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Jorma Piisistä
pidetään helposti
lähestyttävänä
poliitikkona.

“Ihmiset haluavat
muutosta poliittiseen
kenttään.”

”Remontti-Reiska” nousi Järvenpään äänikuninkaaksi

”Vakavaksi ja nöyräksi veti”
Takavuosien ”Remontti-Reiskana” tunnetuksi tullut Jorma Piisinen nousi Järvenpään kaupunginvaltuustoon oman kuntansa ääniharavana 1 038 äänen potilla. Kuntavaalien ensikertalainen on
yhä saamastaan äänimäärästä yllättynyt ja kiitollinen.
JÄRVENPÄÄN uusi kaupunginvaltuutettu, äänikuningas Jorma Piisinen ottaa kuntalaisilta saamansa vahvan mandaatin nöyränä vastaan.
- Se on käsittämätön määrä. Tuollaisesta äänimäärästä en voinut nähdä
uniakaan. Ihmetellä täytyy. Varmaan
se kertoo siitä, että ihmiset haluavat muutosta Järvenpään poliittiseen
touhuun. Pitää olla kiitollinen, että
ihmiset näin laajassa mittakaavassa
ovat antaneet minulle luottamuksen.
Vetää vakavaksi ja nöyräksi, ja odotukset ovat kovat. Parhaansa täytyy
tehdä, että pystyy vastaamaan niihin,
Piisinen kertoo.

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

Äänestäjät halusivat
muutosta

Piisisen tyyli on sellainen, että jos
hänellä on asiaa, hän tuo sen esille,
mutta ei suotta yritä puskea läpi harmaan kiven, jos kannatusta ei ole. Piisinen ajaa asioita eteenpäin määrätietoisesti neuvotellen. Hän ei ole
ehtinyt vielä sen syvällisemmin pohEi suuria ennakkotia saamansa äänivyöryn salaisuutta,
mutta uskoo asian taustalla vaikuttaodotuksia
neen sen, että hänellä on tunnettuutta
pitkältä ajalta.
Piisisellä ei ennakkoon ollut suuria
- Ymmärtääkseni olen myös rehodotuksia sen suhteen, millaiseen äänisaaliiseen hän omalla vaalikampan- din miehen maineessa. Yksi vaikuttava tekijä on varmasti myös se, että ihjallaan yltäisi. Hän toivoi pääsevänsä läpi, mutta ei ottanut asiasta suuria miset haluavat muutosta Järvenpään
poliittiseen kenttään.
paineita eikä asettanut itTäällä pyörii nyt pahasselleen vaatimuksia. Hän
ti tämä koulujen ja päipyrki tekemään sen, min“Olen saanut
väkotien purkubuumi.
kä hän kykeni, osasi ja
hirveästi tuMitään ei korjata, kaikpystyi olemalla ihan oma
kea ja kannuski vain halutaan purkaa.
itsensä, ja jos se kelpaa
tusta ympäri
Välillä purkaminen onihmisille, niin hyvä niin.
kin ihan oikein, mutta
- Kyllä minä rouvalle
Suomea, mikä
kyllä kunnossapitoon ja
vitsailin, että jos en saa
on ollut tosi
huoltoon pitäisi kiinnitkahta ääntä, niin meilmukavaa.”
tää huomiota myös. Eilä on perheneuvottelun
hän me siitä voida lähpaikka. Matkan varrella
teä, että rakennetaan 30
kolme ihmistä kertoi ää-

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

Julkiset rakennukset
kehnossa kunnossa
Julkiset rakennukset ovat Piisisen
mielestä Järvenpäässä aika huonossa kunnossa, jos niitä vertaa mihin tahansa yksityisessä omistuksessa olevaan saman ikäiseen rakennukseen.
Tilanne kertoo siitä, että ketään ei
tunnu kiinnostavan pitää huolta veronmaksajien omaisuudesta.
- Olen tässä puhunut Järvenpään tilanteesta, mutta saamani palautteen
perusteella sama ongelma vaivaa ihan
koko Suomea, Piisinen toteaa.

ka ei se ainakaan olisi parantanut tätä
vaalitulosta. Runsas kiitos kaikille äänestäjille ja myös heille, jotka ovat olleet mukana tukemassa kampanjaani.
Olen saanut hirveästi tukea ja kannustusta ympäri Suomea, mikä on ollut tosi mukavaa. Välillä on tuntunut
siltä, että minulla on muualla Suomessa paljon enemmän kannatusta
kuin tässä kotipitäjässä, Piisinen sanoo.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kannatusta ja
kannustusta ympäri
Suomea
Piisinen kertoo kuntavaalien olleen hänelle ensikertalaisena aika jännä kokemus. Ehdokkaana hänellä oli valtava
tiedonnälkä sekä halua ja intoa tehdä asioita kampanjansa
hyväksi, mutta oli vaikea löytää käytännön tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä. Häntä jäi myös hieman harmittamaan se, että hänellä olisi
ollut videoita, joita hän
yritti laittaa Faceboo- Odotukset ovat
kiin maksullisiksi, kohkovat. Parhaansa
dennetuiksi mainoktäytyy tehdä, että
siksi, mutta Facebook
pystyy vastaamaan
ei hyväksynyt hänen
niihin, Jorma Piisitunnistautumistaan.
nen sanoo.
- Toisaalta se voi
olla ihan hyväkin, kos-

Kolme sukupolvea perussuomalaisvaltuutettuja Kainuussa:

Perussuomalaisuus
periytyy isältä pojalle
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 toiselle kaudelle ja isoisä Paavo Arffman (75) naapurikunnassa Paltamossa jo kolmannelle kaudelleen.
75-VUOTIAS Paavo Arffman Paltamosta on perussuomalaisten vanhoja konkareita
ja puolueen perustajajäseniä jäsennumerolla 26. Hän
oli aatteen toiminnassa mukana jo SMP:n aikoina ja jatkoi SMP:n konkurssin jälkeen
perussuomalaisissa. Hän oli
pari kertaa ehdolla kansanedustajaksikin puolueen kannatuksen vielä mataessa yhden prosentin huonommalla
puolella. Paltamon kunnanvaltuustoon hänet valittiin
nyt kolmannelle kaudelleen.
- Perussuomalaisissa vetoaa
ensinnäkin se, että olen itse
yrittäjä, ja perussuomalaiset
on vahvasti yrittäjien puolue.
Aikaisemmin 30 prosenttia
jäsenistä oli yrittäjätaustaisia. Myös suomalaisuus vetoaa, ja heikomman puolella oleminen. Tunnuslauseeni
näissäkin vaaleissa oli ”aina
heikomman puolella”, Paavo kertoo.

Historiallinen
vaalivoitto äänestysaktiivisuudesta
huolimatta

lä. Vaalikampanjaa tehtiin innokkaasti myös sosiaalisessa
mediassa. Vaikka perussuomalaiset pärjäsivät vaaleissa
erinomaisesti, on Paavo pettynyt ihmisten surkeaan äänestysaktiivisuuteen.
- Mikähän siinä on, että juuri perussuomalaisten kannattajat jäävät niin helposti nukkuvien puolelle, kun hätä on
suurin ja valtakunnan asiat rempallaan? Muutenhan
tämä oli meille historiallinen vaalivoitto, kun tällaisella
marginaalilla kasvoivat paikat
edellisiin vaaleihin verrattuna. Paltamossakin perussuomalaisille tuli 80 prosentin
kasvu. Nyt on saatava kova
paine päälle eduskuntavaaleihin. Kentällä on sellainen kutina, että siitä tuleekin kunnon jysäys, mutta sen eteen
on tehtävä kovasti töitä, Paavo pohtii.

Suomi on meidän
isänmaamme

Pasi Arffman kertoo perineensä isältään perussuomalaiset arvot ja periaatteet,
mutta poliittisesta toiminnasta hän innostui vakavammin
Paavo sai kuntavaaleissa 54
vasta kymmenisen vuotta sitääntä, viidenneksi eniten Pal- ten asuessaan Vantaalla. Hätamossa. Hän on tulokseen
nellä on kolme poikaa ja yksi
tyytyväinen, kostytär, jotka kaikka hänen suurin
ki ovat innokkaivaalitavoitteenta perussuoma“Teimme
sa oli auttaa poilaisia. Hän yritti
vaalikampankansa ja pojanhoukutella kuntajaa enimmäkpoikansa läpi. He
vaaliehdokkaiksi
seen somessa,
tekivät yhdeskahta vanhempaa
kun ei ollut
sä muun muassa
poikaansa, joiskolmen sukupolta toinen joutui
isosti laittaa
ven kuntavaalikuitenkin muutrahaa kampankiertueen Kajaatamaan työn pejointiin.”
nissa, Paltamolla
rässä Kuopioon.
ja KontiomäelVanhempi poi-

HENKILÖVALINTOJA
HELSINKI
Perussuomalaiset ovat Helsingissä nimittäneet kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu
Jussi Halla-ahon kaupunginhallitukseen. Varajäseneksi nimitettiin kansanedustaja Mari
Rantanen, joka toimii myös valtuustoryhmän puheenjohtajana. Perussuomalaiset nimesivät toimialalautakuntiin
seuraavat valtuutetut: Mika
Raatikainen (kaupunkiympäristölautakunta), Mikko Paunio
ja Laura Korpinen (sosiaali- ja
terveyslautakunta), Pia Kopra
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(kasvatus- ja koulutuslautakunta) sekä Teija Makkonen (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta).
Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin kaupunginvaltuutettu Nuutti Hyttinen.
JOENSUU
Joensuun Perussuomalaisten
valtuustoryhmä ja hallitus tekivät henkilövalinnat luottamuspaikkoihin Joensuussa
2.8.2021. Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajaksi
valittiin Asseri Kinnunen, kaupunginhallituksen jäseneksi ja
henkilöstö- ja työllisyysjaoston
puheenjohtajaksi Jussi Wihonen sekä kaupunginhallituksen

ka lähti mukaan ja pärjäsikin
hyvin.
- Minulla on aina ollut kantavana ajatuksena se, että
Suomi on meidän isänmaamme. Suomi oli iät ajat toisten
alamaisena, kunnes voitimme
itsenäisyyden ja puolustimme
sitä sodissa, mitä kunnioitan
syvästi. Olen asunut Vantaalla ja Jyväskylässäkin, mutta Kainuu on kuitenkin synnyinseutuani, jonka asioista
haluan päästä päättämään,
Pasi sanoo.

Koronarajoitukset
haittasivat kampanjaa

Arffmanin suvussa perussuomalaisuus on sukuvika. Kuvassa kolmen

sukupolven kainuulaisvaltuutetut Paavo, Valtteri ja Pasi Arffman.
Pasin henkilökohtainen äänisaalis Kajaanissa oli 147
tetään olla sen arvoisia, Pasi
ääntä, mutta sen verran tuliääntä, jossa oli melkein pakertoo.
kin jo ennakkoäänistä, Valtterikymmentä ääntä nousua
ri sanoo.
edellisiin vaaleihin verrattuPolitiikka
ja
arvot
na. Jos hän olisi saanut vain
Heikko äänestysperiytyneet
neljä ääntä lisää, olisi sijoitus
aktiivisuus ihmetyttää
isältä pojalle
ollut neljänneksi suurin. Kajaanin kaupunginvaltuustosValtteri sai ääniä yhteensä
Ensimmäistä kertaa kuntasa on nyt yksitoista perussuo96, joka on hänestä melkoisen
vaaleihin osallistunut Valtte- hyvä saldo ensikertalaiselle ja
malaista, viisi enemmän kuin
ri Arffman on ollut isänsä ja
edellisellä vaalikaudella. Pavaalityötä vasta opettelevalukkinsa mukana poliittisessa
sia hieman harmittaa äänesle. Vaalityö vaatii paljon kentalkootyössä iät ja ajat. Hän
täjien laiskuus, kun kannattällä pyörimistä ja ihmisten
päätti suostua ehdokkaaktajat eivät lähteneet uurnille
kanssa jutustelua, joka Valtsi jo senkin vuoksellaisella volyyterilta sujuukin luontevassi, että uskoi hymilla, että galluti. Vaalityö hoidettiin yksissä
“Ihmetyttää,
vän vaalituloksen
pien ennustukset
tuumin isän ja isoisän kanssa.
kuntavaaleissa
olisivat toteutuNäistä kuntavaaleista hänelmiksi ihmiset
auttavan perusneet.
le jäi päällimmäisenä mieleen
eivät halua
suomalaisia myös todella huono äänestysaktii- Teimme vaalikäydä äänesvaltakunnanpokampanjaa enimvisuus koko valtakunnan talitiikassa. Ja pemäkseen somessolla, Kajaaninkin osalta vietämässä.”
russuomalaisetsa, kun ei ollut
lä huonompi kuin edellisissä
han menestyivät
isosti laittaa ravaaleissa.
hienosti, alhaiseshaa kampan- Ihmetyttää, miksi ihmita äänestysaktiijointiin. Mahset eivät halua käydä äänesvisuudesta huolidoinko 20 euroa
tämässä ja täyttämässä kanmatta.
laittaa omaa rasalaisvelvollisuuttaan. Silloin
- Politiikka on ukin kauthaa vaalikampanjaan. Isä väon turha tulla valittamaan,
ta ollut elämässäni läsnä oihän sponssasi, kun teimme
jos valtuuston päätökset eivät
keastaan aina. Perussuomayhdessä kolmen sukupolven
ole mieluisia, jos itse ei ole
laiset arvot ovat olleet lähellä
kuntakierroksen. Koronaraedes käynyt äänestämässä.
sydäntäni aina, eivätkä muut
joitukset haittasivat jonkin
Veikkaan, että perussuomavaihtoehdot ole ikinä käyverran, kun perussuomalailaistenkin kannatus olisi olset kuitenkin ovat vähän tori- neet mielessäkään. Olen kaslut entistä suurempi, jos nukvanut tähän aatteeseen. Oma
kansaa. 4-5 kertaa ehdimme
kuvat olisivat aktivoituneet
käydä torilla rajoitusten pois- vaalimenestykseni tuli väenemmän, Valtteri uskoo.
tamisen jälkeen. Kiitokset ää- hän yllätyksenä. Ennakkoon
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
nestäjille luottamuksesta, yri- ajattelin, että saisin ehkä 50

