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Ministeri Lindström täytti 50 vuotta
TYÖ JA OIKEUSMINISTERI Jari Lind-
ström juhli 50-vuotissyntymäpäivään-
sä Kouvolan kaupungintalon juhlatilas-
sa hillityllä profiililla. Lahjat oli kutsussa 
pyydetty osoittamaan Kouvolan Seudun 
Työttömät ry:lle. Lauluesitysosuuden 
hoiti tyttärentytär. Täysien vuosien täyt-
täminen sai syntymäpäiväsankarin poh-
timaan ikäänsä.

- Nuorempana kauhistelemani 50 vuot-
ta on vain numero ja asennekysymys. 
Nykyään pystyy tekemään joitakin asi-
oita, joita ei nuorempana kyennyt teke-
mään, Lindström kuvaili ikääntymistään.

Paikalle saapuneet kutsuvieraat olivat 
pääosin Kouvolan seudun asukkaita. Pu-
heessa ei politiikkaa kuultu, mutta pai-
kallisille Lindström painotti yhteistyötä.

- Riippumatta siitä, minkä poliittisen 
ryhmittymän ihminen Kouvolasta pää-

si ministeriksi, se on aina Kouvolan etu, 
hän totesi. 

Lindström sivusi keskustelua oikeusmi-
nisterille sopivasta koulutuksesta puhu-
malla asiasta rivien välistä. 

- Jokainen on jossakin vaiheessa toi-
messaan sen ensimmäisen kerran. Mi-
nulla on nyt 50 vuotta elämänkoke-
musta ja ympärillä auttavia ystäviä sekä 
ammattilaisia. Poliittisen toimintani ai-
kana olen saanut apua ihmisiltä jotka 
ovat olleet kokeneempia. Täällä (Kouvo-
lan valtuustossa) kukaan ei pyri toista 
nolaamaan, vaan ohjastamaan oikealle 
suunnalle käyttämättä toisen osaamat-
tomuutta omaksi hyödyksi. Tekemäl-
lä oppii!

- Äärettömän tärkeä sana on luotta-
mus. Sen voi ansaita, mutta myös me-
nettää. Uudelleenansaitseminen on vai-

keampaa. Kerran menetettynä on aina 
epäily. On liian vähän luotettavia ihmi-
siä. Minä en arvota ihmisiä tittelillä. Vii-
sas, älykäs ja sympaattinen voi olla ilman 
koulutusta. Se, että osaa jotain ei rii-
tä, vaan se, että pystyykö ja uskaltaako, 
Lindström painotti. 

Omaa toimintaansa ja vaikeitakin pää-
töksiä sekä valtuusto- että valtiontasolla 
Lindström perusteli itselleen.

- Olen saanut kiitosta ja ryöpytystä. Jos 
pystyy menemään peilin eteen ja kysy-
mään itseltään oliko tämä oikein, se on 
siinä. Kun on rehellinen itselleen, voit-
taa, jos rupeaa itseään pettämään, on 
hävinnyt.  

TEKSTI JA KUVA 
TIMO-OLAVI JALKANEN

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO
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BIKER, se sellainen yrmyn 
näköinen, tatuoitu karva-
naama likaisissa ryysyissään. 
Ajaa kovaäänisellä pyöräl-
lä kaltaistensa kanssa, pa-
hat mielessä. Päällään liivit, 
jonka selässä jokin pelotta-
vansävyinen tunnus ja nimi 
MC-jotakin. Oikeasti tämä 
kulmakunnan kauhu ja tytär-
ten siveyden uhka voi olla se 
nuhteeton naapurin mies tai 
paikkakunnan maineikkaan 
yrityksen insinööri.

Ei tarvitse olla kummoinen-
kaan taajama, kun sieltä löy-
tyy Harrikka-ukkojen yhteen-
liittymä. Tällainen on myös 
metallityöntekijä Pasi Kuo-
san, 35, Fucking freaks MC.

Pirkanmaalainen Fucking 
freaks MC on vuonna 1987 
perustettu “itsepäinen moot-
toripyöräkerho”. Itsepäinen 
tarkoittaa tässä yhteydessä it-
senäistä ja edelleen sitä, ettei 
kerho ole sidoksissa muihin, 
isompiin kerhoihin. Kerho-
tilat sijaitsevat Tampereella, 
vaikka kerho on Ruovedellä 
perustettu. 

Kerhon presidentti Iivu 
Asunta herätti aikoinaan 
huomiota kirjaamalla puhe-
linluetteloon ammatikseen 
“biker”. Biker, baikkeri, on 
sataprosenttisesti sitoutunut 
MC-elämäntapaan. Sen ar-
voihin kuuluvat lojaalius, vel-
jeys ja totuudessa pysyminen. 

Kuosan kohdalla MC-kerho-
laisen etiikka on kokenut ko-
via paikallispolitiikan pyöri-
tyksessä.

- Politiikan maailmassa on 
hyvinkin eri säännöt kuin mi-
hin ns. MC-skenessä olen tot-
tunut. Puheet vaihtuvat aina 
kulloisenkin tilanteen mu-
kaan. Itse pahiten törmäys-
kurssille tämän asian kanssa 
jouduin, kun kunnan talou-
den sopeuttamisohjelmaa 
sorvattiin valtuustossa läpi, 
Kuosa myöntää.

Tarkkikselta 
sivistyslautakuntaan

Kuosa pitää saavutuksena 
sitä, että hän ylipäätään läh-
ti mukaan kunnallispolitiik-
kaan.

- Vaalitulos oli positiivinen 
yllätys, kuten myös vaalien 
jälkeen käydyissä paikkaneu-
votteluissa saavutettu tulos. 
Sivistyslautakunnan varapu-
heenjohtajuus on herättänyt 
hilpeyttä niin politiikan puo-
lella kuin kaveripiirissäkin. 
Kävin näet yläasteen loppuun 
tarkkailuluokalla. Kyllä sii-
nä varmasti yksi jos toinenkin 
hieraisi silmiään, kun minut 
esiteltiin sivistyslautakun-
nan jäsenenä vanhan kouluni 
henkilökunnalle, Kuosa vir-
nuilee.

Hymy kuitenkin hyytyi Ruo-

veden realismin paljastumi-
sen myötä. Talouden sopeut-
tamisohjelmassa oli päätetty 
lopettaa kaikki sivukoulut, 
vaikka oppilasmäärät niissä 
olivat edelleen elinvoimaisen 
koulutoiminnan mahdollista-
vat ja reilusti yli sen mitä ai-
kaisemmin oli sovittu koulu-
jen lopettamisen alarajaksi. 

- Teimme useiden valtuutet-
tujen kanssa, yhteistyössä yli 
puoluerajojen, vastaehdotuk-
sen, jolla säästöjä olisi asete-
tun neljän vuoden tavoiteajan 
sisällä kertynyt jopa enem-
män kuin alkuperäisessä oh-
jelmassa. Ehdotus sisälsi hen-
kilöstön lomautuksia sekä 
metsäomaisuuden myyntiä, 
Kuosa kertoo hylätystä vasta-
ehdotuksesta.

- Ruoveden talouden tasa-
painotusohjelma runtattiin 
läpi virheellisten laskelmi-
en ja virheellisen väittämän 
kera. Se oli joko hyväksyttä-
vä sellaisenaan tai sitten ei 
tehdä yhtään mitään. Käsittä-
mätöntä, että samassa yhtey-
dessä päätettiin lopettaa sivu-
kyliltä myös päivähoitopaikat 
ilman, että edes tiedetään, 
miten lapset hoidetaan sen 
jälkeen kun paikat lakkaavat.

TEKSTI JA KUVA 
JUKKA SUNDHOLM

Moottoripyöräilevä 
kunnanvaltuutettu

Perussuomalainen Pasi Kuosa saattaa ulkomuotonsa ansiosta saada tavallisen kansalai-
sen kaatamaan kahvit solmiolleen. Todellisuudessa MC-baikkeri ja Ruoveden valtuutettu 
on varsin lupsakka ja hyvätapainen kaveri.

Fennovoima puhutti 
Oulaisten markkinoilla

Onnea, Iiris!

