
JÄRVENPÄÄN uusi kaupunginval-
tuutettu, äänikuningas Jorma Piisi-
nen ottaa kuntalaisilta saamansa vah-
van mandaatin nöyränä vastaan.

- Se on käsittämätön määrä. Tuollai-
sesta äänimäärästä en voinut nähdä 
uniakaan. Ihmetellä täytyy. Varmaan 
se kertoo siitä, että ihmiset halua-
vat muutosta Järvenpään poliittiseen 
touhuun. Pitää olla kiitollinen, että 
ihmiset näin laajassa mittakaavassa 
ovat antaneet minulle luottamuksen. 
Vetää vakavaksi ja nöyräksi, ja odo-
tukset ovat kovat. Parhaansa täytyy 
tehdä, että pystyy vastaamaan niihin, 
Piisinen kertoo.

Ei suuria ennakko-
odotuksia

Piisisellä ei ennakkoon ollut suuria 
odotuksia sen suhteen, millaiseen ää-
nisaaliiseen hän omalla vaalikampan-
jallaan yltäisi. Hän toivoi pääsevän-
sä läpi, mutta ei ottanut asiasta suuria 
paineita eikä asettanut it-
selleen vaatimuksia. Hän 
pyrki tekemään sen, min-
kä hän kykeni, osasi ja 
pystyi olemalla ihan oma 
itsensä, ja jos se kelpaa 
ihmisille, niin hyvä niin.

- Kyllä minä rouvalle 
vitsailin, että jos en saa 
kahta ääntä, niin meil-
lä on perheneuvottelun 
paikka. Matkan varrella 
kolme ihmistä kertoi ää-

Takavuosien ”Remontti-Reiskana” tunnetuksi tullut Jorma Piisi-
nen nousi Järvenpään kaupunginvaltuustoon oman kuntansa ää-
niharavana 1 038 äänen potilla. Kuntavaalien ensikertalainen on 
yhä saamastaan äänimäärästä yllättynyt ja kiitollinen.

miljoonan koulu ja ensimmäisen re-
montin kohdalla puretaan se pois. Se 
on järjen köyhyyttä, Piisinen pohtii.

Julkiset rakennukset 
kehnossa kunnossa

Julkiset rakennukset ovat Piisisen 
mielestä Järvenpäässä aika huonos-
sa kunnossa, jos niitä vertaa mihin ta-
hansa yksityisessä omistuksessa ole-
vaan saman ikäiseen rakennukseen. 
Tilanne kertoo siitä, että ketään ei 
tunnu kiinnostavan pitää huolta ve-
ronmaksajien omaisuudesta.

- Olen tässä puhunut Järvenpään ti-
lanteesta, mutta saamani palautteen 
perusteella sama ongelma vaivaa ihan 
koko Suomea, Piisinen toteaa.

Kannatusta ja 
kannustusta ympäri 
Suomea

Piisinen kertoo kuntavaali-
en olleen hänelle ensikertalai-
sena aika jännä kokemus. Eh-
dokkaana hänellä oli valtava 
tiedonnälkä sekä halua ja in-
toa tehdä asioita kampanjansa 
hyväksi, mutta oli vaikea löytää käy-
tännön tietoa siitä, mitä pitäisi teh-
dä. Häntä jäi myös hieman harmit-
tamaan se, että hänellä olisi 
ollut videoita, joita hän 
yritti laittaa Faceboo-
kiin maksullisiksi, koh-
dennetuiksi mainok-
siksi, mutta Facebook 
ei hyväksynyt hänen 
tunnistautumistaan.

- Toisaalta se voi 
olla ihan hyväkin, kos-

”Vakavaksi ja nöyräksi veti”

nestäneensä minua, joten sanoin rou-
valle, että nyt minulla pitäisi sitten 
olla viisi ääntä, mutta jos en saakaan 
kuin neljä, niin en enää tiedäkään, 
kuka puhuu muunneltua totuutta, Pii-
sinen veistelee.

Äänestäjät halusivat 
muutosta

Piisisen tyyli on sellainen, että jos 
hänellä on asiaa, hän tuo sen esille, 
mutta ei suotta yritä puskea läpi har-
maan kiven, jos kannatusta ei ole. Pii-
sinen ajaa asioita eteenpäin määrä-
tietoisesti neuvotellen. Hän ei ole 
ehtinyt vielä sen syvällisemmin poh-
tia saamansa äänivyöryn salaisuutta, 
mutta uskoo asian taustalla vaikutta-
neen sen, että hänellä on tunnettuutta 
pitkältä ajalta.

- Ymmärtääkseni olen myös reh-
din miehen maineessa. Yksi vaikutta-
va tekijä on varmasti myös se, että ih-
miset haluavat muutosta Järvenpään 

poliittiseen kenttään. 
Täällä pyörii nyt pahas-
ti tämä koulujen ja päi-
väkotien purkubuumi. 
Mitään ei korjata, kaik-
ki vain halutaan purkaa. 
Välillä purkaminen on-
kin ihan oikein, mutta 
kyllä kunnossapitoon ja 
huoltoon pitäisi kiinnit-
tää huomiota myös. Ei-
hän me siitä voida läh-
teä, että rakennetaan 30 

”Remontti-Reiska” nousi Järvenpään äänikuninkaaksi
ka ei se ainakaan olisi parantanut tätä 
vaalitulosta. Runsas kiitos kaikille ää-
nestäjille ja myös heille, jotka ovat ol-
leet mukana tukemassa kampanjaani. 
Olen saanut hirveästi tukea ja kan-
nustusta ympäri Suomea, mikä on ol-
lut tosi mukavaa. Välillä on tuntunut 
siltä, että minulla on muualla Suo-
messa paljon enemmän kannatusta 
kuin tässä kotipitäjässä, Piisinen sa-
noo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Jorma Piisistä 
pidetään helposti 
lähestyttävänä 
poliitikkona.

“Olen saanut 
hirveästi tu-
kea ja kannus-
tusta ympäri 
Suomea, mikä 
on ollut tosi 
mukavaa.”

“Ihmiset haluavat 
muutosta poliittiseen 

kenttään.”
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- Odotukset ovat 
kovat. Parhaansa 
täytyy tehdä, että 
pystyy vastaamaan 
niihin, Jorma Piisi-
nen sanoo.



P e r u s s u o m a l a i n e n  8 / 2 0 2 1  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i2

Perussuomalaisuus 
periytyy isältä pojalle

Kolme sukupolvea perussuomalaisvaltuutettuja Kainuussa:

Kainuun kuntavaaleissa nähtiin kesäkuussa harvinainen 
tilanne, kun kolme sukupolvea perussuomalaisia pääsi 
samalla kertaa valtuustoon. 29-vuotias Valtteri Arffman 
pääsi ensikertalaisena Kajaanin kaupunginvaltuustoon, 
isä Pasi Arffman (55) jatkaa Kajaanin valtuustossa toisel-
le kaudelle ja isoisä Paavo Arffman (75) naapurikunnas-
sa Paltamossa jo kolmannelle kaudelleen.

75-VUOTIAS Paavo Arff-
man Paltamosta on perussuo-
malaisten vanhoja konkareita 
ja puolueen perustajajäse-
niä jäsennumerolla 26. Hän 
oli aatteen toiminnassa mu-
kana jo SMP:n aikoina ja jat-
koi SMP:n konkurssin jälkeen 
perussuomalaisissa. Hän oli 
pari kertaa ehdolla kansan-
edustajaksikin puolueen kan-
natuksen vielä mataessa yh-
den prosentin huonommalla 
puolella. Paltamon kunnan-
valtuustoon hänet valittiin 
nyt kolmannelle kaudelleen.

- Perussuomalaisissa vetoaa 
ensinnäkin se, että olen itse 
yrittäjä, ja perussuomalaiset 
on vahvasti yrittäjien puolue. 
Aikaisemmin 30 prosenttia 
jäsenistä oli yrittäjätaustai-
sia. Myös suomalaisuus ve-
toaa, ja heikomman puolel-
la oleminen. Tunnuslauseeni 
näissäkin vaaleissa oli ”aina 
heikomman puolella”, Paa-
vo kertoo.

Historiallinen 
vaalivoitto äänestys-
aktiivisuudesta 
huolimatta

Paavo sai kuntavaaleissa 54 
ääntä, viidenneksi eniten Pal-
tamossa. Hän on tulokseen 
tyytyväinen, kos-
ka hänen suurin 
vaalitavoitteen-
sa oli auttaa poi-
kansa ja pojan-
poikansa läpi. He 
tekivät yhdes-
sä muun muassa 
kolmen sukupol-
ven kuntavaali-
kiertueen Kajaa-
nissa, Paltamolla 
ja Kontiomäel-

Arffmanin suvussa perussuomalaisuus on sukuvika. Kuvassa kolmen 
sukupolven kainuulaisvaltuutetut Paavo, Valtteri ja Pasi Arffman. 

lä. Vaalikampanjaa tehtiin in-
nokkaasti myös sosiaalisessa 
mediassa. Vaikka perussuo-
malaiset pärjäsivät vaaleissa 
erinomaisesti, on Paavo pet-
tynyt ihmisten surkeaan ää-
nestysaktiivisuuteen.

- Mikähän siinä on, että juu-
ri perussuomalaisten kannat-
tajat jäävät niin helposti nuk-
kuvien puolelle, kun hätä on 
suurin ja valtakunnan asi-
at rempallaan? Muutenhan 
tämä oli meille historialli-
nen vaalivoitto, kun tällaisella 
marginaalilla kasvoivat paikat 
edellisiin vaaleihin verrattu-
na. Paltamossakin perussuo-
malaisille tuli 80 prosentin 
kasvu. Nyt on saatava kova 
paine päälle eduskuntavaalei-
hin. Kentällä on sellainen ku-
tina, että siitä tuleekin kun-
non jysäys, mutta sen eteen 
on tehtävä kovasti töitä, Paa-
vo pohtii.

Suomi on meidän 
isänmaamme

Pasi Arffman kertoo pe-
rineensä isältään perussuo-
malaiset arvot ja periaatteet, 
mutta poliittisesta toiminnas-
ta hän innostui vakavammin 
vasta kymmenisen vuotta sit-
ten asuessaan Vantaalla. Hä-
nellä on kolme poikaa ja yksi 

tytär, jotka kaik-
ki ovat innokkai-
ta perussuoma-
laisia. Hän yritti 
houkutella kunta-
vaaliehdokkaiksi 
kahta vanhempaa 
poikaansa, jois-
ta toinen joutui 
kuitenkin muut-
tamaan työn pe-
rässä Kuopioon. 
Vanhempi poi-

ka lähti mukaan ja pärjäsikin 
hyvin.

- Minulla on aina ollut kan-
tavana ajatuksena se, että 
Suomi on meidän isänmaam-
me. Suomi oli iät ajat toisten 
alamaisena, kunnes voitimme 
itsenäisyyden ja puolustimme 
sitä sodissa, mitä kunnioitan 
syvästi. Olen asunut Vantaal-
la ja Jyväskylässäkin, mut-
ta Kainuu on kuitenkin syn-
nyinseutuani, jonka asioista 
haluan päästä päättämään, 
Pasi sanoo.

Koronarajoitukset 
haittasivat kampanjaa

Pasin henkilökohtainen ää-
nisaalis Kajaanissa oli 147 
ääntä, jossa oli melkein pa-
rikymmentä ääntä nousua 
edellisiin vaaleihin verrattu-
na. Jos hän olisi saanut vain 
neljä ääntä lisää, olisi sijoitus 
ollut neljänneksi suurin. Ka-
jaanin kaupunginvaltuustos-
sa on nyt yksitoista perussuo-
malaista, viisi enemmän kuin 
edellisellä vaalikaudella. Pa-
sia hieman harmittaa äänes-
täjien laiskuus, kun kannat-
tajat eivät lähteneet uurnille 
sellaisella volyy-
milla, että gallu-
pien ennustukset 
olisivat toteutu-
neet.

- Teimme vaali-
kampanjaa enim-
mäkseen somes-
sa, kun ei ollut 
isosti laittaa ra-
haa kampan-
jointiin. Mah-
doinko 20 euroa 
laittaa omaa ra-
haa vaalikampanjaan. Isä vä-
hän sponssasi, kun teimme 
yhdessä kolmen sukupolven 
kuntakierroksen. Koronara-
joitukset haittasivat jonkin 
verran, kun perussuomalai-
set kuitenkin ovat vähän tori-
kansaa. 4-5 kertaa ehdimme 
käydä torilla rajoitusten pois-
tamisen jälkeen. Kiitokset ää-
nestäjille luottamuksesta, yri-

tetään olla sen arvoisia, Pasi 
kertoo.

Politiikka ja arvot 
periytyneet 
isältä pojalle

Ensimmäistä kertaa kunta-
vaaleihin osallistunut Valtte-
ri Arffman on ollut isänsä ja 
ukkinsa mukana poliittisessa 
talkootyössä iät ja ajat. Hän 
päätti suostua ehdokkaak-

si jo senkin vuok-
si, että uskoi hy-
vän vaalituloksen 
kuntavaaleissa 
auttavan perus-
suomalaisia myös 
valtakunnanpo-
litiikassa. Ja pe-
russuomalaiset-
han menestyivät 
hienosti, alhaises-
ta äänestysaktii-
visuudesta huoli-
matta.

- Politiikka on ukin kaut-
ta ollut elämässäni läsnä oi-
keastaan aina. Perussuoma-
laiset arvot ovat olleet lähellä 
sydäntäni aina, eivätkä muut 
vaihtoehdot ole ikinä käy-
neet mielessäkään. Olen kas-
vanut tähän aatteeseen. Oma 
vaalimenestykseni tuli vä-
hän yllätyksenä. Ennakkoon 
ajattelin, että saisin ehkä 50 

ääntä, mutta sen verran tuli-
kin jo ennakkoäänistä, Valtte-
ri sanoo.

Heikko äänestys-
aktiivisuus ihmetyttää

Valtteri sai ääniä yhteensä 
96, joka on hänestä melkoisen 
hyvä saldo ensikertalaiselle ja 
vaalityötä vasta opetteleval-
le. Vaalityö vaatii paljon ken-
tällä pyörimistä ja ihmisten 
kanssa jutustelua, joka Valt-
terilta sujuukin luontevas-
ti. Vaalityö hoidettiin yksissä 
tuumin isän ja isoisän kanssa. 
Näistä kuntavaaleista hänel-
le jäi päällimmäisenä mieleen 
todella huono äänestysaktii-
visuus koko valtakunnan ta-
solla, Kajaaninkin osalta vie-
lä huonompi kuin edellisissä 
vaaleissa.

- Ihmetyttää, miksi ihmi-
set eivät halua käydä äänes-
tämässä ja täyttämässä kan-
salaisvelvollisuuttaan. Silloin 
on turha tulla valittamaan, 
jos valtuuston päätökset eivät 
ole mieluisia, jos itse ei ole 
edes käynyt äänestämässä. 
Veikkaan, että perussuoma-
laistenkin kannatus olisi ol-
lut entistä suurempi, jos nuk-
kuvat olisivat aktivoituneet 
enemmän, Valtteri uskoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

“Teimme 
vaalikampan-
jaa enimmäk-
seen somessa, 
kun ei ollut 
isosti laittaa 
rahaa kampan-
jointiin.”

“Ihmetyttää, 
miksi ihmiset
eivät halua 
käydä äänes-
tämässä.”