varajäseneksi Sampsa Jääskeläinen. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Räty, Joensuun Veden johtokunnan puheenjohtajaksi Jari Korhonen, kasvatus- ja
koulutuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Hannu Helander
ja Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry:n varapuheenjohtajaksi Esa Härkönen. Kaupunkirakennelautakunnan jäseniksi
valittiin Eero Bogdanoff ja Timo
Vornanen, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäseniksi Teemu
Arponen ja Ami Kimanen, osallisuus- ja vetovoimalautakunnan jäseniksi Jaakko Leppänen
ja Outi Mara sekä rakennus- ja
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ympäristölautakunnan jäseneksi Kari Surakka.
SALO
Salon Perussuomalaiset ry
päätti sääntömääräisessä valtuustoryhmän ja paikallisosaston hallituksen yhteiskokouksessaan luottamuspaikoista
tulevalle valtuustokaudelle.
Perussuomalaiset oli kuntavaaleissa Salon toiseksi suurin
puolue ja sai näin ollen valtuuston puheenjohtajan paikan. Tähän perussuomalaiset
esittävät Heikki Tammista. Kaupunginhallitukseen perussuomalaiset esittävät kansanedustaja, kauppias Mikko Lundénia,

yrittäjä Osmo Fribergiä ja rikosylikonstaapeli (evp.) Antti Olkinuoraa.
TAMPERE
Tampereen Perussuomalaisten
valtuustoryhmän puheenjohtajaksi on valittu yrittäjä Lassi
Kaleva, joka lähtee jo kolmannelle valtuustokaudelleen.
Uusista valtuutetuista
1. varapuheenjohtajaksi valittiin tekniikan lisensiaatti Joonas Kiviranta ja 2. varapuheenjohtajaksi sairaanhoitaja Marika
Puolimatka. Valtuustoryhmän
uudeksi sihteeriksi valittiin
eduskunta-avustaja ja varavaltuutettu Erkki Seppänen.

Akaan äänikuningatar
yllättyi kannatuksestaan
Akaan äänikuningatar on nyt toiselle valtuustokaudelleen 218 äänen potilla valittu 34-vuotias projektipäällikkö Heli Einola-Virtanen. Einola-Virtanen on saamastaan luottamuksesta yllättynyt ja valtavan kiitollinen.

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

Vihdin Perussuomalaisille
kolme lisäpaikkaa
Pienyrittäjä Veli-Matti Laitinen Vihdistä valittiin kolmannelle valtuustokaudelleen Vihdin äänikuninkaana 539
äänen saldolla. 55-vuotias kolmen tytön isä on äänimääräänsä tyytyväinen ja hieman yllättynytkin.

HENKILÖKOHTAISEN
vaalimenestyksensä ohella
kunnanvaltuutettu Veli-Matti Laitinen on mielissään siitä, että Vihdin Perussuomalaisten valtuustoryhmän koko
kasvoi kolmella lisäpaikalla.
Laitinen itse on kasvattanut
äänisaalistaan huimasti vaalista toiseen prosenteissa laskettuna.
- Edellisissä kuntavaaleissa
sain 305 ääntä ja ensimmäisellä kerralla 88. Olin viime
eduskuntavaaleissa Vihdissä ehdokkaana ja sain täältä
noin 1 200 ääntä, joten ajattelin, että kyllähän sieltä muutama sata voi tulla. Sain pu-

helimitse ja torilla paljon
sellaisia yhteydenottoja, että
kun kerran olin kuulemma
”varma läpimenijä”, niin ketähän suosittelisin äänestettäväksi. Ehdin jo hiukan pelätä, että paljonkohan sieltä
mahtaa sulaa ääniä pois, mutta eipä niin sentään käynytkään, Laitinen naurahtaa.

Kova vaalityö on
menestyksen salaisuus
Hyvän vaalimenestyksen salaisuus piilee kovassa vaalityössä. Ensimmäisissä kuntavaaleissaan vuonna 2012
Laitisen vaalikampanjointi jäi

vähemmälle, koska hän laski sen varaan, että jos äänestäjät kokevat hänellä Vihdissä
koko ikänsä asuneena olevan
riittävästi poliittista uskottavuutta, hän saattaisi juuri ja
juuri mennä läpi. Myöhempiin kuntavaaleihin hän on
panostanut kunnolla tehden
vaalikampanjaa maltillisella asialinjalla. ”Öyhöttäminen” ei ole kuulunut hänen
tapoihinsa.
- Kokoomuksen nousu oli
suurin yllätys näissä vaaleissa. Täällä mietimme, että lähteekö niiltä paikka vai pysyykö kokoomuksen ryhmä
samassa, mutta he saivatkin kaksi lisäpaikkaa. Perussuomalaisilla oli hyvä kannatus, valtakunnallisesti 14,5
prosenttia ja Vihdissä 18,2
prosenttia. Siihen tulokseen
olemme tyytyväisiä. Kiitos
kaikille äänestäjille, Laitinen
kiittää.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

AKAALAINEN kaupunginvaltuutettu Heli Einola-Virtanen ei osannut etukäteen
kuvitellakaan yltävänsä kuntavaaleissa saamaansa äänisaaliiseen. Iloisena yllätyksenä hänelle tuli sekin, että
Akaan Perussuomalaiset saivat peräti kuusi paikkaa tulevaan valtuustoon, joka on
paikallisyhdistyksen historiassa huipputulos.
- Kuntavaalien tulos ylitti kaikki odotukset ja toiveet.
Kun viime kaudella pääsin
ensikertalaisena läpi, oli äänimääräni 138. Olin ajatellut,
että jos siihen vielä pääsen,
niin sehän on tosi hyvin. Kyllähän tämä tulos yllätti positiivisesti, Einola-Virtanen
iloitsee.

työtä, jonka Einola-Virtanen
uskoo nyt kantaneen hedelmää ja realisoituneen kuntavaaleissa.
- Äänestysprosentti jäi koko
maan ja myös Akaan osalta alhaiseksi. Tietysti sitä toivoisi, että ihmiset ajattelisivat sen verran oman kunnan
asioita, että äänestäisivät
kuntavaaleissa, mutta Akaan
tasollahan perussuomalaiset
nostivat kannatustaan huikeasti. Uskon, että herätimme vähän myös nukkuvia ja
Akaassakin saimme ihmiset
ajattelemaan, että muutosta
ei synny, ellei äänestetä toisin, Einola-Virtanen pohtii.
■ TEKSTI MIKA
MÄNNISTÖ

Nukkuvia on
herätelty
Einola-Virtanen uskoo vaalimenestyksensä takana piilevän sen, että hänellä on tapana sanoa asiat siten kuin hän
niistä ajattelee, kiertelemättä
ja kaartelematta. Suora puhe
vetoaa äänestäjiin. Akaan
Perussuomalaiset ovat
myös kuluneiden neljän
vuoden aikana tehneet kaupunginvaltuustossa valtavasti
Akaan äänikuningatar Heli EinolaVirtanen uskoo
Akaan Perussuomalaisten valtuustossa
tekemän kovan työn
kantaneen kuntavaaleissa hedelmää.

Elomaa jatkaa Perussuomalaisten
Naisten puheenjohtajana
PERUSSUOMALAISET Naiset
piti sääntömääräisen syyskokouksensa Tampereella. Perussuomalaisten Naisten jäsenmäärä
on ollut kovassa kasvussa ja jatkokaudelle järjestön puheenjohtajaksi yksimielisesti valittu
Ritva ”Kike” Elomaa on tyytyväinen.
- Perussuomalaiset Naiset tekivät valtavan urakan vaalityössä, ja se näkyi valtakunnallisesti.
Uusia naisehdokkaita ja -valtuutettuja saatiin runsaasti lisää ja kokouksessa oli riemukas tunnelma. Onneksi voimme
vihdoin kokoustaa kasvotusten

– se lisää yhteisöllisyyden tunnetta, Elomaa kommentoi.
Elomaa oli erityisen tyytyväinen uusista ideoista ja innosta,
joka kokouksessa oli.
- Selvästi nyt on tekemisen
meininki. Uusi hallitus aloittaa
työnsä hyvin nopeasti, ja toimeen onkin tartuttava myös
näin vaalien jälkeen.
Syyskokous valitsi Perussuomalaisten Naisten hallituksen
muiksi jäseniksi Uudeltamaalta Merja Nevalaisen, Lennu Sajomaan, Sari Martnikun ja Leena Meren, Pirkanmaalta Sari
Henrikssonin ja Arja Tuppurai-

sen, Lapista Heli Trögin ja Terttu Mannisen, Helsingistä Nina
Strandénin, Varsinais-Suomesta Alice Girsin, Keski-Suomesta
Marke Tuomisen, Kymistä Tarja
Saareksin, Kainuusta Eila Aavakareen, Etelä-Pohjanmaalta Leena Kurikan, Keski-Pohjanmaalta
Tina Lindskogin, Pohjois-Pohjanmaalta Anu Elovaaran, EteläSavosta Tanja Hartosen, PohjoisSavosta Vuokko Hämäläisen,
Päijät-Hämeestä Päivi Granlundin, Kanta-Hämeestä Elise Lehtisen, Satakunnasta Ulla Saaren ja
Pohjois-Karjalasta Outi Maran.

Joensuun Perussuomalaisten uusi valtuustoryhmä valmiina toimintaan. Kuvassa varapuheenjohtaja Jussi Wihonen, puheenjohtaja Asseri Kinnunen ja sihteeri Jaakko Leppänen. Kuva: Sampsa Jääskeläinen

Joensuun Perussuomalaisten
valtuustoryhmä järjestäytyi
JOENSUUN Perussuomalaisten
valtuustoryhmä järjestäytyi Joensuussa 21.6.2021. Kokouksessa valittiin valtuustoryhmälle
puheenjohtaja, varapuheenjoh-

taja ja sihteeri. Puheenjohtajaksi valittiin Asseri Kinnunen, varapuheenjohtajaksi Jussi Wihonen
ja sihteeriksi Jaakko Leppänen.
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Hieno vaalivoitto koko piirille

Varakansanedustaja sai
eniten ääniä Kainuussa
Kajaanin kaupunginvaltuustoon 568 äänen mandaatilla valittu Eila Aavakare on paitsi Kajaanin
myös koko Kainuun alueella kaikista puolueista
eniten ääniä kerännyt ehdokas.
KAHDEKSAN vuotta Kajaanin kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa toiminut
Eila Aavakare saa nyt hoidettavakseen myös valtuuston puheenjohtajuuden äänisaaliinsa vuoksi. Sen vuoksi
hän jättää suurimman osan
edellisen kauden luottamuspaikoistaan muille, hänellä
kun on ollut hoidettavanaan
jo liikaakin luottamustehtäviä, jotka ovat vieneet suurimman osan hänen ajastaan.
Tällä kaudella Aavakareelle
riittävät valtuuston puheenjohtajuuden ja maakuntahallituspaikan lisäksi jäsenyydet
metsä- ja riistaneuvostossa.
- Olen joutunut pohtimaan
sitäkin, että jos nyt antaisin
valtuuston puheenjohtajuuden jollekulle muulle, niin
omat äänestäjäni kyllä älähtäisivät, viime eduskuntavaaleissakin 3 500 ääntä kerännyt varakansanedustaja
miettii.

Ilman kunnianhimoista tavoitetta
ei tapahdu mitään
Kainuun piirin puheenjohtajanakin toimiva Aavakare
oli Kainuussa myös toisena
vaalipäällikkönä, ja hän asetti
heti piirille todella kunnianhimoisen tavoitteen. Pitkän
linjan yrittäjänä Aavakare tietää, että ilman kunnon tavoitetta ei mitään tapahdukaan.
Niissä yhdistyksissä, jotka ottivat Aavakareen heittämästä
pallosta koppia, kuntavaalit
onnistuivatkin hienosti.
- Vaaliehdokkaiksi uskalsi
nyt kysyä sellaisiakin ihmisiä,
joita ei ennen olisi osannut
edes ajatella. Meidän ehdokaslistamme on muuttunut
salonkikelpoisemmaksi kuin
se aikaisemmissa vaaleissa on
ollut. Siellä on koulutettua,

si viikkoa, kun heitin sauvat
nurkkaan ja läksin kentälle töihin. Muutama napakka kierros saatiin tehtyä myös
markkinoilla, Aavakare kertoo.

Vaaleja varten
säästetty raha
tuli tarpeeseen

Kainuun äänikuningatar Eila
Aavakare on iloinen perussuomalaisten vaalivoitosta, joka
tuo mukanaan isoja muutoksia
Kainuun kuntapolitiikkaan.

nuorta väkeä, mikä tuntuu
tosi hyvältä. Ehdokkaidemme taso on tänä päivänä kova,
Aavakare kehuu.