OULAISTEN Perussuomalaiset 
ja Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri olivat edel-
lisvuoden tapaan mukana Ou-
laisten markkinoilla. Sinisellä 
PS-teltalla kansaa olivat tapaa-
massa Oulaisten Perussuo-
malaisten sihteeri Eeva Tyyskä 
sekä Oulaisten kaupunginhalli-
tuksen jäsen Helena Pyy. Piirin 
edustajana markkinoilla vierai-
li eduskuntavaaleissa varasijal-
le päässyt piirisihteeri Henna 
Kupsala.

Alkuun päästyään markkina-
päivä oli vilkas ja väkeä kävi ju-
tuttamassa perussuomalaisia 
jatkuvana virtana. Hallituspuo-
lueen edustajina perussuoma-
laiset saivat eteenpäin viemi-
siksi paljon toiveita, terveisiä ja 
evästystä siitä, mihin suuntaan 
Suomen asioita haluttaisiin ta-
vallisen ihmisen näkökulmasta 
vietävän. Oulaistelaisten lisäk-
si ihmisiä kävi paljon myös lähi-
kunnista, kuten Haapavedeltä, 
Merijärveltä ja Nivalasta.

Kesän aikana kärjistynyt Fen-
novoiman tilanne huoletti eri-
tyisesti lukuisia teltalla kävijöitä. 
Omistajapohjan epäselvyydet 
ja venäläisten vahva mukana-
olo vaikuttivat ympäristöhuo-

lien lisäksi ihmisten turvalli-
suudentunteeseen hanketta 
kohtaan. 

Myös pienituloisten eläkeläis-
ten asema, yrittämistä vaikeut-
tava byrokratia ja kalliit lupa-
prosessit sekä Kreikan tilanne 
puhututtivat, niistä terveiset ja 
korjausehdotukset lähtivät niin 
työministerille kuin puoluejoh-
dollekin. Ihmiset kokivat perus-
suomalaisten hallituksessa mu-
kanaolon tärkeäksi asiaksi, eikä 
perussuomalaisten jättäytymis-
tä hallituksen ulkopuolelle toi-
vottu: hallitusohjelmassa on nyt 
paljon niitä asioita, joita perus-
suomalaiset ovat vuosia ajaneet 
ja jotka ovat olleet myös kansa-
laisten toivelistalla. 

Perussuomalaiset ottavatkin 
jatkuvasti vastaan korjausesi-
tyksiä ja palautetta, sillä esimer-
kiksi vuosikausia paisutetun 
byrokratian purkamisessa on 
melkoinen savotta. Kun hal-
lituksessa ollaan, niin se aika 
halutaan käyttää tehokkaasti 
maan asioiden parantamiseen. 
Siinä kansalaiset ovat vinkkei-
neen hyvänä apuna.

Oulaisten Perussuomalaiset  

PYHÄRANTALAINEN kunnan-
valtuutettu, Perussuomalaiset 
Naiset ry:n sihteeri Iiris Pelto-
maa täytti 50 vuotta. Uutterak-
si ja tarkaksi puuhanaiseksi tun-
netulle Iirikselle myönnettiin 
Turun puoluekokouksessa pe-
russuomalaisten pöytästandaa-
ri kiitoksesi ansioituneesta työs-
tä puolueen hyväksi. 

Perussuomalainen-lehti onnit-
telee päivänsankaria!

Oulaisten markkinoilla Perusteltalla päivystivät kaupun-
ginhallituksen jäsen Helena Pyy, Pohjois-Pohjanmaan 
piirin piirisihteeri Henna Kupsala sekä Oulaisten Perus-
suomalaisten sihteeri Eeva Tyyskä. 

Ikivanha Harrikka ja virkeä yhteiskunnallinen ajattelu ovat osa Pasi 
Kuosaa. Hän rakentaa sekä Ruoveden paikallispolitiikkaa että prätkiä. 
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KUOPIO
Kuopion torilla järjestetään pe-
rinteinen Elonkorjuujuhla per-
jantaina 28.8. ja lauantaina 29.8. 
Kuopion seudun Perussuomalai-
set ovat paikalla perjantaina klo 
9-17 ja lauantaina klo 9-15. Tar-
jolla on mehua, keksiä ja karkkia 
sekä ajankohtaista materiaalia. 
Paikalla on kaupunginvaltuutet-
tuja, lautakuntien jäseniä sekä 
muita yhdistyksen aktiiveja. Ter-
vetuloa tapaamaan meitä ja kes-
kustelemaan ajankohtaisista ai-
heista!

JOENSUU
Perussuomalaiset osallistuvat 
Joen Yön tapahtumaan perjan-
taina 28.8. klo 15-22 kaupun-
gintalon tuntumassa. Paikalla 
valtuutettuja ja muissa luotta-
mustehtävissä olevia. Tervetuloa 
tapaamaan ja keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista.

MERIKARVIA
Merikarvian Yrittäjämarkkinat ja 
Venetsialaiset 29.8. Merikarvi-
an Perussuomalaiset ry mukana 
Yrittäjämarkkinoilla tutulla telt-
tapaikalla. Tervetuloa! 

LOUE/TERVOLA
Lapin PerusNaiset Tervolan 
Louella perinteisillä Maaseu-
dulta käsin -messuilla lauantai-
na ja sunnuntaina 29.–30.8. klo 
10-17 yhdessä Tervolan ja Tor-
nion Perussuomalaisten kans-
sa. Lauantaina klo 11-13 vierailee 
kansanedustaja, maa- ja met-
sätalousvaliokunnan varajäsen 

Pirkko Mattila. Kahvia, arvontaa 
ym. Tervetuloa teltalle!

POHJOISKYMENLAAKSO
Pohjois-Kymenlaakson Perussuo-
malaiset ry:n ylimääräinen ko-
kous järjestetään keskiviikko-
na 2.9. klo 18 Vanhassa Kelossa, 
Muoantie 1, Jaala. Valitaan nel-
jä uutta paikallisyhdistyksen hal-
lituksen jäsentä eronneiden ja 
kunnasta poismuuttaneiden jä-
senten tilalle ja yksi uusi paikal-
lisyhdistyksen hallituksen vara-
jäsen. Lisäksi valitaan yksi uusi 
piirikokousedustaja eronneen 
jäsenen tilalle ja kaksi uutta va-
raedustajaa piirikokoukseen 
kunnasta poismuuttaneiden 
edustajien tilalle. Kahvitarjoilu. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa.

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 14.9. klo 
17.30 Siilinjärven kunnantalolla 
Kasurilantie 1. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

RAUMA
Rauman Silakkamarkkinat järjes-
tetään Raumalla 19.-20.9. Rau-
man Perussuomalaisten teltta on 
paikalla tapahtuman kumpana-
kin päivänä.

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset 
mukana tapahtumassa Ween 
Maan Wiljaa 19.-20.9. Tervetuloa 
Lutakkoon!

VIROLAHTI
Silakkamarkkinat sunnuntai-
na 27.9. klo 10-15 Klamilan sata-
massa Virolahdella. Mukana Kaa-
konkulman Perussuomalaiset.

Markkinoilla lisätään vuorovaikutusta
PERINTEISET Köpingin markki-
nat järjestettiin Vaasan Tervajo-
ella jo 37. kerran. Vähänkyrön 
yrittäjien järjestämässä tapah-
tumassa olivat mukana tietysti 
myös perussuomalaiset. Perjan-
taina satoi ja vihmoi, ja lauan-
taina sai markkinaväki jo nautis-
kella auringonpaisteesta. Sää ei 
ennenkään ole ollut perussuo-
malaisille esteenä, eikä se ollut 
sitä nytkään. Perussuomalais-
ten osastolta löytyi hyväntuu-
lista seuraa, ja taas se tuttu sa-
nonta, että “perussuomalaiset 
on Suomen ylivoimaisesti paras 
toripuolue” piti konkreettisesti 
paikkansa.

Kaupunginhallituksen jäsen 
ja kaupunginvaltuutettu Mau-
ri Ollila touhusi markkinoilla ko-
tikenttäedun turvin. Yrittäjänä 
toimivan Ollilan kotitalo on vain 
kivenheiton päässä markkina-
paikasta, ja tuttuja riitti joka läh-
töön. Hyvä, että mies ehti välillä 
käydä kahvit kumoamassa.

