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Viimeistä kertaa nuorten 
puheenjohtajana

NELJÄ vuotta PS-nuorten ruorissa 
ollut Simon Elo luovuttaa paikkansa 
hyvillä mielin.

- Kuluneiden neljän vuoden aika-
na nuorisojärjestö on mennyt todel-
la paljon eteenpäin ja tiedän tehneeni 
nuorten hyväksi kaiken minkä pys-
tyin. Tiedän myös, että jatkajakseni 
on ehdolla hyviä ihmisiä, Elo kertoo.

Elo kokee eduskuntatyön seuraa-
vaksi loogiseksi askelmaksi päästä 
vaikuttamaan hänelle tärkeisiin asioi-
hin EU- ja maahanmuuttokriittisestä 
perspektiivistä.

- Nämä ovat suurimmat syyt sii-
hen, miksi ylipäänsä olen perussuo-
malainen. Haluan päästä seuraamaan 
ja vaikuttamaan siihen, millä tavoin 
EU:ta kehitetään. Ruotsi on karmai-
seva esimerkki siitä, mihin huonos-
ti hoidettu maahanmuuttopolitiikka 
pahimmillaan johtaa. Suomen pitäi-
si ennemmin ottaa esimerkkiä vaik-
kapa Tanskasta tai kauempaa Yhdys-
valloista, Kanadasta ja Australiasta, 
sanoo Elo.

Koti, uskonto ja isänmaa

Kolmas tärkeä asia, johon Elo halu-
aisi päästä eduskunnasta käsin vai-
kuttamaan, on nuorten ammatil-
lisen koulutuksen kehittäminen. 
Samaan aikaan, kun nuorten kiinnos-
tus ammatillista koulutusta kohtaan 
on lisääntynyt, leikkaa hallitus siltä 
resursseja kovalla kädellä. Tähän täy-
tyisi saada muutos.

Elo uskoo, että hänen PS-nuorten 
puheenjohtajana hankkimastaan ko-
kemuksesta on paljon hyötyä hänen 

poliittisella urallaan. Esimerkkei-
nä mainittakoon vaikkapa me-
diaesiintymisten kautta hanki-
tut esiintymis- ja viestintätaidot 
sekä poliittisen organisaation 
johdossa opitut sovittelu- ja ih-
missuhdetaidot.

- Koti, uskonto ja isänmaa 
ovat edelleen merkittäviä arvo-
ja. Yhteiskunta tosin on muut-
tunut, joten nuorempi polvi voi 
antaa näille arvoille erilaisia mer-
kityksiä ihmisestä riippuen. Myös 
oikeudenmukaisuus on minulle 
tärkeä asia. Ihmisten epäoikeuden-
mukainen kohtelu on ärsyttänyt mi-
nua lapsuudesta saakka, Elo toteaa.

Täysillä eteenpäin

Vuodesta 2012 Espoon kaupun-
ginvaltuutettuna istunut Simon 
Elo lähtee täysillä eduskunta-
vaaleihin. Tukiryhmä on 
jo kasassa ja kampan-
jan suunnittelu hy-
vällä alulla. Tavoit-
teena on totta 
kai läpimeno, ja 
nuorisojärjes-
tön puheen-
johtajana sekä 
kaupungin-
valtuutettu-
na tekemänsä 
pohjatyön an-
siosta Elo us-
koo mahdolli-
suuksiinsa.

Elo uskoo 
myös perus-

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana 
vuodesta 2010 toiminut Simon Elo Espoosta jättää 
nuorten puheenjohtajuuden keskittyäkseen eh-
dokkuuteensa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. 

suomalaisilla puolueena olevan hyvät 
mahdollisuudet vaalivoittoon. Mui-
den puolueiden suuntaan ei kanna-
ta vilkuilla, vaan keskittyä omaan te-
kemiseen.

- Kuluneiden neljän vuoden aika-
na myös puolue on mennyt paljon 
eteenpäin, niin hallinnollisesti kuin 
viestinnällisestikin. Siitä kiitos puo-
luejohdolle, puoluesihteeri Riik-
ka Slunga-Poutsalolle sekä toimi-
tuksellemme. Eteenpäin on menty ja 
näyttää siltä, että suunta jatkuu, sa-

noo Elo.
Perussuomalaisten Nuorten uusi 

puheenjohtaja valitaan 1. marras-
kuuta Turussa pidettävässä syys-
kokouksessa.

PERUSSUOMALAISILLA Nuorilla 
pyyhkii nyt hyvin. Puolueen nuo-
risojärjestön jäsenmäärä on ollut 
voimakkaassa kasvussa aina vuo-
den 2011 jytkyvaalien jälkeen, 
jolloin se tuplasi jäsenmääränsä 
muutamassa päivässä.

- Nyt meitä on jo noin 2 400, ker-
too nuorisojärjestön pääsihteeri 
Suvi Karhu.

Organisaatiota kehitetään voi-
makkaasti siihen suuntaan, että 
vapaaehtoiset toimijat ympäri 

Suomen aktivoituvat ja turvaavat 
perussuomalaisten tulevaisuuden 
paikallistasolla sekä takaavat vaa-
limenestyksen nuorten äänestäji-
en osalta.

- Olemme saaneet poikkeuk-
sellisen paljon medianäkyvyyt-
tä ajamillemme asioille verrattuna 
muihin nuorisojärjestöihin, mieli-
piteitämme kuunnellaan ja meitä 
pyydetään paljon vieraaksi eri TV- 
ja radio-ohjelmiin, kertoo toimin-
nanjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Jäsenmäärän kasvattaminen 
edelleen on yksi PS-nuorten tär-
keimmistä tavoitteista, samoin 
vaikuttaminen politiikkaan, jot-
ta nuorten mielipiteet tulevat ote-
tuksi huomioon päätöksenteossa.

- Suomessa on todella paljon 
perussuomalaishenkisiä nuoria, 
jotka eivät meistä tiedä tai joil-
le liittymiskynnys on liian korkea. 
Meidän pitää madaltaa tuota kyn-
nystä ja aktivoida lisää toimintaa 
ympäri Suomen, Karhu toteaa.

- Punavihreällä todellisuudesta 
irrallaan olevalla politiikalla on va-
kavia ja kauaskantoisia seurauksia 
yhteiskunnan eheyden ja kilpai-
lukyvyn kannalta. Varsinkin mei-
dän sukupolveamme yritetään 
kosiskella tällaisella ajatusmaail-
malla. Me pyrimme puolustamaan 
suomalaisuutta ja terveitä arvo-
ja, jotka meidän ikäluokassamme 
halutaan vesittää, Tynkkynen pai-
nottaa.

PS-nuorilla menee lujaa

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ • KUVA MATTI MATIKAINENSimon Elo
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Emme suostu 
diktatuuriin 
EDELLISISSÄ kunnallisvaa-
leissa äänestäjät antoivat isot 
hartiat perussuomalaisille val-
tuutetuille. Olemme valtuus-
ton suurin ryhmä 11 edus-
tajalla. Me haluamme ajaa 
kankaanpääläisten parasta 
asiassa kuin asiassa. Haluam-
me toimia kankaanpääläisten 
hyväksi yhteistyössä kaikkien 
puolueiden kanssa. 

Mielestämme politiikan 
ja päätöksenteon pitää olla 
avointa ja läpinäkyvää. Olem-
me kasvaneet vajaassa kuu-
dessa vuodessa nollasta edus-
tajasta 11 edustajan ryhmäksi, 
valtuustomme suurimmaksi. 
Tässä mielessä olemme uusi 
poliittinen vaikuttaja Kan-
kaanpään poliittisessa ken-
tässä. 

Meillä ei ole vanhoja paino-
lasteja kannettavana. Siksi val-
tuuston puheenjohtaja Kauko 
Juhantalon (kesk.) tyyli hoi-
taa kaupungin asioita tuntuu 
meistä hyvin eriskummallisel-
ta. Koemme sen demokratian 
vastaisena, sillä se muistuttaa 
diktatuurimaista johtamista-
paa. 