Kainuuseen 17 uutta
perussuomalaisvaltuutettua
Aavakareen henkilökohtainen kunnianhimoinen vaalitavoite oli saada Kajaanin
kaupunginhallitukseen kaksi perussuomalaista oltuaan siellä neljä vuotta yksin.
Nyt perussuomalaiset saavat
myös maakuntahallitukseen
ja -valtuustoon sekä sote-hallitukseen ja -valtuustoon ihmisiä aivan eri tavalla kuin
ennen. Koko Kainuuseen saatiin 17 uutta perussuomalaisvaltuutettua ja Kajaaniin viisi.
- Laitoin itseni kunnolla likoon. Minähän olin valmistautumassa polvinivelleikkaukseen ja melkein
liikuntakyvytön. Teams oli
tässä pelastaja, kun pystyin
somessa tekemään paljon töitä. Kun tulin leikkauksesta, niin ei mennyt kuin kak-

Näissä vaaleissa Kainuussa
otettiin ensimmäistä kertaa
työn alle 35 600 PS-lehden
jakaminen koko Kainuun alueelle Jakelumasters-nimisen
yrityksen palveluna. Oli miellyttävä yllätys, kun palvelun
hinta ei ollutkaan niin kallis
kuin mitä aluksi pelättiin. Rahaa oli Kainuussa saatu säästettyä vaaleja varten, ja se tuli
nyt tarpeeseen.
- Vaalien tulokseen olen
enemmän kuin tyytyväinen.
Ihmettelin todella, että hupsuja nuo kajaanilaiset, kun
minua äänestävät, kun mukana oli nuoria ja uusiakin.
Ehkä se vaikutti, kun he eivät
oikein päässeet kentälle jututtamaan ihmisiä. Minä olen
jo kahdeksan vuotta ollut
mukana, ja aika nousujohteista on ollut. Kyllähän se mieltä
lämmitti, Aavakare sanoo.

Vaalivalvojaiset
Aavakareen kotona
Tällä kertaa Kainuussa pidettiin ensimmäistä kertaa
myös vaalivalvojaiset Aavakareen kotona. Paikalla oli 17
ehdokasta, ja tilaisuudessa
kävi toimittajia Yleltä ja Kainuun Sanomista.
- Saimme mielestäni hienon vaalivoiton, vaikka kuinka kepu sanoisi, että he ovat
suurin. Me raapaisimme kepulta kaksi paikkaa, SDP:ltä
yhden, vasemmistoliitolta yhden ja vihreiltä yhden paikan.
Ne ovat isoja muutoksia, Aavakare iloitsee.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

PERUSSUOMALAINEN

Muistathan päivittää
muuttuneetyhteystietosi
(osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite)
jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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Lulu Ranne täytti 50 vuotta
Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne järjesti 50-vuotispäivänsä merkeissä kakkukahvitilaisuuden Hämeenlinnan kauppatorilla
lauantaina 11. heinäkuuta 2021. Kuvassa Lulu Ranne Jari-puolisonsa
kanssa. Kuva: Lasse Koskinen

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
ETELÄ-POHJANMAAN
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
4.9. klo 13 Stundarsissa, Putiikki ja kahvila Cirkas, Stundarsintie 5, Sulva. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kokouksen jälkeen mahdollisuus
päästä opastetulle kiertokäynnille Stundarsin ulkoilmamuseoon omakustanteisesti. Hinta 10-15 euroa/henkilö riippuen
osallistujien määrästä. Tarjoilun
ja oheisohjelman vuoksi ennakkoilmoittautuminen 1.9.2021
mennessä merja.ujanen@gmail.
com ja leena@bigmamasranch.
com tai puh. 0400-906 646. Tervetuloa!
IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina 4.9.
klo 17 Kausalan Matkakeitaalla,
Sitikkalantie 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 5.9.
klo 16 Valtimon Seiskassa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu samassa paikassa klo 15. Tervetuloa!
PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 5.9.
klo 18 Satakunnan Perussuo-

malaisten piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35 B. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n
ylimääräinen kokous pidetään
lauantaina 11.9. klo 13 osoitteessa Suojankuja 6, Ähtäri. Käsitellään puheenjohtajan ja hallituksen valinta loppuvuodelle
2021 sekä jäsenasiat. Kokouksen koollekutsujana Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja.
Tervetuloa!
SALO
Salon seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
12.9. klo 18 Salon kaupungintalolla, Tehdaskatu 1. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu klo 17:30. Tervetuloa.
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen, COVID-19-tilanteesta johtuen yhdistetty
kevät- ja syyskokous pidetään
lauantaina 18.9. klo 12 Turun
kristillisen opiston pienemmässä auditoriossa, Lustokatu 7,
Turku. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Jäsen, muistathan maksaa jäsenmaksusi
ennen kokousta! Tervetuloa.
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset taas asialla

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 kiittivät äänestäjiään mahtavasta kuntavaalivoitostaan järjestämällä lauantaina 17.
heinäkuuta kauppatorilla Kiitos-tapahtuman. Oikeastaan
Kiitos-tapahtumia oli kaksi, eli
päivällä perussuomalaiset aktiivit esittäytyivät torilla ja illalla oli WS Arenalla Kiitos-bileet,
joissa oli elävää musiikkia ja karaokea.
- Sää suosi toritapahtumaamme, ja meillä oli tosi mukava
meininki. Paikalla oli kesälomakaudesta huolimatta hyvin kuntavaaliehdokkaitamme yleisön
iloksi. Saimme myös vieraaksi aktiiveja Keski-Pohjanmaan
puolelta sekä myös laihialaisia ja mustasaarelaisia perussuomalaisia. Tällainen piirien
ja yhdistysten välinen kanssakäyminen on todella kiva juttu.

Olemme Vaasan yhdistyksessä
yrittäneet pitää kiinni siitä, että
olisimme torilla ihmisten ilmoilla ainakin kerran kuussa. Tämä
huomioitiin ja saimme siitä taas
paljon myönteistä palautetta,
ja se myös pantiin merkille, ettei muita puolueita vastaavasti näkynyt mailla ei halmeilla, jutusteli aina hyväntuulinen
kaupunginvaltuutettu, piirin 2.
varapuheenjohtaja ja varakansanedustaja Päivi Karppi.
Karpin mukaan keskustelut torilla sivusivat kuntavaaleja, perussuomalaisten tulevaa puoluekokousta, vaasalaisia
askarruttanutta Wasa Station
-hanketta sekä tietysti paljolti
debattia herättänyttä vaasalaisen kansanedustaja Jukka Mäkysen (ps.) kolumnia pride- ja
seksuaalivähemmistöistä.
- Kolumnini osoitti kouriintun-

tuvasti, kuinka ahdasmielistä
porukkaa suurin osa vihreisiin
päin kallellaan oleva prideja sateenkaariväki itse asiassa onkaan. He heittävät kuvaa
ulospäin vapaamielisyydestä
höystettynä sanan- ja mielipiteenvapauden puolesta puhuvilla argumenteilla, mutta totuus tästä liikkeestä on aivan
toinen, eli vastakkaisia mielipiteitä ei juuri suvaita eikä keskustelua haluta sallia. Omituista
on myös se, kuinka paikallisen
suomenkielisen valtalehden
päätoimittaja alentuu selittelemään seikkaperäisesti lehdessään tälle pienelle mutta äänekkäälle vähemmistölle, miksi
kolumnini ylipäätään julkaistiin, peilaili Mäkynen runsaasti palstatilaa saanutta lehtikirjoitustaan.
Mäkynen oli suorastaan in-

noissaan kolumninsa saamasta
palautteesta.
- Toki kirjoitus poiki rikosilmoituksen ja onkin mielenkiintoista nähdä, minkälaisin perustein
mahdollisesti oikeusistuimiin
sitten lähdetään, jos lähdetään.
Näiden muutamien sateenkaariväen mielensä pahoittaneiden vastapainoksi en ole koskaan ennen saanut niin paljon
kannustusta ja tukea mitä nyt
on kohdalleni osunut. Toritapahtumassamme, kauppareissuilla, kaduilla jne. kymmenet ja
kymmenet ventovieraat ihmiset 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 kuntavaalikampanja varmasti on aktiivejamme uuvuttanut, niin
kyllä tämä tapahtuma käy taas
loistoesimerkistä, kuinka mahtava talkoohenki meidän porukassa on. Sen kyllä aistivat kaikki osastollamme vierailleet.
Perussuomalaiset oli Vaasassa kuntavaalien ylivoimainen
voittaja ja ainoa puolue, joka lisäsi valtuutettujensa määrää.
Vaasassa perussuomalaisten
66 kuntavaaliehdokasta äänesti 16,1 prosenttia äänestäjistä, ja tuloksena oli 9 valtuustopaikkaa. Lisäystä edelliseen oli
kolme ja ääniosuudessa peräti 6,3 prosenttia. Äänestysprosentti Vaasassa oli vain 55,8 prosenttia.
Juha Rantala

Peltokangas innosti
kauhajokelaisia
KAUHAJOEN Perussuomalaiset
järjesti ensimmäisen toritapahtumansa kuntavaalien jälkeen.
Kauhajoellakin perussuomalaiset tekivät kuntavaaleissa mahtavan tuloksen. Perussuomalaisia äänesti Kauhajoella peräti
29,2 prosenttia äänioikeutetuista (lisäystä vuoden 2017 kuntavaaleihin huikeat 7,8 %) ja valtuustopaikkoja tuloksella heltisi
yksitoista (+3 valtuutettua). Ilmankos paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja ja Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin 1. varapuheenjohtaja Tapio
Pihlaja oli joukkoihinsa tyytyväinen.
- Kuntavaalit menivät niin
meillä kuin koko piirillä erinomaisesti. Pitkä ja raskaskin työ
palkittiin vaalivoittona. Tämän
takia pidimme pientä irtiottoa
politiikasta ja kesälomaa, mutta nyt oli aika taas laittaa Kauhajoellakin perusteltta pystyyn
ja aloittaa valmistautuminen
tammikuun aluevaaleihin. Oli
todella hienoa, että saimme tilaisuutemme vauhdittajaksi kansanedustaja Mauri Peltokankaan Kokkolasta, joka vetää
aina satavarmasti väkeä tapah-

tumapaikalle niin läheltä kuin
hieman kauempaakin, sanaili Pihlaja.
Lauantainen ulkotilaisuus veti
porukkaa mukavasti paikallisen marketin edustalle ja kansanedustaja Mauri Peltokangas tapasi ihmisiä parin tunnin
ajan. Asiaa riitti aina EU:n elvytyspaketista ulosottojärjestelmään ja kuntavaalien äänestysprosenttiin.
- Kun globalistipoliitikko julistaa, että Suomi istuu Euroopan unionin päättävissä pöydissä, hän säännönmukaisesti
unohtaa kertoa, että meillä on
siellä ruhtinaallinen 1,7 prosentin vaikutusvalta. Suomella ei
ole siis käytännössä mitään valtaa unionissa. Tämän vahvistaa
se, että kun meillä olisi ollut valta puuttua elvytyspakettiin, niin
hallitus ei sitä valtaa käyttänyt.
Kyykittiin hulluuden mukana.
Kansallinen itsemääräämisoikeus säilyy ainoastaan kansallismielisellä politiikalla.
Eri tilastojen mukaan Suomessa on ulosottovelallisia lähes
570 000. Se on hirvittävä määrä,
jolla on vaikutuksia jo kansantalouteenkin. Mauri Peltokan-

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

kaan mielestä ulosottojärjestelmää on uudistettava.
- Laadimme viime vuonna
kansanedustaja Kike Elomaan
kanssa toimenpidealoitteen,
jonka mukaan ulosottoviranomaisten tulospalkkiojärjestelmästä pitäisi luopua. Tällainen tulospalkkaus on suuri riski
ulosotossa olevien oikeudenmukaisen kohtelun näkökul-

masta. Tietojeni mukaan asia ei
tunnu juuri hallitusta kiinnostavan.
Peltokangas osoitti syyttävän
sormensa Yleisradiota kohtaan
siitä, että kuntavaalien äänestysprosentti (55,1 %) jäi näinkin
alhaiseksi.
- Äänestysikärajan laskemisen
sijasta meidän pitäisi ennemminkin pohtia sitä, miksi ihmi-

set eivät äänestä. Ihmisille ja
varsinkin nuorille pitää kertoa,
miksi äänestää ja kuinka tällä
voidaan asioihin vaikuttaa. Ihmiset ovat kurkkua myöten kyllästyneitä Ylen yksipuoliseen
poliittiseen rumbaan. Uutisointi tulee nykyään mielipiteenä ja
se ei ole hyvä asia.
Juha Rantala
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VA P A A S A N A
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

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

Työeläkkeiden taitettu indeksi
TYÖELÄKKEIDEN kehitys perustui alun perin työstä ansaittuihin palkkoihin. Peruslaskelma lähti siitä, että 50 prosenttia
eläkkeestä perustuu palkkaindeksiin ja 50 prosenttia elinkustannusindeksiin. 90-luvun puolivälissä Paavo Lipponen junaili
muutoksen, jossa 20 prosenttia
eläkkeestä perustuu palkkoihin
ja 80 prosenttia elinkustannuksiin. Muutoksen perusteluna oli,
että työeläkeläiset syövät lastensa 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 työeläkkeistä. Suomen perustuslaissa on
pykälä, joka kieltää syrjivän verotuksen, jota kyseinen vero
mitä suurimmassa määrin on.
Meitä työeläkeläisiä on 1,6
miljoonaa, ja jos indeksi palautetaan 50/50-perusteiseksi, niin
valtio saisi yli 100 miljoonaa lisää verotuloja vuodessa. Lisäksi työeläkeläiset voisivat kulutuksen lisäämisen kautta saada
yrityksille huomattavan lisän
parantaen samalla työllisyystilannetta merkittävästi. Jos lisäksi raippavero poistettaisiin, niin
edelleen kulutus lisääntyisi ja
tuotot isolla osuudella parantaisivat työllisyyttä.
En viitsi mennä aiheen moraaliseen puoleen, mutta totuus
on, että meidän sukupolvem-

me on nykyisen hyvinvoinnin
luonut. Lisäksi rahaa asian korjaamiseen on. Olemme perustaneet puoliväli-indeksiksi sanotun foorumin ja lähestyneet
useita puolueita asialla. Tähän
mennessä ainoastaan Kimmo
Kiljunen on tehnyt jotakin asian eteen, mutta meillä on vahva käsitys, että kyseessä on tyypillinen SDP:n lupaus.
Nyt katsomme perussuomalaisten puoleen, jos te ottaisitte
asian harteillenne. Tämä on tietysti eduskuntavaaliasia, mutta äänisaalis työeläkeläisiltä olisi muhkea.
Juhani Roiha

