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Suomi 
tarvitsee 
positiivisen 

käänteen



MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

OLIPA kerran Suomessa - ei kovin kauan aikaa sitten - eräs pieni kau-
punki. Ja pieni paloasema oli siinä pienessä kaupungissa. Ja koska 
kaupungissa aina silloin tällöin syttyi tulipaloja, oli tarpeen hankkia 
paloautoja. Mielellään punaisia, koska sen värisiä paloautojen on ta-
pana olla. Kaupungilla oli rahaa niukanlaisesti, joten kovin kalliita au-
toja ei haluttu.  Paloautontekijöitä etsittiin, ja lopulta sellaisia löytyi-
kin kaksi. 

KAUPUNKILAISET saivat valita. Tilaisivatko he paloautot suoma-
laiselta tekijältä, joka on toimittanut vastaavanlaisia autoja kaikkialle 
Suomeen? Hinta oli edullinen. Vai tilaisivatko he kalliimmat paloautot 
saksalaiselta kartellirikoksiin syyllistyneeltä yhtiöltä? 

VALINTA tuntui aluksi vaikealta, mutta tilanne helpottui kummas-
ti, kun pikku kaupunki antoi kartellirikosyhtiön entisen työntekijän 
tulla setvimään asiaa puolestaan. Suit-sait, ja valinta oli tehty. Onnek-
si olkoon Saksa!
”Ei mennyt oikein”, kuului piippuhyllyltä. Eikä mennytkään. Kun 45 
minuuttia -ohjelma, markkinaoikeus ja koko joukko muita toimijoita 
oli syynännyt kummallisen kaupan, tilaus purettiin ja tarjouskilpa jär-
jestettiin uudelleen. Mutta. Uuden tarjouskierroksen lopputulos oli 
täsmälleen sama kuin ensimmäiselläkin kerralla. Onnea, Saksa.  

TARINA on valitettavasti tosi, ja pienen kaupungin nimi on Espoo. 
Espoon kaupunginhallitukseen kuuluva liiketoiminnan etiikan do-
sentti Jukka Kilpi (ps.) on muiden perussuomalaisten ohella yrittä-
nyt nostaa tätä käsittämätöntä paloautokauppaa julkisuuteen. Toivot-
tavasti viimeistä sanaa ei ole vielä sanottu. 

* * * 

SIIRRYTÄÄN toiseen pikkuiseen kaupunkiin, sielläkin näet puuha-
taan autojen kanssa. Eräs paikallinen yrittäjä ja avulias kaupungin-
isä ovat juuri saaneet erinomaisen idean koko Euroopan suurimman 
ja korkeimman ja ehkä parhaimman autokaupan pystyttämisestä hä-
mäläisen metsätien varteen. Velkaisella yrittäjällä ei tietenkään ole 
kassassaan pennin jeniä, mutta elämänkokemuksen suomaa jämerää 
viisautta sitäkin enemmän. Ja plakkarissa internet-nimisestä luotet-
tavasta tietolähteestä opittu näppärä keino, jolla kassa saadaan taas 
pullistelemaan: Lähetetään afrikkalaisen ex-presidentin rikkaalle les-
kelle nimellinen kolmensadantuhannen euron etumaksu, ja jäädään 
odottamaan ihan kohta paluupostissa saapuvia miljoonia.  Ja niillä 
pistetään sitten autohalli pystyyn!

AVULIAS kaupunginisä oli niin vakuuttunut suunnitelman toimi-
vuudesta, että hän päätti oitis pyytää hallituspaikkaa yrityksestä. Etu 
oli varmasti molemminpuolinen, sillä mikäpä olisi kaavoitukseen kan-
gistuneelle yrittäjälle parempi kuin oman firman hallituksessa istu-
va kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kaikki menikin hetken kivasti. 
Kaavoitus eteni, asia eteni kaupunginhallituksessa, kilpailutuksetkin 
etenivät. 

MUTTA sitten. Asiat etenivät niin kuin ne yleensäkin tuppaavat ete-
nemään. Erästä tässäkin lehdessä kolumnoivaa Timoa lainatakseni: 
Säännöllisin väliajoin taloushistoriassa koittaa aika, jolloin hölmöt 
erotetaan rahoistaan. 

VOIT lukea Hämeenlinnan eriskummallisesta tapauksesta sivulta 22. 
Asiaan kuuluu, että järjetöntä hanketta alusta asti moittineista perus-
suomalaisista yritetään nyt demarien ja kokoomuksen toimesta leipoa 
syyllisiä. 

* * * 

MINUN lienee hyvä tässä kohtaa pahoitella. Pahoitella sitä, että sinä, 
hyvä lukija, joudut sietämään näin läpikotaisen törppöjä ja röyhkeitä 
ihmisiä yhteiskunnallisissa johtotehtävissä. 

SUOMI tarvitsee suunnanmuutoksen. Käänteen. Sellaisen, jossa kan-
salaisille on tarjolla muutakin kuin sulle-mulle-suhmuroinnin jako-
jäännös. Veivaajia ja välistä vetäjiä tässä maassa on jo kylliksi. 

Kun kallein muuttuu 
halvimmaksi

Kannatus löytyy kansan 
parista, elävän kohtaa-
misen ja aidon kuuntele-
misen kautta, ei ylhäältä 
opettaen. Näillä eväillä 
perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä lähtee kohti 
ensi kevään vaaleja.

Parhaat evästykset 
tulevat kansalta

PS

PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryh-
mä piti kesäkokouksensa Espoossa, Helsin-
gissä ja Vantaalla. 

- Kesäkokouksen pääasia on se, miten ke-
hitämme eduskuntaryhmän työtä syksystä 
alkaen. Päätimme, että jokainen tekee oman 
tonttinsa parhaansa mukaan valiokunta-
työstä alkaen. Sen enempää ei tarvitse, mut-
ta vähintään sen verran, eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Jari Lindström kertoi Van-
taan Tikkuraitin yleisötilaisuudessa.

Ryhmä haluaa elävöittää toimintaansa 
eduskunnan keskusteluissa. Yhteistyötä li-
sätään myös puoluetoimiston kanssa.

- Toivomme entistä enemmän rohkeutta 
salityöskentelyyn: ei pidä pelätä, vaan terä-
vöittää sanomaansa - ja puhua kuin kansa-

w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i2

- Ei se ole niin kuin 
muilla puolueilla, 
että mennään torille 
neljä viikkoa ennen 
vaaleja että ”siinä 
on sinulle ruusu”. 
Me käymme täällä 
aina, Soini muistutti 
kansan keskellä.

- Kevään vaaleihin lähdetään työlli-
syys, talous ja maahanmuutto edellä, 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari 
Lindström lupasi.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän kesäkokous



Parhaat evästykset 
tulevat kansalta

laisille, suoraan ihmisille, eikä vain toisille 
poliitikoille, Lindström linjasi.

Työ, talous ja 
maahanmuutto edellä

Kevään vaaleja eduskuntaryhmä lähestyy 
työllisyys, talous ja maahanmuutto edellä. 
Nämä aiheet kiinnostavat kansalaisia jatku-
vasti. Teemat määrää lopulta puoluehallitus 
ohjelmatyöryhmien evästysten perusteella, 
jotka valmistuvat loka-marraskuussa.

- Tiedotusvälineet nostavat varmasti Na-
tonkin esille. Euroopan ja Ukrainan tilan-
teet vaikuttavat vaaleihin varmasti, Lind-
ström arvioi.

Vaalivalttina Lindström pitää puolueen hy-

vää näkyvyyttä kansan parissa: perussuomalai-
set on Suomen paras toripuolue ja siitä pitää pi-
tää kiinni.

- Täältä tulevat parhaat evästykset meille, 
Lindström myhäilee.

- Ei se ole niin kuin muilla puolueilla, että 
mennään torille neljä viikkoa ennen vaaleja että 
”siinä on sinulle ruusu”. Me käymme täällä aina, 
puheenjohtaja Timo Soini vahvisti toritapahtu-
massa.

Ilman perussuomalaisia 
ei pärjätä

Soini hauskuutti kansaa varoittamalla kuu-
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Kansanedustaja Hanna Mäntylä levitti perussanomaa 
Espoossa.

Kansanedustaja Kike Elomaalla riitti käteltäviä.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi 
Niinistö Tikkurilassa.

Eduskunnan varapuhemies Anssi Joutsenlahti jututti 
äänestäjiä.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho keskusteli edus-
kuntavaaliehdokas Juha Mäenpään kanssa.JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

▲

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän kesäkokous
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PS

lijoita siitä, että Alexander 
Stubbin (kok.) hallitus saat-
taa istua vielä seuraavat kah-
deksan vuotta.

- Herrajumala - kahdeksan 
kuukautta piti sanomani, Soi-
ni korjasi herättäen yleisössä 
rehevät naurut ja siirtyi vaka-
vampaan sävyyn.

- Nyt on ensimmäinen kerta, 
kun hallitus käy budjettineu-
votteluihin tietämättä edes 
neuvottelujen pohjalla olevia 

budjettilukuja! Eikä hallitus 
pysty tekemään mitään suuria 
päätöksiä. Tilanne on nyt niin 
huono, ettei ilman perussuo-
malaisia pärjätä. Meidän pi-
tää mennä sinne ykkösinä. Se 
onnistuu, kun saamme eniten 
ääniä. Siihen auttavat teidän-
kin äänenne, Soini totesi.

■ TEKSTIT VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

▲

Kansanedustaja Arja Juvonen piti keskustelua herättäneen 
puheen Espoossa.

Kansanedustaja Mika Niikko kotikaupungissaan Vantaalla.

Kansanedustaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner viihtyi 
torilla.

Kansanedustaja Kaj Turunen jakoi äänestäjille Perus-
suomalainen-lehteä.

Kansanedustaja Anne Louhelainen vastaili äänestäjien 
kysymyksiin.

Kansanedustaja Kauko Tuupainen oli eläkeläisten asialla.

Kansanedustaja Johanna 
Jurvalta sai ilmapalloja.

Kansanedustaja Reijo Tos-
savainen jakoi lehtiä.

Kansanedustaja Juho Eerola jututti väkeä Vantaan Tikku-
rilassa.

Kansanedustaja Ville Vähämäki ja europarlamentaarikko 
Jussi Halla-aho siirtymässä kokouspaikalle.

Kansanedustaja Ismo Soukola ja europarlamentaarikko 
Sampo Terho kiittelivät kesäkokouksen antia.

Timo Soini 
puhui ää-
nestäjille 
Espoon 
Leppävaa-
rassa.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän kesäkokous



Sinä teet 
vaalituloksen
PERUSSUOMALAISET on saumakohdassa. Gallup-
saippuaa tulee silmän täydeltä. Me perussuomalaiset 
teemme vaalituloksen yhdessä Suomen kansan kans-
sa. Emme voi lähteä juoksemaan muiden juoksuja, sil-
lä juoksuttajista ei ole pulaa.

OMA tekeminen ratkaisee. Työllä on merkitystä. Lin-
ja on selvä ja se pitää tietää. Ihmiset haluavat keskus-
tella ja vastauksia. Meidän on osattava vastata ja olla 
tavattavissa. Vanhanaikaista vaalityötä ei ole olemas-
sakaan. Kaikki vaalityö on tarpeen.

OLEN rahtusen huolissani ehdokasasettelusta. Ym-
märrän, että halukkaita on paljon. Se on hyvä. Revii-
rin vaalintaa en ymmärrä, sillä kokonaisäänimäärä 
ratkaisee. Kilpailu eduskuntapaikoista takaa sen, että 
niitä tulee. Kenelläkään ei ole erikoisasemaa. Kaik-
ki ehdokkaat on piirien ja puolueen nimettävä. Täl-
tä osin marina jäsenäänestyksestä on turhaa. Siis pii-
rit lopulta valitsevat ja nimittävät.

GALLUPEISTA vielä sen verran, että olen ollut pu-
heenjohtajana noin 17 vuotta ja sinä aikana on ilmes-
tynyt noin 200 Ylen gallupia, muista puhumattakaan. 
Tulokset ovat olleet 0,5 ja 23,0 prosentin välillä. Yh-
delläkään gallupilla ei ole valittu kansanedustajia. Ne 
valitaan vaaleissa.

ENERGIAMME on suunnattava yhteiseen tekemi-
seen ja työhön. Me osaamme ja pystymme, kun vain 
haluamme.

Suomi jäätyy kolmesta kulmasta

HALLITUS epäonnistui budjetissaan täysin. Kään-
ne jäi tekemättä, sitä ei edes yritetty vaan näperreltiin 
oppivelvollisuudesta ja eläke- sekä lapsivähennyksis-
tä.

SUOMI on menettänyt merkittävän osan keinoistaan 
vaikuttaa taloustilanteeseensa. Ukrainan tilanteelle 
emme voi mitään, silti se vaikuttaa meihin kielteises-
ti.  Euroalue on taloudellisesti jäässä. Suomi taantuu, 
eikä kasvua näy. Suuri syy on siinä, että meillä ei ole 
mahdollisuutta vaikuttaa valuuttamme arvoon ja kor-
kotasoon. Niitä keinoja, jotka ovat omissa käsissäm-
me, ei uskalleta käyttää. Energia-, sähkö- ja bensave-
rojen korotukset on peruttava. Vientiteollisuuteen on 
satsattava voimakkaasti. Ydinvoimapäätökset on teh-
tävä.

HALLITUS on ulkoistanut eläkeratkaisun, jättä-
nyt kuntauudistuksen puolitiehen ja SOTE-ratkai-
su on kiinni opposition hyvästä tahdosta. Pää on pen-
saassa hartioita myöten.

EUROERO nousee keskusteluun niin Suomessa kuin 
Saksassakin. Kysymys on siitä, kuka/ketkä eroavat ja 
koska? Nykymuotoinen euro on pakastin, joka jäädyt-
tää kasvun. Euroopan keskuspankki aloittaa rahan-
painamisen, jolla huonokuntoiset pankit ostavat vai-
keuksissa olevien maiden velkakirjoja. Näitä rahoja ei 
käytetä investointeihin tai uusiin työpaikkoihin. Pe-
russuomalaiset pitävät huolta, että euron ongelmia ei 
haudata julkisuudesta.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI
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Tviittuilu ei riitä

Lastensairaalan auttajan merkkipäivä

Soini: Lapsilisien 
leikkaukset peruttava

SOINI piikitteli Stubbin hal-
litusta jatkuvasta ”somette-
lusta”.

 - Ihminen pitää kohdata 
kasvotusten. Siinä ei tviittui-
lu riitä, joka vain ärsyttää, Soi-
ni sivalsi hallitusta, joka nojaa 
Soinin mukaan liiaksi sosiaali-
sen median humuun.

- Somevärkit hiiteen - ihmi-

nen pitää kohdata elävänä. 
Stubbin hallitus takiaispuolu-
eineen on huono! Se on Ka-
taisen ja Stubbin maahanpa-
nijaishallitus, joka ei kykene 
uusiin suuriin päätöksiin. Ka-
tainen lähti, tervemenoa vaan, 
Urpilainen lähetettiin, vihreät 
tekevät lähtöä – ja RKP ei läh-
de kulumallakaan.

- Mutta perussuomalaiset te-
kevät käänteen. Se on mah-
dollista, koska persu ei petä! 
Meistä tulee suurin puolue. 
Saamme eniten kansanedus-
tajia ja vipuvoimaa tavoit-
teidemme ajamiseen. Perus-
suomalaiset on Suomen ja 
suomalaisten puolue, Soini 
muistutti.

SOINILLA riitti Tikkurilan to-
rilla käteltäviä. Ensimmäisek-
si hän kätteli Tikkurilan toril-
la Timo Auvisen, vantaalaisen 
valtuutetun, joka on lahjoit-
tanut koko valtuustouran-
sa kokouspalkkiot hyvän-
tekeväisyyteen: ensin neljä 
vuotta Ilolan koululle, sitten 
seuraavat kahdeksan vuot-
ta leukemiahoitoon. Nykyi-
sen vaalikauden palkkiot hän 
lahjoittaa lastensairaalalle, 
joka saa neljässä vuodessa 20 
000 euroa.

- Hienoa, että lastensairaa-

- On aivan hullua leikata ensin lapsilisiä ja sitten paikata sitä 
joillain vähennyksillä, puheenjohtaja Timo Soini ihmetteli 
hallituksen budjettisäätämistä.

PERUSSUOMALAISET 
kääntävät Suomen suun-
nan, vakuutti puheenjohtaja 
Timo Soini puolueen edus-
kuntaryhmän kesäkokouk-
sessa Vantaalla. Soini muis-
tutti, että perussuomalaiset 
pitävät linjansa, eivätkä käy 
siitä kauppaa.

- Suomeen on saatava hyvä 
käänne. Pidimme lupauk-
semme tukipakettiasioissa, 
ei rahaa ulos, ja tästä syys-
tä emme ole hallitukses-
sa. Meillä on periaatteem-
me, kynnyskysymyksemme 
ja linjamme. Persut eivät per-
settään myy, Soini sanoi ja 
räjäytti salin raikuviin suosi-
onosoituksiin.

Soini muisteli jytkystä ole-
van tuhat päivää. Nyt mie-
titään, mitä on tehty ja mitä 
tehdään sen jälkeen.

- Mitä lupasimme, olem-
me myös tehneet. Voitimme 
eduskuntavaalit omalla po-
liittisella työllämme kansan 
parissa ja omalla linjallam-
me. Rahalla ei vaaleja ratkais-
tu. Se oli johdettu poliittinen 
manööveri, jonka pohjana 
olivat idea, kyky ja halu. Se 
oli koko kansan jytky, Soini 
muisteli.

Eurolinja pitää 
paikkansa

Soini muistutti, kuinka puo-

lueen kriittinen eurolinja on 
pitänyt jatkuvasti paikkansa, 
vaikka aluksi puolue näytti 
olevan kantoineen yksin.

- Me paljastimme takuu- 
ja vakuusharhautuksen. Jul-
kaisimme sen ilmoitukses-
sa Helsingin Sanomissa, eikä 
mikään taho ole osoittanut 
siitä virhettä. Valtiovarain-
ministeriö puolestaan salasi 
asiakirjat lainvastaisesti, Soi-
ni moitti.

Lupaukset pidetään

Soini lupasi yhä pitää kan-
san vaatimia asioita esillä. 
Puolue vaatii jätevesiasetuk-
sen purkamista. Puolue pitää 
myös kiinni tiukasta maahan-
muuttopolitiikasta, joka on 
”rahakysymys”.

Puheenjohtaja vakuut-
ti puolueen pitävän linjan-
sa, jolla tuplattiin europar-
lamenttipaikat ja mentiin 
Suomen valtuustoihin. Puo-
lue muodosti lupaustensa 
mukaisesti EU:n kolmannek-
si suurimman EU-ryhmän ja 
maksimoi vaikutusvaltansa 
Euroopan unionissa. 

- Pidämme linjamme niin 
ydinvoima- kuin homoliitto-
asioissa. Selkäruotomme ei 
ole kaupan, me emme petä it-
seämme, emmekä muita, hän 
linjasi.

Pienituloiset 
nuolevat näppejään

Soini pitää hulluna ajatuk-
sena korvata lapsilisien leik-
kausta verovähennyksellä, 
kuten tuore valtiovarainmi-
nisteri Antti Rinne (sd.) on 
esittänyt. Soini asettuu sa-
moille linjoille kuin entinen 
valtiosihteeri Raimo Sailas, 
joka huomautti Helsingin Sa-
nomien kolumnissa, etteivät 
pienituloisimmat, joita Rinne 
juuri väittää auttavansa, hyö-
dy vähennyksestä euronkaan 
vertaa.

- Juuri näin! Jos et tienaa 
ja maksa veroa, et hyödy vä-
hennyksestäkään, Soini huo-
mauttaa.

- On aivan hullua leikata en-
sin lapsilisiä ja sitten paika-
ta sitä joillain vähennyksillä. 
Ainoa tapa korjata tämä virhe 
on perua koko leikkaus.

Katso Soinin puhe: 
http://uutiset.perussuomalaiset.fi/kategoria/videot/ 

lan kansalaiskeräyksen 30 mil-
joonaa euroa tuli täyteen. Ke-
räys jatkuu kuitenkin vuoteen 
2017 saakka ja toivonkin, että 
keräys tuottaisi mahdollisim-
man paljon niin, että julkiselle 

rahoitukselle kaavailtu osuus 
jäisi pienemmäksi. Julkiseen 
osuuteen on ajateltu 50 mil-
joonaa euroa, Auvinen muis-
tutti.



Poliisi kamppailee kestämisen äärirajoilla, perussuomalaisten 
poliisikansanedustajat varoittavat ja pelkäävät, että kansa ottaa 
kohta oikeuden omiin käsiinsä.
POLIISIEN määrärahojen jatku-
va heikentyminen vaarantaa poliisi-
en työturvallisuuden, estää heitä teke-
mästä työtään kunnolla ja kansalaisia 
saamasta poliisin turvaa varasinkaan 
kasvukeskusten ulkopuolella.

- Tätä ei budjettiriihessä päätetty li-
säleikkausten peruminen vielä muuk-
si muuta, perussuomalaisten poliisi-
kansanedustajat muistuttavat.

Pikkujuttuja ei ilmoiteta

Tom Packalén toimi viisi vuotta 
Helsingin yleisjohtajana ja kertoo ti-
lanteen olleen jo silloin vaikea: teh-
täviä piti laittaa jonoon niin, että kan-
salaiset odottivat partioita pitkäänkin 
tilanteen vakavuudesta riippuen.

- Kauppias saattaa odottaa poliisi-
partiota tuntikausia yhdessä näpis-
täjän kanssa. Moni ei viitsi enää edes 
ilmoittaa tällaisista tapauksista. Hen-
keä uhkaavissa tilanteissa irrotetaan 
voimia muista tehtävistä - mutta maa-
seudulla tämäkään ei onnistu, kun po-
liisi on liian kaukana. Yhä laajempia 
alueita ei maaseudulla edes partioida 
- Lapin eteläpuolellakin- vaikkei ku-
kaan sitä myönnä. Ihmiset tulkitsevat 
lakia kukin tavallaan ja monet ajelevat 
humalassa. Ja vaarallisiin tilanteisiin 
poliisit menevät henkensä kaupalla 
liian pienin voimin, Packalén kertoo.