Juhantalo kommentoi kir-
joituksessaan tehdashalli-
kauppa-asiaa: ”Jos yhdessä 
toteamme asian olevan sel-
vittämisen väärti, kutsun mu-
kaan kaupunginhallituksen 
puheenjohtajan ja jos edel-
leen pidämme ajatusta oikea-

na, kutsumme mukaan joi-
denkin suurempien ryhmien 
luottamusta nauttivia edusta-
jia edelleen asiaa testaamaan. 
Koska salassapitovelvoite oli 
minun harteilla, valitsin nuo 
henkilöt itse.” 

Onko perussuomalaisten 
ymmärrettävä edellä esitet-
ty niin, että jäämme tulevassa 
päätöksenteossa odottamaan 
valtuuston puheenjohtajan il-
moitusta, nautimmeko hä-
nen luottamustaan tänään tai 
ehkä vasta huomenna? Saa-
tammeko kuulua niihin joihin-
kin hänen hyväksymiinsä hen-
kilöihin, joihin hän päättää tai 
ei päätä ottaa yhteyttä tule-
vaisuuteen ja talouteen liitty-
vissä asioissa Kankaanpäässä? 

Juhantalon tämäntyyppi-
seen menettelyyn emme tule 
suostumaan. Emme ole siihen 
suostuneet aikaisemmin em-
mekä tulevaisuudessakaan. 
Meillä on äänestäjiemme val-
tuutus, emme tarvitse sitä val-
tuuston puheenjohtajalta. 
Herkimpien ja salassa pidettä-
vien asioiden päätöksenteko 
kuuluu demokratian mukai-
sesti myös kansan äänestä-
mälle suurimmalle ryhmälle ja 
ehkä erityisesti juuri heille. 

Jari Koskela
kansanedustajaehdokas
Kankaanpään 
Perussuomalaiset

OLEN kiertänyt ahkerasti toreil-
la ja tapahtumissa vuosikausia 
ja kohdannut kymmeniä tuhan-
sia ihmisiä. Puheissa on nous-
sut entistä suurempi huoli ha-
ja-asutusalueiden ja Suomen 
tulevaisuudesta. 

Nykyisin haja-asutusalueel-
la asuu reilu 833 000 asukasta. 
Kylät ovat olleet elinvoimaisen 
maaseudun ydin vuosisatoja, 
kyläkulttuuri, kyläkoulut ja kau-
pat, jotka ovat pitkälti hävin-
neet.  2000-luvulta alkaen kyliä 
on kehitetty paikoin hyvällä tu-
loksella.  Tarvitaan uusia asuk-
kaita, nuoria perheitä, pelkkä 
terveellinen elinympäristö ei rii-
tä. On luotava työpaikkoja ja 
uutta yrittäjyyttä.

Maaseudulla on suuret mah-
dollisuudet kehittyä eikä maa-
seudun uusi tuleminen ole 
utopiaa. Muuttovirran kään-
täminen kaupungeista ja taa-
jamista maaseudulle on 
mahdollista, jos suosimme kes-
kittämisen sijasta hajauttamis-
ta. Suomi on seurannut samaa 
kehitystä kuin muukin maail-
ma; kaikki keskitetään, suuri on 
kaunista ja kannattavaa teol-
lisuudessa ja kuntien palve-
lujärjestelmissä. Maamme 5,4 
miljoonan ihmisen elämä on 
mitoitettu EU:n ja suuren maa-
ilman asukasmäärien mukaan. 
Vain taloudellisella kasvulla on 
ollut merkitystä, muut arvot 
ovat olleet toissijaisia. On herät-
ty todellisuuteen, entinen ke-
hityspolku on johtanut kaaok-
seen, ylivelkaantumiseen, jota 
on vaikea katkaista. On siis syö-
ty enemmän kuin ansaittu, joka 
portaassa ja joka maassa. Kulu-
tusjuhlat ovat ohi ja on palatta-
va lähtöruutuun.

Meillä on valinnan paikka; 
katse huoltovarmuuteen. Tämä 
lähtöruutuun palaaminen on 
mielestäni maaseudun uuden 

Maaseudun uusi tulevaisuus on 
meidän valinnoistamme kiinni

JULKISUUDESSA on uutisoi-
tu, että hallituspuolueista ko-
koomus ja kristilliset eivät salli-
si kuntien työntekijöiden enää 
istua kunnanhallituksissa. Sen 
sijaan SDP ei laittaisi kelpoi-
suudelle ehtoja. Poliittinen eri-
mielisyys uhkaa jakaa halli-
tuksen rivit niin pahasti, että 
valmistelussa olevan uuden 
kuntalain asiaa koskeva kohta 
saatetaan jättää kokonaan pois.

Kunnista vajaa 40 kannattaa 
kuntatyöntekijöiden poistamis-
ta hallituksista, 75 kuntaa sen 
sijaan säilyttäisi kunnan työnte-
kijät vallan kahvassa.

Tämä on hieman kaksijakoi-
nen juttu. Mielestäni ei voi ver-
rata toisiinsa vakituisen työ-
suhteen (tai virkasuhteen) 
aiheuttamaa sidonnaisuutta 
ja liiketoiminnan harjoittami-
sen (esim. alihankintasopimus) 
kautta syntyvää suhdetta, kos-
ka niitä säätelevät erilaiset pro-
sessit ja lainsäädäntö. 

Tutkimustenkin perusteella 
sosiaalisen viiteryhmän vaiku-
tus vaikuttaa käyttäytymiseem-
me ja päätöksentekoomme. Va-
kituinen työsuhde kuntaan 
vaikuttaa vääjäämättä luotta-
mushenkilön toimintaan. In-

tuitiivista omaksi tai oman so-
siaalisen viiteryhmän eduksi 
toimimista on tällaisen hen-
kilön kohdalla vaikea osoit-
taa ja se jää usein näkymättö-
mäksi. Tällä perusteella kunnan 
viranhaltijan osallistuminen 
luottamustehtäviin esim. kau-
punginhallituksen jäsenenä 
on ongelmallisempaa kuin lii-
kesuhteessa olevan. Liikesuh-
teessa oleva altistuu toisaal-
ta helpommin esim. korruption 
kaltaiseen toimintaan, mutta se 
on helpommin osoitettavissa 
kuin työsuhteessa toimivan pii-
lokorruptio.

Tässä esimerkki erään kun-
nanjohtajan omakohtaises-
ta kokemuksesta: Kunnan palk-
kalistoilla oleva kirvesmies on 
kunnanhallituksen jäsen ja val-
tuustoryhmänsä puheenjohta-
ja. Hän on päättämässä asiasta, 
jolla on vaikutuksia hänen työ-
hönsä. Hän kävelee kunnanjoh-
tajan työhuoneeseen ja pyytää 
kunnanjohtajaa esittelemään 
asian tietyllä tavalla. Samalla 
hän ilmoittaa, että mikäli asia 
ei mene suunnitelmien mu-
kaan, kunnanjohtaja saatetaan 
laittaa “lankulle”.

On kokonaan toinen keskus-

telun aihe, voidaanko noin 400 
000 ihmiseltä evätä mahdolli-
suus osallistua tasavertaises-
ti kunnallispolitiikkaan. Niin pit-
kään kuin järjestelmämme on 
se mikä on, heitä ei mielestä-
ni pitäisi laskea ainakaan kun-
nanhallitukseen.

Jarmo Juntunen
Rovaniemen 
kaupunginvaltuutettu (ps.)

tulemisen paikka. Ennen teol-
lisuus syntyi lähelle luonnon-
varoja, raaka-aineita.  Nyt meil-
lä on biotalous nousussa, se on 
suuri mahdollisuus, suuri koko-
naisuus, joka voi työllistää 2050  
puolet suomalaisista. Biotalous 
on bioenergiaa, uusia bioteh-
taita, biokemikaaleja, materiaa-
leja ja raaka-aineita teollisuu-
delle puusta. Se on suomalaista 
ruokaa ja raaka-aineiden kier-
rätystä ja uusien innovaatioi-
den kehittämistä, koulutusta, 
suunnittelua ja konepajatyötä.  
Nyt meillä on valinnan paikka.  
Energian tuonti voidaan puo-
littaa vuoteen 2035 mennessä 
suosimalla kotimaisia vaihtoeh-
toja  ja turvaamalla huoltovar-
muuttamme,  tämä tarkoittaa 
myös 50 000 uutta työpaikkaa. 