Koronan vaikutuksia
VIELÄ reilu vuosi sitten emme
tienneet, mitä kevät 2020 toisi tullessaan. COVID-19 on vienyt monelta ihmiseltä terveyden, työpaikan ja hyvinvoinnin.
On hyvin vaikea arvioida, miten
kauaskantoiset ja laaja-alaiset
vaikutukset tällä on yhteiskuntaamme. Vaikka koronaan assosioituu valtavasti negatiivisia
ajatuksia, niin meidän kannattaa miettiä myös, mitä olemme
oppineet tämän ilmiön seurauksena.
Etäkokoukset on otettu, osin
pakon sanelemana, käyttöön
useassa organisaatiossa. Ihmiset ovat joutuneet opettelemaan esimerkiksi Teamsin ja
Skypen käyttämisen, sellaisetkin, jotka eivät ole innostuneet

tietotekniikasta. Etäkokoukset
ovat helpottaneet pitkämatkalaisten osallistumista palavereihin, koska se onnistuu kotoa
käsin. Tässä säästyy polttoainetta ja luontokin tykkää, kun autoilu vähenee.
Etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Olemme ehkä oppineet arvostamaan enemmän
vanhempia läheisiämme, kun
emme ole päässeet heitä tapaamaan. Nyt tiedämme, että
valmiusvarastojen ylläpitäminen ajanmukaisina on tärkeää,
niin yksilö- kuin valtiotasolla.
Toisaalta omavaraisuus kokonaisuudessaan olisi tärkeää.
Suomen tulee pystyä tuottamaan kansalaisilleen elintarvikkeita ja välttämättömiä

tuotteita, kuten lääkkeitä tai
lääkinnällisiä välineitä, itse.
Suomellahan on ollut huipputason suojavälinetuotantoa aiemmin Kemiran toimesta.
Meidän tulisi suosia puhtaita,
kotimaisia elintarvikkeita tehdessämme ostopäätöksiä. Tällä tavalla tuemme kotimaista
maataloutta sekä elintarviketeollisuutta ja ylläpidämme työpaikkoja. Ulkomaanmatkailu on
tällä hetkellä rajoitettua, ja sen
seurauksena olemme löytäneet
kotimaan nähtävyydet ja huomanneet, kuinka paljon kauneutta ja kokemista meillä kotimaassa on.

kansalaiset, joita heidän toimintansa ja päätöksensä koskevat,
elävät.
Uraohjuksen kaari on nykyisin
koulu-lukio-yliopistovirka ja virasta pois, ja sitten ihmetellään,
mitä muka tein väärin. Työtä on
tehty ehkä parina kesänä koulujen välissä sekä pakollinen harjoittelu, mutta ei se mitään. Tärkein, tutkinto ja komea titteli,
korvaa kaiken. Sitten virkaan ja
nauttimaan korkeasta asemasta
ja sen tuomasta palkasta. Norsunluutornista on sitten helppo
katsoa alas kansaa sekä alaisia
ja kertoa, miten mikin asia kuuluu hoitaa. Oppikirjat tai ideologia eivät koskaan ole väärässä,
eiväthän?
Käytännön elämässä nuo ohjukset sitten törmäävät asi-

akkaiden arkisiin realiteetteihin, kuten rahanpuutteeseen
ja työttömyyteen. Tai hallinnon
puolella säädöksiin ja lakeihin,
jotka kiusallisesti rajoittavat hänen ylhäisen pätevyytensä kaikkivoipaista toimintaa.
Kaikki ei ehkä ennen ollut paremmin, mutta olisiko aika
maallistaa hallintohimmeleitä lähemmäs ihmisten arkielämää? Heidän palvelemisekseen
virkamiehet töitä tekevät. Toisinaan tosin tuntuu, että näinä
ideologisen ylikouluttautumisen aikoina asetelma on kääntynyt päälaelleen ja virkamiehet
sekä poliitikot katsovat kansan
olevan heitä varten.

Vuokko Hämäläinen
Kuopio

Ylikoulutetut
TÄMÄN päivän politiikkaa ja
useita yhteiskunnallisia instituutioita vaivaa johdon ”ammattilaistuminen”. Ennen politiikkaan ja valtionhallinnon
paikoille noustiin iän, ajan ja
kokemuksen myötä. Maanviljelijöitä, kirvesmiehiä, teknikoita,
kaikkia heitä löytyi hallinnonaloilta. Toki tietty koulutus on
ollut vaatimus ja edellytys tietyille virkapaikoille aina, mutta
pätevyyttä ja elämänkokemusta on pidetty arvossa.
Tuolla vanhalla menetelmällä vältettiin tälle ajalle tyypillinen uraohjusten tulo. Ja meno,
kunhan siinä välissä on sekoitettu systeemi. Varsin korkeisiin
virkoihin päätyy nykyisin henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaista
realistista käsitystä siitä, miten
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Arvo Latomaa (ps.)
Raahe
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Hallitus siirtää päästöt ja
työpaikat Kiinaan
MONET yritykset, jotka pitävät Suomen työllisyyttä ja taloutta pystyssä, ovat koronan
takia suurissa vaikeuksissa. Ikävä kyllä Suomen hallitus aikoo
käyttää EU:n elvytysrahat pääasiassa maapallon ilmaston pelastamiseen, vaikka Suomen
osuus päästöistä on vain 0,14
prosentin luokkaa.
Vielä ikävämpää on, että suomalaiset maksavat 2,9 miljardin
tukipaketista 6,6 miljardia, vaikka monet muut EU-maat saivat
rahat lähes ilmaiseksi. Näyttää
siltä, että Suomi lähetti EU-tukineuvotteluihin amatöörejä.
Sähkön hinnasta noin puolet on veroja, joilla tuetaan mm.
tappiollista tuulivoimaa ja sähköautoja, vaikka lämpöpumppujen ja aurinkokennojen tukeminen olisi järkevämpää. Lisäksi
yksityiset sähkönsiirtomonopolit siirtävät ylisuuret voitot ulkomaisille omistajille.
Sähkön ja polttoaineiden korkea hinta, turpeen käytöstä luopuminen sekä hallituksen kaavailemat uudet maakuntaverot
ja tiemaksut heikentävät yritysten kilpailukykyä ja suomalaisten elintasoa, mutta ne eivät
pelasta maailmaa, vaan lisäävät
työttömyyttä.
Verojen osuus polttoaineiden hinnasta on jo 60–70 prosenttia. Suurin osa näistä varoista käytetään valtion juoksevien
menojen kattamiseen ja tappiollisen julkisen liikenteen tukemiseen. Harvaan asutussa
Suomessa auto on työkalu, jonka avulla ihmiset ja tavarat voidaan siirtää suoraan paikasta A
paikkaan B ilman välipysähdyksiä ja vaihtoja.
Hallitus on säästänyt koronarokotteiden hankinnoissa
miljoonia, mutta ei ole ymmärtänyt, että rokotteiden viivästyminen maksaa miljardeja. Hallitus ei ole tukenut edes omaa
rokotekehitystä ja tuotantoa.
Tämä ei ole yllätys, koska Matti Vanhasen ja SDP:n hallitus lopetti rokotetuotannon Suo-

messa 2003. Erilaisia viruksia on
tulossa lisää, tarvitsemme omaa
osaamista, koska muuten jäämme jonossa aina viimeiseksi.
Kaikilla näillä keinoilla hallitus ajaa maamme kilpailukykyä
alas. Huonosta taloudenhoidosta johtuen hallitus on joutunut ottamaan lisää velkaa ainakin 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. Kestävä hyvinvointi perustuu menestyviin yrityksiin, jotka tuovat
yhteiskuntaan työtä ja rahaa.
Kestävä tulevaisuus perustuu
lapsiin, onnellisiin perheisiin,
laadukkaaseen päivähoitoon ja
koulutukseen.
Lainaraha kannattaa sijoittaa
tuottaviin investointeihin, kuten teknologian kehityksen tukemiseen, toimiviin liikennejärjestelmiin, koulutukseen ja
terveydenhoitoon. Osaamisesta ei kuitenkaan ole kerrassaan
mitään hyötyä, jos meillä ei ole
yrityksiä, jotka sitä hyödyntävät.
Käytännössä ne maat, joilla talous ja teollisuus ovat kunnossa,
voivat parhaiten suojella ympäristöä – köyhissä maissa jätteet
kipataan jokeen.
Suomen ympäristötoimilla ei
ole mitään vaikutusta niin kauan kuin Kiina, Intia, Venäjä, USA
ja Afrikka kasvattavat päästöjään elintasonsa nostamiseksi.
On naiivia kuvitella, että nämä
alueet tulisivat ottamaan Suomesta mallia muuten kuin kopioimalla osaamisemme oman
teollisuutensa käyttöön.
Ympäristönsuojelu perustuu
liian usein pelkkiin mielikuviin
ja kulisseihin. Sellaisissa ratkaisuissa, jotka siirtävät päästöt,
teollisuuden ja työpaikat Kiinaan, ei ole mitään mieltä.
Antti Roine
Ulvila

Pakolaisen paras paikka on kotimaa
PAKOLAISUUS on maailmanlaajuinen ilmiö. Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita on miljoonia.
Pakolaisia oli maailmanlaajuisesti ennätyksellisen paljon viime
vuonna. YK:n pakolaistoimiston
UNHCR:n mukaan maailmassa oli 20,4 miljoonaa pakolaista,
41,4 miljoonaa maansisäistä pakolaista ja 3,5 miljoonaa turvapaikanhakijaa.
Kun ymmärtää asian mittakaavan, ymmärtää myös, mikä
on (tai siis ei ole) Suomen rooli tämän asian ratkaisemisessa.
Ei, en halua pestä käsiäni maailman hädältä, mutta on ymmärrettävä, että vaikka kymmen- tai
satakertaistaisimme pakolaiskiintiömme, se ei vaikuta mihinkään. Laske itse. Suomen pakolaiskiintiö on ollut viime vuosina
750–1 050 henkeä vuodessa.
Huomaathan, että pakolainen ei

ole sama asia kuin turvapaikanhakija. Turvapaikanhakijalla ei
ole pakolaisstatusta, eikä häntä
ole Suomeen pakolaiskiintiössä
valikoitu. Itse asiassa aika harvalla Euroopan maalla on pakolaiskiintiötä.
Kun taas lasketaan, millaisia
kustannusvaikutuksia maahanmuutosta tulee, selviää tämän
kupletin tärkein juoni: pakolaisuus ja turvapaikanhakijat
ovat valtava taloudellinen rasite,
mutta sen vastapainoksi maailmanlaajuista pakolaisongelmaa
ei kuitenkaan ratkaista. Näin ollen pieni porukka voittaa (ne,
jotka maahan pääsevät eri konstein), mutta miljoonat muut eivät saa mitään, ja suomalaiset
veronmaksajat eivät sitäkään.
Yhtälö on siis vahvasti negatiivinen.
Mikä on siis johtopäätös? Yksi-

selitteisesti se, että väestönsiirrot eivät ole osa ratkaisua, vaan
ongelmaa. Tanska aivan oikein
pyrkii siihen, että heille tulisi
nolla turvapaikanhakijaa. Tanskalaiset ovat ymmärtäneet, että
väestönsiirroissa häviää ja kärsii
suuri enemmistö.
Suomen tulisi ottaa sama linja.
Meidän tulee politiikassamme
painostaa (esimerkiksi kauppapolitiikalla EU:n kautta niin kauan kuin EU:ssa olemme ja myös
kahdenvälisissä suhteissa) tiettyjä maita hoitamaan asiansa paremmin. Vastineeksi ne voisivat
saada rahallista apua. Se olisi parasta politiikkaa, sillä se rakentaisi pakolaisen kotimaata.
Pia Polviander
Espoon Perussuomalaiset ry:n
hallituksen jäsen