- Poliisien epätasainen jakautumi-
nen maahan ei ole tasapuolista. Yh-
teiskunnan velvollisuus on tarjota tur-
vallisuuspalvelut. Ihmiset ovat valmiit 
myös maksamaan siitä. Leikkauksista 
tulee vielä kallis lasku.

Tutkintaa mieliala-
lääkkeiden voimalla

Ismo Soukola työskenteli 10 vuot-
ta Espoossa Länsi-Uudenmaan polii-
sissa. Hänen mukaansa juttu, jonka 
tekijä ei löydy helposti, jää herkäs-

ti hyllylle. Ikkunan rikkomisia tai pol-
kupyörävarkauksia ei käytännössä 
tutkita, ellei syyllistä tiedetä valmiiksi. 
Liikennekameroiden kuvista jää moni 
tutkimatta, kuten kaikki moottoripyö-
rät, joiden kuskia ei tunnista ja rekis-
terikilpi näkyy vain takaa.

- Porras nousee yhä vakavampiin jut-
tuihin. Tutkijoilla on myös jumalaton 
kiire tiukkojen määräaikojen takia, 
kun vangitsemispäätös pitää tehdä 
kolmessa päivässä. Huolellisuus voi 
kärsiä niin, että epäilty luikahtaa va-
paalle tutkinnan virheen takia. Tämä 
käy terveyden päälle niin, että mo-
net nuoretkin jaksavat vain mieliala-
lääkkeiden voimalla, Soukola puiste-
lee päätään.

- Uudet määräykset teettävät entis-
tä enemmän paperityötä rikollisten 
oikeusturvan takia ja se on poliisin 
työstä pois. Pykälät jarruttavat monen 
jutun tutkintaa. Pahinta on kasvukes-
kusten ulkopuolella, jossa apu ei ehdi 
paikalle: moniko jaksaa painia viittä-
kään minuuttia henkensä edestä, saa-
ti tuntia? Pelkään, että kansa voi ottaa 
oikeuden omiin käsiinsä, Soukola va-
roittaa.

Vuorotteluvapaalla 
oravanpyörästä pois

Reijo Hongistolle soitetaan viikoit-
tain, että tilanne on kestämätön Ihmi-
set hakevat vuorotteluvapaata pääs-
täkseen oravanpyörästä pois. Kaikkia 
tehtäviä ei voi hoitaa, täytyy ilmoittaa 
kylmästi, ettei poliisi ehdi. Tehtävi-
en määrä kasvaa ja tekijät vähenevät: 
pian kone sakkaa!

- Viikoittain poliisi menee jopa vää-
rälle paikkakunnalle hätäkeskuksen 
virheen vuoksi. Tämä johtuu hätäkes-
kusten karsimisesta, joka on syönyt 
paikallistuntemuksen. Joka kunnassa 
on Kirkko- tai Torikatu, eikä hädässä 
oleva ihminen osaa sanoa aina selväs-

ti, onko Alavus, Alastaro tai Alavieska. 
Sisäministeri Anne Holmlund (kok.) 
sanoi, että yhdelläkin keskuksella sel-
vittäisiin ja tekniikka toimii - mutta 
tekniikka ei korvaa koskaan ihmisen 
tietoja, Hongisto korostaa.

Määräaikaiset pois 
rahojen loputtua

Eduskuntaan Jussi Halla-ahon ti-
lalle noussut Mika Raatikainen työs-
kenteli viime talven ulkomaalaishal-
linnon yksikössä, joka pani toimeen 
ulkomaalaisten karkotuksia. Määräai-
kaisten sopimuksia ei jatkettu rahojen 
loppumisen vuoksi: moni nuori polii-
si ja kokenutkin toimistosihteeri sai 
lähteä ilman, että työ olisi vähentynyt 
tai työntekijöitä olisi ollut liikaa. Lu-
pahallinto tekee paljon paperityötä ja 
sekin vaatii tekijänsä.

- Nyt työ jää entistä harvempien har-
teille ja se rasittaa tunnollisia työn-
tekijöitämme, sillä työ vaatii aikansa, 
eikä sitä voi tehdä huonosti. Jos yksi-
kön työvoimaa lisättäisiin ja käsittely-
ajat nopeutuisivat, siitä säästäisi koko 
yhteiskunta, Raatikainen korostaa.

Valtiovarainministeri Antti Rinne 
(sd.) koetti leikata poliisien määrära-
hoja vielä kuudella miljoonalla eurol-
la, mikä peruttiin budjettiriihessä. Pe-
russuomalaiset päättivät edellisenä 
päivänä jättää asiasta välikysymyksen. 
Sillä pyrittiin luomaan painetta bud-
jettineuvotteluihin, mikä onnistui. Pe-
russuomalaisten mielestä määräraho-
ja täytyy lisätä vähintään sen verran, 
kuin valtiovarainministeriö esitti nii-
tä vähennettäväksi.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN

PS P O L I T I I K K A
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Turvattomuus lisääntyy maaseudulla

Poliisi 
ei ehdi enää 
kaikkialle

Reijo Hongisto

Ismo Soukola

Tom Packalén
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SUOMEN Poliisijärjestöjen Liiton mu-
kaan poliisien määrä vähenee rajusti 
säästöjen vuoksi. Lähivuosina poliisis-
ta katoaa jopa 400 henkilötyövuotta.

Esimerkiksi Helsingin poliisilaitok-
selta katoaa vuoden loppuun men-
nessä 60-70 poliisin virkaa. Määräai-
kaisia työsuhteita ei enää jatketa eikä 
eläkkeelle jäävien poliisien tilalle pal-
kata uusia työntekijöitä. 

- Vähennykset vaikuttavat väkisin-
kin kaikkeen, mutta määräaikaisista 
henkilöistä on valtaosa tällä hetkel-
lä poliisin perustoiminnoissa eli kent-
tä- ja hälytystoiminnassa, tutkinnassa 
ja lupahallinnossa. Lupahallinnossa 
viiveet tulevat kasvamaan jonkin ver-
ran. Tietyistä asioista kuitenkin pyri-

tään viimeiseen asti pitämään kiinni. 
Hälytystehtävät suoritetaan ajallaan, 
ja siinä pidetään henkilöitä niin pal-
jon kuin pystytään, Helsingin poliisi-
laitoksen apulaispoliisipäällikkö Ilkka 
Koskimäki sanoi Ylen haastattelussa.

Koskimäen mukaan tilanne on va-
kava ja hän jakaa tavallisten kansa-
laisten huolen poliisien määrän vä-
hentämisestä.

- Totta kai tämä on asia, josta on 
syytä olla huolissaan. Kokonaishen-
kilöstömäärä on suhteessa vähen-
nykseen kohtalaisen suuri. Mutta jos 
tämä suuntaus jatkuu, niin totta kai 
se jossain vaiheessa vaikuttaa myös 
kansalaisten turvallisuuteen.

Poliisien määrä 
vähenee rajusti 

Ilmoittaudu ehdokkaaksi 
seurakuntavaaleihin
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit 
lähestyvät. Vaaleissa valittavat seurakuntien luottamus-
henkilöt päättävät mm. siitä, mitä seurakuntarakenne-
uudistus paikallisella tasolla tarkoittaa.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit järjestetään syksyllä 2014. 
Äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. 
Ennakkoäänestys on 27.-31.10. ja vaalipäivä 9.11. 

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan toimintaa ohjaavat kirkkovaltuus-
ton ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, 
toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto 
johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa. 

Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla 
valitaan jäsenet: seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä 
yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaale-
ja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama ehdokas voi olla ehdolla molemmissa 
vaaleissa tai vain toisessa. Ehdokkaana ei voi olla oman seurakunnan työntekijä.

  Asetu ehdolle 

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka täyttää 18 vuotta vii-
meistään 9.11.2014, on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2014, antaa kirjal-
lisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta ja on kristillisestä vakaumuk-
sestaan tunnettu. Vaaleissa ehdokkaan saamat äänet lasketaan ehdokaslistan 
yhteiseen äänimäärään. Eri ehdokasryhmät saavat valtuustopaikkoja saamansa 
kokonaisäänimäärän mukaan. Vastaava vaalitapa on käytössä kunnallisissa ja val-
tiollisissa vaaleissa. 

  Valitsijayhdistys asettaa ehdokaslistan 

Valitsijayhdistyksen voi perustaa vähintään 10 äänioikeutettua seurakun-
nan jäsentä. Perustamisasiakirjan allekirjoittajista nimetään yhdistyksen asia-
mies ja varamies, jotka eivät ole valitsijayhdistyksen ehdokkaina eivätkä seura-
kunnan vaalilautakunnan jäseniä. Muut valitsijayhdistyksen perustajat voivat olla 
myös ehdokkaina. Viralliset lomakkeet voi tulostaa netistä sivuilta www.seura-
kuntavaalit.fi, tai noutaa oman seurakunnan kirkkoherranvirastosta / seurakun-
tatoimistosta. Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan 
allekirjoittama kirjallinen suostumus tulee toimittaa kirkkoherranvirastoon vii-
meistään 15.9.2014 klo 16.00 mennessä. 

  Luottamushenkilöillä on seurakunnassa todellista valtaa 

Seurakuntien elämään heijastuu kuntakentän murros. Vaaleissa valittavat seu-
rakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, mitä seurakuntarakenneuudis-
tus paikallisella tasolla tarkoittaa. Tarvitsemme hyviä luottamushenkilöitä. Perus-
suomalaisia. Vaalit ovat paikalliset ja hoidetaan paikallisten toimijoiden voimin. 
Puoluetunnusten käyttö on sallittua ja toivottua. Perussuomalainen vaihtoehto 
kannattaa esittää kaikissa seurakunnissa. Perussuomalaisia äänestetään aina, kun 
tarjoamme siihen mahdollisuuden. 

Lisätietoja: www.seurakuntavaalit.fi
Projektijohtaja Ossi Sandvik: 
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi tai p. 0400 926 908
Järjestösihteeri Niilo Kärki: 
niilo.karki@perussuomalaiset.fi tai p. 040 647 2331 

Mika Raatikainen
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PS I H M I S E T

Kun padasjokelainen Maria Jokinen vuonna 2012 
tilasi porakaivon lahtelaiselta rakennusalan yri-
tykseltä, ei hänellä ollut aavistustakaan, miten 
suuriin ongelmiin hän tuon yhden kohtalokkaan 
puhelinsoiton vuoksi vielä joutuisi.

VUONNA 1994 Padasjoel-
le muuttanut Maria Joki-
nen sai vuonna 2007 omis-
tukseensa testamentin kautta 
36,8 hehtaarin suuruisen, 
noin kolmen miljoonan eu-
ron arvoisen maatilan Maa-
keskestä, Päijänteen rannal-
ta. Maatilalla oli jo valmiina 
kahdeksan mökkiä, yhdek-
sännen Jokinen rakensi itse 
ja teetti siihen lahtelaisel-
ta porakaivoyrittäjältä tilaa-
mansa porakaivon helmi-
kuussa 2012.

Kaivovedessä oli kuiten-
kin jotain vikaa, sillä se oli ai-
van harmaata. Saman tien 
Jokinen soitti porakaivoyrit-
täjälle, joka neuvoi juoksut-
tamaan vettä monta tuntia 
päivässä. Tästä ei kuitenkaan 
ollut apua, joten lopulta Jo-
kinen lähetti yrittäjälle vesi-
näytteen. Näytteen johdosta 
porakaivoyrittäjä lähetti mie-
hen laittamaan kaivoon pa-
rin kympin rautakauppasuo-
dattimen, joka ei kuitenkaan 
korjannut vikaa.

- Laitoin vesinäytteen myös 
terveystarkastajalle, joka ei 
antanut kaivovedelle käyttö-
lupaa, sillä vedessä oli aivan 
liikaa humusta. Se oli pin-
tavettä - kuravettä, Jokinen 
kertoo.

Konkurssi tuli 
puun takaa

Porakaivoyrittäjä ei vikaa 
useista pyynnöistä huolimat-
ta suostunut korjaamaan, 
mutta 10 360 euron suurui-
sen laskun kuitenkin lähetti. 
Jokinen ei halunnut käyttö-
kelvottomasta kaivosta mak-
saa. Kolmen laskun jälkeen 

miljoonan 
euron 
porakaivo3

porakaivoyrittäjä haki Jokista 
yllättäen konkurssiin.

- Käräjillä asian olisi pitä-
nyt olla aivan läpihuutojuttu, 
sillä tietenkään viallista tuo-
tetta ei asiakkaan tarvitse hy-
väksyä. Minun ei olisi tarvin-
nut muuta tehdä kuin sanoa,    
etten suostu laskua maksa-
maan. Mutta jostain syystä 
avukseni palkkaamani asian-
ajaja meni tietämättäni kärä-
jätuomarin ja porakaivoyrit-
täjän kanssa sopimaan, että 
olen muka laskun hyväksy-
nyt. 

Jokisen tietämättä myös 
konkurssiasia maksamatto-
man laskun takia eteni.
Konkurssi astui voimaan 
1.11.2012. Jokiselle asia selvi-
si vasta jälkikäteen, kun oli jo 
liian myöhäistä reagoida.

Vaikeudet jatkuvat

Niinpä Jokinen lähti hake-
maan konkurssin purkamista 
oikeusteitse. Käräjille haas-

tettiin joulukuussa 2013 po-
rakaivoyritys, Jokista edus-
tanut asianajaja ja Jokisen 
konkurssipesän hoitaja. Päi-
jät-Hämeen käräjäoikeus 
päätyi tuomioon, että oikeu-
denkäyntiavustaja olennaisel-
la tavalla laiminlöi velvolli-
suutensa valvoa päämiehensä 
etua sillä seurauksella, että 
menettely johti Jokisen kon-
kurssiin asettamiseen. Kärä-
jäoikeuden ratkaisun mukaan 
asianajajalla ei siten ollut oi-
keutta toimeksiantosopimuk-
sen perusteella vaatimaansa 
palkkioon. Asianajaja ei ollut 
tuomioon tyytyväinen, joten 
uutta ratkaisua haetaan myö-
hemmin hovioikeudesta.

Käräjäoikeus päätyi myös 
pesänhoitajan vaihtami-
seen pesänhoitajan vastustet-
tua konkurssipesän myymis-
tä osissa siitä huolimatta, että 
osissa myymällä kauppahinta 
olisi parempi. Tätä pidettiin 
tärkeänä lähtökohtana velal-
lisen oikeusturvan kannalta.

- Miten kymppitonnin laskulla voidaan hakea kolmen
miljoonan euron omaisuus konkurssiin? Maria Jokinen 
ihmettelee.
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- Pesänhoitaja on omilla toi-
millaan aiheuttanut paljon 
vahinkoa muun muassa hää-
tämällä vuokralaiset pois mö-
keistään ja myymällä pesän 
omaisuutta pois polkuhin-
taan. Tällä hetkellä minul-
le on koitunut jo ainakin puo-
len miljoonan euron tappiot 
ja yhä edelleen omaisuuttani 
myydään siellä polkuhintaan, 
vaikka pesänhoitaja saatiin-
kin vaihdettua, Jokinen ker-
too tuohtuneena.

Uskomaton juttu

Oikeudenkäynnissä Jokisel-
la oli myös kaksi asiantunti-
jatodistajaa, pohjavesitutki-
ja Lauri Pönkkä Geo-Hydro 
Oy:stä ja Suomen suurimman 
porakaivofirman toimitus-
johtajana 25 vuoden ajan toi-
minut Kalevi Hautakangas. 
Kaivosta otetussa videotal-
lenteessa näkyy muun muas-
sa miten vesi vaahtoaa ja on 
harmaata. Pari kolme metriä 
putken alapuolella on valtava 
ruhje, josta likainen pintavesi 
vuotaa kaivoveteen. 

Todistaja Hautakankaan 
mukaan maaputkea ei ollut 
viety tarpeeksi syvälle kal-
lioon, kalliossa näkyy hal-
keamia ja putki on todennä-
köisesti haljennut. Todistaja 
Pönkän mukaan kaivon po-
raaminen syvemmälle kuin 

sataan metriin oli tarpeetonta 
rahastusta, sillä tutkimustie-
don perusteella vesi kallios-
sa tulee pääosin 0-50 metrin 
syvyydeltä. Veden kloridipi-
toisuus osoittaa, että kaivo 
porattiin liian syvälle ja pää-
dyttiin ns. vanhaan veteen 
merenpinnan alapuolelle.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus 
ei kuitenkaan pitänyt todis-
teita ja niiden tueksi otettua 
videokuvaa riittävänä näyttö-
nä porakaivon viallisuudesta, 
joten konkurssi jäi voimaan. 
Niin tämäkin asia eteni hovi-
oikeuteen.

Itä-Suomen hovioikeus pää-
tyi tuomiossaan 30.7.2014 sa-
malle kannalle kuin Päi-
jät-Hämeen käräjäoikeus 
aiemmin. Todistajalausuntoja 
ja videokuvaa ei pidetty riit-
tävänä näyttönä porakaivon 
viallisuudesta, eikä yhtiö ole 
vastuussa veden laadusta, jos 
ongelmat johtuvat luonnon-
olosuhteista tai maaperästä.

- Tämä on kokonaisuudes-
saan niin uskomaton juttu, 
että on vaikea kuvitella että 
tällaista voi Suomessa tapah-
tua. Miten kymppitonnin las-
kulla voidaan hakea kolmen 
miljoonan euron omaisuus 
konkurssiin? Jokinen ihmet-
telee.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Taustalla yksi Jokisen mökeistä.

Veden laatua yritettiin turhaan korjata suodattimella.

- Kaivovesi 
oli aivan 
harmaata. Se 
oli kuravet-
tä, Jokinen 
kertoo. 
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Turvapaikanhakijoiksi hakeutuu henkilöitä eri 
kriisien molemmilta puolilta ja nämä jännitteet 
saattavat nousta pintaan myös Suomen vastaan-
ottokeskuksissa.
EUROPARLAMENTAA-
RIKKO Jussi Halla-aho sa-
noo, että Pohjoismaat - mu-
kana Suomi - noudattavat 
hyvin liberaalia politiikkaa 
turvapaikanhakijoiden oles-
kelulupien, perheenyhdistä-
misen ja maasta poistamisen 
osalta. 

- Lisäksi rikoksista annetut 
rangaistukset ovat lieviä ja 
sosiaaliset etuisuudet avokä-
tisiä, Halla-aho huomauttaa.

Halla-ahon mukaan käy-
täntö on johtanut siihen, että 
terroristiseen toimintaan ja 
sotatoimiin osallistuvat hen-
kilöt käyttävät Pohjoismaita 
lepo-, rekrytointi- ja varain-
keruualueena.

- Jo se, että ihmiset matkus-
televat ja lomailevat alueil-
la, joista he oman kertoman-
sa mukaan ovat henkensä 
kaupalla paenneet, on pil-
kantekoa suomalaista ve-
ronmaksajaa kohtaan. Vielä 
röyhkeämpää on käyttää Suo-
mea taistelutoiminnan ja ji-
hadismin tukikohtana. Myös 
Suomen sisäinen turvallisuus 
vaarantuu, kun kehitysmai-
den konfliktit tuodaan tänne 
ja nuoret miehet omaksuvat 

fanaattisia aatteita sota-alu-
eilla.

Oleskeluluvat pois 
jihad-matkailijoilta

Halla-ahon mielestä huma-
nitaarisin perustein myön-
netyt oleskeluluvat tuli-
si automaattisesti peruuttaa 
henkilöiltä, jotka itse pitävät 
lähtömaataan riittävän tur-
vallisena matkailukohteena. 

- Norjassa keskustellaan 
parhaillaan mahdollisuuksis-
ta peruuttaa kansalaisuus ji-
had-matkailijoilta. Samaa pi-
täisi harkita myös meillä. 
Terrorismiin ja sotarikoksiin 
syyllistyneet tulee myös aset-
taa oikeudelliseen vastuuseen 
heidän palatessaan Suomeen, 
Halla-aho vaatii.

Vastaanotto-
keskukset täynnä 
nuoria miehiä

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Teuvo Hakkarai-
nen ihmettelee, miksi paljon 
puhuttu tasa-arvo ei  toteu-
du suomalaisissa vastaanot-

tokeskuksissa. 
- Meillä uutisoidaan kriisi-

alueen kärsivistä naisista ja 
lapsista. Vastaanottokeskuk-
sissamme on kuitenkin vain 
pääosin nuoria miehiä.

- Yrityksiin halutaan tasa-
arvokiintiöitä, mutta todel-
lisissa hädänalaisissa oloissa 
olevia naisia ja lapsia ei aute-
ta. Suomessa oleva viherva-
semmisto on terroristin apu-
käsi. Se tukee salakavalasti 
tämän kaltaista toimintaa, 
Hakkarainen sivaltaa.

 Hakkarainen luonnehtii 
vastaanottokeskuksia terro-
ristien lomakohteiksi.

- Tilanne on se, että ter-
roristit tulevat tänne le-
päämään ja lähtevät sitten 
Suomen sosiaaliturvan siivit-
tämänä takaisin maailmalle.

Ohjeet terrorin 
tunnistamiseksi 
puuttuvat

Kiristyneen turvallisuusti-
lanteen ja siihen nivoutunei-
den terrorisolujen leviämisen 
uskoisi olevan myös suoma-
laisten vastaanottokeskusten 

huolenaihe. Joutsenon vas-
taanottokeskuksen johtaja 
Jari Kähkönen kertoo, ettei 
mitään erillisiä turvatoimia 
tai ohjeita terrorin tunnis-
tamiseen ole kuitenkaan an-
nettu.

Marraskuussa 2013 Suo-
messa oli 14 turvapaikanha-
kijoiden vastaanottokeskusta 
ja yhteensä 20 toimipistet-
tä. Keskusten lukumäärä 
riippuu hakijoiden määräs-
tä. Vastaanottotoimintaa oh-
jaa Suomessa sisäministeriön 
alainen Maahanmuuttovi-
rasto.

Olisiko vastaanottokeskuk-
sessa helpompi toimia, jos 
keskukset saisivat selkeät oh-
jeet terrorin tunnistamista 
varten?