Hajautetussa energiatuotan-
nossa lähes kaikki hyödyt jää-
vät kotimaahan, raha pyörii 
Suomessa. Uskon energia-
osuuskuntien laajenemiseen 
niin investointien hoitamisessa 
kuin tuotannossa ja jakelussa-
kin.   Osuustoiminnan ja yhtei-
söllisyyden arvopohja soveltuu 
hyvin maaseudun uusien elin-
keinojen kehittämiseen. Meillä 
on tässä vahvat perinteet, jot-

ka on elvytettävä palvelemaan 
tätä aikaa ja nykyisiä tarpeitam-
me.  Uusi kehityssuunta vaatii 
myös lainsäädännön muokkaa-
mista sekä rahoitusmallien uu-
distamista.

Toisena asiana otan esille ko-
timaisen ruuan aseman. Ruoka 
on osa huoltovarmuutta ja ter-
veyden turva. Jo Hippokrates 
totesi, että olkoon ruoka lääk-
keesi ja lääke ruokaasi. Tuom-
me elintarvikkeita, usein pitkäl-
le prosessoituja, yli 2 miljardilla 
vuodessa. Meidän on käännet-
tävä tämän laivan suunta. Ko-
timaisen ruuan käyttö tuli-
si tehdä velvoittavaksi kaikessa 
julkisilla varoilla tehtävässä ruu-
assa, päiväkodit, koulut, sairaa-
lat, vanhainkodit, armeija, työ-
paikkaruokailut... sillä luotaisiin 
uuden tuotannon pohja. Voim-
me suojautua kilpailulta kun 
vaadimme kaikelta käytettä-
vältä ruualta tuotannon normi-
en noudattamista, siinä Suo-
mi pärjää. Maatalouspolitiikkaa 
on tehtävä pitkäjänteisesti, ny-
kyinen poukkoileva tuotannon 
ohjaus vie pohjan investoin-
neilta ja kehittämiseltä. Suosi-
malla kotimaista ruokaa ja ja-
lostusta, luomme n. 20 000 
uutta työpaikkaa, suurimman 
osan maaseudulle. Osuuskun-
nat sopivat hyvin jalostuksen ja 
jakelun toteuttamiseen. 

Elävä maaseutu on tulevai-
suuden turva ja tukee monia 
elinkeinoja, ei vähiten turismia. 
Osuuskunnat soveltuvat lähes 
kaikkeen, myös sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen toteuttamiseen, 
maalla ja kaupungeissa. Suun-
nan muutos vaatii uskoa, luot-
tamusta, yhteishenkeä ja kovaa 
työtä meiltä kaikilta. Minä olen 
tämän työn jo aloittanut.

Lea Mäkipää
kansanedustaja (ps.)

Kunnan virkamiehiä ei tule laskea kunnanhallitukseen

Kauko 
Juhantalo
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Vaalirahoitus-
lainsäädännössä vielä 
paljon kehittämistä 
VUODEN 2014 europarlament-
tivaaleissa oli yhteensä 251 eh-
dokasta. Heistä 13 tuli valituk-
si, ja varasijoille jäi seitsemän 
ehdokasta. Perussuomalaisis-
ta ehdokkaista kaksi valittiin 
Brysseliin, allekirjoittanut jäi en-
simmäiselle varasijalle.

Europarlamenttivaaleissa vain 
parlamenttiin valitut ja vara-
edustajat ovat muodollisesti il-
moitusvelvollisia Valtiontalou-
den tarkastusvirastolle (VTV) 
vaalirahoituksensa menoista ja 
tuloista. Näissä vaaleissa ilmoi-
tusvelvollisia oli yhteensä 20. 
Samalla 231 ehdokasta jäi kai-
ken ilmoitusvelvollisuuden ul-
kopuolelle.

Yksi ulkopuolelle jääneis-
tä oli Helsingin Sanomien enti-
nen päätoimittaja Mikael Penti-
käinen (kesk). Pentikäinen teki 
ennen vaaleja vapaaehtoisen 
vaalirahoituksen ennakkoilmoi-
tuksen VTV:lle kampanjansa tu-
loista ja menoista. Ilmoituksen 
mukaan hänen vaalitulonsa ja 
-menonsa olisivat olleet 75 000 
euroa.

Pentikäinen kertoi kuitenkin 
Suomen Kuvalehdessä 18. hei-
näkuuta julkaistussa kirjoituk-
sessaan, kuinka vaalibudjetti 
kasvoi 130 000 euroon ja kam-
panja jäi noin 20 000 euroa mii-
nukselle. Vaalirahoituksesta 
osan hän keräsi kirjoittaman-
sa Luottamus-kirjan myynnillä 
ja osan luennoilla. Tähän paljas-
tukset sitten päättyivätkin.

Olisi ollut kiinnostavaa tietää, 
paljonko Pentikäinen sai ke-
rätyksi ulkopuolisilta rahoitta-
jilta ja keitä rahoittajat olivat. 
Keskusta ja keskustalaiset eh-
dokkaat ovat tunnetusti olleet  
ja ovat edelleen mitä taitavim-
pia vaalirahan kerääjiä.  Omat 
ennakko- ja lopulliset vaalira-
hoitusilmoitukseni ovat luetta-
vissa VTV:n nettisivuilta www.
vtv.fi. 

VTV tarkastaa tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa kaikkien 
20:n europarlamenttiin valitun 
ja varaedustajan kampanjatili-
en tiliotteet ajalta 25.11.2013–

8.6.2014, joka luetaan kampan-
ja-ajaksi. Itse maksoin vanhan 
tapani mukaisesti vaalimainok-
set yksityiseltä pankkitililtäni. 
Toimitin tositteet, kirjanpidon 
ja tiliotteeni VTV:lle pari viikkoa 
sitten tarkastusta varten. 

Tulevia eduskuntavaaleja 
19.4.2015 ajatellen suosittelen, 
että kaikki vaalien ehdokkaat 
avaavat erillisen pankkitilin vaa-
likuluille ja -tuloille, jotka meil-
lä perussuomalaisilla koostu-
vat varmaankin pääosin omista 
tilisiirroista. Kampanja-aika al-
kaa jo 19.10. 2014 ja jatkuu 
kaksi viikkoa vaalipäivän jäl-
keen. Erillisen vaalitilin tiliot-
teet on tarvittaessa helppo toi-
mittaa VTV:lle nähtäväksi ilman 
että tarvitsee kymmeniä sivu-
ja tiliotteita tulostaa, mikäli VTV 
päättää niitä 2015 tarkastaa.  

Mielestäni vaalirahoituslain-
säädäntöä pitäisi kehittää siten, 
että ilmoitusvelvollisia VTV:lle 
vaalirahoituksesta ennakkoon 
ja vaalien jälkeen olisivat kaik-
ki europarlamenttivaalien, sa-
moin eduskuntavaalien ehdok-
kaat. Pentikäisen lisäksi usean 
muunkin eurovaaliehdokkaan 
kampanjakulut ylittivät 100 000 
euroa, eivätkä he ole lainkaan 
ilmoitusvelvollisia VTV:lle ja sitä 
kautta äänestäjilleen rahoituk-
sensa alkuperästä.

Uskoisin rahavirtojen alku-
perän kiinnostavan jokais-
ta äänestäjää. Vuoden 2014 
europarlamenttivaaleissa oli 
ehdokkaita koko maassa vain 
251, joten VTV selviytyisi hel-
posti tästä lisätyöstä. Tarvittaes-
sa helpotuksia ilmoitusvelvol-
lisuudesta voitaisiin myöntää 
kuntavaalien kääpiösarjalaisille: 
esimerkiksi vuoden 2012 kunta-
vaaleissa kaikki 19 069 valtuu-
tettua ja varavaltuutettua olivat 
ilmoitusvelvollisia VTV:lle, vaik-
ka 15 020 heistä käytti kampan-
jaansa rahaa alle 800 euroa.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja (ps.), 
tarkastusvaliokunnan jäsen
Porvoo

Mikael Pentikäisen vaalirahoitus herättää kysymyksiä.

KAHDEKSANVUOTIAS kehi-
tysvammainen syyrialaispoi-
ka makaa teltan lattialla. Al-
laan hänellä on ohut huopa ja 
betonilattia. Äiti on kuollut, isä 
on kateissa ja sisarukset ovat 
mitä ilmeisimmin Syyriassa. 
Turvanaan hänellä on isoäiti.

Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan työjaos-
to vieraili Libanonissa tutustu-
massa YK:n UNHCR- ja UNIFIL-
toimintaan. Vierailun aikana 
pääsimme tutustumaan pako-
laisten rekisteröintiin ja majoi-
tukseen sekä rauhanturvaami-
seen ja Libanonin poliittiseen 
tilanteeseen.

UNHCR (YK:n pakolaisjär-
jestö) rekisteröi Syyriasta pa-
kolaisena lähteneet henkilöt. 
Pakolaisten määrä oli vierai-
lumme aikana lähes 1,2 mil-
joonaa henkilöä. Syyrian pa-
kolaiset tuovat haasteen 
Libanonin valtion kantoky-
vylle, koska maan asukaslu-
ku - ilman pakolaisia - on noin 
4 miljoonaa. Veden ja sähkön 
tuotanto sekä jakelu ovat on-
gelmallisia. Maassa on vaikea 
vesipula, koska kunnon sateita 
ei ole saatu yli kolmeen vuo-
teen. Koulussa on siirrytty kah-
teen vuoroon; aamulla opete-
taan Libanonin omia lapsia ja 
iltapäivällä Syyrian pakolaisia. 
Maassa on ollut jo 50-luvul-
ta lähtien useampia palestii-
nalaisten pakolaisleirejä, joissa 
on noin puoli miljoonaa pa-
kolaista. Palestiinalaisleireissä 
ääriradikaalit ajatukset saavat 
helposti kannatusta. Palestii-
nalaiset eivät saa kunnon töitä 
ja työttömyys on yleistä.

Nyt maahan tulleita syyrialai-
sia ei ole sijoitettu varsinaisiin 
leireihin vaan tasaisesti ympä-
ri maata, osa telttoihin ja osa 
vanhoihin tai kesken jäänei-
siin rakennuksiin. Vierailimme 
tällaisissa kohteissa Etelä-Liba-
nonissa Tyren kaupungissa ja 

sen läheisyydessä. Tyren beto-
nitaloissa on karu betoninen 
huone, lattialla matto, patjo-
ja, valo, vesipiste ja wc:n vir-
kaa toimittava reikä lattiassa. 
Vanhemmilla ei ole työtä. Ky-
syttäessä, mitä he tarvitsisivat, 
moni toivoi lämmityslaitetta 
talveksi.

Tyrestä hiukan Nagouraan 
päin, pääsimme käymään telt-
takylässä, jossa asui arviolta 
kahdeksan eri sukua. Täällä ta-
pasimme tuon kehitysvam-
maisen pojan. Perheellä näyt-
ti kaikki olevan olosuhteisiin 
nähden hyvin. Miehet olivat 
jonkinlaisessa työssä, josta he 
saavat tuloja asumiseen. Yh-
den suvun telttapaikasta, jos-
sa asui arviolta 6 eri perhet-
tä, he maksavat vuokraa noin 
160 Yhdysvaltain dollaria. Telt-
ta oli rakennettu kepeistä ja 
UNHCR-muoveista. Seinän ala-
reunat olivat avattavissa si-
ten, että alareunaan jäi hyttys-
verho ja tuulenvire jäähdytti 
huoneita. Lattia oli valettu be-
tonista. Sähköä tai vettä ei nä-
kynyt. Käytössä oli ulkohuussi.

Vierailulla korostui syyria-
laisten perhekeskeisyys; suvut 
pitävät yhtä ja samalla huol-
ta toisistaan. Teltta, jossa vie-
railimme, oli erittäin siisti. Oli 
jotenkin uskomatonta, että 
tuosta 8-vuotiaasta kehitys-
vammaisesta pojasta pidettiin 
niin hyvää huolta. Hänellä oli 
siistit vaatteet ja häntä kohdel-
tiin hyvin. Kunnioitimme tuo-
ta isoäitiä, joka jaksoi kaiken 
melskeen keskellä huolehtia 
lapsenlapsestaan.

 UNIFIL on rauhanturvaope-
raatio Israelin ja Libanonin ra-
jan pinnassa, jossa on nyt taas 
palveluksessa suomalaisia rau-
hanturvaajia. Kävimme tu-
tustumassa FinnIrishBatissa 
suomalaisten leiriin. Päällim-
mäisenä tästä vierailusta jäi 
mieleen se, että nykyisessä ti-

lanteessa UNIFILin paikallaolo 
on erittäin tärkeää. Jos joukot 
vedettäisiin pois, syntyisi kaa-
os joka leviäisi jossain määrin 
tänne pohjoismaihinkin. Liba-
nonin tilanne on poliittises-
ti haastava, sillä sota Israelia 
vastaan ja Syyrian sota syö-
vät maan jo ennestään heik-
koja voimavaroja. Maan valta 
on jaettu eri uskontoryhmien 
kesken. Presidentti on kristit-
ty ja shiiat ja sunnit täyttävät 
pääministerin ja parlamen-
tin puhemiehen paikat. Sama 
kolmijako on voimassa myös 
Libanonin armeijassa, joka on 
arvostettu instituutio maas-
saan. Sen voimavarat ja varus-
teet ovat kuitenkin melko hei-
kot, koska hizbollahin pelon 
vuoksi ei Libanonille uskalleta 
luovuttaa ajanmukaista aseis-
tusta, etteivät ne joutuisi “vää-
riin käsiin”. Presidenttiä ei ole 
pystytty valitsemaan, vaik-
ka asiasta on äänestetty jo 13 
kertaa. Presidentillä on paljon 
toimeenpanovaltaa ja tämän 
vuoksi päätöksenteko seisoo. 

Onneksi maassa on kuiten-
kin mm. suomalaisia rauhan-
turvaajia. He elävät leireissään 
mäkien päällä, piikkilankojen 
ja betonimuurien suojissa, ja 
turvaavat alueen rauhaa. Lei-
ristä ei poistuta edes vapaa-
aikana, joten vertaus rauhan-
turvaajan ”avovankilaan” on 
osuva. Ainoastaan partioret-
killä pääsee tutustumaan ym-
päröiviin asukkaisiin.  Arvokas-
ta ja varsinkin henkisesti hyvin 
raskasta työtä.

 Perussuomalaisten näkemys 
humanitäärisen avun antami-
sesta paikan päällä vahvistui, 
sillä vähemmän on enemmän, 
ja kohdealueelle annetulla eu-
rolla saa siellä paljon enem-
män kuin täällä.

Juha Mäenpää, Ilmajoki
Pekka M. Sinisalo, Kirkkonummi

YK:n työ on tärkeää

MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja 
Pekka M Sinisalo ja työjaoston varapuheen-
johtaja Juha Mäenpää antoivat pakolais-
lapsille jalkapalloja.
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toimitus@perussuomalaiset.fi

JÄRJESTÖ

Toivo Mäkelä täyttää 
80 vuotta

Perusäijille uusi logo

Pormestarimalli purettava 
Tampereella

KAUSTISLAINEN pitkän lin-
jan perussuomalaisaktiivi Toivo 
”Topi” Mäkelä täyttää 80 vuotta 
lokakuun 27. päivä. Mäkelä istui 
Kaustisen kunnanvaltuustossa 
yhtäjaksoisesti neljä vuosikym-
mentä, vuodesta 1972 vuoteen 
2012. Koko tuon ajanjakson on 
ensin SMP:läisten ja sittemmin 
perussuomalaisten valtuutet-
tujen lukumäärä Kaustisella jat-
kuvasti kasvanut, kolmesta ny-
kyiseen yhteentoista. Hän toimi 
pitkään myös Perussuomalais-
ten Keski-Pohjanmaan piirin ta-
loudenhoitajana.

Mäkelä istui viime kauden 
Suomen Kuntaliiton hallituk-
sessa ollen ensimmäinen ky-
seiseen tehtävään valittu 
perussuomalainen. Oulun Kun-
tapäivillä 2013 Mäkelä palkittiin 
kuntaliiton kultaisella kunnia-
merkillä pitkäaikaisesta kunta-

työstään.
- Kaustisella on ollut jatkuvas-

ti Suomen suurin perussuoma-
laisvaltuutettujen lukumäärä. 
Myös kaikkein vaikeimpana ai-
kana, kun puolueen nimi vaih-
tui, oli Kaustisella vielä seitse-
män meikäläistä valtuustossa. 
Viime vaaleissakin kunnan ää-
nestysprosentti oli Suomen 
suurin, Mäkelä kertoo.