Ei enää lisää veroja
VALTIOVARAINMINISTERIÖ on
pistämässä biokaasun verolle.
Taisteleeko biokaasuala olemassaolostaan? Onko Suomen hallituksen ja valtiovarainministeriön
toimissa muuta kuin mielivaltaa?
Valtiovarainministeriö verottaisi biokaasua liikenteessä ja sen
lisäksi lämmitys- ja teollisuuskäytössä. Biokaasun ylivoimaisesti suurimmat käyttökohteet
olisivat teollisuus ja lämmitys. Niiden verottaminen tekisi biokaasun käytöstä kannattamatonta. Tämä mielivaltainen
verottaminen tappaisi koko biokaasualan erittäin lupaavan ja
merkittävän kasvun, jolla olisi
Suomessa huimia edellytyksiä.
Veron suuruus olisi yli 10 euroa/
MWh. MTK ja biokaasualan toimijat vastustavat raivoisasti tätä
veronkorotusta.
Valtiovarainministeri lässyttää
veron tarpeellisuudesta biokaasulle, jota ollaan ottamassa biopolttoaineen jakelu- ja sekoitevelvoitteen piiriin. Minä ja moni
muukin ihmettelemme sitä, miksi valtiovarainministeri haluaa
tappaa koko alan verottamalla. Emme voi ymmärtää. Samoin kuin turpeen kanssa tehtiin, myös maakaasulle tulisi tuo
yli 10 euron energiavero, joka
tappaisi kilpailuedun kotimaas-

samme.
Energiateollisuuden käsityksen mukaan liikennebiokaasun
verotuksen nostoa ei tule liittää
millään tavalla lämmitys- ja teollisuuskaasuverotukseen. Kun kysymyksessä on biokaasualan
menestys, valtiovarainministeri
lässyttää verojen erottamisesta
”himmelillä” ja pitää luvan saamista EU:lta epävarmana.
Uutinen on ollut vasta vähän aikaa julkisuudessa, mutta
heti ihmettelemme tätä eurojen
ulosliputusta, joka vain kiihtyy
kuten hakkeen oston kanssakin.
Emmekö saa kotimaassa tukea
energiaa ilman EU:n antamaa lupaa? Tämä tuntuu olevan pelkkää hämäystä, jolla pyritään estämään tämäkin teollisuudenala
Suomesta.
Mitä siellä hallituksessa ajatellaan, kun Saksassa, Virossa, Ranskassa ja Tanskassa tuki on jopa
80 euroa/MWh ja Suomessa ei
mitään? Jos biokaasu säilyisi kilpailukykyisenä, teollisuus- ja
energialaitokset pystyisivät käyttämään sitä enemmän ja kuluttajille energian hinta olisi edullista. Siten myös liikennekäyttö
alkaisi suunnitellusti 2030-luvulla.
Vipuvaikutuksena Suomeen
syntyisivät vajaan miljardin eu-

ron investoinnit vuoteen 2030
mennessä. Biokaasua käytetään nykyisin yhden terawattitunnin verran, ja vuoteen 2030
mennessä biokaasun käyttö lisääntyisi noin neljään terawattituntiin. Kokonaisuutena kasvihuonepäästöt vähenisivät noin
800 000 hiilidioksiditonnia, jonka lisäksi kierrätettäisiin typpeä
ja fosforia. Merkittävintä tässä
olisi se, että Suomeen syntyisi yli
180 biokaasuvoimalaitosta kymmenessä vuodessa.
Kalle Aro Luonnonvarakeskuksesta kommentoi MT:lle, että
”biokaasu ei ole valtavirtaa, eikä
ilmastonmuutos tuo muutospainetta alan kasvuun tarpeeksi, koska puubiomassa ja tuulivoima ovat vakiintuneempaa ja
kustannustehokkaampaa teknologiaa”. Hänen mukaansa biokaasun edistämiseksi tarvitaan
muitakin tekijöitä, esimerkiksi aluetalouden kasvua, laajoja
ympäristöhyötyjä ja huoltovarmuutta. Aron mukaan alan toimintaa tulisi siirtää enemmän
paikalliseen suuntaan nykyisen
valtiokeskeisyyden sijaan.
Entäs mummot ja papat?
Arttu Papinaho (ps.)
Taivalsaari

Kuntaveron progression lisääminen
ei poista kannustinloukkuja
PÄÄMINISTERI Sanna Marin
maalailee tuilla elävien menevän töihin, jos verotus on riittävän pientä. Todellisuudessa
pienituloisen kannustinloukut
muodostuvat tuista. Tuilla elävä ei pohdi veroprosenttiaan,
vaan senhetkisiä tuloja, joilla
maksaa laskut ja selvitä seuraavaan kuukauteen. Harva parempaan elintasoon tähtäävä tuilla
elävä laskeskelee veroprosenttiaan. Pelko tukien menettämisestä taas koskee käytännössä
kaikkia. Pienituloisten on todella hankala hahmottaa verotustaan varsinkin, jos kuukausitulot heittelevät.
Edes ansiosidonnaisella kik-

kailevista entisistä keski- ja hyvätuloisista harva laskee verovaikutuksia, vaikka ne voivat
olla todella merkittävät. Opiskelijoiden olen jonkin verran
kuullut optimoivan työnteon
määrää, mutta siinä vaikuttavat
suunnilleen samoissa veroprogressiorajoissa olevat opintotuen tulorajat.
Toteutumassa eivät ilmeisesti ole vihervasemmiston perustulo, duunaridemareiden työtulotuki eikä kokoomuslaisten
perustili. Byrokratialoukkua voitaisiin purkaa esimerkiksi yksinkertaistuksilla yhdistämällä tukien tulo- ja porrastusrajoja.
Taloudellisen turvallisuuden

tunne on suorassa suhteessa taloudelliseen toimeliaisuuteen.
Koska hallitus ei kykene uudistamaan sosiaaliturvaa yksinkertaisemmaksi, eivät pienituloiset
uskalla mennä töihin.
Perussuomalaiset ovat esittäneet tuloveronkevennyksiä. Tehokkaimmassa muodossa ne
voisivat esimerkiksi olla lapsiperheiden ansiotuloverotukseen kohdistuvia veroporkkanoita, joilla voitaisiin kasvattaa
yleistä työllisyyttä ja auttaa ahkeria perustamaan perheitä.
Petteri Hinkka
Tampere

Suomalaisten turvallisuus ja
hyvinvointi tulee laittaa aina
kaiken muun edelle
TIUKKA maahanmuuttopolitiikka on suomalaisten turvallisuuden ja talouden etu. Se vähentää rasismia ja parantaa
integraatiohaluisten maahanmuuttajien mahdollisuuksia.
Somalialaiset miehet (vuosina
2017–2018 jo vakituisesti Suomessa asuvat) olivat epäiltyinä huumausainerikoksista lähes
kolme ja puoli kertaa useammin kuin suomalaiset miehet.
Seksuaalirikoksista olivat irakilaiset miehet epäiltyinä 13 kertaa useammin kuin suomalaiset
miehet. Näissä luvuissa ei ole
edes huomioitu lukuisia maassa
olevia turvapaikanhakijoita, joiden tekemien rikosten määrät
ovat huomattavia.
Islamilaisesta taustasta tulevat maahanmuuttajat heikentävät Suomen turvallisuutta ja taloutta, koska heidän arvonsa ja
moraalinsa ovat täysin suomalaisen yhteiskunnan vastaisia.
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu tasa-arvolle, rehellisyydelle ja ahkeralle
työnteolle.
Mikään länsimaa ei ole koskaan onnistunut integroimaan
muslimeja. Ylellä hiljattain uutisoitiin siitä, että Ranskassa on
sisällissodan vaara, koska siellä on lähiöitä, jotka eivät enää
ole Ranskan lakien alaisuudessa. Nämä ovat maahanmuuttajavaltaisia lähiöitä, joiden asukkaat ovat muslimeja. Ruotsiin
on muodostunut rikollisia varjoyhteiskuntia, joissa aseilla tehdyt henkirikokset ovat arkipäivää.
Tämän takia muslimeja ei tulisi ottaa turvapaikanhakijoina
Suomeen eikä islamia saisi tukea millään tavalla. Humanitäärinen maahanmuutto tulisi lopettaa kokonaan, sillä usein sitä
kautta tulevat henkilöt vain hyväksikäyttävät yhteiskuntamme tukirakenteita, jotka isovanhempamme ovat kovalla työllä
rakentaneet. Kristittyjen on helpompi sopeutua länsimaiseen

arvomaailmaan. Vainottuja kristittyjä naisia, lapsia ja kokonaisia perheitä on turvallisempaa
vastaanottaa Suomeen kiintiöpakolaisina.
Kuntien tulisi selvittää maahanmuuton aiheuttamat kokonaiskustannukset siten, että ne
olisivat eriteltyinä lakisääteisiin
ja vapaaehtoisiin kustannuksiin hallinnonaloittain. Näin korona-aikana kuntien tulisi kaikin
tavoin karsia maahanmuuton
tuomia kuluja ja poistaa kaikki haitallisen maahanmuuton
vetovoimatekijät. Laittomasti maassa oleville tulisi lopettaa kaikki ylimääräiset palvelut
ja paperittomat tulisi ottaa välittömästi säilöön palauttamista varten.
Suomen on kiireesti aloitettava rikoksia tehneiden maahanmuuttajien palautukset takaisin
lähtömaihinsa. Palautukset tulisi järjestää pikaisesti myös niille pakolaisille, joiden lähtömaa
on jo muuttunut turvalliseksi
sekä niille, jotka lomailevat kotimaissaan.
Koulujen opetussuunnitelmaan tulisi lisätä Suomen oman
kulttuurin ja sen juurien tuntemista ja vahvistamista. Suomalaisia juhlia ja liputuspäiviä tulisi
voida viettää ja juhlia kouluissa
ja opettaa lapsille perinteitämme. Lasten ja nuorten on ymmärrettävä, minkälainen historia kansallamme on ollut ja
mistä olemme tulleet. Tärkeintä
on opettaa oppilaita kunnioittamaan isänmaatamme.
Maahanmuuttajille tällaista opetusta pitäisi luonnollisesti olla kaksinkertainen määrä.
Kouluissamme tulisi kasvattaa
lapsista luonnostaan kansallismielisiä ja isänmaallisia ihmisiä,
jotka puolustavat omaa kansaansa ja maatansa.
Kaisa Garedew
Jyväskylän seudun
Perussuomalaiset (vpj.)
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Perussuomalaiset eivät voi sallia poliitikkojen
nauttivan EU:n hillotolpista
JOTTA Euroopan unioni pysyisi
kevyenä, siitä tulisi leikata. Perussuomalaiset ovat tilanteen
mukaisesti valmiita leikkaamaan kaikesta mahdollisesta,
joka on toissijaista ja ei-välttämätöntä. Osaa leikkaamisesta
tulee edistää vaikuttamalla Euroopan laajuisessa politiikassa.
Perussuomalaiset näkevät hyväksi leikkauskohteeksi EU:n ulkosuhdehallinnon, jonka kulut ovat noin miljardi vuodessa.
Tämä on suuri kohde, jonka
leikkaamisessa on suuri hyötysuhde, sillä haitat ovat pieniä,
mutta säästöt valtavia. Perussuomalaiset haluavat lakkauttaa myös neuvoa-antavat komiteat, joista lasku Suomelle on
satoja miljoonia vuodessa.
Tällaiset komiteat eivät käytännössä edistä mitään ja ovat
toissijaisia menokohteita. Leikattavia sellaisia ovat vaikkapa
alueiden komitea sekä talousja sosiaalikomitea. Perussuomalaiset haluavat lakkauttaa nämä
komiteat kokonaan. Perussuomalaisten lakkautukset tuhoaisivat toisaalta asiantuntijoiden
työpaikkoja ja laskisivat työpaikkojen määrää ja täytettyjen
työpaikkojen määrää euroop-

palaisella tasolla. Kun korkean tason asiantuntijat vapautuvat eurooppalaisista elimistä,
nämä joutuvat pyrkimään työllistymään kansallisilla työmarkkinoilla.
Perussuomalaisten politiikka asiantuntijoiden suhteen
on kansallista etua vahvistava,
mutta lyhyellä aikajänteellä vakautta rapauttava. Perussuomalaiset haluavat myös tulevaisuudessa vastustaa kaikkien uusien
EU-virastojen perustamista samankaltaisista syistä kuin on
edellä mainittu. Perussuomalaiset ehdottavat myös eurovaaliohjelmassaan Strasbourgin istuntopaikan lakkauttamista,
sillä se luo lisäkustannuksia ja
pakottaa parlamenttia muuttamaan 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? Perussuomalaiset tosiaan lähtevätkin siitä, että tällaiset menokohteet ovat turhia ja toissijaisia, ja
syövät käytännössä pelkästään
rahaa.

Perussuomalaisella puolueella on runsaasti kansalaispuolueen piirteitä, sellaisen puolueen, joka on lähellä ihmistä ja
taistelee “kansan kanssa” elitismiä vastaan. Perussuomalaiset
voidaankin ajatella Suomessa
jonkinlaiseksi “kansalaispuolueeksi”. Perussuomalaiset haluavat esimerkiksi EU-politiikassakin säästää hallintorakenteista
eli päättäjien palkoista, eduista, eläkkeistä ja palkanlisistä.
Perussuomalaiset ovat valmiita karsimaan menoja Euroopan
tasolla, sillä siellä ne ovat puolueen mielestä suhteettoman
suuret.
Puolue ei myöskään edistä liittovaltiokehitystä tai vallan keskittämistä kansallisvaltioilta
Euroopan unionille, joten puolueen johto ja jäsenistö eivät
ole kiinnostuneita suurten EUvirkamiesten eduista, sillä puolueen jäsenet tai johto eivät todennäköisesti tule sellaisiksi.
Puolue ei toisin sanoen kansankielellä pyri vastaanottamaan
hillotolppia, joten se on valmis
leikkaamaan hillotolpista.
Dmitry Trubnikov