Niin valtakunnalliset kuin pai-
kallisetkin asiat puhuttivat ihmi-
siä markkinoilla. Kreikan tukipa-
kettiasiat olivat päällimmäisinä 
esillä. Osa ymmärsi perussuo-
malaisten ratkaisut, osa taas ei 
halunnutkaan ymmärtää. Toki 
omia paikallisiakin asioita oli 
esillä yllin kyllin. Esimerkiksi Ter-
vajoen pyörätien korjaaminen 
oli monien huulilla. Heille oli 
mukava kertoa, että kaupunki 
on myöntänyt hankkeelle varat, 
ja työ saattaa näin pian alkaa.

Ollila ennakoi kuumaa poliit-
tista syksyä.

- Rahat ovat vähissä joka puo-
lella ja vyötä pitäisi koko ajan 

PERUSSUOMALAISET ry:n pu-
heenjohtaja, oululainen Se-
bastian Tynkkynen valittiin 
kahdeksi seuraavaksi vuodeksi 
perussuomalaisten 3. varapu-
heenjohtajaksi Turun puolue-
kokouksessa. Varapuheen-
johtajuus tuo paikan myös 
puoluehallitukseen sekä puo-
luevaltuustoon.

Ahti Moilanen Utajärvel-
tä ja Juha Vuorio Oulusta tu-
livat valituksi perussuoma-
laisten puoluevaltuustoon 
edustamaan Pohjois-Pohjan-
maan piiriä. Lisäksi puolue-

valtuustoon kuuluu puolueen 
Pohjois-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Jari-Pekka Teu-
rajärvi.

- Pohjois-Pohjanmaan vai-
kutusvalta puolueen johtoeli-
missä kasvoi merkittävästi ja 
tähän olemme tyytyväisiä, to-
teaa Teurajärvi. 

Kokonaistilanne Pohjois-
Suomen kannalta on hyvä, sil-
lä Lapin ja Kainuun piiristä on 
lisäksi yhteensä viisi puolue-
valtuutettua sekä puolueen 
2. varapuheenjohtaja, minis-
teri Hanna Mäntylä on Lapis-

ta. Turun puoluekokouksessa 
uudelleen valittu puoluesih-
teeri Riikka Slunga-Poutsalo 
on lähtöisin Torniosta ja edus-
kunnan puhemies Maria Lo-
hela Nivalasta. Pohjois-Poh-
janmaan perussuomalaiset 
kansanedustajat Pirkko Matti-
la, Olli Immonen, Ville Vähämä-
ki ja yllä mainittu kombinaatio 
varmistavat sen, että pystym-
me ajamaan Suomen ja erityi-
sesti pohjoisen asiaa yhä pa-
remmin.

Pohjois-Pohjanmaan PS

Vaasan perussuomalaisten Mikael Ö ja Mauri Ollila 
päivystivät perjantaina puolueen osastolla. Epävakainen 
sääkään ei pelottanut markkinavieraita. 

Kuvassa Vuoden Äijä 2015 Jaakko Teppo sekä 
Perusäijien Harri Ahonen, Mika Hämäläinen, Pauli 
Ruotsalainen, Markus Jukarainen, Mika Hiltunen 
sekä Joensuun Perussuomalaisten pj. Kari Surakka.

Merijärven Perussuomalaiset 
aktiivisia 

Jaakko Teposta Vuoden äijä

Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaisia 
puolueen johtopaikoille

MERIJÄRVEN Perussuomalaiset 
ry kokoontui sääntömääräiseen 
kevätkokoukseen 27.6.2015 
Erkki ja Ulla Pinolan kotona. Pe-
russuomalaisten Pohjois-Poh-
janmaan piirin edustajana 
kokouksessa vieraili eduskunta-
vaaleissa varasijalle kirinyt piiri-
sihteeri Henna Kupsala. 

Yhdistyksen toimintavuo-
si 2014 oli aktiivinen. Merijär-
ven Perussuomalaiset osallis-
tuivat ensimmäistä kertaa mm. 
Merijärven markkinoille, joilla 
vieraili myös silloinen piirin pu-
heenjohtaja Paula Juka. Paikal-
lisyhdistys otti kantaa myös ky-
läkoulujen lakkauttamiseen ja 

oli aktiivisesti mukana eurovaa-
lityössä keväällä niin Merijär-
vellä ja Kalajoella kuin Himan-
gallakin. 

Sääntömääräisten asioiden li-
säksi kokouksessa puhututti 
kuntapolitiikka ja suunniteltiin 
tulevaa toimintaa. Yhdistyksen 
nimi on nyt Merijärven Perus-
suomalaiset (ent. Jokilaaksojen 
Perussuomalaiset) ja sen toimi-
alue on Merijärvi. Yhdistyksen 
toiminta-alue muuttui, kun Ka-
lajoelle perustettiin alkuvuo-
desta uusi perussuomalainen 
paikallisyhdistys, Kalajoen Alu-
een Perussuomalaiset.

PERUSÄIJÄT  valitsi Vuoden äijäksi 2015 
viihdetaiteilija Jaakko Tepon. Vuoden äijä 
nimitettiin Joensuussa ja nimityksen suo-
ritti Perusäijien puheenjohtaja Harri Aho-
nen. Nimityksen ohessa Perusäijät luovutti 
Tepolle Vuoden äijä -paidan ja äijäpatsaan. 

Taiteilija Teppo tunnetaan lukuisista huu-
moripitoisista lauluistaan. Perusäijien mie-
lestä juuri Jaakko Teppo henkilöityy posi-
tiivisilla lauluillaan nimityksen arvoiseksi.  
Taiteilija otti nimityksen mielihyvin vas-
taan ja muisteli äijäporukan kanssa huu-
morilla uransa eri vaiheita.

Harri Ahonen (pj.), Perusäijät

Hailuodon Perussuomalaisia kevätkokouksessa. Kuvassa 
vasemmalta: Leena Rantapirkola, Juha Sauvola, piirisih-
teeri Henna Kupsala, Jorma Tero, kunnanvaltuutettu Taru 
Henttu, Kaarlo Rantapirkola ja Hailuodon Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Juha Keränen. Kuva: Joukamo Kortesalmi
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vain kiristää. Helpolla päättäjät 
eivät pääse, tekivätpä he sitten 
mitä tahansa, mietiskeli omien 
laskujensa mukaan ainakin 30 
kertaa markkinoilla mukana ol-
lut yrittäjä.

Samoilla linjoilla Mauri Olli-
lan kanssa oli myös Vaasan pe-
russuomalaisten taloudenhoita-
ja Mikael Ö.

- Niin kuin Mauri tuossa jo sa-
noi, osa ymmärtää Kreikka-rat-
kaisumme, osa ei. Pitää muis-
taa, että nämä asiat eivät johdu 
tästä hallituksesta, vaan kol-
mannen tukipaketin päälinja-
ukset on tehty jo aiemmin. Mie-
lestäni olisi vastuutonta lähteä 
hallituksesta, sillä paremmin ra-
kennamme Suomea hallituk-
sesta kuin oppositiosta käsin. 
Soinin linjaukset ovat täysin oi-
keita, ja suurin osa kansasta tä-
män ymmärtää.

Ö on toiminut Vaasan perus-
suomalaisten hallituksessa alus-
ta alkaen niin taloudenhoitaja-
na kuin sihteerinä.

- Kun tulin toimintaan mu-
kaan, meillä oli Vaasassa 4-5 ak-
tiivia. Nyt olemme vaalipiirin 
suurin yhdistys. Mitään emme 
ole saaneet ilmaiseksi, vaan 
luottamus ja status ovat tul-
leet kovan työn kautta. Ja ei-
kös tämä kasvu kulje jollain 
lailla yksiin koko perussuoma-
laisen puolueen kannatuksen 
kanssa? Meilläkin oli viime kun-
tavaaleissa oma jytkymme, jol-
loin lisäsimme valtuutettujem-
me määrää Vaasassa yhdestä 
yhdeksään.

- Meitä perussuomalaisia 
on kiitetty vallankin siitä, että 
olemme esillä toreilla ja turuil-
la muulloinkin kuin vaalien alla. 
Se jos mikään osoitttaa, että 
kannamme vastuuta Suomesta 
ja suomalaisista. Vuorovaikutus 
on tärkeää ja juttua piisaa. Se 
on nähty myös täällä Tervajoel-
la, Ö kiitteli.

