JÄRJESTÖ

Perussuomalainen

9/2015

toimitus@perussuomalaiset.fi

- Opin jo pikkupentuna käyttämään sirkkeliä.
Työtä mentiin tekemään aina koulun jälkeen,
Teuvo Hakkarainen kertoi perheensä sahalla
vierailleelle Sampo Terholle.

Vienti vetää
Hakkaraisen sahalla

Timo Soini lähes peittyi väenpaljouden sekaan Lahden markkinatorilla. Kuva: Lasse Koskinen

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho vieraili edustajakollegansa Teuvo Hakkaraisen luona Viitasaaressa. Hakkarainen
esitteli Terholle perheyritystään, joka elää viennistä.
KANSANEDUSTAJA Teuvo Hakkarainen esitteli kollegalleen Sampo Terholle perheyrityksensä Haka-Wood Oy:n tiloja. Vierailun aikana
Terho pääsi tutustumaan sahan eri
työprosesseihin.
Sahalla valmistetaan sahatavaraa
puusepänteollisuutta varten. Valmistetusta puutavarasta tehdään lopulta kaikkea hammastikuista huonekaluihin. Valmistaminen saapuvasta
puutukista lähteväksi sahatavaraksi
kestää noin kahdesta viikosta kahdeksaan. Prosessi on siis varsin nopea ja
huolellisesti organisoitu.

Sahalla yllättäen
työvoimapula
Hakkarainen korostaa, että sahan
merkitys lähiseudulle on suuri. Kaik-

- Vaikuttava vierailu. Tämä on hyvä
esimerkki siitä, kuinka maakunnissakin voi ylläpitää tuotteliasta
elinkeinoelämää, Terho kiitteli
Hakkaraista.
ki puumateriaali hankitaan nimittäin
noin 200 kilometrin säteeltä. Yrityksen haasteena on kuitenkin työvoimapula. Sahalla työskentelee noin 20

henkilöä, mutta puutetta on muutamasta työntekijästä.
Viennin osuus Haka-Woodin liikevaihdosta on noin 90 prosenttia. Loput 10 prosenttia menee pienille kotimaisille puusepänliikkeille. Tällä
hetkellä vienti vetää suotuisasta valuuttakurssista johtuen erityisen hyvin Kiinaan, Japaniin ja Vietnamiin.
Sahalta lähtee kuljetuksia Raahen,
Kotkan ja Helsingin Vuosaaren satamiin, josta materiaali lähtee maailmanmatkalle laivojen kontteihin lastattuna.

Pienestä alusta
menestykseen
Hakkaraisen saha myy esimerkiksi
puuraaka-ainetta Unkariin, jossa siitä valmistetaan parkettia. Kyseinen

parketti palaa myöhemmin Suomeen
myyntiin. Suomessa jatkojalostaminen puutuotteiksi ei ole kannattavaa
liiketoimintaa korkeista työvoimakustannuksista johtuen.
- Yrityksen alkupääomana oli pelkästään kahden lapsen lapsilisät ja
aluksi firmalla oli vain kenttäsirkkeli.
Vuonna 1967 käyttöpääoma lisääntyi
merkittävästi kolmannen pojan synnyttyä, Hakkarainen kertoo.
Hakkaraisen äidillä oli hyvä liikevainu ja hän perusti sahan entiselle työväentalolle. Sahan ensimmäiset tuotteet olivat suksilautoja.
- Opin jo pikkupentuna käyttämään
sirkkeliä. Työtä mentiin tekemään
aina koulun jälkeen, Hakkarainen
muistelee lapsuuttaan.
- Vaikuttava vierailu. Tämä on hyvä
esimerkki siitä, kuinka maakunnissakin voi tehdä menestyvää bisnestä ja
ylläpitää tuotteliasta elinkeinoelämää,
Terho kiitteli vierailun päätteeksi.
TEKSTI JA KUVAT TONI AHVA

Tuupainen kutsui puhemiehet kylään
PERUSSUOMALAISTEN kaupunginvaltuutettu ja entinen kansanedustaja Kauko Tuupainen sai houkuteltua eduskunnan puhemiehet Jyväskylään. Puhemies
Maria Lohela sekä varapuhemiehet Mauri
Pekkarinen ja Paula Risikko juhlistivat 10
vuotta täyttänyttä Speaker’s Corner –tapahtumaa pitämällä siellä puheen.
– Toivottavasti eri keskusteluissa säilyisi
maltillinen ja asiallinen linja, vaikka elämmekin taloudellisten haasteiden ja maahanmuuttoon liittyvien kysymysten osalta hankalia ja tunteita herättäviä aikoja,
Lohela toivoi puheessaan.
Lohelan mukaan eduskunnan työtahti

on kiihtynyt syksyllä pikkuhiljaa. Esimerkiksi hallitukselta on tulossa 162 esitystä, joista 47 liittyy ensi vuoden budjettiin.
Eduskunnan käsiteltäväksi tulee myös
muutamia kansalaisaloitteita.
– Ne ovat toimiva järjestelmä, jolloin
eduskuntaan nousee asioita, joita puolueet eivät ole kovin innokkaita nostamaan
esiin, Lohela totesi.
Tuupainen järjesti ensimmäisen
Speaker’s Corner -puhetilaisuuden 10.
syyskuuta vuonna 2005. Tilaisuuden ideoineen Tuupaisen esikuvana oli Lontoon
Hyde Parkin puhetapahtuma.
-Tarkoituksena on, että ihmiset pääse-

vät puhumaan heille tärkeitä asioista ja
keskustelemaan niistä asiallisesti. Yleensä
kutsun kolme puhujaa ja myös yleisöllä
on mahdollisuus käyttää omia napakoita
puheenvuoroja, Tuupainen selvittää.
Kymmenen vuoden aikana Jyväskylän Kirkkopuiston kulmilla on pidetty yhteensä 46 puhetilaisuutta. Puhujia on ollut 84, joista 24 on ollut kansanedustajia.
Tunnettuja puhujia ovat olleet esimerkiksi Timo Soini, Ben Zyskowich ja Kimmo Tiilikainen.
TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

