo-
lueet ovat vähän karnevaa-
lipuolueita, jotka lähesty-
vät itse kaikkea hyvän kautta, 
mutta eivät soisi sitä muille. 
Olen usein ihmetellyt, miksi 
he ovatkaan kaikessa suvait-
sevaisuudessaan niin suvait-
semattomia, Granlund pohtii.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO

Vihdin Perussuomalaisten 
varapuheenjohtaja Samppa 
Granlund on hämmentynyt sii-
tä, miksi vähävaraisten lasten 
auttaminen herättää somerai-
voa vihervasemmistopoliiti-
koissa, joiden mielestä moinen 
touhu on vain ”sirkushuveja 
kansalle”.

Vihdin Perussuomalaisten puheenjohtaja Kari Rastas kävi antamassa yhdistyksen puolesta lahjoituk-
sen, jonka koulun puolesta vastaanottivat rehtori Markku Tolvanen ja palveluvastaava Kirsi Jalava.

Maailma tulee kohta Helsinkiin 
kylään, sinä maksat

Kiusaamistilanteiden estämiseen 
tarvitaan erityiskampanjaa

Tero Kokko Kuusamon 
Perussuomalaisten johtoon

SOSIAALI- ja terveyslautakun-
nan jäsen Aleksi Niskanen (ps.) 
on tyrmistynyt lautakunnan 
päätöksestä, jossa lautakun-
ta esittää, että Helsingin kau-
pungin olisi tarjottava hätä-
majoitusta ympäri vuoden sitä 
tarvitseville henkilöille yhden-
vertaisesti ja riippumatta kan-
salaisuudesta. Mikäli päätös 
hyväksytään kaupunginval-
tuustossa, tämä avaa Niskasen 
mukaan Pandoran lippaan tie-
tyntyyppiselle elintasosiirtolai-
suudelle:

- On järkyttävää jälleen kerran 
todeta se vakava tosiasia, miten 
vastuutonta politiikkaa viherva-
semmisto harjoittaa Helsingis-
sä. Yhteisiä verorahojamme ol-
laan nyt laittamassa Helsingin 
taloudelle haitallisen maahan-
muuton vetotekijöiden lisäämi-
seen, Niskanen jyrähtää.

Niskanen teki kokouksessa 
vastaehdotuksen, jolla lauta-
kunta ei olisi kannattanut tätä 
Katju Aron ja 19 muun valtuu-
tetun aloitetta. Niskasen vasta-
ehdotus ei saanut kannatusta, 

ja hän jätti päätöksestä eriä-
vän mielipiteen. Niskasen mu-
kaan vihervasemmiston linja on 
ollut jo pitkään koko Helsingin 
muuttaminen globaaliksi sosi-
aalitoimistoksi. Tältä osin Nis-
kanen ei ole yllättynyt heidän 
politiikastaan. Sen sijaan ko-
koomuksen toiminta ihmetyt-
tää Niskasta:

- Kokoomus ratsastaa vastuul-
lisen talouspolitiikan puoluee-
na. Kokoomus ei kuitenkaan 
kannattanut vastaehdotusta-
ni, joten se hyväksyi eilisessä 
kokouksessa vihervasemmis-
ton hyysäyspolitiikan. Äänestä-
jien on hyvä tietää, että ainoas-
taan perussuomalaiset ympäri 
Suomen kuntia vastustavat hei-
dän kotikuntiensa muuttumista 
globaaleiksi sosiaalitoimistoik-
si. Muutos vastuullisempaan ta-
louspolitiikkaan tapahtuu vain 
äänestämällä perussuomalaisia 
tulevissa kuntavaaleissa.

Perussuomalaisten Helsingin 
valtuustoryhmä

LAHDEN Perussuomalaiset ry 
on huolestunut nuorten kes-
kuudessa ja koulutyön yhtey-
dessä tapahtuvista kiusaami-
sista, jotka äärimmillään vievät 
väkivaltatilanteisiin. Koulu-
kiusaamiseen on pystyttävä 
puuttumaan jo sen varhaisvai-
heessa, ja kaikkeen koulukiu-
saamiseen on suhtauduttava 
riittävällä vakavuudella. Kiusaa-
mistilanteiden esiintuonnin ko-
rostaminen on tärkeä väline 
kiusaamisen ehkäisyssä.

Lahden Perussuomalaiset ry 
katsoo, että myös Lahdessa kiu-
saamisen varhaisen puuttumi-
sen työohjelmaan on lisättävä 

erityiskampanja, jossa ovat mu-
kana koulumaailma, koululais-
ten vanhemmat ja viranomai-
set. Kampanjaa tarvitaan, jotta 
kiusaamisen vakavuus ja joh-
dannaisseuraukset voidaan tuo-
da riittävässä määrin esiin.

Koulumaailmassa ei saa esiin-
tyä ajatuksia, että jokaisessa 
koulussa kiusataan jonkin ver-
ran. Lahden Perussuomalaiset 
ry toteaa, että kiusaamisesta ei 
saa tulla lasten ja nuorten kes-
kuudessa rutiinia, johon puutu-
taan ja josta järkytytään vasta 
ääritilanteissa.

Lahden Perussuomalaiset ry

KUUSAMON Perussuomalai-
set ry:n kevätkokous valitsi yksi-
mielisesti loppuvuodeksi 2021 
puheenjohtajakseen Tero Ko-
kon. Kokko on luotettava ja var-
ma perussuomalainen toimija, 
jolta löytyy tarvittava järjestö-
kokemus yhdistyksen pyörittä-
miseen.

Samalla hallitusta täydennet-
tiin Esko Törmäsellä, jolla on 
myös pitkä tausta yhdistyksen 
vetämisestä. Muuten hallituk-
sessa pysyvät jo viime vuoden 
syyskokouksessa valitut toimi-

jat. Hallitus on nyt täysin toi-
mintakykyinen.

Uusi puheenjohtaja toteaa:
- Nyt on hyvä lähteä tällä jou-

kolla tekemään vaalityötä koh-
ti kesäkuun kuntavaaleja, ja 
ehdokashankinta jatkuu vie-
lä toukokuun alkuun asti. Ter-
vetuloa ehdokkaaksi tekemään 
muutosta Kuusamon paikallis-
hallintoon.

Kuusamon Perussuomalaiset ry:n 
hallitus

Hyvä perussuomalaisten jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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Perussuomalaisen politiikan 
suosio jatkuu Hyvinkäällä

Hämeenlinnan Perussuomalaiset 
muutti uuteen toimistoon

Keskustan ääniharava siirtyi 
perussuomalaisiin

HYVINKÄÄLLÄ perussuoma-
laisen politiikan suosion kasvu 
jatkuu. Viimeksi kuntavaaleissa 
perussuomalaisilla oli 23 omaa 
ehdokasta plus kaksi sitoutu-
matonta, ja paikallisyhdistys sai 
6 paikkaa valtuustoon. Tällä ker-
taa listalla oli 8.3. mennessä jo 
59 perussuomalaista nimeä, ja 
koska listoja voi vielä täydentää, 
uskovat Hyvinkään Perussuo-
malaiset saavansa vielä monta 
nimeä mukaan.

- Aiemmin pidimme haamura-
jana 50 nimen listaa eli ehdok-
kaiden määrän tuplaamista. Nyt 
haaveena on 76 nimeä - eli täysi 
lista 4.5. mennessä. Tavoitteena 
on myös yli tuplasti enemmän 

paikkoja valtuustoon, toteaa 
puheenjohtaja Henri Perälahti.

- Viimeksi kuntavaaleissa Hy-
vinkäällä saimme 12,9 % äänis-
tä, kun Uudenmaan keskiarvo 
oli 9,5 % ja valtakunnallises-
ti saldo oli 8,8 %. Kesäkuussa 
odotamme täällä Hyvinkäällä 
kuntavaaleissa huippusaalista. 
Hyvinkää on ollut yksi Uuden-
maan perussuomalaisimmista 
kunnista viime aikoina. Tulkaa 
mukaan uuteen nousuun! Pi-
dämme menestyksen peukkuja 
myös teille muille!

Hyvinkään Perussuomalaiset ry
Toni Rintala (1. varavaltuutettu, 
kuntavaaliehdokas)

PERUSSUOMALAISTEN toimis-
to muutti Hämeenlinnassa paa-
lupaikalle aivan ydinkeskustaan 
torin laitaan Raatihuoneen vie-
reen. Uusi 36 neliön toimisto 
palvelee ahkerassa kokouskäy-
tössä myös Hämeen PS-naisten 
ja -nuorten yhdistyksiä. Keskei-

sestä sijainnista on tietysti hyö-
tyä myös vaalityön aikana, kun 
markkinatapaamisia ei voi enti-
seen tapaan järjestää.

Kanta-Hämeen 
Perussuomalaiset ry

SUONENJOEN monien kunta-
vaalien ääniharava Pekka Kaup-
pinen on hyväksytty perussuo-
malaisten sitoutumattomaksi 
kuntavaaliehdokkaaksi.

Pekka Kauppinen on eronnut 
keskustapuolueesta. Perustee-
na hän kertoo, että perussuo-
malaiset vastaavat paremmin 
hänen ajatuksiaan ja arvomaa-
ilmaansa.

Kauppinen siirtyy keskustan 
valtuustoryhmästä perussuo-
malaisten Suonenjoen valtuus-
toryhmään sitoutumattomana 
jäsenenä.

Suonenjoen Perussuomalaiset ry Einari Rautio

Hyvinkään Perussuomalaisten suosion kasvu Hyvinkäällä jatkuu. 
Tällä kertaa tavoitteena on täysi 76 nimen lista 4.5. mennessä. 
Kuva: Janne Parkkonen. Kuvan editointi: Toni Rintala.

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

HÄMEENLINNA
Kanta-Hämeen Perussuomalai-
set ry:n jäsenistöä kehotetaan 
varautumaan sääntömääräisten 
kokousten järjestämiseen etä-
nä tietoverkossa. Kutsu Teams-
kokoukseen julkaistaan tällä 
palstalla sääntöjen mukaisesti. 
Puolueen internet-sivustolla an-
netaan seikkaperäiset ohjeet sii-
tä, miten jäsenet voivat ottaa 
käyttöön tarvittavan Microsoftin 
Teams-applikaation seuraavas-
sa osoitteessa: https://www.pe-
russuomalaiset.fi/etakokousvin-
kit-ohjeet/

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 29.4. klo 18 
etäkokouksena Microsoft Teams 
-yhteydellä. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Linkki toimi-
tetaan jäsenille ilmoittautumisen 
perusteella. Ilmoittautumiset vii-
meistään 28.4.2021 osoitteeseen 
martti.munne@kerava.fi tai puh. 
040 582 9095. Tervetuloa!

VAKKA-SUOMI
Vakka-Suomen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään etäkokouksena 
torstaina 29.4. klo 19. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Kokoukseen voi ilmoittautua 
pyytämällä Teams-kokouslinkin 
sähköpostilla osoitteesta kari.sal-
minen@lh.nousiainen.fi viimeis-
tään 28.4. Tervetuloa.

OULAINEN
Oulaisten Perussuomalaisten 
kevätkokous järjestetään per-
jantaina 30.4. klo 18 kaupun-
gin valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä joh-
tokunnan varajäsenyyden uusi 
valinta. Kaikki kuntavaaliehdok-
kaat paikalle tiedotusasioiden 
vuoksi. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 2.5. klo 15 
Liedon kunnantalolla ja Teamsis-
sa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa vaikutta-
maan!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
2.5. klo 18 etäkokouksena. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Jäsenille lähetetään ko-
kouslinkki sähköpostilla 30.4. 
Tervetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään torstaina 6.5. klo 
19 Sonkajärven kunnantalolla 
(Rutakontie). Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 

pidetään lauantaina 8.5. klo 18 
ensisijaisesti Teams-etäkokouk-
sena. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa! PS: 
Mahdollisista muutoksista ko-
koustapaa koskien ilmoitetaan 
erikseen.

VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 8.5. klo 
12 Rämsöön Urheiluseuran talol-
la, Halisevantie 22, Vesilahti. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 15.5. 
klo 14 JHL:n kokoustilassa, Ku-
tomokatu 5 H, Hyvinkää.  Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Huomioimme kokouk-
sen järjestelyissä meneillään ole-
van koronatilanteen. Kokous pi-
detään ns. hybridikokouksena, 
eli osallistuminen myös etänä 
Teams-yhteydellä on mahdollis-
ta. Kokoukseen tulee ilmoittau-
tua ennakkoon 10.5.2021 men-
nessä hypes.posti@gmail.com. 
Tervetuloa!

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 16.5. 
klo 14 Pattijoen Teknisessä kes-
kuksessa, Ruskatie 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa.

PERUSPUURTAJAT
Peruspuurtajat ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 16.5. klo 15 Pirkan-
maan Perussuomalaisten toimis-
tolla, Mäntyhaantie 6, Tampe-
re. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokoukseen on mah-
dollisuus osallistua myös sähköi-
sesti. Ennakkoilmoittautuminen 
viimeistään 10.5.2021 sähköpos-
titse kirsimaarit.asplund@gmail-
com. Tervetuloa!

ASKOLA-MYRSKYLÄ-PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 16.5. klo 15 Myrskylän 
nuorisoseurantalo Majakassa, 
Keskustie 7, Myrskylä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa uudet ja vanhat yhdis-
tyksen jäsenet.

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 20.5. klo 19 
Kauhavan kaupungintalon pie-
nessä auditoriossa, Kauppatie 
109. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 22.5. klo 17 
Eräpirtillä, Papintie 275, Nakkila. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnuntai-
na 23.5. klo 13 Kuusankoskitalon 
kokoustila Hirvelässä, Kymen-
laaksonkatu 1, Kouvola. Kä-
sitellään sääntömääräiset ja 
kuntavaaliasiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Mikä-
li kokousta ei pystytä fyysises-
ti pitämään, pidetään se etänä 
Teams-yhteyden kautta, kuiten-
kin niin, että hallitus kokoontuu 
kokouspaikalla. Linkki kokouk-
seen jaetaan ilmoittautumis-
ten perusteella, jotka on tehtävä 
21.5.2021 mennessä. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnnuntaina 
2.5. klo 17 etäkokouksena käyt-
täen Teams-kokousohjelmaa. 
Osallistujille varataan myös tar-
vittaessa mahdollisuus osallistua 
kokoukseen epidemiarajoitus-
ten puitteissa piirin toimitilois-
sa (Mäntyhaantie 6, Tampere), 
mutta etäosallistumista suositel-
laan vahvasti. Kokouslinkki toi-
mitetaan edustajille sähköpos-
tilla. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja täydennetään piirihalli-
tuksen kokoonpanoa. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 22.5. 
klo 12 etäkokouksena Micro-
soft Teams -alustalla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Ennakkoilmoittautuminen vii-
meistään 17.5.2021 ensisijaisesti 
paikallisyhdistysten kautta. Lisä-
tietoja Hämeen piirin verkkosi-
vuilla. Tervetuloa!

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaisten 
hallituksen puheenjohtajaksi ku-
luvalle vuodelle valittiin yhdis-
tyksen syyskokouksessa 14.2. 
Erkki Kuoppala. Syyskokous jou-
duttiin pitkän kestonsa vuoksi ja-
kamaan kahteen osaan, ja jatko-
kokous järjestettiin 20.2. 
Kokoukset pidettiin etänä. Jär-
jestäytymiskokouksessa 16.2. 
varapuheenjohtajaksi ja tiedo-
tusvastaavaksi valittiin Piia Kat-
telus-Kilpeläinen, sihteeriksi Lee-
na Kurikka ja rahastonhoitajaksi 
Matti-Pekka Luukko. 
Hallituksen muut jäsenet ovat 
Asko Franttila, Lauri Juntunen ja 
Petri Rintamäki. 

PS PIIRIT

HENKILÖVALINTOJA
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Perussuomalaisten kannatus suomenruotsa-
laisten keskuudessa on viime vuosina koko 
ajan kasvanut. Asia on herättänyt kiinnostusta 
Ruotsissa saakka. Maaliskuussa Sveriges Radio 
ja Dagens Nyheter haastattelivat Mustasaaren 
perussuomalaisia kuntavaaliehdokkaita Ulf-Pe-
ter Ekiä ja Micael Westerholmia. Mistä perus-
suomalaisten kannatus suomenruotsalaisten 
keskuudessa kumpuaa?

”Aika moni suomen-
ruotsalainen on itse 
asiassa persu”

ULF-PETER EK Mustasaa-
ren Perussuomalaisista on 
havainnut, että viime aikoi-
na yhä suurempi joukko ruot-
sinkielisistä on kääntymässä 
perussuomalaisten kannat-
tajiksi ja äänestäjiksi, koska 
RKP:n politiikka koetaan lii-
an liberaaliksi. Perussuoma-
laiset ideat ja aatteet oikeasti 
puhuttelevat tavallista kan-
salaista.

- Olen tästä asiasta viimei-
set kymmenen vuotta keskus-
tellut monen ihmisen kanssa, 
varsinkin suomenruotsalais-
ten, ja siitä ei pääse mihin-
kään, että hyvin moni suo-
menruotsalainen on itse 
asiassa persu, Ek toteaa.

Monella suomen-
ruotsalaisella 
väärä käsitys 
perussuomalaisista

Syynä siihen, miksi suomen-
ruotsalaiset vasta nyt ovat 
löytämässä perussuomalai-
sia, Ek pitää epäonnekasta sa-
nayhdistelmää ”pakkoruot-
si”, joka on kääntänyt monen 
päät suomenruotsalaisia vas-
taan. Ek pitää surullisena to-
siasiana sitä, että monikaan 
suomenruotsalainen ei ole 
viitsinyt edes perehtyä pe-
russuomalaisten puolueoh-
jelmaan, vaikka perussuoma-

Perussuomalaisten kannatus ruotsinkielisten 
keskuudessa kasvaa jatkuvasti:

laiset eivät viime aikoina ole 
kovin paljon tästä kieliasiasta 
puhuneetkaan.

- Moni on hämmästy-
nyt, kun olen jutellut heidän 
kanssaan, kun heillä on ollut 
sellainen käsitys, että perus-
suomalaiset haluavat hävit-
tää ruotsin kielen Suomesta, 
vaikka siitä ei ole koskaan ol-
lut kyse, vaan valinnanvapau-
desta, Ek kertoo.

Jopa 300 000 
suomenruotsalaista 
voisi äänestää perus-
suomalaisia

Ek kannattaa itsekin suu-
rempaa valinnanvapaut-
ta kieltenopiskelun suhteen, 
mutta pitää kuitenkin hyvä-
nä ideana, että esimerkik-
si sellaisissa kunnissa, missä 
asuu vähintään viisi pro-
senttia suomenruotsalaisia, 
kannattaisi molempia kieliä 
opettaa kouluissa. Kaksikym-
mentäkaksi vuotta maailmaa 
kiertäneenä Ek tietää, kuin-
ka monta ovea kielitaito avaa, 
ja esimerkiksi Pohjanmaan 
ruotsinkielisellä rannikkoalu-
eella ruotsin kielen taito ei 
suinkaan ole rasite vaan rik-
kaus.

- Jos perussuomalaiset tuli-
si ulos avoimesti kaksikielise-
nä puolueena, niin veikkaan, 

että hyvin äkkiä noin 200-
300 000 suomenruotsalaista 
äänestäisi saman tien perus-
suomalaisia, Ek arvelee.