HELSINKI
Perussuomalaiset ovat Helsin-
gissä nimittäneet kansanedus-
taja ja kaupunginvaltuutettu 
Jussi Halla-ahon kaupungin-
hallitukseen. Varajäseneksi ni-
mitettiin kansanedustaja Mari 
Rantanen, joka toimii myös val-
tuustoryhmän puheenjoh-
tajana. Perussuomalaiset ni-
mesivät toimialalautakuntiin 
seuraavat valtuutetut: Mika 
Raatikainen (kaupunkiympä-
ristölautakunta), Mikko Paunio 
ja Laura Korpinen (sosiaali- ja 
terveyslautakunta), Pia Kopra 

(kasvatus- ja koulutuslautakun-
ta) sekä Teija Makkonen (kult-
tuuri- ja vapaa-aikalautakunta). 
Tarkastuslautakunnan puheen-
johtajaksi nimitettiin kaupun-
ginvaltuutettu Nuutti Hyttinen.

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä ja hallitus te-
kivät henkilövalinnat luotta-
muspaikkoihin Joensuussa 
2.8.2021. Kaupunginvaltuus-
ton 2. varapuheenjohtajaksi 
valittiin Asseri Kinnunen, kau-
punginhallituksen jäseneksi ja 
henkilöstö- ja työllisyysjaoston 
puheenjohtajaksi Jussi Wiho-
nen sekä kaupunginhallituksen 

varajäseneksi Sampsa Jääske-
läinen. Tarkastuslautakunnan 
puheenjohtajaksi valittiin Mar-
jatta Räty, Joensuun Veden joh-
tokunnan puheenjohtajak-
si Jari Korhonen, kasvatus- ja 
koulutuslautakunnan varapu-
heenjohtajaksi Hannu Helander 
ja Pohjois-Karjalan Teatteriyh-
distys ry:n varapuheenjohta-
jaksi Esa Härkönen. Kaupunki-
rakennelautakunnan jäseniksi 
valittiin Eero Bogdanoff ja Timo 
Vornanen, kulttuuri- ja liikun-
talautakunnan jäseniksi Teemu 
Arponen ja Ami Kimanen, osal-
lisuus- ja vetovoimalautakun-
nan jäseniksi Jaakko Leppänen 
ja Outi Mara sekä rakennus- ja 

ympäristölautakunnan jäse-
neksi Kari Surakka.

SALO
Salon Perussuomalaiset ry 
päätti sääntömääräisessä val-
tuustoryhmän ja paikallisosas-
ton hallituksen yhteiskokouk-
sessaan luottamuspaikoista 
tulevalle valtuustokaudelle. 
Perussuomalaiset oli kunta-
vaaleissa Salon toiseksi suurin 
puolue ja sai näin ollen val-
tuuston puheenjohtajan pai-
kan. Tähän perussuomalaiset 
esittävät Heikki Tammista. Kau-
punginhallitukseen perussuo-
malaiset esittävät kansanedus-
taja, kauppias Mikko Lundénia, 

yrittäjä Osmo Fribergiä ja rikos-
ylikonstaapeli (evp.) Antti Olki-
nuoraa.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjoh-
tajaksi on valittu yrittäjä Lassi 
Kaleva, joka lähtee jo kolman-
nelle valtuustokaudelleen. 
Uusista valtuutetuista 
1. varapuheenjohtajaksi valit-
tiin tekniikan lisensiaatti Joo-
nas Kiviranta ja 2. varapuheen-
johtajaksi sairaanhoitaja Marika 
Puolimatka. Valtuustoryhmän 
uudeksi sihteeriksi valittiin 
eduskunta-avustaja ja varaval-
tuutettu Erkki Seppänen.

HENKILÖVALINTOJA
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Joensuun Perussuomalaisten uusi valtuustoryhmä valmiina toimin-
taan. Kuvassa varapuheenjohtaja Jussi Wihonen, puheenjohtaja Asse-
ri Kinnunen ja sihteeri Jaakko Leppänen. Kuva: Sampsa Jääskeläinen

Elomaa jatkaa Perussuomalaisten 
Naisten puheenjohtajana

Joensuun Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä järjestäytyi

PERUSSUOMALAISET Naiset 
piti sääntömääräisen syyskoko-
uksensa Tampereella. Perussuo-
malaisten Naisten jäsenmäärä 
on ollut kovassa kasvussa ja jat-
kokaudelle järjestön puheen-
johtajaksi yksimielisesti valittu 
Ritva ”Kike” Elomaa on tyyty-
väinen.

- Perussuomalaiset Naiset te-
kivät valtavan urakan vaalityös-
sä, ja se näkyi valtakunnallisesti. 
Uusia naisehdokkaita ja -val-
tuutettuja saatiin runsaasti li-
sää ja kokouksessa oli riemu-
kas tunnelma. Onneksi voimme 
vihdoin kokoustaa kasvotusten 

– se lisää yhteisöllisyyden tun-
netta, Elomaa kommentoi.

Elomaa oli erityisen tyytyväi-
nen uusista ideoista ja innosta, 
joka kokouksessa oli.

- Selvästi nyt on tekemisen 
meininki. Uusi hallitus aloittaa 
työnsä hyvin nopeasti, ja toi-
meen onkin tartuttava myös 
näin vaalien jälkeen.

Syyskokous valitsi Perussuo-
malaisten Naisten hallituksen 
muiksi jäseniksi Uudeltamaal-
ta Merja Nevalaisen, Lennu Sajo-
maan, Sari Martnikun ja Lee-
na Meren, Pirkanmaalta Sari 
Henrikssonin ja Arja Tuppurai-

sen, Lapista Heli Trögin ja Tert-
tu Mannisen, Helsingistä Nina 
Strandénin, Varsinais-Suomes-
ta Alice Girsin, Keski-Suomesta 
Marke Tuomisen, Kymistä Tarja 
Saareksin, Kainuusta Eila Aava-
kareen, Etelä-Pohjanmaalta Lee-
na Kurikan, Keski-Pohjanmaalta 
Tina Lindskogin, Pohjois-Poh-
janmaalta Anu Elovaaran, Etelä-
Savosta Tanja Hartosen, Pohjois-
Savosta Vuokko Hämäläisen, 
Päijät-Hämeestä Päivi Granlun-
din, Kanta-Hämeestä Elise Lehti-
sen, Satakunnasta Ulla Saaren ja 
Pohjois-Karjalasta Outi Maran.

JOENSUUN Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä järjestäytyi Jo-
ensuussa 21.6.2021. Kokoukses-
sa valittiin valtuustoryhmälle 
puheenjohtaja, varapuheenjoh-

taja ja sihteeri. Puheenjohtajak-
si valittiin Asseri Kinnunen, vara-
puheenjohtajaksi Jussi Wihonen 
ja sihteeriksi Jaakko Leppänen.

Akaan äänikunin-
gatar Heli Einola-
Virtanen uskoo 
Akaan Perussuoma-
laisten valtuustossa 
tekemän kovan työn 
kantaneen kuntavaa-
leissa hedelmää.

Vihdin äänikuningas Veli-Matti Laitinen uskoo hyvän vaalimenestyksen salaisuuden piilevän kovassa 
vaalityössä.

Akaan äänikuningatar on nyt toiselle valtuustokaudel-
leen 218 äänen potilla valittu 34-vuotias projektipääl-
likkö Heli Einola-Virtanen. Einola-Virtanen on saamas-
taan luottamuksesta yllättynyt ja valtavan kiitollinen.

Pienyrittäjä Veli-Matti Laitinen Vihdistä valittiin kolman-
nelle valtuustokaudelleen Vihdin äänikuninkaana 539 
äänen saldolla. 55-vuotias kolmen tytön isä on äänimää-
räänsä tyytyväinen ja hieman yllättynytkin.

AKAALAINEN kaupungin-
valtuutettu Heli Einola-Vir-
tanen ei osannut etukäteen 
kuvitellakaan yltävänsä kun-
tavaaleissa saamaansa ääni-
saaliiseen. Iloisena yllätyk-
senä hänelle tuli sekin, että 
Akaan Perussuomalaiset sai-
vat peräti kuusi paikkaa tu-
levaan valtuustoon, joka on 
paikallisyhdistyksen histori-
assa huipputulos.

- Kuntavaalien tulos ylit-
ti kaikki odotukset ja toiveet. 
Kun viime kaudella pääsin 
ensikertalaisena läpi, oli ää-
nimääräni 138. Olin ajatellut, 
että jos siihen vielä pääsen, 
niin sehän on tosi hyvin. Kyl-
lähän tämä tulos yllätti po-
sitiivisesti, Einola-Virtanen 
iloitsee.

Nukkuvia on 
herätelty

Einola-Virtanen uskoo vaa-
limenestyksensä takana piile-
vän sen, että hänellä on tapa-
na sanoa asiat siten kuin hän 
niistä ajattelee, kiertelemättä 
ja kaartelematta. Suora puhe 
vetoaa äänestäjiin. Akaan 
Perussuomalaiset ovat 
myös kuluneiden neljän 
vuoden aikana teh-
neet kaupunginval-
tuustossa valtavasti 

työtä, jonka Einola-Virtanen 
uskoo nyt kantaneen hedel-
mää ja realisoituneen kunta-
vaaleissa.

- Äänestysprosentti jäi koko 
maan ja myös Akaan osal-
ta alhaiseksi. Tietysti sitä toi-
voisi, että ihmiset ajattelisi-
vat sen verran oman kunnan 
asioita, että äänestäisivät 
kuntavaaleissa, mutta Akaan 
tasollahan perussuomalaiset 
nostivat kannatustaan hui-
keasti. Uskon, että herätim-
me vähän myös nukkuvia ja 
Akaassakin saimme ihmiset 
ajattelemaan, että muutosta 
ei synny, ellei äänestetä toi-
sin, Einola-Virtanen pohtii.

HENKILÖKOHTAISEN 
vaalimenestyksensä ohella 
kunnanvaltuutettu Veli-Mat-
ti Laitinen on mielissään sii-
tä, että Vihdin Perussuoma-
laisten valtuustoryhmän koko 
kasvoi kolmella lisäpaikalla. 
Laitinen itse on kasvattanut 
äänisaalistaan huimasti vaa-
lista toiseen prosenteissa las-
kettuna.

- Edellisissä kuntavaaleissa 
sain 305 ääntä ja ensimmäi-
sellä kerralla 88. Olin viime 
eduskuntavaaleissa Vihdis-
sä ehdokkaana ja sain täältä 
noin 1 200 ääntä, joten ajatte-
lin, että kyllähän sieltä muu-
tama sata voi tulla. Sain pu-

helimitse ja torilla paljon 
sellaisia yhteydenottoja, että 
kun kerran olin kuulemma 
”varma läpimenijä”, niin ke-
tähän suosittelisin äänestet-
täväksi. Ehdin jo hiukan pe-
lätä, että paljonkohan sieltä 
mahtaa sulaa ääniä pois, mut-
ta eipä niin sentään käynyt-
kään, Laitinen naurahtaa.

Kova vaalityö on 
menestyksen salaisuus

Hyvän vaalimenestyksen sa-
laisuus piilee kovassa vaali-
työssä. Ensimmäisissä kun-
tavaaleissaan vuonna 2012 
Laitisen vaalikampanjointi jäi 

Akaan äänikuningatar 
yllättyi kannatuksestaan

Vihdin Perussuomalaisille 
kolme lisäpaikkaa 

■ TEKSTI MIKA 
MÄNNISTÖ

vähemmälle, koska hän las-
ki sen varaan, että jos äänes-
täjät kokevat hänellä Vihdissä 
koko ikänsä asuneena olevan 
riittävästi poliittista uskotta-
vuutta, hän saattaisi juuri ja 
juuri mennä läpi. Myöhem-
piin kuntavaaleihin hän on 
panostanut kunnolla tehden 
vaalikampanjaa maltillisel-
la asialinjalla. ”Öyhöttämi-
nen” ei ole kuulunut hänen 
tapoihinsa.

- Kokoomuksen nousu oli 
suurin yllätys näissä vaaleis-
sa. Täällä mietimme, että läh-
teekö niiltä paikka vai py-
syykö kokoomuksen ryhmä 
samassa, mutta he saivat-
kin kaksi lisäpaikkaa. Perus-
suomalaisilla oli hyvä kan-
natus, valtakunnallisesti 14,5 
prosenttia ja Vihdissä 18,2 
prosenttia. Siihen tulokseen 
olemme tyytyväisiä. Kiitos 
kaikille äänestäjille, Laitinen 
kiittää.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
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Varakansanedustaja sai 
eniten ääniä Kainuussa 

Hieno vaalivoitto koko piirille

Kajaanin kaupunginvaltuustoon 568 äänen man-
daatilla valittu Eila Aavakare on paitsi Kajaanin 
myös koko Kainuun alueella kaikista puolueista 
eniten ääniä kerännyt ehdokas. 

KAHDEKSAN vuotta Ka-
jaanin kaupunginvaltuustos-
sa ja -hallituksessa toiminut 
Eila Aavakare saa nyt hoi-
dettavakseen myös valtuus-
ton puheenjohtajuuden ääni-
saaliinsa vuoksi. Sen vuoksi 
hän jättää suurimman osan 
edellisen kauden luottamus-
paikoistaan muille, hänellä 
kun on ollut hoidettavanaan 
jo liikaakin luottamustehtä-
viä, jotka ovat vieneet suu-
rimman osan hänen ajastaan. 
Tällä kaudella Aavakareelle 
riittävät valtuuston puheen-
johtajuuden ja maakuntahal-
lituspaikan lisäksi jäsenyydet 
metsä- ja riistaneuvostossa.

- Olen joutunut pohtimaan 
sitäkin, että jos nyt antaisin 
valtuuston puheenjohtajuu-
den jollekulle muulle, niin 
omat äänestäjäni kyllä äläh-
täisivät, viime eduskunta-
vaaleissakin 3 500 ääntä ke-
rännyt varakansanedustaja 
miettii.

Ilman kunnian-
himoista tavoitetta 
ei tapahdu mitään

Kainuun piirin puheenjoh-
tajanakin toimiva Aavakare 
oli Kainuussa myös toisena 
vaalipäällikkönä, ja hän asetti 
heti piirille todella kunnian-
himoisen tavoitteen. Pitkän 
linjan yrittäjänä Aavakare tie-
tää, että ilman kunnon tavoi-
tetta ei mitään tapahdukaan. 
Niissä yhdistyksissä, jotka ot-
tivat Aavakareen heittämästä 
pallosta koppia, kuntavaalit 
onnistuivatkin hienosti.

- Vaaliehdokkaiksi uskalsi 
nyt kysyä sellaisiakin ihmisiä, 
joita ei ennen olisi osannut 
edes ajatella. Meidän ehdo-
kaslistamme on muuttunut 
salonkikelpoisemmaksi kuin 
se aikaisemmissa vaaleissa on 
ollut. Siellä on koulutettua, 

nuorta väkeä, mikä tuntuu 
tosi hyvältä. Ehdokkaidem-
me taso on tänä päivänä kova, 
Aavakare kehuu.

Kainuuseen 17 uutta 
perussuomalais-
valtuutettua

Aavakareen henkilökohtai-
nen kunnianhimoinen vaa-
litavoite oli saada Kajaanin 
kaupunginhallitukseen kak-
si perussuomalaista oltu-
aan siellä neljä vuotta yksin. 
Nyt perussuomalaiset saavat 
myös maakuntahallitukseen 
ja -valtuustoon sekä sote-hal-
litukseen ja -valtuustoon ih-
misiä aivan eri tavalla kuin 
ennen. Koko Kainuuseen saa-
tiin 17 uutta perussuomalais-
valtuutettua ja Kajaaniin vii-
si.

- Laitoin itseni kunnol-
la likoon. Minähän olin val-
mistautumassa polvinivel-
leikkaukseen ja melkein 
liikuntakyvytön. Teams oli 
tässä pelastaja, kun pystyin 
somessa tekemään paljon töi-
tä. Kun tulin leikkaukses-
ta, niin ei mennyt kuin kak-

si viikkoa, kun heitin sauvat 
nurkkaan ja läksin kentäl-
le töihin. Muutama napak-
ka kierros saatiin tehtyä myös 
markkinoilla, Aavakare ker-
too.