Kaupunginvaltuutettu Kauko Tuupainen sai arvovaltaisen vieraan
puhemies Maria Lohelasta.
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Talkoissa mukana kansanedustajat Tiina Elovaara ja Sami
Savio sekä Jenna Teppana, Olavi Saarelainen, Tiina Palovuori, Elisa Hiltunen ja Harri Vuorenpää.

Tampereella
jalkaudutaan lähiöihin
Jyväskylän Perussuomalaiset järjestivät yhdistyksen kehittämissillan 10. syyskuuta.
Eturivissä grillipihdit kädessä seisoo Juha Vimpari ja penkillä istuvat Minna ja Helmi
Mäkinen, Seppo Saarela, Jorma Uski, Irja Berglund, Jamaica Hakkarainen sekä Teemu
Torssonen. Takarivissä ovat Jarmo Nahkamäki ja Luka Hakkarainen.

Jyväskylässä on
tekemisen meininkiä
Jyväskylän Perussuomalaisilla on meneillään voimakas yhdistyksen
strategian ja toimintatapojen kehittämistyö, jolla valmistaudutaan
vuoden 2017 kuntavaaleihin.
YHDISTYKSEN puheenjohtaja Juha Vimpari kertoo, että jokainen jäsen pääsee osallistumaan strategian
muokkaamiseen.
– Meillä on iso visio mihin
ollaan menossa, mutta pilkomme matkan pieniin osiin
ja askel askeleelta otamme
käyttöön parhaimmat käytännöt maaliin pääsemiseksi.
Jokainen jäsen pääsee osallistumaan strategian suunnitteluun. Tulevassa syyskokouksessa voi vielä tehdä
strategiaan liittyvän muutosesityksen. Siitä äänestetään,
jolloin päätös on mahdollisimman ison joukon hyväksymä, Vimpari selvittää.
Tavoitteena Jyväskylän Perussuomalaisilla on olla kuntavaaleissa vähintään kolmen

parhaan puolueen joukossa.
Kilpailu äänestäjistä on kovaa
ja ehdokasasettelun laajuus
sekä määrä ovat ratkaisevia.
– Jyväskylä on vanhana
teollisuus- ja opiskelijapaikkakuntana voimakasta SDP:n
aluetta. Meidän kannatus on
eduskuntavaalien perusteella Jyväskylässä 17, kun muualla maakunnassa se on 19
prosenttia. Kuntavaaleissa
on jääty 12 prosenttiin, joten
potentiaalia löytyy. Tarkoituksemme on kasvattaa jäsenmäärä suuremmaksi, sillä alueellinen vaikuttavuus
kunnassa ja sitä koskeva tietoisuus paranee jäsenmäärän
kasvaessa. Myös ehdokkaiden
rekrytointi aloitetaan hyvissä
ajoin, Vimpari kertoo.
Yhdistyksen tehtäviä pyri-

tään Vimparin mukaan jakamaan mahdollisimman monelle jäsenelle, jolloin ne
eivät jää pienen porukan hartioille. Lisäksi kannustetaan
siihen, että kenttätyö ja näkyvyys mahdollistavat hyvän tuloksen myös tulevaisuudessa.
– Meidän vahvuuksia on se,
että olemme lähellä ihmistä ja kansanomaisuus on säilynyt poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi meillä on
monipuolinen setti kannattajia ja jäseniä. Nuorena yhdistyksenä ja toimijana otamme
mielellämme vastaan hyviä käytäntöjä ja kokemuksia
muistakin yhdistyksistä.
TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

TAMPEREEN Perussuomalaisten valtuustoryhmä tarjosi kuntalaisille hernekeittoa K-supermarket Nekalan Suurjaon
pihassa. Tämä on osa valtuustoryhmän ns. kaupunginosakiertuetta, jossa vaalien välillä jalkaudutaan ja kierretään kaikki
merkittävät tamperelaiset lähiöt.
Mukana kiertueen toteutuksessa ovat valtuustoryhmän lisäksi paikallisyhdistyksen aktiivit, Pirkanmaan PS-nuoret
ja pirkanmaalaiset PS-kansanedustajat. Tulevaisuudessa arvovaltaiset vieraat myös Pirkanmaan ulkopuolelta ovat
tervetulleita tapahtumien vetonauloiksi.
Hernekeitto ostettiin kilpailutettuun hintaan yrittäjältä ostopalveluna. Itse grillattu makkarakin toimisi tosin yhtä hyvin.
Vapaavalintainen kahvitarjoilu
ja kaikki muu tehtiin yhteisenä
talkootyönä. Paikallisyhdistyksen toimistolta saimme kokoontaitettavat penkit, tuolit ja
pöydät varsinkin seniori-ikäisten ruokailijoiden iloksi.
Mainostamisen suhteen halusimme erottua positiivisesti muista paikallisista valtuustoryhmistä. Tilasimme
paikalliselta jakeluyhtiöltä jakelun ympäristön 7 500 talouteen.
Sen lisäksi 500 mainosta jaettiin PS-nuorten toimesta kädestä käteen. Värillisen mainoksen
painoksen ja jakelun hinnalla ei olisi päivälehteen saanut
kummoistakaan ilmoitusta. Jos