RKP on takin-
kääntöpuolue

Perussuomalaisissa suo-
menruotsalaisiin vetoavat sa-
mat asiat kuin muihinkin 
puolueen kannattajiin, ku-
ten maahanmuuttokriittisyys 
ja tyytymättömyys hallituk-
sen toimintaan. Hyvin monet 
RKP:n ikäihmisistä eivät pidä 
siitä, että puolue peesaa libe-
raalia punavihreää politiik-
kaa vain sen vuoksi, että saisi 
lisää ääniä. Ek tuntee henki-
lökohtaisesti monia vanhem-
pia entisiä RKP:n kannattajia, 
jotka ovat sanoneet, että eivät 
äänestä enää RKP:tä.

- Olen pitkän aikaa pitänyt
RKP:tä takinkääntöpuoluee-
na, jolle käy kaikki, kunhan 
vain saavat olla hallituksessa 
mukana. Olen aina ollut sitä 
mieltä, että oma kansa en-
sin ja sitten vasta muut. Me-
hän puhumme nyt itse asias-
sa Suomen tulevaisuudesta. 
Olen erittäin huolissani sii-
tä, että vaikka meillä on lah-
den toisella puolella kauhu-
esimerkki siitä, mitä ei pitäisi 
tehdä, niin näköjään Suomen 
hallitus toistaa täällä aivan 
samat virheet mitä on Ruot-
sissa tehty, Ek kertoo.

Mustasaaren perussuomalaiset 
Ulf-Peter Ek ja Micael Westerholm 
tietävät, että perussuomalaisten 
kannatus suomenruotsalaisten kes-
kuudessa kasvaa koko ajan.

Einari Rautio

Ruotsin tilanne 
avannut silmiä

Mustasaaren Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Micael 
Westerholm on tehnyt ko-
vasti töitä jo kahdeksan vuo-
den ajan perussuomalaisten 
kannatuksen nostamiseksi 
ruotsinkielisen väestönosan 
keskuudessa. Westerholm us-
koo, että Ruotsissa viime vuo-
sina tapahtunut kehitys on 
avannut monen silmiä.

- Siellä on kuntia, missä rä-
jähtää autoja ja kuntia, min-
ne eivät poliisitkaan uskalla 
ylipäätään mennä. On pal-
jon entisiä RKP:n kannattajia, 
jotka ovat tällä hetkellä aika 
hiljaisia ja nykyään itse asias-
sa perussuomalaisten äänes-
täjiä. He näkevät sen, että oli 
kieli mikä tahansa, niin maa-
hanmuuton ongelmat ja kus-
tannukset ovat silti samoja, 
Westerholm kertoo.

Hallituksen 
ilmastotavoitteille 
ei ymmärrystä

Westerholmin mielestä pe-
russuomalaiset on ainoa puo-
lue, joka tänä päivänä us-
kaltaa seistä oman kansan 
puolella. Maahanmuuton li-
säksi moni ruotsinkielinen ei 
myöskään ymmärrä hallituk-
sen ilmastopolitiikkaa eikä 
sitä, miksi Suomen kaltaisen 
pienen maan on otettava niin 
kovat ilmastotavoitteet suh-
teessa siihen, mitä EU edel-
lyttää.

- Maa tekee tappiota koko
ajan, ja silti me hassataan ra-
hat ulkomaille. Uskon, että 
perussuomalaisten äänestys-
prosentti tulee olemaan aika 
kova ruotsinkielisillä paikka-
kunnilla tällä hetkellä, kos-
ka on paljon niitä, jotka ovat 
tyytymättömiä tämänhetki-
seen hallitusohjelmaan äidin-
kielestä riippumatta, Wester-
holm toteaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

”Olen pitkän 
aikaa pitänyt

RKP:tä 
takinkääntö-

puolueena,
jolle käy kaikki.”

KOKOOMUSNUORISSA, kokoo-
muspuolueessa ja useissa Es-
poon kaupungin luottamusteh-
tävissä vuodesta 2003 saakka 
vaikuttanut yrittäjä Einari Rautio 
asettui Helsingissä ehdolle pe-
russuomalaisten listalla. Einari 
on tullut tunnetuksi myös kan-
sainväliseen menestysformaat-
tiin perustuvasta Big Brother 
-ohjelmasta, johon Rautio osal-
listui vuonna 2007.

Siirtyminen kasvattipuolue 
kokoomuksesta perussuoma-
laisiin ei ollut Einarille helppo 
päätös, mutta hänen omien sa-
nojensa mukaan se oli välttä-
mätöntä:

- Kipuilin pitkään huonojen 
kokemusten kanssa ja mietin, 
voiko oma kasvattipuolue olla 
oikeasti niin täynnä vihamieli-
syyttä omia jäseniään kohtaan, 
etteivät useimmat pysty hengit-
tämään pelolta.

- Jostakin syystä puolue tun-
tuu vetävän puoleensa kiu-
saajia. Jos et istu täydellisesti 
pyrkyrin muottiin, niin kokoo-
mus ei ole sinua varten. Kokoo-
muksen sisäänrakennettu koo-
di menee läpi koko puolueen 
kokoomusnuorista aina kansan-
edustajiin asti.

- Entisessä vapauden takuu-
puolueessa meno on kaikkea 
muuta kuin vapaata. En voi al-
lekirjoittaa aatteita, joissa ei ole 
vapaata tahtoa mukana, perus-
telee Rautio siirron välttämät-
tömyyttä.

Rautio on toiminut yrittäjänä 
useilla toimialoilla, ja tällä het-
kellä hänen liiketoimintaansa 
kuuluu mm. kahvila Helsingissä 
Ullanlinnassa, missä Rautio it-
sekin asuu. Rautio on myös yrit-
täjäaktiivi ja Helsingin Nuorten 
Yrittäjien verkoston HYNY:n va-
rapuheenjohtaja, Etelä-Helsin-
gin yrittäjien hallituksen jäsen 
ja Helsingin Yrittäjien hallituk-
sen varajäsen.

- Ei ole kuntaa ilman yrittäjiä. 
Yrittäjät tuovat valtavan siivun 
Helsingin verorahoista pöytään, 
ja yritykset työllistävät valta-
osan helsinkiläisistä, joten kau-
punkien kilpailussa yritysmyön-
teisyys on tavoiteltava asia, 
päättää Rautio.

Perussuomalainen Helsinki ry

Big Brotherista 
tuttu Einari 
Rautio asettui 
ehdolle perus-
suomalaisissa
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Pertunmaan keskityttävä kunnan lakisääteisiin perustehtäviin
KUNNAN virkamiesjohdon oli-
si kunnanjohtajan johdolla pi-
tänyt etsiä keinoja talouden ta-
sapainottamiseksi tekemällä 
rakenteellisia muutosehdotuk-
sia säästöjen aikaansaamisek-
si. Tämä kuuluu heidän toi-
menkuvaansa, ja siitähän heille 
maksetaan. Päätä ei saa laittaa 
pensaaseen ja jättää ikävät pää-
tökset konsultin hoidettaviksi. 
Osaamisen kuuluu olla tehtävi-
en tasalla.

Luottamusmiesjohto on lai-
minlyönyt täysin yhden tär-
keimmistä tehtävistään: tasa-
painossa olevasta taloudesta 
huolehtimisen. Tämä on näky-
nyt puutteellisena virkamies-
johdon ohjeistuksena sekä yli-
suurina investointipäätöksinä, 

kuten teollisuushallit ja mo-
net muut tarpeettomat projek-
tit osoittavat. Nämä ovat johta-
neet järjettömään velanottoon 
kunnan koko huomioiden.

Sivistysosaston etsivän nuo-
risotyöntekijän sekä nuoriso-
työntekijän tehtävät tulisi osin 
yhdistää vapaa-aikasihteerin 
sekä liikunta- ja hyvinvointioh-
jaajan tehtäviin. Osa tehtävistä 
voitaisiin hoitaa kutsumalla mu-
kaan vapaaehtoisia esimerkiksi 
nuorteniltojen vetäjiksi. Samoin 
seurakunnan lapsi- ja nuoriso-
työn kanssa tulisi tiivistää yh-
teistyötä.

Varhaiskasvatuksen maksut-
tomuutta on tarkasteltava uu-
delleen. Henkilökunnan mää-
rä tulisi suhteuttaa hoidettavien 

lasten määrään. Kahden päivä-
hoitopisteen jatkoa tulisi tar-
kastella huolella ja miettiä per-
hepäivähoidon tarjoamista 
vaihtoehdoksi.

Elinkeinoasiamiehen tehtävät 
olisi sisällytettävä kunnanjoh-
tajan tehtäviin, kuten on tehty 
monissa muissa pienissä kun-
nissa. Kulttuuri- ja matkailupal-
velut tulisi siirtää kunnan omien 
työntekijöiden tehtäväksi. Kun-
nan markkinointi pitäisi hoi-
taa sisäisesti. Tuottamattomat 
projektit, kuten kesäasuntojen 
muuttaminen vakituisiksi asun-
noiksi, tulisi lopettaa. Kyseinen 
asia kuuluu teknisen johtajan 
tehtäviin.

Ruokahuollossa tulisi lopettaa 
Essotelle myytävät toimitukset, 

koska myynti on taloudellisesti 
kannattamatonta. Keskittymäl-
lä vain koulun ja päivähoidon 
ruokahuoltoon saataisiin aikaan 
henkilöstösäästöjä. Koulun 
henkilökunnan valvontaruokai-
lut tulisi rajoittaa koskemaan 
muutamaa ruokailunvalvojaa, 
ei koulun koko henkilökuntaa.

Vapaa-aika- ja liikuntapuolen 
toimintoja tulisi karsia ja yhdis-
tellä kansalaisopiston tarjon-
ta huomioiden. Aiemmin näitä 
tehtäviä hoiti vain yksi henkilö.

60- ja 70-luvuilta peräisin ole-
vat vanhimmat kunnan rivitalot 
pitäisi myydä tai purkaa. Tek-
nisen toimen tulisi pyrkiä ta-
loudellisesti järkevään yhteis-
työhön naapurikuntien kanssa. 
Henkilökunnan ja luottamus-

miesten matkustus- ja yöpymis-
kulut tulisi minimoida. Aina pi-
täisi pyrkiä yhteiskyyteihin, ei 
niin, että jokainen ajaa omalla 
autollaan.

Kunnan tulee keskittyä vain 
lakisääteisiin perustehtäviin. 
Kaikesta ylimääräisestä, kuten 
teollisuushallien ja Kisarannan 
teollisuushallien rakentamises-
ta, on karsittava. Konsulttien 
käytössä pitää olla hyvin tark-
ka seula. Sosiaali- ja terveyspal-
velut on kilpailutettava välittö-
mästi. Essoten kulujen kasvulle 
ei näy loppua.

Markku Pöyry
kunnanvaltuuston ja tarkas-
tuslautakunnan jäsen (ps.), 
Pertunmaa

KOKOUSKUTSU
PERUSSUOMALAISET RP.

PUOLUEVALTUUSTON 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

Lauantaina 29.5.2021 klo 10.00. 

Hotelli Presidentti, Pressa Forum, 
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kirjallinen kokouskutsu esityslistoineen lähetetään 
postitse äänioikeutetuille puoluevaltuutetuille.

Tervetuloa

Jussi Halla-aho Simo Grönroos
puheenjohtaja puoluesihteeri

Perussuomalaisten Hämeen 
piiri on valinnut uusia toimi-
henkilöitä piirin johtotehtäviin. 
Kuvassa Tuija Kosonen, Kari 
Suomalainen, Mirja Kalliosaari, 
Päivi Granlund, Samuli Vesioja 
ja Antti Salminen. 

Perussuomalaisten Hämeen piiri valitsi toimihenkilöitä
PERUSSUOMALAISTEN Hä-
meen piiri on valinnut uusia toi-
mihenkilöitä piirin johtotehtä-
viin. 1. varapuheenjohtajaksi 

valittiin Tuija Kosonen Orimat-
tilasta, 2. varapuheenjohtajak-
si Kari Suomalainen Riihimäeltä 
ja 3. varapuheenjohtajaksi Mirja 

Kalliosaari Sysmästä. Talouden-
hoitajaksi valittiin Päivi Gran-
lund Lahdesta ja piirisihteeriksi 
Samuli Vesioja Janakkalasta. Pe-

russuomalaisten Hämeen piirin 
puheenjohtaja Antti Salminen 
Lopelta valittiin jo aiemmin pii-
rin syyskokouksessa.

Kuva: Sini Pajukangas

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

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

Suomi entistä ahtaammalla 
ulkopoliittisesti
VAIKKA ulkopolitiikka ei suo-
raan kuntatasoon liity, on mie-
lestäni syytä arvioida ja käsitellä 
nykyistä huolestuttavaa kehi-
tyssuuntaa.

Suomi liittyi EU:n jäseneksi 
1995. Jäsenyys myytiin Suomel-
le rauhanprojektina ja alhaisina 
elintarvikkeiden hintoina. Eu-
rosta ei ollut tuolloin puhetta, 
sillä kansa olisi todennäköises-
ti tyrmännyt jäsenyyden, jos to-
tuus olisi kerrottu.

Valtioneuvosto julkaisi selon-
teon Suomen EU-politiikasta jo-
kin aika sitten. Siinä sanotaan 
mm. seuraavaa: ”Muuttuvassa 
globaalissa toimintaympäristös-
sä toimivalla talous- ja rahalii-
tolla (EMU) on keskeinen mer-
kitys EU:n yhteisten arvojen, 
kriisinkestävyyden, poliittisen 
koheesion sekä EU:n ja Suomen 
kokonaisturvallisuuden näkö-
kulmasta.”

Pysähdytäänpä hetkeksi. En-
sin kehutaan rahaliittoa, joka 
jollakin kummalla tavalla liite-
tään arvoihin ja lopuksi kytke-
tään asia turvallisuuteen.

Koska EU on kuulemma Suo-
melle turvallisuuspoliittinen 
ratkaisu, tulee yllä oleva lau-
se lukea tarkkaan. Siinä siis väi-
tetään, että yhteisvaluutta 
(johon jostain syystä muut Poh-
joismaat eivät halunneet liit-
tyä) tuo meille ”turvaa”. Onko 
siis niin, että lisääntyvät vas-
tuut eteläisten jäsenmaiden ve-
loista tuovat meille turvaa? Tätä 
on vaikea uskoa todeksi, varsin-
kaan kun ei kerrota, mitä turvaa 
ja ketä vastaan lisääntyvä velka-
vastuu tuo.

Suomi on ollut voimakkaas-
ti tukemassa EU:n kehittymis-
tä entistä keskusjohtoisem-
paan suuntaan, ja Suomessa on 
monia, jotka kuvittelevat, että 
enemmän valtaa EU:lle merkit-
see enemmän turvaa Suomelle. 
Mutta eikö osoita aika huonoa 
luottamusta Suomen kansaan, 
jos kokee, että meillä menee 
sitä paremmin, mitä enemmän 

muut päättävät asioistamme?
Suomi siis takertuu pakon-

omaisesti EU:n eli käytännös-
sä isojen EU-maiden linjaan ja 
pyrkii niitä peesailemalla hake-
maan suosiota. Harva havaitsee, 
että EU on omissa kovan puo-
lustuksen kysymyksissään epä-
yhtenäinen. EU:n oma puolus-
tus on hokema, jolle ei löydy 
sotilaallisia muskeleita. Siksi iso 
osa jäsenmaista (erityisesti Puo-
la ja Baltian maat) katsookin Yh-
dysvaltoihin päin. Suomessa ei 
olla ymmärretty, että minkään-
laiset ”turvalausekkeet” esimer-
kiksi Lissabonin sopimuksessa 
eivät päde tositilanteessa.

Suomi on siis valinnut ulkopo-
liittisen linjan, joka kannattaa 
vallansiirtoa Suomesta Brysse-
liin, ei huomioi kahdenvälis-
ten suhteiden merkitystä Venä-
jän kanssa, ei huomioi Ruotsin 
suurta (ja Suomen pientä) mer-
kitystä Yhdysvalloille sekä pe-
rustuu uskomukselle siitä, että 
yhteinen velansiirtounioni olisi 
jonkinlainen turvallisuuden tae.

Suomen kaltaisen maan geo-
poliittinen asema on niin herk-
kä, että sen ei kannattaisi sitou-
tua Ranskan, Saksan ja eräiden 
muiden isojen EU-maiden suur-
valtasuunnitelmiin. Parasta 
Suomelle olisi linja, jossa se pyr-
kisi pysyttelemään liittoumien 
ulkopuolella, mutta varmistai-
si samalla uskottavan puolus-
tuksensa. 

Pari asiaa kannattaa siis muis-
taa. Ensinnäkään Euroopan ”yh-
distäminen” ei ole onnistunut 
keneltäkään (Napoleon, Roo-
ma ja Hitler yrittivät). Toisek-
seen niin Saksa, Britannia, Rans-
ka kuin Yhdysvallatkin ovat aina 
tiukassa paikassa kääntäneet 
selkänsä Suomelle.

Tätä kaikkea Suomen ulko-
poliittinen johto ei ymmärrä, ja 
siksi olemmekin joutumassa en-
tistä ahtaammalle.

Pia Polviander
Espoo

Polttomoottoriautotko tunkiolle? 
EVAN ekonomisti Sanna Kurro-
sen blogi on herättänyt keskus-
telua. Hän perää kansanedusta-
jilta päätöstä siitä, että Suomen 
ns. kunnianhimoisesta ilmas-
topolitiikasta pidettäisiin kiin-
ni ja ennustaa, että polttomoot-
toriautot tulevat menettämään 
arvonsa. Kurrosen vaatimus ja 
ennustus on epärealistinen. 
Ekonomistin on helppo heitellä 
tällaisia tavoitteita omasta hy-
vin palkatusta kuplastaan käsin.

Tavallisen koronan kourissa 
kärvistelevän suomalaisen ti-
lanne on kokonaan eri maail-
masta. Moni kansalainen hädin 
tuskin selviää laskuistaan ja jo-

kapäiväisistä kuluistaan. Raha 
juuri ja juuri ehkä riittää ruo-
kaan. Tulevaisuudessa pitäisi 
sitten olla varaa vähintään käy-
tettyyn sähköautoon. Mistä ne 
rahat tulevat? Niitä ei ole nyt, 
eikä monella ole vuoden 2030 
jälkeenkään, se nyt vaan on to-
siasia.

Sanna Marinin (sd.) viherso-
sialistisen hallituksen oma va-
linta oli se, että Suomi tekee 
kunnianhimoisempaa ilmasto-
politiikkaa kuin verrokkimaat. 
Tässä valinnassa ei ole järkeä, 
koska se on tyhjän päällä siitä 
syystä, että isolla osalla kansas-
ta ei ole rahaa toteuttaa näitä 

patteriautoleikkejä. Ei ole mil-
lään lailla suomalaisten vika, 
että Marinin hallitus tekee jär-
jettömiä valintoja, joita kansa-
laiset eivät voi eivätkä halua to-
teuttaa.

Perussuomalainen puolue ei 
aja hallituksen ilmastoutopioita. 
Ilmastonmuutosta voidaan tor-
jua siinä mitassa kuin kansalla 
on siihen varaa, ei yhtään kun-
nianhimoisemmin. Tämän tule-
vat huomaamaan tulevat halli-
tuksetkin.

Sakari Sormunen
ruiskumestari evp., yrittäjä (ps.), 
Hollola

Sähkönsiirtoverkkoja ei pidä yksityistää
JYVÄSKYLÄN kaupunki valmis-
teli energiayhtiönsä sähkön-
siirtoverkon osittaista yksityis-
tämistä. Kansalaisten vastaus 
yksityistämiseen oli vahvan 
kielteinen. Kansainväliset esi-
merkit, asiantuntijoiden käsi-
tykset ja Carunan kokemukset 
vaikuttivat. Julkisuuden pai-
neessa hankkeen valmistelu lo-
petettiin.