- Ohjeistus on yleensä aina 
paikallaan, Kähkönen myön-
tää.

Asiakkaita konfliktin 
molemmilta puolilta

Kähkösen mukaan maail-
malla olevat kriisit voivat vä-
lillisesti heijastua vastaanot-
tokeskuksen arkeen. Hänen 
mukaansa Joutsenon vas-
taanottokeskuksessa on ol-
lut sen 24-vuotisen historian 
varrella asiakkaita konfliktien 
molemmilta puolilta, kuten 
Balkanin ja Irakin alueelta.

- Turvapaikanhakijoiksi ha-
keutuu henkilöitä eri kriisi-
en molemmilta puolilta ja on 

PERUSSUOMALAISTEN 2. varapu-
heenjohtaja, kansanedustaja Han-
na Mäntylä on pettynyt hallituksen 
budjettiriihen antiin. Mäntylän mu-
kaan alueellinen ja sosiaalinen oikeu-
denmukaisuus sekä kyky pitkäjäntei-
siin talouden kannalta merkittäviin 
päätöksiin jäivät jälleen kerran uupu-
maan.

- Lapsilisiin kehitetty kompensaatio-

malli on suuri kupla. Se on vain uusi 
määräaikainen järjestelmä, joka luul-
tavimmin lisää vain kustannuksia, ja 
jolla ei ole mitään merkitystä ihmis-
ten arjessa selviämisen helpottami-
seen. Surullisinta on, ettei se edes kos-
ke kaikista pienituloisimpia perheitä. 
Sama koskee eläkeläisille annettavaa 
verohelpotusta. Sen vaikutus - arviolta 
huimat 7 euroa - on pelkkä vitsi, kun 

elinkustannukset kasvavat moninker-
taisesti, Mäntylä lataa.

- On vaikea ymmärtää kuinka hallitus 
kehtaa puhua itsestään suomalaisten 
hyvinvoinnin tukijoina hymyssä suin, 
kun tehdään vain kurjistamistoimia 
joilla lisätään köyhyyden kasvua. Tämä 
hallitus on täysin pihalla tavallisten ih-
misten arjesta.

Eläkeläisille 7 euroa

mahdollista, että nämä jän-
nitteet saattavat jollain ta-
solla nousta pintaan myös 
vastaanottokeskuksissa, Käh-
könen tarkentaa. 

 
Turvallisuutta 
tarkkaillaan 

 
Kähkösen mukaan tähän 

mennessä Joutsenossa ei ole 
mitään suurempia kähinöitä 
syntynyt.

- Vastaanottokeskuksen asi-
akkaille korostetaan heti 
alussa, että he ovat täällä 
Suomen lakien alaisina ja mi-
tään provokaatioita puoleen 
tai toiseen ei sallita.  Lisäksi 
korostamme, että Suomessa 

PS P O L I T I I K K A

Ovatko vastaanotto-
keskukset terroristien 
lomakohteita?

Joutsenon vas-
taanottokeskuk-
sessa on toistai-
seksi vältytty 
turvapaikanha-
kijoiden yhteen-
otoilta.
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EDUSKUNNAN maa- ja metsäta-
lousvaliokunnan perussuomalai-
set jäsenet, kansanedustajat Lauri 
Heikkilä, Reijo Hongisto ja Pirk-
ko Mattila ovat huolissaan suo-
malaisten maatilojen tulevaisuu-
desta.

- Suomesta katoaa vuosittain 
jopa tuhansia maatiloja. Samaan 

aikaan elintarvikekauppataseem-
me on jo kolmisen miljardia nega-
tiivinen. Tuontimme on merikul-
jetusten varassa. Kriisi Itämerellä 
voi vaikuttaa äkkiarvaamatta ja 
merkittävästi huoltovarmuuteen 
juuri elintarvikkeiden kohdalla. 
Kun mukaan otetaan rikkidirektii-
vin vaikutukset rahteihin, on tule-

vaisuudessa syytä olla huolissaan 
jopa ruokaköyhyydestä, kolmikko 
huomauttaa.

Kolmikko haastaa hallituksen te-
kemään isänmaallisempaa maata-
louspolitiikkaa ja julkisen sektorin 
tekemään hankinnoissa strategi-
set linjaukset, joilla ruoka hanki-
taan läheltä.

- Katsomme, että perunoille ja 
lihalle tulee laittaa hankintakri-
teerit, joiden perusteella se han-
kitaan lähialueelta. Verotulojen 
ja yrittäjyyden tukemisen kaut-
ta hyöty tulee paikalliselle ja alue-
taloudelle. Läheltä hankitut ko-
timaiset, puhtaat elintarvikkeet 
tukevat ruokaterveyttä. 

TURVAPAIKANHAKIJA pää-
tyy vastaanottokeskukseen 
sen jälkeen, kun hän on teh-
nyt turvapaikkahakemuk-
sen poliisilaitoksella. Poliisi 
ilmoittaa uudesta turvapai-
kanhakijasta vastaanottokes-
kukseen, joka huolehtii uu-
den hakijan vastaanotosta ja 
majoituksesta. 

Hakija saa keskuksessa oh-
jaajien järjestämänä tulkin 
välityksellä tietoa muun mu-
assa vastaanottokeskuksessa 

asumisesta, toimeentulotu-
kiasioista ja turvapaikkapro-
sessista.  

Vastaanottokeskuksessa 
turvapaikanhakijoille järjes-
tetään työ- ja opintotoimin-
taa sekä lapsille mahdollisuus 
koulunkäyntiin. Turvapaikan-
hakijoilla on oikeus hakea 
ja tehdä töitä oleskeltuaan 
maassa kolme kuukautta. 

(Lähde: Maahanmuuttovi-
rasto)

SUOMI johtaa koko maailman kär-
kitilastoa hyvin kyseenalaisessa kil-
pasarjassa. Uutistoimisto CNN verta-
si eri maiden muslimiväestön määrää 
Syyriaan lähteneiden jihad-taistelijoi-
den määrään. Suurimmat jihadistien 
viejämaat muslimiväestön kokoon 
suhteutettuna ovat: Suomi, Irlanti 
ja Australia, Tanska ja Belgia - kaikki 
vauraita länsimaita.

Suomen 42 000 muslimista on vä-
hintään 30 lähtenyt sotimaan Syy-
riaan, CNN kertoo. Tämä tarkoittaa 
yhtä henkilöä 1 400:sta.

Esimerkiksi Kanadassa asuvien 
muslimien taisteluinto on huomat-

tavasti vähäisempää kuin Suomes-
sa asuvien. Miljoonan kanadalaisen 
muslimin joukosta on Syyriaa kohti 
lähtenyt kolmisenkymmentä jihadis-
tia. Innostus on vain kahdeskymme-
nesosa suomalaisten vastaavasta.

Vielä harvemmin Syyriaa kohti läh-
detään Indonesiasta. Vaikka Indone-
siassa on 200 miljoonan muslimin 
väestö, on Syyriassa sotimisesta in-
nostunut suunnilleen samansuurui-
nen määrä henkilöitä kuin Suomessa 
(30-50 henkilöä). Sotaan lähtenei-
den suhdeluku on yksi viidestä mil-
joonasta.

Kuka tuottaa ruuan tulevaisuudessa?

Miten vastaanotto-
keskus toimii?

Suomesta eniten jihadisteja 
sotimaan maailmalle

on uskonvapaus ja että maa 
on sukupuolten välillä tasa-
arvoinen, hän lisää.

Vastaanottokeskukset ovat 
vastuussa sekä siellä asuvien 
turvapaikanhakijoiden että 
työntekijöiden ja kiinteistön 
turvallisuudesta.

- Turvallisuusasioista huo-
lehtiminen on vastaanotto-
keskuksille arkipäivää. Ar-
kisesti keskitymme palo- ja 
asumisturvallisuudesta pe-
rusturvallisuudesta huolehti-
miseen, Kähkönen kertoo.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT LEHTIKUVA

Ovatko vastaanotto-
keskukset terroristien 
lomakohteita?

Terroristijärjestä Isis 
teloitti amerikkalaistoi-
mittaja James Foleyn ja 
julkaisi videon julmasta 
mestauksesta.
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Työnantaja voi saada palkkatukea työttömän työn-
hakijan palkkaukseen, kun henkilön työllistymistä 
vaikeuttaa esimerkiksi pitkä työttömyys, ammatti-
taidon puute, vamma tai sairaus.
TYÖ- ja elinkeinoministeriö 
on muuttamassa palkkatuki-
järjestelmää nykyistä yksin-
kertaisemmaksi. Tavoitteena 
on myös työnantajien yh-
denvertaisuuden lisääminen 
ja työttömien saattaminen 
yhdenvertaiseen asemaan. 

Hallituksen rakennepoliit-
tisessa ohjelmassa on sovittu, 
että palkkatukijärjestelmää 
yksinkertaistetaan ja työn-
antajien hallinnollista taak-
kaa kevennetään palkkatuen 
haku- ja maksatusmenette-
lyn osalta. 

- Koska prosentuaalinen 
palkkatuki on kaikille työn-
antajille samansuuruinen, 
työnantajien yhdenvertaisuus 
paranee ja kilpailuneutrali-
teetti tulee aiempaa parem-
min otetuksi huomioon. Li-
säksi työttömyyden keston 
perusteella määräytyvä tu-
kitaso ja tuen enimmäiskes-
to yhdenmukaistuvat, kertoo 
ylitarkastaja Kirsti Haapa-
aho työ- ja elinkeinoministe-
riöstä. 

Muutoksia palkkatuen 
määrään 

Haapa-ahon mukaan palk-
katuki muuttuu prosenttipe-
rusteiseksi siten, että työn-
antajalle maksetaan tukea 
palkkauskustannuksiin 30, 40 
tai 50 prosenttia. 

- Tuen määrä on korkeam-
pi ja tuen enimmäiskesto sitä 
pidempi, mitä pidempään 
henkilö on ollut työttömänä, 
Haapa-aho sanoo.

Tukea maksetaan 30 pro-
senttia palkkauskustannuk-
sista enintään puolen vuoden 
ajan, jos työttömyys on kestä-
nyt alle vuoden. Mikäli työt-
tömyys on kestänyt vähintään 
12 kuukautta, mutta alle kak-
si vuotta, niin tukea voidaan 
myöntää 40 prosenttia kor-
keintaan vuoden ajaksi. Jos 
työttömyys on kestänyt yli 
kaksi vuotta, tuen määrä on 
50 prosenttia palkkauskus-
tannuksista enintään 12 kuu-
kauden ajan.

- Jos palkattavalla on vam-
ma tai sairaus, joka pysyvästi 
alentaa tuottavuutta tarjolla 
olevassa työtehtävässä, palk-
katuen määrä on 50 prosent-
tia palkkauskustannuksista ja 
sitä voidaan myöntää kerral-
laan enintään kahdeksi vuo-
deksi. 

Työllistettävän 
jäähyaika pitenee

Palkkatukijakson päät-
tymisen jälkeistä jäähyai-
kaa aiotaan pidentää viides-
tä kuukaudesta kymmeneen 
kuukauteen. Tukijakson lo-
puttua, henkilöä ei voida uu-
delleen työllistää palkkatu-

ella ennen kuin jäähyaika on 
kulunut. 

Jäähyaikaa ei kuitenkaan 
edellytetä, jos palkkatuki 
myönnetään osatyökykyisen 
tai pitkäaikaissairaan palk-
kaamiseen, eikä myöskään, 
jos tuella palkattava on yli 
60-vuotias ja ollut vähintään 
vuoden yhtäjaksoisesti työt-
tömänä.

– Nykyinen viiden kuukau-
den jäähyaika on niin lyhyt, 
ettei henkilön tuottavuus ale-
ne siinä ajassa. Palkkatuki on 
tarkoitettu tilapäiseksi tueksi 
ja sen myöntäminen edellyt-
tää aina tuottavuuden alene-
maa, Haapa-aho sanoo.

Esityksessä tullaan Haapa-
ahon mukaan ehdottamaan 
uudenlaista tarkastelua ja ta-
karajaa. Mikäli enimmäisai-
ka ei ole täyttynyt, keston las-
kenta aloitetaan aina alusta 
sen jälkeen kun 24 kuukautta 
on kulunut viimeisen palkka-
tukijakson päättymisestä. 

– Tämä on selkeä parannus 

PS P O L I T I I K K A

nykytilanteeseen, jossa use-
an vuoden takainen palkkatu-
kijakso voi vaikuttaa siihen, 
kuinka pitkäksi ajaksi tukea 
voidaan nyt myöntää, Haapa-
aho huomauttaa. 

Työ- ja elinkeinoministe-
riön mukaan viime vuonna 
palkkatuella oli keskimäärin 
26 000 henkilöä. Rahaa nii-
hin kului noin 244 miljoo-
naa euroa. Ministeriö arvioi, 
että ensi vuoden talousarvion 
määrärahasta palkkatukiin 
käytetään 223 miljoonaa. 

Hallituksen esitys palkka-
tukijärjestelmän uudistami-
seksi on tarkoitus antaa edus-
kunnalle syyskuun aikana ja 
uusien säännösten on tarkoi-
tus tulla voimaan ensi vuo-
den alusta. 

Yrittäjä: Palkkatuki ei 
auta riittävästi

Televisio-ohjelmia valmis-
tava Cutline Oy on yksi palk-
katukea saavista yrityksistä. 
Jyväskyläläinen tuotanto-
yhtiö piti yritystoiminnasta 
hengähdystaukoa kaksi vuot-
ta ja käynnisti toimintansa 
uudelleen alkuvuodesta. Nel-
jän hengen yritys palkkasi ri-
veihinsä palkkatuen avulla 
yhden uuden työntekijän. 

- Ei olisi pystytty ottamaan 
uutta kaveria töihin ilman tu-
kea, sillä palkkaaminen on si-

vukuluineen kallista, Cutline 
Oy:n tuottaja Teppo Haa-
pasalo kertoo.

Yritys saa palkkatukea noin 
tuhat euroa kuukaudessa 
vuoden ajan. Haapasalo on 
palkkatukeen tyytyväinen, 
mutta toivoo, että yrityksen 
pakolliset kulut olisivat pie-
nemmät toiminnan alkuvai-
heessa. 

- Palkkatuki madaltaa kyn-
nystä työntekijän palkkaa-
miseen. Mikäli valtio tuki-
si pk-yrityksiä enemmän, niin 
voisimme palkata lisää väkeä, 
Haapasalo sanoo. 

Haapasalon mukaan palk-
katuen hakeminen sujui koh-
tuullisen kivuttomasti. 

Pienin tuki 700 euroa 
kuukaudessa

Työvoimahallinnosta ker-
rotaan, että se on vähentänyt 
tuen haku- ja maksatusme-
nettelyyn liittyvää byrokra-
tiaa viimeisen parin vuoden 
aikana. Byrokratiaa ei kuiten-
kaan voida poistaa kokonaan, 
sillä julkiseen tukeen liittyy 
aina valvontaa. 

- Liitteiden määrä on pie-
nentynyt olemattomiin. Meil-
le riittää huolellisesti täytetty 
hakemus, sillä voimme tar-
kastella yrityksen tiedot mui-
ta reittejä pitkin, kertoo pal-
velujohtaja Minna Heino 

YLE Uutisten kannatusmitta-
uksen perusteella näyttää siltä, 
että perussuomalaisten kesällä 
laskusuunnassa ollut kannatus 
on nyt taittunut nousuun. Kas-
vua oli 0,7 prosenttia, mikä te-
kee elokuun kannatukseksi 17,1 
prosenttia. Kannatustaan paran-
sivat myös keskusta (21,3 pro-

senttia) ja demarit (15,8 pro-
senttia). Keskusta ohitti niukasti 
laskusuunnassa olevan kokoo-
muksen (21,2 prosenttia), ja de-
marienkin pitkään pohjamudis-
sa rypenyt kannatus palasi viime 
kevään lukuihin. 

Lähes kaikki muut puolueet 
menettivät kannatustaan kris-

tillisdemokraatteja lukuun ot-
tamatta, joka pysyi 3,4 prosen-
tissa. Suurin pudottaja oli tällä 
kertaa vasemmistoliitto (8,2 pro-
senttia, muutosta -1,1 prosent-
tiyksikköä).

Perussuomalaisten kannatus nousussa
Saat mitä tilaat!

Työllistääkö 
palkkatuki?

26 000 
tukityöllistettyä

244 000 000
euroa
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Työttömät epäilevät 
palkkatukiuudistusta 

Mitä on palkkatuki?

TYÖTTÖMIEN Valtakunnal-
linen Yhteistoimintajärjestö 
TVY ry on huolissaan palkka-
tukiesityksestä, sillä sen mie-
lestä muutokset heikentävät 
järjestöjen ja yritysten mah-
dollisuuksia työllistää pitkäai-
kaistyöttömiä ja osatyökykyi-
siä ihmisiä. 

- Tukityöllistämisen vähe-
nee radikaalisti, jos kolman-
nen sektorin tukea vähen-
netään. Näyttää siltä, että 
meidän tukia lohkaistaan yri-
tysten käyttöön, Suolahden 
Työttömien työnohjaaja Sirpa 
Martins sanoo. 

TVY on todennut työ- ja 
elinkeinoministeriölle jättä-
mässään lausunnossa, että 
hallitus lisää köyhyyttä kun 
esityksen mukaan tuen taso 
tippuu yleishyödyllisissä jär-
jestöissä matalapalkka-aloilla. 

Jäähysäännön kiristäminen 
ei tue järjestön näkemyksen 
mukaan työllistämistä. Sen si-
jaan TVY:n mielestä parem-
pi lähtökohta olisi ylläpitää 
työntekijöiden työllistymis-
tä siten, että tuetaan pitkä-
kestoisesti niin kauan, kun-
nes avoimilta työmarkkinoilta 
löytyy parempia työpaikkoja. 

TYÖNANTAJA voi saada palk-
katukea työttömän työnhaki-
jan palkkaukseen, kun henki-
lön työllistymistä vaikeuttaa 
esimerkiksi pitkä työttömyys, 
ammattitaidon puute, vam-
ma tai sairaus.

Jos henkilön työttömyys 
on kestänyt yli kaksi vuot-
ta, tuen määrä on 50 % palk-
kauskustannuksista enintään 
12 kuukauden ajan, ja sen jäl-
keen toiselta 12 kuukaudel-
ta 30 %. Toisin sanoen 50 %:n 
palkkauskustannukset korva-
taan joko a) henkilön työttö-
myyden keston perusteella 
eli henkilö on ollut vähintään 
24 kk työtön edellisen 28 
kk:n ajan tai 2) henkilön vam-
man tai sairauden perusteella 
(pysyvä/pysyväisluonteinen 
vamma, pitkäaikaissairaat).

Palkkatuki on aina harkin-
nanvarainen, ja se perus-
tuu työttömän työnhakijan 
tarpeisiin. TE-toimisto arvi-

oi, kuinka hyvin palkkatuettu 
työ parantaa työttömän am-
mattitaitoa, osaamista ja työl-
listymistä. 

TE-toimisto päättää tuen 
suuruuden ja keston tapaus-
kohtaisesti. Palkkatukea voi-
daan myöntää kaikille työn-
antajille, lukuun ottamatta 
valtion virastoja ja laitoksia. 
Esimerkiksi kotitaloudet voi-
vat myös saada palkkatukea, 
jos palkkaavat työttömän 
työnhakijan. 

Uusien ohjeiden mukaan 
palkkatukea voidaan maksaa 
myös tuntimäärältään alhai-
seen työsuhteeseen erityises-
ti osatyökykyisten palkkaami-
seen, mikäli TE-toimisto pitää 
tukea osa-aikatyöhön tarkoi-
tuksenmukaisena ja osa-aika-
työ edistää henkilön työllisty-
mismahdollisuuksia. 

 (Lähde: TE-palvelut)

Soini: Läpimätä jätevesiasetus kumottava

Keski-Suomen työ- ja elinkei-
nokeskuksesta. 

Pienin palkkatuki on noin 
700 euroa kuukaudessa ja 
suurin runsaat 1 000 euroa. 
Yksi yleinen syy hakemuksen 
hylkäämiselle on se, että työ-
sopimus on allekirjoitettu lii-
an aikaisin. 

- Työantajan pitää muistaa 

laittaa hakemus meille ennen 
työsuhteen alkamista. Sen jäl-
keen tukea ei voida enää lain 
puitteissa myöntää, sillä sen 
pitää tukea työttömän työllis-
tymistä, Heino muistuttaa.

Kesän alusta alkaen yrityk-
sen yt-neuvottelut eivät enää 
automaattisesti estä palk-
katuen saamista työttömän 

työnhakijan palkkaukseen. 
Työnantajan täytyy kuitenkin 
ensin tarjota työtehtävää lo-
mautetuille, osa-aikaisille ja 
irtisanotuille työntekijöille ir-
tisanomisaikana. 

■ TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT MIKA RINNE JA 
      LEHTIKUVA

Tuottaja Teppo Haapasalo 
ja palkkatuella työllistet-
ty kuvaaja, editoija Sami 
Saarela ovat tyytyväisiä 
palkkatukijärjestelmään.

Sirpa Martins

TIMO SOINI vaatii maaseudun jäteve-
siasetuksen kumoamista. Hän nostaa 
asetuksen malliesimerkiksi kohtuut-
tomuudesta, ja esittää sen purka-
mista.

- Keskusta kävi byrokratiatalkoisiin. 
Hyvä niin. Maamme säädösviidakko 
kaipaa ja vaatii perkaamista. Tähtisa-
detikkujen ikärajalla näpertelemisen 
sijasta tarvitsemme systeemibyrokra-
tian juurimista, perussuomalaisten 

puheenjohtaja kommentoi tänään 
Tuusulassa.

- Aika usein tämän sortin puuhai-
lu johtaa jälkensä Euroopan unio-
niin. Tätä hölmöilyä ei voi kipata EU:n 
syyksi. Tämä on kotimaista kohtuut-
tomuutta.