kaikki onnistuu suunnitelmien mukaisesti, on tarkoituksena
kiertää valtaosa Tampereen lähiöistä vuosien 2015-2016 aikana, noin 7 000-12 000 talouden
alue kerrallaan.
A4-kokoiseen jaettavaan mainokseen mahtuu hyvin tekstiä.
Kutsuimme mainoksessa kuntalaiset kertomaan valtuutetuille
mielipiteensä paikallisista ajankohtaisista asioista ja tulevan
vuoden budjetista.
Väkeä tuli paikalle satamäärin.
Keskustelua riitti. Uusia jäsenhakemuksia puolue sai samalla
2 kpl, minkä lisäksi yksi henkilö
jäi vielä miettimään jäsenyyttään PS-nuorissa.
Yksityiskohtia kaupunginosakiertueen toteutuksesta ja vaikkapa kilpailuttamistamme hinnoista saa allekirjoittaneelta.
Olemme Tampereella huomanneet, että ainoastaan yhteen hiileen puhaltamalla voimme saada aikaan merkittäviä
asioita. Kun on uskoa siihen,
että loppujen lopuksi myös
kaikki muut toiminnassa mukana olevat haluavat pohjimmiltaan ajaa perussuomalaisuuden
mukaisia arvoja, löydämme keskuudestamme vahvuutta ja yhtenäisyyttä, jota emme me tai
meidän vastustajammekaan uskoneet meistä löytyvän.
Lassi Kaleva
valtuustoryhmän
puheenjohtaja (ps.)
Tampere

Joensuun Perussuomalaiset eivät halua kunnallista sakokaivojen tyhjennystä
NYKYINEN sopimusperusteinen,
kiinteistön haltijan järjestämä
lietteenkuljetusjärjestelmä, jossa
kiinteistön haltija sopii jätteen
kuljetuksesta suoraan jätteen
kuljettajan kanssa, mahdollistaa
paikallisten yritysten palvelujen käytön ja paikallisten ihmisten työllistymisen. Lisäksi tämä
palvelee myös asiakasta asiakaslähtöisesti. Nykyinen malli toimii hyvin ja palvelee kaikkia osapuolia.
Sako- ja umpikaivoja tyhjennetään kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa
tilausten ja säiliöiden täyttöas-
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teen mukaan. Jätehuoltoyhtiön
kilpailutuksessa tyhjennysväli
on heidän kalenterinsa mukaan
tietyllä viikolla, jolloin käydään
tyhjentämässä puolityhjiä kaivoja – ja toisilla kiinteistöillä kaivot ovat sitten mahdollisesti
liian täynnä. Sako- ja umpikaivojen tyhjennys saattaa jäteyhtiön kilpailutuksessa tulla myös
epäsopivana aikana, kuten esimerkiksi talvella, kun tiet eivät
ole auki. Huomioitavaa on myös,
että pakkasilla tyhjennetty säiliö jäätyy ja se menettää toimintakuntonsa.
Sakokaivo- ja umpikaivoliet-

teen tyhjennyksen kuljetuspalveluita on laajasti saatavilla eri
yhtiöiltä alueellamme. Paikallisuus tuo merkittäviä verotuloja
Joensuuhun ja lähikuntiin. Mikäli järjestelmä muutetaan keskitetyksi kunnan järjestämäksi kuljetukseksi, ei Pohjois-Karjalasta
löydy yrityksiä, jotka voivat hoitaa viiden kunnan alueen palvelut kiistattomasti tai siten, ettei kilpailulle tulisi vääristymiä
johtuen mm. tyhjennysalueista.
Kunnan järjestämä jätteenkuljetus vaikuttaa tarjonnan vähentymiseen alueella, jolloin kattavuus ja luotettavuus kärsivät.
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Kilpailun katoaminen alueelta
myös nostaa hintoja.
Nykyisin tällä alueella sakokaivopalveluja hoitaa yli 30 yritystä. Muutoksen jälkeen yrityksistä
huomattava osa joutuisi lopettamaan ja niiden henkilöstö jäisi työttömäksi. Joensuu on myös
mainostanut sekä brändännyt
itseään yritysystävälliseksi kunnaksi, ja meidän on myös huolehdittava siitä, että olemme sitä
täällä myös käytännössä.
Keskitetty, kunnan järjestämä
sakokaivotyhjennys kilpailuttaisi myös työvoiman ja työntekijät tulisivat vuokratyöyhtiöiden

kautta halvemman palkkatason
maista. Samalla Joensuun kaupunki menettäisi merkittävän
määrän verotuloja, koska nämä
yhtiöt ovat ketjuuntuneet omistukseltaan ulkomaille. Tässä pahimmassa tapauksessa vuokratyöyhtiöt vuokraavat työvoiman
ja verot maksetaan työntekijöiden kotimaihin. Joensuulle jää
vain kulut maksettavaksi näistä
palveluntuottajista ja verorahat
menevät ulkomaille.
Kaupunginvaltuustoryhmä
Joensuun Perussuomalaiset