Jyväskylän julkisessa keskus-
telussa nousi esille myös Tam-
pere. Tampereen Sähkölaitok-
sen yhtiöittämisen yhteydessä 
2008 kaupunginvaltuusto päät-
ti, että energialiiketoimintoja 
ei myydä eikä myyntiä ryhdytä 
edes valmistelemaan. Pormes-
tarikoalition toimesta Sanna 
Marinin toimiessa puheenjohta-
jana valtuusto kumosi kyseisen 
linjauksen 2015. Valtuusto ei ol-
lut yksimielinen, perussuoma-
laiset vastustivat päätöstä.

Sähkönsiirtoverkon kaltaista 
luonnollista monopolia ei pidä 

yksityistää. Sähkönsiirto on toi-
mivan yhteiskunnan ydintoi-
mintaa, se kuuluu asukkaiden 
ja yrittäjien perustarpeisiin. Jul-
kinen omistus takaa sähkönsiir-
rolle kohtuullisen hinnan ja toi-
mintavarmuuden.

Huomattava määrä Tampe-
reen Sähkölaitoksen myynnin 
valmistelua valtuustossa kan-
nattaneista ilmoitti taas 2017 
kuntavaalien lähestyessä vas-
tustavansa myyntiä. Tein asias-
ta valtuustoaloitteen. Halusin, 
että lupa valmistella sähkölai-
toksen myyntiä perutaan. Aloit-
teeni herätti kiukkua. Minua 
ei sentään äänestetty ulos val-
tuustosalista, sillä kertaa. Val-
tuuston puheenjohtaja ei 
myöntänyt aloitteeni käsitte-
lyssä pyytämääni puheenvuo-
roa. Myyntiä edistävät väitteet, 
esimerkiksi ettei omistuspoh-
jalla olisi mitään tekemistä hin-
noittelun kanssa, löytyvät pöy-
täkirjasta. Jäin asiassa yksin. 

Tampereella ei käyty julkista 
keskustelua aiheesta.

Vaikka Tampere saisi jossakin 
arvioidun 500–1 000 miljoonan 
tarjouksen Sähkölaitos-konser-
nin siirtoverkosta, siihen ei pidä 
suostua. Sitä ei pidä yksityistää 
edes osittain eikä listata pörs-
siin osana isompaa kokonai-
suutta. Sähkönsiirtoverkko on 
pidettävä kokonaan kaupungin 
omistuksessa.

Tampereen nykyisen pormes-
tarikoalition ”jo sovitut” hank-
keet ovat miljardiluokkaa. Säh-
könsiirtoverkon myynnillä 
voitaisiin kattaa vain vuoden 
ajan konsernin investoinnit. In-
vestointien priorisointi eli hank-
keiden karsiminen on ainoa 
keino pelastaa Tampereen kau-
pungin talous.

Aarne Raevaara
Tampere (ps.)
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Mitä hyvää tai pahaa EU on 
Suomelle merkinnyt?
TÄMÄN asian käsittely pitää 
aloittaa jo vuodesta 1986, jol-
loin Suomen markka vapautet-
tiin sisäisestä säännöstelystä. 
Syy vapauttamiseen oli mah-
dollisten EY-jäsenyysneuvotte-
lujen (Euroopan yhteisö) aloit-
taminen. Silloin maastamme 
vietiin satoja miljardeja mark-
koja muiden maiden pankkei-
hin ja osakesijoituksiin. Ehtoja 
neuvotteluihin tuli lisää, ja mei-
tä vaadittiin lopettamaan bi-
lateraalinen kauppayhteistyö 
Neuvostoliiton kanssa, koska tä-
mänkaltaista kaupallista yhteis-
työtä ei ollut yhteisön millään 
muulla maalla.

Vuoden 1987 lopulla Suo-
mi yksipuolisesti irtisanoi sopi-
muksen, minkä vuoksi Neuvos-
toliitto jätti maksamatta noin 
3 miljardia markkaa sopimuk-
sen yksipuolisesta rikkomises-
ta. Meiltä vaadittiin omavarai-
suuden pienentämistä, koska 
epäiltiin, että meistä tulee vain 
hunajan kerääjä EY:ssä. Lisäk-
si meillä oli liikaa liikepankkeja, 
joita piti vähentää, koska Suo-
mi on asukasluvultaan pieni 
maa. Näin pantiin KOP lihoiksi, 
ja myös säästöpankkitahoa su-
pistettiin kovalla kädellä.

Vuonna 1987 Saksassa ole-
va Euroopan keskuspankki pyy-
si Suomelta budjettia Saksaan 
tarkastettavaksi. Se palautet-
tiin punakynämerkinnöin takai-
sin. Jo seuraavana vuonna meil-
tä raportoitiin Saksaan, että heti 
ensimmäisenä vuonna oli sääs-
tetty jo miljardi markkaa. Pk-yri-
tysten vähentäminen maassam-
me aiheutti varmaan pienen 
päänsäryn EY-intoilijoiden kes-
kuudessa, kun pohdittiin, miten 
asia saataisiin ratkaistua. Tarvit-
tiin talousasiantuntijoita selvit-
tämään tämä ongelma. Yhdys-
valloista asti tuli professori asiaa 
ratkomaan.

Vuonna 1989 Suomen mark-
kalainan korko nostettiin 17-

19 prosenttiin ja alettiin tarjo-
ta pk-yrityksille valuuttalainaa 
10 prosentin korolla. Lainaa an-
nettiin melko pienin vakuuk-
sin ja vakuutettiin vastuuhenki-
löiden suulla, että Suomella ei 
ole devalvointitarvetta. Valtio-
varainministeri sanoi televisi-
ossa devalvoinnin tapahtuvan 
vain hänen kuolleen ruumiin-
sa yli. 17 prosentin devalvaatio 
kuitenkin tehtiin vuoden 1991 
marraskuussa, ja vielä vuoden 
1992 syksyllä markkaa kellutet-
tiin 14 prosentin devalvoinnilla.

Valtiovarainministeri ei kuol-
lut, mutta kun maassamme 
meni lähes 100 000 pk-yritys-
tä konkurssiin ja työttömiä oli 
pahimmillaan lähes 700 000, 
niin moni muu päätti elämänsä 
oman käden kautta. Monet per-
hesuhteet kariutuivat. Euroo-
pan yhteisön jäsenyyden hinta 
oli kohtuuttoman kova.

Kun euro valuuttana otettiin 
käyttöön Suomessa, oli uusi ra-
hayksikkö heti alusta alkaen al-
tavastaajana dollariin verrattu-
na ja pahimmillaan jopa lähes 
50 prosenttia kalliimpi valuutta-
kauppamarkkinoilla. Näin Suo-
men vientiteollisuus koki his-
toriansa suurimman kolauksen 
vientimarkkinoilla, ja valtiom-
me sai kärsiä tästä verotulojen 
laskuna. 

En ole löytänyt yhtään sellais-
ta hyvää asiaa, mihin on vaa-
dittu EU-jäsenyys ja jota ei olisi 
voinut tehdä itsenäisessä Suo-
messa omana päätöksenä. Bre-
xit on viisaan maan päätös, 
sellaisen maan, joka on huo-
mannut, mihin EU-jäsenyys tu-
lee johtamaan. Euroopan unio-
ni ei voi olla meilläkään mikään 
ikuisuuskysymys. Uskon, että 
Euroopassa kehitys kohti itse-
näisten valtioiden paluuta on 
lähempänä kuin uskommekaan.

Jouko Laakso
Turun Perussuomalaiset

Ansiosidonnaiset perhevapaat pitenevät 
– mutta kenen osalta?

Eläkeläiset ovat eläkkeensä ansainneet

HALLITUS esitteli uuden per-
hevapaamallin, joka lisää per-
heiden välistä eriarvoisuutta. 
Uuden mallin myötä etenkin 
sosioekonomisesti heikommas-
sa asemassa olevat perheet jou-
tuvat laittamaan lapsensa ai-
kaisemmin päivähoitoon kuin 
perheet, joissa kumpikin van-
hempi on ansiotöissä.

Tuoreessa perhevapaamallissa 
kummallekin vanhemmalle on 
kiintiöity 6,5 kk ansiosidonnais-
ta perhevapaata. Mikäli toinen 
vanhemmista, esimerkiksi isä, ei 
käytä kiintiöityä osuuttaan, hän 
voi luovuttaa siitä enimmillään 
reilut kaksi kuukautta äidille.

Perheissä, joissa vain toisella 
vanhemmalla on työpaikka tai 
tuloerot ovat merkittävät, kiin-
tiöiden käyttäminen täysimää-

räisenä on taloudellisesti epä-
kannattavaa. Näin ollen lapsi 
voidaan joutua laittamaan päi-
vähoitoon kuukausia aiem-
min kuin niissä perheissä, joissa 
sekä äidillä että isällä on mah-
dollisuus käyttää kiintiönsä täy-
simääräisesti.

Perhevapaauudistus on huti 
myös kansallisen imetyssuosi-
tuksen näkökulmasta. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos suo-
sittaa, että lasta imetettäisiin 
vähintään vuoden ikään saak-
ka. Lapsen terveyden kannalta 
olisikin järkevää, että äidin an-
siosidonnainen perhevapaa pi-
tenisi vähintään vuoteen. Kui-
tenkin uudessa mallissa äidin 
osuus on lähtökohtaisesti vain 
6,5 kuukautta. Se on hyvin vä-
hän, sillä vielä puolivuotiaana-

kin lapsen pääasiallinen ravin-
nonlähde on maito, jota isän on 
mahdotonta tuottaa.

Ministeri Aino-Kaisa Pekosen 
lupaus siitä, että uudistus lisäisi 
perheiden hyvinvointia ja tasa-
arvoa, vaikuttaa olevan tässäkin 
tapauksessa lähinnä sanaheli-
nää: uudistuksen myötä lapset 
eivät saa yhtäläistä mahdolli-
suutta kasvaa ja kehittyä kii-
reettömässä kotiympäristössä. 
Hallitukselta on uudistuksessa 
päässyt unohtumaan, että to-
dellinen tasa-arvo syntyy per-
heiden vapaasta mahdollisuu-
desta päättää itse sisäisistä 
asioistaan.

Alisa Leppäkoski
Helsinki

JULKISUUDESSA on esitetty 
väitteitä, joiden mukaan eläke-
läiset elävät nykyisten aktiivi-
kansalaisten siivellä. Tällaisten 
väitteiden esittäjät paljastavat 
täydellisen tietämättömyytensä 
historiallisista faktoista ja mate-
matiikasta.

Nykyiset eläkeläiset ja men-
neet sukupolvet ovat yhteis-
kuntamme rakentaneet. Nyky-
nuoriso ei osaa kuvitella elämää 
50-100 vuotta sitten. Ennen 
kuoltiin nuorena isorokkoon, 
tubiin ja moniin tavallisiin bak-
teeritulehduksiin. Asunnot oli-
vat pieniä ja kylmiä, eikä elä-
mää helpottavia koneita, saati 
elektroniikkaa, juuri ollut.

Työelämässä suurin osa töis-
tä oli fyysistä raatamista, maati-
lat olivat suurin työllistäjä. Kato-
vuosina pääosa väestöstä kärsi 
vilua ja nälkää. Köyhillä ei ollut 
mitään mahdollisuutta koulut-
taa lapsiaan. Vanhoista suoma-
laisista elokuvista selviää vain 
osa totuutta, koska niissä yleen-
sä kuvataan hyväosaisten elä-
mää. Nykyään keskituloiset 
elävät parempaa elämää kuin 
kuninkaat sata vuotta sitten.

Nyt eläkkeellä olevat henki-
löt nostivat Suomen sodan rau-
nioista kukoistavaksi teolli-
suusmaaksi, jossa ihmisillä on 
tasa-arvo ja sananvapaus. Mo-
nissa muissa valtioissa, joista 
nuoret miehet nyt tulevat pako-

laisina nauttimaan yhteiskun-
tamme palveluista, ei tällaisia 
viisaita yhteiskunnan rakenta-
jia ole löytynyt, vaan energia on 
tuhlattu sisällissotiin ja korrup-
tioon.

Suomessa keskimääräinen 
työuran pituus on vähän alle 
40 vuotta ja keskipalkka 3 500 
€ kuussa. Työeläkevakuutusta 
maksetaan palkasta 250 €/kk, li-
säksi työnantaja maksaa 604 €/
kk, eli yhteensä 854 €/kk. Työ-
eläkeyhtiöt sijoittavat nämä ra-
hat mm. osakkeisiin. Osakkei-
den keskituotto on ollut noin 7 
prosenttia ja inflaatio noin 2,8 
prosenttia vuodessa viimeisten 
40 vuoden aikana.

Näiden tietojen avulla voi-
daan helposti laskea, että 40 
vuodessa eläkeyhtiön kassasta 
pitäisi löytyä varallisuutta noin 
miljoona euroa, kun henkilö 
siirtyy eläkkeelle. Miesten keski-
ikä on 77 ja naisten 85 vuotta, 
jolloin eläkeyhtiöllä pitäisi olla 
varaa maksaa miehille eläkettä 
7 400 euroa ja naisille 4 420 eu-
roa kuukaudessa.

Ikävä kyllä Suomen työeläke-
järjestelmässä on paha valuvi-
ka. Vain 16,7 % työeläkevakuu-
tusmaksuista rahastoidaan, kun 
rahastoitavan osuuden tulisi 
olla noin 50 %. Nykyisiä eläke-
maksujen maksajia ja eläkeläisiä 
on turha syyllistää järjestelmän 
ongelmista, koska todellisia 

syyllisiä ovat ne, jotka eivät kor-
jaa tätä kädestä suuhun -elä-
kejärjestelmää, jossa vakuu-
tusmaksut kuluvat suoraan 
eläkkeiden maksamiseen.

Erittäin huolestuttavaa on 
myös, että muutamat poliiti-
kot himoitsevat nykyisten alimi-
toitettujen työeläkerahastojen 
käyttöä yhteiskunnan juokse-
viin kuluihin. Käytännössä tämä 
tarkoittaisi sitä, että eläkkei-
tä jouduttaisiin pienentämään 
tai maksuja entisestään nosta-
maan. Jo nyt suomalaiset mak-
savat älyttömän suuria eläke-
maksuja ja saavat vastineeksi 
pienen eläkkeen.

Suomalaisten liian pieni syn-
tyvyys on kuitenkin suurin on-
gelma, koska uusia haasteita tu-
lee kiihtyvään tahtiin ja niiden 
ratkaisemiseen tarvitaan nuoria 
innokkaita ihmisiä. Vapaaehtoi-
sen lapsettomuuden perustelu-
ja ovat mm. ilmastoteko, väes-
töräjähdys, huono yhteiskunta 
– vaikka kyse voi olla myös it-
sekkyydestä, sillä köyhissä yh-
teiskunnissa lapsia tehdään 
yleensä eniten. Tätä tahtia aa-
sialaiset ja afrikkalaiset tulevat 
jyräämään länsimaiset yhteis-
kunnat, ellei kantaväestö akti-
voidu lapsitalkoisiin.

Antti Roine
Ulvila
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Perussuomalainen 
5/2021 ilmestyy 
24.5.2021

Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
11.5.2021

Suomi valinnan edessä

Nuorissa on tulevaisuus

KÄSITTÄÄKSENI Euroopassa 
(ja muuallakin maailmassa) ele-
tään eräänlaisen uuden ulko-
poliittisen orientaation vaihetta 
(vrt. ulkoministeri Rudolf Hols-
tin aikoihin). Itäblokin maat oi-
valsivat katkerasti Neuvosto-
liiton romahdettua, että länsi 
pettää. Se auttoi näiden mai-
den kommunisteja ja heidän 
jälkeläisiään ryöstämään jo en-
nalta näivettyneitä maita tyh-
jiksi ja myymään niiden jäljelle 
jäänyttä omaisuutta. Nykyään 
samat tahot ovat auttamas-
sa kaikin tavoin näitä samoja 
kommunistitahoja pääsemään 
uudestaan valtaan (kts. Klára 
Dobrevin taustaa tai Slovenian 
hätähuutoja).

Tämä lännen lyhytnäköinen 
ja hyvin epäinhimillinen poli-
tiikka johti siihen, että olemas-
saolostaan lännen ja idän suur-
valtojen välillä taistelevat ns. 
Visegradin maat heräsivät uu-
destaan uniltaan. Ne eivät enää 
suostu ikeen alle alamaisiksi ei-
vätkä ryöstetyiksi, eivätkä ne 
halua enää luopua oikeuksis-
taan, vaan vaativat itsenäisyyttä 
sekä riippumattomuutta ja et-
sivät turvaa – kuten aikaisem-
minkin vuosisatojen saatossa – 
toisistaan.

Näin EU:n länsi- ja itäpuoli 
ovat taas kerran hyvin selkeäs-
ti etääntyneet toisistaan. Niille 
on nykyään kehittynyt jo omat 
erityispiirteensä, jotka erotta-
vat näitä kahta blokkia. Niistä 
ehkä tärkein on, että Visegradin 
maille riittivät Neuvostoliiton 
antamat veriset opetukset ja 
valheet. Nyt ne haluavat säi-
lyä omana itsenään, ja niiden 
asukkaat haluavat elää omassa 
maassaan omalla tavallaan it-
senäisinä.

Suomi on nyt, kuten 20-lu-
vullakin, ratkaisevien vuosien 
edessä. Mihin halutaan kuulua? 
Kumman blokin kanssa on tule-
vaisuutta?

Media ainakin tekee par-
haansa, että me emme tällai-
sia miettisi. Se ei tiedä, että me 
suomalaiset emme tiedä Vise-
gradin maista lähestulkoon mi-
tään. Näin paljastuu taas ker-
ran valtamedian puolueellisuus, 
kun se tällä tavoin yrittää estää 
oman narratiivin kehittymisen 
aiheesta. Narratiivin, jonka puit-
teissa asiaa voitaisiin ylipäätään 
edes puida.

György Kadar (FT)
Vaasa

ELÄMME vaikeita aikoja, joiden 
vaikutukset tulevat ulottumaan 
pitkälle tulevaisuuteemme ja 
jokapäiväiseen hyvinvointiim-
me.

Valtio ottaa velkaa holtit-
tomasti ja kylvää sitä surut-
ta Etelä-Euroopan maihin, ke-
hitysapuna Afrikkaan sekä 
ylikunnianhimoiseen ilmasto-
vöyhötykseen. Tuntuu siltä, että 
arvojärjestys on muuttunut ja 
kaikki muu tulee ensin, vas-
ta sitten oma kansa ja lähim-
mäinen.

Tässä kaikessa ovat unohtu-
neet nuoret ja lapset. Tyhjää 
puhetta kyllä riittää. Aikapom-
mi tikittää. Suomessa on 20 000 
lasta huostaanotettuina, mikä 
on järkyttävä määrä, ja nyt tuo 
luku on tietysti nousussa. Polii-
tikot puhuvat ja puhuvat, mut-
ta mitään todellisia tekoja ei 
kuitenkaan tapahdu, koska tä-
hän akuuttiin ongelmaan raha 
ei riitä.

Sanomattakin on selvää, että 
useissa kodeissa on ongel-
mia työttömyyden ja sen tuo-
man taloudellisen ahdingon 
vuoksi. Mielenterveysongel-

mat perheissä lisääntyvät hui-
maa vauhtia. Päihdeongelmat 
ovat merkittävässä kasvussa 
sekä vanhempien että nuorten 
keskuudessa. Tämä on kriittinen 
ongelma, joka on ratkaistavis-
sa ohjaamalla resurssit oikein. 
Oma koti kullan kallis.