TEKSTI JA KUVA 
JUHA RANTALA Kokoukset & 

tapahtumatPS
tapahtumat@perussuomalaiset.fi



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

Näin kirjoitat 
palstalle:

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.

Muuttuvatko 
hallituksen otteet?
VUODEN 2011 vaalien jälkeen 
media revitteli perussuomalais-
ten hallitushaluttomuudella si-
ten, että Timo Soinilla ei ollut 
ministereiksi kykeneviä henki-
löitä. Todellinen syy oli halutto-
muus rahoittaa etenkin Kreik-
kaa ja velkaisia EU-maita. Nyt 
konkretisoituu, miksi perussuo-
malaiset kieltäytyivät tuolloin 
hallituksesta. 

Ylen uutiset (30.12.2014) ker-
toi, että Suomen vastuut Krei-
kan lainoista ovat yli seitsemän 
miljardia euroa. Taloussanomat 
kirjoitti jo 2012, että Kreikan 
kassa on tyhjä ja että maksuun 
lankeaa yli 15 miljardin euron 
velka korkoineen. Maksamatta 
on vielä 365 miljardia euroa lai-
noja ja takauksia, lisäksi korot 
ja alijäämät. Näihin velkoihin 
Kreikka kaatuu.  

Jari Lindströmistä tehtiin syn-
tipukkia jo pari päivää minis-
terinimityksen jälkeen. Media 
ei halunnut ymmärtää hänen 
yhteiskuntasopimusnäkemys-
tään.

Puolustusministeri Jussi Nii-
nistö aikoo pysäyttää venäläis-
ten maanhankinnat Suomesta - 
ainakin turvallisuuspoliittisista 
kohteista. Vuosia sitten perus-
suomalaiset halusivat kieltää 
venäläisiltä maan osto-oikeu-
den täällä, mutta muut eivät 
nähneet ongelmaa. Presidentti 
Sauli Niinistö sanoo, että kaup-
poja on vaikea perua. 

Suomen maatalous on kan-
nattavuusongelmissa. Viro 
tuottaa maitoa 80 % enemmän 
kuin kuluttaa. Venäjän mark-

NYT kun uutta hallitus-
ta myöten ollaan jakamas-
sa vielä lisää suomalaisten 
verorahoja arabimaiden ja 
muiden, pääosin islamin-
uskoisten, pakolaisten vas-
taanottamiseen Suomeen ja 
muuhun Eurooppaan, herää 
kaltaisessani keskinkertai-
suudessa outoja ajatuksia. 

Ymmärtääkseni näi-
den pakolaisten lähtömai-
den läheltä löytyy joukko 
käsittämättömän rikkaita, sa-
manuskoisia ja vieläpä työ-
voimapulasta kärsiviä maita. 
Miksi nämä maat, kuten esi-

Turvakotiin pääsee 
ilmaiseksi   
HUOLI omasta ja lasten tur-
vallisuudesta on maassamme 
kohtuuttoman suuri. Parisuh-
teen solmittuaan moni nai-
nen joutuu käsittämättömän 
väkivallan pelon, uhkailun ja 
usein myös nyrkin ja hellan 
väliin. Maassamme pahoinpi-
dellään joka kuudes minuut-
ti avo- tai aviopuoliso oman 
puolison käden kautta.

Tilastot kertovat karua kiel-
tä naisten kohtaamasta vä-
kivallasta, jonka tekijänä on 
oma puoliso. Vuosittain pa-
risuhteessa väkivaltaa tai sil-
lä uhkaamista kohdistuu yli 
112 000 naiseen ja joka päi-
vä fyysisen väkivallan kohtee-
na on 246 suomalaista naista, 
jotka joutuvat pahoinpidel-
lyksi omassa kodissaan.

Nämä tosiasiat kertovat ka-
rua kieltään. Väkivallan uhri 
vaikenee ja kärsii usein kerto-
matta häpeän pelossa asias-
ta kenellekään. Tietenkin vie-
lä pahempi väkivallan uhka 
on päällä, jos asiasta kertoo 
kodin ulkopuolelle. Tähän on-
gelmaan on puututtava va-
kavasti.

Suomessa turvakoti on 
1.7.2015 alkaen ollut ilmai-
nen. Jokainen, joka tulee 
uhatuksi tai pelkää oman ja 
lastensa turvallisuuden puo-
lesta, on oikeutettu mene-
mään turvakotiin ilmaiseksi.  
Turvakoti antaa suojan, tar-
vittavan huolenpidon ja ateri-
at turvakodissa oleville naisil-
le ja heidän lapsilleen. Sieltä 
annetaan myös asiantunte-
vaa apua tilanteen selvittä-
miseen, mahdolliseen muut-
toon uuteen kotiin jne.

Kenenkään ei pidä alistua 
väkivaltaiseen parisuhtee-
seen pelon vuoksi. Suomes-
sa on laki väkivaltaista ihmis-
tä kohtaan; lähestymiskielto 
on ensimmäinen askel, joka 
voi toimittaa ahdistelijan ja 

väkivaltaisen henkilön telki-
en taakse miettimään teke-
misiään. Moni väkivaltaisesta 
parisuhteesta irti päässyt jou-
tuu vainon ja puhelinterrorin 
kohteeksi. Silloin on paras-
ta ottaa yhteyttä turvakotiin 
ja mennä sinne. Kannattaa 
myös mahdollisimman pian 
hankkia lähestymiskielto vai-
noajalle. Vainohan voi muu-
ten jatkua useita vuosiakin.

Miksi miehet lyövät ja uh-
kaavat väkivallalla? Tämä on 
vanha keino hallita naista, 
alistaa ja häpäistä, sekä teh-
dä naisesta syyllinen ja latis-
taa hänen itsetuntonsa. Kun 
nainen on voimaton, hän on 
miehen käskettävissä. Täl-
laiseen ei pidä kenenkään 
suostua eikä alistua. Pahoin-
pitelevä mies on saatettava 
hoitoon, sillä normaali puo-
liso ei uhkaa eikä käytä väki-
valtaa perhettään kohtaan.

Ensi- ja turvakotiyhdistyk-
sissä tarjotaan jo kymmenellä 
eri paikkakunnalla apua (Jus-
si-työssä) omasta väkivallas-
taan huolestuneille miehille. 
Myös naiset saavat yhdistyk-
sistä apua omaan väkivaltai-
suuteensa. Ja vaikka mies on 
usein se väkivaltainen ja fyy-
sisesti vahvempi osapuo-
li, niin uhrina ollessaan myös 
hän on oikeutettu pääse-
mään turvakotiin.

Meillä jokaisella on henkilö-
kohtainen koskemattomuus, 
oikeus siihen ja mahdollisuus 
elää vapaasti omassa maas-
sa ilman pelkoa ja uhkaa vä-
kivallasta. Turvallisuudes-
tamme pidetään huolta ja 
perheväkivallan tiedostettu 
ongelma on otettava entistä 
suuremman tarkastelun koh-
teeksi. Tämä ei saa jatkua.

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja, 
Perussuomalaiset Naiset ry

Miksi rikkaat naapurimaat 
eivät auta pakolaisia?
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kinoiden sulkeuduttua se pyr-
kii Suomen markkinoille. Mai-
don tuottajahinta on laskenut 
reilussa puolessa vuodessa 25 
%. Kauanko Venäjän kauppapa-
kotteet jatkuvat ja palautuvat-
ko olot enää koskaan pakotteita 
edeltäneelle tasolle? Hallitus ei 
kuitenkaan aio esittää uusia tu-
kia maidontuotannollemme. 

Työttömyys kasvaa, mut-
ta puolalaisia metsänistuttajia 
korvataan virolaisilla. Noin 14 
000 marjanpoimijaa tuodaan 
ulkomailta, pääosin Thaimaas-
ta. Suomeen on tuotu monien 
alojen ammattilaisia Puolasta 
ja Baltian maista. Terveyden-
hoitohenkilökuntaa on useis-
ta Euroopan maista. MOT:n 
(15.9.2014) käsikirjoituksen mu-
kaan Suomesta saa elanton-
sa n. 100 000 virolaista, jois-
ta 40 000 asuu pysyvästi täällä. 
Oman maan työttömiä on lähes 
500 000.