Kuva: Hannu Ronni

Rantakalaa Leppävirralla
LEPPÄVIRRAN perussuomalaiset järjesti rantakalatapahtuman Leppävirran Paukarlahdessa Salmela Ky:n tiloissa
Ällänlahden rannalla.
20 kiloa muikkuja höyrysi padassa rantakalataituri Olavi
Voutilaisen valvonnassa ja Salmela Ky:n Erkki Paasisalo val-

misti rosvopaistia porosta.
Paikalla olivat kansanedustajat Kari Kulmala ja Kimmo Kivelä
sekä kuntasihteeri Heimo Konttinen.
Kulmala kertoi kiinnostuneelle yleisölle kalastuslain uudistuksesta ja yleisö esitti jatkokysymyksiä asiaan liittyen.

Tällaiset rennot tapahtumat
ovat pidettyjä ja paikalle saapuu ihmisiä, jotka eivät ehkä
tulisi sisätiloissa olevaan tapahtumaan.
Leppävirran Perussuomalaiset

Vantaa ei tarvitse
vastaanottokeskusta
VANTAA harkitsee vastaanottokeskuksen perustamista. Vantaan Perussuomalaisten valtuustoryhmä katsoo tämän
tarpeettomaksi, koska kaupunki ei tarvitse vastaanottokeskusta.
Lehtijuttujen mukaan tilat olisivat lukumäärältään pienemmät kuin maahanmuuttoviraston alaraja. Jo tämä osoittaa
sen, että kyse on enemmänkin
ideologisista halusta kuin todellisuudesta.
Voimme hyvin spekuloida
mistä tilasta on kyse, sillä Vantaan kaupungin omistamista tiloista ei löydy montaakaan
vaihtoehtoa. Jos vastaanottokeskukseksi harkitaan Tikkurilan urheilupuiston hotellia, on
kyseessä järjetön tuiki tarpeellisen hotellin käyttäjäkuntaa rankaiseva toimi. Hotellin käyttöaste nykyisellään on todella hyvä
ja sille on todellinen tarve. Vantaan ei pidä uhrata tätä tilaa.
Pitää myös ymmärtää, etteivät
vastaanottokeskukset ole tilapäisiä, sillä ennusteet turvapai-

kanhakijamääristä ovat huimat.
On siis selvää, että jos Vantaa
päätyy mediassa esillä olleeseen ratkaisuun, niin meillä on
pysyvästi 120 turvapaikanhakijaa.
On myös huomioitava, että
Vantaa on väestömäärään suhteutettuna suurimpia vastuun
kantajia Suomen maahanmuutosta. Nettomuuttomme muodostuu lähes täysin maahanmuutosta. Ajan myötä suuri osa
maahanmuuttajista muuttaa
muualta Suomesta kohti pääkaupunkiseutua. Jo tämä on väestörakenteeseen merkittävästi vaikuttava tekijä. Ikävä kyllä
maahanmuutolla on myös oma
osansa segregaatiokehityksessä. Turvapaikanhakijoista osa
jää Vantaalle, joten pysyvä vastaanottokeskus on riskitekijä
sosiaalisen eriytymiseen kannalta.
Johannes Nieminen
valtuustoryhmän
puheenjohtaja (ps.)

Tanssii Valtuuston Kanssa oli
suurmenestys
OULUN kaupunginvaltuusto
pyörähteli parketilla hyvällä asialla elokuun lopussa, kun valtuutetut, pareinaan Oulun Telemark Teamin kilpatanssijat,
ottivat lattian haltuun sunnuntaina Alppimajalla Oulussa. Tapahtuman tuotto lahjoitettiin
lyhentämättömänä Oulun yliopistollisen sairaalan lasten klinikan syöpäosastolle. Yhteensä lahjoitettavaa kertyi 3 390 €.
Myös Oulun Perussuomalaiset
ottivat oman loossinsa.
Tanssii Valtuuston Kanssa -tapahtuma oli leikkimielinen
tanssikilpailu, johon oli haastettu mukaan Oulun kaupunginvaltuuston jäsenet. Mukaan
tanssimaan uskaltautui yhdeksän valtuustolaista. Perussuomalaisista parketilla pyö-

rähtelevät Vaili Jämsä-Uusitalo
parinaan Hannu Kursu ja Sebastian Tynkkynen parinaan Liisa
Rantatulkkila.
Parien vastuuvalmentajana
toimii Tuula Raukovaara. Kaikille
pareille oli Raukovaaran johdolla opetettu tanssien perusaskeleet ja -kuviot, mutta kukin pari
harjoitteli varsinaiset esitykset
omatoimisesti.
Harjoittelu ei ollut helppoa,
mutta kyllä nauratti, kun ei kehdannut itkeäkään.
Sai hakea vasenta ja oikeaa jalkaa sekä päkiällä pyörähtämistä ja kannoille astumista.
Mutta harjoitus kannatti: 3. sija
ilahdutti sekä tanssinopettaja
Hannua että minua. Kunto kasvoi ja itsestään oppi prosessin
aikana yllättäviä asioita, Jämsä-