Nyt on edessä kuntavaalit ja 
vain äänestämällä voit vaikut-
taa tulevaisuuteesi. Vaatikaam-
me kunnissa yhdessä resursseja 
lasten hyvinvointiin ja nuoriso-
työhön. Emmehän halua enää 
kouluampumisjuttuja emmekä 
nuorten tekemiä väkivaltaisia 
tekoja, joista olemme viime ai-
koina kuulleet jo liikaa. On julis-
tettu jopa ilmastohätätila. Eikö 
nyt olisi aika julistaa hätätila 
lasten ja nuorten puolesta?

Nyt on siis kriittinen hetki he-
rättää päättäjät ja ohjata re-
surssit kunnille, jotta nuoriso ja 
Suomen tulevaisuus saadaan 
pelastettua. Tulevaisuutta teh-
dään nyt. Ja nuorissa on tule-
vaisuus.

Reijo Pasanen
järjestyksenvalvoja, kuntavaa-
liehdokas (ps.), Jyväskylä

Ouluun Euroopan suurin turpeella toimiva 
öljynjalostamo

Vanhustenhoidossa on pakko palata vanhaan

KUN jotkin poliittiset tahot yrit-
tävät väkisin pitää turvetta au-
ringonlaskun alana, ovat he täy-
sin väärässä. Turve on oikeasti 
maailman paras raaka-aine kor-
kealaatuisen dieselin ja ben-
siinin tekemiseen. Halutaanko 
meidän tulomme öljybisnek-
seen estää?

Onko olemassa poliittisia ta-
hoja, jotka ottavat konsulttitoi-
mistojensa avulla vastaan ul-
komaista rahaa, jotta nämä 
konsultit ovat saaneet poliit-
tisten suhteittensa avulla tur-
peemme vaikuttamaan täysin 
kilpailukyvyttömältä? Miten on 
mahdollista, että meidän tur-
peemme ei ole ekologista, mut-
ta Ruotsin turve on?

Toivottavasti tämä vääryys 

ja huijaus suomalaista turvet-
ta kohtaan paljastuu mahdolli-
simman pian, sillä me voimme 
ryhtyä tekemään turpeesta ha-
lutessamme synteesikaasutuk-
sella hiilivetyvahaa ja nestet-
tä, josta jalostetaan maailman 
puhtainta dieseliä ja bensiiniä.

Kaikkihan tietävät, että poltto-
aineiden kysyntä on loputonta 
ja että tämän toiminnan työllis-
tävä vaikutus on Suomessa tu-
hansia henkilöitä. Lisäksi tätä 
oululaista turveöljyä voidaan 
viedä myös EU:n alueelle, kun-
han saadaan rehellisiä poliitik-
koja päättäjien paikalle, jotta 
voidaan tarjota tämä tuote bio-
energiana maailmalle.

Turve täyttää kaikki biopoltto-
aineen raaka-ainevaatimukset, 

kunhan maastamme löydetään 
rehellisiä tutkijoita ja virkamie-
hiä toteamaan asia. Vai onko to-
siasia, että maamme on sitten-
kin Euroopan korruptoitunein 
valtio, jossa ihmisten elinkei-
not lopetetaan, jotta konsultit 
saavat miljoonapalkkionsa? Ja 
että kaikki oma toimintamme 
lopetetaan ja katkaistaan tästä 
maasta valot, jotta eurooppalai-
silla suuryrityksillä menisi hyvin 
eivätkä suomalaiset tulisi enää 
koskaan kauppaamaan tavaroi-
taan sinne ja häiritsemään hei-
dän bisneksiään?

Raimo Rautiola, KTS
Oulun Perussuomalaiset

KUN hoitoa kaipaavien vanhus-
ten määrä kasvaa voimakkaasti, 
mutta hoitajista on krooninen 
ja paheneva pula, johdonmu-
kaisen ratkaisun tilanteeseen 
pitäisi olla se, että hoidettavien 
määrää hoitajaa kohti pitää lisä-
tä. Avopalveluja suosiva ja sen 
osuutta kasvattamaan pyrkivä 
politiikka ei tähän tarjoa mah-
dollisuutta. Kentällä vanhusten 
kodeissa kiertävät hoitajat ovat 
jo nyt ylikuormitettuja.

Looginen ratkaisu nykyiseen 
ja yhä pahenevaan tilantee-
seen olisi keskitetty laitoshoi-
to; vanhanaikaiset vanhain-
kodit. Osittain niiden tarvetta 
korvaamaan on rakennettu ja 
jatkuvasti suunnitellaan hoiva-
koteja, joissa hyvää tavoitellen 
pyritään kodinomaiseen asumi-
seen. Kustannusten seurausta 
on, että hoivapaikkaa sellaises-
ta saavat jotkut odottaa lopun 
elämäänsä. Tänäänkin koteihin-
sa on varastoituna kokoaikaista 
apua tarvitsevia vanhuksia.

Lähestyin viime keväänä kah-
della väitteellä alan arvostettua 
asiantuntijaa, Vaasan yliopiston 
julkisoikeuden opettajaa Laura 
Perttolaa:

1. Kun hoidettavien volyymin 
nähdään voimakkaasti kasva-
van, looginen ratkaisu tilantee-
seen olisivat suuret laitosmaiset 
yksiköt, vanhanaikaiset van-
hainkodit.

2. Kun hoitajaresursseista on 
huutava pula, pitäisin järkevänä 
poimia koulutuksensa mukai-
siin töihin nekin hoitajat, jotka 
nyt viettävät aikaa tien päällä 
retkeillen vanhuksen luota toi-
sen luokse.

Perttolan mukaan syyt tiivis-
tyvät kahteen seikkaan: 1) ym-
pärivuorokautinen laitoshoito 
on hyvin kallista, ja 2) laitos-
hoito oli 2010-luvulle tultaessa 
saavuttanut sellaisen laadulli-
sen aallonpohjan, että sen kat-
sottiin loukkaavan hoidettavien 
ihmisoikeuksia. Voidaan tieten-
kin argumentoida, että laitos-
hoidon kustannukset ovat hel-
pommin kontrolloitavissa kuin 
nykyisen ameebamaisen ja 
vaihteleviin ostopalvelusopi-
muksiin sotkeutuneen järjes-
telmän. Ja että laitoshoitoa oli-
si voitu kehittää sellaiseksi, että 
se täyttää paremmin laadulliset 
vähimmäisvaatimukset.

Tulkitsen todellisen syyn tu-
levan tuon jälkeen: ”Poliittinen 
tahto kuitenkin oli se, että pal-
velut on tuotava ihmisten ko-
tiin, ja että laitoshoitomaksuista 
on päästävä hinnoittelujärjes-
telmään, jossa maksajina ovat 
muutkin kuin kunnat – palve-
luasumisesta syntyvät kustan-
nuksethan rasittavat erityises-
ti asiakasta, hänen omaisiaan 
ja Kelaa.” 

Nykyisessä talousahdingossa 

on selvää, että kuntapäättäjien 
on kaikissa yhteyksissä otettava 
kustannukset huomioon. Roh-
kenen silti epäillä laskelmia, joi-
den mukaan nykykäytäntö olisi 
kokonaistaloudellisesti edulli-
sempi kuin laitosasumiseen pe-
rustuva vanhustenhoito. Laitok-
sissa hoitajaresurssit tulisivat 
nykyistä tehokkaampaan käyt-
töön ja kodeissa kiireisen hoi-
tajan piipahdusta odottavien 
vanhusten hoidon laatutaso ko-
henisi.

Koska hoivapaikoista on pu-
laa, laitosten suunnittelussa pi-
täisi laskea neliöt tarkasti. On 
mieletöntä asuttaa toiminta-
kyvytöntä vanhusta yli 30 neli-
ön yhden hengen huoneessa, 
joka on varustettu esimerkik-
si perheasunnon keittölinjas-
tolla. Turhien neliöiden sijaan 
hoitopaikkojen määrään ja hen-
kilöstöön tulee panostaa. Nyt 
päinvastoin näyttää siltä, että 
palvelusisällöistä ollaan tinki-
mässä ja virkistystoiminnasta 
karsitaan.

Kasvava paikkatarve tulee vie-
lä osoittamaan välttämättö-
mäksi paluun vanhainkoteihin. 
Suunta niihin pitäisi kääntää 
heti.

Teppo Turja
Hämeenlinnan Perussuomalaiset 
(pj.)
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Maalaiskunnat ja 
osakeyhtiösairaalat uhan alla

Kevät koittaa

MONILLA kunnilla on yhteisyri-
tyksiä terveysasiantuntijayhti-
öiden kanssa. Niitä uhkaa nyt 
sote-lakiesitys, jonka mukaan 
yhteisyrityslääkärit eivät saisi 
päättää erikoissairaanhoidosta, 
vaan siihen vaadittaisiin julki-
nen virka. Päivystys on kiellet-
ty yhteisyrityssairaaloilta. Kun-
tien ja yhteisyritysten väliset 
sopimukset voidaan purkaa (JS 
2.11.2020). Myös Sydänsairaa-
la ja Coxa ovat uhan alla. Fimlab 
on siinä rajamailla, mutta sai 
ymmärrystä sosiaali- ja terveys-
ministeriön hallitusneuvos Auli 
Valli-Linnulta (AL 21.2.2021).

Maaseudulta lähtisivät ensin 
terveyspalvelut jonnekin hyvin-
vointikeskukseen, sen jälkeen 
tietenkin henkilöstö ja lopuk-
si asukkaat. Kaiken lisäksi hy-
vinvointialue sote-esityksessä 
on kyseenalainen. Perustuslain 
121 § kuuluu näin: ”Kunnalli-
nen ja muu alueellinen itsehal-
linto. Suomi jakaantuu kuntiin, 
joiden hallinnon tulee perus-

tua kunnan asukkaiden itsehal-
lintoon.”

Yrittäjät ovat hurjina, koska 
yksityiset palveluntuottajat on 
ohitettu soten valmistelussa: 
”Hallituksen esitys on kaadet-
tava, jos sitä ei muuteta merkit-
tävästi” (Kauppalehti 3.9.2020). 
Kuntaliiton mukaan kuntia ei 
ole kuultu.

”Kuolinisku kunnille”, sanoo 
puheenjohtaja Petteri Orpo 
(kok.) Hesarissa 9.1.2021 ja eh-
dottaa aikalisää: ”Maakunta-
malli lisää byrokratiaa sekä vie 
päätösvallan kuntien ja kau-
punkien valtuustoista sosiaa-
li- ja terveysministeriöön. Se 
romuttaa kaupunkien kyvyn in-
vestoida tulevaisuuteen”.

Monia valuvikoja on tuotu 
esille, ja lakiesitys on tulossa ke-
säkuussa eduskunnan päätet-
täväksi.

Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

KEVÄT koittaa ja ihanaa niin. 
Mutta yhtä varmaa kuin lintu-
jen laulu ja purojen solina on 
myös jokakeväinen koirankak-
kakeskustelu, johon emme nyt 
kuitenkaan ota kantaa. Lumi-
vaipan alta paljastuu tänä ke-
väänä myös toinen ikävä ilmiö, 
käytetyt kasvomaskit.

Kävimme pääsiäisen aikana 
kiertämässä lähialueita jalan, 
ja oli todella surullista huoma-
ta, miten paljon teiden varsil-
la, ojissa ja kaduilla näkyi kas-
vomaskeja. Keräsimme noin 
kahden tunnin aikana kolme jä-
tesäkillistä roskia, joista suu-
rin osa oli nimenomaan käytet-
tyjä kasvomaskeja. Jututimme 
samalla ohikulkijoita, emme-
kä suinkaan olleet ainoita, jot-
ka ovat tämän ongelman huo-
manneet. Samalla tulimme 
kiinnittäneeksi huomiota sii-
hen, ettei kevyen liikenteen 
väylien varrella ole tarpeeksi 
roskakoreja.

Kasvomaskit ovat ekologisuu-
dessaan luultavasti verrattavis-
sa tupakantumppeihin, eli toi-

sin kuin koirankakka, ne eivät 
maadu. Joidenkin arvioiden 
mukaan kasvomaskin häviämi-
nen luonnosta kestää jopa sato-
ja vuosia. Lisäksi kasvomaskien 
sisältämä muovi saattaa lopulta 
päätyä mikromuoviksi, joka ai-
heuttaa omat ongelmansa.

Roskilla on tapana rikastua 
loppuvaiheessa vesistöihin va-
lumavesien mukana. Kumilen-
kin sisältävät maskit ovat hai-
tallisia eläimille, kuten linnuille, 
koska ne voivat esimerkiksi 
kiertyä nokan tai kaulan ympä-
rille. Ympäristöön jätetyt kas-
vomaskit tuovat esteettisen 
haitan lisäksi terveysriskin. Ym-
märrämme hyvin, ettei moni-
kaan tahdo mennä koskemaan 
käytettyä maskia laittaakseen 
sen roskikseen.

Toivoisimme, että kaupun-
ki lisäisi runsaasti näkyvien ros-
kakorien määrää. Niille on nyt 
tänä aikana tarvetta.

Vuokko Hämäläinen (ps.) ja 
Pauli Kainulainen (ps.)
kuntavaaliehdokkaat Kainuusta

Politiikassa tulisi nojata tosiasioihin
VUOSI sitten olisi ollut kohtuu-
tonta kritisoida päättäjiä koro-
nakriisin hoidosta, sillä tuolloin 
oltiin uuden tilanteen edessä, 
jota kukaan ei osannut enna-
koida. Virheistä olisi kuitenkin 
pitänyt ottaa opiksi.

Kansallisista koronatoimista 
on varsin vähän hyötyä, jos uu-
sien tartuntojen ja virusmutaa-
tioiden annetaan tulla rajan yli. 
Maahantulijoiden pakolliset ko-
ronatestaukset ja pakkokaran-
teenit ovat antaneet odottaa 
itseään samalla, kun kustannuk-
set ja rajoitustoimista maksettu 
inhimillinen hinta ovat kasva-
neet koko ajan.

Nyt kuntavaalit lähestyvät ti-
lanteessa, jossa korona on jät-
tänyt varjoonsa lähes kaikki 
politiikan perinteisimmät kiista-
kysymykset. Kuntien velkaantu-
minen on jatkunut jo pitkään ja 
Kuntaliiton arvion mukaan val-
tion myöntämät koronatuet an-
tavat tilanteeseen vain lyhyen 
hengähdystauon.

Samanaikaisesti kunnille on 
annettu kriisin keskellä surutta 
uusia tehtäviä. Hyvänä esimerk-
kinä toimii ideologisista syistä 
läpi runnottu oppivelvollisuus-

uudistus, jonka valmistelussa 
asiantuntijoiden varoitukset si-
vuutettiin kylmästi.

Valitettavasti poliittinen pää-
töksenteko tuntuu perustuvan 
entistä vähemmän tietoon ja 
tosiasioihin. Osoituksena täs-
tä voidaan pitää koronatoimien 
varjolla luotua EU:n jättimäistä 
750 miljardin euron elpymispa-
kettia, jossa Suomelle on varat-
tu vain maksumiehen rooli.

Suomen viennin väitetään 
hyötyvän miljardilahjoituksis-
ta. Toisaalta on myös korostet-
tu paketin kertaluontoisuut-
ta. Juuri mikään elpymispaketin 
tueksi esitetyistä perusteluista 
ei pidä paikkaansa.

Tosiasiassa paketti hyödyn-
tää maamme vientiteollisuu-
den kilpailijoita ja sillä rahoi-
tetaan muun muassa Italian 
veroalennusten ja Espanjan pe-
rustulokokeilun kaltaisia rahan-
jakohankkeita. Puheet kerta-
luontoisuudesta on kumottu jo 
useammallakin suulla.

Nykyiset päättäjät kertovat 
mielellään, mistä kuntavaaleis-
sa ”oikeasti” päätetään ja mil-
lä perusteilla äänestäjien tuli-
si äänestyspäätöksensä tehdä. 

On syytä muistaa, etteivät kun-
nat ole muusta yhteiskunnasta 
irrallaan leijailevia saarekkeita, 
vaan valtakunnanpolitiikka vai-
kuttaa myös kuntiin.

Valtio päättää kuntien lakisää-
teisistä tehtävistä ja rahoituk-
sesta. Samaa kaavaa noudat-
taen suurin osa kansallisesta 
lainsäädännöstä tulee tänä päi-
vänä EU:sta, jonka kanssa teh-
dyt sopimukset ohjaavat ja ra-
joittavat myös Suomen omaa 
talouspolitiikkaa. Kuntavaaleilla 
onkin aina ollut myös yleispo-
liittinen merkityksensä.

Edellä mainitut asiat ovat esi-
merkkejä siitä, miten mielipide-
ilmastoa muokataan ja miten 
tehtyjä ratkaisuja on koronan 
keskellä perusteltu. Poliittisen 
toiminnan pitäisi kuitenkin pe-
rustua arvojen lisäksi faktoihin. 
Mikäli päätöksenteko rakentuu 
vain toiveajattelun varaan, syn-
tyy helposti vääriä päätöksiä, 
joilla saattaa pahimmillaan olla 
kielteisiä vaikutuksia kaikille yh-
teiskunnan aloille.

Kai Sorto (ps.)
Turku

EU:n elvytyspaketin taustoista
KUTEN tunnettua, Suomen hal-
litus on osaltaan hyväksynyt 
EU:n 750 miljardin euron elvy-
tyspaketin, josta avustusten 
osuus on 390 miljardia.

Perimmäinen syy näyttää ol-
leen Italian valtion huonos-
ti hoidettu talous. Kun yksikään 
EU-maa ei näyttänyt vihreää va-
loa Italian lainapyynnöille, se 
joutui turvautumaan mm. Ve-
näjän ja Kiinan apuun.

Italian pankkikriisistä huoles-
tui ensimmäisenä Ranska, jon-
ka pankit olivat luotottaneet 
merkittävästi Italian pankke-
ja. Ranskan presidentti kään-
tyi Saksan liittokanslerin puo-
leen, ja niinhän siinä kävi, että 
Saksa käänsi kelkkansa ja hy-
väksyi EU:n sääntöjen vastai-
sen toiminnan. Kieltäähän EU:n 
perussopimus velan ottamisen 
EU:n talousarvion katteeksi. Lai-
nojen otoilla kierrettiin EU:n jä-
senmaksujen huima korotus.

Törkeintä ”ilmaisen rahan ja-
ossa” on se, että avustuksia saa-
vat ne maat, jotka ovat jo vuo-
sien ajan hoitaneet talouttaan 
kehnosti. Avustusten ”punainen 
lanka” oli torjua koronan ongel-
mia, ei tukea maita, jotka ovat 
törkeää lievemmin rikkoneet 
EU:n yhteisiä pelisääntöjä.

Olisiko näiden maiden tulora-
hoitusta parannettavissa niin, 
että Italia nostaisi ALV-prosent-
tiaan vaikkapa Suomen tasolle 
ja jäädyttäisi suunnitelmat alen-
taa muita veroja? Espanja voisi 
toimia samoin ja unohtaa suun-
nitelmat perustulosta ja lyhen-
netystä työajasta.

Sanomattakin on selvää, mi-
hin hallituksen slogan ”Osta 
kolme – maksa kuusi” johtaa.

Hallitus rehvastelee Suomen 
vakaalla taloudella. Ihmettelen 
tykönäni, että miksi? Ovathan 
mm. Suomen talousluvat olleet 
jo vuosia heikommat kuin muil-

la nettomaksajilla, kuten esi-
merkiksi Saksalla, Ruotsilla ja 
Tanskalla. Olisiko syynä se, että 
tuen eräänä perusteena on BKT 
per capita -luku? Tämän luvun 
käytön hyväksyminen oli mer-
kittävä moka hallitukseltamme.