Vaaleja varten 
säästetty raha 
tuli tarpeeseen

Näissä vaaleissa Kainuussa 
otettiin ensimmäistä kertaa 
työn alle 35 600 PS-lehden 
jakaminen koko Kainuun alu-
eelle Jakelumasters-nimisen 
yrityksen palveluna. Oli miel-
lyttävä yllätys, kun palvelun 
hinta ei ollutkaan niin kallis 
kuin mitä aluksi pelättiin. Ra-
haa oli Kainuussa saatu sääs-
tettyä vaaleja varten, ja se tuli 
nyt tarpeeseen.

- Vaalien tulokseen olen 
enemmän kuin tyytyväinen. 
Ihmettelin todella, että hup-
suja nuo kajaanilaiset, kun 
minua äänestävät, kun mu-
kana oli nuoria ja uusiakin. 
Ehkä se vaikutti, kun he eivät 
oikein päässeet kentälle ju-
tuttamaan ihmisiä. Minä olen 
jo kahdeksan vuotta ollut 
mukana, ja aika nousujohteis-
ta on ollut. Kyllähän se mieltä 
lämmitti, Aavakare sanoo.

Vaalivalvojaiset 
Aavakareen kotona

Tällä kertaa Kainuussa pi-
dettiin ensimmäistä kertaa 
myös vaalivalvojaiset Aava-
kareen kotona. Paikalla oli 17 
ehdokasta, ja tilaisuudessa 
kävi toimittajia Yleltä ja Kai-
nuun Sanomista.

- Saimme mielestäni hie-
non vaalivoiton, vaikka kuin-
ka kepu sanoisi, että he ovat 
suurin. Me raapaisimme ke-
pulta kaksi paikkaa, SDP:ltä 
yhden, vasemmistoliitolta yh-
den ja vihreiltä yhden paikan. 
Ne ovat isoja muutoksia, Aa-
vakare iloitsee.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Kainuun äänikuningatar Eila 
Aavakare on iloinen perussuo-
malaisten vaalivoitosta, joka 
tuo mukanaan isoja muutoksia 
Kainuun kuntapolitiikkaan. 

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

ETELÄ-POHJANMAAN 
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
4.9. klo 13 Stundarsissa, Putiik-
ki ja kahvila Cirkas, Stundarsin-
tie 5, Sulva. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ko-
kouksen jälkeen mahdollisuus 
päästä opastetulle kiertokäyn-
nille Stundarsin ulkoilmamu-
seoon omakustanteisesti. Hin-
ta 10-15 euroa/henkilö riippuen 
osallistujien määrästä. Tarjoilun 
ja oheisohjelman vuoksi ennak-
koilmoittautuminen 1.9.2021 
mennessä merja.ujanen@gmail.
com ja leena@bigmamasranch.
com tai puh. 0400-906 646. Ter-
vetuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevät- ja syys-
kokous pidetään lauantaina 4.9. 
klo 17 Kausalan Matkakeitaalla, 
Sitikkalantie 5. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa.

NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 5.9. 
klo 16 Valtimon Seiskassa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Hallitus kokoontuu samas-
sa paikassa klo 15. Tervetuloa!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 5.9. 
klo 18 Satakunnan Perussuo-

malaisten piiritoimistolla, Sata-
kunnankatu 33-35 B. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n 
ylimääräinen kokous pidetään 
lauantaina 11.9. klo 13 osoit-
teessa Suojankuja 6, Ähtäri. Kä-
sitellään puheenjohtajan ja hal-
lituksen valinta loppuvuodelle 
2021 sekä jäsenasiat. Kokouk-
sen koollekutsujana Etelä-Poh-
janmaan piirin puheenjohtaja. 
Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
12.9. klo 18 Salon kaupunginta-
lolla, Tehdaskatu 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu klo 17:30. Ter-
vetuloa.

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen, COVID-19-ti-
lanteesta johtuen yhdistetty 
kevät- ja syyskokous pidetään 
lauantaina 18.9. klo 12 Turun 
kristillisen opiston pienemmäs-
sä auditoriossa, Lustokatu 7, 
Turku. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Jäsen, muis-
tathan maksaa jäsenmaksusi 
ennen kokousta! Tervetuloa.

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne järjesti 50-vuotispäi-
vänsä merkeissä kakkukahvitilaisuuden Hämeenlinnan kauppatorilla 
lauantaina 11. heinäkuuta 2021. Kuvassa Lulu Ranne Jari-puolisonsa 
kanssa. Kuva: Lasse Koskinen

Lulu Ranne täytti 50 vuotta

Perus-
suomalainen 
9/2021 ilmestyy 
27.9.2021
Aineistot ja 
lehtitilaukset 
viimeistään 
14.9.2021

Muistathan päivittää 
muuttuneetyhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin. 

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perus-
suomalaiset.fi

PERUSSUOMALAINEN
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Vaasan Perussuomalaisten kuntavaalien Kiitos-tapahtuma keräsi kauppatorille runsaasti perussuomalaisia aktiiveja ja perussuomalaisten ystäviä. Kuva: Juha Rantala

Kuntavaalien Kiitos-tapahtuma keräsi väkeä Vaasan torille 
VAASAN Perussuomalaiset kiit-
tivät äänestäjiään mahtavas-
ta kuntavaalivoitostaan jär-
jestämällä lauantaina 17. 
heinäkuuta kauppatorilla Kii-
tos-tapahtuman. Oikeastaan 
Kiitos-tapahtumia oli kaksi, eli 
päivällä perussuomalaiset ak-
tiivit esittäytyivät torilla ja illal-
la oli WS Arenalla Kiitos-bileet, 
joissa oli elävää musiikkia ja ka-
raokea.

- Sää suosi toritapahtumaam-
me, ja meillä oli tosi mukava 
meininki. Paikalla oli kesäloma-
kaudesta huolimatta hyvin kun-
tavaaliehdokkaitamme yleisön 
iloksi. Saimme myös vieraak-
si aktiiveja Keski-Pohjanmaan 
puolelta sekä myös laihialai-
sia ja mustasaarelaisia perus-
suomalaisia. Tällainen piirien 
ja yhdistysten välinen kanssa-
käyminen on todella kiva juttu. 

Olemme Vaasan yhdistyksessä 
yrittäneet pitää kiinni siitä, että 
olisimme torilla ihmisten ilmoil-
la ainakin kerran kuussa. Tämä 
huomioitiin ja saimme siitä taas 
paljon myönteistä palautetta, 
ja se myös pantiin merkille, et-
tei muita puolueita vastaavas-
ti näkynyt mailla ei halmeil-
la, jutusteli aina hyväntuulinen 
kaupunginvaltuutettu, piirin 2. 
varapuheenjohtaja ja varakan-
sanedustaja Päivi Karppi.

Karpin mukaan keskuste-
lut torilla sivusivat kuntavaa-
leja, perussuomalaisten tule-
vaa puoluekokousta, vaasalaisia 
askarruttanutta Wasa Station 
-hanketta sekä tietysti paljolti 
debattia herättänyttä vaasalai-
sen kansanedustaja Jukka Mä-
kysen (ps.) kolumnia pride- ja 
seksuaalivähemmistöistä.

- Kolumnini osoitti kouriintun-

tuvasti, kuinka ahdasmielistä 
porukkaa suurin osa vihreisiin 
päin kallellaan oleva pride- 
ja sateenkaariväki itse asias-
sa onkaan. He heittävät kuvaa 
ulospäin vapaamielisyydestä 
höystettynä sanan- ja mielipi-
teenvapauden puolesta puhu-
villa argumenteilla, mutta to-
tuus tästä liikkeestä on aivan 
toinen, eli vastakkaisia mielipi-
teitä ei juuri suvaita eikä kes-
kustelua haluta sallia. Omituista 
on myös se, kuinka paikallisen 
suomenkielisen valtalehden 
päätoimittaja alentuu selittele-
mään seikkaperäisesti lehdes-
sään tälle pienelle mutta ää-
nekkäälle vähemmistölle, miksi 
kolumnini ylipäätään julkais-
tiin, peilaili Mäkynen runsaas-
ti palstatilaa saanutta lehtikir-
joitustaan.

Mäkynen oli suorastaan in-

noissaan kolumninsa saamasta 
palautteesta.

- Toki kirjoitus poiki rikosilmoi-
tuksen ja onkin mielenkiintois-
ta nähdä, minkälaisin perustein 
mahdollisesti oikeusistuimiin 
sitten lähdetään, jos lähdetään. 
Näiden muutamien sateenkaa-
riväen mielensä pahoittanei-
den vastapainoksi en ole kos-
kaan ennen saanut niin paljon 
kannustusta ja tukea mitä nyt 
on kohdalleni osunut. Torita-
pahtumassamme, kauppareis-
suilla, kaduilla jne. kymmenet ja 
kymmenet ventovieraat ihmi-
set ovat tulleet kannustamaan 
ja kiittämään, puhumattakaan 
niistä peukutuksista, joita mm. 
sosiaalisen median kautta on 
tullut.

Vaasan Perussuomalaisten 
sihteeri Risto Rintamäki on tuttu 
toimija ja aktiivi tämän laatui-

sissa toritapahtumissa.
- Vaikka pitkäjaksoinen kunta-

vaalikampanja varmasti on ak-
tiivejamme uuvuttanut, niin 
kyllä tämä tapahtuma käy taas 
loistoesimerkistä, kuinka mah-
tava talkoohenki meidän poru-
kassa on. Sen kyllä aistivat kaik-
ki osastollamme vierailleet.

Perussuomalaiset oli Vaasas-
sa kuntavaalien ylivoimainen 
voittaja ja ainoa puolue, joka li-
säsi valtuutettujensa määrää. 
Vaasassa perussuomalaisten 
66 kuntavaaliehdokasta äänes-
ti 16,1 prosenttia äänestäjis-
tä, ja tuloksena oli 9 valtuusto-
paikkaa. Lisäystä edelliseen oli 
kolme ja ääniosuudessa perä-
ti 6,3 prosenttia. Äänestyspro-
sentti Vaasassa oli vain 55,8 pro-
senttia.

Juha Rantala

Kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.) vieraili Kauhajoella perusteltalla. Ihmiset saivat keskustella 
toista tuntia hänen kanssaan ajankohtaisista asioista. Kuva: Juha Rantala

Peltokangas innosti 
kauhajokelaisia
KAUHAJOEN Perussuomalaiset 
järjesti ensimmäisen toritapah-
tumansa kuntavaalien jälkeen. 
Kauhajoellakin perussuomalai-
set tekivät kuntavaaleissa mah-
tavan tuloksen. Perussuomalai-
sia äänesti Kauhajoella peräti 
29,2 prosenttia äänioikeutetuis-
ta (lisäystä vuoden 2017 kunta-
vaaleihin huikeat 7,8 %) ja val-
tuustopaikkoja tuloksella heltisi 
yksitoista (+3 valtuutettua). Il-
mankos paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja ja Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan pii-
rin 1. varapuheenjohtaja Tapio 
Pihlaja oli joukkoihinsa tyyty-
väinen.

- Kuntavaalit menivät niin 
meillä kuin koko piirillä erin-
omaisesti. Pitkä ja raskaskin työ 
palkittiin vaalivoittona. Tämän 
takia pidimme pientä irtiottoa 
politiikasta ja kesälomaa, mut-
ta nyt oli aika taas laittaa Kau-
hajoellakin perusteltta pystyyn 
ja aloittaa valmistautuminen 
tammikuun aluevaaleihin. Oli 
todella hienoa, että saimme ti-
laisuutemme vauhdittajak-
si kansanedustaja Mauri Pelto-
kankaan Kokkolasta, joka vetää 
aina satavarmasti väkeä tapah-

tumapaikalle niin läheltä kuin 
hieman kauempaakin, sanai-
li Pihlaja.

Lauantainen ulkotilaisuus veti 
porukkaa mukavasti paikalli-
sen marketin edustalle ja kan-
sanedustaja Mauri Peltokan-
gas tapasi ihmisiä parin tunnin 
ajan. Asiaa riitti aina EU:n elvy-
tyspaketista ulosottojärjestel-
mään ja kuntavaalien äänestys-
prosenttiin.

- Kun globalistipoliitikko ju-
listaa, että Suomi istuu Euroo-
pan unionin päättävissä pöy-
dissä, hän säännönmukaisesti 
unohtaa kertoa, että meillä on 
siellä ruhtinaallinen 1,7 prosen-
tin vaikutusvalta. Suomella ei 
ole siis käytännössä mitään val-
taa unionissa. Tämän vahvistaa 
se, että kun meillä olisi ollut val-
ta puuttua elvytyspakettiin, niin 
hallitus ei sitä valtaa käyttänyt. 
Kyykittiin hulluuden mukana. 
Kansallinen itsemääräämisoike-
us säilyy ainoastaan kansallis-
mielisellä politiikalla.

Eri tilastojen mukaan Suomes-
sa on ulosottovelallisia lähes 
570 000. Se on hirvittävä määrä, 
jolla on vaikutuksia jo kansan-
talouteenkin. Mauri Peltokan-

kaan mielestä ulosottojärjestel-
mää on uudistettava.

- Laadimme viime vuonna 
kansanedustaja Kike Elomaan 
kanssa toimenpidealoitteen, 
jonka mukaan ulosottoviran-
omaisten tulospalkkiojärjes-
telmästä pitäisi luopua. Tällai-
nen tulospalkkaus on suuri riski 
ulosotossa olevien oikeuden-
mukaisen kohtelun näkökul-

masta. Tietojeni mukaan asia ei 
tunnu juuri hallitusta kiinnos-
tavan.

Peltokangas osoitti syyttävän 
sormensa Yleisradiota kohtaan 
siitä, että kuntavaalien äänes-
tysprosentti (55,1 %) jäi näinkin 
alhaiseksi.

- Äänestysikärajan laskemisen 
sijasta meidän pitäisi ennem-
minkin pohtia sitä, miksi ihmi-

set eivät äänestä. Ihmisille ja 
varsinkin nuorille pitää kertoa, 
miksi äänestää ja kuinka tällä 
voidaan asioihin vaikuttaa. Ih-
miset ovat kurkkua myöten kyl-
lästyneitä Ylen yksipuoliseen 
poliittiseen rumbaan. Uutisoin-
ti tulee nykyään mielipiteenä ja 
se ei ole hyvä asia.

Juha Rantala

Perussuomalaiset taas asialla
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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 VA PA A   S A NA
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Hallitus siirtää päästöt ja 
työpaikat Kiinaan
MONET yritykset, jotka pitä-
vät Suomen työllisyyttä ja ta-
loutta pystyssä, ovat koronan 
takia suurissa vaikeuksissa. Ikä-
vä kyllä Suomen hallitus aikoo 
käyttää EU:n elvytysrahat pää-
asiassa maapallon ilmaston pe-
lastamiseen, vaikka Suomen 
osuus päästöistä on vain 0,14 
prosentin luokkaa.

Vielä ikävämpää on, että suo-
malaiset maksavat 2,9 miljardin 
tukipaketista 6,6 miljardia, vaik-
ka monet muut EU-maat saivat 
rahat lähes ilmaiseksi. Näyttää 
siltä, että Suomi lähetti EU-tuki-
neuvotteluihin amatöörejä.

Sähkön hinnasta noin puo-
let on veroja, joilla tuetaan mm. 
tappiollista tuulivoimaa ja säh-
köautoja, vaikka lämpöpump-
pujen ja aurinkokennojen tuke-
minen olisi järkevämpää. Lisäksi 
yksityiset sähkönsiirtomonopo-
lit siirtävät ylisuuret voitot ulko-
maisille omistajille.