Mäkelä on ollut SMP:n aikaan 
myös eduskuntavaaliehdokkaa-
na kaksi kertaa. Vuoden 1987 
eduskuntavaaleissa hän sai kol-
manneksi eniten ääniä Vaasan 
vaalipiiristä, Kaustiselta enem-
män kuin milloinkaan tähän 
päivään mennessä on valtakun-
nallisissa vaaleissa saatu.

Toivo Mäkelä on lokakuun lo-
pussa matkoilla eikä aio juhlia 
syntymäpäiviään.

PERUSSUOMALAISTEN valta-
kunnallisen miesjärjestön, Pe-
rusäijät ry:n hallitus piti koko-
uksen Espoon Leppävaarassa. 
Kokouksessa hyväksyttiin uu-
sia jäseniä ja nyt jäsenmää-
rä on jo 187. Kokous hyväksyi 
myös uuden logon yhdistyk-
selle.

Uuden logon väritys on har-
moniassa puolueen logon 
kanssa. Äijäohjelman teko on 
edennyt suunnitelmallises-
ti ja ohjelma valmistuu hyvissä 
ajoin esitettäväksi yhdistyksen 
syyskokoukselle.

Ohjelma palvelee koko puo-

luetta ja jäsenistöä arjen vaati-
vissa toimissa. 

Äijien syyskokous pidetään 
lauantaina 13.12. Varkaudes-
sa, Kylpylähotelli Kuntorannas-
sa. Ennen kokousta on torita-
pahtuma ja kokouksen jälkeen 
pikkujoulut.

Harri Ahonen (pj.)
Perusäijät

TAMPEREEN kaupungin por-
mestari Anna-Kaisa Ikosen 
siirtyessä Kevan johtoon, on 
kaupungilla erinomainen 
mahdollisuus aloittaa por-
mestarimallin purkaminen 
luonnollisella tavalla. Kau-
pungin tulee nyt siirtää yksi 
apulaispormestareista Ikosen 
tilalle ja jatkaa kolmella apu-

laispormestarilla.
Huomautamme myös, että 

pormestareiden kierrätys ei 
voi jatkua edellisen kauden 
malliin. Silloin vain yksi apu-
laispormestareista pysyi viras-
saan koko kauden.

Tampereen Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISTEN tel-
talla Rauman silakkamarkki-
noilla oli vipinää. Väkeä kävi 
keskustelemassa ja jättämäs-
sä mielipiteitään laatikkoom-
me. Ahkerana viestien kerää-
jänä toimi valtuutettumme 
Tomi Vainio.

Perusilmapallot olivat ha-
luttua tavaraa. Monet ja taas 
monet iloiset lapset sekä lap-
senmieliset levittivät logo-
amme ympäri markkina-
aluetta.

Teltallamme vierailivat kan-

Kuhinaa Rauman silakkamarkkinoilla

Järjestösihteeri Niilo Kärki: 
niilo.karki@perussuomalaiset.fi 
tai p. 040 647 2331 

Projektijohtaja Ossi Sandvik: 
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 
tai p. 0400 926 908

Muista äänestää seurakuntavaaleissa!

Opettajia opintokeskukseen

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit lähestyvät. Vaaleissa valittavat 
seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, mitä seurakuntarakenneuudistus 
paikallisella tasolla tarkoittaa. 

SEURAKUNTAVAALEISSA valitaan seurakunnan toimintaa ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakun-
taneuvoston 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 jä-
senet: seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuus-
toon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama 
ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa. Ehdokkaana ei voi olla oman seu-
rakunnan työntekijä.
ÄÄNIOIKEUTETTUJA ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet. 
Ennakkoäänestys järjestetään 27.-31.10. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.11. 
PERUSSUOMALAISILLA on seurakuntavaaleissa ehdokkaita lähes kaikissa suurissa seurakunta-
kaupungeissa. Myös Sinä voit vaikuttaa äänestämällä vaaleissa perussuomalaista ehdokasta.

Opintokeskus Pekasus on Peruskansan Sivistysliitto ry:n ylläpitämä 
vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen opintokeskus.

OPINTOKESKUS PEKASUS hakee vuoden 2015 alusta alkavaan työsopimus-
suhteeseen seuraavia opettajia:
1.  Päätoiminen oikeusopin ja oikeudellisten aineiden opettaja, joka toimii myös    
 opintokeskuksen rehtorina.
2.  Päätoiminen järjestöjohtamisen ja järjestötoiminnan opettaja.
3.  Sivutoiminen mediaviestinnän tuntiopettaja.
4.  Sivutoiminen kirjanpidon ja järjestötalouden tuntiopettaja.

OPETTAJIEN JA REHTORIN pätevyysvaatimukset ovat vapaasta sivistystyöstä annetun
lain 5 §:n ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
2 §:n ja 18 §:n mukaan seuraavat:

KOHDAN 1 opettajan ja rehtorin toimessa ylempi oikeustieteen korkeakoulututkinto, vähintään 
60 op tai 35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä 
ja opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai vähintään 
25 op tai 15 ov yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riit-
tävä opetushallinnon tuntemus.

KOHTIEN 2-4 opettajan toimissa soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 op tai 35 ov 
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

KAIKISSA opettajan toimissa edellytetään lisäksi täydellistä suomen kielen taitoa sekä
perussuomalaisia arvoja.  Mediaviestinnän opettajalta edellytetään kokemusta lehdistö-,
radio- tai televisiotyöstä.

PALKKAUS on yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukainen.

PERUSKANSAN SIVISTYSLIITTO RY:N hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset ja ansioluette-
lo pyydetään lähettämään 31.10.2014 mennessä osoitteella: Peruskansan Sivistysliitto ry,
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki tai sähköpostiosoitteella: auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Lisätietoja: 
www.seurakuntavaalit.fi

LISÄTIETOJA antavat puheenjohtaja Lasse Lehtinen ( 06 873 358 tai 0500 704 956) ja 
taloudenhoitaja Auli Kangasmäki (020 743 08 tai 0400 917 352).

sanedustajamme Anssi Jout-
senlahti ja Ari Jalonen sekä 
Satakunnan eduskuntavaalieh-
dokkaistamme Laura Huhta-

saari, Pasi Mäenranta ja Kimmo 
Toroska.

Rauman Perussuomalaiset
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JOENSUU
Joensuun Perussuomalaisten Sop-
patykkikierros kaupunginosis-
sa lauantaina 18.10. Aikataulu on 
seuraava: klo 9 Noljakan ostoskes-
kus, klo 10.30 Rantakylän ostos-
keskus, klo 12 Niinivaaran Eväs-
kontti ja  klo 13.30 Kauppatori. 
Kierroksella mukana kaupungin-
valtuutettuja, luottamustoimihen-
kilöitä ja muita aktiivitoimijoita. 
Tervetuloa! 

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 21.10. klo 18 
Koivurannan kerhohuoneella, Vi-
rastotie 4 A, Ruokolahti. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 22.10. klo 
18.30 Huittisten kaupungintalon 
alakerran kokoustiloissa, Risto Ry-
tin katu 36. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Jäsenkortti 
mukaan. Lisäksi toritapahtuma 
Huittisten torilla lauantaina 25.10. 
klo 9. Paikalla Satakunnan piirin 
eduskuntavaaliehdokkaitamme 
sekä Huittisten seurakuntavaa-
liehdokkaat. Tarjolla makkaraa ja 
mehua. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n 
tupailta pidetään keskiviikkona 
22.10. klo 18 Järjestötuvalla, Ran-
tatie 2. Tervetuloa!