On olemassa vanha sanon-
ta: ”Kun antaa pirulle pikkusor-
men, se vie koko käden”. Halli-
tus on sanonut, ettei Suomi voi 
jäädä elvytyspaketin ulkopuo-
lelle, koska se merkitsisi eroa 
EU:sta. Voinen kysyä, etteikö 
tämä tarkoita sitä, ettei Suomi 
voi jäädä tulevaisuudessakaan 
vastaavien pakettien ulkopuo-
lelle, koska se merkitsisi eroa 
EU:sta? Tämä on vakaa mielipi-
teeni paketin kertaluonteisuu-
desta.

Kauko Tuupainen
talousneuvos, eläkeläinen, 
Jyväskylä
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Kuntavaalit ovat myös linjavaalit

Miten tämä vaalien siirto taas 
menikään?

Ajatuksia kuntavaaliteemoista

SUOMEEN on käytännössä syn-
tynyt merkillinen yksipuolue-
järjestelmä, johon kuuluvat 
kaikki vasemmistoliitosta ko-
koomukseen – siis kaikki pait-
si perussuomalaiset. Kokoomus 
ja keskusta eivät yhdessä pysty 
muodostamaan enemmistöhal-
litusta. Nyt ne kilpailevat kes-
kenään siitä, kumpi niistä on vi-
hervasemmistolle suotuisampi 
apupuolue, toinen hallitukses-
sa ja toinen oppositiossa teke-
mässä itseään tykö seuraavaan 
hallitukseen. Tilanne on anta-
nut mahdollisuuden ja tilaa va-
semmistolle ajaa radikaalimpaa 
vasemmistolaista talouspolitiik-
kaa ja vihreille yltiöpäisempää 
ekopolitiikkaa.

Poliittinen asetelma on kestä-
mätön. Poliittista yksipuolue-
järjestelmää muistuttavassa ti-
lanteessa puolue-eliitti päättää 
ja kansalaismielipide on help-
po sivuuttaa. On vaikea kuvitel-
la, että suomalaiset äänestäjät 
olisivat tietoisesti tähän pyr-
kineet tai sitä tavoitelleet. Tä-
hän on vaivihkaa ja salakavalas-
ti päädytty.

Kuntavaalit ovat kuntavaalit, 
mutta kaikki yleiset ja yhtäläiset 
vaalit ovat myös linjavaaleja. 
Poliittisen vinoutuman oikaise-
minen tekee näistä kuntavaa-
leista aivan erityiset linjavaalit.

Peter Muurman, vaalipäällikkö
Perussuomalaisten Kymen piiri

ELI nyt meni kuntavaalien osal-
ta hommat sillä lailla, että ne 
siirrettiin tässä vaiheessa kesä-
kuulle. Lieneekö tällainen toi-
minta edes perustuslain mu-
kaista? Sitä voi kysyä moneen 
kertaan.

Itse asiassa tässä on useita 
ongelmia. Kuinka monta lain-
muutosta joudutaan tekemään 
pikakäsittelyllä? Ovatko nyt jä-
tetyt ehdokaslistat edes päteviä 
kesäkuussa? Miksi vaalien siir-
to tehtiin juuri ennen ehdokas-
listojen jättämistä sisään? Onko 
joku korona edes peruste tällai-
selle toiminnalle, onhan koko-
nainen vuosi ollut aikaa tähän 
varautua?

Lienevätkö gallupit olleet siir-
ron syynä? Korona on ollut tie-
dossa vuoden päivät – kyllä 

tähän olisi ollut marinaadihalli-
tuksella aikaa valmistautua. Si-
nänsä itse asiakysymykset ovat 
tässä ainakin vihervassareilta 
unohtuneet. Koko ajan näyttää 
meininkinä vastapuolella ole-
van, että haetaanpa mennei-
syydestä tarttumapintaa. No 
hakekaa – ei paljoa paisko.

Onko koko vaalien siirtäminen 
itse asiassa edes laillinen tällai-
sella aikataululla?

Hommahan menee näin: tässä 
onkin takana perussuomalais-
ten pelko. Ei mikään muu selitä 
tätä. No, me otamme edelleen 
voiton. Näillä mennään!

Tapio Lämsä
Kuusamon Perussuomalaiset ry 
(vpj.)

PÄÄSISINPÄ kertomaan hen-
kilöille, jotka kannattavat hait-
tamaahanmuuttoa ja väittävät, 
että se ei ole asiallinen kunta-
vaaliteema, sen mitä maahan-
muuttajista tulee. Heistä tulee 
kuntalaisia. Haluaisin niin ikään 
kertoa heille, jotka ”pehmen-
tääkseen” asiaa selittävät val-
tion osallistuvan maahanmuu-
ton kustannusten maksuun 
huomattavilta osin, että me 

kuntalaiset olemme valtio. 
Ja hyväksi lopuksi haluaisin 

kysyä valtiomme rahankäytös-
tä päättäviltä henkilöiltä, onko 
ulkomaille monin eri tavoin lah-
joitettu raha jotain erityistä ra-
haa, joka ei ole pois Suomen 
kuntalaisia hyödyttävistä hank-
keista?

Jarkko Kaari 
Kirkkonummi

Arvoisat äänestäjät, pöytä on katettu
RAISION Perussuomalaiset ovat 
ehdokasnumeroa vailla valmiit 
vaalikesän koitoksiin. Yhdistyk-
sen puheenjohtaja, hallitus, so-
meryhmä, ehdokkaat ja aktiivit 
ovat tehneet lähes kaiken, mitä 
isänmaallisesti ajattelevan ää-
nestäjän eteen vain voi tehdä. 
Hernepussia ollaan siis heittä-
mässä Teille, hyvät äänestäjät.

Ehdokkaiden lukumäärä hi-
poo Raisiossa viittäkymmentä. 
Yhdistyksen jäsenmäärä saattaa 
jo hyvinkin olla kohonnut lä-
helle sataa. Fakta on, että vaik-
ka nämä kaikki aktiivit osaisi-
vat äänestää ehdokkaitamme 
tasan puoliksi, niin emme saisi 
läpi kuin kaksi ehdokasta näillä 
äänillä. Meidän aktiivien äänet 
eivät siis riitä. Jostain on kaivet-
tava, sorvattava tai hiottava rut-
kasti ääniä lisää.

”Varför röstä på figurer som 
’Nukkumatti’, då du kan rösta 
på äkta Sannfinländare?” Tämä 

raisionnärpiö taipuu minun 
ysin kouluruåtsillani seuraavas-
ti: ”Miksi äänestää nukkumat-
tia, kun voit äänestää aitoa pe-
russuomalaista?” Totuus ei piile 
missään, vaan on päivänsel-
vää, ettemme me ehdokkaat ja 
raisiolaiset PS-aktiivit tee tätä 
hommaa itsellemme tai alle sa-
dan toimijan piirille. Me teem-
me tätä kaikille raisiolaisille, 
sinulle ja sinun kavereillesi us-
kontoon, ammattiin tai ulkonä-
köön katsomatta.

Tiedän, että Raision kahden-
kymmenenneljäntuhannen 
kaupunkilaisen joukossa on nii-
tä, joilla on puolueemme jäse-
nyys, ja he tietävät, mitä puo-
luetta äänestää. Tiedän myös, 
että on suuri joukko kansalai-
sia, jotka eivät ole puolueen 
jäseniä, mutta tuntevat jopa 
vahvemmin kuin me itse kuu-
luvansa laumaan. Tätä äänes-
täjäkuntaa on pidettävä hereil-

lä ja silotettava heidän tietään 
uurnille.

Ja sitten ovat ne nukkuvat tai 
politiikkaan muuten kyllästy-
neet ja väsyneet. Heidän mie-
lenlaatunsa johtunee siitä, että 
mikään ei ole kuitenkaan kos-
kaan muuttunut, vaikka kuinka 
ja ketä äänestäisi.

Tähän saumaan jos pystyisim-
me perussuomalaisina tuo-
maan jotain positiivisesti muis-
ta erottuvaa, niin Suomi olisi 
äänestetty tänä kesänä takaisin. 
Itse olen valmis jakamaan ää-
nestäjille vaikka kyniä äänestys-
paikkojen ulkopuolella, mikäli 
se herättäisi paikalle vaivautu-
neet vetämään sen sini-valko-
kultaisen viivan!

Heikki Suominen (ps.)
kuntavaaliehdokas 
Raisio

Punavihreä ilmastoposeeraus autoilijoiden riesana
PUNAVIHREÄ ilmastoposee-
raus valtaa myös Tamperetta. 
Parisenkymmentä vuotta sit-
ten tekninen lautakuntamme 
oli vierailulla Saarbrückenissä. 
Paikalliset kunnanisät antoivat 
neuvon: jos haluatte saada rati-
kan, niin vaikeuttakaa kaupun-
kiin saapuvaa henkilöautolii-
kennettä.

Tampereen keskustaan ei hel-
posti autolla enää pääse. Au-
toilua hankaloitetaan mm. liian 
kunnianhimoisilla kävelykatu-
hankkeilla, kavennetuilla ka-
duilla, bussien pysäkkitaskujen 
poistoilla, kadunvarsipysäköin-
nin ja ilmaispysäköinnin vähen-
tämisellä, pysäköintimaksujen 
korotuksilla jne.

Pyörätiemme ja jalkakäytä-
vämme ovat superleveitä, mut-
ta kävelijöitä ja pyöräilijöitä ei 
niillä montaa kulje. Ja autoile-
va porukka asioi nyt pääasias-

sa Ideaparkeissa ja keskustan 
ulkopuolisissa kauppakeskitty-
missä.

Tampereen ylpeys, ympä-
rivuotinen Tammelantori, 
on sekin kokenut kolauksen. 
Kadunvarsipysäköintiä on kun-
nianhimoisesti vähennetty jo 
vuosia, seurauksena näivettyvä 
tori. Ei kukaan mansikkalaati-
koita pyörällä tai ratikalla hae.

Särkänniemen elämyspuis-
ton ensimmäisissä kehityssuun-
nitelmissa pysäköintipaikat oli 
osin poistettu. Pitäisikö vaasa-
laisen perheen pysäköidä park-
kiin kaupungin laidalle ja kul-
kea loppumatka ratikalla? 

Poliisilaitoksen asiointipisteen 
edestä on normaalit kadun-
varsipaikat poistettu. Tieduste-
linkin asiakaspalveluvirkailijal-
ta, että mihin tänne voi auton 
parkkeerata. Vastaus oli, että 
ei kai minnekään. Virkailija ih-

metteli kanssani, miten ihmees-
sä ulkopaikkakuntalaiset tai 
autolla liikkuvat kykenevät heil-
lä ylipäänsä asioimaan ilman 
kunnollisia parkkeerausmah-
dollisuuksia.

Surullista on se, että samalla 
kun autoilua vaikeutetaan, au-
tot siirtyvät muualle. Ilmasto 
ei tietulleilla ja ruuhkamaksuil-
la pelastu. Surullista on myös 
se, että miltei kaikki puolueet 
ovat mukana autoilun vaikeut-
tamistalkoissa ilmastosyistä, 
perussuomalaisia lukuun otta-
matta. Tulevissa kuntavaaleissa 
kannattaakin antaa selkeä vies-
ti hallitukselle, että nyt riittää. 
Tämä tapahtuu äänestämällä 
vaaleissa oman kunnan perus-
suomalaista ehdokasta.

Lassi Kaleva
kaupunginvaltuutettu, 
pormestariehdokas, Tampere
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Vanhusten asumiseen liittyvät 
haasteet Kuopiossa
KUOPIOLLA on edessään isot 
vanhusten asumiseen ja palve-
luihin liittyvät haasteet. Haas-
teet eivät liity uudisrakenta-
miseen vaan siihen, miten 
vanhuspalvelut järjestetään 
kunnassamme.

Tulevien päättäjien on valit-
tava, mihin vanhuspalveluis-
sa panostetaan, avo- vai laitos-
palveluihin, sillä epävirallisen 
(omaiset/läheiset) hoivan mää-
rää ei voida rajattomasti lisä-
tä omaisten asuessa eri paikka-
kunnilla kuin apua tarvitseva 
vanhus.

Kuopio on maantieteellises-
ti laaja, isolle alueelle sijoittuvat 
asutuskeskukset asettavat ko-
vat kustannushaasteet ja pai-
neet veroäyrin nostoon, ja taus-
talla kummitteleva sote vielä 
sotkee asioita lisää.

Kotiin vai laitokseen, siinä vi-
sainen pulma. Vanhuspalvelu-
lain (28.12.2012/980) mukaan 
kotiin tarjottavat palvelut ovat 
ensisijainen tapa vastata ikään-
tyneen väestön palvelujen tar-
peisiin, ja laitoshoitoa voi to-
teuttaa vain laissa määrätyin 
erityisperustein.

Toinen kysymys on se, sääs-
tääkö kotihoito, jos kotiin os-
tetaan palveluina mm. siivous, 
ruoka, sairaanhoito sekä eri te-
rapiat? On osoitettu, että koti-
hoito korvaa laitoshoitoa odo-
tusten mukaisesti, mutta ei 
välttämättä säästä kotihoidon 
ja laitoshoidon kustannuksista.

Kyse onkin asiakkaiden elä-
mänlaadusta. Elämänlaadun 
paranemisen kääntöpuolena 
on kotihoidon kallis hinta, joka 
ylittää yli puolella kotihoidolle 
asetetut hintasuositukset.

Kuopion päättäjät joutuvat te-
kemään nyt tulevalla valtuus-
tokaudella vaativia, kunnan ta-
louteen ja vanhusten elämään 

liittyviä päätöksiä. Vanhuspal-
veluihin liittyvät päätökset ei-
vät sisällä pelkästään asumis-
muotoon liittyviä päätöksiä. 
Asumisen lisäksi vanhukset tar-
vitsevat laadukkaita ja kustan-
nusvaikuttavia palveluita, jotka 
he voivat ja saavat itse valita.

Kuopion on parannettava pal-
veluja tuottavan henkilöstön 
johtamista ja palkkausta. Näin 
voidaan vähentää osa merkittä-
viä kustannuksia aiheuttavista 
sairauslomapäivistä.

Omaishoidon ”Kuopio-lisä”, 
+200 euroa kuukaudessa mak-
suluokasta riippumatta toise-
na vaihtoehtona tuo merkittä-
viä säästöjä, koska se vähentää 
merkittävästi hoidettavan tar-
vetta käyttää kunnan perus- ja 
erikoissairaanhoitopalveluja. 
Säästöt ovat miljoonaluokkaa. 
Tämä saadaan pienellä satsauk-
sella omaishoitoon.

Jos Kuopio ei toimi oikein, nä-
köpiirissä näyttäisi olevan paluu 
24/7-hoitoon, laitospalvelui-
hin ja tehostettuun palveluasu-
miseen, koska emme saa uusia 
työntekijöitä erityisesti Kuopi-
on reuna-alueilla tarvittaviin 
palveluihin. Ollaanko menossa 
kohti Norjan mallia, missä ha-
ja-asutusalueilla olevien on itse 
kustannettava iso osa avohoi-
don kustannuksista tai muutet-
tava kaupunkiin?

Meillä Kuopiossa on kunta-
vaalien ehdokaslista täynnä, 
88 ehdokasta. Vaalit tulevat ai-
kanaan, ja äänestämällä var-
mistamme vanhustemme ja 
omaishoitoa tarvitsevien kun-
talaistemme hyvinvoinnin jat-
kossakin.

Ari Kultala, kuntavaaliehdokas
Kuopion Seudun 
Perussuomalaiset ry

Ilmastonmuutoksesta huolestuneen kannattaa 
valita perussuomalaiset
MONET poliitikot luovat mieli-
kuvaa, jonka mukaan ilmaston-
muutoksen torjunta on Suo-
men poliittisista päätöksistä 
kiinni. Tämä ei pidä paikkaan-
sa. Ilmastonmuutosta voidaan 
hallita vain globaalisti, ja ai-
noa toimiva ratkaisu on hinnoi-
tella hiilidioksidipäästöt. Trans-
formaatio vähäpäästöiseen 
maailmaan on kuitenkin ollut 
käynnissä jo pitkään.

Hallitus on päättänyt, että 
Suomen tulee aggressiivises-
ti vähentää päästöjä ja olla hii-
lineutraali vuonna 2035. Halli-
tus olettaa, että muu maailma 
tulee seuraamaan esimerkkiä, 
koska Suomen esimerkin voima 
vaikuttaa muihin maihin.

Teoriassa päästöjen lopetta-
minen on ”helppoa” lopetta-
malla kaikki tuotanto. Tämä ei 
ole mahdollista, koska yhteis-
kunta vaatii meiltä päästövä-
hennysten lisäksi myös tuot-
teita ja palveluja, energiaa, 
työpaikkoja, verotuloja, osinko-
tuloja yms.

Idealistinen näkemys esimer-
kin voimasta ei vastaa todel-
lisuutta. Valtiot ja yritykset ei-
vät kiristä omia normejaan 
sen vuoksi, että Suomikin te-
kee niin. Idealistisilla päätöksillä 
luodaan edellytyksiä johtajien 
moraaliposeeraukselle, mutta 
samalla alennetaan suomalais-
ten elintasoa ja huononnetaan 
elinkeinoelämän kilpailukykyä, 
ja se on huono asia myös ilmas-
tonmuutoksen torjunnan kan-

nalta.
Perussuomalaisten vaihtoeh-

dossa Suomi on kokonaisvaltai-
sesti hyvä ja turvallinen paikka 
elää ja yrittää. Tällaisessa Suo-
messa on hyvä tehdä työtä ja 
kehittää sitä teknologiaa, joka 
ratkaisee maailmalla suuria il-
mastohaasteita. Vauraaseen 
maahan syntyy laadukasta tut-
kimus- ja yritystoimintaa, joka 
luo työpaikkoja ja verotuloja. 
Näillä verotuloilla rahoitetaan 
kaikki kulttuuri-, sosiaali- ja 
koulutuspalvelut. Rakennetaan 
hyvän kierre.

Vaikka yhteiskunta käykin läpi 
transformaatiota uuteen ener-
giajärjestelmään, sen pitää sa-
maan aikaan pyöriä. Ilmasto-
päästöihin kannattaa rajallisilla 
resursseilla ensisijaisesti vaikut-
taa siellä, missä niitä eniten syn-
tyy. Panostamalla järkevästi on 
täysin mahdollista, että tulevina 
vuosikymmeninä suomalainen 
ilmastoteknologia ja suomalai-
sen teollisuuden hiilineutraa-
lit tai hiilinegatiiviset ratkaisut 
vähentävät koko maailman hii-
lipäästöjä enemmän kuin mitä 
Suomesta on kaikkina aikoina 
niitä ilmakehään päästetty.

Suomen hiilijalanjälki ei ole 
ongelma, ja suomalainen tuo-
tanto on usein puhtaampaa 
kuin kilpailijamaiden. Suomes-
sa ei tule ilmastosyistä tehdä 
politiikkapäätöksiä, jotka hei-
kentävät suomalaisen elin-
keinoelämän kilpailukykyä ja 
laskevat elintasoamme. Sa-

manaikaisesti nämä päätök-
set heikentävät kykyämme aut-
taa maailmaa. Jos suljemme 
Suomessa vessapaperitehtaan, 
jossakin muualla käynnistyy 
pehmopaperitehdas, joka to-
dennäköisesti saastuttaa enem-
män kuin se tehdas, joka Suo-
messa suljettiin.