Sähkön ja polttoaineiden kor-
kea hinta, turpeen käytöstä luo-
puminen sekä hallituksen kaa-
vailemat uudet maakuntaverot 
ja tiemaksut heikentävät yritys-
ten kilpailukykyä ja suomalais-
ten elintasoa, mutta ne eivät 
pelasta maailmaa, vaan lisäävät 
työttömyyttä.

Verojen osuus polttoainei-
den hinnasta on jo 60–70 pro-
senttia. Suurin osa näistä varois-
ta käytetään valtion juoksevien 
menojen kattamiseen ja tap-
piollisen julkisen liikenteen tu-
kemiseen. Harvaan asutussa 
Suomessa auto on työkalu, jon-
ka avulla ihmiset ja tavarat voi-
daan siirtää suoraan paikasta A 
paikkaan B ilman välipysähdyk-
siä ja vaihtoja.

Hallitus on säästänyt koro-
narokotteiden hankinnoissa 
miljoonia, mutta ei ole ymmär-
tänyt, että rokotteiden viivästy-
minen maksaa miljardeja. Hal-
litus ei ole tukenut edes omaa 
rokotekehitystä ja tuotantoa. 
Tämä ei ole yllätys, koska Mat-
ti Vanhasen ja SDP:n hallitus lo-
petti rokotetuotannon Suo-

messa 2003. Erilaisia viruksia on 
tulossa lisää, tarvitsemme omaa 
osaamista, koska muuten jääm-
me jonossa aina viimeiseksi.

Kaikilla näillä keinoilla halli-
tus ajaa maamme kilpailukykyä 
alas. Huonosta taloudenhoi-
dosta johtuen hallitus on jou-
tunut ottamaan lisää velkaa ai-
nakin 10 miljardia euroa. Lainaa 
on helppo ottaa ja rahaa jakaa, 
tähän ei paljon älyä tarvita. Sen 
sijaan hallituksen kannattaisi 
miettiä, miten yhteiskunnassa 
voidaan luoda uutta jaettavaa, 
hyvinvointia ja menestystä. Kes-
tävä hyvinvointi perustuu me-
nestyviin yrityksiin, jotka tuovat 
yhteiskuntaan työtä ja rahaa. 
Kestävä tulevaisuus perustuu 
lapsiin, onnellisiin perheisiin, 
laadukkaaseen päivähoitoon ja 
koulutukseen.

Lainaraha kannattaa sijoittaa 
tuottaviin investointeihin, ku-
ten teknologian kehityksen tu-
kemiseen, toimiviin liikenne-
järjestelmiin, koulutukseen ja 
terveydenhoitoon. Osaamises-
ta ei kuitenkaan ole kerrassaan 
mitään hyötyä, jos meillä ei ole 
yrityksiä, jotka sitä hyödyntävät. 
Käytännössä ne maat, joilla ta-
lous ja teollisuus ovat kunnossa, 
voivat parhaiten suojella ympä-
ristöä – köyhissä maissa jätteet 
kipataan jokeen.

Suomen ympäristötoimilla ei 
ole mitään vaikutusta niin kau-
an kuin Kiina, Intia, Venäjä, USA 
ja Afrikka kasvattavat päästö-
jään elintasonsa nostamiseksi. 
On naiivia kuvitella, että nämä 
alueet tulisivat ottamaan Suo-
mesta mallia muuten kuin ko-
pioimalla osaamisemme oman 
teollisuutensa käyttöön.

Ympäristönsuojelu perustuu 
liian usein pelkkiin mielikuviin 
ja kulisseihin. Sellaisissa ratkai-
suissa, jotka siirtävät päästöt, 
teollisuuden ja työpaikat Kii-
naan, ei ole mitään mieltä.

Antti Roine
Ulvila

Työeläkkeiden taitettu indeksi
TYÖELÄKKEIDEN kehitys pe-
rustui alun perin työstä ansait-
tuihin palkkoihin. Peruslaskel-
ma lähti siitä, että 50 prosenttia 
eläkkeestä perustuu palkkain-
deksiin ja 50 prosenttia elinkus-
tannusindeksiin. 90-luvun puo-
livälissä Paavo Lipponen junaili 
muutoksen, jossa 20 prosenttia 
eläkkeestä perustuu palkkoihin 
ja 80 prosenttia elinkustannuk-
siin. Muutoksen perusteluna oli, 
että työeläkeläiset syövät las-
tensa pöydästä eivätkä varat 
riitä. Silloin työeläkeyhtiöiden 
yhteenlasketut varat olivat 29 
miljardia euroa. Viime vuoden 
lopussa ne olivat 225 miljardia 
euroa. Toisin sanoen päätöksen 
perustelu on siis täyttä puppua.

Toinen perustuslain vastainen 
päätös on niin sanottu raippa-

vero, joka peritään työeläkkeis-
tä. Suomen perustuslaissa on 
pykälä, joka kieltää syrjivän ve-
rotuksen, jota kyseinen vero 
mitä suurimmassa määrin on.

Meitä työeläkeläisiä on 1,6 
miljoonaa, ja jos indeksi palau-
tetaan 50/50-perusteiseksi, niin 
valtio saisi yli 100 miljoonaa li-
sää verotuloja vuodessa. Lisäk-
si työeläkeläiset voisivat kulu-
tuksen lisäämisen kautta saada 
yrityksille huomattavan lisän 
parantaen samalla työllisyysti-
lannetta merkittävästi. Jos lisäk-
si raippavero poistettaisiin, niin 
edelleen kulutus lisääntyisi ja 
tuotot isolla osuudella parantai-
sivat työllisyyttä.

En viitsi mennä aiheen moraa-
liseen puoleen, mutta totuus 
on, että meidän sukupolvem-

me on nykyisen hyvinvoinnin 
luonut. Lisäksi rahaa asian kor-
jaamiseen on. Olemme perus-
taneet puoliväli-indeksiksi sa-
notun foorumin ja lähestyneet 
useita puolueita asialla. Tähän 
mennessä ainoastaan Kimmo 
Kiljunen on tehnyt jotakin asi-
an eteen, mutta meillä on vah-
va käsitys, että kyseessä on tyy-
pillinen SDP:n lupaus.

Nyt katsomme perussuoma-
laisten puoleen, jos te ottaisitte 
asian harteillenne. Tämä on tie-
tysti eduskuntavaaliasia, mut-
ta äänisaalis työeläkeläisiltä oli-
si muhkea.

Juhani Roiha

Koronan vaikutuksia
VIELÄ reilu vuosi sitten emme 
tienneet, mitä kevät 2020 toi-
si tullessaan. COVID-19 on vie-
nyt monelta ihmiseltä tervey-
den, työpaikan ja hyvinvoinnin. 
On hyvin vaikea arvioida, miten 
kauaskantoiset ja laaja-alaiset 
vaikutukset tällä on yhteiskun-
taamme. Vaikka koronaan as-
sosioituu valtavasti negatiivisia 
ajatuksia, niin meidän kannat-
taa miettiä myös, mitä olemme 
oppineet tämän ilmiön seu-
rauksena.

Etäkokoukset on otettu, osin 
pakon sanelemana, käyttöön 
useassa organisaatiossa. Ihmi-
set ovat joutuneet opettele-
maan esimerkiksi Teamsin ja 
Skypen käyttämisen, sellaiset-
kin, jotka eivät ole innostuneet 

tietotekniikasta. Etäkokoukset 
ovat helpottaneet pitkämatka-
laisten osallistumista palave-
reihin, koska se onnistuu kotoa 
käsin. Tässä säästyy polttoainet-
ta ja luontokin tykkää, kun au-
toilu vähenee.

Etäkokoukset ovat tulleet jää-
däkseen. Olemme ehkä oppi-
neet arvostamaan enemmän 
vanhempia läheisiämme, kun 
emme ole päässeet heitä ta-
paamaan. Nyt tiedämme, että 
valmiusvarastojen ylläpitämi-
nen ajanmukaisina on tärkeää, 
niin yksilö- kuin valtiotasolla.

Toisaalta omavaraisuus ko-
konaisuudessaan olisi tärkeää. 
Suomen tulee pystyä tuotta-
maan kansalaisilleen elintar-
vikkeita ja välttämättömiä 

tuotteita, kuten lääkkeitä tai 
lääkinnällisiä välineitä, itse. 
Suomellahan on ollut huippu-
tason suojavälinetuotantoa ai-
emmin Kemiran toimesta.

Meidän tulisi suosia puhtaita, 
kotimaisia elintarvikkeita teh-
dessämme ostopäätöksiä. Täl-
lä tavalla tuemme kotimaista 
maataloutta sekä elintarvikete-
ollisuutta ja ylläpidämme työ-
paikkoja. Ulkomaanmatkailu on 
tällä hetkellä rajoitettua, ja sen 
seurauksena olemme löytäneet 
kotimaan nähtävyydet ja huo-
manneet, kuinka paljon kau-
neutta ja kokemista meillä koti-
maassa on.

Vuokko Hämäläinen
Kuopio

Ylikoulutetut
TÄMÄN päivän politiikkaa ja 
useita yhteiskunnallisia insti-
tuutioita vaivaa johdon ”am-
mattilaistuminen”. Ennen po-
litiikkaan ja valtionhallinnon 
paikoille noustiin iän, ajan ja 
kokemuksen myötä. Maanvilje-
lijöitä, kirvesmiehiä, teknikoita, 
kaikkia heitä löytyi hallinnon-
aloilta. Toki tietty koulutus on 
ollut vaatimus ja edellytys tie-
tyille virkapaikoille aina, mutta 
pätevyyttä ja elämänkokemus-
ta on pidetty arvossa.

Tuolla vanhalla menetelmäl-
lä vältettiin tälle ajalle tyypilli-
nen uraohjusten tulo. Ja meno, 
kunhan siinä välissä on sekoi-
tettu systeemi. Varsin korkeisiin 
virkoihin päätyy nykyisin henki-
löitä, joilla ei ole minkäänlaista 
realistista käsitystä siitä, miten 

kansalaiset, joita heidän toimin-
tansa ja päätöksensä koskevat, 
elävät.

Uraohjuksen kaari on nykyisin 
koulu-lukio-yliopistovirka ja vi-
rasta pois, ja sitten ihmetellään, 
mitä muka tein väärin. Työtä on 
tehty ehkä parina kesänä koulu-
jen välissä sekä pakollinen har-
joittelu, mutta ei se mitään. Tär-
kein, tutkinto ja komea titteli, 
korvaa kaiken. Sitten virkaan ja 
nauttimaan korkeasta asemasta 
ja sen tuomasta palkasta. Nor-
sunluutornista on sitten helppo 
katsoa alas kansaa sekä alaisia 
ja kertoa, miten mikin asia kuu-
luu hoitaa. Oppikirjat tai ideolo-
gia eivät koskaan ole väärässä, 
eiväthän?

Käytännön elämässä nuo oh-
jukset sitten törmäävät asi-

akkaiden arkisiin realiteettei-
hin, kuten rahanpuutteeseen 
ja työttömyyteen. Tai hallinnon 
puolella säädöksiin ja lakeihin, 
jotka kiusallisesti rajoittavat hä-
nen ylhäisen pätevyytensä kaik-
kivoipaista toimintaa.

Kaikki ei ehkä ennen ollut pa-
remmin, mutta olisiko aika 
maallistaa hallintohimmelei-
tä lähemmäs ihmisten arkielä-
mää? Heidän palvelemisekseen 
virkamiehet töitä tekevät. Toi-
sinaan tosin tuntuu, että näinä 
ideologisen ylikouluttautumi-
sen aikoina asetelma on kään-
tynyt päälaelleen ja virkamiehet 
sekä poliitikot katsovat kansan 
olevan heitä varten.

Arvo Latomaa (ps.)
Raahe
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Suomalaisten turvallisuus ja 
hyvinvointi tulee laittaa aina 
kaiken muun edelle
TIUKKA maahanmuuttopoli-
tiikka on suomalaisten turvalli-
suuden ja talouden etu. Se vä-
hentää rasismia ja parantaa 
integraatiohaluisten maahan-
muuttajien mahdollisuuksia.

Somalialaiset miehet (vuosina 
2017–2018 jo vakituisesti Suo-
messa asuvat) olivat epäiltyi-
nä huumausainerikoksista lähes 
kolme ja puoli kertaa useam-
min kuin suomalaiset miehet. 
Seksuaalirikoksista olivat iraki-
laiset miehet epäiltyinä 13 ker-
taa useammin kuin suomalaiset 
miehet. Näissä luvuissa ei ole 
edes huomioitu lukuisia maassa 
olevia turvapaikanhakijoita, joi-
den tekemien rikosten määrät 
ovat huomattavia.

Islamilaisesta taustasta tule-
vat maahanmuuttajat heikentä-
vät Suomen turvallisuutta ja ta-
loutta, koska heidän arvonsa ja 
moraalinsa ovat täysin suoma-
laisen yhteiskunnan vastaisia. 
Suomalainen hyvinvointiyhteis-
kunta on rakennettu tasa-arvol-
le, rehellisyydelle ja ahkeralle 
työnteolle.

Mikään länsimaa ei ole kos-
kaan onnistunut integroimaan 
muslimeja. Ylellä hiljattain uu-
tisoitiin siitä, että Ranskassa on 
sisällissodan vaara, koska siel-
lä on lähiöitä, jotka eivät enää 
ole Ranskan lakien alaisuudes-
sa. Nämä ovat maahanmuutta-
javaltaisia lähiöitä, joiden asuk-
kaat ovat muslimeja. Ruotsiin 
on muodostunut rikollisia varjo-
yhteiskuntia, joissa aseilla teh-
dyt henkirikokset ovat arkipäi-
vää.

Tämän takia muslimeja ei tu-
lisi ottaa turvapaikanhakijoina 
Suomeen eikä islamia saisi tu-
kea millään tavalla. Humanitää-
rinen maahanmuutto tulisi lo-
pettaa kokonaan, sillä usein sitä 
kautta tulevat henkilöt vain hy-
väksikäyttävät yhteiskuntam-
me tukirakenteita, jotka isovan-
hempamme ovat kovalla työllä 
rakentaneet. Kristittyjen on hel-
pompi sopeutua länsimaiseen 

arvomaailmaan. Vainottuja kris-
tittyjä naisia, lapsia ja kokonai-
sia perheitä on turvallisempaa 
vastaanottaa Suomeen kiintiö-
pakolaisina.

Kuntien tulisi selvittää maa-
hanmuuton aiheuttamat koko-
naiskustannukset siten, että ne 
olisivat eriteltyinä lakisääteisiin 
ja vapaaehtoisiin kustannuk-
siin hallinnonaloittain. Näin ko-
rona-aikana kuntien tulisi kaikin 
tavoin karsia maahanmuuton 
tuomia kuluja ja poistaa kaik-
ki haitallisen maahanmuuton 
vetovoimatekijät. Laittomas-
ti maassa oleville tulisi lopet-
taa kaikki ylimääräiset palvelut 
ja paperittomat tulisi ottaa vä-
littömästi säilöön palauttamis-
ta varten.

Suomen on kiireesti aloitetta-
va rikoksia tehneiden maahan-
muuttajien palautukset takaisin 
lähtömaihinsa. Palautukset tuli-
si järjestää pikaisesti myös niil-
le pakolaisille, joiden lähtömaa 
on jo muuttunut turvalliseksi 
sekä niille, jotka lomailevat ko-
timaissaan.