Soinin mukaan läpimätää asetusta 
on paikkailtu muutamilla poikkeus-
järjestelyillä. Mutta hänen mukaan-
sa oikeus ja kohtuus ei voi olla poik-

keusjärjestelyjen varassa.
- Perussuomalaiset haluavat kumo-

ta jätevesiasetuksen ja nostavat asian 
esiin vaalitaistelussa. Tämä ikävä asia 
yritetään peitellä vihreän veran alle, 
sitä emme hyväksy. Ihmisten elämää 
ei pidä hankaloittaa kohtuuttomalla 
lainsäädännöllä, joka aiheuttaa järjet-
tömän suuria kustannuksia. Mikä ei 
ole kohtuus, ei saata olla laki. Ei edes 
asetus, Soini kommentoi.
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Kunnan tai kuntakonsernin omat työntekijät eivät 
enää tulevaisuudessa voi kuulua kunnanhallituksen puheenjohtajistoon, 

jos eduskunta hyväksyy uuden lakiluonnoksen. 

KUNNANHALLITUSTEN 
puheenjohtajiston muodos-
tavat puheenjohtaja sekä va-
rapuheenjohtajat. Lakiluon-
noksessa kunnanhallituksen 
vaalikelpoisuusrajoituksia ai-
otaan laajentaa niin, että kun-
nan henkilöstö ei voisi toimia 
lainkaan hallituksen puheen-
johtajistossa. 

Kunnanhallitus vastaa kun-
nan henkilöstöpolitiikasta ja 
edustaa kuntaa työnantajana. 
Käytännön ongelmana on pi-
detty sitä, että hallituksen pu-
heenjohtaja on usein muka-
na henkilöstöneuvotteluissa 
työnantajaroolissa. 

- Muutoksen tarkoitukse-
na on poistaa päätöksente-
on kannalta ongelmallinen 
kaksoisroolissa toimiminen. 
Liian voimakkaat omat tai 
taustayhteisön intressit hei-
kentävät kunnallishallinnon 
uskottavuutta, lainsäädäntö-
neuvos Eeva Mäenpää val-

tiovarainministeriöstä perus-
telee esitystä. 

Muutos 
kuntayhtiöiden 
hallintoon

Mäenpää kertoo, että toi-
nen keskeinen muutosesitys 
liittyy kunnan määräysvallas-
sa olevan yhtiön hallituksen 
jäsenistöön. Henkilö ei voi-
si yhtaikaa toimia kunnanhal-
lituksessa ja konserniyhtiön 
hallituksessa, koska kunnan-
hallitus valvoo ja ohjaa kon-
sernia. 

- Tällä estetään se, että sama 
henkilö ei ole valvomassa ja 
ohjaamassa omaa toimin-
taansa, Mäenpää toteaa. 

Lisäksi kunnanhallituk-
sen rajoitus ehdotetaan laa-
jennettavaksi kunnan mää-
räysvallassa olevan yhteisön 
tai säätiön palveluksessa ole-
viin henkilöihin, jolloin hei-

dät rinnastettaisiin vastaavas-
sa asemassa oleviin kunnan 
työntekijöihin.

Nykyistä kuntalakia val-
misteltaessa vaalikelpoisuus-
säännöksiä kiristettiin tuntu-
vasti. Valtuustoissa rajattiin 
kunnan omien ja erityisesti 
johtavassa asemassa olevien 
työntekijöiden osallistumista. 

- Ostopalveluihin liittyen 
rajoituksia on syytä tarkastel-
la siitä näkökulmasta, asetta-
vatko säännökset oman kun-
nan ja ostopalvelutoiminnan 
henkilöstön erilaiseen ase-
maan, Mäenpää sanoo. 

Vaalikelpoisuussäänte-
lyn ulottaminen ostopalve-
luyritysten koko henkilös-
töön olisi Mäenpään mukaan 
kuitenkin ongelmallista jo 
pelkästään siksi, että ostopal-
veluyritysten määrittely täs-
sä yhteydessä on vaikeaa. Hä-
nen mielestään lähtökohtana 
voidaan pitää asian hoitumis-

ta esteellisyyssäännöksillä 
(ns. palvelussuhdejäävi). 

Rajoitukset herättävät 
keskustelua

Lakiuudistusta on valmis-
teltu kuntalain toimielimet ja 
johtaminen -jaostossa. Sen jä-
senenä ollut kuntaliiton joh-
tava lakimies Heikki Harjula 
uskoo, että eduskuntakäsit-
telyssä keskustelua herättää 
erityisesti puheenjohtajisto-
kielto. 

- Osallistumisen perusoi-
keudet on otettava huomi-
oon eikä kunnan henkilöstöä 
voida sulkea kokonaan kun-
nanhallituksen ulkopuolel-
le. Rajaukset ovat kuitenkin 
mahdollisia, Harjula toteaa.

Nykyisessä kuntalaissa on jo 
rajattu keskeisten viranhal-
tijoiden ja esimiesasemassa 
olevien työntekijöiden osal-
listumista valtuustoihin, kun-

nanhallituksiin ja lautakun-
tiin. 

Kunnan henkilöstön vai-
kutusvaltaa on lisäksi rajattu 
säännöksellä, jonka mukaan 
enemmistön kunnanhallituk-
sen jäsenistä on oltava muita 
kuin kunnan tai kuntakonser-
nin palveluksessa olevia hen-
kilöitä. 

- Kyse on nykyisen kunta-
lain hienosäädöstä lähinnä eli 
selkeytetään rooleja, Harju-
la sanoo. 

Lain uudistaminen on osa 
valtioneuvoston kuntauudis-
tuspakettia. Valtiovarainmi-
nisteriön mukaan uusi kun-
talaki on tarkoitus saada 
voimaan ensi vuoden alus-
ta, joten lakiesitys tulee an-
taa eduskunnan käsiteltäväk-
si viimeistään lokakuussa. 

■ TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

Omat työntekijät 

halutaan pois 

kunnanhallituksista
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Uusi eläkemalli 
pidentäisi työuria

Eläkkeiden taitettu 
indeksi voidaan poistaa

PERUSSUOMALAISTEN ”työ-
mies” Matti Putkonen kriti-
soi eläkeuudistusta ja esit-
tää vaihtoehtoista mallia 
ratkaisun pohjaksi. Putko-
sen mukaan eläkeuudistusta 
yritetään pihtisynnyttää huo-
mioimatta, että eläkejärjes-
telmämme on maailman mit-
takaavassa ainutlaatuinen 
rahastoiva järjestelmä.

- Työn raskaus ja ihmisen 
jaksaminen unohdetaan 
tyystin. Ammattien rasitta-
vuus tasapäistetään, faktat 
ja ihmiset unohdetaan, hän 
harmittelee.

Putkosen malli huomioisi 
erilaisten työtehtävien kuor-
mittavuuden ja samalla ko-
hentaisi niiden ikääntynei-
den mahdollisuuksia jatkaa 
työelämässä, jotka näin ha-
luavat tehdä. Putkosen mal-
lissa työeläkkeiden alaikäraja 
säilytetään 63 ikävuodessa ja 

yläikäraja poistetaan.
- Jokainen 65-vuotias, jolla 

on 35 vuoden työhistoria sai-
si täyden 60 % eläkkeen. Jos 
tämän jälkeen jatkaa töitä 
jatketaan, eläkemaksut pois-
tuvat, kuin myös lisäeläke-
kertymä, Putkonen esittää.

Putkosen mukaan malli 
houkuttaisi 65-vuotiaita jat-
kamaan työelämässä, kun 
käteen jäävä palkka kasvai-
si 5-6 prosenttia, riippuen 
työntekijän työeläkemaksun 
7,01 prosentin poistuman 
vaikutuksesta lopulliseen ve-
rotukseen.

- Työantajien olisi edul-
lista pitää palkkalistoilla yli 
65-vuotiaita, kun kilpailuky-
ky työvoimakustannusten 
osalta kohenisi eläkemaksu-
jen poistumisen myötä. Ikä-
rasismi poistuisi työelämästä 
ja eläkejoustavuus kehittyisi, 
Putkonen uskoo.

KANSANEDUSTAJA Kauko Tuu-
painen on huolissaan eläkeläis-
ten pärjäämisestä. Eläkkeiden 
taitettu indeksi kurittaa ikäih-
misten maksukykyä.

- Taitettuun indeksiin päädyt-
tiin vuonna 1996.  Sen piti olla 
tilapäinen ratkaisu, mutta siitä 
ovat kärsineet eläkeläiset jo 18 
vuoden ajan, Tuupainen huo-
mauttaa.

- Useiden puolueiden ehdok-
kaat vaativat viime eduskun-
tavaalien alla taitetun indeksin 
poistamista, mutta kun asias-
ta äänestettiin eduskunnassa, 
vain perussuomalaiset seisoi-
vat vaatimuksensa takana. 

Tuupainen vaatii, että 1,5 mil-
joonan eläkeläisen kuritta-
minen tulisi tiensä päähän ja 
eläkeläisten ostokyky palautet-
taisiin vuoden 1977 tasolle. 

- Rahasta se ei voi olla kiinni. 
Miksi? Siksi, että yksityisten elä-
keyhtiöiden eläkemenot ovat 
tänä vuonna 24,7 miljardia eu-
roa ja tulot merkittävästi suu-

remmat. Saamani tiedon mu-
kaan työntekijät maksavat tänä 
vuonna eläkemaksuja lähes 5 
miljardia euroa ja työnantajat 
noin 15 miljardia eli yksityisten 
eläkeyhtiöiden tulot ovat elä-
kemaksujen osalta noin 20 mil-
jardia euroa, Tuupainen huo-
mauttaa.

Tuupainen muistuttaa, että 
kahdeksan eläkeyhtiön sijoi-
tustuotot olivat viime vuonna 
mediaanikorolla 9 prosenttia ja 
seitsemän yksityisen eläkeyh-
tiön sijoitustuotot keskimäärin 
8,34 prosenttia. 

- Tämä tarkoittaa varovaises-
ti laskien sitä, että yksityisten 
yhtiöiden sijoitustuotot olivat 
viime vuonna noin 13 miljar-
dia euroa. Jos ynnätään yh-
teen yksityisten eläkeyhtiöiden 
tulot 33 miljardia ja vähenne-
tään menot 25 miljardia, kas-
vaa eläkeyhtiöiden yhteinen 
tase 8 miljardia euroa, Tuupai-
nen laskee.

Kokoomuskaverit Laura Räty ja Lasse Männistö  
yrittivät junailla toisilleen muhkeat palkankoro-
tukset. Toisin kävi, kun koplauksesta syntynyt 
kohu muutti kaksikon suunnitelmat. 

HELSINGIN kaupunginval-
tuusto valitsi sosiaali- ja ter-
veysministeriksi siirtyneen 
Laura Rädyn viransijaiseksi 
kokoomuslaisen puoluetove-
rin Lasse Männistön.

Ministerin ja kansanedusta-
jan piti vaihtaa paikkoja niin, 
että molemmat hyötyisivät 
vaihdosta taloudellisesti. 

- Kyseessä oli varsin erikoi-
nen piiri pieni pyörii -kuvio, 
sillä kokoomuksella olisi ol-
lut tehtävään useampia pä-
tevämpiäkin potentiaalisia 
ehdokkaita, mutta Männis-
tön valinnalla muutenkin ky-
seenalaisilla tavoilla tulojensa 
maksimoimista harrastanut 
Räty olisi saanut 3 670,91 eu-
ron korotuksen kuukausi-
palkkaansa, sisältäen 493,41 
euron verovapaan kulukor-
vauksen, Perussuomalaisten 
Helsingin piirin puheenjoh-
taja Nuutti Hyttinen ihmet-
telee.

SDP ja vihreät 
avustivat

Vastaavasti apulaiskaupun-
ginjohtajaksi siirtyvä Las-
se Männistö pääsee naut-
timaan muhkeasta 12 263 
euron kuukausipalkasta ri-
vikansanedustajan 6 355 eu-
ron palkkion sijaan. Kun kan-
sanedustajan verovapaa 986 
euron kulukorvaus huomioi-
daan, hänen kuukausipalk-

kansa nousee 4 921 euroa.
- Erikoisinta tilanteessa 

oli se, että kokoomus ei oli-
si pystynyt tekemään päätös-
tä yksin, sillä kokoomuksella 
on vain 23 paikkaa Helsin-
gin kaupunginvaltuustossa. 
Enemmistöön tarvitaan 43 
ääntä, joten vihreiden tuki oli 
järjestelyn onnistumisen eh-
doton edellytys. Järjestelyä 
tukivatkin vihreät yhtä val-
tuutettua lukuunottamatta, 
SDP:n sekä RKP:n koko ryh-
mät sekä kaksi keskustan kol-
mesta edustajasta. Kristillis-
demokraattien ryhmä ja yksi 
sekä keskustan että vihreiden 
valtuutettu äänestivät tyh-
jää. Ainoastaan perussuoma-
laisten ja vasemmistoliiton 
koko valtuustoryhmät sekä 
SKP:n Yrjö Hakanen vaati-
vat avointa valintamenette-
lyä, jotta tehtävään olisi va-
littu pätevin hakija, Hyttinen 
kirjoittaa Uuden Suomen blo-
gissaan.

Virkaan ilman 
avointa hakua

Samaa ihmettelee Perussuo-
malaisten Nuorten puheen-
johtaja Simon Elo.

- Rädyn siirryttyä ministe-
riksi hänen viransijaisuuttaan 
hakee kansanedustaja, jonka 
siirtyminen apulaiskaupun-
ginjohtajaksi nostaisi Rädyn 
eduskuntaan ja samalla toi-

si hänelle ministerinpalkki-
on päälle puolet kansanedus-
tajan palkkiosta sekä puolet 
kansanedustajan verovapaas-
ta kulukorvauksesta. Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimesta vastaavan 
apulaiskaupunginjohtajan vi-
ransijaisen tehtävä täytettiin 
ilman avointa hakua ja päte-
vyyden arviointia, Elo huo-
mauttaa.

Räty oli ehdolla vuo-
den 2011 eduskuntavaaleis-
sa, mutta kansanedustajaksi 
nousi niukalla enemmistöllä 
Männistö. Räty valittiin Hel-
singin kaupungin sosiaali- ja 
terveystoimesta vastaavaksi 
apulaiskaupunginjohtajaksi 
elokuussa 2011 lähtien Paula 
Kokkosen (kok.) jäätyä eläk-
keelle.

Apulaiskaupunginjohta-
ja Räty oli viime marraskuus-
sa Kevan hallituksen puheen-
johtajana savustamassa ulos 
keskustalaista toimitusjohta-
ja Merja Ailusta. 

Ailuksen tilalle valittiin 
Jukka Männistö, joka on 
Lasse Männistön isä.

Männistö haki eroa edus-
kunnasta uutta tehtävää var-
ten, mutta perui hakemuk-
sensa kohun jälkeen, vaikka 
päätös oli vaikea, koska hän 
oli ”innostunut uudesta työs-
tä”. 

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT LEHTIKUVA

Omat työntekijät 

halutaan pois 

kunnanhallituksista

Kohu esti  
kokoomuksen
koplauksen

Laura Räty ja Lasse Männistö halusivat vaihtaa paikkoja ja ansaita molemmille tuntuvat 
palkankorotukset.
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PS P O L I T I I K K A

Perussuomalaiset haluavat ottaa mal-
lia Suomen alkoholipolitiikkaan Keski-
Euroopan alkoholilainsäädännöstä ja 
-verotuksesta. Heidän mielestään on 
väärin, että kohtuukäyttäjä kärsii hol-
houksesta ja verotuksesta lieveilmiöi-
den vuoksi.

PERUSSUOMALAISTEN 
2. varapuheenjohtaja, kan-
sanedustaja Hanna Män-
tylä vaatii, että Suomen al-
koholipolitiikassa tehdään 
täyskäännös. Syiksi Mänty-
lä kertoo muun muassa Viron 
tuonnin ongelmat ja suoma-
laisen elinkeinon turvaami-
sen. Perussuomalaisten al-
koholipoliittisen muutoksen 
listaan kuuluvat esimerkiksi 
alkoholiveron lasku ja viini-
en vapauttaminen päivittäis-
tavarakauppoihin.

- Suomessa eletään käytän-
nössä kieltolain aikaa. Aluk-
si viinit ja vahvat oluet tulisi 
vapauttaa myyntiin päivit-
täistavarakauppoihin, ja näin 
purettaisiin Alkon monopo-
lia. Pienpanimoille tulisi sal-
lia tuotteiden suoramyynti. 
On kestämätön tilanne, että 
yritys kerrallaan Suomes-
ta siirretään tuotantoa naa-

purimaahan, jotta toimintaa 
voidaan laajentaa. Nyt tuli-
si kaikin keinoin edistää suo-
malaista yrittäjyyttä, eikä 
säätää lakeja, jotka sulkevat 
viimeisetkin ovet.

- Myös verotus on täysin 
kohtuutonta. Viimeisin ve-
ronkorotus aiheutti sen, että 
verotulot supistuivat, kos-
ka yhä enemmän viinaa tuo-
daan Virosta. Verotuksen las-
ku Suomessa ei aiheuttaisi 
verotulojen laskua, koska se 
kompensoituisi kotimaisen 
kysynnän kasvaessa ja hel-
pottaisi myös kaupan- ja mat-
kailu- ja ravintola-alan ahdin-
koa. Yhtään työpaikkaa ei ole 
varaa enää menettää, Mänty-
lä huomauttaa.

Kieltolaki ei 
vähennä kulutusta

Perussuomalaiset halua-

Viinit saatava maito kauppoihin

PERUSSUOMALAISET ovat 
pettyneitä, ettei Stubbin hal-
litus kyennyt tarvittaviin pää-
töksiin synkän taloudellisen ti-
lanteen kääntämiseksi. Maan 
talous on vajonnut uudes-
taan taantumaan, mutta halli-
tus vain istuu käsiensä päällä, 
harmittelee eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Jari Lindström.

- Esitin eduskuntaryhmämme 
kesäkokouksessa, että hallitus 
päättäisi riihessä kunnianhi-
moisista uusista rakenneuu-
distuksista, joka antaisi meil-
le mahdollisuuden tehdä myös 
elvyttävämpää, työllisyyttä ja 
talouskasvua tukevaa suhdan-
nepolitiikkaa. Saman ohjeen 
hallitukselle antoivat myös 

Danske Bankin ekonomistit. 
Hallitus ei kuitenkaan kyennyt 
kantamaan vastuutaan, Lind-
ström toteaa.

Hallitus olisi hänen mukaan-
sa voinut ottaa energiapolitii-
kan tavoitteeksi kohtuuhintai-
sen ja kotimaisen energian tai 
toteuttaa perussuomalaisten 
pitkäaikaisen toiveen lupa- ja 
valitusprosessien ketteröittä-
misestä.

- Myös yrittäjyyden kannus-
teita oltaisiin voitu parantaa 
nostamalla alv:n alaisen toi-
minnan alarajan 20 000 eu-
roon. Perussuomalaisten vä-
likysymys on sentään saanut 
hallituksen lisäämään edes 
hiukan poliisien määrärahoja, 

Lindström kommentoi.
Hänen mukaansa hallituksen 

olisi pikaisesti annettava kor-
jaava esitys vuoden 2015 bud-
jetista, joka vastaisi talouden 
nykyistä synkkää tilannekuvaa.

- Muuten nykyinen hallitus 
omii itselleen kyseenalaisen 
kunnian olla ensimmäinen hal-
litus, jonka aikana taloutemme 
supistuu neljänä peräkkäisenä 
vuotena. Jos joudumme odot-
tamaan ensi kesään asti tar-
vittaviin päätöksiin kykenevää 
hallitusta, on vahinko yhteis-
kunnallemme karmea. On tun-
nustettava tosiasiat ja otettava 
nöyrästi uusi kurssi, Lindström 
summaa.

vat ottaa mallia Keski-Euroo-
pan alkoholilainsäädännös-
tä ja -verotuksesta. Heidän 
mielestään on väärin, että 
kohtuukäyttäjä kärsii holho-
uksesta ja verotuksesta lie-
veilmiöiden vuoksi.

- Yleisin argumentti esimer-
kiksi viinaveron laskua vas-
taan on se, että suomalainen 
ei osaa juoda, ja koko alko-
holipolitiikka rakennetaan 
sen ajatuksen pohjalle. Kes-
kimäärin suomalainen osaa 
kyllä juoda fiksusti ja koh-
tuudella. On kohtuutonta, 
että pienen marginaalin on-
gelmakäyttö määrittää koko 
alkoholipolitiikan.

Mäntylä katsoo, että vero-
tuksella ja sääntelyllä ei juo-
matottumuksia viime kädes-
sä saada muutetuksi. Kyse on 
hänen mukaansa asenteista.

- Alkoholitottumuksia ei 
säädellä hinnoilla tai kieltola-
eilla. Sen todistaa historia lä-
hes sadan vuoden takaa. Juo-
matottumuksia  ja -asenteita 
muutetaan sillä, ettemme tee 
asiasta tabua ja luotamme ih-
misten omaan ajatteluun.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
      KUVAT LEHTIKUVA

■  T E K S T I T  P S  V E R K K O T O I M I T U S  K U V A T  L E H T I K U V A

Tolkkua holhoamiseen

Lindström: Budjettiriihi suuri pettymys

Jari Lindström
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Perussuomalaisen netti-
keskustelijat ovat samoilla 
linjoilla alkoholipolitiikan 
muuttamisesta. 

Viinit saatava maito kauppoihin

Kettunen: 
Kansallisvarallisuutta ei saa hävittää
EDUSKUNNAN on estettävä 
metsähallituksen hallitsemi-
en Suomen valtion omistamien 
metsien pohjineen myynti ul-
komaiseen omistukseen, vaa-
tii perussuomalaisten kansan-
edustaja Pentti Kettunen.

- Metsähallituksen metsät 
ovat yhteistä kansallisvaralli-
suutta eikä sitä tule hävittää 
valtion rahapulan vuoksi. Täs-
sä myyntihankkeessa on hyvä 
ja varoittava esimerkki siitä, 
mitä aiheuttaa se, kun avain-
ministerinä on henkilö, jonka 
edustama puolue haluaa yk-
sityistää kaiken ja ministeriltä 
puuttuu poliittinen vastuu. Tar-
koitan tällä entistä maa- ja met-
sätalousministeriä Jari Koskista 
(kok).  Hän pani alulle Metsä-
hallituksen yhtiöittämisen.