PUUMALA
Puumalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 22.10. klo 17 
Kahvila Kuittisessa, Keskustie 13. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

ASKOLA-MYRSKYLÄ-PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään torstai-
na 23.10. klo 17.30 Askolassa, ns. 
Pikkuparlamentissa, Lääkärintie 1. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 23.10. klo 18 
Leppävirran kunnantalolla, Savon-
katu 39. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

PERTUNMAA
Pertunmaan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 23.10. klo 
19 kunnanviraston kahviossa, Per-
tuntie 1. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Hallitus kokoontuu 
samassa paikassa jo kello 17. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
perjantaina 24.10. klo 19 Kuukson 
metsästymajalla, Inginmaantie 
104, Iitti. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana pj. Sami Saarikko. Ter-
vetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 24.10. kello 
18 Eemelin saunalla, Museotiellä 
(opaste paikalle Satakunnantiel-

Kokoukset ja
tapahtumatPS

lä). Käsitellään sääntömääräiset 
ja hallituksen valmistelemat asi-
at. Kahvitarjoilu ennen kokouksen 
alkua. Sauna lämpiää kokouksen 
jälkeen. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kaikki uudet ja vanhat 
jäsenet joukolla mukaan!

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 24.10. klo 18 
Kasperin Toimintojentalolla, Kas-
perinviita 13. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset muka-
na Osaava Nainen -messuilla per-
jantaina 24.10. klo 10-18, lauantai-
na 25.10. klo 10-17 ja sunnuntaina 
26.10. klo 10-17 Turun messukes-
kuksessa, Messukentänkatu 9-13. 
Naisilla oma piste C-hallista muo-
ti, kauneus, kosmetiikka-osastolla 
nro 464. Naiset tavattavissa lauan-
taina klo 11-14 myös Turun torilla. 
Paikalla kansanedustaja Kike Elo-
maa. Naisten iltajuhla pidetään sa-
mana iltana klo 17-22 Sokos Hotel 
Hamburger Börsissä. Tervetuloa!

KAARINAN SEUTU
Kaarinan seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 25.10. 
klo 18 Ravintola Ilmarissa, Uima-
hallintie 2. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Äänioikeutettuja 
ovat ne, jotka ovat maksaneet yh-
distyksen jäsenmaksun kokouk-
sen alkamiseen mennessä. Yh-
distyksen jäsenmaksun (10 €) voi 
maksaa tilillemme FI89 4714 0010 
0261 43 ja viestikenttään oma 
nimi, vuosi ja ”jäsenmaksu”. Jä-
senmaksun voi maksaa myös kä-
teisenä ennen kokouksen alka-
mista. Jos teette tilisiirron vähän 
ennen kokousta, otattehan todis-
teen tilisiirrosta mukananne ko-
koukseen. Kokouksen lisäksi jär-
jestetään koulutustilaisuus, jonka 
vetää järjestösihteeri Niilo Kärki. 
Tervetuloa!

ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 25.10. klo 15 
osoitteessa Ähtärintie 69. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana puheen-
johtaja. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset tavatta-
vissa lauantaina 25.10. klo 9–13 
Lohjan torilla, Kauppakadulla. 
Lohjan perussuomalaisia seura-
kuntavaaliehdokkaita tavattavis-
sa PerusMaanantaina 27.10. osoit-
teessa Suurlohjankatu 21-23. 
Tervetuloa!

PS NUORET 
POHJOIS-KARJALA
Perussuomalaisten Nuorten Poh-
jois-Karjalan piirin sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 25.10. klo 16.30 Perus-
suomalaisten Pohjois-Karjalan pii-
rin toimistolla, Niskakatu 2 K1, 
Joensuu. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

HONKAJOKI
Honkajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 26.10. klo 15 
Honkajoen kunnantalolla, Por-
hontie 5. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 26.10. 
klo 16 Hotelli Alban suuressa ka-
binetissa, Ahlmaninkatu 4. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 

Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalai-
set ry:n syyskokous pidetään sun-
nuntaina 26.10. klo 14 yhdistyk-
sen toimistolla, Koulukatu 23, 
Hämeenlinna. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

MÄNTYHARJU 
Mäntyharjun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 26.10. klo 
16 Järjestötuvalla, Liiketie 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 26.10. klo 15 
Neste Revonlahden tiloissa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Aloitamme klo 14 ruokailulla nou-
topöydästä. Tervetuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 26.10. klo 
17 Oriveden kaupungintalolla, 
kerhohuone kellarikeskuksessa, 
Keskustie 23. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

SODANKYLÄ
Sodankylän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 26.10. klo 17 
Kiviojalla, Orajärventie 928. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa mukaan myös ne, jotka 
eivät vielä ole jäseniä.

TOHMAJÄRVI
Tohmajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 26.10. 
klo 18 Onkamon metsästysseuran 
tiloissa (entinen Onkamon kou-
lu), Metsäkouluntie 22. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa! 

OULUN PIIRIN PS NAISET
Oulun piirin perussuomalaiset 
naiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään maanantaina 
27.10. klo 18 piiritoimistolla, Hin-
tantie 19. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 30.10. klo 18 
Otto Syreenin talossa, Porvarin-
tie 26 A. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat, uuden puheenjohtajan 
ja sihteerin valinnat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

LÄNSI-HELSINKI
Länsi-Helsingin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään keskiviikkona 29.10. 
klo 18.30 Malminkartanon Hori-
sontissa, Malminkartanonauki-
olla. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään keskiviikkona 
29.10. klo 18 Kahvila Nandassa, 
Savilahdenkatu 12. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu, tervetuloa!

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-

us pidetään torstaina 30.10. klo 18 
Merikarvian kunnanviraston val-
tuustosalissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

JUVA
Juvan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
torstaina 30.10.  klo 18.30 Juvan 
kunnan virastotalolla (huone 303), 
Juvantie 13. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Hallitus ko-
koontuu jo klo 18. Tervetuloa!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 31.10. klo 
17.30 Kankaanpään kaupungin 
valtuustosalissa, Kuninkaanläh-
teenkatu 12. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa! 

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 31.10. kello 18 
Someron Peltipinnan tiloissa, Pal-
mantie 3. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NUORET
Perussuomalaisten Nuorten sään-
tömääräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 1.11. klo 16 Turus-
sa, Scandic Juliassa, Eerikinkatu 4. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Jokainen jäsenemme on ääni-
oikeutettuna lämpimästi tervetul-
lut kokoukseen. Pitkämatkalaisille 
jäsenillemme tarjoamme myös 
yöpymisen Turussa yhdelle yöl-
le. Yöpymistä varten ilmoittau-
du: sebastian.tynkkynen@nullps-
nuoret.fi.

POHJOIS-KARJALAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 1.11. klo 15 Pe-
russuomalaisten Pohjois-Karjalan 
piirin toimistolla, Niskakatu 2 K1, 
Joensuu. Käsittelyssä sääntömää-
räiset asiat. Koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Myyr-
mäen maalaismarkkinoilla 1.-2.11. 
klo 9-14 Paalutorilla, Iskoskuja 3 ja 
Korson suurmarkkinoilla lauantai-
na 8.11. klo 9-14 Lumon ympäris-
tössä. Tervetuloa!

KURIKKA
Kurikan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.11. klo 18 
Kurikan Intolassa, Seurapuistikko 
6 C 27. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvi- ja pullatarjoi-
lu. Tervetuloa!

RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalais-
ten sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 2.11. 
Hotelli Rinssi-Everstissä klo 15. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Hallitus kokoontuu klo 
14. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään maanantaina 3.11. klo 
17 Nakkilan Eräpirtillä, Papintie 
271. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 6.11. klo 17.30 
Liedon kunnantalolla, Kirkkotie 

13. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa! 

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 6.11. klo 18 
uimahallin kokoushuoneella, Api-
ankatu 7. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 7.11. klo 
18 Järjestötuvalla, Rantatie 2. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Muistathan ottaa jäsen-
korttisi mukaan. Kokouksessa mu-
kana piirin puheenjohtaja Jari 
Ronkainen. Tervetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 7.11. klo 
18 Tirolisalissa, Rovakatu 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SATAKUNNAN PS NAISET
Satakunnan Perussuomalaisten 
Naisten sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 8.11. klo 
15 piiritoimistolla, Satakunnanka-
tu 33, Pori. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
9.11. klo 12 piiritoimistolla, Hin-
tantie 19. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

SATAKUNNAN PIIRI
Perussuomalaisten Satakunnan 
piiri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 25.10. 
klo 13 Huittisten kaupungintalol-
la, Risto Rytin katu 36. Syyskoko-
uksessa käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Hallitus kokoontuu jo 
klo 11. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Ennen syyskokous-
ta järjestetään toritapahtuma klo 
9. Tervetuloa!