Koulujen opetussuunnitel-
maan tulisi lisätä Suomen oman 
kulttuurin ja sen juurien tunte-
mista ja vahvistamista. Suoma-
laisia juhlia ja liputuspäiviä tulisi 
voida viettää ja juhlia kouluissa 
ja opettaa lapsille perinteitäm-
me. Lasten ja nuorten on ym-
märrettävä, minkälainen his-
toria kansallamme on ollut ja 
mistä olemme tulleet. Tärkeintä 
on opettaa oppilaita kunnioitta-
maan isänmaatamme.

Maahanmuuttajille tällais-
ta opetusta pitäisi luonnollises-
ti olla kaksinkertainen määrä. 
Kouluissamme tulisi kasvattaa 
lapsista luonnostaan kansallis-
mielisiä ja isänmaallisia ihmisiä, 
jotka puolustavat omaa kan-
saansa ja maatansa.

Kaisa Garedew
Jyväskylän seudun 
Perussuomalaiset (vpj.) 

Ei enää lisää veroja

Pakolaisen paras paikka on kotimaa

VALTIOVARAINMINISTERIÖ on 
pistämässä biokaasun verolle. 
Taisteleeko biokaasuala olemas-
saolostaan? Onko Suomen halli-
tuksen ja valtiovarainministeriön 
toimissa muuta kuin mielivaltaa?

Valtiovarainministeriö verottai-
si biokaasua liikenteessä ja sen 
lisäksi lämmitys- ja teollisuus-
käytössä. Biokaasun ylivoimai-
sesti suurimmat käyttökohteet 
olisivat teollisuus ja lämmi-
tys. Niiden verottaminen teki-
si biokaasun käytöstä kannat-
tamatonta. Tämä mielivaltainen 
verottaminen tappaisi koko bio-
kaasualan erittäin lupaavan ja 
merkittävän kasvun, jolla olisi 
Suomessa huimia edellytyksiä. 
Veron suuruus olisi yli 10 euroa/
MWh. MTK ja biokaasualan toi-
mijat vastustavat raivoisasti tätä 
veronkorotusta.

Valtiovarainministeri lässyttää 
veron tarpeellisuudesta biokaa-
sulle, jota ollaan ottamassa bio-
polttoaineen jakelu- ja sekoite-
velvoitteen piiriin. Minä ja moni 
muukin ihmettelemme sitä, mik-
si valtiovarainministeri haluaa 
tappaa koko alan verottamal-
la. Emme voi ymmärtää. Sa-
moin kuin turpeen kanssa teh-
tiin, myös maakaasulle tulisi tuo 
yli 10 euron energiavero, joka 
tappaisi kilpailuedun kotimaas-

samme.
Energiateollisuuden käsityk-

sen mukaan liikennebiokaasun 
verotuksen nostoa ei tule liittää 
millään tavalla lämmitys- ja teol-
lisuuskaasuverotukseen. Kun ky-
symyksessä on biokaasualan 
menestys, valtiovarainministeri 
lässyttää verojen erottamisesta 
”himmelillä” ja pitää luvan saa-
mista EU:lta epävarmana.

Uutinen on ollut vasta vä-
hän aikaa julkisuudessa, mutta 
heti ihmettelemme tätä eurojen 
ulosliputusta, joka vain kiihtyy 
kuten hakkeen oston kanssakin. 
Emmekö saa kotimaassa tukea 
energiaa ilman EU:n antamaa lu-
paa? Tämä tuntuu olevan pelk-
kää hämäystä, jolla pyritään es-
tämään tämäkin teollisuudenala 
Suomesta.

Mitä siellä hallituksessa ajatel-
laan, kun Saksassa, Virossa, Rans-
kassa ja Tanskassa tuki on jopa 
80 euroa/MWh ja Suomessa ei 
mitään? Jos biokaasu säilyisi kil-
pailukykyisenä, teollisuus- ja 
energialaitokset pystyisivät käyt-
tämään sitä enemmän ja kulut-
tajille energian hinta olisi edul-
lista. Siten myös liikennekäyttö 
alkaisi suunnitellusti 2030-lu-
vulla.

Vipuvaikutuksena Suomeen 
syntyisivät vajaan miljardin eu-

ron investoinnit vuoteen 2030 
mennessä. Biokaasua käyte-
tään nykyisin yhden terawatti-
tunnin verran, ja vuoteen 2030 
mennessä biokaasun käyttö li-
sääntyisi noin neljään terawat-
tituntiin. Kokonaisuutena kasvi-
huonepäästöt vähenisivät noin 
800 000 hiilidioksiditonnia, jon-
ka lisäksi kierrätettäisiin typpeä 
ja fosforia. Merkittävintä tässä 
olisi se, että Suomeen syntyisi yli 
180 biokaasuvoimalaitosta kym-
menessä vuodessa.

Kalle Aro Luonnonvarakeskuk-
sesta kommentoi MT:lle, että 
”biokaasu ei ole valtavirtaa, eikä 
ilmastonmuutos tuo muutos-
painetta alan kasvuun tarpeek-
si, koska puubiomassa ja tuuli-
voima ovat vakiintuneempaa ja 
kustannustehokkaampaa tek-
nologiaa”. Hänen mukaansa bio-
kaasun edistämiseksi tarvitaan 
muitakin tekijöitä, esimerkik-
si aluetalouden kasvua, laajoja 
ympäristöhyötyjä ja huoltovar-
muutta. Aron mukaan alan toi-
mintaa tulisi siirtää enemmän 
paikalliseen suuntaan nykyisen 
valtiokeskeisyyden sijaan.

Entäs mummot ja papat?

Arttu Papinaho (ps.)
Taivalsaari

PAKOLAISUUS on maailman-
laajuinen ilmiö. Pakolaisia ja tur-
vapaikanhakijoita on miljoonia.  
Pakolaisia oli maailmanlaajuises-
ti ennätyksellisen paljon viime 
vuonna. YK:n pakolaistoimiston 
UNHCR:n mukaan maailmas-
sa oli 20,4 miljoonaa pakolaista, 
41,4 miljoonaa maansisäistä pa-
kolaista ja 3,5 miljoonaa turva-
paikanhakijaa.

Kun ymmärtää asian mitta-
kaavan, ymmärtää myös, mikä 
on (tai siis ei ole) Suomen roo-
li tämän asian ratkaisemisessa. 
Ei, en halua pestä käsiäni maail-
man hädältä, mutta on ymmär-
rettävä, että vaikka kymmen- tai 
satakertaistaisimme pakolais-
kiintiömme, se ei vaikuta mihin-
kään. Laske itse. Suomen pako-
laiskiintiö on ollut viime vuosina 
750–1 050 henkeä vuodessa. 
Huomaathan, että pakolainen ei 

ole sama asia kuin turvapaikan-
hakija. Turvapaikanhakijalla ei 
ole pakolaisstatusta, eikä häntä 
ole Suomeen pakolaiskiintiössä 
valikoitu. Itse asiassa aika harval-
la Euroopan maalla on pakolais-
kiintiötä.

Kun taas lasketaan, millaisia 
kustannusvaikutuksia maahan-
muutosta tulee, selviää tämän 
kupletin tärkein juoni: pako-
laisuus ja turvapaikanhakijat 
ovat valtava taloudellinen rasite, 
mutta sen vastapainoksi maail-
manlaajuista pakolaisongelmaa 
ei kuitenkaan ratkaista. Näin ol-
len pieni porukka voittaa (ne, 
jotka maahan pääsevät eri kons-
tein), mutta miljoonat muut ei-
vät saa mitään, ja suomalaiset 
veronmaksajat eivät sitäkään. 
Yhtälö on siis vahvasti negatii-
vinen.

Mikä on siis johtopäätös? Yksi-

selitteisesti se, että väestönsiir-
rot eivät ole osa ratkaisua, vaan 
ongelmaa. Tanska aivan oikein 
pyrkii siihen, että heille tulisi 
nolla turvapaikanhakijaa. Tans-
kalaiset ovat ymmärtäneet, että 
väestönsiirroissa häviää ja kärsii 
suuri enemmistö.

Suomen tulisi ottaa sama linja. 
Meidän tulee politiikassamme 
painostaa (esimerkiksi kauppa-
politiikalla EU:n kautta niin kau-
an kuin EU:ssa olemme ja myös 
kahdenvälisissä suhteissa) tietty-
jä maita hoitamaan asiansa pa-
remmin. Vastineeksi ne voisivat 
saada rahallista apua. Se olisi pa-
rasta politiikkaa, sillä se rakentai-
si pakolaisen kotimaata.

Pia Polviander
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen jäsen

Kuntaveron progression lisääminen 
ei poista kannustinloukkuja
PÄÄMINISTERI Sanna Marin 
maalailee tuilla elävien mene-
vän töihin, jos verotus on riit-
tävän pientä. Todellisuudessa 
pienituloisen kannustinloukut 
muodostuvat tuista. Tuilla elä-
vä ei pohdi veroprosenttiaan, 
vaan senhetkisiä tuloja, joilla 
maksaa laskut ja selvitä seuraa-
vaan kuukauteen. Harva parem-
paan elintasoon tähtäävä tuilla 
elävä laskeskelee veroprosent-
tiaan. Pelko tukien menettämi-
sestä taas koskee käytännössä 
kaikkia. Pienituloisten on todel-
la hankala hahmottaa verotus-
taan varsinkin, jos kuukausitu-
lot heittelevät.

Edes ansiosidonnaisella kik-

kailevista entisistä keski- ja hy-
vätuloisista harva laskee vero-
vaikutuksia, vaikka ne voivat 
olla todella merkittävät. Opis-
kelijoiden olen jonkin verran 
kuullut optimoivan työnteon 
määrää, mutta siinä vaikuttavat 
suunnilleen samoissa veroprog-
ressiorajoissa olevat opintotu-
en tulorajat.

Toteutumassa eivät ilmeises-
ti ole vihervasemmiston perus-
tulo, duunaridemareiden työ-
tulotuki eikä kokoomuslaisten 
perustili. Byrokratialoukkua voi-
taisiin purkaa esimerkiksi yksin-
kertaistuksilla yhdistämällä tu-
kien tulo- ja porrastusrajoja.

Taloudellisen turvallisuuden 

tunne on suorassa suhteessa ta-
loudelliseen toimeliaisuuteen. 

Koska hallitus ei kykene uudis-
tamaan sosiaaliturvaa yksinker-
taisemmaksi, eivät pienituloiset 
uskalla mennä töihin.

Perussuomalaiset ovat esittä-
neet tuloveronkevennyksiä. Te-
hokkaimmassa muodossa ne 
voisivat esimerkiksi olla lapsi-
perheiden ansiotuloverotuk-
seen kohdistuvia veroporkka-
noita, joilla voitaisiin kasvattaa 
yleistä työllisyyttä ja auttaa ah-
keria perustamaan perheitä.

Petteri Hinkka
Tampere 
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Askel kohti hyvinvointi-Suomea
SUOMESSA tarvitaan sote-uu-
distus. Tärkeintä siinä on terve-
ydenhoidon ja sosiaalitoimen 
yhdistäminen laajemmaksi or-
ganisaatioksi. Siinä säästetään 
verorahoja, kun hallintoherra-
organisaatiot vähenevät ja am-
matillinen pätevyys monipuo-
listuu ja lisääntyy suuremmassa 
systeemissä.

Siis hyvin luotu laajempi or-
ganisaatio parantaa palveluja 
ja tulee halvemmaksi. Sen tun-
nustavat kaikki asiassa ryvetty-
neet puolueet. Se on palvelu-
jen parannus ja säästöoperaatio 
kaikille kunnille. Tärkeintä se on 
pienille kunnille, joissa on pie-
net verotulot. Kaikki eivät suos-
tu samaan kuin Raahe, joka otti 
konkurssiin viedyn valtion hol-
houksessa olevan Vihannin ve-
lat ja palvelut hoitaakseen.

Sotea on valmisteltu jo niin 
pitkään, että siihen ovat kaikki 
puolueet tavoitteensa ehtineet 
sanoa. Tavoitteet jakaantuvat 
selkeästi kahteen kategoriaan.

Rahavallan ylhäisen sää-
dyn edustajat vaativat kaikel-
la voimallaan, että kunnolli-
nen terveydenhoito siirretään 
pääsääntöisesti yksityisille pörs-
siyhtiöille – maksoi mitä maksoi 
– ja julkiselle puolelle jätetään 
rahattomien vähäinen hoito. He 
haluavat, että kunnollista terve-
ydenhoitoa annetaan työtäte-
keville vain työterveyshoitona, 
sen jälkeen he joutavat vähä-
osaisten hoitoon.

Tasa-arvo hoidettaisiin palve-
lusetelillä, jolla voit käydä yk-
sityisen lääkärin pikasyynissä. 
Jos tarvitset vain jotain pillerei-
tä, asia on ok, mutta jos hoito-
si vaatii suurempaa operaatiota, 
esimerkiksi monimutkaista nu-
kutus-leikkausoperaatiota, sii-
hen tarvitset tukuittain rahaa. 
Hinnan he päättävät miten hei-
tä huvittaa, sillä he ovat rahan-
tekokone ilman mitään kontrol-
lia. Jos sinulta ei löydy tililtäsi 
vaadittuja summia, jäät hoita-

matta – kitumaan.
Toinen linja lähtee työtäteke-

vien normaali-ihmisten hyvästä 
hoidosta, siitä että kaikkia suo-
malaisia hoidetaan lähes tasa-
puolisesti. Tavoitteena näyttäi-
si olevan, että ainakin yritetään 
saada lait ja säännöt niin, että 
kaikki työtätekevät ja jopa köy-
hätkin hoidetaan erikoissairaan-
hoitoa myöten kunnolla tuloista 
riippumatta sillä periaatteella, 
ettei raha ratkaise kaikkea.

Meille kaikille työllämme elä-
ville ja eläneille lienee selvää, 
että tuemme tuota toista linjaa. 
Ainakin se on oikeudenmukais-
ta; tuemme sitä, koska mehän 
olemme maksaneet/maksam-
me kaiken hoidon, oli se sitten 
rahaherrojen tai työihmisten 
hoitoa. Vaikka tämän asian uuti-
soinnissa meitä hämätään mo-
nin tavoin.

Näin toteutuisi hyvinvointi-
Suomi, jossa olisi jonkin verran 
tasa-arvoisuuttakin. Se edel-
lyttää, että tuon sote-ratkai-
sun yhteydessä koulutettaisiin 
ja laitettaisiin myös lääkärit toi-
mimaan vastuullisesti lain vel-
voittamalla tavalla. Ja määritel-
täisiin myös lääkäreille selvät 
säännöt siihen, millaista hoito-
työtä kukin tekee.

Siis määrätään peruslääkä-
reille selvät säännöt, että tuon 
sairauden sinä hoidat, ja jos et 
osaa, niin teet lähetteen seuraa-
vaan portaaseen, joka on sitten 
vastuussa pätevyydestään. Jos 
sielläkään lääkärillä ei ole päte-
vyyttä hoitaa sairautta, hänet 
laitetaan alempiin töihin, kos-
ka hän ei ole suureen palkkaan-
sa nähden pätevä. Eli lääkäri-
en pätevyyttä on kontrolloitava 
huomioiden myös heidän kyt-
köksensä Suomessa jylläävään 
hyväveli-korruptioakseliin.

Sama systeemi pelaa myös so-
siaalitoimessa.

Ilkka Koskela
Raahe

Perussuomalaiset eivät voi sallia poliitikkojen 
nauttivan EU:n hillotolpista

Suomi ja ajopuuteoria

JOTTA Euroopan unioni pysyisi 
kevyenä, siitä tulisi leikata. Pe-
russuomalaiset ovat tilanteen 
mukaisesti valmiita leikkaa-
maan kaikesta mahdollisesta, 
joka on toissijaista ja ei-välttä-
mätöntä. Osaa leikkaamisesta 
tulee edistää vaikuttamalla Eu-
roopan laajuisessa politiikassa. 