Ilmastonmuutoksesta huo-
lestuneen kannattaa vali-
ta perusuomalaiset, koska 
perussuomalaiset katsovat ko-
konaisuutta ja ilmastotekojen 
todellista vaikuttavuutta. Ilmas-
tonmuutoksen torjunta ratkais-
taan siellä, missä merkittävät 
päästöt syntyvät.

Vihreiden tavoite on hiilineut-
raali Helsinki vuonna 2035, mi-
hin hintaan hyvänsä. Se hinta 
tulee olemaan kallis. Kaupun-
kilaisten elintaso laskee, kau-
pungin elinvoima vähenee ja il-
mastonmuutoksen torjunnan 
kannalta tavoitteella ei ole mer-
kitystä.

Suomi voi saada aikaan par-
haan vaikutuksen maailman 
hiilitaseeseen tuottamalla sel-
laisia teknologioita, jotka saa-
vat maailmalla aikaan todellista 
muutosta. Tämä ei kuitenkaan 
onnistu, jos elinkeinoelämäm-
me ja yritystemme toimintaky-
ky on tapettu idealistisella il-
mastopolitiikalla.

Lassi Noponen
toimitusjohtaja
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Perussuomalaiset 
tarvitsee sinua!

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
www.perussuomalaiset.fi
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Perusruno
Olen perussuomalainen, siksi kirjoitan tässä; 
Olen tavallinen kulkija, niin kuin on monet meistä ja 
ollaan pientä ääntä pitämässä. 

Perusaatteet, suomalaiset, oman kansan silti meillä on;
Se tunne ja voima niistä on pohjaton. 

Suosi suomalaista, suosi perussuomalaista;
Vaan heti huomaat, että arvot on oikeat, 
siksi tykkään tästä.

On hienoa se, että me suomalaiset, etua, tietoa ja
 kunniaamme jaamme;
Se upeaa on, sillä siitä hyvän mielen me saamme. 

Hyvä on Usko, Toivo ja Rakkaus perussuomalaisuuteen, 
mitä me siitä saamme;
Sillä hyvät ystävät, eteenpäin, näin me Suomen kansan 
kesken sen jaamme.

Martti Saario
Kuopio

Vappurahaa
USKO siirtää vuoriakin, sanoo 
iso kirja, miksei siis vaalejakin. 
Ainakin tuo ideologinen viher-
vasemmiston usko tekee sen. 
On vain niin, että vaalien siir-
täminen oli kovin hätäinen toi-
menpide, jolla hallitus aino-
astaan lykkää väistämätöntä: 
vaalitulosta. Koronan toinen 
aalto on ollut näkyvissä moni-
aita kuukausia, ja aikaa vaalien 
turvaamiseen olisi kyllä ollut, 
mutta kuten presidenttikin to-
tesi, on nukuttu.

Hallitus on nukkunut ruusuis-
ta unta omassa vihreässä kup-
lassaan osaamatta hoitaa ko-
timaan asioita, pandemiaa, 
taloutta saati vaaleja. Suurin 
huoli tuntuu olleen etelän mai-
den tukemisesta sekä ilmas-
ton ja maailman pelastamises-
ta, euroja laskematta. Kun vaalit 
nyt sitten piti saada siirretyk-
si niin kas, THL julkaisi juuri so-
pivasti karmeat ennusteluvut 
tartuntojen määrästä aiottuna 

vaaliajankohtana.
Noilta ennusteilta ja luvuil-

ta putoaa pohja, kun tarkastel-
laan koronalukuja muualla Eu-
roopassa ja verrataan Suomen 
olosuhteita ja asutusta niihin. 
Suomi on harvaan asuttu maa, 
eivätkä edes Uusimaa tai Sa-
takunta yllä asukastiheydessä 
Keski-Euroopan tasolle.

Kun siis siirtopäätöksen to-
delliseksi motiiviksi jää politiik-
ka, niin mitkä ovat tavoitteet? 
Halusiko hallitus lisäaikaa, jot-
ta EU:n elpymisrahastosta tu-
lossa olevia miljardeja voitaisiin 
käyttää vappumiljoonina? Sata-
sen lupauksiin kun ei taida kan-
sa enää luottaa, ja ”sattumalta” 
tuo ”kestävän kasvun ohjelma” 
esitellään vapun edellä.

Vai onko tulossa toisetkin vaa-
lit? Miten kokoomus, joka ää-
nekkäästi vastusti vaalien siir-
toa, saatiin muuttamaan 
mielensä? Mitä heille luvattiin, 
vappusatanen ja paikka aurin-

gossa? Kenen paikka? Millainen 
osa pääministerin ja presiden-
tin valtakiistalla on? Pääminis-
teri kun näyttäisi mielellään 
hoitavan ulkopolitiikankin. Py-
ritäänkö siirrolla järjestämään 
”sopiva” vaalitulos? Kunnioite-
taanko hallituspuolueissa vaa-
litulosta, jos se ei olekaan mie-
luisa?

Ainoana etuna vaalien siirros-
sa näen kesäisen ajankohdan. 
Olisiko paikallaan palata van-
haan vaalienpitoaikatauluun? 
On huomattavasti mielekkääm-
pää tehdä vaalityötä kevään ja 
alkukesän lämmössä kuin lu-
men ja loskan keskellä. Jospa 
koronatilannekin helpottuisi 
kevään aikana niin, että vaali-
työssä päästäisiin äänestäjien, 
siis ihmisten, pariin.

Arvo Latomaa
Raahe

Vanhusten, potilaiden ja 
omaisten ihmisoikeudet

Surullinen tapaus

HALLITUS korostaa joka kään-
teessä maahanmuuttajien ja ul-
kolaisten työntekijöiden ihmis-
oikeuksia, jotta nämä pääsevät 
Suomeen ja voivat käydä lo-
malla kotimaissaan, myös tur-
vapaikkaa anoneet, vaikka siel-
lä kohtaamastaan kohtelusta 
johtuen ovat saaneet Suomes-
ta turvapaikan. Ja ne, jotka ei-
vät ole turvapaikkaa saaneet, 
voivat jäädä tänne loisimaan 
suomalaisten verorahoilla. Mi-
tään pakkoa koronatestauksiin 
ei ole.

Sen sijaan suomalaisten liik-
kumista rajoitetaan – omaiset 
eivät saa omia vanhuksiaan ta-
vata, ja omaiset päästetään ta-
paamaan vain kuolevaa potilas-
ta. Kuitenkin vankilassa lusivia 
varten on tapaamistilat, joissa 

omaiset voivat perhehuoneessa 
tai muussa tapaamishuoneessa 
tai kopissa käydä tapaamassa 
vankilassa olevaa omaistaan.

Eli suomalaiset haloo! Hallitus 
on kieltänyt koronahysterias-
saan omaisia tapaamasta van-
huksiaan ja potilaaksi joutunei-
ta omaisiaan. Tai vanhuksilta 
on kielletty omaisten tapaami-
set ja potilaaksi joutuneilta es-
tetty heidän oikeutensa tavata 
omaisiaan.

Miksi vanhusten hoitolaitok-
siin ja sairaaloihin ei ole kyetty 
järjestämään terveysturvallisia 
tapaamistiloja? Mielestäni tämä 
pitää saada heti kuntoon!

Hannes Ruokokoski
Lappeenranta

OLIPA kerran lähikauppias 
Jaakko. Jaakolla on varastossa 
sata pakettia kalapuikkoja. Naa-
purustossa asuvat Itkonen ja 
Koponen ovat aiemmin ahke-
rasti käyttäneet lähikauppiaan 
palveluja. Nyttemmin molem-
mat ovat alkaneet elää yli varo-
jensa: ryyppäämistä ja rellestä-
mistä, tanssia ja iloista elämää. 
No eihän siinäkään mitään pa-
haa ole, mutta varoja heillä ei 
ole enää pitkään aikaan ollut 
ostaa Jaakolta kalapuikkoja.

Eräänä päivänä Jaakko neu-
vottelee itsensä kanssa loista-
van sopimuksen. Hän päättää 
antaa rahaa Itkoselle ja Kopo-
selle, jotta he voisivat ostaa hä-
neltä kalapuikkoja. Itkonen ja 
Koponen riemuitsevat. 

Käy kuitenkin niin, että pojat 
eivät ryntääkään lähikauppaan 
ostamaan kalapuikkoja, vaan 
he jatkavat ylenpalttista ja ilois-
ta elämäänsä. Pahat kielet ker-
tovat, että tanssin tahtikin on 
vain kiihtynyt.

Eräänä päivänä Itkonen tulee 

kauppaan. Jaakko ilahtuu. Itko-
nen ei kuitenkaan ole tullut os-
tamaan kalapuikkoja. Sen si-
jaan hän kertoo, että Koposelta 
on rahat kokonaan loppu ja se 
on ihan down. Itkonen kysyy 
Jaakolta: ”Ethän tarkoittanut, 
että myöntämäsi raha olisi ollut 
kertaluonteinen, ethän?” 

”Enhän toki”, hyväsydämisyy-
destään tunnettu Jaakko vas-
taa. Itkonen riemastuu.

Mikä tässä oli niin surullis-
ta? Se, että lähikauppaa ei enää 
ole. Ikkunaan on ilmestynyt 
viesti: ”Vuokrataan”. Pakates-
saan tavaroitaan Jaakko har-
mittelee lähtemistään mukaan 
tähän viheliäiseen kalapuikko-
talouspolitiikkaan.

Kun luen tämän erehdyttäväs-
ti sadulta kuulostavan tarinan 
lapsenlapselleni Ennille (5-v.), 
hän sanoo: ”Jaakko on tyhmä ”.

Kai Partanen
kuntavaaliehdokas (ps.), 
Lappeenranta

Kansankynttilät
OSALLISTUIN OAJ:n alueyhdis-
tysten 25.2. järjestämään oppi-
velvollisuusseminaariin, jossa 
olivat paikalla asiantuntijaedus-
tajat OAJ:stä, Kuntaliitosta sekä 
opetus- ja kulttuuriministeriös-
tä. Aiheena oli ensi syksynä voi-
maan tuleva laajennettu op-
pivelvollisuus. Seminaarin anti 
oli hyvä. Kiitän, että sain siihen 
kutsuttuna osallistua kunta-
päättäjän roolissa.

Olen toiminut itsekin amma-
tillisessa koulutuksessa seitse-
män vuotta opettajana ja ryh-
mänohjaajana. Olen nähnyt, 
mitä se oli jo ennen suuria sääs-
tötoimenpiteitä, ennen laajaa 
koulutusalojen lakkauttamis-
ta ja opettajien irtisanomista. 
Viime talvena ennen koronaa 
kiersin kuntapäättäjän roolissa 
kaikki Hollolan koulut (pl. Kan-
kaan koulu) ja kolme päiväko-
tia nähdäkseni, mitä koulun arki 
Hollolassa on. Sain kuvan, että 
kouluilla on hyvä meininki ja 
pöhinä.

Ja nyt seminaarin esitysten, 
kysymysten ja kommenttien 
myötä jäin oikeastaan haukko-
maan henkeäni tästä nykyti-
lanteesta. Samaan aikaan, kun 
opetushenkilöstö taistelee ko-
ronaa vastaan, joutuvat he 

kantamaan huolta oppilaiden 
opiskelujen etenemisestä tai 
keskeytymisestä, poissaoloista, 
oppituntien järjestämisestä, ko-
keiden arvioimisesta, yhteyden-
pidosta vanhempiin, uudistu-
neista opetussuunnitelmista ja 
ammatillisista tutkinnoista, yk-
silöllisen oppimispolun toteut-
tamisesta, luokan työrauhas-
ta, joustavasta hausta, oppilaan 
ohjaamisesta jatko-opintoihin, 
oppivelvollisuuden pitenemi-
seen liittyvistä kysymyksistä ja 
keskeneräisyydestä, lastensuo-
jelusta, etäopetukseen siirtymi-
sestä ja valmistelusta hetkes-
sä… Niin, ja opettamisesta. 

Lista on aivan mieletön. Ja sil-
ti nämä ammattilaiset jaksavat 
jatkaa. Päivät ovat pitkiä. Vas-
tuu on valtava. Kysymys kuuluu, 
kuinka kauan he jaksavat? Pal-
kankorotus ei tuo ratkaisua tä-
hän, se ei vähennä työmäärää.

Seminaarissa esitettiin huo-
li siitä, että oppivelvollisuuden 
pidentäminen on otettu kes-
keneräisenä käyttöön. Kun-
taliitto oli antanut lausunnon 
1/2020, jonka mukaan valmis-
telutyöt ja siirtymät tarvitsevat 
pidemmän ajan ja uudistus oli-
si pitänyt ottaa käyttöön vasta 
2022. Opetushenkilöstöä on ir-

tisanottu, ryhmäkokoja on suu-
rennettu. Jo nyt on se tilanne, 
että yksi ammatillinen opetta-
ja vastaa neljästä ryhmästä ja 
samalla sijaistaa oto-kollegaa. 
Ensi syksynä opiskelijamäärät li-
sääntyvät, mutta lisääntyykö 
opettajien määrä?

Valtio on luvannut kustantaa 
kaikki oppivelvollisuuden pi-
dentämisen ylimääräiset kulut 
sataprosenttisesti. Seminaaris-
sa esitettiin aiheellisesti huol-
ta myös siitä, että koulutuksen 
todelliset kustannukset on ali-
arvioitu. Kuntien rahoitusosuus 
valtion kassaan on asukasmää-
rän mukaan arviolta 268 €/asu-
kas, josta kustannetaan koko 
Suomen 2. asteen koulutus. Sa-
maan aikaan väestö vähenee ja 
vanhenee, ja verotulot sekä val-
tionosuusrahoitus kunnille pe-
ruspalvelujen järjestämiseen 
pienenevät. Kuntien on alettava 
sopeuttamaan talouttaan. Tässä 
kohtaa tulee miettiä, mistä so-
peutetaan?

Mitä tapahtuu, jos meidän 
kansankynttilämme palavat 
loppuun?

Pia Salo
Hollolan kunnanvaltuutettu (ps.)
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Onko vaalikone tiedolla äänestämistä?

Roikkuminen eurossa on roikkumista 90-luvun 
lamaan johtaneessa politiikassa

KESÄMÖKKILÄINEN kysyi pyyn-
tivälineliikkeessä: ”Tarttuvatko 
hauet näihin uistimiin?” Myyjä 
vastasi: ”En tiedä. Myyn niitä ih-
misille.” 

Kokenut ehdokas tietää, että 
vaalikoneisiin on vastattava si-
ten, miten arvioi kohderyhmän-
sä äänestäjän gallupeissa nii-
den kysymyksiin reagoivan. 
Iskevän uistimeen. Sopii pohtia, 
onko se populismia? Höynäy-
tyksen vipuvoimaa?

Miten syvällistä mahtaakaan 
pystymetsästä revityn ehdok-
kaan puolueohjelman sisäis-
täminen olla? Suoltaako hän 
koneeseen puppua vai puolue-
eliitin jo-tietämistä? Entä mikä 
on tällöin äänestäjän kulutta-
jansuoja? 

Joillekin äänestäjille puolue-
kanta on kuin huuliherpes. Lap-
suudessa saatu aatevirus, joka 
on jäänyt tuntohermosolmuk-
keisiin. Se on kuin ”laissez-no-
us faire” -valtakirja nomen-
klatuuralle. Jatkoa entiselle 
menolle. Mutta siihen poliit-
tinen eliitti pyrkiikin. Tärkeis-
sä äänestyksissä näet toimitaan 
ryhmänä. Jos susilaumassa ei 
ulvo susien tavoin, saattaa olla 
lampaan kohtalo?

Liikkuva äänestäjä puolestaan 
valitsee ehdokkaansa mieliku-
van mukaan. Jos apparaattiin 
näppäilee, millaiseksi kuvitte-
lee itsensä tai unelmaedusta-
jansa, silloin pitäisi saada sitä, 
mitä tilaa. Bingon dilemma on 
kuitenkin siinä, ettei kukaan tie-
dä, miten edustaja toimii par-
rasvaloissa.

Politiikka on viestintää. Sitä 
tehdään ajassa. Viestin kuljet-
taja on yhtä tärkeä kuin viesti. 
Vaikka ehdokas pakahtuisi sub-
stanssiosaamiseen mutta ei saa 
asiaansa julki, niin valinta on 
”suutari”. Sellaista metatietoa 
vaalikoneilla ei ole, joka lajitteli-
si tapetista erottuvan ja massa-
edustajan. Kirjaa ei pidä arvioi-
da kansien mukaan. 

Jos vaalikoneen vastaukset 
ovat ääripäitä, ehdokas ärsyt-
tää. Siinäkin on riskinsä. Mutta 
miksi esiintyä, ellei erotu? Skaa-
lan keskiverto on kuin äänestäi-
si tyhjää. Joka ei ota riskejä, ei 
juo samppanjaa. 

Googlaaminen on mutkaton 
tapa päivittää näyttöihin perus-
tuvat ehdokkaan ja puolueen 
tiedot. Sieltä selviää myös vaali-
ohjelma. Tiekartta yhteisiin pää-
määriin. Alustoilta löytyvät lin-

kit myös erilaisiin siiloihin.
 Halu saada suostuteltavien 

joukkojen hyväksyntä houkut-
telee ehdokasta korostamaan 
viestinsä ääripuolta. Tällöin lii-
oittelu toimii pääsylippuna kes-
kusteluryhmiin. Rapatessa rois-
kuu. Netissä kaikilla on oikeus 
omiin mielipiteisiinsä, mutta ei 
omiin faktoihinsa. 

Covid ja sen aikaansaama 
digiloikka kahmaisivat vaa-
limainonnan nettiin. Siellä 
äänestäjän pyydystäminen pe-
rustuu digimeluun. Tykkäys-
ten, jakojen ja muun tunkion 
kokoon. Somedemokratiassa 
jotkut klikkaavat kerran ja toi-
set sata kertaa. Tiedon laatu ja 
määrä heittävät häränpyllyä. 
Vakava info on epäsuosiossa. 

Tutkimusten mukaan tämän 
sukupolven keskittymiskyky on 
vain yhdeksän sekuntia. Sen jäl-
keen aivomme katkaisevat yh-
teyden. Luonnehdin vaaliko-
neen kristallipalloksi. Totesihan 
ex-ennustajakin: ”En osaa en-
nustaa – kerroin ihmisille mitä 
he halusivat kuulla”.

Mikael Miikkola (ps.)
Turun Perussuomalaisten 
pormestariehdokas

VAHVAN markan politiikka oli 
talouspolitiikan linjaus, jolla 
markan arvo pidettiin keinote-
koisesti korkealla. Markalle an-
nettiin siis kiinteä valuuttakurs-
si.  Vahvan valuutan politiikka 
oli aikansa vitsaus, jota ajoivat 
monet Länsi-Euroopan valtiot.

Pääministeri Kalevi Sorsa (sd.) 
julisti vuonna 1986 hallituksen 
muodostamisen ehdoksi vah-
van markan politiikan. Sorsan 
hallitusta seurannut Esko Ahon 
(kesk.) hallitus kytki markan eu-
roa edeltäneeseen yhteisva-
luutta ECUun. ECU-kokeilussa 
kullakin osallistuneella maal-
la oli kansalliset valuutat, mut-
ta ne oli sidottu toisiinsa kiinte-
ällä kurssilla.