Ammattiliitot eivät hyväksy 

pienempiä palkkoja ulkomaa-
laisille. Ne haluavat maksimoida 
kaikkien työpalkat. Haluavat-
ko ne ylläpitää kaikille ansio-
tasoa korkeampaa elintasoa? 
Ko. painostukseen ja pitkään 
korkeana pidettyyn euron kurs-
siin lisätään yritystoimintaa vai-
keuttava byrokratia. Nämä ovat 
yhdessä aiheuttaneet pienin 
kattein toimivien elinkeinojen 
loppumisen ja jättityöttömyy-
den yksipuolistuvan teollisuu-
den jäljiltä.

Pärjätäksemme muiden EU-
jäsenmaiden kanssa samoil-
la markkinoilla, yksikkötuotan-
tokustannusten on joustettava, 
sillä euro ja luonnonolot eivät 
jousta. Työllisyyden kohentami-
nen edellyttää kustannussääs-
töjä. Hallituksen on löydettävä 
keinot kilpailukyvyn palautta-
miseksi.

Alpo Ylitalo
Kokkola

merkiksi Saudi-Arabia, eivät 
auta naapureitaan, jotka ovat 
kaiken lisäksi heidän uskonvel-
jiään ja –siskojaan? Miksi mei-

dän kaltaisten köyhimysten 
tulee se tehdä? 

Kim Lindblom, Helsinki



Lisääkö työajan pidentäminen 
oikeasti tuottavuutta? 

Itkevä oppositio

TUOTTAVUUTTA lisää enem-
mänkin se, että mietitään mitä 
ollaan tekemässä, kenelle, mik-
si ja miten. Ryhdytään mie-
luummin asiakaslähtöisiksi, sil-
lä se ohjaa kaikkea toimintaa: 
tehdään vain sitä, mille on tila-
us ja/tai mitä laki määrää. 

Tehdään nämä tärkeysjärjes-
tyksessä ja asiakkaan näkökul-
masta. Ymmärretään, että asi-
akkaan tarpeet muuttuvat ja 
että muutoksiin vastataan no-
peasti. Karsitaan tekemisestä 
kaikki sellainen turha ja väärä 
pois, mikä estää toiminnan su-
juvuutta eikä tuota asiakkaalle 
lisäarvoa tai ole yrityksenkään 
kannalta tarpeellista. 

Digitalisoinnilla saa paljon ai-
kaan. Monessa yrityksessä re-
surssien käyttö on hiottu huip-
puunsa, mutta samalla ollaan 
hitaita ja kankeita. Tehdään-
kö oikeita asioita? Ja vain nii-
tä? Huonon laadun kustannuk-
sia on vaikea laskea, varsinkin, 
kun ne tulevat maksettavaksi 
vasta myöhemmin. Prosesseis-
sa esiintyy myös liiallista vaih-
telua, mikä estää toiminnan 
sujuvuutta ja aiheuttaa laatu-
ongelmia. 

Organisaation toiminnoissa 
on pullonkauloja ja nämä pi-
täisi poistaa. Edellä mainittu-
jen lisäksi olisi muitakin asioita, 
joita kannattaisi tehdä ennen 

työajan pidentämistä. Iso on-
gelma on se, että ei oikeasti 
tiedetä, miten yrityksessä päi-
vittäistä työtä tehdään tai mit-
kä ovat sen haasteet. 

Luullaan kyllä paljon, mutta 
ei tiedetä. Muutoksen tarpeel-
lisuutta ei siis havaita. 

On myös haluttava jatkuvas-
ti parantaa toimintaa jo sen 
vuoksi, että maailma muuttuu. 
Tämä oli Leania. Ei rakettitie-
dettä, mutta muutosten läpi-
vieminen vaatii erityisosaa-
mista.

Minna Mäntymäki (ps.)
Orivesi

SUOMEEN saatiin väsättyä jon-
kin sortin hallitus. Tulevaisuus 
näyttää, millainen hallitus täl-
lä kertaa tuli. Edelliset vastuun-
kantajat joutuivat melkein kaik-
ki oppositioon nyyhkimään. 
Vastuuta ei muistettu ottaa, sitä 
vaan kanniskeltiin ympäriinsä. 
Ainoastaan kokoomus luiskahti 
jälleen kuin koira veräjästä. No, 
kaikkea ei voi saada.

Olemme tottuneet siihen, 
että oppositio kritisoi hallitusta 
ja on eri mieltä asioista, mutta 
esittää myös realistisen vaihto-
ehdon hallituksen politiikal-
le. Tällä kertaa oppositio ei ole 
esittänyt minkäänlaista vaihto-
ehtoa. On kuultu vain kritiikkiä 
ja vikinää hallituksen linjauksis-
ta, toisinaan aika kovaakin sel-
laista. Lisäksi opposition pen-
keiltä kantautuu aika ajoin 
kovakin itkuntyrske. 

Tuntuu tekevän kipeää, kun 
on vaaleissa hävitty. No, itse-
hän ovat takkia käännelleet 
moneen kertaan, aina tilanteen 
mukaan vuosien varrella. Eri-
tyisen kipeää näyttää tekevän 
RKP:llä. Sen veturi Carl “Masi” 
Haglund tiuskii toistuvasti ja 

polkee pientä jalkaansa. Ovat 
tottuneet, että varsin pienel-
lä kannatuksella ovat saaneet 
vuosikymmeniä notkua halli-
tuspöydissä. Nyt kiukutellaan, 
kun ei muuta oikein osata.

Suurin oppositioryhmä de-
marit itkee myös isoon ääneen 
suuruuden päiviensä perään. Si-
tähän sanotaan, jotta parku pal-
josta pahasta. Nyt puhutaan pa-
laamisesta juurille, toisaalta osa 
tahtoisi uudistua tähän muut-
tuneeseen aikaan. Tämän lisäk-
si ”sosiaalidemoneilla” pyörii 
oma sisäinen, hupaisa kolmio-
draama Jutta Urpilaisen, Ant-
ti Rinteen ja Eero Heinäluoman 
voimin. Uusia varteenotettavia 
hahmoja ei toistaiseksi ole nou-
semassa esiin, näillä siis men-
nään. Syteen taikka saveen.

Vuosia tasaisesti ja varmas-
ti pienentynyt vasemmistoliit-
to odottelee jo puheenjohtajan 
vaihtumista. Ärhäkästi sekä te-
rävästi näykkivä opposition rak-
kikoira on kieltämättä se rooli, 
jonka Paavo Arhinmäki osaa hy-
vin. Mutta aikansa kutakin, val-
ta on vaihtumassa puolueessa. 
Tulevaisuus näyttää, lähteekö 

vallan lentoon, sulautuuko vih-
reisiin vai kutistuuko äriseväksi 
pienryhmäksi keräämään kan-
natuskortteja torin laidalle.

Vihreät julisti olevansa vaa-
livoittaja ja että heitä pitäi-
si kuunnella joka asiassa. Tämä 
porukka puolestaan parkuu 
sen perään, kun heitä ja hei-
dän vaihtoehtojaan ei oteta va-
kavasti. Todellisuudessa vihreät 
sai vaaleissa ainoastaan takaisin 
sen kannatuksen, minkä edelli-
sissä hävisi. Vihreiden visioissa 
on usein realismi aika hukassa. 
Harmittomia he eivät silti suin-
kaan ole, vaan ihan päinvastoin.

Kristilliset ovat olleet suhteel-
lisen hiljaa. Päivi Räsänen on 
tehnyt muutaman heiton ihan 
mallin vuoksi. Kristilliset odot-
tavat rauhallisesti puheen-
johtajan vaihtumista ja uut-
ta nostetta. Ei turhaa itkua eikä 
hammasten kiristelyä muun op-
position tapaan.

Aika näyttää, kuka oppositi-
ossa lihoo ja kuka laihtuu enti-
sestään. Vain luoja tietää, jos se-
kään.