LAPIN PIIRI
Perussuomalaiset Lapin piiri ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 9.11. klo 13 
Hotelli Sodankylässä, Unarintie 
15. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Tervetuloa!

KESKI-SUOMEN PIIRI 
Perussuomalaisten Keski-Suomen 
piiri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 15.11. 
klo 13. Ruokailu kokousedustajil-
le klo 12 alkaen Piispalassa, Kurs-
sitie 40, Kannonkoski. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ilmoit-
tautuminen ruokailuun piirisih-
teerille 9.11. mennessä. Tervetu-
loa!

Ilmoita 
tapahtumasta: 
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PiiritPS

    t a p a h t u m a t @ p e r u s s u o m a l a i s e t . f i!



PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Asunnottomien asia ei vanhene

Venäjä irtautumassa kansain-
välisestä arvomaailmasta
VENÄJÄN suhteen on oltu lii-
an optimistisia: lupaava alku 
90-luvulla sai monet tahot us-
komaan, että maa siirtyisi vä-
hitellen demokraattisten val-
tioiden joukkoon. Vladimir 
Putinin aikakaudella Venä-
jä on kuitenkin taantunut yhä 
enemmän takaisin edeltäjän-
sä Neuvostoliiton suuntaan. 
Venäläinen media alkaa olla 
jo lähes kokonaan valtionjoh-
don hallussa. Toisinajattelijat 
saavat pitkiä vankilatuomioi-
ta tai heidät tapetaan. Toises-
ta maasta hyväntekeväisyys-
avustuksia vastaanottavat 
leimataan ”ulkomaalaisiksi 
agenteiksi”.  

2000-luvulla tapahtuneet 
19 toimittajamurhaa tule-
vat jäämään varmasti selvit-
tämättömien tapausten jouk-
koon. Tunnetuin näistä lienee 
toimittaja Anna Politkovska-
jan salamurha Moskovassa 
vuonna 2006. Politkovskaja 
oli ankara Venäjän johdon ar-
vostelija. Niin murhan todel-
liset tekijät kuin tilaajakin jää-
vät arvailujen varaan, mutta 

Venäjän tiedustelupalvelun 
osuutta murhassa pidetään 
kuitenkin todennäköisimpä-
nä vaihtoehtona.

Kansainvälistä oikeutta räi-
keästi rikkonut Krimin hal-
tuunotto ja Ukrainan sisäisiin 
asioihin puuttuminen ovat 
selvä osoitus Venäjän poliitti-
sen ilmapiirin suunnanmuu-
toksesta. 

Yltiöisänmaallisuuden henki 
ja Putinin kannatusluvut ovat 
nousseet Venäjän Ukrainan 
toimien myötä. Monen taval-
lisen venäläisen rintaan on 
herännyt myös edesmenneen 
Neuvostoliiton ajan suurval-
takaipuu. Myös tuon ajan ar-
vomaailman tuntee yhä use-
ampi venäläinen omakseen. 
Valtionjohtoinen media pitää 
osaltaan huolen, että tiedo-
tusvälineiden kautta saapu-
va todellisuus muuttuu tarua 
ihmeellisemmäksi venäläises-
sä arjessa. 

Arto J. Heinämäki
Tampere

MAAHANMUUTTAJIEN asun-
nottomuus on rajussa kasvus-
sa. ARA:n selvityksen mukaan 
vuonna 2011 asunnottomien 
maahanmuuttajien määrä oli 
noin 1 000. Vuonna 2013 asun-
nottomia maahanmuuttajia oli 
jo lähes 2 000. Asunnottomissa 
perheissä maahanmuuttajien 
osuus on yli 60 %.

Maahanmuuttajien mää-
rä kasvaa tasaisen vahvasti ja 
Syyrian konfliktin seuraukse-
na Suomi on nostanut myös 
vastaanotettavien pakolais-
ten määrää. Suomen maahan-
muuttopolitiikka tuntuu var-
sin irrationaaliselta, varsinkin 
kun asunnottomien määrä on 
kasvanut rajusti maahanmuut-
tajien keskuudessa. Nykyinen 
maahanmuuttopolitiikka ei pal-
vele asunnottomien maahan-
muuttajien eikä kantasuoma-
laisten etua.

Sosiaaliperäisten maahan-
muuttajien huono asuntoti-
lanne johtunee enimmäkseen 

ALKUKESÄSTÄ julkaistun Val-
viran selvityksen mukaan las-
tensuojelu Suomessa on huo-
lestuttavassa tilassa.  Myös 
aluehallintovirastot ovat kan-
taneet samaa huolta ko. asi-
asta.

Ovatko suunnittelu- ja toi-
mintatavat riittäviä lasten-
suojelussa? Kokonaisuutta 
ajatellen on tärkeää, että per-
heiden arvostaminen ja nii-
den asianmukainen tukemi-
nen on keskiössä. Perhe on 
yhteiskuntamme peruspilari.

Lasten ja nuorten vakava 
syrjäytymisriski ei ole enää 
marginaalisen ryhmän uhka, 
vaan iso kansanterveysongel-
ma. Esimerkiksi koulutervey-
denhuollon puutteet näkyvät 
lisääntyvinä lastenpsykiatri-
an kuluina. Hoitamalla tehok-
kaasti nuorten ja työikäisten 
masennusta voitaisiin välttää 
varhainen eläköityminen ja 
syrjäytyminen.

Lastensuojelulakiin on kir-
jattu kunnille velvoite järjes-
tää ehkäisevää lastensuoje-
lua. Toteutus on jätetty tältä 
osin kuntien omaan harkin-
taan. Monilla paikkakunnilla 
lastensuojelutarpeen selvitte-
lyajat ovat venyneet, asiakas-
määrät paisuvat eikä henki-
löstön koulutus täytä virkojen 

Näin kirjoitat 
palstalle:

normipohjaa perustuslaista, 
Euroopan neuvoston paikalli-
sen itsehallinnon peruskirjasta 
sekä kuntalaista. Nykykäytän-
nöstä, jossa kunnat itse päät-
tävät, miten valtionavut pri-
orisoidaan ja kohdennetaan 
kunnissa, tulisi osin luopua. 
Näin tulisi läpinäkyvyyttä val-
tion tukien käyttöön.

Lasten ja nuorten on voitava 
hakea apua matalan kynnyk-
sen hoitopaikoista ilman hi-
dastavaa byrokratiaa. Mikään 
viranomais- tai palvelujärjes-
telmä ei voi korvata perhettä 
kasvattajana ja hyvinvoinnin 
tuottajana. Jos perhe ei suo-
riudu tehtävistään, yhteiskun-
ta ei suurinkaan panoksin pys-
ty täysin korjaamaan vaurioita.

Kun perhe voi huonosti eikä 
enää suoriudu perustehtävis-
tään, lisääntyvät myös sosiaa-
li- ja terveydenhuollon vält-
tämättömät kulut. Lasten 
pahoinvointia ei hoideta vain 
rahalla, mutta politiikan pitää 
luoda olot ja edellytykset, jois-
sa vanhemmat voivat kantaa 
kasvatusvastuunsa lapsen elä-
män puolesta. Etusijalla tulee 
aina olla lapsen etu.

Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Jyväskylä

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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Etusijalla lapsen etu

toimitus@perussuomalaiset.fi

siitä, että he eivät pysy heil-
le osoitetuilla paikkakunnilla, 
vaan muuttavat tilaisuuden tul-
len ”omiensa” luo pääkaupunki-
seudulle tai muihin etelän isoi-
hin kaupunkeihin. Tällöin heille 
ei välttämättä ole osoitettavissa 
omaa asuntoa, kuten ei monel-

Maanpuolustus 
retuperällä
OLEN seurannut melko huoles-
tuneena, miten päättäjämme 
ovat reagoineet Ukrainan tilan-
teeseen ja sen myötä naapu-
rimme Venäjän muodostamaan 
uhkaan.