Uusitalo kertoo.
Kilpailussa kaikki parit tanssivat kaksi tanssia, vakiotansseista hitaan englantilaisen valssin
ja latinalaistansseista samban.
Sebastian aloitti oman valssinsa
soittamalla Oulussa niin hyvin
ymmärrettävää ”ilmapianoa”.
Kilpailua tuomaroi arvovaltainen kolmihenkinen raati, joka
koostui tanssin ammattilaisista. Jari Aaltonen, Johanna Pakonen ja Milla Virtanen ovat kaikki entisiä Telemarkin kasvatteja
ja sittemmin tehneet mittavaa
uraa ammattitanssijoina, tanssinopettajina ja Johanna myös
laulajana.
Oulun Perussuomalaiset

Outokumpu sopisi
varuskunta-alueeksi
PUOLUSTUSMINISTERI Jussi
Niinistö on todennut, että varuskuntien merkitystä ei pidä
aliarvioida. Hänen mielestään
nyt on kriittisesti arvioitava aiemmin tehtyjä ratkaisuita varuskuntien lakkauttamisesta.
Niinistö kertoi, että kokonaiset maakunnat ilman varuskuntia eivät ole hyvä asia
puolustusvoiminen toimintakyvyn ja maanpuolustustah-

don ylläpitämisessä.
Pohjois-Karjalan maakuntaan mahdollisesti sijoitettavan uuden varuskunta-alueen sijoituspaikkakuntana
Outokumpu olisi mielestämme sopiva keskeisen maantieteellisen sijaintinsa vuoksi.
Outokummun
Perussuomalaisten
valtuustoryhmä
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Kuvassa Tanja Paakkola, Sinikka Jylhä, Satu Syrjälä ja Vaili Jämsä-Uusitalo.

Aina kannattaa liikkua
OULUN Perussuomalaiset Naiset järjestivät yhdessä Lapin
PerusNaisten kanssa teltan
naisten juoksutapahtumaan
Likkojen lenkki. Tapahtuma oli
samalla 5-vuotisjuhla mukavalle
naistapahtumalle Oulussa.
Tapahtumaan osallistui reilut 2 600 likkaa Pohjois-Suomen
alueelta.
Tapahtuma koostui liikunnan ilosta, upeasta naisenergiasta ja huippuviihteestä, josta
vastasivat Scandinavian Hunks,
Aki Louhela ja Lauri Tähkä. Koko
päivän tapahtuman keskuspaikka oli Raatin stadion, josta juoksijat ja kävelijät lähtivät liikkeel-

le ja ennen ja jälkeen oli tietysti
verryttelyt.
PerusNaiset olivat mukana
muistuttamassa, että useiden
pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä auttaa liikunta, liikkumattomuus on terveydelle haitallista
ja liikunnalla on vähän terveyshaittoja verrattuna sen tarjoamiin hyötyihin.
Sairaudet voivat rajoittaa suoritusta. Esimerkiksi rauhallinen kävely (4–5 km/t) on hyväkuntoiselle kevyttä liikuntaa,
kuitenkin sydän- tai keuhkosairautta potevalle se voi olla hyvin raskasta. Liikunta kannattaa aina.

Tampereen
Perussuomalaiset
vastustaa alaikäisten
turvapaikanhakijoiden
määrän lisäämistä
TAMPEREEN kaupungin Terveyttä ja toimintakykyä edistävien
palvelujen lautakunnan päätettäväksi on tulossa esitys alaikäisten turvapaikanhakijoiden
ryhmäkodin perustamisesta.
Maahanmuuttovirasto (Migri)
on esittänyt, että Tampereelle
perustettaisiin perheryhmäkoti
Satakielen alaisuuteen ryhmäkoti seitsemälle alaikäiselle. Tämän lisäksi kaupunki sitoutuisi vielä lisäämään enintään 14
paikkaa määräaikaisesti.
Tampereen Perussuomalaiset vastustaa ryhmäkotipaikkojen lisäämistä Tampereelle.
Tampereelle perustettiin ryhmä- ja perheryhmäkoti vuonna 2009. Vuoden 2014 lopulla
Tampere päätti nostaa vuotuisen pakolaiskiintiönsä 70:stä

100:aan. Vaikka pakolaiskiintiö
oli vain 70, niin kaupunki vastaanotti vuosittain noin 300 humanitaarista maahanmuuttajaa. Tampere on jo siis nostanut
humanitaarista vastaanottokapasiteettiaan enemmän kuin
tarpeeksi.
Tampereen Perussuomalaiset
ei hyväksy pitkään jatkunutta
trendiä, jossa kaupunkilaisten
palveluita supistetaan samalla kun kaupunki ottaa lisää kansainvälisiä vastuita hoidettavakseen. Haluamme mieluummin
säästää valtion supistuneita varoja kuin ottaa vastaan valtion
rahoitusta kuntien perustehtäviin liittymättömiin menoihin.
Tampereen Perussuomalaiset

Tarjolla oli mehua, keksiä,
karkkeja ja luumuja, jotka maistuivat lenkin jälkeen lämpimällä kentällä. Poletit menivät kaupaksi, sillä niitä ei ollut raskas
kuljettaa mukana.
Oulun PerusNaisista paikalla
olivat idean äiti Satu Syrjälä, Vaili Jämsä-Uusitalo, Tanja Paakkola
ja Helena Lämpsä. Perussuomalaisia Naisia edusti Sinikka Jylhä. Tempaus oli niin onnistunut,
että päätimme osallistua ensi
vuonna uudestaan ja tuoda näkyvyyttä PerusNaisille.
Oulun PerusNaiset

Kansanedustaja Kimmo Kivelä kävi tervehtimässä
102-vuotiasta Mikko Bergmania.