Perussuomalaiset näkevät hy-
väksi leikkauskohteeksi EU:n ul-
kosuhdehallinnon, jonka ku-
lut ovat noin miljardi vuodessa. 
Tämä on suuri kohde, jonka 
leikkaamisessa on suuri hyöty-
suhde, sillä haitat ovat pieniä, 
mutta säästöt valtavia. Perus-
suomalaiset haluavat lakkaut-
taa myös neuvoa-antavat komi-
teat, joista lasku Suomelle on 
satoja miljoonia vuodessa.

Tällaiset komiteat eivät käy-
tännössä edistä mitään ja ovat 
toissijaisia menokohteita. Lei-
kattavia sellaisia ovat vaikkapa 
alueiden komitea sekä talous- 
ja sosiaalikomitea. Perussuoma-
laiset haluavat lakkauttaa nämä 
komiteat kokonaan. Perussuo-
malaisten lakkautukset tuhoai-
sivat toisaalta asiantuntijoiden 
työpaikkoja ja laskisivat työ-
paikkojen määrää ja täytettyjen 
työpaikkojen määrää euroop-

palaisella tasolla. Kun korke-
an tason asiantuntijat vapau-
tuvat eurooppalaisista elimistä, 
nämä joutuvat pyrkimään työl-
listymään kansallisilla työmark-
kinoilla.

Perussuomalaisten politiik-
ka asiantuntijoiden suhteen 
on kansallista etua vahvistava, 
mutta lyhyellä aikajänteellä va-
kautta rapauttava. Perussuoma-
laiset haluavat myös tulevaisuu-
dessa vastustaa kaikkien uusien 
EU-virastojen perustamista sa-
mankaltaisista syistä kuin on 
edellä mainittu. Perussuomalai-
set ehdottavat myös eurovaa-
liohjelmassaan Strasbourgin is-
tuntopaikan lakkauttamista, 
sillä se luo lisäkustannuksia ja 
pakottaa parlamenttia muut-
tamaan turhaan ja liikkumaan 
turhaan. 

Miksi pitäisi rakentaa turhia 
uusia virastoja, jos ei vanhoja ja 
turhia ole vielä lakkautettu, tai 
miksi pitäisi lakkauttaa vanhat 
ja turhat, jotta voisi rakentaa 
uudet ja turhat tilalle? Perus-
suomalaiset tosiaan lähtevät-
kin siitä, että tällaiset menokoh-
teet ovat turhia ja toissijaisia, ja 
syövät käytännössä pelkästään 
rahaa.

Perussuomalaisella puolueel-
la on runsaasti kansalaispuolu-
een piirteitä, sellaisen puolu-
een, joka on lähellä ihmistä ja 
taistelee “kansan kanssa” elitis-
miä vastaan. Perussuomalaiset 
voidaankin ajatella Suomessa 
jonkinlaiseksi “kansalaispuolu-
eeksi”. Perussuomalaiset halua-
vat esimerkiksi EU-politiikassa-
kin säästää hallintorakenteista 
eli päättäjien palkoista, eduis-
ta, eläkkeistä ja palkanlisistä. 
Perussuomalaiset ovat valmii-
ta karsimaan menoja Euroopan 
tasolla, sillä siellä ne ovat puo-
lueen mielestä suhteettoman 
suuret.

Puolue ei myöskään edistä liit-
tovaltiokehitystä tai vallan kes-
kittämistä kansallisvaltioilta 
Euroopan unionille, joten puo-
lueen johto ja jäsenistö eivät 
ole kiinnostuneita suurten EU-
virkamiesten eduista, sillä puo-
lueen jäsenet tai johto eivät to-
dennäköisesti tule sellaisiksi. 
Puolue ei toisin sanoen kansan-
kielellä pyri vastaanottamaan 
hillotolppia, joten se on valmis 
leikkaamaan hillotolpista.

Dmitry Trubnikov

TOISEN maailmansodan jäl-
keen pohdittiin syitä maam-
me liittymiseen Saksan asevel-
jiksi jatkosotaan. Yksi selitys oli 
ns. ajopuuteoria, jonka mukaan 
maamme joutui sotaan tahat-
tomasti, kuin ajopuu virran vie-
täväksi. Myöhempi tutkimus on 
kuitenkin osoittanut selvästi, 
kuinka maamme suppean pii-
rin johto pyrki määrätietoisesti 
eduskunnan sivuuttaen Saksan 
sotakumppaniksi. Seuraukset 
olivat hirmuiset, kymmeniä tu-
hansia kuolleita sotilaita, ram-
pautettuja ihmisiä sekä silvot-
tu maa.

Vain viitisenkymmentä vuot-
ta myöhemmin maamme val-
lanpitäjiltä on unohtunut, mitä 
itsenäisyys merkitsee. Saksa on 
kaksi maailmansotaa aloitta-
nut ja voi aloittaa sen kolman-
nenkin. 

EU:ta ei ole ilman Saksaa, ja 
kaikki merkit kertovat siitä, että 
EU hamuaa keskitetysti kaiken 
päätösvallan itselleen. Se toimii 
jo nyt täysin kuin diktatuurival-
tio. Sananvapaus on tukahdu-

tettu ja on vain yksi tapa aja-
tella ja toimia. Puuttuu vain se 
suuri johtaja, joka ottaa kaiken 
vallan itselleen ja määrää, mitä 
kaikkien on tehtävä. Histori-
an tuntien ei tarvitse ihmetellä, 
miksi Britannia erosi EU:sta. To-
dennäköisesti lähtijöitä on jat-
kossa paljon muitakin.

Tolkuttomat vallanpitäjämme, 
rahavallan tuella, veivät maam-
me Euroopan unionin määräys-
valtaan kansaa pettäen, salaten 
ja valehdellen, kaikin propa-
gandan keinoin. Tämän jälkeen 
maamme ei ole enää ollut itse-
näinen, täysivaltainen tasaval-
ta, jossa korkein valta, valtioval-
ta, kuuluu kansalle. EU-aika on 
ollut maallemme äärimmäisen 
raskas jo yksin taloudellisesti. 
Tästä kertoo kaikenkattava suu-
ri velkaantuminen. Järkyttävää 
on myös yleinen moraalin ro-
mahdusmainen kato. Historia 
osoittaa sen, että yhteiskunta, 
josta kristillinen moraali kato-
aa, sortuu.

Suomi ei ole ajopuu, mutta 
vallanpitäjämme ovat sen sel-

laiseksi tehneet. Maamme aje-
lehtii päämäärättömästi mui-
den vietävänä valtapuolueiden 
johdon ajattelematta, mihin me 
tällä menolla oikein päädym-
me. Suurin rikos, minkä kukaan 
voi koskaan tehdä, on pettää 
maansa ja kansansa. EU-aikakin 
päättyy aikanaan. Kun sen syyl-
liset vedetään kaikesta vastuu-
seen, heillä ei ole mitään, millä 
he voisivat itseään puolustaa.

Kansoja ei ole koskaan voi-
tu sortaa loputtomasti. Tilinte-
on hetki koittaa aina, niin nyt-
kin. Osa kansastamme on täysin 
hereillä, he näkevät selkeästi, 
mistä on kysymys. Osa kansasta 
tarpoo yhä kuin pimeässä yös-
sä, ymmärtämättä missä me to-
della olemme. Meidän kaikki-
en on kansana pysähdyttävä ja 
ryhdyttävä toimiin pelastaak-
semme sen, mikä vielä voidaan 
pelastaa ennen kuin todellinen 
tuho koittaa, sillä sitä ei voida 
välttää, mikäli näin jatketaan.

Erkki Surakka ja Jaakko Jukkila
Pyhäjoki

Turhat Ruusujen sodat
ENGLANNISSA sodittiin vallas-
ta 30 vuotta vuodesta 1450 al-
kaen. Toinen sukuhaara soti 
valkoisen ja toinen punaisen 
ruusun väreissä. Siitä nimitys 
Ruusujen sota.

Nykyhallituksemme on EU:n 
määräyksestä julistanut so-
dan kurtturuusun tuhoamiseksi 
koko valtakunnassa, vaikka sen 
aiheuttamat ongelmat rajoit-
tuvat vain joihinkin merenran-
tahietikoihin. Kasvi on myrky-
tön, marjat syötäviä, se tuoksuu 

ihanasti, kiinnostaa hyöntei-
siä ja on täysin huoltovapaa. Vie 
kuulemma tilaa kotoperäisil-
tä lajeilta. Havaintojeni mukaan 
ruusuilta vapautetussa maas-
sa kasvaa kulahtanutta rikka-
ruohoa. 

Kurtturuusujen hävittäminen 
on paitsi täysin turhaa myös to-
della kallista: Hesarin mukaan 
noin 150 €/neliömetri! Kaivin-
koneyrittäjät ja myrkkyjen myy-
jät kyllä kiittävät. Valtakunnan 
tasolla puhutaan jättisummis-

ta, jotka EU on taas määrännyt 
maksettavaksemme. Ihmet-
telen asiaa ympäröivää hiljai-
suutta poliittisten päättäjien 
taholla. Hankkeen turhuus tuo 
ihan mieleen lapsuuteni höl-
möläissadut. Eikö ketään kiin-
nosta?

Pelkillä lehtikirjoituksilla asi-
aan on turha toivoa korjaus-
ta. Ellei eduskuntamme he-
rää, jäljelle jää vain toivo 
kansalaistottelemattomuu-
den noususta. Opitaan mekin, 

ympäristövirkaväki mukaan lu-
kien, Välimeren maiden ihmis-
ten toimintakulttuurista. Viran-
omaisilla riittää vielä puuhaa 
maaseudun jätevesilainkin val-
vonnassa. Jääkäämme siis rau-
hassa odottelemaan ELY-kes-
kuksen uhkasakkolappua ja 
annetaan kukkien rauhassa ku-
koistaa.

Tapio Aalto
Kouvola
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Suomalaisen maaseudun ja 
puhtaan ruuan puolesta
VASTAVALITTU puheenjohta-
jamme Riikka Purra sekä ehdol-
la ollut Sakari Puisto ottivat an-
siokkaasti kantaa suomalaiseen 
maaseutuun ja yhteen kansal-
lisista rikkauksistamme, puh-
taaseen suomalaiseen ruokaan 
(MT 14.8.2021). Kirjoittelin tätä 
samaa asiaa liipaten joku vuo-
si sitten jo blogissani, ja ajatte-
lin nyt palata aiheeseen tämän 
kirjoituksen myötä, kun uudet 
kunnanvaltuustot aloittelevat 
toimintaansa ja jokainen vasta-
valittu valtuutettu on täynnä in-
toa ja oman kunnan parhaiden 
puolien ajamista.

Meillä valtuutetuilla on nyt 
valta valita ja päättää. Meillä on 
mahdollisuus ottaa kunnissam-
me esille lähiruoka ja suoma-
lainen ruuantuotanto. Me pää-
tämme, mitä ruokalautanen 
peruskouluissa ja muissa kun-
nan ruokapalveluissa saa mak-
saa. Kotimaisen lähiruuan suo-
siminen julkisissa hankinnoissa 
on meidän, vastavalittujen val-
tuutettujen, käsissä. Kuntatalo-
udessa tietysti hinta ratkaisee, 
joskus tuntuu, että hankinnois-
sa liiankin paljon.

Lähestyn asiaa helpoimman 
kautta, mistä itselläni on ko-
kemusta. Kouluruuasta puhu-
taan taas meillä, kuten monessa 
muussakin kodissa, rakkai-
den kokemusasiantuntijoidem-
me kanssa. ”Ruoka on mauton-
ta. Meidät pakotetaan syömään 
soijarouheita. Ne on murskat-
tu ruuan sekaan, kun kukaan ei 
syönyt niistä valmistettuja ’li-
hapullia’. Aika moni heittää ruu-
an pois ja syö salaattia ja leipää. 
Keittäjä vahtii ja laskee, mon-
tako leipää syöt ja mitä ei saa 
heittää pois.” 

Kasvava lapsi, samoin kuin 
ruokapalvelun varassa oleva 
vanhuskin, tarvitsee maito-, vil-
ja- ja lihatuotteita siinä mis-
sä puhtaita ja tuoreita kotimai-
sia kasviksia ja vihanneksiakin. 
Miksei näitä voitaisi hankkia lä-
hituottajilta tai vähintään suo-
malaisilta tuottajilta? Ja kuin-
ka eettistä ja hiilijalanjäljeltään 
kestävää on esimerkiksi maini-

tun soijarouheen sekoittelu li-
hankorvikkeena ruokaan, joka 
lentää pääasiassa biojäteas-
tiaan? Hävikkiruokaa ei taida 
tänä päivänä saada edes syöt-
tää sioille, koska määräykset.

Minusta oman maamme ruu-
antuotanto on jo yksinomaan 
itseisarvo sekä huoltovarmuus-
tekijä, jonka merkityksen vä-
heksyminen on mielestäni jo 
lähes valtiopetos. Meillä on 
mahdollisuus vaikuttaa itse sii-
hen, että teemme valintoja sekä 
koti- että kuntatalouksissa ko-
timaisen ruuan ja mahdolli-
suuksien mukaan aina lähiruu-
an hyväksi. Jotenkin tuntuu, 
että kuten itselleni, ei monel-
le muullekaan kuntapäättäjäl-
le ole merkitystä sillä, maksaako 
ruokalautanen kunnassa 1,50 
euroa per annos vai onko sen 
hinta 2 euroa lautaselta, jos sillä 
saadaan ruoka lähiseudulta tai 
vähintään Suomesta.

Valitettavasti myös hinnan 
vaikuttaessa erityisesti kunti-
en hankintoihin. Vetoan Tei-
hin, rakkaat ruuantuottajat, 
että älkää hinnoitelko tuottei-
tanne ulos. Perheenikin on ku-
luttajana valmis maksamaan 
kotimaisesta tuotteesta mer-
kittävästikin enemmän, mut-
ta valitettavasti se kaava ei kan-
na välttämättä pitkään esim. 
kuntatalouksissa. Henkilökoh-
taisesti olen sitä mieltä, että 
maanviljelijöiden ja kaikkien 
ruuantuottajiemme tulevaisuus 
täytyy turvata, tarvittaessa kan-
sallisin toimenpitein.

Kutsun tähän taisteluun kaik-
ki Suomen kunnat sekä kaik-
ki suomalaiset ruuantuottajat. 
Uudet valtuustot, sitoudutaan 
lähiruokaan ja kotimaiseen 
ruokaan. Ruuantuottajat, sitou-
tukaa tuottamaan meille kaikki 
tuo kestävällä hinnalla. Puhdas 
suomalainen lähiruoka on arvo-
valinta, jonka minä allekirjoitan 
ostoskorissani jokaisella kaup-
pareissulla. Eikö sillä ole Sinulle-
kin merkitystä?

Petri Määttä (ps.)
Hausjärvi

Autojen sähköistäminen ajaa pian päin seinää

Uussuomettumisen tiellä

EUROOPAN komissio ajaa hen-
kilöautoilun sähköistämistä 
kuin käärmettä pyssyyn. Suo-
men itselleen asettamat tavoit-
teet edellyttäisivät useiden sa-
tojen tuhansien ladattavien 
hybridien ja täyssähköauto-
jen lisäystä vuoteen 2030 men-
nessä. Tämäkin olisi vasta pieni 
murto-osa koko henkilöauto-
kannasta, jonka nykyiseen uu-
distumisvauhtiin ja keskihin-
taan verrattuna tavoite vaatisi 
suomalaisilta useiden miljar-
dien ylimääräistä investointia. 
Rahaa, joka olisi muusta kulu-
tuksesta pois, rahaa, jota valta-
osalla suomalaisista ei vain ole.