Vahvan markan politiikan ja 
ECU-kokeilun seurauksena Suo-
mi syöksyi 1990-luvun alun la-
maan, koska Suomella oli liian 
vahva valuutta verrattuna suh-
teessa sen todelliseen arvoon. 
Jos markka olisi tuolloin ollut 
kelluva valuutta, sen heikkene-
minen olisi pehmentänyt laman 
vaikutuksia. Vaihtotase olisi kor-
jaantunut hivuttaen tuontihin-
toja ylös ja vientihintoja alas.

Koska devalvaatiopolitiikkaa 
välteltiin, talouden tilaa oli tar-
koitus korjata sisäisen deval-
vaation keinoin eli palkkoja ja 
hintoja laskemalla. Valtiovarain-
ministeri Iiro Viinasen (kok.) lu-
pauksista huolimatta Suomi oli 
pakotettu markan devalvoin-
tiin. Lopulta Ahon hallitus luo-
pui toivottomasta taistelusta ja 
päästi markan kellumaan. Kel-
lutus katkaisi talouden syöksy-
kierteen lähes välittömästi ja 
pääoman paluu Suomeen alkoi.

Suomen liittyminen euro-
alueeseen katastrofiin päätty-

Punavihreät eivät ole liberaaleja
YHTEISKUNNALLISESSA kes-
kustelussa puhutaan yleensä 
”liberaaleista”, kun tarkoitetaan 
heitä, jotka edustavat viher-
vasemmistolaisia arvoja. Tässä 
on suuri tulkintavirhe. Liberaa-
leja arvoja edustavat ne, jotka 
tuovat lisää vapauksia eivätkä 
pyri rajoittamaan niitä. Esimer-
kiksi punavihreät käyttävät au-
toritaarisia keinoja siten, että 
sananvapaus kapenee, verot 
nousevat, valtion propaganda-
määrä lisääntyy ja aseen omis-
tamisen kriteerit kiristyvät.

Uusia trendejä noudattavat 
tekevät tulkintavirheen ja alka-
vat kutsua itseään liberaaleik-
si ajatellessaan uuden tuomisen 
olevan vapauttavaa, vaikka näin 
ei todellisuudessa olisikaan. Li-
beraaleiksi on alettu kutsu-
maan sellaisia henkilöitä, jotka 
haluavat vapaasti tuoda maa-
han mitä tahansa uutta, mutta 
nämä niin kutsutut ”liberaalit” 
eivät ymmärrä, mikä siitä uu-
desta tuodusta on vapauksia ra-
joittavaa ja mikä ei. 

Ajatellaan liberalismiksi va-
paata halpatyövoiman tai hait-
tamaahanmuuton tuontia 
maahan, sateenkaarilipun li-
puttamista tai vihreää siirty-
mää. Oletan maahanmuutossa 
olevan liberaalia se, että ihmi-
set voivat liikkua vapaasti yli ra-
jojen, priden liputtamisessa se, 
että pride ajaa vähemmistöjen 
oikeuksia ja tätä kautta ikään 
kuin heidän ”vapauksiaan”, ja 
vihreydessä se, että ilmasto ei 
kuormitu ja voi olla vapaampi.

Mitä todellisuudessa tapah-

tuu liberalismin suhteen, kun 
kyse on maahanmuutosta, pri-
destä ja ilmastosta? Maahan-
muutossa kanta-asukkaiden 
turvallisuustilanne pahenee, ei-
vätkä kantaväestön vapaudet 
ole enää entisellä tasolla. Ka-
duilla ei voi liikkua enää niin va-
paasti, maahanmuuttajataus-
taisia tai monikulttuurisuutta 
ei saa kritisoida, kouluissa jou-
dutaan opettamaan monikult-
tuurisuuden propagandaa, jot-
ta oppilaat katsoisivat sormien 
läpi haittamaahanmuuton aihe-
uttamia lieveilmiöitä, ja valtio 
joutuu harjoittamaan positiivis-
ta syrjintää maahanmuuttajia 
kohtaan, sillä nämä integroitu-
vat hyvin heikosti maahan.

Prideä ja sen kannattajia ei saa 
kritisoida. Lippua liputetaan vä-
kisin kunnissa ja valkoisia hete-
romiehiä syytetään vaikka mis-
tä etuoikeuksista sekä sorrosta. 
Todellisuudessa pride ei aja ”vä-
hemmistöille” vapauksia, vaan 
harrastaa moraaliposeerausta 
uhriutumalla.

Ilmaston kohdalla verot kas-
vavat ja aletaan käskyttämään, 
millaisella autolla saa mennä 
töihin. Kouluissa myös väkisin 
lietsotaan ilmastopaniikkia. Il-
mastohöperyys on autoritääri-
nen kokonaisuus, ei suinkaan 
liberaali. Vihervasemmisto jou-
tuu käyttämään autoritäärisiä 
keinoja ja kurittamaan kansaa, 
jotta se voisi toteuttaa omia ta-
voitteitaan.

Dmitry Trubnikov

Koronatoimet ajoivat karille
EU:n rokotehankinnoille ase-
tettiin suuret odotukset, mutta 
arrogantti byrokratia ei toimi-
nutkaan kriisitilanteen edellyt-
tämällä tehokkuudella. Eräät 
Euroopan valtiot ovat lähteneet 
hankkimaan rokotteita ohi yh-
teishankinnan. Niin Suomen-
kin pitäisi viimeistään nyt me-
netellä. Jos THL:n tartuntaluvut 
pätisivät, ja ellei massarokotuk-
sia saada alkuun, ei kesäkuussa-
kaan päästä vaaliuurnille.

Kuntavaalien siirtäminen kan-
salaisten näkökulmasta yllättä-
en ja viime hetkellä johtaa silti 
vääjäämättä epäilyihin toimen-
piteen valtapoliittisista tarkoi-
tusperistä. Muussa tapauksessa 
on kysymys vakavista puutteis-

ta ennakoinnissa, suunnittelus-
sa ja valmisteluissa valtionjoh-
don tasolla.

Lisäksi kriisin edetessä on ol-
lut jatkuvia ongelmia toimen-
piteiden yhteensovittamises-
sa ja viestinnässä. Haparoinnit 
saattavat viestiä rakenteellisista 
ongelmista yhteiskunnan häi-
riötilanteiden johtamisjärjes-
telmässä. Tarvittaisiin ilmeisesti 
pysyvä elin yhteensovittamaan 
toimenpiteitä häiriötilanteisiin 
varauduttaessa ja tilanteiden 
aikana.

Esko Kaukonen ja 
Anna-Maria Haaksiala
Hattulan PS-kuntavaaliehdokkaat

neestä ECU-kokeilusta mitään 
oppimatta palautti Suomen ta-
louteen samat ongelmat, jois-
ta markan kellutuspäätöksellä 
hetkeksi päästiin. Euro on Suo-
melle liian vahva valuutta, ja ta-
louden ongelmien korjaami-
seksi ei ole muita vaihtoehtoja 
kuin sisäinen devalvaatio tai 
raju velkaantuminen.

Entinen Pohjoismaiden inves-
tointipankin toimitusjohtaja 
sekä Suomen Pankissa ja valtio-
varainministeriössä pitkään vai-
kuttanut Johnny Åkerholm nos-
ti Vasabladetin kirjoituksessaan 
23.2.2021 esiin kylmäävän tosi-
asian siitä, että Suomen talous-
kasvu on kymmenen vuoden 
ajan ollut lähes maailman sur-
keinta.

”Suomi on vertailussa 141 
maan joukossa 134. sijalla kas-
vun suhteen. Ero on 10–17 pro-
senttia muihin Pohjoismaihin 
verrattuna”, Åkerholm kirjoittaa. 

Kasvuero omasta, kelluvasta va-
luutastaan hyötyvään Ruotsiin 
on peräti 20 prosenttia.

Suomen hyvinvointi on rahoi-
tettu elämällä rajusti velaksi. Ta-
loustieteilijä Sixten Korkman 
kirjoitti 16.3.2021 Helsingin Sa-
nomien kolumnissaan, että on 
vain ajan kysymys, milloin seu-
raava finanssikriisi laukeaa ja 
euroalue tarvitsee uusia tukipa-
ketteja ja tulonsiirtoja.

Markan kellutus syyskuussa 
1992 luultavasti esti viime het-
kellä Suomen valtion ja talou-
den luhistumisen. Oma, kelluva 
valuutta olisi myös korona-
kriisin jälkeistä nousua vauh-
dittava tekijä Suomelle. Euron 
pelastamisen pohjattoman toi-
vomuskaivon sijasta Suomen 
tulisi panostaa liikenevät miljar-
dit eurosta eroamiseen.

Kimmo Kautio (ps.)
Hämeenlinna
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Maahanmuuttokriisi tukahdutti poliisin 
tiedottamisen ulkomaalaisten tekemistä rikoksista
ALEXANDER STUBB (kok.) 
otti pääministerin vastuut 
24.6.2014 sen jälkeen, kun Jyr-
ki Kataiselle riitti ja hän siirtyi 
EU:iin parempipalkkaisiin teh-
täviin. Stubb on aina ollut kan-
sainvälisyyttä korostava ihmi-
nen ja poliitikko, joka twiittasi 
pian ulos, että ”monikulttuuri-
suus on rikkaus, ei mulla muu-
ta”. Ruotsia surkutelleelle Trum-
pille Stubb puolestaan twiittasi, 
että ”Ruotsi on maahanmuutto-
ystävällinen, yksi menestyneim-
mistä, rikkaimmista ja turvalli-
simmista paikoista maailmassa”.

Kun turvapaikanhakijavirrat 
alkoivat vuoden 2014 lopulla 
painua pohjoista kohti, Stubb 
ja Sauli Niinistö olivat jo päät-
täneet, että Suomi ei aseta ra-
javalvontaa sisärajoille, vaikka 
tähän olisi ollut olemassa lailli-
set mahdollisuudet. Myös suo-
rat käännytykset olisivat olleet 
Dublin-sopimuksen mukaises-
ti OK.

Pian linja-autot alkoivat työn-
tää rajojen yli nuoria miehiä, 
jotka otettiin Torniossakin kil-
tisti vastaan. Varusmiehiä oli 
komennettu auttamaan kap-
säkkien kantamisessa. Stubbin 
komppania oli kiireellisellä ai-
kataululla järjestellyt sinne tän-
ne valtakuntaa vastaanottokes-
kuksia. 

Poliisi määrättiin luonnollises-
ti suorittamaan maahantulotar-

kastukset ja henkilörekisteröin-
nit. Ei tarvinnut olla Sherlock 
Holmes havaitakseen, että ku-
takuinkin kaikki Helsinkiinkin 
saapuneet Lähi-idän miehet oli-
vat vallan muita kuin oikeita 
turvapaikanhakijoita.

Nuorilta miehiltä puuttui pas-
seja järjestään, tarinat oli il-
meisen keksitty ja kopioitu jne. 
Henkilöllisyyksiä ei voinut tar-
kistaa oikein mistään. Moni oli 
”ryöstetty”, mutta onneksi kän-
nykkä, kello ja merkkifarkut oli-
vat säästyneet. Kaikki pääsivät 
majoituskeskuksiin odottele-
maan asiansa lopullista käsit-
telyä. 

29.5.2015 valtaan oli noussut 
Juha Sipilän (kesk.) hallitus, joka 
painoi myös kaasupoljinta, kun 
oli merkkejä siitä, että Suomi 
olisi nyt toden teolla kansainvä-
listymässä. Sipilä ilmoitti kan-
sainvälisen median äärellä, että 
hän oli päättänyt yhdessä vai-
monsa kanssa antaa Kempe-
leen asuntonsa vuokralle turva-
paikanhakijoille. Virta Suomeen 
alkoikin kasvaa saman tien. Uu-
tinen oli mainittu jopa arabime-
diassa.

Sipilän hallituksen sisäminis-
teriksi – siis ”poliisiministerik-
si” – oli valikoitunut kokoomuk-
sen Petteri Orpo. Orpo saapui 
syksyllä 2015 Helsingin poliisi-
laitoksen päällystöpäiville pu-
humaan, mikä sinänsä ei ollut 

tavatonta.
Orpo kertoili hallituksen juu-

ri vaihtuneen ja poliisin saa-
van nyt ”helposti” lisäresurs-
seja. Hän kehuskeli Helsingin 
poliisin tuotoksia ja taitoja. Li-
säpanostusta hän perusteli sil-
lä, että työmäärä ja laatu olivat 
entisestään näkyvän kansain-
välistymisen myötä kasvamas-
sa. Tarvittiin ryhdikästä ja lojaa-
lia poliisia.

Ulkomaalaistulva oli voima-
kas. Valtamedia ja hallitus tu-
kivat politiikkaa, josta henki 
globaali maailmanpelastuside-
ologia. Mutta myös molemmin-
puolinen propaganda rehotti. 
Sipilän hallitus veti esiin ”viha-
puheen”, jota haluttiin ruve-
ta karsimaan erityisesti somes-
sa. Ilmeinen tarkoitus oli hillitä 
maahanmuuttoon kohdistuvaa 
julkista kritiikkiä. 

Poliisihallitukselta tipahti hal-
lintoon syksyllä 2015 tiukka oh-
jeistus maahanmuuttoon ja 
turvapaikanhakijoihin kohdis-
tuvasta tiedottamisesta, mikä 
käytännössä muutamia poikke-
uksia lukuun ottamatta tukah-
dutti poliisin julkisen tiedotuk-
sen ulkomaalaisten tekemistä 
vakavista rikoksista.

Pekka Korhonen
eläkeläinen, evp. rikoskomisario/
rikostutkija, Mäntsälä

Saharan metsitys

Soon kansan käres!

JOS suomalaiset haluavat teh-
dä ilmastonmuutokseen vaikut-
tavan teon, on meidän oltava 
aloitteellisia Saharan metsit-
tämisessä. Saharan autiomaa 
on niin suuri hiekka-autiomaa, 
että sen metsittämisellä on suu-
ri merkitys ilmastoon, koska sen 
pinta-ala on 9,2 miljoonaa ne-
liökilometriä. Suomen pinta-ala 
on merialueet mukaan lukien 
noin 390 tuhatta neliökilomet-
riä. Saharan koko on 23 kertaa 
Suomen pinta-ala.

Suomessa on meriveden puh-
distuslaitteita, joiden teho on 
1 200 litraa vuorokaudessa. Niin 
pienitehoisesta laitteesta ei yk-
sinään ole paljon apua, mutta 

esimerkiksi sadan laitteen rin-
nakkaiskäytöllä voitaisiin tuot-
taa jo 120 kuutiota vettä laita-
alueiden kasteluun.

Ainut ongelma on niiden mai-
den lukumäärä, joiden alueil-
la kastelua tulisi suorittaa. Kos-
ka niitä on niin paljon, pitäisi 
maiden alkaa pikaisesti neuvo-
tella kastelun toteuttamisesta. 
Edellä esitetty toimenpide olisi 
huomattavasti suurempi ilmas-
toteko kuin ne ilmastosuunni-
telmat, joista Suomessa on haa-
veiltu.

Raimo Julkunen
Pieksämäki

KUN kirjoitan, että perussuo-
malaiset käyvät vaaleihin ase-
telmasta perussuomalaiset vas-
taan muut, niin varmasti tämä 
on myös kaikkien perussuoma-
laisia äänestävien, jäsenten ja 
puoluejohdon kanta.

Perussuomalaiset joutuvat 
käymään isänmaallista ”sotaan-
sa” monella rintamalla, ja hyök-
käyksiä satelee niin viherso-
sialistien kuin äärioikeistonkin 
suunnalta, kaikilla yhteisenä ni-

mittäjänä saada perussuoma-
laiset pyyhittyä pois yhteiskun-
tamme päätöksenteosta.

Muut puolueet valtamedian 
sopulilaumojensa tuella pyrki-
vät kääntämään jokaisen kiven, 
että perussuomalaisista löydet-
täisiin edes hajukin rasismista. 
Nyt ei kuitenkaan pidä provo-
soitua, kun provosoidaan. An-
taa heidän huutaa tuskaansa, 
sillä kyllä kansa jo tietää, että 
pelkoonsa he huutavat perus-

suomalaisten kannatuksen ko-
hotessa.

Olipa vaalien tulos mikä ta-
hansa, niin kannatetaan yl-
peästi ja selkä suorana perus-
suomalaisia arvoja jatkossakin 
isänmaan hyväksi, nöyrästi, 
mutta ei kuitenkaan koskaan 
nöyristellen.

Arvi Marjamäki
Tampere

Monen toiveena työpaikka
SITRA julkaisi Tulevaisuusbaro-
metrin 21.3.2021. Sen mukaan 
45 % vastaajista valitsee kunta-
vaaleissa ehdokkaan, joka vaa-
lii Suomea hyvinvointivaltiona. 
Vastaajista 44 % valitsee eh-
dokkaan, joka lupaa lisätä työ-
paikkojen määrää. Kolmannek-
si tärkeintä (38 %) vastaajille on 
julkisen talouden tasapainot-
taminen ja neljänneksi kunnan 
elinvoimaisuuden kasvattami-
nen (28 %).

”Heikoiten toimeentulevis-
ta” vain 21 % piti ilmastonmuu-
toksen hillintää tulevaisuudes-
sa tärkeänä. Eniten ilmastosta 
olivat huolissaan vihreiden (67 
%) ja vasemmistoliiton (55 %) 
kannattajat. Ehkä heikoiten toi-
meentulevat eivät kuulu näi-
den kahden mainitun puolueen 
kannattajiin.

Tulevaisuusbarometrin mu-
kaan lisää työpaikkoja kai-
pasivat perussuomalaisia ja 
kokoomusta kannattavat. Va-
semmistoliittoa ja vihreitä kan-
nattavat olivat kaikkein vähi-

ten huolissaan suomalaisten 
työpaikoista tulevaisuudessa. 
Kovasti puhutaan työvoima-
pulasta, mutta lisää työpaikko-
ja kaipaa silti lähes joka toinen 
vastaaja.

Viimeisimmän (2019) nuori-
sobarometrin mukaan vain alle 
puolet (47 %) nuorista uskoi va-
kituisen työpaikan löytymisen 
olevan varmaa ja ”yli kolmas-
osa ammattiin opiskelevista oli 
huolissaan työpaikan löytymi-
sestä”, kertoo raportti. Usko elä-
mässä selviytymiseen kertoo 
luottamuksesta tulevaisuuteen. 
”Poikien luottamusta rapauttaa 
maahanmuutto”, totesi raportti.

Äänestäjillä – etenkin nuoril-
la – yleinen huoli on työpaikan 
löytyminen, mutta hallituspuo-
lueet ovat huolissaan lähinnä 
ulkomaisen työvoiman saami-
sesta.

Toni Rintala
kuntavaaliehdokas (ps.), 
Hyvinkää
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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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Saamme olla Kuninkaan seuraajia
ELÄMME nyt pääsiäisen jälkei-
siä viikkoja ja saamme muistel-
la, miten vielä ennen ristiinnau-
litsemistaan Jeesuksen luo tuli 
palmusunnuntaina paljon vä-
keä, ja niin tulee yhä tänäkin 
päivänä paljon ja monenlaisia 
apua tarvitsevia ihmisiä. Ram-
mat ja sokeat tulivat temppe-
liin, vaikka heidät lain mukaan 
oli suljettu ulkopuolelle, mut-
ta nyt he saivat tulla ja jopa pa-
rantua messiaanisen pelastuk-
sen ajan merkkinä. Ja niinpä me 
koko yhteiskuntana tänä päivä-
nä saamme pitää huolta kaikis-
ta apua tarvitsevista, ja olemme 
voineet kehittää tässä hengessä 
sairaanhoitoa ja sosiaaliapua.