Sotaveteraani
Mikko Bergman 102 vuotta

Alkupotku kuntavaaleihin Oulussa
AURINKOISENA elokuun lopun lauantaina Oulun kolmen
paikallisyhdistyksen hallitukset ja valtuustoryhmä kokoontuivat parinkymmenen ihmisen
voimin Sanginjoen varrella olevaan kaupungin vierastilaan. Tilaisuus alkoi seminaarilla, jonka
aluksi uusi kuntasihteeri Heimo
Konttinen toi puolueen terveiset ja muistutti monista käytännön asioista ja periaatteista, joita tarvitaan järjestötyössä.
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Valtuustoryhmämme puheenjohtajana toimiva Juha Vuorio
puolestaan esitti tilaisuutta varten koostamansa materiaalin,
jossa käytiin läpi edelliset kuntavaalit, kaupungin luottamushenkilöjärjestelmä ja tavoitteita sekä työlistaa tulevia vuoden
2017 kuntavaaleja varten.
Oulun kaupunki tarjoaa kerran vuodessa valtuustoryhmille
tämän alun perin kauppatorilta siirretyn upean hirsiraken-

nuksen seminaareja ja vastaavia kokouksia varten. Tilaisuus
jatkui saunalla ja talon salaisella reseptillä valmistetulla lohisopalla.
Kuntaliitoksen myötä Oulussa on kolme paikallisyhdistystä,
jotka kaikki olivat edustettuina
tilaisuudessa. Kiitokset osanottajille.
Oulun Perussuomalaiset
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PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Kimmo Kivelä kävi
tervehtimässä sotaveteraani
Mikko Bergmania Iisalmen veljeskodissa Bergmanin täyttäessä 102 vuotta 1.9.2015. Sonkajärvellä syntynyt Bergman
on edelleen virkeä ja terävä
ikämies, joka seuraa aikaansa ja yhteiskunnallisia asioita.
Muun muassa Rukajärven rintamalla puuseppänä toiminut
Bergman rakensi aikoinaan veneen itse marsalkka Mannerheimille.
- Hänen ikäluokkansa miehiä, talvisodan veteraaneja ei
paljon enää olekaan elossa.
Tapaaminen oli oikein muka-

va, kahvit juotiin yhdessä ja jutusteltiin, kertoo Kivelä.
Kun sotaveteraaneja ei enää
paljon ole jäljelläkään, olisi Kivelän mielestä korkea aika
saattaa heidän asiansa jo kuntoon. Kaikki edut ja yhtäläiset
mahdollisuudet kuntoutukseen tulisi myöntää kaikille sotaveteraaneille, ei ainoastaan
tietyn haitta-asterajan ylittäville sotainvalideille. Näin olisi pitänyt toimia jo ajat sitten.
Perussuomalainen-lehti onnittelee lämpimästi 102-vuotiasta Mikko Bergmania!
Mika Männistö

Henkilövalintoja
KYMIKARJALAN PerusNaiset
ry valitsi puheenjohtajaksi yksimielisesti Päivi Siveniuksen
Rautjärveltä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Airi
Aalto Imatralta, Soile Suursoho

ja Eija Heikkilä Kotkasta, Sharon
Bos ja Jaana Takala Virolahdelta
sekä Auli Kangasmäki Lappeenrannasta. Toiminnantarkastajana jatkaa Eeva-Riitta Pitko Kotkasta.

PS

Kokoukset &
tapahtumat

tapahtumat@perussuomalaiset.ﬁ

KUOPIO
Perussuomalaisten toritapahtuma Kuopion torilla lauantaina 3.10.
klo 10-12. Toritapahtumassa mukana sosiaali- ja terveysministeri Hanna
Mäntylä, puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, kansanedustaja Kimmo Kivelä ja muita alueemme paikallisvaikuttajia. Toritapahtuman aluksi
tarjoamme 800 ensimmäiselle tapahtumakävijälle lihasoppaa. Tervetuloa
tapaamaan vaikuttajia ja keskustelemaan kanssamme!

Komea Tarvas Rakveren Vallimäellä. Patsas on pronssia
ja sen tekijä on Tauno Kangro. Kuva: Teppo Ylitalo

Tarvaalla on
perussuomalaisia tukijoita
RAKVEREN Vallimäellä on suuri Tarvas-härkäpatsas. Jalustassa on virolaisia ja suomalaisia
nimiä. Yli 700 suomalaista yksityishenkilöä, yritystä ja organisaatiota lahjoitti rahaa,
kun kaupunki täytti 700 vuotta vuonna 2002. Nimet jäivät
historiaan.
Jussi Niinistö liittyy vahvasti Rakveren historiaan. Nuorena opiskelijana hän oli
rakentamassa Rakveren lihakombinaattia. Sotahistorian
tutkijana hän tietää, että Viron
vapaussodan suomalaiset vapaaehtoiset vapauttivat kaupungin tammikuussa 1919.
Niinistön ja veteraanipoliitikko Raimo Vistbackan nimet on ikuistettu patsaaseen. Muita tunnettuja nimiä
ovat mm. Martti Ahtisaari,