Ari Saukko

Sunnuntaityön palkka-ale 
ei sovi kaupan alalle

Keppiä ja puolikas 
porkkanaa

SUOMEN kilpailukyvystä huo-
lissaan olevan, reilun 25 000 
euron kuukausipalkkaa naut-
tivan EK:n toimitusjohtaja Jyri 
Häkämiehen heitto sunnun-
tain tuplapalkasta luopumi-
sesta palvelualoilla on mie-
lenkiintoinen.

Ajatellaanpa, että olet vaik-
kapa erään ulkomaalaisen 
elintarvikeliikkeen peruspuk-
su ja työsopimuksesi on jat-
kuva, osa-aikainen 20 viik-
kotunnin diili 11,90 euron 
tuntipalkalla. Ilman lisiä vii-
kostasi kertyy 238 euron palk-
ka ja kuukausipalkkasi on n. 1 
100 €. Jos onnistut saamaan 
yhden 8 tunnin sunnuntai-
vuoron extrana, saat kuukau-
sipalkkaan n.190 euroa lisää 
ja palkkasi on 1 290 €. Tupla-
palkasta luopuminen kirpaisi-
si kovasti.

Työelämän joustona myyty 
osa-aikatyö on tuonut työn-
tekijäkaartiin uuden köyhä-
listön. Osa-aikainen, tulevai-
suudestaan huolissaan oleva 
ei kulutuskerskaile eikä vaih-
da asuntoa tai osta uutta au-
toa. Raha riittää juuri ja juuri 
välttämättömään. Pelkona on 
äkillisen, ennustamattoman 
menoerän ilmaantuminen ja 
sen seurauksena taloudelli-
seen ahdinkoon joutuminen. 
Kaupan ala on ulosmitannut 
osa-aikaisuuden hyödyt ja 
työntekijälle on jäänyt kaik-
ki haitat. Sunnuntain tupla-

palkan poistaminen saattaisi 
aiheuttaa joukkopaon työ-
paikoilta sosiaalituen varaan. 
Sossun luukku onkin jo tullut 
tutuksi monelle osa-aikatyötä 
tekevälle.

Olisi parempi, jos isois-
sa marketeissa (liikevaihto 
yli 8 000 000 €) osa-aikatyön 
teettäminen olisi sallittua vain 
esimerkiksi alle 25-vuotiail-
le ja niille, jotka sitä erikseen 
anovat. Työnteon pitäisi tuot-
taa ostovoimaa tekijöilleen 
ja ns. näennäistyöpaikkojen 
määrää pitäisi vähentää.

Jos sunnuntain tuplapalkas-
ta halutaan luopua, niin vaih-
toehtona voisi laittaa kaupat 
kiinni sunnuntaisin. Perheil-
lä olisi hyvä olla oikeus viettää 
aikaa yhdessä. Ja kaikillahan 
meillä on jääkaappi ja kaapit 
täynnä vähän käytettyjä vaat-
teita. Ei kaupassa tosiaankaan 
ole pakko käydä joka päivä.

Suomen kilpailukyvystä on 
syytä olla huolissaan. Sun-
nuntaityön ale toimisi kuiten-
kin enemmän tulonsiirtona 
kuin kilpailukyvyn kohen-
tamisoperaationa. Jos Hä-
kämiehen tarkoituksena oli 
valmistella ilmapiiriä yhteis-
kuntasopimusneuvotteluihin, 
niin taktiikkaa voi pitää vähin-
täänkin kyseenalaisena. 

Urpo Lehtimäki  
yrittäjä, Naantali

PIENYRITYKSET näkevät halli-
tusohjelmassa oikeansuuntai-
sia toimenpiteitä, vaikka todel-
liset piristysruiskeet siitä vielä 
puuttuvat, kuten Viron mallin 
mukainen yritysverotus ja alv:n 
alarajan reipas korotus. 

Hyvää ohjelmassa on alv:n 
maksuperusteinen tilitys, joka 
on hyvinkin oikeudenmukai-
nen. Myös 5 prosentin yrittä-
jävähennys liikkeen- ja amma-
tinharjoittajille, maa-, metsä- ja 
porotalouden harjoittajille sekä 

elinkeino- ja verotusyhtymille 
kuuluu positiiviseen suuntaan.

Samaan aikaan kuitenkin syö-
dään yrittämistä toisesta pääs-
tä kiristämällä ja korottamal-
la lämmityksen ja työkoneiden 
käyttämien polttoaineiden ve-
ron CO2-komponenttia. Korote-
taan maltillisesti kiinteistöveron 
ala- ja ylärajoja ja pidetään yh-
teisövero kilpailukykyisenä.

Ari Prihti
perusyrittäjä
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Yksityistetään Yleisradio

Väyrysen kansalaisaloite

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

YLEISRADIO käy kalliiksi suo-
malaisille. Vuonna 2014 suoma-
laisilta kerättiin Yle-veroa yh-
teensä 461,8 miljoonaa euroa 
(yli 2,7 miljardia vanhaa mark-
kaa). Vuonna 2014 Ylellä oli 
töissä 3 586 henkeä. Väestö-
määrään nähden Yleisradio on 
valtavan ylimitoitettu. Henki-
lö voi joutua maksamaan Yle-
veroa jopa 143 euroa, kun taas 
yhteisö jopa 3 000 euroa. Se on 
tolkuton hinta urheilusta ja uu-
sintalähetyksistä. 

Tavaratalon alekorista ohjel-
mat saa paljon halvemmalla. 
Mihin Yleä tarvitaan enää nyky-
aikana, kun internet, tv ja radio 
ovat pullollaan erilaista mak-
sutonta ohjelmistoa? Tiedettä 
ja kulttuuria on maksuttomas-
ti tarjolla internetissä valta-
vat määrät - myös suomenkie-
lisenä.

Jos Yle lähettää heikkoa oh-
jelmistoa, ihmiset eivät voi ää-
nestää lompakollaan. Vaikka 
koko kansa ryhtyisi täydelliseen 
Yle-boikottiin, sekään ei aut-
taisi, koska rahat otetaan ve-
roista. Jos valtiollisen Yleisradi-
on erityisasema olisi perusteltu, 
olisiko aihetta perustaa myös 
Valtion Ruokakauppa, jossa 
myydään vain terveysruokaa? 
Pitäisikö myös perustaa Valtion 
Autokauppa, jotta voidaan var-
mistaa, että ihmiset ajavat tur-
vallisilla autoilla? Vastaus on ei. 
Suomessa ei ole myöskään val-
tiollista sanomalehtitaloa ja hy-
vin on pärjätty ilmankin.

PAAVO VÄYRYSEN teke-
mä kansalaisaloite on kerän-
nyt nimiä kuin kukka mehiläi-
siä, mutta miksi ja minkä takia 
Väyrynen teki aloitteensa suu-
rella julkisuudella?

Väyrysen aloite on puhtaasti 
poliittinen ja näyttää, että hän 
on tulevissakin vaaleissa eh-
dokkaana ja erityisesti hän ha-
luaa hajottaa perusuomalaista 
puoluetta sekä saada kanna-
tuksen siirtymään keskustaan. 
Keskustan kannatukselle Väy-
rynen on tärkeä, sillä puolu-
een oppositio voi toimia va-
paasti hämmentämättä liikaa 
puolueen perustoimintaa.

Mennäänpä itse aloittee-
seen, tietämättä miten Väy-
rynen toteuttaisi kaksi va-
luuttaa: olisiko molemmat 
ulkoisesti noteerattu vai vaan 
toinen, ja toinen olisi sisäi-
nen valuutta? Ajatus, miksi pi-
tää olla kaksi valuuttaa, ei mi-
nulle avaudu. Ymmärtäisin, jos 
meillä olisi Suomen euro, joka 
kelluisi muihin valuuttoihin 

ja myös euroon nähden. Suo-
men euroa voisi devalvoida tai 
revalvoida - myös muihin eu-
romaihin nähden. Vastaisim-
me silloin ainoastaan oman 
maamme veloista, jollemme 
itse päättäisi antaa EKP:n tai 
IMF:n kautta rahaa yhteisvas-
tuihin.

Oma valuutta vaatisi oman 
keskuspankin ja oman raha-
politiikan, jotta sillä voitaisiin 
vaikuttaa Suomen talouden 
ohjaamiseen. Korkojen nou- 
suriski kasvaisi, mutta sidon-
naisuus euroon EKP:n kautta 
vähentäisi sitä. Valuutan de-
valvointihan laskisi vientituot-
teidemme hintoja muihin va-
luuttoihin nähden ja auttaisi 
tuotteiden hintakilpailukykyä. 