Nyt vastuuministeri on kokoo-
muksen Petteri Orpo.

- Edellytän, että jos nykyhalli-
tus on tosissaan ja aikoo myy-
dä tätä kansallisvarallisuutta on 
asia tuotava eduskunnan rat-
kaistavaksi, jolloin voidaan mi-
tata se poliittinen tahto ja voi-
masuhteet, onko eduskunnan 

enemmistö myynnin kannalla, 
Kettunen esittää.

- Tulen eduskunnassa äänes-
tämään vastaan Metsähallituk-
sen metsien pohjineen myymis-
tä ulkomaiseen omistukseen.  
Tätä linjaa edellytän noudatta-
van koko perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän.

Keski-Euroo-
passa alkoholia 
saa maitokau-
pasta. Suomessa 
hyllyistä löytyy 
vain keskiolutta 
ja muita mietoja 
alkoholijuomia.

Viron viinarallil-
le ei näy rajoit-
teista huolimat-
ta loppua.

■  KOLUMNI

UKRAINAN kriisi on antanut nostetta Suomen puolus-
tusratkaisun ympärillä pyörivälle keskustelulle.
 
ESITIN heinä-elokuun vaihteessa Aamulehden haas-
tattelussa, että Suomen pitäisi tehdä ilman kiihkoilua 
ajanmukainen selvitys, jossa tuodaan esille Naton plus-
sat ja miinukset sekä mitä jäsenyys maksaisi ja olisiko 
siitä hyötyä meille. Työn tekisivät puolustus- ja ulko-
ministeriö yhdessä, jolloin sekä jäsenyyden puolustus- 
että ulko- ja turvallisuuspoliittiset merkitykset otettai-
siin huomioon.
 
EHDOTUKSENI nostatti keskustelumyrskyn, jossa 
otettiin kantaa niin puolesta kuin vastaan. Sain kanna-
tusta yli puoluerajojen, lukuun ottamatta poliittista va-
semmistoa, jonka piirissä esitykseni ehdittiin lonkalta 
leimata niin julkisuustempuksi, Nato-salarakkaudeksi 
kuin kesäankaksikin.
 
ANNAN arvoa sille, että tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö ja puolustusministeri Carl Haglund suhtau-
tuivat ehdotukseeni myönteisesti. Presidentin mieles-
tä on syytä selvittää myös pohjoismainen sekä EU-yh-
teistyö.
 
SEN sijaan pääministeri Alexander Stubbin asettumi-
nen selvitystä vastaan ihmetytti. On epäjohdonmukais-
ta, että Stubb kannattaa jäsenyyttä ja haluaa keskustel-
la Natosta, mutta ei halua perusteellista, faktapohjaista 
Nato-selvitystä.
 
EUROOPAN ja koko maailman turvallisuustilanteen 
muutos vaatii päivitystä, tutkimukseen perustuvaa tie-
toa ja laajaa kansalaiskeskustelua. On outoa, että Suomi 
kulkee kohti eduskuntavaaleja, mutta yhtä sen teemaa, 
Nato-keskustelua, ei saisi taustoittaa tosiasioihin perus-
tuvalla selvityksellä.
 
EI selvityksellä Suomea Natoon viedä – sen kai jokai-
nen ymmärtää – mutta se olisi tarpeen jo siitäkin syystä, 
että pääsisimme siirtymään tunnepitoisesta juupas–ei-
päs -väittelystä ja toisten nimittelystä tosiasioiden pun-
nitsemiseen.
 
YLEN teettämän Nato-gallupin perusteella jäsenyyden 
kannatus on Suomessa hieman noussut Ukrainan krii-
sin kuluessa. Perussuomalaisten kannattajistakin joka 
kolmas olisi valmis liittymään Natoon. Kehitys on ym-
märrettävä, sillä maanpuolustukseen vakavasti suhtau-
tuvat tahot miettivät myös muita vaihtoehtoja, jos ker-
ran kansalliseen puolustusratkaisuun ei tahdota antaa 
riittävästi rahaa.
 
PERUSSUOMALAISTEN virallinen Nato-kanta on 
kuitenkin edelleen kriittinen. Tärkeintä on saattaa oma 
puolustus kuntoon. Nykytiedon valossa turvallisuuspo-
liittista linjaamme ei ole tarvetta tarkistaa. Tästä huoli-
matta haluamme, että asiat selvitetään perusteellisesti 
asiantuntijoiden toimesta. Me kannatamme aina suo-
malaisille parasta ratkaisua.

Nato-keskustelu 
kaipaa faktoja

JUSSI NIINISTÖ
KANSANEDUSTAJA , 
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN PUH.JOHT. 
PERUSSUOMALAISTEN 
1. VARAPUHEENJOHTAJA

”Loistavaa järkei-
lyä. Suomi on ol-
lut asiassa muuta 
Eurooppaa jäljes-
sä jo pitkään.”

”Olisi todella aika tämän-
kin yhteiskunnan päästä 
noiden demareiden hol-
houksesta. Hehän eivät 
ymmärrä mistään muus-
ta kun kuinka kaivellaan 
rahat ihmisten taskuis-
ta sekä miten rakenne-
taan todella byrokraatti-
nen holhousyhteiskunta 
joka on täynnä kieltoja, 
kyttäyksiä, holhontaa sekä 
määräyksiä jne.”

”Mäntylän ehdotus on si-
nällään kannatettava. Kan-
nattanee kuitenkin pitää 
huolta siitä, että euroop-
palainen ylituotantovii-
ni ei päädy suomalaisten 
jakkupukunaisten maksoi-
hin, aiheuttaen kansan-
terveydellistä katastrofia. 
Maailmalla viini alkaa olla 
out, mutta pelkäänpä, että 
suomalaisten pitää tämä-
kin huomata jälkijunassa 
kantapään kautta.”

”Alkon monopoli olisi pitänyt lakkauttaa jo 
vuosikymmeniä sitten, heti kieltolain kumo-
amisen jälkeen!”

”Alkon myymälät voisi vaikka lopettaa, ja siirtää 
koko viinan myynti ruokakauppoihin. Näin se on 
useimmissa Euroopan maissa. Sitten erikoistuot-
teet nettimyyntiin.”

”Suomalaisen jakkupu-
kunaisen, tai minkä pu-
vun hyvänsä, ongelma on 
ylensyönti liikuntaan näh-
den. Ja sitähän voi tehdä 
aivan vapaasti.”

”Näinhän se on että juopot eivät ymmär-
rä viinien päälle ja muutenkin aikuiset ihmi-
set osannevat päättää miten paljon alkoholia 
nauttivat jos nauttivat. Juoppojen takiahan 
tällaista holhousta on.”

”Olen juuri lähdössä hakemaan autollisen al-
koholia Eestistä juhliimme, koska Suomes-
sa alkoholi maksaa yli omien varojen. Olisin 
paljon mieluummin rahoittanut suomalaisia 
kuin eestiläisiä. Pakko on realistisesti laskea 
rahat ja todeta, ettei voi muuta, tällä nouda-
tetulla politiikalla.”

”100% samaa miel-
tä Hanna Mäntylän 
kanssa.”

”Polttoaineet Venäjältä, viinat virosta ja ruuat var-
maan myös samalla reissulla. Suomalaiset kärsii li-
säveroilla ja yrityksiä kaatuu ennätysvauhtia. Siinä-
pä ne mahdolliset työpaikatkin menee.”

Tä
tä

 m

ieltä netissä!

uutiset.perussuomalaiset.fi
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Sotilaallisiin ratkaisuihin 
on varauduttava 
tulevaisuudessakin

Työllisyys avainasemassa EUROOPASSA on paikoitel-
len tuudittauduttu siihen har-
hakuvitelmaan, että EU ta-
kaa sen, että kaikkien maiden 
ei tarvitse pitää yllä uskotta-
vaa sotilaallista maanpuo-
lustusta. Historia kuitenkin 
todistaa, että sotilaallisilla 
tyhjiöillä on tapana täyttyä, 
useimmiten vieraalla sotavoi-
malla. Mikäli maanpuolustus 
ei muodosta riittävän suur-
ta estettä mahdollisille su-
vereniteettiuhkille, niin sen 
hyötysuhde/”vakuutustaso” ei 
ole silloin riittävä. 

1990-luvun Jugoslavian ha-
joamissota ja sen 100 000-
300 000 kuolonuhria, Krimin 
liittäminen Venäjään tämän 
vuoden maaliskuussa ja me-
neillään oleva Ukrainan krii-
si /sota osoittavat, että kaik-
ki päättäjät eivät ole oppineet 
historiasta mitään. Edellä mai-
nitut eurooppalaiset krii-
sit osoittavat, että emme ole 
päässeet pysyvään rauhaan 
edes Euroopassa - kaukana 
siitä.

YK:n turvaneuvosto, EU ja 
ETYJ ovat aika voimattomia, 
kun vastassa on näennäisde-
mokraattinen Venäjä, joka ei 
noudata kansainvälisiä sopi-

muksia tai pelisääntöjä. 
Esimerkiksi Jugoslavian krii-

sin selvittämisessä edistyt-
tiin vasta sitten, kun alueelle 
saatiin riittävästi sotilaallis-
ta voimaa. Tuollaista rauhaan 
pakottavaa voimaa ei Euroo-
pasta tällä hetkellä löydy. Ai-
noastaan Natosta tai mah-
dollisista Euroopan yhteisistä 
puolustusvoimista voisi kehit-
tyä riittävä vastavoima Venä-
jälle, jos siihen panostettaisiin 
EU:ssa ja kansallisilla tasoil-
la enemmän. Jos Suomi liittyy 
Natoon, niin se ei saa vähen-
tää omien puolustusvoimi-
en resursseja, sillä ne eivät 
saa olla toisiaan poissulkevia. 
Suomea puolustaa tulevai-
suudessakin ensisijaisesti suo-
malaiset. Baltian maiden ko-
kemukset Nato-jäsenyydestä 
osoittavat, että Suomessa on 
liioiteltu Nato-jäsenyyden 
haittavaikutuksia. On tieten-
kin selvää, että diplomatialla 
ja neuvotteluilla isojenkin on-
gelmien pitäisi hoitua, mutta 
varautuminen siihen, että se 
ei riitä on viisautta, vaikka ta-
lous on tiukkaa.

Seppo Purontakanen
Kouvola

VALTIOSIHTEERI Martti Hete-
mäen mukaan jo työttömyys-
asteen yhden prosentin lasku 
toisi kunnille lähes miljardi eu-
roa rahaa. Elinkeinotoiminta ja 
työllisyys ovat avainasemas-
sa valtion ja kuntien rahoituk-
sessa. Suomalaiset tarvitsevat 
oikeata työtä, muutakin kuin 
tukityöllistämistä. Työllisyys-
kikkailut eivät johda hyvään 
lopputulokseen. Suomi tarvit-
see vahvistavaa uudistusta, ei 
keskittämistä ja leikkauksia. Ny-
kysuunta on väärä, mutta hallit-
seva poliittinen ideologia ei ha-
lua sitä myöntää. Uudistukset 
eivät saa olla heikennyksiä, joi-
ta maamme hallitus on tehnyt. 
Vientiyritysten osaaminen on 
Suomessa laskenut paljon kil-
pailijoihin verrattuna.

Tarvitsemme uusia vientiyri-
tyksiä, investointeja ja oikeita 
työpaikkoja. Ilman työpaikkoja 
laivamme vuotaa aina. Säästöt 
eivät korjaa vuotoja, kun niitä 
alkaa olla tarpeeksi. Siitä seuraa 
tilanne, jossa säästöt eivät ole 
enää järkeviä.

Esimerkiksi kotikaupunkini Jy-
väskylä maksaa edelleen sakko-
maksua aktiivitoimenpiteiden 
ulkopuolella olevista pitkäai-

VALTIOVARAINMINISTERIÖN 
julkaisemassa tulevan vuoden 
budjettiehdotuksessa kiriste-
tään mm. tupakan ja makeis-
ten valmisteveroa, sähkön ja 
polttoaineiden verotusta sekä 
ajoneuvoveroa.

Polttoaineveroon tulee koro-
tuksia niin bensiiniin kuin die-
seliinkin. Myös lämmityksessä 
käytettävän kevyen ja laivois-
sa käytettävän raskaan polt-
toöljyn verokohtelu kovenee. 
Veronkorotukset odotetaan 
tuovan valtion kassaan lisää 
rahaa yli 550 miljoonaa euroa, 
josta ajoneuvoveron osuus on 
180 miljoonaa.

Nämä veronkorotukset koh-
distuvat eniten työmatkansa 
autolla taittaviin palkansaajiin. 
Tämä aiheuttanee sen, että 
ensi vuonna ovat taas ammat-
tijärjestöt vaatimassa palkan-
korotusta. Palkankorotusten 
myötä kansainvälinen kilpai-
lukykymme heikkenee ja teol-
lisuutta siirretään halvemman 
palkkatason maihin. 

Tällaisessa suoraan työnte-

kijöihin kohdistuvassa veron-
kiristyksessä ei ole mitään jär-
keä. 

Tämä autoiluun kohdistuva 
korotus rankaisee eniten mei-
tä, jotka asumme metron ja 
pisararadan ulottumattomis-
sa. Suurelta osin juuri näiden 
rakentamiseen taas käytetään 
maaseudulla - kehä kolmosen 
ulkopuolella - asuvilta riiste-
tyt verot. 

Toki sähkön ja lämmitysöl-
jyn veronkiristykset kohdistu-
vat myös jo lähes kurjuudessa 
eläviin vähävaraisiin eläkeläi-
siin. Pienimmät eläkkeet hä-
din tuskin riittävät vuokraan/
yhtiövastikkeeseen ja lääkkei-
siin. Pääsääntöisesti eläkeläis-
ten tulisi myös saada syödä jo-
tain, mutta rahat vain eivät 
yksinkertaisesti meinaa riittää 
elämiseen. Nämä korotukset 
kohdistuvat sekä suoraan että 
välillisesti myös heihin. 

Polttoaineverotuksen ja ajo-
neuvoveron korottaminen 
on suuri virhe. Verotuloja pi-
täisi mieluummin etsiä jos-

Näin kirjoitat 
palstalle:

tain muualta, esim. leikkaamal-
la verokevennyksiä, joita on 
mm. oman asunnon myyntivoi-
ton verovapaus kahden vuoden 
asumisen jälkeen. Tämä tällä 
hetkellä voimassa oleva laki sal-
lii lähes ammattimaisen raken-
tamisen ja nimenomaan raken-
nuksen verottoman myynnin. 
Itse nostaisin tuon aikarajan vii-

teen vuoteen. Ja tässä on ky-
seessä isot rahat.

Ja jos ne verotulot on etsittä-
vä autoilusta, niin ulkomaisil-
le kuorma-autoille tulisi asettaa 
päivämaksu ajettaessa Suomes-
sa. Nykyisessä kilpailutilantees-
sa mm. venäläiset rekat ajavat 
Suomessa rahtia halvemman 
polttoaineen turvin, eivätkä he 

maksa mitään veroluonteisia 
maksuja Suomeen. 

EU:n ulkopuolelta, esimer-
kiksi Venäjältä tuleva rekka 
voi tuoda polttoainetta täy-
det tankit, vaikkapa 1 000 lit-
raa. Suomalainen rekka - tul-
lessaan Venäjältä - saa tuoda 
vain 400 litraa polttoainet-
ta. Venäläinen rekka saa näin 
valtavan kilpailuedun suo-
malaiseen nähden. Ei ole 
ihme, että venäläiset rekat 
ovat vallanneet lähes koko 
kumipyöräliikenteen maiden 
välillä, ja vähän Suomen si-
sälläkin.

Suomalainen rekka joutuu 
maksamaan tiemaksua mm. 
Ruotsissa 8€/vrk ja Venäjällä 
peritään moottoritiemaksua. 
Myös Euroopassa on saman-
laiset maksut käytössä moot-
toriteillä ja hinta on noin 10-
15 senttiä per kilometri.

Suomessa vain ei ole tätä 
tiemaksu-asiaa älytty.

Juha Mäenpää (ps.)
 Ilmajoki

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi 

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 

Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.
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kaistyöttömistä, vaikka yleinen 
työttömyys kasvaa räjähdys-
mäisesti. Vuonna 2013 kaupun-
ki maksoi pitkäaikaistyöttömis-
tä Kelalle noin 8,7 miljoonaa 
euroa. Kasvua edellisvuoteen 
oli huimat 1,3 miljoonaa eu-

roa. Jyväskylän kaupungin ja 
eri yritysten yt-neuvottelut ja 
talouden epävarma tilanne pa-
hentavat kokonaistilannetta. 
Työllisyystilanne ei näytä lain-
kaan hyvältä. Ongelma on to-
dellinen ja painava. On käsittä-
mätöntä, että kaupunki maksaa 
sakkoja sen sijaan että työllis-
täisi työttömiä, mistä koko yh-
teiskunta hyötyisi. Jos asiat ei-
vät muutu, tilanne tulehtuu 
taloudellisesti ja hyvinvointipo-
liittisestikin kestämättömäksi.

Myös veropoliittisesti tilan-
ne on problemaattinen. Asiaan 
ei voida saada enää parannus-
ta vain veronkorotuksilla. Mikä 
on hyöty, jos ihmisillä ei ole töi-
tä, vaikka veroja nostettaisiin 
jatkuvasti? Tätäkin kannattaa 
pohtia. Juuri työ luo hyvinvoin-
tia kaikille elämän ja yhteiskun-
nan sektoreille. Työllisyys pitää 
saada kiireellisenä asiana käsit-
telyyn ja lähteä tosissaan etsi-
mään konkreettisia toimia ja oi-
keita tekoja sen eteen.

Tapani Mäki
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)
Jyväskylä

Hallitus ampuu omaan nilkkaan

toimitus@perussuomalaiset.fi
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VALTAKUNNANSYYTTÄJÄN-
VIRASTO on ilmoittanut, että 
syyttäjälaitoksen resurssien vä-
hentymisen vuoksi syyttäjän 
virkoja joudutaan vähentämään 
vuoden 2016 alusta alkaen. 
Henkilöstövähennykset tulevat 
viivästyttämään rikosten selvit-
tämistä tuomioistuimissa ja hei-
kentämään vakavalla tavalla 
myös rikoksen uhrin asemaa.

Asianomistajan vaatimukset 
saattavat asioiden käsittelyn vii-
västymisen seurauksena van-
hentua kokonaan, jolloin asian-
omistaja jää ilman hänelle lain 
mukaan kuuluvia korvauksia. 
Perussuomalaisena vaikuttaja-
na ja kansalaisten oikeusturva-
järjestön (EOK) toiminnanjoh-
tajana en voi hyväksyä tällaista 
kehitystä, minkä vuoksi esitän 

asianomistajalle oikeutta ajaa 
valtion varoin syytettä, mikäli 
syyttäjä ei voi syytteen ajamista 
asianmukaisesti hoitaa resurssi-
pulasta johtuen.

Ehdotus tarkoittaa sitä, että 
asianomistajan oikeus syytteen 
ajamiseen valtion varoin syn-
tyisi vuoden kuluttua siitä, kun 
esitutkinta on poliisin toimes-
ta suoritettu, ellei syyttäjä ole 
nostanut asiassa syytettä en-
nen sitä. Ehdotus ei vaikuttaisi 
asianomistajalla jo nyt olevaan 
toissijaiseen syyteoikeuteen ri-
kosasiassa, mikäli syyttäjä päät-
tää jättää syytteen nostamatta. 
Toissijaista syytettä asianomis-
tajan olisi ajettava omalla kus-
tannuksellaan.

Ehdotus parantaisi merkit-
tävästi rikoksen uhrin asemaa 

syyttäjien resurssien heikenty-
mistä vastaan. Asianomistaja 
voisi ehdotuksen toteuduttua 
palkata valtion varoin lakimie-
hen avukseen syytteen ajamis-
ta varten ja saisi näin lailliset 
oikeutensa toteutettua lain mu-
kaisesti.

Ehdotus on Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 
2012/29/EU mukainen rikok-
sen uhrin aseman parantamista 
koskeva ehdotus, jolla direktii-
vin mukaiset rikoksen uhrin vä-
himmäisoikeudet voidaan to-
teuttaa.

Jarmo Juntunen
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Rovaniemi

Rikoksen uhrin asemaa 
on vahvistettava
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TASAVALLAN hallitus on, vedo-
ten vallitsevaan taloudelliseen 
tilanteeseen, ilmoittanut ole-
vansa pakotettu leikkaamaan 
reservin kertausharjoitusmää-
rärahoja, mikä on käytännös-
sä lopettanut lähes kokonaan 
kertausharjoitukset. Tällä ja 
kansainvälisillä tapahtumilla on 
ollut alentava vaikutus kansa-
laisten turvallisuudentuntee-
seen ja maanpuolustustahtoon 
sekä reservin ja sitä kautta puo-
lustusvoimien suorituskykyyn. 

Eri maanpuolustus- ja kansa-
laisjärjestöt keräsivät rahaa ar-
meijan lentokonehankintoihin 
jo itsenäisyytemme alkuvuosi-
kymmeninä. Kaikki varmaankin 
muistavat myös sotien ajan kul-
tasormusten vaihtamisen rau-
tasormuksiin. Lastensairaalaan 
kerätään parhaillaan rahaa kan-
salaiskeräyksellä. Turvataksem-
me näille pienille ja Suomelle 
mahdollisuuden varttua ja ke-
hittyä rauhan oloissa, on maan-
puolustuksen oltava kunnossa. 

Isänmaatamme koetelleissa 
suurissa käännekohdissa ovat 

suomalaiset puhaltaneet yh-
teen hiileen ja selviytyneet. 
Nyky-yhteiskunnan uudet 
vaatimukset vaativat uusia toi-
menpiteitä maanpuolustustah-
don ylläpitämiseen ja kehittä-
miseen. Maanpuolustustahto 
on puolustuskykymme perus-
ta. Suomalaisten maanpuolus-
tustahto on kansainvälisesti-
kin verrattuna erittäin korkea. 
Eri reserviläisyhdistysten kan-
nat asiaan ovat olleet täysin sel-
keitä. Näin ollen olen vakuut-
tunut siitä, että kansalaiskeräys 
reservin kertausharjoitusten ja 
vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tukemiseksi onnistuisi 
hienosti ja sillä olisi maanpuo-
lustustahtoa ja yleistä uskoa 
huomiseen kohottava vaikutus. 
Samalla se olisi selkeä signaali 
kansalaisilta päättäjille. 