Lisäksi sähköautoilun todelli-
nen yleistyminen vaatisi valta-
van määrän latauspisteitä ko-
teihin, työ- ja liikepaikoille sekä 
vähintään päätieverkon var-
teen. Kyse ei ole sähkön ku-
lutuksesta, vaan paikallisesta 
yhtäaikaisen lataustehon tar-
peesta. Itseään vastuullisena pi-
tävä media johtaa kansalaisia 
tietoisesti harhaan latauspistei-
den tehontarpeen vaikutukses-
ta pienjänniteverkkoon muun-
tajineen ja siten sähköautoilun 
kustannuksiin.

Hämeen Sanomat kirjoitti vas-
ta nyt (17.7.2021), miten kaup-
pojen pitäisi moninkertaistaa 
sähköliittymänsä ja sähköverk-
konsa, jos sähköautoja aio-
taan ladata pysäköintipaikoil-
la merkittävissä määrin. Jutun 
mukaan kiinteistöjen sähkö-
verkkojen vahvistaminen, sen 
seuraukset ja kulujen kasvu on 
sivuutettu lähes täysin sähköau-
tokeskustelussa. Aihetta ei ole 
sivuutettu, vaan se tukahdute-
taan. Jokainen suorittavan ta-
son sähköammattilainen tietää 
mistä puhutaan, mutta ongel-
masta puhujat vaietaan tai lytä-
tään hiljaisiksi. Puhuin aiheesta 
eduskunnassa jo 6.10.2020 säh-
köajoneuvojen latauspisteitä 

MARRASKUUN 14. päivänä 
vuonna 1971 Uuden Suomen 
entinen päätoimittaja Lauri Aho 
kirjoitti, että suomettuminen 
tarkoittaa ”tilaa, jossa maa il-
man Neuvostoliiton miehitystä, 
ilman kommunistikaappausta 
ja ilman demokraattisten laitos-
ten poistamista on tietyn astei-
sessa riippuvaisuussuhteessa 
Moskovasta”.

Lause on helposti käännettä-
vissä tähän päivään. Uussuo-
mettuminen on tila, jossa maa 
ilman miehitystä ja ilman de-
mokraattisten laitosten pois-
tamista on riippuvaisuussuh-
teessa Brysselistä. Brysselin 
hyödylliset idiootit toistelevat 
meille, että Euroopan unioni ta-
kaa yhteisiä arvoja, kuten de-
mokratiaa, oikeusvaltiota ja tur-
vallisuutta.

Suomessa on EU-jäsenyyden 
myötä ollut pitkään vallalla erit-
täin vahva lännettyminen, mut-
ta todellisia vaihtoehtoja koh-
taan pelokas ja ulkovaltoja 
mielistelevä konsensuspolitiik-
ka ei ole kadonnut minnekään. 

Suunta vain on vaihtunut. Noo-
tit ja painostus tulevat toisesta 
ilmansuunnasta.

Harjoitettua politiikkaa lei-
maavat vaalien siirtely hatusta 
vedetyin perusteluin, ja oppo-
sition poliitikkoja sekä val-
heita paljastavia virkamiehiä 
kiusataan potkuilla ja poliisitut-
kinnoilla Raamatun siteeraami-
sesta sekä tosiasioiden kertomi-
sesta. Hallitus ja ministerit eivät 
vastaa opposition kysymyksiin.

Uussuomettumista leimaavat 
samat ongelmat kuin vanhaa-
kin: vaihtoehdottomuuden il-
mapiiri elää ja voi hyvin, kriitti-
set äänet pyritään hiljentämään 
kovalla retoriikalla ja häpäise-
misellä sekä leimaamalla toisin-
ajattelijat vieraan vallan vaikut-
tajiksi.

Vaikenemisen ja vaihtoehdot-
tomuuden ilmapiiri on karhun-
palvelus demokratialle ja tappi-
oksi koko Suomelle. Ensinnäkin 
ilmapiirissä, jossa vaihtoehto-
ja ei ole, päättäjiksi voi surffata 
listojen jatkona ilman ainoata-
kaan omaa ajatusta, toistellen 

muiden perässä samoja tyh-
myyksiä. Lisäksi tässä ilmapii-
rissä päättäjät tai sellaisiksi pyr-
kivät suojelevat mainettaan 
vaikenemalla asioista, joista kiil-
tävään kilpeen tulisi leimojen 
muodossa ikäviä tahroja.

Nykyisin emme suuntaudu 
Neuvostoliittoon, vaan sen ti-
lalle pyhäksi ja kyseenalaista-
mattomaksi alamaisuutem-
me kohteeksi on taloudellisesti 
ja poliittisesti tullut Euroopan 
unioni.

Suomen EU- ja eurosuhdetta 
voi kuvailla parisuhteessa tois-
tuvasti piestyn kyvyttömyydek-
si asettaa minkäänlaisia rajoja 
omalle koskemattomuudelleen. 
Rakastetaan vain ja koetetaan 
olla rakastettavia. Kuvitellaan, 
että voidaan vaikuttaa, ja hyvi-
nä aikoina uskotaan, että pieksi-
jä parantaa tapansa.

Tällainen vahingollinen suh-
de päättyy ennemmin tai myö-
hemmin teho-osaston letkuihin 
ja pillillä syömiseen.

Kimmo Kautio (ps.)

koskeneen lakiesityksen yhtey-
dessä, kuuroille korville ja tyhjil-
le silmille.

Euroopan komissio vaatii il-
mastopaketissaan, että pää-
teille tulee rakentaa lataus-
pisteitä 60 kilometrin välein, 
mutta ei sano, millaisia. Säh-
könkäyttötekniikan professori 
Juha Pyrhönen Lappeenrannan 
teknillisestä yliopistosta laski Il-
ta-Sanomien jutussa 16.7.2021, 
että sähköautoilun yleistyessä 
pikalatureita tarvitaan 22 ker-
taa niin paljon kuin Suomes-
sa on nykyisin polttoainepump-
puja. Joten jos liikenneasemalla 
on vaikka neljä pumppua, vas-
taavan palvelutason pikalataus-
asemalla tulisi olla luokkaa 90 
latauspistettä. Se tarkoittaa hel-
posti 4,5-6 megawatin sähkö-
liittymää.

Sama ongelma koskee esimer-
kiksi taloyhtiöitä. Merkittävä 
määrä latauspisteitä kasvattaa 
kiinteistön tehontarpeen hel-
posti yli kaksinkertaiseksi, jos 
kaikki autot halutaan ehtiä la-
taamaan yön aikana. Nyt se vie-
lä onnistuu, mutta kun taajama-
alueilla valtaosa kiinteistöistä 
alkaa rakennella latauspistei-
tä, vetelevät jakeluyhtiöt pian 

uusia 20 000 voltin keskijänni-
tejohtoja sähköasemilta asti ja 
lisäävät tai kasvattavat jakelu-
muuntamoita merkittävästi. Se 
ei ole halpaa lystiä.

Tämän kaiken maksavat ku-
luttajat perus- ja siirtomaksuis-
saan, ja pikalataus liikennease-
malla tulee maksamaan jotain 
aivan muuta kuin mitä säh-
kö maksaa. Kun yhtälöön lisä-
tään se, että tuulisähkön lisään-
tyvä osuus lisää sähköverkon 
kuormituksen säätelytarvetta 
ennennäkemättömällä tavalla, 
maksavat kuluttajat pian huna-
jaa pelkästään jo siitä, että voi-
vat saada haluamansa tehon 
haluamanaan aikana.

Kun nämä ongelmat alkavat 
tosissaan vaikuttaa, ajaa autoi-
lun sähköistäminen päin seinää.

Lopuksi ajatus poikkeusoloi-
hin. Neste- ja kaasumaisia polt-
toaineita voidaan varastoida ja 
varmistaa liikenne kriisitilan-
teessakin. Haluatteko elää yh-
teiskunnassa, jossa kukaan ei 
aja minnekään, jos luonto, vi-
hollinen tai hallitus vetää töpse-
lin seinästä?

Lulu Ranne
kansanedustaja (ps.)
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Puoluekokoushartaus Seinäjoella
HYVÄT puoluekokoussisaret ja 
-veljet, saimme aloittaa tämän 
perinteisen puoluekokouksem-
me sunnuntaiaamun hartaus-
hetken suurimman säveltäjä-
mestarimme Jean Sibeliuksen 
tutulla kiitosvirrellä. Ja on todel-
la hienoa, että virsikirjastamme 
löytyy monien muidenkin ar-
vostettujen säveltäjiemme ku-
ten Armas Maasalon, Erkki Me-
lartinin ja Oskar Merikannon 
sävellyksiä sekä myös suurmies-
temme Mikael Agricolan, Elias 
Lönnrotin, J. L. Runebergin ja Sa-
kari Topeliuksen sanoituksia. Us-
konpuhdistajamme Agricola oli 
vakaasti suomalaisuuden asialla 
luottaessaan Jumalaan kirjoitta-
essaan: ”Kyllä se kuulee Suomen 
kielen, joka ymmärtää kaikkein 
mielen.” 92-vuotiaaksi elänyt Si-
belius puolestaan tilittää pit-
källä elämänkokemuksellaan 
katselleessaan kotinsa Ainolan 
pihan vanhaa puuta, miten se 
viestittää, että sinä lähdet pian, 
mutta minä jään kenties vielä 
vuosisadoiksi. Siksi Sibelius sa-
noo, ettei hän käsitä, kuinka ih-
minen voi elää ilman uskontoa.

Tänään saamme iloita ja kiit-
tää Kansojen Kaitsijaa Kaikkival-
tiasta Jumalaa siitä, että puo-
lueellamme on vahva asema 
kansalaistemme sydämissä ja 
saamme yhdessä olla tukemas-
sa vastavalittua puoluejohto-
amme ja ennen kaikkea uutta 
puheenjohtajamme Riikka Pur-
raa. Tämän viikon MT:n vieraili-
japalstalla hän kirjoittaa: ”Oman 
maan ja kansalaisten korotta-
minen ykköseksi ei ole pahuut-
ta eikä itsekkyyttä. Se on rea-

lismia.”
Saamme iloita kauniista ja hy-

västä isänmaastamme Suo-
mesta ja tehdä parhaamme 
maamme ja kansamme puo-
lesta. Suuri kansalliskirjailijam-
me Aleksis Kivi kuvaa syvällisesti 
suomalaisuuttamme esimerk-
kinä Seitsemän veljeksen nuo-
rimmainen Eero: ”Kotomaam-
me koko kuva, sen ystävälliset 
äidinkasvot olivat ainiaaksi pai-
nuneet hänen sydämensä sy-
vyyteen.” Samoin runossaan On-
nelliset: ”Jo valkenee kaukainen 
ranta / ja koillisest´ aurinko nou-
see / ja autereet kiirehtii pois, / 
kosk´ Pohjolan palkeet käyvät, / 
kosk´ mennyt on yö, / kosk´ kim-
meltää kesäinen aamu / ja lin-
nut ne laulelee.”

Kun olemme koolla täällä Poh-
janmaalla, niin on täysi syy pa-
lauttaa mieliimme täällä Lapuan 
hiippakunnan tuomiorovastina 
toimineen Eino Sareksen puo-
luekokoustemme moninkertai-
set vaikuttavat sunnuntaiaamu-
jen hartauspuheet, joissa hän 
kävi läpi voi sanoa kotomaam-
me koko kuvan eli kaikki perin-
teiset 8 maakuntaa (pois lukien 
meille vieraan Ahvenanmaan). 
Nykyisinhän näitä maakuntia 
on jaettu 19:ään maakuntaliitto-
jen muodostamaan alueeseen, 
ja tulevassa sote-uudistukses-
sahan on peräti 21 hyvinvoin-
tialuetta + Helsinki. Ja todella 
kaikilla aluilla meillä on kansan-
edustajia ja runsaasti kannatta-
jiamme. 

(Seuraavaksi aamuhartaudes-
sa käytiin läpi kaikkien maakun-
tien rakkaat maakuntalaulut.)

Näin rakasta isänmaatam-
me ja kaikkien maakuntiem-
me asukkaita ajatellen ja puo-
lustaessamme saamme yhtyä 
psalmikirjoittajan sanaan: ”Arpa 
lankesi minulle ihanasta maas-
ta ja kaunis on minun perintö-
osani.” Samalla kun muistam-
me ja annamme myös kaiken 
kunnioituksemme sotiem-
me veteraaneille ja sotainvali-
deille sekä kotirintamanaisille, 
saamme myös kiittää Taivaal-
lista Isäämme ja Vapahtajaam-
me Jeesusta, jonka ristinkuole-
man tähden saamme syntimme 
anteeksi ja voiman rakastaa lä-
himmäistämme niin kuin it-
seämme. Päämäärämme on 
paremman ja oikeudenmukai-
semman yhteiskunnan luomi-
nen. Köyhimmistäkin on pidet-
tävä huolta. Aivan kuten kirkon 
alkuajoilla, kun Rooman keisa-
ri käski tuoda eteensä kirkon 
rikkaudet, niin piispa marssit-
ti esiin köyhiä ihmisiä ja sanoi: 
”Nämä ovat kirkon aarre.” Saam-
me muistaa lähimmäissuhteen 
kultaista sääntöä: kaikki mitä 
tahdot ihmisten tekevän sinul-
le, tee se myös heille. Näin rak-
kauden hengessä saamme toi-
mia yhdessä puolueveljinä ja 
-sisarina, niin kuin monissa puo-
luekokouksemme puheenvuo-
roissa on toistettu. Vanhurska-
us kansan korottaa, mutta synti 
on kansakuntien häpeä. Ja niin-
pä saamme pyytää siunausta ja 
varjelusta koko isänmaallemme 
ja puolueellemme.

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Miksi energiataloutta ei ajatella ja 
kehitetä kokonaisuutena?
ENERGIAA maapallolla saadaan 
mm. vesivoimasta, öljystä, kaa-
susta, kivihiilestä sekä aurinko-, 
tuuli-, puu-, turve- ja aaltoener-
gian muodossa. Ihminen on ke-
hitellyt ydinvoimaloita ja uu-
simpana pienydinvoimaloita. 
Elektrolyysillä on jo kauan voitu 
hajottaa vettä vedyksi ja hapek-
si. Vetyä polttamalla saadaan 
nelinkertainen määrä energiaa 
fossiilisiin verrattuna. Tuloksena 
syntyy jälleen vettä.

1970-luvulla puhuttiin, että 
kaikista tunnetuista öljykentis-
tä on jo puolet käytetty. Sen jäl-
keen löydettiin mm. Pohjan-
merestä uusia öljykenttiä ja 
tekniikka on kehittynyt niin, 
että Yhdysvallat muuttui öljy-
kenttiensä lisäksi liuskeöljyä 
pumppaavana maana omava-
raiseksi.

Ilmastohysteriassa hiilidioksi-
di CO2 on muuttunut myrkyksi, 
jota se ei ole. CO2 on kaasu, jota 
kasvit tarvitsevat yhteyttämi-
seen, eli se on maapallolla tar-
vittava kaasu. Miksi ei istuteta 
metsiä hyödyntämään ihmisen 
tuottamaa hiilidioksidia?

Nyt vingutaan, että kaikki au-
tot pitää muuttaa sähköautoik-
si. Sähköautoihin tarvitaan har-
vinaisia maametalleja – litiumia 

ja kobolttia – mutta niitä ei tä-
män hetken tietojen mukaan 
ole sen vertaa, että koko maa-
pallon autokanta voitaisiin säh-
köistää. Afrikassa niitä kerätään 
lapsityövoimalla.