Vastaavasti saisimme vä-
hemmän rahaa tuotteistam-
me ja palkkojen ostovoima 
laskisi, joten viennin mää-
rän tulisi kasvaa devalvoin-
tia enemmän. Työpaikkojen 
lisääntyminen toisi vasta tar-
vittavan kehityksen kansan-

talouteemme verotulojen 
kasvun ja pienentyvien työt-
tömyyskustannusten kaut-
ta. Kaksi rinnakkaista valuut-
taa heikentäisi pienituloisten 
ostovoimaa, sillä tapahtuisi 
merkittävä tulonsiirto rikkail-
le. Olisi köyhien valuutta ja rik-
kaiden valuutta, mitä emme 
missään tapauksessa voi tu-
kea. 

Rahapolitiikalla ja valuutal-
la tulisi tasapuolistaa tuloke-
hitystä ja saattaa vapaan pää-
oman verotus tuloverotuksen 
tasolle - se lisäisi ostovoimaa, 
yrittäjyyttä ja työpaikkoja. 
Väyrysen kansalaisaloite - po-
litikoinnista huolimatta - tuo 
tärkeää keskustelua raha- ja 
talouspolitiikasta ja sitä tarvi-
taan kansalaisten keskuudes-
sa.

Raimo Heinänen
Perusuomalaisten 
Etelä-Savon piirin pj.
Perusyrittäjät ry. vpj.

Yleisradion paisuminen on 
johtanut siihen, että maakun-
nalliset ja paikalliset mediat lai-
tetaan yhä ahtaammalle. Se re-
surssi, jonka kuluttaja käyttää 
Ylen palvelussa, olisi voitu käyt-
tää myös paikallislehtien tilaa-
miseen. Turun Sanomien vas-
taava päätoimittaja Kari Vainio 
laukoo suoraan (TS 12.10.2014), 
että ”Yle tappaa kaupallisen 
median digikehityksen ja sitä 
kautta paikallislehdistön ylivoi-
maisilla ja maksuttomilla sisäl-
löillä. Onko tämä valtiovallan 
tahto?”

Kun valtio sekaantuu tele-
visio- ja radiotoimintaan, on 
helppoa alkaa tuputtamaan 

omaa ideologiaa toisille. On 
monia esimerkkejä siitä, kuin-
ka uutisia on väritetty toimitta-
jien omilla mielipiteillä. Näin ei 
voi jatkua, koska se on yksise-
litteisesti väärin. Yleisradion yk-
sityistäminen lopettaisi maa-
kuntamedioiden sortamisen, 
punavihreän ideologian tuput-
tamisen ja poliittiset ajojahdit. 
Nyt tämä kaikki tehdään veron-
maksajien kustannuksella – ja 
siitä on vain pakko maksaa.

Aleksi Hernesniemi
Perussuomalaisten 
Nuorten 1. varapuheenjohtaja, 
Kannus

Kommunismi, 
kapitalismi tai realismi?

Kreikka vaan 
pompottaa

HISTORIA osoittaa, että vain 
järkevän työn avulla kansa-
kunta menestyy. Suomessa 
ja EU:ssa kuitenkin uskotaan, 
että säästöjen avulla talous 
saadaan nousuun, vaikka 
säästöt yleensä aiheuttavat 
työttömyyttä. Yleensä ”peri-
aatteen miestä” arvostetaan, 
mutta ikävä kyllä maailma 
muuttuu kaiken aikaa ja van-
hat periaatteet vievät helpos-
ti perikatoon.

Periaatteiden asemesta mei-
dän kannattaa tehdä valintoja 
ja ohjata yhteiskuntaa realis-
min pohjalta, jolloin ratkai-
sut valitaan niiden tuottami-
en tulosten mukaan – täysin 
riippumatta siitä mistä uudet 
ideat ovat lähtöisin.

Suomen valtion ja kunti-
en menot ovat noin 10 pro-
senttia liian suuria tuloihin 
nähden. Käytännössä tämä 
tarkoittaa noin 10 miljardia 
euroa, koska Suomen valtion 
budjetti on noin 60 miljardia 
ja kuntien noin 40 miljardia 
euroa.  Tämä puuttuva osuus 
katetaan lainoilla, joiden ko-
rot pumppaavat verorahoja 
yksityisille rahoituslaitoksille: 
korkoa maksetaan jo yli 100 
miljardin velasta.

Euroopan unionin keskus-
pankki antaa mm. Saksan ja 
Ranskan pankeille ilmaista ra-
haa 60 miljardia euroa kuus-
sa, käytännössä arvottomia 
arvopapereita vastaan. Suo-
men osuus tästä summas-
ta on noin 10 miljardia vuo-
dessa. Poliitikot toivovat, että 
nämä rahat ohjautuvat yh-
teiskunnan kehitykseen.

Kapitalismin, kommunis-
min ja markkinatalouden pe-
rusteoriat syntyivät sellaise-
na aikana, jolloin omaisuutta 
kasvatettiin investoimalla 
konkreettiseen toimintaan - 
kuten tehtaisiin, kaivoksiin, 
lehdistöön, ravintoloihin jne. 
Ennen vanhaan rahoituslai-
tosten raha ohjautui auto-
maattisesti yhteiskunnan ra-
kentamiseen, josta oli hyötyä 
koko kansalle.

Nykyään rahoituslaitosten 
omistajat investoivat mie-
luummin virtuaalisiin arvo-

papereihin, bondeihin, swap-
peihin, termiineihin, jne., 
koska niiden tuotoista ei tar-
vitse maksaa mitään veroja. 
Virtuaalimarkkinoilla omista-
jien ei tarvitse murehtia työn-
tekijöistä, saastepäästöistä 
tai tuotekehityksestä - ja siksi 
raha nykyisin jumittuu näihin 
markkinoihin.

Maailma muuttuu ja täs-
tä johtuen meidän on pak-
ko muuttaa myös pelisään-
töjä, jos haluamme kehittää 
yhteiskuntaa ihmistä varten. 
Tehottomien vanhojen lääk-
keiden annostuksen kasvat-
taminen ei auta. Vanhat peri-
aatteet johtavat meitä uutta 
sääty-yhteiskuntaa kohti.

Yksinkertaisin ja nopein el-
vytyskeino on jakaa Euroo-
pan keskuspankin elvytys-
rahat suoraan rahaliiton 
jäsenvaltioille, jotka laittavat 
tämän rahan heti kiertoon. 
Muita keinoja ovat valtioi-
den rahoituksen keskittämi-
nen keskuspankille ja rahan 
luomisoikeuden siirtäminen 
pankeilta keskuspankille.

Tarvitsemme tietysti myös 
muita keinoja, kuten tulli-
muureja sellaisia valtioita 
vastaan, jotka polkevat hin-
toja ja pitävät oman valuut-
takurssinsa liian alhaalla. Jos 
näin ei tehdä, kaikki tuoteke-
hitykseen ja koulutukseen te-
kemämme investoinnit ovat 
turhia – koska halpatuotanto-
maat kopioivat meidän koval-
la työllä kehittämämme uu-
det tuotteet.

Työelämässä tarvitaan 
myös uusia työkaluja irtisa-
nomisten rinnalle. Tuottei-
den kysynnän hiipuessa am-
mattitaitoisen henkilöstön 
irtisanomiset kostautuvat ky-
synnän taas elpyessä. Palk-
kojen ja työajan joustot ovat 
ainoa oikea tie, mutta ne on-
nistuvat ainoastaan, jos työn-
tekijät voivat olla täysin var-
moja, että palkkoja nostetaan 
ja työaikaa korjataan nousu-
suhdanteessa.

Antti Roine
Ulvila 

ON uskomatonta, kuinka pieni 
Kreikka ja sen vasemmistolaiset 
saavat aikaan EU:ssa sellaisen 
sekasotkun kuin lapset lasten-
tarhoissa.