Kansakuntana suurin mei-
tä suomalaisia yhdistävä teki-
jä on rauhan ja järjestyksen kai-
puu, jonka yhtenä osatekijänä 
on vahva maanpuolustustahto. 
Maanpuolustustahto on teko-
ja, valmiutta ja vastuuta ei vain 

tätä hetkeä, vaan myös tulevai-
suutta varten. 

Keräystä toteuttamaan ryh-
dyttäessä on tärkeää, että puo-
lustusvoimat ja eduskuntapuo-
lueiden enemmistö hyväksyy 
sen päämäärän. Eri reserviläis- 
ja maanpuolustusjärjestöjen 
(esim. RES, RUL ja Maanpuolus-
tusnaisten Liitto) tulisi sitoutua 
keräykseen ja keskuudestaan 
valita edustajat työryhmään, 
joka kävisi tarpeelliset neuvot-
telut pikaisesti ja toimisi keräyk-
sen johtoportaana. Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistys (MPK) 
toimisi koordinoivana yhdistyk-
senä ja hakisi luvat itse keräyk-
seen. MPK:n nimeämä edustaja 
toimisi keräyksen toiminnan-
johtajana. Johtoryhmä määräisi 
keräysorganisaation koon ja toi-
mipaikan.

Itse keräyksen toteuttamiseen 
on monta mahdollisuutta. Suo-
ra rahakeräys rahalippaisiin ja 
keräystilille tai sitten esim. to-
teutettavan maanpuolustustal-
koomerkin myyminen. Merkki 
voisi olla esim. tyylitelty heral-

Jätevesien puhdistus 
parantaa vesien tilaa
KANSANEDUSTAJA Kaj Turunen 
epäili, että uimarantojen vatsa-
tautiepidemiat johtuvat jäteve-
siohjeistuksesta ja pienpuhdis-
tamojen toimimattomuudesta. 
Turunen toivoi Suomen ympä-
ristökeskuksen tutkivan pien-
puhdistamojen puhdistuste-
hoa.

Toisin kuin Turunen antaa ym-
märtää, jäteveden puhdistami-
nen ei huononna jäteveden hy-
gieenistä laatua vaan parantaa 
sitä. Taudinaiheuttajia ja niiden 
poistumista kotitalousjäteve-
sissä on tutkittu runsaasti, mm. 
Savonia-ammattikorkeakoulun, 
Suomen ympäristökeskuksen ja 
THL:n yhteishankkeessa vuon-
na 2012. Tutkimuksessa todet-
tiin, että esimerkiksi pienissä jä-
teveden maasuodattamoissa 
ja pienpuhdistamoissa jäteve-
den ulosteperäiset bakteerit vä-
henivät murto-osaan ja puhdis-
tustulokset olivat samaa tasoa 
kuin yhdyskuntien jäteveden-
puhdistamoissa. 

Turusen mainitsemien kylä-
puhdistamojen tarkkaa mää-
rää ei tiedetä ja Turunen on oi-
keassa siinä, ettei niiltä vaadita 
ympäristölupaa. Tutkimukset 
osoittavat kuitenkin, että mitä 
suurempi puhdistuslaitos on, 
sen tasalaatuisempi on jäteve-
den puhdistustulos. Kyläpuh-
distamojen määrä on siirtovie-
märeiden rakentamisen myötä 
vähentynyt ja jätevedet johde-
taan yhä useammin suurempiin 
puhdistuslaitoksiin. 

Suomessa saostuskaivo on 

yhä edelleen yleisin jätevesi-
en käsittelymenetelmä. Saos-
tuskaivo poistaa jätevedes-
tä pääosin kiintoainetta, mutta 
ei juuri lainkaan ulosteperäisiä 
bakteereita eikä rehevöitymis-
tä aiheuttavia ravinteita. Pelkäs-
tään saostuskaivoilla käsitelty-
jen jätevesien mukana pääosa 
jätevesien bakteereista valuu 
lähiympäristöön.

Haja-asutusalueilla asuu vaki-
tuisesti vajaa miljoona asukasta 
ja näistä suurimmalla osalla jä-
tevesien käsittely on yhä puut-
teellista. Huonosti puhdistetut 
jätevedet aiheuttavat vesistö-
jen rehevöitymistä ja riskin hy-
gieeniselle laadulle. Jätevesien 
käsittelylle on säädetty vaati-
mukset, joiden toimeenpano 
on ohjeistettu ja neuvontaa on 
järjestetty. Jätevesien vaatimus-
ten mukainen käsittely vähen-
tää merkittävästi päästöjä ym-
päristöön ja parantaa käsitellyn 
jäteveden hygieenistä laatua. 
Tällöin riskit myös uimavesil-
le ovat oleellisesti pienemmät 
kuin pelkän saostussäiliökäsit-
telyn jälkeen.

Yli-insinööri Jorma Kaloinen, 
ympäristöministeriö
Suunnitteluinsinööri Johanna 
Kallio, Suomen ympäristökeskus

Lue Turusen vastaus 
tähän kirjoitukseen: 
uutiset.perussuomalaiset.fi/
turunen-ehdottaa-halvem-
paa-jatevedenpuhdistus-
mallia/

Maanpuolustustalkoot uskottavan 
puolustuksen turvaamiseksi 

dinen kuusenoksatunnus tai 
vastaava. Kampanja-aika ei sai-
si olla liian pitkä, jotta itse kerä-
yksestä saatuja tuottoja ei ku-
lutettaisi keräys-, mainos- ym. 
kustannuksiin. Alkupääoma 
mainostamiseen voitaisiin ha-
kea eri maanpuolustukseen si-
toutuneiden säätiöiden ym. 
rahastojen varoista, mikäli re-
serviläisjärjestöt ja valtiovalta 
eivät katso siihen itse voivan-
sa sitouttaa varojaan. Keräyk-
sen tai talkoomerkin myymisen 
voisivat suorittaa paikallisiin re-
serviläisjärjestöihin kuuluvat 
miehet ja naiset sekä esim. R-
kioskit. Myös nettikeräysmah-
dollisuus tulee huomioida. 

Kertausharjoitustarve on puo-
lustusvoimien mukaan n. 70 
000 miestä/vuosi. Nyt on ker-
tautettu vain murto-osa tar-
peesta. Keräyksellä tukisimme 
omaa maanpuolustustamme 
niin reservin kertausharjoitus-
ten kuin vapaaehtoisen maan-
puolustustyön saroilla. Tämä 
olisi lisäksi vahva signaali muu-
alle siitä, että Suomi on edel-
leen valmis puolustamaan itse-
ään kaikissa tilanteissa. 

Pekka M. Sinisalo
Uudenmaan 
Perussuomalaisten pj.
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Todellisuus maan-
puolustuksestamme

Äärioikeistolaiseksi 
nimittely tuomittava

SIVIILIEN Nato-äänestyspro-
senttien varassako on maam-
me puolustaminen? Lopetta-
kaa Nato-prosenttien turha ja 
aiheeton laskeminen. Tosiasia 
on valtioiden väkiluku.

Suomen sodanaikainen ar-
meijan miesvahvuus on vain 
muutama satatuhatta ja 
hyökkääjän miesvahvuus on 
miljoonissa. Eikö jo tämä ker-
ro mikä on todellisuus?

Mihinkään Nato-maahan ei 
ole koskaan hyökätty. Jos ei 
eräs herra olisi tapansa mu-
kaan ”fundeerannut” liian 
kauan, olisimme jo aikoja sit-
ten olleet Naton suojissa, ku-
ten Baltian maat.

Veikko K. Puhakka
sotaveteraani, tutkija
Espoo

SUOMESSA monet toimitta-
jat ja kolumnistit puhuvat niin 
perussuomalaisista kuin esi-
merkiksi Ranskan Kansallises-
ta rintamasta ja Ison-Britannian 
UKIPistakin äärioikeistolaisina 
liikkeinä. Näiden puolueiden 
pääsanoma on eurokriittisyys 
- ei maahanmuuttokriittisyys. 
Minua ainakin tympäisee ääri-
oikeistolaisiksi nimittely, joka ei 
ole ollenkaan asiallista.

Ranskan Marine Le Pen edus-
taa kaunopuheista eurokriit-
tisyyttä, joka kuulostaa hänen 
esittämänään hyvin perustel-
lulta, olkoonkin että isä Le Pen 
on aikanaan ollut selvästi juu-
talaisvastainen.  Britannian UKI-
Pin (United Kingdom Inde-
pendence Party) johtaja Nigel 
Farage on gentleman, mutta 
tarvittaessa myös varsin suora-
puheinen. Olen tavannut hä-

net ja kuunnellut häntä. Hän 
teki minuun erittäin hyvän vai-
kutuksen. Ranskan Kansallinen 
rintama ja varsinkaan Britanni-
an UKIP eivät siis ole mitään ää-
riliikkeitä, kuten ei myöskään 
perussuomalaiset. Onhan Timo 
Soini tunnetusti Israelin ystävä.

Sen sijaan Kreikan Kultaisen 
aamunkoiton ja Unkarin Jobbi-
kin osalta on erotuomarin kyl-
lä vihellettävä pilliin. Jos tällai-
set rasistiset liikkeet mustaavat 
Länsi-Euroopan maltillisia eu-
roskeptisiä puolueita, niin se 
on kyllä väärin.

Kyllä suomalaisten ja ulko-
maistenkin toimittajien on syy-
tä pysyä totuudessa: kansal-
lismielisyys tai  itsenäisyyden 
puolustaminen eivät ole äärioi-
keistolaisuutta.

Ralph Jaari

Keskustellaan Natosta
MAAILMA muodostuu kansal-
lisvaltioista, kansojen ja val-
tioiden liitoista, jotka toimi-
vat epätasaväkisellä globaalilla 
areenalla. Muistutuksena kan-
sojen kulloisistakin liitoista ja 
pyrkimyksestä saavuttaa tai säi-
lyttää oma suvereenius maail-
manpoliisien syleilyssä, saam-
me seurata Ukrainan kaltaisia 
mittelöitä. Suurten maiden 
etäisetkin edut hiertävät rattai-
siinsa maita ja kansoja. Milloin 
demokratian, oikeuden tai jon-
kin muun ismin varjolla tai vain 
siksi, että projisoidaan omia si-
säpoliittisia ongelmia toiselle 
estradille. Kylmästä sodasta jäi 
lähes ainoaksi toimijaksi Nato. 

Nato on ydin kommunismin 
vastaisesta taistelusta, sen poh-
ja on USA:n intresseissä. Nato 
on laajentunut ja ulottanut lon-
keronsa maailmaan. Sen teh-
tävänä on levittää USA-myön-
teistä politiikkaa ja vahvistaa 
”pidetään venäläiset loitolla 
ja amerikkalaiset lähellä” -ase-
telmaa Euroopassa. Tämä ta-
voite tulee edelleen korostu-
maan Aasian maiden noustessa 
taloudessaan ohitse vanhan 
maailman. Venäjällä on Län-
si-Euroopasta poikkeava sivili-
saatiohistoria, mutta Venäjä on 
kuitenkin eurooppalainen maa 
ja osa Eurooppaa. 

EU on kansallisvaltioiden lii-
toista ylivertaisin (ei toimivin) ja 
sen ylikansalliset toimielimet ja 
jäsenmaiden kirjo vetää myös 
Suomen osaksi Nato-keskuste-

TÄTÄ kirjoitettaessa Zurichin 
yleisurheilun EM-kisat olivat 
vielä edessäpäin. Erityisesti kei-
häsmiehiltämme Tero Pitkä-
mäeltä tai Antti Ruuskaselta oli 
lupa odottaa jopa voittoheit-
toa. Keihäänheittäjämme ovat 
monesti ennenkin pitäneet 
Suomen mitalikannassa. Urhei-
lussa voitot ovatkin tärkeitä.

 Jeesuksen esittämä arvojär-
jestys on toisenlainen: ”Joka 
teistä on suurin, se olkoon tois-
ten palvelija. Sillä joka itsensä 
korottaa, se alennetaan, mut-
ta joka itsensä alentaa, se ko-
rotetaan.”

 Samoin Jeesus opettaa ver-
tauksessaan temppeliin tulleis-
ta fariseuksesta ja publikaa-
nista (tullimiehestä). Fariseus 
seisoi pyhäkön etuosassa kiit-
täen Jumalaa siitä, ettei hän 
ole niin kuin muut huonom-
mat ihmiset. Publikaani sen si-
jaan jäi taaemmaksi lyöden rin-
taansa huokaisten: ”Jumala, ole 
minulle syntiselle armollinen.”  
Ja kuitenkin Jeesuksen opetuk-
sen mukaisesti juuri ihmisten-
kin suurena syntisenä pitämä 
publikaani meni kotiinsa van-

hurskaampana kuin kansan 
johtomiehiin kuuluva farise-
us. Näin se, joka korotti itsensä, 
alennettiin, ja joka alensi itsen-
sä, korotettiin.

 Aivan samaa linjaa noudat-
taa Jeesuksen vastaus opetus-
lastensa kysymykseen suurim-
masta taivasten valtakunnassa. 
Hän asetti lapsen heidän kes-
kellensä sanoen hänen kaltais-
tensa olevan suurimpia taivas-
ten valtakunnassa. Lapsessa ei 
suinkaan ole suurta ja esiku-
vaksi kelpaavaa hänen oikkun-
sa ja itsekkyytensä, vaan hänen 
täydellinen avuttomuutensa 
hänen tarvitessaan vanhempi-
ensa jatkuvaa huolenpitoa.

 Omat ansiot ja oma erin-
omaisuus ovat riisutut lapsen-
kaltaiseksi tulleelta. Vain omis-
ta luuloistaan tyhjennetty voi 
yhtyä vanhan v.1701 virsikirjan 
sanoihin: ”Ratk´ tyhjä täällä ih-
minen on, ei voimallist´ löyd´ 
eik´viatont´, kaik´ perät´ ke-
viät ovat.”

 Kun Jumala näin saa meidät 
lapsikseen, löydämme itsem-
me toistamasta aina uudelleen 
tuttua rukousta: Herra Jeesus 

Kristus, ole minulle syntiselle 
armollinen. Messun liturgiassa-
kin rukoilemme: Herra, armah-
da minua, Kristus, armahda mi-
nua syntistä ihmistä.

 Jos turvaamme ihmisen voi-
miin ja mahdollisuuksiin, olem-
me fariseuksen tavoin nou-
dattamassa lakiuskontoa ja 
hukkaamme evankeliumin 
vapauttavan ja kalliin ilosa-
noman: Kristus rajattomassa 
armossaan vanhurskauttaa ju-
malattoman jakaen toivoa jo-
kaiselle.

 ”Paina meitä paremmin alas 
yksinkertaisuuteen. tutustu-
maan syvemmin sinun ristis 
salaisuuteen, valos anna tu-
taksemme turmelusta sydä-
memme,” rukoilemme siionin-
virsissäkin.

 Ajallinen kultamitali ei ole 
välttämätön, joskin tietys-
ti mitä hienoin saavutus, josta 
koko kansa voi iloita. Tärkein-
tä on kuitenkin, että Jeesus Va-
pahtajamme nostaa viimeiset 
ensimmäisiksi ja tekee lapsen-
kaltaiset suurimmiksi.

Anssi Joutsenlahti

Nato-optio?
VAALIT lähestyvät. Samalla 
politiikkojen ulko- ja turvalli-
suuspoliittinen keskustelu on 
ala-arvoista ja etenee mieliku-
vitusmaailmassa. Keskustelut 
eivät etene, koska puhutaan 
käsitteellä, jota ei ole edes ole-
massa. Kysymys on Nato-op-
tiosta. 

Jos Suomi olisi turvallisuuspo-
liittisesti uhattuna, ei mielikuvi-
tusmaailman Nato-optio toimi-
si. Tämä johtuu siitä, että Suomi 
tarvitsisi kaikkien Nato-maiden 
yksimielisen hyväksynnän so-
tilasliittoon pääsemiseksi. Jos 
Suomea uhkaa sota, eivät Na-
to-maat, varsinkaan naapuri-
maat ota Suomea sodan pelos-
sa jäseneksi.

Kysynkin, missä on tällainen 
Nato-optiosopimus? Käsittääk-
seni tällaista sopimusta ei ole 
olemassakaan. Tästä huolimat-
ta poliitikot käyttävät ulko- ja 
turvallisuuspoliittisessa keskus-
telussa käsitettä, jollaista ei ole 
olemassakaan? Vai onko kan-
salaisten tietämättä tehty täl-
lainen sopimus? Muutoin täl-
laisen käsitteen käyttäminen 
on lopetettava, jotta turvalli-
suuspoliittisessa keskustelussa 

päästäisiin eteenpäin.
Nato-optio on politiikko-

jen keksimä sanahelinän tuo-
te. Se on täydellistä kansan har-
hauttamista. Tämän vuoksi on 
Suomen kansan ja politiikan 
toimittajien vaadittava täsmäl-
lisempää turvallisuuspoliittis-
ta keskustelua, jossa käytetään 
edes käsitteitä, jotka ovat ole-
massa.

Mika Mikkonen (ps.)
Rovaniemi 

lua. Entiset itäblokin maat ovat 
suopeampia Natolle kuin länti-
sen Euroopan maat - alistami-
sen aika on hyvin muistissa.

Milloin Suomen on sitten so-
pivaa keskustella Natosta? 
Ihan silloin kuin me haluam-
me ja niin usein kun meistä sil-
tä tuntuu. Venäjä ei ole meil-
le välitön uhka, eikä meidän ole 
tarvis hakea turvatakuita Ukrai-
nan vuoksi. Ainoat takuut, joi-
hin me voimme luottaa, löyty-
vät maamme sisältä ja ystävistä 
muissa Skandinavian maissa, 
joiden yhteistyö on maailman 
mitassa ainutlaatuista ja tasa-
arvoista. Ukrainan voimme sil-
ti pitää mielessä, jotta ymmär-
rämme oman asemamme ja 
mahdollisuutemme tässä geo-
poliittisessa tilanteessamme.  
Keskustelua on silti hyvä jatkaa 
ja tehdä selvityksiä, joiden yh-
teydessä päivitetään turvalli-
suuspolitiikkaamme, suhteessa 
muihinkin valtioihin ja liittoutu-
miin. Selvitys tuottaa tietoa to-

siasioihin ja ajankuvaan poh-
jautuen. Keskustelu ei tarkoita 
liittymistä ja keskustelun ei ole 
syytä suomettua.

Meidän suhteemme itään, 
luottamuksen rakentaminen 
on itsessään turvatakuu. Na-
to-takuu on sitä, että konflik-
tit tuodaan muiden valtioiden 
ja kansojen alueille. Venäjä on 
väliaikaisesti heikentynyt suur-
valta, eikä sen nöyryyttäminen 
ole voiman, vaan tyhmyyden 
osoitus. Suomen kokoises-
sa maassa, vaikka täällä pirulli-
sen sisukas kansa asuukin, tu-
lee ymmärtää, että maailmassa 
meillä täytyy olla vain ystäviä. 
Meidän etumme ei ole olla ja-
kamassa maailmaa linjoihin. 
Selvyyden vuoksi, en kannata 
Nato-jäsenyyttä.

Raul Lehto
Perussuomalaiset 
Kymen piirin pj.

Kultamitaliko välttämätön?

toimitus@perussuomalaiset.fi



21

Siperia opettaa ja 
kansa kärsii
ELETTIIN vuotta 1994.  Keskus-
telut Suomen EU-jäsenyyden 
hakemisesta kävivät kuumim-
millaan.  Kokoomus, demarit, 
vasemmisto ja RKP olivat jä-
senhaun kannalla.  Keskustan 
piirissä vastustettiin.  Ennen 
kaikkea MTK harasi vastaan.  
MTK:ssa ymmärrettiin ne vaa-
rat, joihin jäsenyys pitkällä täh-
täimellä voi johtaa – suoma-
laisten pien- ja perheviljelmien 
tuhoon.  Siksi MTK:n ja keskus-
tan toimesta pääteitten varsilla 
poltettiin vainovalkeita ja tar-
jottiin paistettua makkaraa.

Keskustan johto puolueen 
puheenjohtajan ja pääminis-
teri Esko Ahon johdolla oli kui-
tenkin päättänyt, että myös 
keskustapuolue lähtee mu-
kaan rintamaan tukemaan Suo-
men EU-jäsenyyden hakemista.  
MTK:n selkäranka murrettiin 
nimittämällä puheenjohta-
ja Heikki Haavisto ulkoministe-
riksi.  Keskustan sisällä oli kui-
tenkin vielä senkin jälkeen liian 
paljon vastaan haraavia voimia 
ja linjan valinta vaati puolueko-
kouksen päätöksen.

Puoluekokouksessa Esko Aho 
ilmoittikin, että jos puolueko-
kouksen virallisten edustaji-
en enemmistö ei tue EU-jäse-
nyyden hakemista, hän eroaa 
keskustan puheenjohtajan ja 
pääministerin paikalta.  Tämä 
uhkaus tehosi.  Keskustan joh-
to sai haluamansa valtakir-
jan liittyä yhteisrintamaan ha-
kemaan Suomen jäsenyyttä 
EU:ssa (silloin Euroopan Yh-
teisö).

Entinen keskustapuolueen 

vahva mies, tohtori Keijo Korho-
nen oli kärkenä taistelemassa 
Suomen EU-jäsenyyttä vastaan.  
Kainuun Sanomien päätoimit-
tajana hän maksoi tästä kovan 
hinnan.  Hän joutui jättämään 
päätoimittajan paikan ja lähte-
mään ”maanpakoon” Yhdysval-
toihin.  Yhdessä Keijo Korhosen 
kanssa kiersimme maata kuin 
”Jerusalemin suutarit” ja yritim-
me valistaa kansaa neuvoa-an-
tavaa kansanäänestystä varten.  
Varoitimme EU:n mahdollisista 
vaaroista.  Suurella rahalla to-
teutettu vastapropaganda oli 
kuitenkin liikaa – 56,7 % äänes-
ti liittymisen puolesta.