Suomi ja ajopuuteoria
TOISEN maailmansodan jälkeen pohdittiin syitä maamme liittymiseen Saksan aseveljiksi jatkosotaan. Yksi selitys oli
ns. ajopuuteoria, jonka mukaan
maamme joutui sotaan tahattomasti, kuin ajopuu virran vietäväksi. Myöhempi tutkimus on
kuitenkin osoittanut selvästi,
kuinka maamme suppean piirin johto pyrki määrätietoisesti
eduskunnan sivuuttaen Saksan
sotakumppaniksi. Seuraukset
olivat hirmuiset, kymmeniä tuhansia kuolleita sotilaita, rampautettuja ihmisiä sekä silvottu maa.
Vain viitisenkymmentä vuotta myöhemmin maamme vallanpitäjiltä on unohtunut, mitä
itsenäisyys merkitsee. Saksa on
kaksi maailmansotaa aloittanut ja voi aloittaa sen kolmannenkin.
EU:ta ei ole ilman Saksaa, ja
kaikki merkit kertovat siitä, että
EU hamuaa keskitetysti kaiken
päätösvallan itselleen. Se toimii
jo nyt täysin kuin diktatuurivaltio. Sananvapaus on tukahdu-

tettu ja on vain yksi tapa ajatella ja toimia. Puuttuu vain se
suuri johtaja, joka ottaa kaiken
vallan itselleen ja määrää, mitä
kaikkien on tehtävä. Historian tuntien ei tarvitse ihmetellä,
miksi Britannia erosi EU:sta. Todennäköisesti lähtijöitä on jatkossa paljon muitakin.
Tolkuttomat vallanpitäjämme,
rahavallan tuella, veivät maamme Euroopan unionin määräysvaltaan kansaa pettäen, salaten
ja valehdellen, kaikin propagandan keinoin. Tämän jälkeen
maamme ei ole enää ollut itsenäinen, täysivaltainen tasavalta, jossa korkein valta, valtiovalta, kuuluu kansalle. EU-aika on
ollut maallemme äärimmäisen
raskas jo yksin taloudellisesti.
Tästä kertoo kaikenkattava suuri velkaantuminen. Järkyttävää
on myös yleinen moraalin romahdusmainen kato. Historia
osoittaa sen, että yhteiskunta,
josta kristillinen moraali katoaa, sortuu.
Suomi ei ole ajopuu, mutta
vallanpitäjämme ovat sen sel-

laiseksi tehneet. Maamme ajelehtii päämäärättömästi muiden vietävänä valtapuolueiden
johdon ajattelematta, mihin me
tällä menolla oikein päädymme. Suurin rikos, minkä kukaan
voi koskaan tehdä, on pettää
maansa ja kansansa. EU-aikakin
päättyy aikanaan. Kun sen syylliset vedetään kaikesta vastuuseen, heillä ei ole mitään, millä
he voisivat itseään puolustaa.
Kansoja ei ole koskaan voitu sortaa loputtomasti. Tilinteon hetki koittaa aina, niin nytkin. Osa kansastamme on täysin
hereillä, he näkevät selkeästi,
mistä on kysymys. Osa kansasta
tarpoo yhä kuin pimeässä yössä, ymmärtämättä missä me todella olemme. Meidän kaikkien on kansana pysähdyttävä ja
ryhdyttävä toimiin pelastaaksemme sen, mikä vielä voidaan
pelastaa ennen kuin todellinen
tuho koittaa, sillä sitä ei voida
välttää, mikäli näin jatketaan.
Erkki Surakka ja Jaakko Jukkila
Pyhäjoki

Askel kohti hyvinvointi-Suomea
SUOMESSA tarvitaan sote-uudistus. Tärkeintä siinä on terveydenhoidon ja sosiaalitoimen
yhdistäminen laajemmaksi organisaatioksi. Siinä säästetään
verorahoja, kun hallintoherraorganisaatiot vähenevät ja ammatillinen pätevyys monipuolistuu ja lisääntyy suuremmassa
systeemissä.
Siis hyvin luotu laajempi organisaatio parantaa palveluja
ja tulee halvemmaksi. Sen tunnustavat kaikki asiassa ryvettyneet puolueet. Se on palvelujen parannus ja säästöoperaatio
kaikille kunnille. Tärkeintä se on
pienille kunnille, joissa on pienet verotulot. Kaikki eivät suostu samaan kuin Raahe, joka otti
konkurssiin viedyn valtion holhouksessa olevan Vihannin velat ja palvelut hoitaakseen.
Sotea on valmisteltu jo niin
pitkään, että siihen ovat kaikki
puolueet tavoitteensa ehtineet
sanoa. Tavoitteet jakaantuvat
selkeästi kahteen kategoriaan.
Rahavallan ylhäisen säädyn edustajat vaativat kaikella voimallaan, että kunnollinen terveydenhoito siirretään
pääsääntöisesti yksityisille pörssiyhtiöille – maksoi mitä maksoi
– ja julkiselle puolelle jätetään
rahattomien vähäinen hoito. He
haluavat, että kunnollista terveydenhoitoa annetaan työtätekeville vain työterveyshoitona,
sen jälkeen he joutavat vähäosaisten hoitoon.
Tasa-arvo hoidettaisiin palvelusetelillä, jolla voit käydä yksityisen lääkärin pikasyynissä.
Jos tarvitset vain jotain pillereitä, asia on ok, mutta jos hoitosi vaatii suurempaa operaatiota,
esimerkiksi monimutkaista nukutus-leikkausoperaatiota, siihen tarvitset tukuittain rahaa.
Hinnan he päättävät miten heitä huvittaa, sillä he ovat rahantekokone ilman mitään kontrollia. Jos sinulta ei löydy tililtäsi
vaadittuja summia, jäät hoita-

matta – kitumaan.
Toinen linja lähtee työtätekevien normaali-ihmisten hyvästä
hoidosta, siitä että kaikkia suomalaisia hoidetaan lähes tasapuolisesti. Tavoitteena näyttäisi olevan, että ainakin yritetään
saada lait ja säännöt niin, että
kaikki työtätekevät ja jopa köyhätkin hoidetaan erikoissairaanhoitoa myöten kunnolla tuloista
riippumatta sillä periaatteella,
ettei raha ratkaise kaikkea.
Meille kaikille työllämme eläville ja eläneille lienee selvää,
että tuemme tuota toista linjaa.
Ainakin se on oikeudenmukaista; tuemme sitä, koska mehän
olemme maksaneet/maksamme kaiken hoidon, oli se sitten
rahaherrojen tai työihmisten
hoitoa. Vaikka tämän asian uutisoinnissa meitä hämätään monin tavoin.
Näin toteutuisi hyvinvointiSuomi, jossa olisi jonkin verran
tasa-arvoisuuttakin. Se edellyttää, että tuon sote-ratkaisun yhteydessä koulutettaisiin
ja laitettaisiin myös lääkärit toimimaan vastuullisesti lain velvoittamalla tavalla. Ja määriteltäisiin myös lääkäreille selvät
säännöt siihen, millaista hoitotyötä kukin tekee.
Siis määrätään peruslääkäreille selvät säännöt, että tuon
sairauden sinä hoidat, ja jos et
osaa, niin teet lähetteen seuraavaan portaaseen, joka on sitten
vastuussa pätevyydestään. Jos
sielläkään lääkärillä ei ole pätevyyttä hoitaa sairautta, hänet
laitetaan alempiin töihin, koska hän ei ole suureen palkkaansa nähden pätevä. Eli lääkärien pätevyyttä on kontrolloitava
huomioiden myös heidän kytköksensä Suomessa jylläävään
hyväveli-korruptioakseliin.
Sama systeemi pelaa myös sosiaalitoimessa.
Ilkka Koskela
Raahe

Turhat Ruusujen sodat
ENGLANNISSA sodittiin vallasta 30 vuotta vuodesta 1450 alkaen. Toinen sukuhaara soti
valkoisen ja toinen punaisen
ruusun väreissä. Siitä nimitys
Ruusujen sota.
Nykyhallituksemme on EU:n
määräyksestä julistanut sodan kurtturuusun tuhoamiseksi
koko valtakunnassa, vaikka sen
aiheuttamat ongelmat rajoittuvat vain joihinkin merenrantahietikoihin. Kasvi on myrkytön, marjat syötäviä, se tuoksuu
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ihanasti, kiinnostaa hyönteisiä ja on täysin huoltovapaa. Vie
kuulemma tilaa kotoperäisiltä lajeilta. Havaintojeni mukaan
ruusuilta vapautetussa maassa kasvaa kulahtanutta rikkaruohoa.
Kurtturuusujen hävittäminen
on paitsi täysin turhaa myös todella kallista: Hesarin mukaan
noin 150 €/neliömetri! Kaivinkoneyrittäjät ja myrkkyjen myyjät kyllä kiittävät. Valtakunnan
tasolla puhutaan jättisummis-

ta, jotka EU on taas määrännyt
maksettavaksemme. Ihmettelen asiaa ympäröivää hiljaisuutta poliittisten päättäjien
taholla. Hankkeen turhuus tuo
ihan mieleen lapsuuteni hölmöläissadut. Eikö ketään kiinnosta?
Pelkillä lehtikirjoituksilla asiaan on turha toivoa korjausta. Ellei eduskuntamme herää, jäljelle jää vain toivo
kansalaistottelemattomuuden noususta. Opitaan mekin,
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ympäristövirkaväki mukaan lukien, Välimeren maiden ihmisten toimintakulttuurista. Viranomaisilla riittää vielä puuhaa
maaseudun jätevesilainkin valvonnassa. Jääkäämme siis rauhassa odottelemaan ELY-keskuksen uhkasakkolappua ja
annetaan kukkien rauhassa kukoistaa.
Tapio Aalto
Kouvola

Autojen sähköistäminen ajaa pian päin seinää
EUROOPAN komissio ajaa henkilöautoilun sähköistämistä
kuin käärmettä pyssyyn. Suomen itselleen asettamat tavoitteet edellyttäisivät useiden satojen tuhansien ladattavien
hybridien ja täyssähköautojen lisäystä vuoteen 2030 mennessä. Tämäkin olisi vasta pieni
murto-osa koko henkilöautokannasta, jonka nykyiseen uudistumisvauhtiin ja keskihintaan verrattuna tavoite vaatisi
suomalaisilta useiden miljardien ylimääräistä investointia.
Rahaa, joka olisi muusta kulutuksesta pois, rahaa, jota valtaosalla suomalaisista ei vain ole.
Lisäksi sähköautoilun todellinen yleistyminen vaatisi valtavan määrän latauspisteitä koteihin, työ- ja liikepaikoille sekä
vähintään päätieverkon varteen. Kyse ei ole sähkön kulutuksesta, vaan paikallisesta
yhtäaikaisen lataustehon tarpeesta. Itseään vastuullisena pitävä media johtaa kansalaisia
tietoisesti harhaan latauspisteiden tehontarpeen vaikutuksesta pienjänniteverkkoon muuntajineen ja siten sähköautoilun
kustannuksiin.
Hämeen Sanomat kirjoitti vasta nyt (17.7.2021), miten kauppojen pitäisi moninkertaistaa
sähköliittymänsä ja sähköverkkonsa, jos sähköautoja aiotaan ladata pysäköintipaikoilla merkittävissä määrin. Jutun
mukaan kiinteistöjen sähköverkkojen vahvistaminen, sen
seuraukset ja kulujen kasvu on
sivuutettu lähes täysin sähköautokeskustelussa. Aihetta ei ole
sivuutettu, vaan se tukahdutetaan. Jokainen suorittavan tason sähköammattilainen tietää
mistä puhutaan, mutta ongelmasta puhujat vaietaan tai lytätään hiljaisiksi. Puhuin aiheesta
eduskunnassa jo 6.10.2020 sähköajoneuvojen latauspisteitä

koskeneen lakiesityksen yhteydessä, kuuroille korville ja tyhjille silmille.
Euroopan komissio vaatii ilmastopaketissaan, että pääteille tulee rakentaa latauspisteitä 60 kilometrin välein,
mutta ei sano, millaisia. Sähkönkäyttötekniikan professori
Juha Pyrhönen Lappeenrannan
teknillisestä yliopistosta laski Ilta-Sanomien jutussa 16.7.2021,
että sähköautoilun yleistyessä
pikalatureita tarvitaan 22 kertaa niin paljon kuin Suomessa on nykyisin polttoainepumppuja. Joten jos liikenneasemalla
on vaikka neljä pumppua, vastaavan palvelutason pikalatausasemalla tulisi olla luokkaa 90
latauspistettä. Se tarkoittaa helposti 4,5-6 megawatin sähköliittymää.
Sama ongelma koskee esimerkiksi taloyhtiöitä. Merkittävä
määrä latauspisteitä kasvattaa
kiinteistön tehontarpeen helposti yli kaksinkertaiseksi, jos
kaikki autot halutaan ehtiä lataamaan yön aikana. Nyt se vielä onnistuu, mutta kun taajamaalueilla valtaosa kiinteistöistä
alkaa rakennella latauspisteitä, vetelevät jakeluyhtiöt pian

uusia 20 000 voltin keskijännitejohtoja sähköasemilta asti ja
lisäävät tai kasvattavat jakelumuuntamoita merkittävästi. Se
ei ole halpaa lystiä.
Tämän kaiken maksavat kuluttajat perus- ja siirtomaksuissaan, ja pikalataus liikenneasemalla tulee maksamaan jotain
aivan muuta kuin mitä sähkö maksaa. Kun yhtälöön lisätään se, että tuulisähkön lisääntyvä osuus lisää sähköverkon
kuormituksen säätelytarvetta
ennennäkemättömällä tavalla,
maksavat kuluttajat pian hunajaa pelkästään jo siitä, että voivat saada haluamansa tehon
haluamanaan aikana.
Kun nämä ongelmat alkavat
tosissaan vaikuttaa, ajaa autoilun sähköistäminen päin seinää.
Lopuksi ajatus poikkeusoloihin. Neste- ja kaasumaisia polttoaineita voidaan varastoida ja
varmistaa liikenne kriisitilanteessakin. Haluatteko elää yhteiskunnassa, jossa kukaan ei
aja minnekään, jos luonto, vihollinen tai hallitus vetää töpselin seinästä?
Lulu Ranne
kansanedustaja (ps.)