Mauno Koivisto, Riitta Uosukainen, Erkki Tuomioja, Bjarne Kallis, Jutta Zilliacus, Anneli
Jäätteenmäki, Juhani Kaskeala,
C.G.Mannerheim ja Ilkka Kantola.
Keräyksen suoritti Lapuan
Suomi-Viro seura, koska Lapua
ja Lappeenranta ovat ystäviä.
Aikaa on kulunut ja patsaalla kulkee jo uudet sukupolvet.
Ystävyyskunnat, ystävyysseurakunnat ja vastaavat yhteistyön muodot Viroon ja Baltiaan ovat hiipumassa, vaikka
matkustusinto ei vähene. Laulavan vallankumouksen, sen
jälkeisen vapauden kokeneet
ovat harmaantuneet.
Pentti Kangasluoma
Lapuan Suomi-Viro seura

Opintokeskus Pekasus järjestää

ALUEELLISEN
JÄRJESTÖTOIMINNAN
opintokokonaisuuden koulutuksen,
joka alkaa seuraavasti:
Oulussa
03.10.2015,
Kuopiossa 17.10.2015,
Helsingissä 21.10.2015,

lauantai
klo 10.00 - 16.30
lauantai
klo 10.00 - 16.30
keskiviikko klo 17.30 - 21.00

Opintokokonaisuus antaa vahvan ja monipuolisen
koulutuksen piirijärjestötason alueelliseen toimintaan
sisältäen piirijärjestön johtamisen, oikeusopin,
järjestötalouden ja mediaviestinnän.
Osallistumismaksu on 3€ / opintotunti
(kysy mahdollista piirisi tukea osallistumismaksuun!).
Oulussa ja Kuopiossa koulutustilaisuudet ovat neljänä
päivänä ja Helsingissä seitsemänä iltana. Lisäksi tulevat
mediaviestinnän koulutustilaisuudet.
Muut koulutuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön
30.9.2015 mennessä Oulun ja Kuopion ryhmiin
sekä 11.10.2015 Helsingin ryhmään.
Ilmoittaudu: www.pekasus.fi
Lisätietoja rehtori Lasse Lehtiseltä, puh: 06 873 358
tai 0500 704 956.

JYVÄSKYLÄ
Keljonkankaan Syysmarkkinat järjestetään Jyväskylän Keljonkankaan
koululla lauantaina 3.10. klo 11-14.
Mukana myös Jyväskylän Perussuomalaiset ry. Tervetuloa markkinoille!
MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 2.10. klo 17 Porstuassa, Mikonkatu 13c (Mikonkadun
ja Savilahdenkadun kulma). Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
VARPAISJÄRVI
Lapinlahden Perusuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 3.10. klo 17 Varpaisjärven entisellä kunnantalolla, Kauppatie 20. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kaikille avoin yleisötilaisuus.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutasalo vierailulla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
LAPPEENRANTA
Kymen Perussuomalaiset Nuoret ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 3.10. klo 18 Ravintola Wanhassa Makasiinissa, Satamatie
4. Käsitellään sääntömääräiset asiat
sekä sääntömuutosesitys, toimialueen laajentaminen ja yhdistyksen nimenvaihto. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 3.10. klo 16 Anu ja Ari
Eevaloilla, Viiontie 230 B, Kuusela. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LIETO
Mikkelinpäivän markkinat Liedon
vanhalla torilla sunnuntaina 4.10. klo
11-16. Liedon Perussuomalaiset ovat
mukana tapahtumassa. Tervetuloa.
KAUSTINEN
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 5.10. klo 19 Kortesjärven Avain Säästöpankin kerhohuoneella. Hallitus kokoontuu klo
18.30. Kokouksessa esitetään vahvistettavaksi edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös ja luetaan toiminnantarkastajan lausunto. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PSNAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 10.10. klo 13 Scandic Hotelli
Riihimäessä, Hämeenaukio 1. Ruokailu samassa paikassa klo 12–13. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Jokaisella naisjärjestön jäsenellä on
yksi ääni naisjärjestön kokouksessa.
Jokaisella naisjärjestön yhteisöjäsenellä on yksi ääni naisjärjestön kokouksessa. Jokaisella naisjärjestön yhteisöjäsenellä on oikeus lähettää yksi
edustaja naisjärjestön kokoukseen
käyttämään yhteisöjäsenen puhe- ja
äänivaltaa. Naisjärjestön kokoukseen
on oikeus osallistua jokaisella naisjärjestön henkilöjäsenellä, joka on maksanut kuluvan tai edellisen vuoden
jäsenmaksunsa. Ilmoittaudu Marja-