Linjani Suomen suhteessa Eu-
roopan unioniin ei ole horju-
nut.  Tämän ajan tapahtumia 
seuratessa ja analyyseja teh-
dessä on mielenkiintoista ha-
vaita, että Keijo Korhosen ja 
niiden satojen tuhansien kan-
salaisten linja oli oikea.  Jos täs-
sä ajassa voisimme ajaa omaa 
linjaamme ja meillä olisi oma 
raha, ei meidän tarvitsisi käydä 
Yt-neuvotteluja Brysselin her-
rojen töppäilyjen vuoksi.  Voi-
simme itsenäisesti hoitaa kaup-
pa- ja ulkosuhteita jokaiseen 
ilmansuuntaan eikä meidän 
olisi tarvinnut uhrata parhai-
ta yrityksiämme kansainvälisen 
suurkapitalismin ja globalisaa-
tion alttarille.  Valitettavasti Si-
peria opettaa ja kansa kärsii!

Pentti Kettunen
kansanedustaja (ps.)
Kajaani

Ilmastonmuutos - tiedettä tai uskontoa?
ILMASTOTIEDE väittää, että il-
maston lämpeneminen johtuu 
ihmisen ilmakehään vapaut-
tamasta hiilidioksidista, mutta 
ei esitä todisteita, jotka tukisi-
vat tätä hypoteesia. Todistei-
den korvikkeina käytetään il-
mastomalleja, joiden mukaan 
ilmakehän keskilämpötila kas-
vaa vähintään 5 astetta vuosi-
sadan loppuun mennessä. Ko-
keellisten mittausten mukaan 
lämpenemistä ei kuitenkaan 
ole havaittu - ainakaan ennus-
tejakson ensimmäisen 20 vuo-
den aikana.

Säätiedotukset perustuvat 
kertaluokkaa testatumpaan 
teoriaan kuin ilmastomallit. 
Tästä huolimatta sääennusteet 
toimivat vain muutaman päi-
vän, vaikka niitä kalibroidaan 
kaiken aikaa massiivisen mit-
taustiedon avulla. Samat tahot 
laativat ilmastomalleja, joiden 
uskotaan ennustavan ilmastoa 
100 vuoden päähän, vaikka ne 
ovat jo 20 vuotta antaneet vir-
heellisiä ennusteita.

Uuden väitteen mukaan yli-
määräinen hiilidioksidista joh-
tuvat lämpö on yhtä äkkiä 

päättänyt mennä valtameriin. 
Tätäkään väitettä ei ole miten-
kään todistettu lämmönsiirron 
teoriaan perustuvien laskel-
mien saati kokeellisten mit-
tausten avulla. Näyttää siltä, 
että rautatieinsinööri Rajendra 
Pachaurin johtamilta ilmas-
totieteilijöiltä yksinkertaises-
ti puuttuu ilmaston muutos-
ten selvittämisessä tarvittavien 
tieteenalojen pätevyys. Vääriin 
oletuksiin pohjautuvat mallit 
eivät toimi.

Tieteelliset teoriat varmiste-
taan yleensä aiemmin todistet-
tujen faktojen ja kokeellisten 
mittausten avulla. Ilmasto-
tieteessä teorian ja mittaus-
ten ristiriidoista vaietaan ja lei-
mataan muiden tieteenalojen 
kritiikki vääräuskoisten höpi-
näksi. Näyttää siltä, että luon-
nonlait eivät koske ilmasto-
tiedettä. Tieteessä julkaisujen 
taso varmistetaan ns. vertais-
arvioinnin avulla. Ikävä kyllä il-
mastotieteessä vertaisarviointi 
tarkoittaa julkaisun arviointia 
vain oman hyväveliverkoston 
toimesta.

Perinteisten tieteiden ku-

ten astronomian, kemian, fysii-
kan sekä geologian asiantun-
tijoiden mukaan näyttää siltä, 
että auringon toiminta ja maa-
pallon kiertoradan vaihtelu 
määrää valtamerten lämpöti-
lan, joka taas säätää ilmakehän 
lämpötilaa ja hiilidioksidipitoi-
suutta. Lämmönsiirtolaskel-
mat myös osoittavat, että hiili-
dioksidin eristävä vaikutus on 
mitätön ilmakehän vesihöy-
ryyn verrattuna. Jopa tieteel-
linen metsäntutkimus voi to-
distaa, että historian aikana on 
ollut paljon lämpimämpiä jak-
soja kuin nykyään; lehtikuuset 
ja pähkinäpensaat ovat kukois-
taneet jopa pohjoisimmassa 
Suomessa.

Ilmastotiede liioittelee myös 
kasvien merkitystä hiilinielu-
na. Todellisuudessa kasvien si-
toma hiili palaa nopeasti kier-
toon kasvien lahotessa, tästä 
johtuen orgaanisen materiaa-
lin määrä metsämaassa on mi-
tätön. Valtameret ovat maapal-
lon ainoa todellinen hiilinielu, 
valtamerten synnyttämäs-
sä kalkkikivessä hiiltä on 1500 
kertaa enemmän kuin muissa 
hiilinieluissa yhteensä.

Olen vetänyt maailman 
suosituimman termodyna-
miikkaan ja lämmönsiirtoon 
perustuvan prosessienmallin-
nusohjelmiston kehitystä jo 
35 vuotta. Näiden mallien toi-
mivuus paljastuu seuraavan 
päivän laboratoriokokeessa - 
tai viimeistään parin vuoden 
päästä, kun mallien pohjal-
ta suunniteltu tehdas käynnis-
tyy. Tämä opettaa nöyryyttä, 
jota on vaikea löytää ilmasto-
mallien kehittäjien sanomas-
ta. Kosmologiassa itsevarmuus 
kasvaa jo tähtitieteellisiin mit-
toihin. Näyttää siltä, että asian-
tuntijoiden itsevarmuus li-
sääntyy mitä kaukaisemmassa 

tulevaisuudessa väitteiden to-
tuus paljastuu.

Tieteen avulla voimme kas-
vattaa ihmiskunnan hyvinvoin-
tia. Sen sijaan mutu-tietoon 
perustuva höpsismi johtaa 
meidät erittäin kalliisiin poliit-
tisiin ja teknisiin virheratkaisui-
hin, kuten tuulipuistojen pyö-
rittämiseen tukirahoilla, sekä 
hiilidioksidipäästöjen ja työ-
paikkojen siirtämiseen Kiinaan. 
Tästä johtuen tarvitsemme tu-
losvastuuta myös tieteen tuke-
misessa ja rahoituksessa.

Ympäristön ja yhteiskunnan 
kestävä kehitys ovat ihmiskun-
nan kohtalonkysymyksiä, jotka 
voidaan ratkaista vain reaali-
maailmaan pohjautuvan tie-
teen ja politiikan avulla. Täs-
sä mielessä on murheellista, 
että ilmastotiede johtaa poliit-
tisen päätöksenteon harhaan 
ja rapauttaa tavallisen kansa-
laisen luottamuksen tutkimuk-
seen. Oikea tiede etsii totuut-
ta, mutta ilmastouskonto etsii 
rahoitusta.

Antti Roine, tekn.toht.
Ulvila

Maaseutu hyötyy 
etäopiskelusta

SUOMALAINEN maaseutu on 
elänyt pitkään murrosvaihetta. 
Nuorten poismuutto opiskelu-
jen perässä huolettaa erityisesti 
pieniä kuntia.

Nuori voi joutua muuttamaan 
koulutuksen vuoksi jopa toi-
selle puolelle Suomea, mikä 
tarkoittaa monesti sitä, että 
koulun päätyttyä ei palata ko-
tiseudulle. On selvää, että maa-
kuntakeskusten korkeakou-
lut vetävät ympäröivän seudun 
nuorisoa.

Mutta onko näin pakko olla? 
Eikö ole ajan ja rahan tuhlaus-
ta, että nuoret joutuvat käy-
mään kaukana kotiseudustaan 
oppitunneilla, jotka voitaisiin 
kuitenkin tenttiä erinomaisesti 

myös kotoa käsin?
Nykyaikana teknologia mah-

dollistaa sen, että koulussa ei 
tarvitse olla fyysisesti paikal-
la. Opiskelu voidaan toteut-
taa myös internetin välityksellä: 
sähköpostilla, e-kirjastoissa, vi-
deoneuvotteluissa ja sähköisis-
sä oppimisympäristöissä.

Maaseudun elinvoimaisuu-
den kannalta on tärkeää huo-
lehtia, että etäopiskelun mah-
dollisuuksia lisätään erityisesti 
korkeakoulutuksessa.

Mitä enemmän kursseja voi 
suorittaa etänä, sen vähemmän 
syntyy tarvetta poismuutol-
le maaseudulta. Tämä ei tarkoi-
ta lähiopetuksen lopettamis-
ta, vaan sitä, että etäopiskelun 

tulisi olla lähiopetuksen lisäksi 
yksi vaihtoehto suorittaa kurssi.

Suomalaista maaseutua, Poh-
janmaa mukaan lukien, on au-
tioitettu vastuuttomilla päätök-
sillä. Nyt tarvitaan uusia tuulia. 
Tavoiteltava olotila on, ettei 
nuorten ole pakko muuttaa toi-
selle puolelle Suomea opin-
tojen perässä, vaan heillä on 
mahdollisuus opiskella edulli-
sesti kotiseudullaan. Etäopiske-
lussa on suomalaisen maaseu-
dun tulevaisuus.

Aleksi Hernesniemi
yhteiskuntatieteiden 
kandidaatti, 
Kannus
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Sambialaissekoilu 
kuohuttaa Hämeenlinnassa 

HAAPAJÄRVEN Perussuomalai-
set ry:n jäsenkokous päätti läh-
teä mukaan syksyn seurakun-
tavaaleihin ja todennäköisesti 
omalla listalla. Jo listan laati-
misvaiheessa mukaan lähti 6 
ehdokasta eli saman verran 
kuin puolueella oli viime kun-
tavaaleissakin. Arvioiden mu-
kaan lopulliselta listalta tulee 
löytymään tätäkin laajempi eh-
dokasjoukko. 

Haapajärvellä vieraillut puo-
lueen järjestösihteeri Jouka-

mo Kortesalmi oli mukana 
koordinoimassa ehdokaslis-
tan perustamista. Haapajärven 
Perussuomalaisten seurakunta-
vaalien yhdyshenkilönä toimii 
kaupunginvaltuutettu, kansan-
edustajaehdokas Matti Viitala. 

Kokousväki keskusteli koko-
uksessaan myös kauppakeskus 
Haavikkaasta jätetystä - ja sit-
temmin pois vedetystä - hal-
lintovalituksesta, mikä tuotti 
veronmaksajille lähes kym-
menentuhannen euron vuo-

tuisen vuokranlisän. Kokouk-
sessa kuultiin huolestuneita 
puheenvuoroja myös kaupan, 
omistusten ja vuokratuotto-
jen karkaamisesta paikkakun-
nan ulkopuoliseen omistuk-
seen, pahimmassa tapauksessa 
maan rajojen ulkopuolelle aina 
veroparatiisisaaria myöten. 

KAIKKI alkoi kesäkuus-
sa 2010 Hämeenlinnan apu-
laiskaupunginjohtaja Juha 
Isosuon (kok.) tuotua kau-
punginhallitukseen aiesopi-
muksen Kirstulan alueelle 
toteutettavasta suuresta auto-
kauppakeskuksesta. Hämeen-
linnan kaupunginvaltuusto 
näytti hankkeelle vihreää va-
loa ja hyväksyi aiesopimuk-
sen syyskuussa. 

- Perussuomalaisten val-
tuustoryhmässä aloimme ih-
metellä jo ennen kuntavaale-
ja, kun kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Iisakki Kie-
munki (sd.) meni Sunny Car 
Center Oy:n hallitukseen. Oli 
vähintäänkin outoa, miten 
yksi yrittäjä sai näin erityisen 
aseman kaupungin päätök-
senteossa, Lulu Ranne muis-
telee. 

Tuosta tilanne rupesi nope-
asti pahenemaan, kun SCC:n 
toimitusjohtaja Markku Ri-
taluoma alkoi esitellä päät-
täjille suureellisia lupauksia 
nimettömäksi jääneistä ulko-
maisista ”varmoista sijoitta-
jista”, jotka aina vetäytyivät 
tai suunnitelmat muuten vii-
västyivät SCC:stä riippumat-
tomista syistä. 

- Sijoittajat eivät ole esimer-
kiksi näyttäytyneet nykyiselle 
kaupunginhallitukselle, eikä 

konkreettisia ja varmoja do-
kumentteja hankkeen koko 
rahoitukseen sitoutuneis-
ta investoreista ole näkynyt, 
Ranne painottaa. 

Viimeinen niitti 

Seuraavan kerran SCC:n 
asia oli valtuuston käsiteltä-
vänä kesäkuussa 2012. Silloin 
ei enää oltukaan päättämässä, 
myydäänkö tonttia, vaan mil-
lä ehdoilla. Hyväksyessään 
tonttikaupan ehdot kaupun-
ginhallitus pani täytäntöön 
valtuuston päätöstä. 

Lopullisesti tilanne räjäh-
ti käsiin tämän vuoden ke-
säkuussa, kun apulaiskau-
punginjohtaja Isosuo aivan 
yllättäen esitti, että kaupun-
gin vastuulla olevat infratyöt 
annetaan suoraan Ritaluo-
man valitsemalle urakoitsi-
jalle hoidettavaksi ilman kil-
pailutusta. Lulu Ranne jätti 
asiasta tuolloin eriävän mie-
lipiteen. 

Elokuussa Ritaluoma esit-
teli kaupunginhallituksel-
le uuden rahoittajakandi-
daatin, sambialaisen Mrs. 
Regina Chiluban, jolla hän 
itse myönsi olevan talousri-
kostaustaa. Valtakunnallista 
huomiota juttu sai, kun rou-
va Chiluban tiedottaja ilmoit-

Hämeenlinnan Sunny Car Centerin 
sambialaissekoilut ovat olleet näkyvästi 
esillä valtakunnanmediassa. Kaupun-
ginhallituksen 1. varapuheenjohtajan 
Lulu Ranteen mukaan nyt pintaan nous-
sut uutisointi on vain jäävuoren huippu 
sotkussa, joka on kuin suoraan vanhasta 
suomalaisesta veijarikomediasta. 

- Kokoomus ja demarit menivät täysin ”nigerialaisvipuun”, perussuomalaisten Lulu 
Ranne ihmettelee. 

ti, ettei tämä ole sijoittamassa 
hankkeeseen 33,6 miljoo-
naa euroa eikä ole koko hank-
keesta koskaan kuullutkaan. 

- Perussuomalaisille viimei-
nen niitti oli se, kun saimme 
kuulla, että hankkeelle esi-
tetty rahoittajataho oli hä-
märä ja talousrikostaustai-
nen, eikä muistakaan uusista 
ja vakuuttavista rahoittajis-
ta ollut varmuutta. Kaupun-
gin vastapuoliriskin kannalta 
on se ja sama, onko Mrs. Chi-
luballa todella rahaa sijoittaa 
SCC:iin, vai onko Ritaluoma 

mennyt ns. ”nigerialaisvi-
puun”, Ranne sanoo.

- Kaupunki ei voi olla mis-
sään tekemisissä yrityksen 
kanssa, jonka toiminta ei ole 
kaikin puolin päivänvalon 
kestävää. Kannattaa miettiä 
myös sitä, mistä SCC:n tilil-
le tulleet rahat ovat tulleet ja 
mihin ne ovat ovat menneet.

Kokoomus ja demarit 
pääpiruina 

Perussuomalaiset Lulu Ran-
ne ja Kari Ilkkala ovat esit-

täneet SCC:n toimintatapo-
ja vastaan julkisesti kritiikkiä 
jo vuodesta 2010. Kokoomus 
ja demarit sen sijaan ovat aja-
neet hanketta kuin käärmettä 
pyssyyn vielä senkin jälkeen, 
kun vastapuoli on menettänyt 
kaiken uskottavuutensa ke-
nen tahansa rationaalisen toi-
mijan silmissä. 

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA PS ARKISTO

Haapajärveltä perussuomalaisia seurakuntavaaleihin 

Kokoustamassa Juha Toi-
voniemi, Matti Viitala ja 
Lasse Vuolteenaho

toimitus@perussuomalaiset.fi
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Sambialaissekoilu 
kuohuttaa Hämeenlinnassa 

Perussuomalaisten ohjelmasta 
kaupungin toimintamalli

Perussuomalaiset Köpingin markkinoilla 

LEMPÄÄLÄINEN diplomi-in-
sinööri Kirsi Kallio on nimet-
ty Perussuomalaisten Naisten 
toiminnanjohtajaksi. Kallio on 
naisjärjestön hallituksen jä-
sen ja toisen kauden kunnan-
valtuutettu. Aiemmin hän on 
työskennellyt perussuoma-
laisten puoluetoimiston toi-
mistotyöntekijänä.

POHJOIS-POHJANMAAN Pe-

russuomalaiset valitsivat yksi-
mielisesti insinööri Jari-Pekka 
Teurajärven piirin vaalipääl-
liköksi vuoden 2015 edus-
kuntavaalikampanjaan. 
Perussuomalaiset kolminker-
taistivat edustajiston paikat 
Oulun Osuuspankin vaaleissa 
2013 ja saavuttivat megajyt-
kyn Arinan edustajiston vaa-
leissa 2014 Teurajärven joh-
dolla. 

■  KOLUMNI

SUOMALAISILLA on takana upea, kaunis ja helteinen 
kesä. Akkuja on ladattu huikeassa auringon paisteessa, 
josta toivottavasti jokainen sai osansa.  Nyt jaksamme 
lähteä jälleen kerran liikkeelle oman aatteemme, perus-
suomalaisuuden nimissä.

PERUSSUOMALAISET Naiset on työnsä ja toimintan-
sa aktivoimiseksi palkannut toiminnanjohtajan hoita-
maan puolueemme naisten entistä parempaa näkyvyyt-
tä poliittisessa toiminnassa. 

NAISJÄRJESTÖSSÄ jo pitkään mukana ollut halli-
tuksen jäsen, diplomi-insinööri Kirsi Kallio on valittu 
tähän tehtävään.  Kirsi tulee olemaan mukana naisjär-
jestön alueyhdistysten kokouksissa ja hän käy kaikki yh-
distykset läpi ja tapaa paikalliset toimijat. Yhdessä hänen 
kanssaan on hyvä suunnitella tulevia tapahtumia ja osal-
listumista vuoden 2015 eduskuntavaaleihin. Naisten on 
otettava entistä vahvempi rooli ja ryhdyttävä itsenäisesti 
järjestämään tapahtumia ja vaalipaneeleita omilla paik-
kakunnillaan.

NAISTEN ei pidä odottaa, että joku järjestää jotakin. 
Me toimimme itsenäisesti ja osaamme päättää miten toi-
mitaan. Kun kysyttävää tulee, ottakaa rohkeasti yhteyttä 
Kirsi Kallioon tai puheenjohtajaan.

TULEVIEN eduskuntavaalien ehdokasasettelussa pide-
tään huoli siitä, että naisia on riittävästi ehdokkaina ja 
että kannustamme kaikkia puolueemme ehdokkaita. On 
vahvuus, että teemme sopuisaa yhteistyötä.

ALOITAMME luottamushenkilöiden kouluttamisen 
mahdollisimman pikaisella aikataululla, siitä annamme 
lisää tietoa kirjeitse. Syksylle on suunnitelmissa myös 
ruskamatka Lappiin. Jollei se onnistu vielä tälle syksylle, 
palaamme siihen vuoden kuluttua. Naisten Osaava Nai-
nen -messut järjestetään Turussa 24.-26.10. Olemme mu-
kana siellä omalla osastolla.

TURUSSA on myös muotinäytöksen sisältävä naisten 
tapahtuma, joka järjestetään Hotelli Hamburger-Pörs-
sissä 25.-26.10. Mannekiinit ovat perusnaisia ja muoti-
vaatteet valmistusta myöten kotimaiselta Muotikuulta.  
Emme tee pelkästään politiikkaa, vaan haluamme olla 
myös naisellisia ja muodikkaita suomalaisia naisia. Syys-
kokoukseen kokoonnumme alustavasti Savon sydämeen 
22.11.

KUN marjat ja sienet on kerätty, lähdetäänhän yhdessä 
taas politiikan teille!

Naiset reippaina 
syksyyn

MARJA-LEENA 
LEPPÄNEN
PUHEENJOHTAJA
PERUSSUOMALAISET NAISET

ON hienoa huomata, että Tam-
pereen kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja on ottanut op-
pia Tampereen Perussuomalais-
ten kuntaohjelmasta ja on sa-
moilla linjoilla pormestari- ja 
tilaaja-tuottajamalleista. On 
kuitenkin harhauttavaa väittää, 
että tämä olisi avaus järjestel-
män purkamiseen. 

Tampereen Perussuomalais-
ten kuntaohjelmaan tavoite 
mallin purkamisesta kirjattiin jo 
vuonna 2012 ja asiaa on yritetty 
edistää kaikin tavoin. Esimerkik-
si valtuuston budjettikokouk-
sessa 18.9.2013 oli valtuustolla 
tilaisuus äänestää apulaispor-
mestareiden määrän vähentä-
misestä ja tilaaja-tuottajamallin 
hallitusta alasajoon ryhtymises-
tä, kun perussuomalaiset esitti-
vät molempia. Molemmissa ää-
nestyksissä puolesta äänestivät 
vain perussuomalaisten valtuu-
tetut, Yrjö Schafeitelin äänestä-
essä tyhjää. Kaikki muut valtuu-
tetut äänestivät niitä vastaan, 
myös Sanna Marin. Kaikilla ryh-
millä tulevat esitykset olivat hy-
vissä ajoin etukäteen tiedossa. 
Esitysten toteuttamisen säästö-
vaikutukset olisivat olleet jo ku-
luvana vuonna noin 8 miljoo-

naa euroa.
Katson pitkälti perussuo-

malaisten aloitteiden ja esi-
tysten paineen vaikutukseksi 
sen, että Tampereen kaupun-
ki selvittää parhaillaan yliopis-
ton kanssa nykyistä toimin-
tamallia. Valtuustoaloitteeni 
konsernihallinnon henkilöstö-
selvityksistä käsitellään tule-
van maanantain valtuustossa 
ja päätösesityksessä todetaan, 
että selvitystä tilaaja-tuottaja-
mallin purkamisesta ei tehtäi-
si, koska se lisäisi hallinnollista 
työtä. Lisäksi todetaan ettei ole 
tarkoituksenmukaista vertail-
la hallintohenkilöstön määriä 
ja kustannuksia vuodesta 2007 
(tiltun alkamisesta) alkaen. Mo-
lemmat ovat oleellisia asioita ja 
voidaan tehdä meneillään ole-
van selvityksen sisällä. 