Kun Kreikka rupesi vaatimaan 
“helpotusta ja velan osittais-
ta anteeksiantoa”, niin koko 
EU meni sekaisin. EU-parla-
mentti ei tajua, että Kreikka pe-
laa aikaa. Nyt eri maiden mi-
nisterit hyppivät Brysseliin 
“miettimään” mitä tehdä.

Suurin osa eurooppalaisis-

ta maista ja heidän kansalaisis-
taan ei halua enää mitään uutta 
velkasopimusta tai velan mitä-
töimistä.

Maallamme on jo ihan tar-
peeksi ongelmia omien kansa-
laisten toimeentulosta. Hoide-
taan ne ensin, sitten voidaan 
ajatella olevamme “Euroopan 
sosiaalitoimisto”.

Heikki Suominen
Lahti
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 

myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 

jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 

Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

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

Maassa maan tavalla
Perussuomalaisille

Perussuomalaista asumista 
kannattaa tukea, ei tukahduttaa

NYT puhutaan suurella rinta-
äänellä monikulttuurisuudes-
ta. Sen ei ole tarkoitus tarkoit-
taa, että suomalaisten täytyy 
muuttua niiden eri kansalli-
suuksien kaltaisiksi, jotka syys-
tä tai toisesta ovat muuttaneet 
Suomeen.

Suomalaisilla on oikeus pi-
tää suomalainen elämänta-
pa. Ne eri kansallisuudet, jot-
ka ovat muuttaneet Suomeen, 
pitäköön tapansa omassa kes-
kuudessaan. Heillä ei ole oi-
keutta vaatia, että suomalais-
ten pitää sopeuttaa elämänsä 
ns. maahanmuuttajaryhmien 
elämäntapaan. Päinvastoin, näi-
den maahanmuuttajien pitää 
sopeuttaa elämänsä suomalai-
seen elämäntapaan arkipäivän 
toiminnassa. 

Tällainen vaatimus ei ole mi-
tään rasismia, vaan oikeutettua 
vaatimusta. Kun suomalaiset 
muuttivat aikoinaan - tai joutui-
vat muuttamaan - eri puolille 
maailmaa, he eivät olleet ensi-

töikseen vaatimassa maahan-
muuttomaansa sopeutumista 
heidän elämäntapaansa. He ei-
vät odottaneet, että joku huo-
lehtisi heistä. Heidän oli itse 
löydettävä mahdollisuutensa 
elättää itsensä ja perheensä.

Arkipäivän elämä vaatii myös 
tiettyä pukeutumiskoodia. Suo-
messa ei edellytetä pukeutu-
mista erilaisiin kaapuihin tai 
huiveihin. Se on eri asia, miten 
pukeudutaan yksityiselämäs-
sä, mutta arkielämä edellyttää 
työelämään sopivaa pukeutu-
miskoodia. Tätä voisi edellyt-
tää myös romaneilta ja joiltakin 
muiltakin Suomen kansalaisilta. 
Jo käytännöllisyys ja työturvalli-
suus vaativat sitä. 

Tässä yhteydessä puhuminen 
jostain vihasta ja rasismista on 
täysin perusteetonta. Tätä ovat 
enemmän kai omat ”kukkahat-
tuvihreät” ja vasemmistolaiset 
alkaneet kylvää yleisessä kes-
kustelussa.

Maahanmuuttajien on hyväk-

syttävä, että arkielämässä ele-
tään maassa maan tavalla tai 
sitten lähdetään maasta pois. 
Suomalaiseen elämäntapaan 
ja kulttuuriin on kyllä mahdol-
lista sopeuttaa arkipäivän elä-
mänsä. Niiden, jotka tänne tu-
levat, pitää arvioida, pystyvätkö 
he sopeutumaan tämän maan 
olosuhteisiin ja elämäntapaan. 
Näin on, eikä tässä ole kysymyk-
sessä vihapuhe tai rasismi.

Turvapaikanhakijat ovat oma 
ryhmänsä. Se ihmetyttää, että 
enemmistö näistäkin on nuo-
rehkoja, terveitä miehiä. Mis-
sä ovat näiden pakolaisryhmien 
lapset ja heidän äitinsä? Tässä-
kään asiassa kaikki ei ole ihan 
kohdallaan. Ne, jotka näihin yh-
teyksiin vetävät jotain viha- ja 
rasismikeskustelua ovat kyllä 
täysin väärällä asialla. 

Kalevi Satopää
vielä toimiva 
rakennuskonsultti, 72 v.

OMAKOTITALOJEN merkitys 
Suomessa on hyvin kansanta-
loudellinen ja hyvinvointia tu-
keva. Talot nousevat edelleen 
hyvin kustannustehokkaas-
ti hartiapankin myötävaikutuk-
sella ja niitä pidetään kunnossa 
omatoimisesti. Asumismuo-
to on osa hyvinvointikulttuu-
ria. Kiinteistövero on kuitenkin 
jo pitkään kohdellut omakoti-
talouksia kaltoin. Monissa kun-
nissa kiinteistöveron tuotto on 
suurempi kuin panostus oma-
kotialueen infraan, eli kuntata-
loutta paikataan yliverottamal-
la omakotitalouksia.

Pellervon taloustutkimuk-
sen maaliskuussa 2015 Suo-

men Omakotiliitolle tekemän 
selvityksen mukaan omakoti-
taloasujat maksavat enemmän 
kiinteistöveroja kuin asunto-
osakeyhtiöissä asuvat. Kiinteis-
töveron arvo on suhteellises-
ti ankarampi pienituloisilla kuin 
suurituloisilla ja määrällises-
ti eniten kiinteistöveroja mak-
savat 45-74-vuotiaat. Kiinteis-
töverojen osuus asuntokunnan 
ansioista on suhteellisesti kor-
kein yli 75-vuotiailla - siinä on 
jo ikäsyrjinnän piirteitä. 

Omakotiliitto esittää koko-
naisselvityksen tekemistä pi-
kaisesti kiinteistöverotukseen. 
Työn tarkoituksena on kehittää 
kiinteistöverotusta niin, että 

kiinteistönomistajien asumis-
menojen kasvattaminen saa-
daan pysähtymään. Selvitys-
työn tulee koskea myös sitä, 
miten kiinteistöverotus olisi ta-
sapuolinen ja oikeudenmukai-
nen. Kohteleeko kiinteistövero 
kaikkia kansalaisia eri asumis-
muodoissa ja ikäluokissa ym-
päri Suomea tasapuolisesti ja 
oikeudenmukaisesti, ja kuinka 
nykyisen kiinteistöverojärjes-
telmän loukut voidaan poistaa. 
Liiton jäsenenä totean, että jär-
jestö on oikealla asialla.

Esko Järvenpää 
eläkeläinen, kaupunginvaltuu-
tettu (ps.), Jämsä

Viikon päästä tässä, seitenkymmen 
täyttymässä. Ei oo tehty suotta, 
neljäätoista vuotta. 

Olkoon runo hiijohoi, voiton toi. 
Siinä tässä, perusässä!

Puolueemme vastuunkantoon, 
suomalaisten onnen antoon. 

Kolmen ässän hallitus, 
siinä Suomen pelastus!

Rakennetaan luottamusta, 
luottamusta ihmisiin.

Pauli Artturi Luttinen
runoilija, filosofi, Vantaa
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Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040

Reijo Hongisto  (09) 432 3046

Laura Huhtasaari  (09) 432 3045

Olli Immonen  (09) 432 3049

Ari Jalonen  (09) 432 3050

Arja Juvonen  (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Kimmo Kivelä (09) 432 3075

Kari Kulmala  (09) 432 3070

Jari Lindström  (09) 432 3088

Rami Lehto  (09) 432 3087

Maria Lohela  (09) 432 3092

Anne Louhelainen  (09) 432 3096

Pirkko Mattila (09) 432 3102

Leena Meri  (09) 432 3165

Jani Mäkelä (09) 432 3109

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 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Veera Ruoho  (09) 432 3144

Vesa-Matti Saarakkala  (09) 432 3150

Sami Savio  (09) 432 3149

Timo Soini  (09) 432 3163

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Maria Tolppanen  (09) 432 3179 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

EDUSKUNTASIHTEERI

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

TOIMISTOSIHTEERI

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

EDUSKUNTASIHTEERI

Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288 • iiro.silvander@eduskunta.fi

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