Uussuomettumisen tiellä
MARRASKUUN 14. päivänä
vuonna 1971 Uuden Suomen
entinen päätoimittaja Lauri Aho
kirjoitti, että suomettuminen
tarkoittaa ”tilaa, jossa maa ilman Neuvostoliiton miehitystä,
ilman kommunistikaappausta
ja ilman demokraattisten laitosten poistamista on tietyn asteisessa riippuvaisuussuhteessa
Moskovasta”.
Lause on helposti käännettävissä tähän päivään. Uussuomettuminen on tila, jossa maa
ilman miehitystä ja ilman demokraattisten laitosten poistamista on riippuvaisuussuhteessa Brysselistä. Brysselin
hyödylliset idiootit toistelevat
meille, että Euroopan unioni takaa yhteisiä arvoja, kuten demokratiaa, oikeusvaltiota ja turvallisuutta.
Suomessa on EU-jäsenyyden
myötä ollut pitkään vallalla erittäin vahva lännettyminen, mutta todellisia vaihtoehtoja kohtaan pelokas ja ulkovaltoja
mielistelevä konsensuspolitiikka ei ole kadonnut minnekään.

Suunta vain on vaihtunut. Nootit ja painostus tulevat toisesta
ilmansuunnasta.
Harjoitettua politiikkaa leimaavat vaalien siirtely hatusta
vedetyin perusteluin, ja opposition poliitikkoja sekä valheita paljastavia virkamiehiä
kiusataan potkuilla ja poliisitutkinnoilla Raamatun siteeraamisesta sekä tosiasioiden kertomisesta. Hallitus ja ministerit eivät
vastaa opposition kysymyksiin.
Uussuomettumista leimaavat
samat ongelmat kuin vanhaakin: vaihtoehdottomuuden ilmapiiri elää ja voi hyvin, kriittiset äänet pyritään hiljentämään
kovalla retoriikalla ja häpäisemisellä sekä leimaamalla toisinajattelijat vieraan vallan vaikuttajiksi.
Vaikenemisen ja vaihtoehdottomuuden ilmapiiri on karhunpalvelus demokratialle ja tappioksi koko Suomelle. Ensinnäkin
ilmapiirissä, jossa vaihtoehtoja ei ole, päättäjiksi voi surffata
listojen jatkona ilman ainoatakaan omaa ajatusta, toistellen

muiden perässä samoja tyhmyyksiä. Lisäksi tässä ilmapiirissä päättäjät tai sellaisiksi pyrkivät suojelevat mainettaan
vaikenemalla asioista, joista kiiltävään kilpeen tulisi leimojen
muodossa ikäviä tahroja.
Nykyisin emme suuntaudu
Neuvostoliittoon, vaan sen tilalle pyhäksi ja kyseenalaistamattomaksi alamaisuutemme kohteeksi on taloudellisesti
ja poliittisesti tullut Euroopan
unioni.
Suomen EU- ja eurosuhdetta
voi kuvailla parisuhteessa toistuvasti piestyn kyvyttömyydeksi asettaa minkäänlaisia rajoja
omalle koskemattomuudelleen.
Rakastetaan vain ja koetetaan
olla rakastettavia. Kuvitellaan,
että voidaan vaikuttaa, ja hyvinä aikoina uskotaan, että pieksijä parantaa tapansa.
Tällainen vahingollinen suhde päättyy ennemmin tai myöhemmin teho-osaston letkuihin
ja pillillä syömiseen.
Kimmo Kautio (ps.)

Suomalaisen maaseudun ja
puhtaan ruuan puolesta
VASTAVALITTU puheenjohtajamme Riikka Purra sekä ehdolla ollut Sakari Puisto ottivat ansiokkaasti kantaa suomalaiseen
maaseutuun ja yhteen kansallisista rikkauksistamme, puhtaaseen suomalaiseen ruokaan
(MT 14.8.2021). Kirjoittelin tätä
samaa asiaa liipaten joku vuosi sitten jo blogissani, ja ajattelin nyt palata aiheeseen tämän
kirjoituksen myötä, kun uudet
kunnanvaltuustot aloittelevat
toimintaansa ja jokainen vastavalittu valtuutettu on täynnä intoa ja oman kunnan parhaiden
puolien ajamista.
Meillä valtuutetuilla on nyt
valta valita ja päättää. Meillä on
mahdollisuus ottaa kunnissamme esille lähiruoka ja suomalainen ruuantuotanto. Me päätämme, mitä ruokalautanen
peruskouluissa ja muissa kunnan ruokapalveluissa saa maksaa. Kotimaisen lähiruuan suosiminen julkisissa hankinnoissa
on meidän, vastavalittujen valtuutettujen, käsissä. Kuntataloudessa tietysti hinta ratkaisee,
joskus tuntuu, että hankinnoissa liiankin paljon.
Lähestyn asiaa helpoimman
kautta, mistä itselläni on kokemusta. Kouluruuasta puhutaan taas meillä, kuten monessa
muussakin kodissa, rakkaiden kokemusasiantuntijoidemme kanssa. ”Ruoka on mautonta. Meidät pakotetaan syömään
soijarouheita. Ne on murskattu ruuan sekaan, kun kukaan ei
syönyt niistä valmistettuja ’lihapullia’. Aika moni heittää ruuan pois ja syö salaattia ja leipää.
Keittäjä vahtii ja laskee, montako leipää syöt ja mitä ei saa
heittää pois.”
Kasvava lapsi, samoin kuin
ruokapalvelun varassa oleva
vanhuskin, tarvitsee maito-, vilja- ja lihatuotteita siinä missä puhtaita ja tuoreita kotimaisia kasviksia ja vihanneksiakin.
Miksei näitä voitaisi hankkia lähituottajilta tai vähintään suomalaisilta tuottajilta? Ja kuinka eettistä ja hiilijalanjäljeltään
kestävää on esimerkiksi maini-

tun soijarouheen sekoittelu lihankorvikkeena ruokaan, joka
lentää pääasiassa biojäteastiaan? Hävikkiruokaa ei taida
tänä päivänä saada edes syöttää sioille, koska määräykset.
Minusta oman maamme ruuantuotanto on jo yksinomaan
itseisarvo sekä huoltovarmuustekijä, jonka merkityksen väheksyminen on mielestäni jo
lähes valtiopetos. Meillä on
mahdollisuus vaikuttaa itse siihen, että teemme valintoja sekä
koti- että kuntatalouksissa kotimaisen ruuan ja mahdollisuuksien mukaan aina lähiruuan hyväksi. Jotenkin tuntuu,
että kuten itselleni, ei monelle muullekaan kuntapäättäjälle 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 kuntien hankintoihin. Vetoan Teihin, rakkaat ruuantuottajat,
että älkää hinnoitelko tuotteitanne ulos. Perheenikin on kuluttajana valmis maksamaan
kotimaisesta tuotteesta merkittävästikin enemmän, mutta valitettavasti se kaava ei kanna välttämättä pitkään esim.
kuntatalouksissa. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että
maanviljelijöiden ja kaikkien
ruuantuottajiemme tulevaisuus
täytyy turvata, tarvittaessa kansallisin toimenpitein.
Kutsun tähän taisteluun kaikki Suomen kunnat sekä kaikki suomalaiset ruuantuottajat.
Uudet valtuustot, sitoudutaan
lähiruokaan ja kotimaiseen
ruokaan. Ruuantuottajat, sitoutukaa tuottamaan meille kaikki
tuo kestävällä hinnalla. Puhdas
suomalainen lähiruoka on arvovalinta, jonka minä allekirjoitan
ostoskorissani jokaisella kauppareissulla. Eikö sillä ole Sinullekin merkitystä?
Petri Määttä (ps.)
Hausjärvi
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Miksi energiataloutta ei ajatella ja
kehitetä kokonaisuutena?
ENERGIAA maapallolla saadaan
mm. vesivoimasta, öljystä, kaasusta, kivihiilestä sekä aurinko-,
tuuli-, puu-, turve- ja aaltoenergian muodossa. Ihminen on kehitellyt ydinvoimaloita ja uusimpana pienydinvoimaloita.
Elektrolyysillä on jo kauan voitu
hajottaa vettä vedyksi ja hapeksi. Vetyä polttamalla saadaan
nelinkertainen määrä energiaa
fossiilisiin verrattuna. Tuloksena
syntyy jälleen vettä.
1970-luvulla puhuttiin, että
kaikista tunnetuista öljykentistä on jo puolet käytetty. Sen jälkeen löydettiin mm. Pohjanmerestä uusia öljykenttiä ja
tekniikka on kehittynyt niin,
että Yhdysvallat muuttui öljykenttiensä lisäksi liuskeöljyä
pumppaavana maana omavaraiseksi.
Ilmastohysteriassa hiilidioksidi CO2 on muuttunut myrkyksi,
jota se ei ole. CO2 on kaasu, jota
kasvit tarvitsevat yhteyttämiseen, eli se on maapallolla tarvittava kaasu. Miksi ei istuteta
metsiä hyödyntämään ihmisen
tuottamaa hiilidioksidia?
Nyt vingutaan, että kaikki autot pitää muuttaa sähköautoiksi. Sähköautoihin tarvitaan harvinaisia maametalleja – litiumia

ja kobolttia – mutta niitä ei tämän hetken tietojen mukaan
ole sen vertaa, että koko maapallon autokanta voitaisiin sähköistää. Afrikassa niitä kerätään
lapsityövoimalla.
Sähköautopalot ovat tuhoisia. Niitä ei voi liikenteessä sammuttaa. Ainoa keino on upottaa
palava auto konttiin kolmeksi vuorokaudeksi, mutta mikään
palokunta ei ehdi paikalle kontteineen, kun sähköauto syttyy
palamaan. Autopaloissa on tuhoutunut jo monta Teslaa, muita sähköautoja ja kokonaisia
parkkihalleja. Loppuun käytetyistä akuista muodostuu entistä suurempi ympäristöongelma. Järjetöntä.
Ihmiskunnan tulisi keskittyä
yksinkertaiseen ja helpompaan
oman toiminnan haittavaikutusten poistamiseen ja vähentämiseen. Otetaan fossiilista energiaa käytettäessä talteen hiili ja
muut pienhiukkaset. Kerätään
ja hyödynnetään uudelleen
suurta ympäristötuhoa aiheuttava muovijäte ja lopetetaan
sen kippaaminen meriin. Asennetaan valtamerilaivoihin pienhiukkaset talteen ottavat suodattimet.
Mielestäni mitään energia-

Palkka-avoimuus
muotoa ei pidä kerralla hävittää
tai lopettaa sen käyttöä. Tekniikan kehittyessä otetaan käyttöön uusia energian käyttötapoja ja vähennetään ehtyvien
energiavarojen käyttöä.
Sähköistämisen sijaan polttomoottorikanta pitäisi muuttaa vetyenergialla toimivaksi. Vedyllä toimivat moottorit
ovat fossiilista energiaa käyttäviin verrattuna saasteettomia. Vetyjuniin siirtymällä voidaan vapauttaa sähköä muihin
käyttötarpeisiin. Poltettu vety
muuttuu jälleen vedeksi. Ei synny edes hiilidioksidia.
Käytetään veden hajottamiseen vedyksi ja hapeksi aurinko-, tuuli- ja pienydinvoimaloiden tuottamaa energiaa.
Keskitetään sähkön tuotantoon
tasaisesti energiaa tuottavat
vesi-, ydin- sekä pienydinvoimalat ja käytetään sähkön kulutuksen huippuja tasaavina voimaloina tuuli- ja fossiilista energiaa
hyödyntäviä voimaloita, joiden tupruttamat pienhiukkaset
poistetaan. Korvataan vähitellen ydinvoimalat pienydinvoimaloilla.
Hannes Ruokokoski (ps.)
Lappeenranta

Puoluekokoushartaus Seinäjoella
HYVÄT puoluekokoussisaret ja
-veljet, saimme aloittaa tämän
perinteisen puoluekokouksemme sunnuntaiaamun hartaushetken suurimman säveltäjämestarimme Jean Sibeliuksen
tutulla kiitosvirrellä. Ja on todella hienoa, että virsikirjastamme
löytyy monien muidenkin arvostettujen säveltäjiemme kuten Armas Maasalon, Erkki Melartinin ja Oskar Merikannon
sävellyksiä sekä myös suurmiestemme Mikael Agricolan, Elias
Lönnrotin, J. L. Runebergin ja Sakari Topeliuksen sanoituksia. Uskonpuhdistajamme Agricola oli
vakaasti suomalaisuuden asialla
luottaessaan Jumalaan kirjoittaessaan: ”Kyllä se kuulee Suomen
kielen, joka ymmärtää kaikkein
mielen.” 92-vuotiaaksi elänyt Sibelius puolestaan tilittää pitkällä elämänkokemuksellaan
katselleessaan kotinsa Ainolan
pihan vanhaa puuta, miten se
viestittää, että sinä lähdet pian,
mutta minä jään kenties vielä
vuosisadoiksi. Siksi Sibelius sanoo, ettei hän käsitä, kuinka ihminen voi elää ilman uskontoa.
Tänään saamme iloita ja kiittää Kansojen Kaitsijaa Kaikkivaltiasta Jumalaa siitä, että puolueellamme on vahva asema
kansalaistemme sydämissä ja
saamme yhdessä olla tukemassa vastavalittua puoluejohtoamme ja ennen kaikkea uutta
puheenjohtajamme Riikka Purraa. Tämän viikon MT:n vierailijapalstalla hän kirjoittaa: ”Oman
maan ja kansalaisten korottaminen ykköseksi ei ole pahuutta eikä itsekkyyttä. Se on rea-
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lismia.”
Saamme iloita kauniista ja hyvästä isänmaastamme Suomesta ja tehdä parhaamme
maamme ja kansamme puolesta. Suuri kansalliskirjailijamme Aleksis Kivi kuvaa syvällisesti
suomalaisuuttamme esimerkkinä Seitsemän veljeksen nuorimmainen Eero: ”Kotomaamme koko kuva, sen ystävälliset
äidinkasvot olivat ainiaaksi painuneet hänen sydämensä syvyyteen.” Samoin runossaan Onnelliset: ”Jo valkenee kaukainen
ranta / ja koillisest´ aurinko nousee / ja autereet kiirehtii pois, /
kosk´ Pohjolan palkeet käyvät, /
kosk´ mennyt on yö, / kosk´ kimmeltää kesäinen aamu / ja linnut ne laulelee.”
Kun olemme koolla täällä Pohjanmaalla, niin on täysi syy palauttaa mieliimme täällä Lapuan
hiippakunnan tuomiorovastina
toimineen Eino Sareksen puoluekokoustemme moninkertaiset vaikuttavat sunnuntaiaamujen hartauspuheet, joissa hän
kävi läpi voi sanoa kotomaamme koko kuvan eli kaikki perinteiset 8 maakuntaa (pois lukien
meille vieraan Ahvenanmaan).
Nykyisinhän näitä maakuntia
on jaettu 19:ään maakuntaliittojen muodostamaan alueeseen,
ja tulevassa sote-uudistuksessahan on peräti 21 hyvinvointialuetta + Helsinki. Ja todella
kaikilla aluilla meillä on kansanedustajia ja runsaasti kannattajiamme.
(Seuraavaksi aamuhartaudessa käytiin läpi kaikkien maakuntien rakkaat maakuntalaulut.)