Tutkimuksen toteuttajatyö-
ryhmän tekemän henkilöstö-
kyselyn mukaan nykyisen mal-
lin aikana tehokkuutta ei olla 
onnistuttu luomaan, vaan hyö-
dyt on hukattu kasvaneeseen 
byrokratiaan, hallinnon tasoi-
hin ja hallintotyöhön. Myös 
pormestarimalli saa kritiikkiä 
osakseen epäselvän vastuuja-
on osalta. Henkilöstöstä varsin 

moni kannattaa pormestarimal-
lista luopumista. Johtaminen 
ja esimiestyö saavat osakseen 
kritiikkiä erityisesti huonos-
ta tiedonkulusta, avoimuuden 
puutteesta ja luottamuksen 
puutteesta. Johtamisen koe-
taan heikentyneen.

Ei ole ensimmäinen kerta kun 
demarit ovat apinoimassa pe-
russuomalaisten esityksiä omiin 
nimiinsä. Viime syksyn budjet-
tikokouksessa esitimme, että 
kaupungin energiasäästötavoit-
teet pitäisi rajata niin, etteivät 
ne rajoita ilmastoinnin käyttöä 
mm. kouluissa ja päiväkodeis-
sa. Kaikki demarivaltuutetut ää-
nestivät vastaan ja tekivät lähes 
sanasta sanaan saman aloit-
teen seuraavaan valtuuston ko-
koukseen.

Tässäkään tapauksessa ei ole 
merkitystä kuka ottaa sulan 
hattuun, vaan tärkeintä on, että 
asia etenee ja tulevaisuudes-
sa on mahdollista siirtää säästöt 
hallinnosta suorittavaan por-
taaseen. Eihän henkilöstösääs-
töjä voida sisäisesti siirtää in-
vestointeihin?

Terhi Kiemunki (pj.)
Tampereen Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISENA oli taas 
hyvä olla Vaasan (Vähänkyrön) 
Tervajoella Köpingin markki-
noilla. Vaikka kesälomat pitivät 
vielä useat perussuomalaisak-
tiivit kesämökeillä tai lomareis-
suilla, niin ilahduttavan paljon 
väkeä eri Etelä-Pohjanmaan yh-
distyksistä oli saapunut huoleh-
timaan osaston pystytyksestä ja 
päivystyksestä kahden kesäpäi-
vän aikana. Järjestelyvastuun 
tapahtumasta kantoivat Vaa-
san Perussuomalaiset, ja upe-
asti aktiivinen yhdistys selviy-
tyikin kirjaimellisesti hikisestä 
urakastaan. 

Perussuomalaisten osastol-
la hymyiltiin kilpaa auringon 
kanssa, ja upea fiilis välittyi 
myös markkinavieraisiin, joita 
kahden päivän aikana oli pai-
kalla lähes 20 000 kävijää. 

Perussuomalaisilla oli markki-
noilla vahva miehitys. Kansan-
edustajista paikalla kävivät mm. 
Maria Tolppanen Vaasasta ja Ve-
sa-Matti Saarakkala perheineen 
Kurikasta. Kansanedustajaeh-
dokkaista markkinoita kiersivät 
myös Etelä-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Asko Salminen 
Laihialta ja Juha Mäenpää Ilma-
joelta. 

Pohjanmaalla tänä kesänä jär-
jestetyillä kesämarkkinoilla on 
perussuomalaisten osastoilla 
ollut säännöllisesti aina hyvin 
myönteistä kuhinaa, eivätkä Kö-
pingin markkinat tehneet poik-
keusta. Yhtään ei tarvitse harki-
ta optikolla käyntiä, saadessaan 
taas kerran todeta, että eri puo-

lueiden osastoista vetivät pe-
russuomalaiset jälleen kerran 
suurimman huomion. 

Vaikka twiittaileva pääminis-
terimme aivan muuta vakuut-
taakin, on kansan keskuudessa 
hätä Suomesta ja sen tulevai-
suudesta suuri. Koskettavim-
mat sanat tulivat keski-ikäisen 
vöyriläisen yrittäjäpariskunnan 
suusta. 

- Kokoomusjohtoinen hallitus 
syöttää kansalle valheita valhei-
den perään. Annetaan ymmär-
tää, että hallituksella on hom-
ma hanskassa. Kaikkea kanssa. 
Suomi on kokoomuksen valta-
kaudella vajonnut niin syväl-
le taloudelliseen ja moraaliseen 
ahdinkoon että hirvittää. Min-
kälaisen perinnön me oikein 
annamme jälkipolvillemme? 
Perussuomalaiset ovat isän-

maamme ainoa ja viimeinen 
toivo nostaa Suomi siitä apati-
an suosta, mihin nämä kataiset 
ja stubbit ovat maamme tunke-
neet. Arvostan hyvät perussuo-
malaiset sitä vilpitöntä työtä, 
jota te maamme eteen teette. 
Kiitokset siitä ja jaksamista työ-
hönne. 

Vaasan Perussuomalaisten va-
rapuheenjohtaja Jukka Mäky-
nen otti vöyriläispariskunnan 
viestin vakavana. 

- Tällaiset viestit, mitä me tääl-
läkin markkinoilla olemme 
kuulleet ja saaneet, ovat paras-
ta palautetta mitä vain saada 
voi. Tämä antaa voimia paiskia 
töitä entistäkin enemmän ja ko-
vemmin, koska tietää olevansa 
oikealla asialla. 

Juha Rantala 

Kansanedustaja Maria Tolppanen (selin) vaihtamassa kuulu-
misia vaasalaisen lapsiperheen kanssa. Teltalla markkinastra-
tegiaa hiovat Micael Westerholm, Mikael Ö ja Asko Salminen.

N I M I T Y K S I Ä
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Marja-Liisa Riihimäki 
Puh: 040 865 4629 
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi 

Outi Virtanen 
Puh: 040 673 7523 
outi.virtanen@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi 

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja 
Simon Elo 
Puh: 0400 988 960 
simon.elo@
ps-nuoret.fi 

Vt. toiminnanjohtaja
Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri 
Suvi Karhu 
Puh: 040 653 2960 
sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238
paakari@jippii.fi

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504
harri.ahonen@perusaijat.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

Sampo Terho
GSM: + 358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu

Avustaja Suomessa:
Jannica Jääskeläinen
GSM +358 45 853 1150
sampo.terho-office@europarl.  

    europa.eu

Jussi Halla-aho
GSM +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

Avustaja Suomessa:
Heikki Tamminen
GSM: +35844 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

PUOLUEHALLITUS 

Timo Soini 
Puheenjohtaja 
Puh: 050-511 3027 
timo.soini@ 
eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja
Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja
Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Puoluesihteeri
Riikka Slunga Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET: 

Jari Lindström
Puh: (09) 432 3088
jari.lindstrom@eduskunta.fi

Mikko Nurmo
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

Sami Palviainen
Puh: 043 200 1536
sami.pal@luukku.com

Juhani Pilpola
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

Marja-Liisa Riihimäki
Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

Jari Ronkainen
Puh: 040 501 2569
jari.ronkainen@hollola.fi

Marke Tuominen
Puh: 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Pekka M. Sinisalo
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, 
fax (09) 432 3274 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Kansanedustajien 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Jari Lindström
Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3088

Maria Lohela
Eduskuntaryhmän 1. vpj.
Puh:  (09) 432 3092 

Kaj Turunen
Eduskuntaryhmän 2.vpj.
Puh: (09) 432 3187

Juho Eerola • (09) 432 3013 

Ritva Elomaa • (09) 432 3022 

Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040 

Lauri Heikkilä • (09) 432 3043 

Reijo Hongisto • (09) 432 3046 

Olli Immonen • (09) 432 3049 

Ari Jalonen  • (09) 432 3050 

Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
 
Johanna Jurva • (09) 432 3054

Arja Juvonen • (09) 432 3060 

Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027

Pentti Kettunen • (09) 432 3070

Kimmo Kivelä • (09) 432 3075 

Osmo Kokko • (09) 432 3078 

Laila Koskela • (09) 432 3083 

Anne Louhelainen • (09) 432 3096 

Pirkko Mattila • (09) 432 3102 

Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 

Mika Niikko • (09) 432 3129 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
 
Tom Packalén • (09) 432 3136

Mika Raatikainen • (09) 432 3042
 
Pirkko Ruohonen-Lerner 
• (09) 432 3165

Vesa-Matti Saarakkala 
• (09) 432 3150 

Timo Soini • (09) 432 3163 

Ismo Soukola • (09) 432 3168 

Maria Tolppanen • (09) 432 3179 

Reijo Tossavainen • (09) 432 3185 

Kauko Tuupainen • (09) 432 3190 

Pertti Virtanen • (09) 432 3111 

Ville Vähämäki • (09) 432 3195 

Juha Väätäinen • (09) 432 3196 

PERUSSUOMALAISTEN 
RYHMÄKANSLIA 

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274 
(fax on yhteiskäytössä muiden 
ryhmäkanslioiden kanssa) 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Toni Kokko 
Pääsihteeri 
Puh: (09) 432 3282 
toni.kokko@ 
eduskunta.fi 

Antti Valpas 
Eduskuntasihteeri 
Puh: (09) 432 3278 
antti.valpas@eduskunta.fi 

Kirsi Seivo 
Tiedottaja 
Puh: (09) 432 3284 
kirsi.seivo@eduskunta.fi 

Päivi Ojala 
Toimistosihteeri 
Puh: (09) 432 3285 
paivi.ojala@eduskunta.fi 

Juha Johansson 
Lainsäädäntösihteeri 
Puh: (09) 432 3286 
juha.johansson@eduskunta.fi 

Iiro Silvander 
Eduskuntasihteeri 
Puh: 09-432 3288 
iiro.silvander@eduskunta.fi 

Juha Halttunen 
Talouspoliittinen asiantuntija 
Puh. (09) 432 3287 
juha.halttunen@eduskunta.fi 

Samuli Virtanen 
Kansainvälisten asiain sihteeri 
Puh: (09) 432 3289 
samuli.virtanen@eduskunta.fi 

Maria Aalto • Eduskuntasihteeri 
Puh: (09) 432 3292 
maria.aalto@eduskunta.fi 

Jukka Jusula • Viestintäsihteeri 
Puh: (09) 432 3281 
jukka.jusula@eduskunta.fi

Maria Sainio • Hallinnollinen sihteeri 
Puh: (09) 432 3279 
maria.sainio@eduskunta.fi

PS E D U S T A J A T

w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i24



25

Pohjoismaalaista yhteistyötä Kotkassa
POHJOISMAIDEN neuvoston 
puolueryhmä Vapaa Pohjola ko-
koontui kesäkokoukseensa Kot-
kaan 7.–8. elokuuta. Tapahtu-
man ensimmäisenä päivänä 
ryhmän jäsenet pääsivät tutus-
tumaan Kymenlaakson kaunii-
seen luontoon ja Langinkosken 
keisarilliseen kalastusmajaan. 
Molemmat tekivät kokousedus-
tajiin suuren vaikutuksen. Tans-
kalaiset jäsenet yllättyivät mu-
seon oppaasta, joka esiintyi 
tsaari Aleksanteri III:n puoliso-
na, Maria Fjodorovnana, joka 
oli syntyjään Tanskan prinsessa 
Dagmar. Tämä oli erinomainen 
osoitus siitä, kuinka pohjois-
maisella kanssakäymisellä on 
maassamme pitkät juuret. Tans-
kalaiset ehtivät myös moneen 
kertaan kummastella, miksi suo-
malaiset eivät mainosta enem-
män kaunista maataan ja sen 
tarjoamia matkailumahdolli-
suuksia. Erityisesti Kymijoki kos-
kineen ja kalastusmahdollisuuk-
sineen säväytti kokousvieraita.

Tilaisuuden jälkimmäisenä 
päivänä kokoukseen toi terveh-
dyksen myös Kotkan Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Olli 
Kekkonen, joka kertoi paikallis-
yhdistyksen ajankohtaisimmista 
kuulumisista ja toivoi pohjois-
maisen yhteistyön kehittyvän 

Vaalikahvila avattiin 
Kankaanpäässä
KANKAANPÄÄLÄINEN Jari 
Koskela tempaisi eduskunta-
vaalikampanjansa näyttäväs-
ti käyntiin Kankaanpään tai-
deviikolla. 

Tempausta varten avatus-
sa vaalikahvilassa musisoitiin 
kahtena päivänä. Perjantai-
na pääsolistina toimi Koske-
la itse ammattimuusikoiden 
säestämänä. Orkesteri Jari & 
Friends vei yhtyeensä nostal-
gisissa tunnelmissa aikamat-
kalle 60-luvulle. Lauantaina 
kankaanpääläinen puhallin-
orkesteri Kanu Brass soitti iki-
vihreitä kahvituksen lomassa.

- Halusimme polkaista kam-
panjan käyntiin Kankaanpään 
tärkeimpien kesätapahtumi-
en, taideviikon ja hörhiäis-
viikonlopun yhteydessä. Sa-
malla avautuivat myös uudet 

nettisivuni. Tiedä sitten, onko 
tämä taidetta vai kansanhu-
via, Koskela hymyilee.

Näillä näkymin vaalikahvi-
la on auki vain tämän viikon-
lopun, mutta mikäli tilat saa-
daan pidettyä, tullaan niitä 
varmasti käyttämään myös 
myöhemmin keväällä, kun 
kampanjointi alkaa toden 
teolla.

- Satakunnassa perussuo-
malaisten ehdokkaat ovat hy-
vin aktiivisia ja yli puolet on 
lähtenyt liikkeelle jo nyt. Meil-
le on tärkeää, että saamme 
tavata ihmisiä, ja perussuo-
malaiset ovat nyt todella nä-
kyneet täällä ja muualla Sata-
kunnassa, Koskela toteaa.

Mika Männistö

Perussuomalaiset Ronja Anttonen ja Laura Huhtasaari vie-
railivat Jari Koskelan vaalikahvilassa. Kuva: Jouni Saarinen

PS J Ä R J E S T Ö

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
vaaliteltta pystytettynä lauan-
taina 6.9. ja sunnuntaina 7.9. 
klo 10-14 Keravan sirkusmark-
kinoilla, Kauppakaaren ja Alek-
sis Kiven tien risteyksessä. Pai-
kalla myös kansanedustajia ja 
eduskuntavaaliehdokkaita. Ter-
vetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalai-
sia tavattavissa lauantaina 6.9. 
ja sunnuntaina 7.9. klo 10-16 
Pöykkölän perinteisillä sadon-
korjuumarkkinoilla. Paikkana 
Pöykkölän Metsäruusu, Metsä-
ruusuntie 18. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset järjes-
tää toritapahtuman lauantaina 
6.9. klo 10-13 Turun kauppa-
torilla, Eerikinkatu 12. Paikal-
le saapuu perussuomalaisten 
varsinaissuomalaisia kansan-
edustajaehdokkaita, turkulai-
sia kaupunginvaltuutettuja ja 
muita luottamushenkilöitä. 
Kahvia keitetään. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalaisia tavattavis-
sa sunnuntaina 7.9. klo 10-14 
Herttoniemi-seuran järjestä-
millä perinteisillä kyläjuhlilla. 
Paikkana Herttoniemen liikun-
tapuisto, Siilitie 12. Tervetuloa! 

OULU
Perussuomalaisia tavattavis-
sa maanantaista keskiviikkoon 

Kokoukset ja
tapahtumatPS

8.-10.9. Oulun kauppatorilla, 
Rantakatu 6. Lisätietoja: http://
www.rotuaari.info/syysmark-
kinat 

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaisten 
tupailta pidetään keskiviikkona 
10.9. klo 18 Järjestötuvalla, Ran-
tatie 2. Keskustelua ajankohtai-
sista asioista. Kahvitarjoilu. Seu-
raava tupilta keskiviikkona 24.9. 
klo 18. Tervetuloa! 

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaisia val-
tuutettuja ja muissa luottamus-
tehtävissä olevia tavattavis-
sa torstaina 11.9. ja perjantaina 
12.9. markkina-aikaan Joen-
suun kauppatorilla. Tervetuloa!

ROVANIEMI 
Rovaniemen Perussuomalaisia 
tavattavissa tiistaista torstaihin 
16.-18.9. klo 10-17 Rovaniemen 
syysmarkkinoilla. Paikkana Ro-
vaniemen Kauppatori, Lapinkä-
vijäntie 7. Tervetuloa!

KARKKILA
Karkkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 21.9. 
klo 12 Karkkilan Yläkabinetissa, 
Santasalonkatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaisia 
tavattavissa kolmena markkina-
päivänä 25.-27.9. klo 9-15 Salon 
syysmarkkinoilla Salon torilla. 
Tervetuloa!

LIEKSA
Pohjois-Karjalan PerusNaisia ta-
vattavissa perjantaina 26.9. klo 
16-21 Hämärän kaupan illassa, 
Piellisentiellä Lieksassa. Terve-
tuloa teltalle!

LIPERI
Perussuomalaisia eduskunta-
vaaliehdokkaita ja muita PS-ak-
tiiveja tavattavissa lauantaina 
27.9. klo 10-15 Liperin leipäpäi-
vässä. 

UUDENMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Uudenmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään torstaina 11.9. 
klo 18-21 Keuda-talossa (kes-
kustan kampus), Laurea AMK:n 
tiloissa, luokkatilassa 220, Keski-
katu 3, Kerava. Käsitellään sään-
tömääräiset syyskokousasiat ja 
mahdolliset muut piirihallituk-
sen valmistelevat asiat. Kokouk-
sen kutsuu koolle piirihallituk-
sen puolesta Uudenmaan piirin 
puheenjohtaja Pekka M. Sinisa-
lo. Tervetuloa!

POHJOIS-SAVON PIIRI
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauan-
taina 20.9. klo 13 Kuopion val-
tuusto-virastotalolla, Suokatu 
42. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Paikalla puo-
luesihteeri Riikka Slunga-Pout-
salo. Tarjoilu ennen kokousta. 
Tervetuloa!

PiiritPS

Seppo Rädystä Vuoden äijä
PERUSSUOMALAISTEN valta-
kunnallinen miesjärjestö Perus-
äijät ry nimittivät vuoden äijäk-
si 2014 keihäänheittäjälegenda 
Seppo Rädyn.  

- Seppo Räty on omalla per-
soonallaan ja säälimättömän 
kovalla harjoittelulla heittä-
nyt paljon kunniaa ja ilon het-
kiä Suomen kansalle. Seppo on 
monen nuoren urheilija-alun 
esikuva edelleen. Sepon esi-
merkki sopii hyvin nykypäi-
väänkin, Perusäijien puheen-
johtaja Harri Ahonen painottaa.

- Seppo muistetaan myös mo-
nista kuolemattomista lausah-

duksistaan. Perusäijillä oli ilo ja 
kunnia saada luovuttaa Sepolle 
Vuoden äijä -nimitys sekä äijä-
patsas ja t-paita. 

Räty oli kunniasta hieman hä-
millään, mutta otettu.

- Virallisen tilaisuuden jäl-
keen juttelimme pitkään Sepon 
kanssa. Seppo kertoi paljon 
hauskoja tarinoita kilpailumat-
koiltaan ja itse kilpailuista. Nii-
tä juttuja ei kuule muualta kuin 
Sepolta. Seppo on edelleen 
sama, kursailematon äijä, Aho-
nen kiittelee.

Perusäijät

entisestään.
Kokous päättyi vierailuun Ha-

minaKotka-satamaan, jos-
sa isäntänä toimi liikennejoh-
taja Markku Koskinen. Eniten 
puheenvuoroja keskustelus-
sa herätti ajankohtainen tilanne 
Venäjään kohdistuvien pakot-
teiden suhteen. Suomen suu-
rimmassa satamassa seurataan 
erittäin tarkasti, miten Ukrainan 
kriisi sekä EU:n ja Venäjän suh-
teet kehittyvät. Vierailun aikana 
pohjoismaiset parlamentaarikot 
keräsivät runsaasti seikkoja, jot-
ka kannattaa ottaa huomioon, 
kun asiasta keskustellaan myö-
hemmin tänä syksynä muun 
muassa Pohjoismaiden neuvos-
ton istunnossa Tukholmassa.

Kokouksen päätyttyä puolue-

ryhmän puheenjohtajalla Juho 
Eerolalla oli syytä hymyyn. 

- Olen erittäin iloinen siitä, että 
kokous sujui kokonaisuudes-
saan hyvin ja että sain mahdol-
lisuuden kutsua ryhmän koti-
kaupunkiini Kotkaan. Tämä on 
upea kaupunki, jonka ympärillä 
on paljon kaunista luontoa. Kyllä 
tätä kehtaa vieraille esitellä.

Myös varapuheenjohtaja, tans-
kalainen Mikkel Dencker oli tyy-
tyväinen. 

- Takana on kaksi erinomaista 
kokouspäivää. Kesäkokouksen 
luonteeseen sopii se, että ohjel-
massa on varsinaisen asian lisäk-
si erilaisia vierailuja ja rennom-
paa yhdessäoloa. Siinä tutustuu 
ihmisiin. Ja alue on todella kau-
nis. Hyvä paikka kokoukselle.

toimitus@perussuomalaiset.fi
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Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa

Perussuomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
uudesta osoitteesta.

Ilmoita tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoi-
te. Laita mukaan myös vas-
taanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-
ten määrästä ja toimituksesta. 
Tilaukset täytyy lähettää halu-
tun numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nipputilaukset

Kokoukset ja tapahtumat

Special Memory Diary

Valuable

Ilmoita 
yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat 
lehden 
aineisto-
päivään 
mennessä 
osoitteella: 

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