Sähköautopalot ovat tuhoi-
sia. Niitä ei voi liikenteessä sam-
muttaa. Ainoa keino on upottaa 
palava auto konttiin kolmek-
si vuorokaudeksi, mutta mikään 
palokunta ei ehdi paikalle kont-
teineen, kun sähköauto syttyy 
palamaan. Autopaloissa on tu-
houtunut jo monta Teslaa, mui-
ta sähköautoja ja kokonaisia 
parkkihalleja. Loppuun käyte-
tyistä akuista muodostuu entis-
tä suurempi ympäristöongel-
ma. Järjetöntä.

Ihmiskunnan tulisi keskittyä 
yksinkertaiseen ja helpompaan 
oman toiminnan haittavaiku-
tusten poistamiseen ja vähentä-
miseen. Otetaan fossiilista ener-
giaa käytettäessä talteen hiili ja 
muut pienhiukkaset. Kerätään 
ja hyödynnetään uudelleen 
suurta ympäristötuhoa aiheut-
tava muovijäte ja lopetetaan 
sen kippaaminen meriin. Asen-
netaan valtamerilaivoihin pien-
hiukkaset talteen ottavat suo-
dattimet.

Mielestäni mitään energia-

muotoa ei pidä kerralla hävittää 
tai lopettaa sen käyttöä. Teknii-
kan kehittyessä otetaan käyt-
töön uusia energian käyttöta-
poja ja vähennetään ehtyvien 
energiavarojen käyttöä.

Sähköistämisen sijaan polt-
tomoottorikanta pitäisi muut-
taa vetyenergialla toimivak-
si. Vedyllä toimivat moottorit 
ovat fossiilista energiaa käyt-
täviin verrattuna saasteetto-
mia. Vetyjuniin siirtymällä voi-
daan vapauttaa sähköä muihin 
käyttötarpeisiin. Poltettu vety 
muuttuu jälleen vedeksi. Ei syn-
ny edes hiilidioksidia.

Käytetään veden hajottami-
seen vedyksi ja hapeksi aurin-
ko-, tuuli- ja pienydinvoima-
loiden tuottamaa energiaa. 
Keskitetään sähkön tuotantoon 
tasaisesti energiaa tuottavat 
vesi-, ydin- sekä pienydinvoima-
lat ja käytetään sähkön kulutuk-
sen huippuja tasaavina voima-
loina tuuli- ja fossiilista energiaa 
hyödyntäviä voimaloita, joi-
den tupruttamat pienhiukkaset 
poistetaan. Korvataan vähitel-
len ydinvoimalat pienydinvoi-
maloilla.

Hannes Ruokokoski (ps.)
Lappeenranta

Palkka-avoimuus
STM:n vetämä työryhmä val-
mistelee lakiesitystä, joka lisäi-
si työntekijöiden ja henkilöstön 
edustajien tiedonsaantimahdol-
lisuuksia kollegoiden palkoista. 
”Nykyiset oikeussuojakeinot ei-
vät ole riittävät perusteettomiin 
palkkaeroihin puuttumiseen 
ja niiden korjaamiseen”, sanoo 
Akavan työmarkkinajohtaja Ka-
tarina Murto.

Palkka-avoimuuden lisäämi-
nen huolettaa yrittäjiä. ”En usko, 
että malli, jossa kuka tahan-
sa voi pyytää kollegan palkka-
tiedot nähtäväksi millä tahansa 
perusteella, johtaa mihinkään 
hyvään. Ei se, että on selittämät-
tömiä palkkaeroja, vielä tarkoi-
ta, että ketään syrjitään”, sanoo 
puolestaan Suomen Yrittäjien 
työmarkkinajohtaja Janne Mak-
kula.

Työnantajapuolella ollaan 
huolissaan siitä, voiko työnanta-

ja jatkossa palkita hyvästä suo-
rituksesta ilman pelkoa syrjin-
täepäilyistä.

Asian yhteydessä eräs ministe-
ri väitti, että kun palkkaus on lä-
pinäkyvää, se myös motivoi te-
kemään parhaansa. Mielestäni 
se saattaisi päinvastoin suoras-
taan alentaa työtahtia. 

Toisin kuin esimerkiksi Yh-
dysvalloissa, on Suomessa ylei-
sesti ottaen epähienoa pu-
hua palkoista. Siksi merkittävä 
osa ihmisistä vierastaa ajatusta 
palkkojen avoimuudesta.

On kyllä lupailtu, että pienim-
mät työnantajat voitaisiin niin 
haluttaessa jättää avoimuuden 
ulkopuolelle. Käytännössä työn-
antajilla olisi muutakin tekemis-
tä kuin selitellä, mistä mahdolli-
set palkkaerot johtuvat.

Yrjö Saraste
Helsinki

Olemmeko paikalla 
vai olemmeko myös läsnä?
OLEN usein miettinyt lastemme 
nykyistä pahoinvointia. Olem-
mehan toki eläneet viimeisen 
vuoden niin sanotusti poikke-
usaikaa.

Itse kasvatin lastani 90-luvun 
laman aikana. Kaikesta huoli-
matta loin turvallisen ja luotet-
tavan siteen lapseeni. Muistan, 
kuinka aikoinaan isyydentun-
nustuksessa (olimmehan niin 
sanottu susipari, kun asuim-
me avoliitossa) lastenvalvo-
ja kysyi meiltä, mihin laitamme 
lapsemme hoitoon, kun pa-
laan työelämään. Vastauksem-
me oli päiväkoti. Tähän lasten-
valvoja kommentoi: ”Siis aiotte 
tehdä lapsestanne tasapäisen.” 
Tämä kyseinen kommentti ai-
heutti meissä todellakin häm-
mennystä.

Tänä aikana yhteiskunta oi-
keasti painostaa laittamaan lap-
sen mahdollisimman pian päi-
väkotiin. Itse halusin hoitaa 
lastani hänen ensimmäiset ikä-
vuotensa kotona, luoden tur-
vallisuutta ja luottamusta an-
tamalla rakkautta. Se kantoi 
hedelmää ja mahdollisti loista-
van pohjan hänen elämälleen. 
Rahallinen korvaus kotona hoi-
tamisesta ei ollut kovin suuri, ei-
hän rakkautta rahalla voi kor-
vatakaan. Hänen aloittaessaan 
päiväkodin oli luottamus aikui-
seen jo rakennettu.

Näiden päiväkotivuosien ai-
kana yhteiskunta muuttui. It-
senäistä lasta, joka kyynär-
päätaktiikalla syrjäytti muita 
edestänsä, ihailtiin yhteiskun-
nassa. Tähän malliin en halun-
nut lastani kasvattaa.

Lapseni kouluvuosien aika-
na opettajien valtuuksia vä-
hennettiin ja opettajat alkoivat 
menettämään otettaan luok-
kayhteisössä. Kerran myöhem-
min keskustelin asiasta entisen 
opettajani kanssa, joka toi-
mi nyt kyseisen koulun rehto-
rina. Hän hämmästeli nykyis-
ten oppilaiden käyttäytymistä 
ja meininkiä ja esitti minulle ky-

symyksen: ”Mistä tämä mieles-
täsi johtuu?” Vastaukseni kuului: 
”Toista ihmistä ei arvosteta eikä 
kunnioiteta.” Olihan lasten elä-
mänsuunta käännetty suuntaan 
minä, minä ja kerran vielä minä.

Tämä sukupolvi on nyt mo-
lemmin puolin kolmeakym-
mentä ikävuotta, monet heistä 
jo itse vanhempia. Onko hei-
dän lapsuudessaan tapahtunut 
muutos vaikuttanut myös tähän 
päivään? En syyllistä vanhem-
pia, vaan 90-luvulla alkanutta 
muutosta, johon he kasvoivat. 
Tämä johti siihen, että ihminen 
ajattelee toisin. Kun opetetaan 
sivuuttamaan toiset ja toimi-
maan vain itseään varten, voi-
vat seuraukset olla kaoottiset. 
Nykyään pyritään palaamaan 
työelämään mahdollisimman 
nopeasti synnytyksen jälkeen 
ja laittamaan lapsi kasvatetta-
vaksi päiväkotiin ja sieltä koulu-
maailmaan.

Päiväkoti- ja kouluhenkilökun-
nan taakka käy kohtuuttomak-
si, kun yhteiskunnassa kasvatus 
tahdotaan ulkoistaa vanhem-
milta. Kuitenkin tämä pieni elä-
mänalku tarvitsee pyyteetön-
tä rakkautta, läheisyyttä ja sylin 
lämpöä, joka luo luottamus-
ta toista ihmistä kohtaan. Läs-
näolon puutteesta syntyy usein 
erilaisia tunne-elämän vaurioi-
ta. Myöhemmin elämässä tu-
levat pettymykset, haasteet ja 
vaatimukset ovat vaikeampia 
käsitellä.

Siksi toivonkin, että yhteis-
kunta auttaisi pikaisesti kään-
tämään nykyisten lasten ja 
nuorten perusarvot takaisin 
kunnioittamaan ja arvostamaan 
toista ihmistä ja luottamaan ai-
kuiseen, joka ei ole vain pai-
kalla, vaan hänen täytyisi olla 
myös läsnä.

Perusarvot tulisi luoda lapsel-
le jo kotona. Tätä ei pitäisi ul-
koistaa.

Tuija Hirsimäki (ps.)
Ylöjärvi



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. 

i
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalainen Nuoriso ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

Kiinteistövero koskee 
meitä kaikkia
ONKO kiinteistöveron kehitys-
suunta mielestäsi kohtuullinen? 
Vuonna 2011 erään espoolaisen 
keskikokoisen omakotitalon 
kiinteistövero oli 587,93 euroa. 
Nyt vuonna 2021 se on 963,40 
euroa. Kymmenessä vuodessa 
kiinteistövero on noussut hui-
mat 64 prosenttia. Korotus on 
liian jyrkkä.

Monelta saattaa unohtua, 
että kiinteistövero koskee mei-
tä kaikkia. Kiinteistönomista-
jat maksavat sitä suoraan, ja 
esimerkiksi vuokralla asujat ja 
rivitaloasukkaat korkeamman 
vuokran tai yhtiövastikkeen 
muodossa.

Vaikka asuinrakennuksen 
kiinteistövero säilyisi ennal-
laan, kiinteistöveron korotus 
käy asukkaan lompakolle, kos-
ka talo ja tontti kuuluvat erot-
tamattomasti yhteen. Kes-
kikokoisen omakotitalon 
kiinteistöverosta vain noin 15 
prosenttia on rakennuksen ve-
rotusta ja 85 prosenttia koskee 
tonttia.

Pelkästään viime vuoteen 
nähden kiinteistövero kiris-
tyi Espoossa 0,93 prosentista 
1,0 prosenttiin, mikä tarkoittaa 
vuodessa 7,5 prosentin koro-
tusta. Silti – tai ehkä juuri siksi 
– kiinteistöverosta kirjoitetaan 
usein peitellen. Esimerkiksi Rak-
systems kirjoittaa 18.11.2020: 
”Vakituisen asumisen verokan-

ta säilyy ennallaan, joten asu-
misen kiinteistövero kiristyy Es-
poossakin ’vain’ maapohjien 
osalta 7,5 %.”

Mojova kiinteistövero nostaa 
tuntuvasti asumiskustannuk-
sia, joita ei pitäisi korottaa enää 
euroakaan. Ennemmin alentaa. 
Kiinteistövero on jo nyt kohtuu-
ton kuluerä monelle pienituloi-
selle, joka asuu vanhassa talos-
sa nykyisen mittapuun mukaan 
isolla tontilla. 

Espoossa on kilometritolkul-
la vanhoja hiekkateitä, joiden 
kunnossapito takkuaa. Mieles-
täni olisi kohtuullista alentaa 
huonosti hoidettujen kuoppais-
ten hiekkateiden varrella olevi-
en kiinteistöjen kiinteistöveroa 
vaikkapa 20 prosentilla. Kaikki 
veroluontoiset maksut vähen-
tävät ostovoimaa ja rahan pyö-
rimistä markkinoilla. Yrityksil-
le yleisen kiinteistöveron nousu 
tarkoittaa lisäkustannuksia liike-
toimintaan.

Kiinteistöveron korotus on 
väärä tapa paikata kuntatalo-
utta. Espoon pitäisi päinvastoin 
luoda vaikuttimia, jotka eivät 
kiristä vaan houkuttelevat yri-
tystoimintaa. Yksi loistava vaih-
toehto on kiinteistöveron alen-
taminen.

Eija Pirinen
Espoo

Kiitos Jussi
KIRJOITAN nyt nämä kiitokseni 
Jussi Halla-aholle. Ei taida löytyä 
niin suurta ylistystä, että sillä 
pystyttäisiin Jussin työ puheen-
johtajana kuittaamaan, sillä pe-
russuomalaiset nousi edellisen 
puheenjohtajan harhaoppi-
suuden jälkeen takaisin suur-
ten puolueiden joukkoon ja ar-
vojensa vaalijaksi yhteistyöllä. 
Jussi on ollut se puoluejohtaja, 
johon koko puolue on voinut 
luottaa ”vaaran vuosina”.

Nyt tietenkin odotan, että tu-
leva puoluejohto puheenjoh-
tajansa kanssa seuraa sitä tietä, 
jonka Jussi on neljänä puheen-
johtajavuotenaan raivannut 
eturintamassa vastuunsa kan-
taen eikä lähde laukalle puolu-
een arvojen vastaisesti.

Sen vielä haluan näiden kii-
tosteni yhteydessä mainita, 
että nyt ei pidä lähteä kumarte-
lemaan joka suuntaan hallitus-
kipeydessä eikä muidenkaan 
pikavoittojen toivossa, sillä sii-
tä seuraa lopulta se, että tu-
lee pyllistäneeksi sekä itselleen 
että puolueelle.

Oma henkilökohtainen toi-
veeni on, että nyt tulee tehdä 
kaikki voitava sen eteen, että 
maahan saataisiin isänmaalli-
sia arvoja ja kansallista suve-
reniteettia puolustava hallitus. 
Silloin tulee ilmoittaa myös ää-
nestäjille, että vihervasemmis-
to ei näitä kriteerejä täytä.  Jo-
ten nyt lopetetaan puheet siitä, 
että kaikkien kanssa tehdään 
yhteistyötä. Perussuomalaiset 
eivät lähde nykyisen viherva-

semmistolaisen politiikan kep-
pihevoseksi.

Jos kepu ja kokoomus teke-
vät mieluummin yhteistyötä so-
sialistien kuin kodin ja isänmaa-
uskon puolustajien kanssa, niin 
olkoon se heidän valintansa. 
Me emme lähde myymään ar-
vojamme sosialistiselle interna-
tionaalille mistään hinnasta.

Arvi Marjamäki
Tampere
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PUOLUETOIMISTO 

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

Puoluesihteeri • Arto Luukkanen
Puh: 040 831 9977 • arto.luukkanen@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
Järjestösihteeri • Marko Koskinen
Puh: 040 154 8418 • marko.koskinen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Projektisihteeri • Kirsi Kallio 
Puh: 040 194  6454 •  kuntavaalit@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 
Henri Uljonen • Puh: 044 559 3783
henri.uljonen@gmail.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 • Riikka Purra
riikka.purra@eduskunta.fi
Puh: (09) 432 3185
1. Varapuheenjohtaja • Leena Meri 
Puh: (09) 432 3165
leena.meri@eduskunta.fi 
2. Varapuheenjohtaja • Mauri Peltokangas
Puh: (09) 432 3105
mauri.peltokangas@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: (09) 432 4198
sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi 
Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Jari Immonen (Uusimaa) 
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa) 
Matti Mäntylä (Häme) 
Jyrki Niittymaa (Keski-Suomi) 
Päivi Sivenius (Kymi) 
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  (09) 432 4058 
Petri Huru (09) 432 4109 
Olli Immonen  (09) 432 3049

Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 4324040
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 !