 Ovatko parhaat päättäjämme 
todella niin naiiveja, että tar-
vittiin hyökkäys Ukrainaan, jot-
ta nämä tajusivat, että elämme 
arvaamattoman, laajentumis-
haluisen ja aggressiivisen suur-
vallan naapureina? Nyt ja aina. 
Eikö tämä ole ollut jokaisen tie-
dossa jo aikojen alusta? Esi-

merkiksi Ruotsin puolustuksen 
täydellinen alasajo ja meidän 
jalkaväkimiinoista luopumi-
nen täyttävät mielestäni kaik-
ki maanpetosrikoksen tunnus-
merkit.

 Miten tyhmiä me äänestäjät 
olemme, jos tällaisia haihatteli-
joita valitsemme muun muas-
sa maanpuolustuksesta päät-
tämään? 

 
Kim Lindblom
Helsinki

Puolustusministeri Carl Haglundin (oik.) kykyihin 
ei luoteta.

le suomalaisellekaan.
Perustuslain 19§:n mukaan 

julkisen vallan tehtävänä on 
edistää jokaisen oikeutta asun-
toon. Suomessa oli selvityksen 
mukaan v. 2013 yhteensä 7 500 
yksinäistä asunnotonta ja Rova-
niemellä 59. Näiden lukujen va-
lossa julkinen valta on epäon-
nistunut tehtävässään edistää 
jokaisen oikeutta asuntoon niin 
Suomessa kuin Rovaniemel-
läkin. Uusien pakolaisten vas-
taanottaminen kasvavassa 
määrin on edesvastuutonta po-
litiikkaa, kun yhteiskunta ei pys-
ty huolehtimaan edes tämän 
hetkisistä tehtävistään.

Ympäri Suomea vietetään 
17.10.2014 asunnottomien 
yötä, jolloin tulet sytytetään 
kello 19. Asunnottomien yön 
tapahtumat puolustavat ihmis-
ten oikeutta asumiseen.

Mika Mikkonen
Rovaniemi

kelpoisuusvaatimuksia monilla 
paikkakunnilla.  Pätevistä työn-
hakijoista on jatkuva pula ja 
kaupunkien epävarma ja heik-
ko taloustilanne tuo omat on-
gelmansa tähän vakavaan tilan-
teeseen.

Lapsen oikeus on saada apua, 
silloin kun hän sitä tarvitsee. 
Yksi työntekijä ei mitenkään voi 
tehdä työtään, jos hänellä on 
kohtuuton asiakasmäärä. Tämä 
asia nousi esiin kuntaliiton sel-
vityksessä viime vuonna 2013.  
Vain 15 % sosiaalityöntekijöistä 
koki pystyvänsä tekemään riit-
tävästi työtä lapsen kanssa avo-
huollossa.

Jos valtio asettaa kunnille vel-
voitteita, tulisi turvata niiden 
toteuttaminen. Tähän löytyy 
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 
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P A L V E L U K O R T T I

KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISET on mui-
den eduskuntapuolueiden ta-
paan profiloitunut perheläh-
töiseksi puolueeksi. Ja kyllähän 
ihmiset usein voivat paremmin 
eläessään yhdessä eivätkä yk-
sin. Tähän nimenomaiseen lop-
putulemaan on päässyt Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
tuoreessa tutkimuksessaan.

Tutkimus selvittää, että yk-
sin asuvat käyttävät toimeen-
tulotukea, kuntouttavaa työ-
toimintaa ja päihdepalveluja 
keskimääräisesti enemmän 
kuin parisuhteessa elävät. Li-
säksi heidän työllisyysasteen-
sa on matalampi, tulot pienem-
mät, suhteelliset asumismenot 
suuremmat ja toimeentulo niu-
kempaa kuin lapsettomilla pa-
reilla tai kahden vanhemman 
lapsiperheissä asuvilla aikuisilla.

Kaikista asuntokunnista 41 

prosenttia on yhden hengen ta-
louksia, eli yli miljoona suoma-
laista asuu yksin. Näiden talouk-
sien rasite yhteiskunnalle lienee 
mittava sekä taloudellisesti että 
henkisesti. Yksin asuvista jopa 
yli kolmannes on yli 65-vuotiai-
ta. Tämä reilun 300 000 seniorin 
määrä on jatkuvassa kasvussa, 
Suomen harmaantuessa vuosi 
vuodelta.

Lapsiperheellisenä olen tottu-
nut näkemään yhteiskuntam-
me perheellisen näkökulmasta. 
Toisaalta olen myös elänyt osan 
aikuisiästäni yksin. Aihe herätti 
miettimään, että löytyykö näille 
sadoille tuhansille yksin asuvil-
le poliittinen vaihtoehto? Kuin-
ka moni heistä mahtaa olla ns. 
nukkuva äänestäjä? Entä kuinka 
moni valitsee meidät perussuo-
malaiset?

Pyydänkin puoluetovereitani 

miettimään, mitä voisimme pe-
russuomalaisina tehdä enem-
män yksin asuvien eteen. Ko-
vin usein lapsiperheet keräävät 
parhaat yhteiskunnan tuet, ku-
ten verovähennykset ja tulon-
siirrot. Ovatko esimerkiksi kun-
nallisten palveluiden tarjonta ja 
asumisen mahdollisuudet tasa-
vertaiset ”sinkkujen” ja perheel-
listen välillä?

Lopuksi kehotan miettimään 
miten yksin asuvat voidaan ot-
taa huomioon tulevien vuosi-
en vaaliohjelmissa ja kampan-
joinnissa. Asioita olisi syytä aina 
muistaa katsoa eri näkökulmis-
ta. Tehkäämme siis perussuo-
malaisista myös tulevaisuuden 
sinkkupuolue!

Vesa-Pekka Sainio
Kirkkonummi

Yksin asuvia ei saa unohtaa

Suomella on 
mahdollisuus vielä valita
LÄHESTYMME Suomen kan-
nalta erittäin tärkeitä edus-
kuntavaaleja. Olemme EU:ssa 
ohjeistusten ja määräysvallan 
alla paljon syvemmällä kuin 
Ruotsi.

 Voin pahoin, kun katson 
kuinka lyhyessä ajassa - EU:n 
myötä - rakkaassa Suomes-
samme on ajettu alas ihmisen 
elämää turvaavia ja suojaavia 
arvoja.  Maaseutua syrjitään 
ja maataloutta vaikeutetaan. 
Esimerkiksi Sumiaisissa ovat 
tiet hoitamatta, ja samaan ai-
kaan on jo EU:n vaatimukses-
ta annettu rahojamme n. 60 
miljardia euroa etelän pan-
keille, jotta ne voivat jatkaa 
tuhlailevaa rahan jakoaan. Sa-
maan aikaan varakas Ruot-
si, Tanska ja Iso-Britannia ei-
vät ole antaneet euroakaan. 
Onko tämä oikein Suomen 
koko ajan köyhtyviä ihmisiä ja 
myös kaikkia säästävästi elä-
neitä eläkeläisiä kohtaan?

 Itsemääräämisoikeudes-
tamme on ulkoistettu EU:lle jo 
suurin osa. Yksilötasolla tämä 
tarkoittaa mm. sitä, että mitä 
kauempana ihminen on Suo-
men suurimmista kaupun-

geista, sen huonommin ja tur-
vattomammin hän elää.

 Tuntuu, että EU:n ainoa tär-
keä arvo on euro. Raha ratkai-
see ja ahneus kukoistaa läpi 
yhteiskunnan. Kuitenkin vie-
lä minun ikäluokalleni on jo 
koulussa opetettu, että rahan-
himo on kaiken pahan alku. 
Firmat elävät kvartaaleittain, 
kohdellen työntekijöitä kuin 
shakkinappuloita. Ainaiset yt-
neuvottelut menossa ja kohta 
tulossa. Puolalaiset täyttävät 
isot rakennustyömaat. 

Tämä maa on saanut ja säi-
lyttänyt itsenäisyytensä sit-
keydellä, sisulla ja periksian-
tamattomuudella - ja viime 
kädessä esi-isiemme taistelul-
la. Me voimme vielä säilyttää 
tämän Ihanan Suomen, kau-
niin maan, mahdollisimman 
ihmisystävällisenä maana 
vauvasta vaariin. Maan, jos-
sa ihminen yksilönä on se tär-
kein, ei talous tai raha.  Meil-
lä on vapaus ja mahdollisuus 
vielä valita oma tiemme. 

Olli Virta
hammaslääkäri
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