Mutta silloin temppelissä ka-
jahtivat myös samat huudot, 
jotka kuuluivat Jeesuksen rat-
sastaessa kaupunkiin, kun lap-
set kohottivat ylistyksen: ”Hoo-
sianna, Daavidin Poika!” Näin 
toteutuu yhä voimassa ole-
va totuus, että Jeesus on lasten 
paras ystävä, ja lapsilla on yh-
täläinen oikeus olla Hänen seu-
raajiansa - kasteen kautta - kuin 
aikuisillakin. Ja myös tämä las-
ten kiitos oli jo ennustettu py-
hissä kirjoituksissa: ”Ettekö ole 
lukeneet: lasten ja imeväisten 
suusta sinä olet hankkinut kii-
toksesi?”  Ja sanoihan Jeesus it-
sekin: ”Sallikaa lasten tulla mi-
nun luokseni älkääkö estäkö 
heitä, sillä sen kaltaisten on Ju-
malan valtakunta.”

Näin meitäkin myös tänään 

opastetaan lastenkaltaisuu-
teen, uskon yksinkertaisuuteen, 
omista suurista luuloistam-
me pienelle paikalle, jotta Kris-
tus saisi tulla suureksi. Aposto-
li Paavalikin opettaa: ”Armosta 
me olemme pelastetut uskon 
kautta, emme itsemme kautta - 
se on Jumalan suuri lahja - ette 
tekojen kautta, ettei kukaan 
kerskaisi.”

Siionin virsissä tämä yksin-
kertaisuus ja vaatimattomuus 
nostetaan hyvin tärkeälle sijal-
le kristittynä elämäntuntonam-
me: ”On yksinkertaisuus sanoa 
helppo suulla, vaan työläs yk-
sinkertaiseksi tulla on. Ei suu-
riluuloisuus halua sitä kuulla, 
vaan väistää Herran nöyryyttä-
vän tuomion. Nöyryyden harva 
kalliiksi arvaa, vaikka on kalliim-
pi kuin koko maailma. Se tai-
vaan taito on saavuttaa mahdo-
ton, jos taitavaksi luullaan omaa 
itseä. Ken sitä haluaa, saa yhä 
vähetä.”

Niinpä jo Jerusalemin alkuseu-
rakunnasta kerrotaan Aposto-
lien teoissa, miten he nauttivat 
ruokansa riemulla ja sydämen 
yksinkertaisuudella. Meiltäkin 
kysytään sydämemme puhtaut-
ta ja vilpittömyyttä kaiken tees-
kentelyn ja epäaitouden välttä-
miseksi.

Tutkiessamme, mitä kaikkea 
Jeesus kärsimystietään kulkies-
saan aina ristinkuolemaan asti 
on meidän tähtemme tehnyt, 
on hyvä muistaa myös jo maini-

tun Siionin virren toistakin sä-
keistöä: ”On ollut toivoni ylem-
mäs päästäkseni, aikaani liian 
lyhyeksi pelkäsin. Nyt tekee 
mieleni vain alentuakseni, kun 
lapsenmieliseksi tulla tahtoisin. 
Sua sydän janoo, Sinulta anoo: 
Oi Jeesus, köyhälle suo rauhaa 
lepoa. On toivon tunnustus sa-
lattu viisaus. Se tyytyy, kun vain 
katsoo Herraan Jeesukseen oi-
keaan aikaan ristinpuussa kuol-
leeseen.”

Kun Jeesus silloin palmusun-
nuntaina ratsasti ennustusten 
mukaisesti: ”Älä pelkää, tytär 
Siion; sinun kuninkaasi tulee is-
tuen aasin varsan selässä”, niin 
hänen todellinen jumaluutensa 
ja messiaaninen kuninkuuten-
sa tuli ilmi hänen ristinkuole-
mansa jälkeisessä riemullisessa 
ylösnousemuksessa. Näin Jee-
sus on koko maailman Herra ja 
myös meidän Kuninkaamme ja 
Vapahtajamme. Siksi saamme 
olla yksinkertaisella lapsenmie-
lisen paikalla pyytäen: ”Ovel-
la minun sydämeni kolkutat, 
rakas Jeesukseni. Mulle näytä it-
ses kruunattuna hääpäiväs piik-
kikruunulla, kärsimyspukuun 
puettuna, jonka kannoit suu-
rella halulla, kun minun tähte-
ni taistelit ja pääsi alas kallistit! 
Niin kautta saman kuoleman 
Sun toivon synnistä auttavan.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Suomi saisi koronarokotteita
MAAILMALLA ja myös Suomes-
sa jyllää vakava koronatauti, 
joka leviää ja tarttuu ihmisestä 
toiseen noin vain, missä mil-
loinkin. Nykyisten tietojen mu-
kaan sen leviämistä voidaan es-
tää erilaisilla rokotteilla. Sitä ei 
voida estää mielenosoituksilla 
kuten köyhien sortoa.

Rokotus olisi tehokas toimi 
taudin leviämisen ja siitä seu-
raavien kuolemien ehkäisemi-
seksi ainakin sen nykytasolla, 
mutta rokotteita ei Suomeen 
tunnuta saavan läheskään riit-
tävästi.

Ilmeisesti rokotteita ei saa-
da nyt niiltä tekijöiltä, joiden 
rokotetutkimuksen EU rahoit-
ti ja joiden rokotteet se mak-

soi etukäteen. Kun rokotteet on 
maksettu etukäteen, myyvät 
bisnesfirmat ne tietysti muihin 
maihin ja saavat niistä paljon 
uutta rahaa ja voitot pilviin. Toi-
saalta ne ovat niin fiksuja, että 
toimittavat niitä vähän EU-mai-
hinkin, odottaen uutta voittory-
pästä tulevaisuudessa.

Suunnilleen kaikki EU-maat-
kin ovat tuon bisnestouhun 
huomanneet, mutta Suomi ei. 
Lähes kaikki muut maat otta-
vat rokotteita ainakin Venäjäl-
tä ja Kiinasta. Kukaan ei tiedä, 
ovatko niistä tuodut rokotteet 
parempia vai huonompia. Vain 
se tiedetään, että Kiina on saa-
nut rokotteillaan torjuttua ko-
ronaongelman parhaiten maa-

ilmassa.
Miksi Suomi ei halua ottaa li-

sää rokotteita hoitaakseen kan-
salaisiaan? Ei EU eikä mikään 
muukaan systeemi sitä estä. 
Vaikka miten miettisi, en löy-
dä muuta selitystä kuin sen, 
että Suomi haluaa näyttäytyä 
maailmaan kaikissa asioissa Yh-
dysvaltain maailmanvalloituk-
sen puolesta toimivana tähte-
nä. Kun Yhdysvalloissa pelätään 
Kiinan nousun häiritsevän sen 
maailmanherruutta, niin Suomi 
ei ota sieltä koronarokotteita, 
kävi miten kävi.

Ilkka Koskela
Raahe

Saarikko uhkaa: 
”Kepu voi lähteä hallituksesta”
KIRKON Kotimaa-lehdessä pu-
heenjohtaja Annika Saarik-
ko uhkailee, että keskusta voi 
jättää hallituksen, jos vuoden 
2022 budjettiin ei tule kepun 
mieleisiä asioita.

Tämä ”uhkailu” on vain oman 
kentän rauhoittamista kunta-
vaalien alla – ei siis todellista. 
Perustelen miksi. Keskusta teki 
ratkaisevan poliittisen virheen, 
kun se lähti mukaan nykyiseen 
vihervassarien hallitukseen ja 
sen takuumieheksi. Hallituk-
seen meno oli kepulle erään-
lainen pakko – 2019 eduskun-
tavaaleissa tuli rökäletappio 18 
kansanedustajan paikan ver-
ran. Pudonneille kansanedus-
tajille tuli löytää töitä. Hallituk-
sesta käsin se onnistui – avautui 
vaikka minkälaisia avustajien ja 
sihteerien paikkoja. Ja mikä tär-
keintä, puoluetuen korotuksen 

kautta keskustan talouskin saa-
tiin jotakuinkin kestävälle poh-
jalle.

Ongelmana ovat vain äänes-
täjät – ne kun eivät meinaa hy-
väksyä sitä, että keskusta on 
siunaamassa tätä vihervasem-
mistolaista politiikkaa. Politiik-
kaa, joka näivettää suomalaista 
yhteiskuntaa ja talouselämää. 

Kansalaisten ostovoimaa ku-
pataan verojen korotuksilla ja 
yltiöpäisellä velanotolla sekä ra-
hojen lahjoittamisella eteläi-
sen Euroopan hulttiovaltioille ja 
jopa niiden mafiosoille.

Siis vanha valtapuolue, Suo-
men Keskusta, on ajautunut ih-
meelliseen tilanteeseen – ve-
tipä hännästä tai parrasta, niin 
aina tulee turpiin!

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani

Elvytyspaketti, epämääräinen 
velkakirja
ELVYTYSPAKETIN kerrottiin 
moneen kertaan olevan tark-
karajainen ja kertaluontoinen. 
SDP:n pitkäaikaisen kansan-
edustajan Erkki Tuomiojan mu-
kaan EU:n elvytyspaketti tuskin 
jää kertaluontoiseksi.

Onko Tuomiojan tehtäväksi 
annettu vilauttaa suomalaisille 
karu totuus? Useat kansainvä-
liset ekonomistit ovat jo etukä-
teen tuominneet elvytyspake-
tin liian pieneksi.

Elvytyspaketista Suomi mak-
saa 6,6 miljardia plus korot ja 
takaukset (vastuut 13 miljardia). 
Saamapuoli onkin vielä hämä-
rän peitossa. Ensin luvattiin 3,2 
miljardia, sitten todettiin, että 
saanto on pudonnut, koska ta-
loudessamme onkin mennyt 
paremmin.

Tänä vuonna syntyneet lap-
set maksaisivat tästä tukipake-
tista 37-vuotiaiksi. Suomessa on 

asukkaita 5,5 miljoonaa, jois-
ta työelämässä vain 2,3 miljoo-
naa. Italiassa on 61, Ranskas-
sa 67, Espanjassa 47 ja Saksassa 
83 miljoonaa asukasta. Luuli-
si avustusten suunnan olevan 
juuri päinvastainen. Etelän po-
liitikot saavat kannatusta sen 
mukaan, miten paljon pystyvät 
lypsämään etuja EU:sta. Suo-
messa kannatus riippuu siitä, 
miten paljon saadaan maksaa 
solidaarisuudesta.

Tuntuu oikeasti kornilta, että 
pääministeri Sanna Marin pe-
rustelee Suomen roolia sillä, 
että olemme maailman vau-
raimpia maita. Tätä menoa 
meistä on tulossa Pohjolan 
Kreikka. On myös osattava sa-
noa ”ei”, kun kansallinen etum-
me sitä vaatii.

Airi Pulkkinen
Kuopio



ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja 
mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa 
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. 
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
osoitteesta:

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapahtu-
man nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika. 
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Miljoonien investoinnit purettavaan 
rakennukseen
ON se vallan hienoa, että raken-
netaan uutta, ja jos se on tar-
peellista, niin puretaan vanhaa. 
Minulla on ollut oiva tilaisuus 
seurata rakentamista ja pur-
kamista täällä Ojamolla, koska 
asun aivan lähellä entistä Oja-
mon koulua. Koulu purettiin ja 
sen tilalle, aivan viereen, nou-
si Ojamon uusi koulu, tai kuten 
kyltissä koulun edustalla lukee: 
”Ojamotalo”. Rakkaalla lapsella 
on monta nimeä, olihan koulun 
rakennusaikainen nimikin Mo-
nitoimijatalo, ja nyttemmin se 
tunnetaan myös Monitoimita-
lona. Lienee nykyaikaa, että ni-
met vaihtelevat?

Vanha koulu tai entinen Oja-
mon koulu on nyt siis maan ta-
salla ja vieressä komeilee aivan 
tuore rakennus. Vankkabeto-
ninen Ojamon koulu valmis-
tui vuonna 1979 – se ei siis ollut 
kovinkaan vanha – ja tämä uusi 
moderni koulu saatiin käyttö-
kuntoon tänä vuonna. Ojamon 
vanha koulu meni maan tasal-
le noin kahdessa kuukaudessa, 
mutta eipä uuden koulun pys-

tyttämiseenkään paljon pidem-
pää aikaa mennyt. Noin vuosi 
siinä taisi vierähtää.

Tietysti uusi rakennus pitää 
suunnitella ja sen monista ra-
kennusvaiheista päättää ensin 
valtuustossa, eli suunnittelu ja 
päättäminen vievät enemmän 
aikaa kuin itse rakentaminen. 
Myöskään rakennusten konk-
reettinen purkaminen ei pal-
jon aikaa vie, mutta siitä päättä-
minen saattaa olla aikaa vievää 
vääntämistä kaupungin orga-
nisaatiossa. Kaupungin herroil-
la onkin usein hiki hatussa ja 
kädet kuvaannollisesti känsillä. 
Usein myös riidellään aidasta ja 
sen seipäistä.

Se miksi kirjoitan tästä, johtuu 
siitä, että Ojamon vanhan kou-
lun purku oli mielestäni talou-
dellisesti aivan epäonnistunut 
projekti, kun juuri ennen pur-
kua kouluun mielestäni tuhlat-
tiin miljoonia euroja. Miksi piti 
tieten tahtoen laittaa purku-
tuomion saaneeseen rakennuk-
seen miljoonien eurojen inves-
toinnit? Ensin kouluun tehtiin 

noin kolme vuotta sitten ilmas-
tointisaneeraus homeen takia. 
Samaan aikaan valmistui kaksi 
väistötilaa, jotka olivat (oletet-
tavasti) homevapaita, ja ne ovat 
vieläkin pystyssä. 

Noin vuosi ilmastointisanee-
rauksen jälkeen alkoi seuraava 
miljoonien eurojen investoin-
ti. Purettavan Ojamon koulun 
katolle nousivat suurehkot isot 
pömpelit lämmön talteenottoa 
varten, niin sanotut lämmön-
vaihtimet. 

Ilmastointisaneeraus maksoi 
lehtitietojen mukaan 2 miljoo-
naa. Tiedossani ei ole, paljon-
ko lämmönvaihtimet yleensä 
maksavat tai mitä ne maksoi-
vat koulun osalta. Niiden valta-
van koon huomioiden ne eivät 
voi olla halpoja. Koulu kuulem-
ma hukkasi lämpöä, ja läm-
mönvaihtimiin investoitiin 
energianormien täyttämiseksi. 
Koulu on nyt maan tasalla. Mis-
sä ovat miljoonat?

Jari Vuorinen 
Lohja, Ojamo

Haluatko maksaa juomavedestäsi 
viisinkertaisen hinnan?
VIROSSA valtio antoi yksityistää 
vesihuoltonsa. Tapaus sai koo-
misia piirteitä. Vesihuoltotoi-
mijaksi tuli englantilainen sijoi-
tusyhtiö, ja veden hinta nousi 
nousemistaan. Huoltoon ei pa-
nostettu juuri ollenkaan, vaan 
tulos realisoitiin pääomasijoit-
tajille ties minne. Viron valtio 
päätti erota sopimuksesta. To-
dennäköisesti sopimuksesta irti 
pääsemiseksi tarvittiin massii-
vista euromäärää. Jyväskylässä 
vesihuolto yksityistettiin, ja leh-
titietojen mukaan hinnat nou-
sivat eikä huoltoon panostettu, 
kuten Virossakin kävi. 

Maaliskuun alussa 2021 Ta-
louselämän nettilehdessä oli 
otsikko: ”Veden hinta voi nous-
ta jyrkästi lähivuosina”. Tämän 
haistoi pääomasijoittaja, joka 
nyt ostaa valtaosan etäluetta-
via vesimittareita toimittavasta 
Enverasta. Kyse on vedenkulu-
tuksen seurantapalvelusta, joka 
aikoo viisinkertaistaa myyntin-
sä viidessä vuodessa. Nyt astuu 
kuvioihin norjalainen pääoma-
sijoittaja Norvestor, josta tulee 
Enveran enemmistöomistaja 60 
prosentin osuudella.

Siinä sitä on kuntapäättäjil-
le ja kuntalaisille miettimistä. 

Kuntien vesihuoltoa ei saa yksi-
tyistää missään olosuhteissa, ei 
myydä eikä tehdä mitään sopi-
muksia monikansallisten ryös-
täjien kanssa.

Nyt se tapahtuu näiden etä-
luettavien vesimittareiden ka-
meravalvontojen kera, joilla si-
toutetaan ja ostetaan maamme 
pohjavedet. Aivan varmasti ir-
tisanomisesta tehdään mahdo-
tonta.

Vaikka asuisit taajama-alueen 
ulkopuolella omakotitalossa ja 
sinulla olisi oma vesikaivo, jos 
ostat tai laki pakottaa sinut os-
tamaan kyseisen etälukuvesi-
mittarin, muuttuu juomavete-
si maksulliseksi. Veden hinnalla 
ei ole kattoa, ja pääomasijoitta-
ja kuittaa voitot ja vie eurot ve-
roparatiiseihin.

Kuntapäättäjä, ehdokas ja 
kuntalaiset: haluammeko, että 
puhtaat vetemme sotketaan ja 
ryöstetään, juomaveden hinta 
nousee pilviin ja siitä vielä ve-
rotetaan?

Entäs mummot ja papat?

Arttu Papinaho
kuntavaaliehdokas (ps.), 
Taivalkoski
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PUOLUETOIMISTO 

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

Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@perussuomalaiset.fi 
Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik 
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

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

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Matti Heinonen • Puh: 0400 367 893
suomi.poika@netikka.fi
ETELÄ-SAVO 
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Johannes Nieminen • Puh: 045 869 6810
pj@perushelsinki.fi
HÄME 
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi
KAINUU 
Eila Aavakare • Puh: 044 273 0610
eila.aava@gmail.com

KESKI-POHJANMAA 
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI 
Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com
KYMI 
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI 
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA 
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi 
POHJOIS-SAVO 
Vesa Niskanen • Puh: 045 154 1800
vesa.ni@hotmail.com
SATAKUNTA 
Arto Perttula • Puh: 040 546 3163
arto.perttula@kokemaki.fi
UUSIMAA 
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI 
Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

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

PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

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

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

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Kari Kolari 
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 0400 208 222 • veikko.granqvist@gmail.com

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

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

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

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

  EDUSKUNTARYHMÄ

Sanna Antikainen   (09) 432 3063
Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
Jussi Halla-aho  
Petri Huru 
Olli Immonen  (09) 432 3049

Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi 
Ari Koponen  (09) 432 3117
Jari Koskela  (09) 432 3120
Jouni Kotiaho  (09) 432 3134
Sheikki Laakso  (09) 432 3121
Rami Lehto  (09) 432 3087
Mikko Lundén  (09) 432 3138
Leena Meri  (09) 432 3165
Juha Mäenpää  (09) 432 3042
Jani Mäkelä  (09) 432 3109
Jukka Mäkynen  (09) 432 3017
Veijo Niemi  (09) 432 3108
Mika Niikko  (09) 432 3129
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mauri Peltokangas  (09) 432 3105
Sakari Puisto  (09) 432 3171
Riikka Purra  (09) 432 3185
Lulu Ranne  (09) 432 3174
Mari Rantanen  (09) 432 3178
Minna Reijonen  (09) 432 3135
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Jenna Simula  (09) 432 3180
Riikka Slunga-Poutsalo  (09) 432 3057
Ville Tavio  (09) 432 3177
Sebastian Tynkkynen  (09) 432 4198
Veikko Vallin  (09) 432 3156
Ville Vähämäki  (09) 432 3195
Jussi Wihonen  (09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi 

Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

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

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi

Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646  •  nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869  •  annika.hoffren@eduskunta.fi

Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227  •  tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