Näin rakasta isänmaatamme ja kaikkien maakuntiemme asukkaita ajatellen ja puolustaessamme saamme yhtyä
psalmikirjoittajan sanaan: ”Arpa
lankesi minulle ihanasta maasta ja kaunis on minun perintöosani.” Samalla kun muistamme ja annamme myös kaiken
kunnioituksemme sotiemme veteraaneille ja sotainvalideille sekä kotirintamanaisille,
saamme myös kiittää Taivaallista Isäämme ja Vapahtajaamme Jeesusta, jonka ristinkuoleman tähden saamme syntimme
anteeksi ja voiman rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Päämäärämme on
paremman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luominen. Köyhimmistäkin on pidettävä huolta. Aivan kuten kirkon
alkuajoilla, kun Rooman keisari käski tuoda eteensä kirkon
rikkaudet, niin piispa marssitti esiin köyhiä ihmisiä ja sanoi:
”Nämä ovat kirkon aarre.” Saamme muistaa lähimmäissuhteen
kultaista sääntöä: kaikki mitä
tahdot ihmisten tekevän sinulle, tee se myös heille. Näin rakkauden hengessä saamme toimia yhdessä puolueveljinä ja
-sisarina, niin kuin monissa puoluekokouksemme puheenvuoroissa on toistettu. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti
on kansakuntien häpeä. Ja niinpä saamme pyytää siunausta ja
varjelusta koko isänmaallemme
ja puolueellemme.
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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STM:n vetämä työryhmä valmistelee lakiesitystä, joka lisäisi työntekijöiden ja henkilöstön
edustajien tiedonsaantimahdollisuuksia kollegoiden palkoista.
”Nykyiset oikeussuojakeinot eivät ole riittävät perusteettomiin
palkkaeroihin puuttumiseen
ja niiden korjaamiseen”, sanoo
Akavan työmarkkinajohtaja Katarina Murto.
Palkka-avoimuuden lisääminen huolettaa yrittäjiä. ”En usko,
että malli, jossa kuka tahansa voi pyytää kollegan palkkatiedot nähtäväksi millä tahansa
perusteella, johtaa mihinkään
hyvään. Ei se, että on selittämättömiä palkkaeroja, vielä tarkoita, että ketään syrjitään”, sanoo
puolestaan Suomen Yrittäjien
työmarkkinajohtaja Janne Makkula.
Työnantajapuolella ollaan
huolissaan siitä, voiko työnanta-

ja jatkossa palkita hyvästä suorituksesta ilman pelkoa syrjintäepäilyistä.
Asian yhteydessä eräs ministeri väitti, että kun palkkaus on läpinäkyvää, se myös motivoi tekemään parhaansa. Mielestäni
se saattaisi päinvastoin suorastaan alentaa työtahtia.
Toisin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, on Suomessa yleisesti ottaen epähienoa puhua palkoista. Siksi merkittävä
osa ihmisistä vierastaa ajatusta
palkkojen avoimuudesta.
On kyllä lupailtu, että pienimmät työnantajat voitaisiin niin
haluttaessa jättää avoimuuden
ulkopuolelle. Käytännössä työnantajilla olisi muutakin tekemistä kuin selitellä, mistä mahdolliset palkkaerot johtuvat.
Yrjö Saraste
Helsinki

Olemmeko paikalla
vai olemmeko myös läsnä?
OLEN usein miettinyt lastemme
nykyistä pahoinvointia. Olemmehan toki eläneet viimeisen
vuoden niin sanotusti poikkeusaikaa.
Itse kasvatin lastani 90-luvun
laman aikana. Kaikesta huolimatta loin turvallisen ja luotettavan siteen lapseeni. Muistan,
kuinka aikoinaan isyydentunnustuksessa (olimmehan niin
sanottu susipari, kun asuimme avoliitossa) lastenvalvoja kysyi meiltä, mihin laitamme
lapsemme hoitoon, kun palaan työelämään. Vastauksemme oli päiväkoti. Tähän lastenvalvoja kommentoi: ”Siis aiotte
tehdä lapsestanne tasapäisen.”
Tämä kyseinen kommentti aiheutti meissä todellakin hämmennystä.
Tänä aikana yhteiskunta oikeasti painostaa laittamaan lapsen mahdollisimman pian päiväkotiin. Itse halusin hoitaa
lastani hänen ensimmäiset ikävuotensa kotona, luoden turvallisuutta ja luottamusta antamalla rakkautta. Se kantoi
hedelmää ja mahdollisti loistavan pohjan hänen elämälleen.
Rahallinen korvaus kotona hoitamisesta ei ollut kovin suuri, eihän rakkautta rahalla voi korvatakaan. Hänen aloittaessaan
päiväkodin oli luottamus aikuiseen jo rakennettu.
Näiden päiväkotivuosien aikana yhteiskunta muuttui. Itsenäistä lasta, joka kyynärpäätaktiikalla syrjäytti muita
edestänsä, ihailtiin yhteiskunnassa. Tähän malliin en halunnut lastani kasvattaa.
Lapseni kouluvuosien aikana opettajien valtuuksia vähennettiin ja opettajat alkoivat
menettämään otettaan luokkayhteisössä. Kerran myöhemmin keskustelin asiasta entisen
opettajani kanssa, joka toimi nyt kyseisen koulun rehtorina. Hän hämmästeli nykyisten oppilaiden käyttäytymistä
ja meininkiä ja esitti minulle ky-

symyksen: ”Mistä tämä mielestäsi johtuu?” Vastaukseni kuului:
”Toista ihmistä ei arvosteta eikä
kunnioiteta.” Olihan lasten elämänsuunta käännetty suuntaan
minä, minä ja kerran vielä minä.
Tämä sukupolvi on nyt molemmin puolin kolmeakymmentä ikävuotta, monet heistä
jo itse vanhempia. Onko heidän lapsuudessaan tapahtunut
muutos vaikuttanut myös tähän
päivään? En syyllistä vanhempia, vaan 90-luvulla alkanutta
muutosta, johon he kasvoivat.
Tämä johti siihen, että ihminen
ajattelee toisin. Kun opetetaan
sivuuttamaan toiset ja toimimaan vain itseään varten, voivat seuraukset olla kaoottiset.
Nykyään pyritään palaamaan
työelämään mahdollisimman
nopeasti synnytyksen jälkeen
ja laittamaan lapsi kasvatettavaksi päiväkotiin ja sieltä koulumaailmaan.
Päiväkoti- ja kouluhenkilökunnan taakka käy kohtuuttomaksi, kun yhteiskunnassa kasvatus
tahdotaan ulkoistaa vanhemmilta. Kuitenkin tämä pieni elämänalku tarvitsee pyyteetöntä rakkautta, läheisyyttä ja sylin
lämpöä, joka luo luottamusta toista ihmistä kohtaan. Läsnäolon puutteesta syntyy usein
erilaisia tunne-elämän vaurioita. Myöhemmin elämässä tulevat pettymykset, haasteet ja
vaatimukset ovat vaikeampia
käsitellä.
Siksi toivonkin, että yhteiskunta auttaisi pikaisesti kääntämään nykyisten lasten ja
nuorten perusarvot takaisin
kunnioittamaan ja arvostamaan
toista ihmistä ja luottamaan aikuiseen, joka ei ole vain paikalla, vaan hänen täytyisi olla
myös läsnä.
Perusarvot tulisi luoda lapselle jo kotona. Tätä ei pitäisi ulkoistaa.
Tuija Hirsimäki (ps.)
Ylöjärvi

Kiitos Jussi

Kiinteistövero koskee
meitä kaikkia
ONKO kiinteistöveron kehityssuunta 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 huimat 64 prosenttia. Korotus on
liian jyrkkä.
Monelta saattaa unohtua,
että kiinteistövero koskee meitä kaikkia. Kiinteistönomistajat maksavat sitä suoraan, ja
esimerkiksi vuokralla asujat ja
rivitaloasukkaat korkeamman
vuokran tai yhtiövastikkeen
muodossa.
Vaikka asuinrakennuksen
kiinteistövero säilyisi ennallaan, kiinteistöveron korotus
käy asukkaan lompakolle, koska talo ja tontti kuuluvat erottamattomasti yhteen. Keskikokoisen omakotitalon
kiinteistöverosta vain noin 15
prosenttia on rakennuksen verotusta ja 85 prosenttia koskee
tonttia.
Pelkästään viime vuoteen
nähden kiinteistövero kiristyi Espoossa 0,93 prosentista
1,0 prosenttiin, mikä tarkoittaa
vuodessa 7,5 prosentin korotusta. Silti – tai ehkä juuri siksi
– kiinteistöverosta kirjoitetaan
usein peitellen. Esimerkiksi Raksystems kirjoittaa 18.11.2020:
”Vakituisen asumisen verokan-

ta säilyy ennallaan, joten asumisen kiinteistövero kiristyy Espoossakin ’vain’ maapohjien
osalta 7,5 %.”
Mojova kiinteistövero nostaa
tuntuvasti asumiskustannuksia, joita ei pitäisi korottaa enää
euroakaan. Ennemmin alentaa.
Kiinteistövero on jo nyt kohtuuton kuluerä monelle pienituloiselle, joka asuu vanhassa talossa nykyisen mittapuun mukaan
isolla tontilla.
Espoossa on kilometritolkulla vanhoja hiekkateitä, joiden
kunnossapito takkuaa. Mielestäni olisi kohtuullista alentaa
huonosti hoidettujen kuoppaisten hiekkateiden varrella olevien kiinteistöjen kiinteistöveroa
vaikkapa 20 prosentilla. Kaikki
veroluontoiset maksut vähentävät ostovoimaa ja rahan pyörimistä markkinoilla. Yrityksille yleisen kiinteistöveron nousu
tarkoittaa lisäkustannuksia liiketoimintaan.
Kiinteistöveron korotus on
väärä tapa paikata kuntataloutta. Espoon pitäisi päinvastoin
luoda vaikuttimia, jotka eivät
kiristä vaan houkuttelevat yritystoimintaa. Yksi loistava vaihtoehto on kiinteistöveron alentaminen.
Eija Pirinen
Espoo

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

KIRJOITAN nyt nämä kiitokseni
Jussi Halla-aholle. Ei taida löytyä
niin suurta ylistystä, että sillä
pystyttäisiin Jussin työ puheenjohtajana kuittaamaan, sillä perussuomalaiset nousi edellisen
puheenjohtajan harhaoppisuuden jälkeen takaisin suurten puolueiden joukkoon ja arvojensa vaalijaksi yhteistyöllä.
Jussi on ollut se puoluejohtaja,
johon koko puolue on voinut
luottaa ”vaaran vuosina”.
Nyt tietenkin odotan, että tuleva puoluejohto puheenjohtajansa kanssa seuraa sitä tietä,
jonka Jussi on neljänä puheenjohtajavuotenaan raivannut
eturintamassa vastuunsa kantaen eikä lähde laukalle puolueen arvojen vastaisesti.
Sen vielä haluan näiden kiitosteni yhteydessä mainita,
että nyt ei pidä lähteä kumartelemaan joka suuntaan hallituskipeydessä eikä muidenkaan
pikavoittojen toivossa, sillä siitä seuraa lopulta se, että tulee pyllistäneeksi sekä itselleen
että puolueelle.
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Oma henkilökohtainen toiveeni on, että nyt tulee tehdä
kaikki voitava sen eteen, että
maahan saataisiin isänmaallisia arvoja ja kansallista suvereniteettia puolustava hallitus.
Silloin tulee ilmoittaa myös äänestäjille, että vihervasemmisto ei näitä kriteerejä täytä. Joten nyt lopetetaan puheet siitä,
että kaikkien kanssa tehdään
yhteistyötä. Perussuomalaiset
eivät lähde nykyisen viherva-

semmistolaisen politiikan keppihevoseksi.
Jos kepu ja kokoomus tekevät mieluummin yhteistyötä sosialistien kuin kodin ja isänmaauskon puolustajien kanssa, niin
olkoon se heidän valintansa.
Me emme lähde myymään arvojamme sosialistiselle internationaalille mistään hinnasta.
Arvi Marjamäki
Tampere

Perussuomalaisen
nipputilaukset

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
Muista laittaa
ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, osoite,
päivämäärä ja kellonaika.

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

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

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

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