Leena Leppäselle, jos osallistut kokoukseen ja ruokailuun, puh. 040 775
1757 tai sähköpostilla: marja-leena.
leppanen@perusnaiset.fi. Tervetuloa!
JOENSUU
Perusäijät ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina
10.10. klo 14 Pohjois-Karjalan piirin
toimistolla Joensuussa, Niskakatu 2
K 1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Huomioitavaa, että navigaattorit ohjeistavat osoitteen perusteella
ihan väärään paikkaan. Toimisto sijaitsee kiinteistössä, jonka katuosoite on Rantakatu 25, erilliskäynti
Niskakadun puolelta. Ennen syyskokousta olemme mukana kalamarkkinoilla Joensuun torilla. Kokoukseen
ovat tervetulleita kaikki Perusäijien jäsenet ja äänioikeus on kaikilla,
jotka ovat hoitaneet jäsenmaksunsa ennen 30.9.2015, muuten vain läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen jälkeen on mahdollisuus tutustua Mika
Hiltusen yksityiseen museoon opastuksen kera. Kokouksessa on pientä
purtavaa. Tervetuloa vaikuttamaan ja
päättämään!
KUOPIO
Pohjois-Savon Perussuomalaiset
Nuoret ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 10.10. klo
14 Kuopiossa perussuomalaisten piiritoimistolla, Puistokatu 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä tehdään
päätös mahdollisesta Perussuomalaisten Nuorten Savo-Karjalan piirin
perustamisesta. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
NUMMELA
Vihdin Perussuomalaiset tavattavissa Nummelan syysmarkkinoilla sunnuntaina 11.10. klo 8-14 Nummelan torilla.
TURKU
Varsinais-Suomen Perussuomalaiset
Nuoret ry:n sääntömääräinen syys- ja
sääntömuutoskokous pidetään sunnuntaina 11.10. klo 15 Leijonanluolassa, Kärsämäentie 31, Turku. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja
sääntöjen muuttaminen. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 11.10. klo 18 Koivurannan kerhohuoneessa, Virastotie
4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Paikalla myös kansanedustaja Jani
Mäkelä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
sunnuntaina 11.10. klo 18 Someron
Peltipinnan tiloissa, Palmantie 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 11.10. klo 17
Kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 12.10. klo 17 Oriveden kaupungintalon alakerran kerhohuoneella, Keskustie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Puheenjohtaja lupasi tarjota maukkaat kahvit.
Tervetuloa!
MÄNTYHARJU
Mäntyharjun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 15.10. klo 17 Järjestötuvalla, Liiketie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Paikalla
myös piirin puheenjohtaja Raimo Heinänen ja piirisihteeri Outi Virtanen.
Tervetuloa!

HUITTINEN
Satakunnan PerusNaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 17.10. klo 13 Huittisten Wanhassa Pappilassa, Pappilankatu 3.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Huittisten torilla on klo 10 alkaen Perussuomalaisten toritapahtuma, joten tavataan siellä. Lämpimästi tervetuloa!
ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 17.10. klo 13 Espoon valtuustotalolla, Espoonkatu 5. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi vuoden 2017 kuntavaaleja.
Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Yhdistyksen hallitus esittää syyskokoukselle, että uusi yhdistyksen puheenjohtaja aloittaa toimikautensa välittömästi kokouksen päätyttyä.
Kokouksessa ovat esitys- ja äänioikeutettuja ne yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet puolueen jäsenmaksun 3.10.2015 mennessä. Hallitus
pyytää niiltä ihmisiltä lyhyttä esittelyä, jotka haluavat asettua ehdolle syyskokouksessa valittaviin luottamustehtäviin, joita ovat yhdistyksen
puheenjohtaja, hallituksen jäsen ja
varajäsen, toiminnantarkastaja. Esittelyt laitetaan viikkoa ennen kokousta (10.10.) kaikkien nähtäville yhdistyksen kotisivuille ja ne ovat jaossa
kokouspaikalla. Esittelyt tulee lähettää osoitteeseen jarno.eerola@gmail.
com. Kokouksessa voi asettua ehdolle myös ilman esittelyn lähettämistä.
PAIMIO
Varsinais-Suomen Perusnaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 18.10. klo 14 Paimion Nesteellä, Ajurintie 1. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä välitilintarkastus. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 25.10.
klo 14 Kirkkotorin koulutuskeskuksen
isossa salissa, Asemakatu 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 25.10. klo 16 Hotelli Alban suuressa kabinetissa. Käsitellään sääntömääräisten asioiden
lisäksi strategian linjaukset ja kuukausikokouksen valtuustoasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 26.10. klo 18
Apuomenan järjestötiloissa, Suurlohjankatu 21-23. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Äänioikeus
kokouksessa on kaikilla paikallisyhdistyksen jäsenillä, jotka ovat suorittaneet yhdistyksen ja puolueen jäsenmaksun 15.9.2015 mennessä.
Tervetuloa!

PS

Piirit

UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin sääntömääräinen yleiskokous
(syyskokous) pidetään sunnuntaina
1.11. klo 15 Lohjan kaupungintalolla,
Karstuntie 4. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus.
Tervetuloa!
SATAKUNTA
Satakunnan Perussuomalaisten piirin
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 25.10. klo 13. Kokouspaikka Huittisten kaupungintalo. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
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PS
Näin kirjoitat
palstalle:

VAPAA SANA
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi

WRLPLWXV#SHUXVVXRPDODLVHWˉ

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia.
Lähetä mielipiteesi osoitteella:
toimitus@perussuomalaiset.ﬁ tai
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Afrikan pakolaisvirta on
hallitsematonta maahanmuuttoa
POHJOISAFRIKAN arabikeväästä liikkeelle lähteneet väkivaltaisuudet ja hallitsemattomaksi pakolaisvirraksi
muuttunut maahanmuutto EUalueelle tulevat aiheuttamaan
suuria kustannuksia ja ongelmia EU:n alueella.
Eurooppaa rasittava ratkaisematon suuri nuorisotyöttömyys
kasvaa. Tämä koskee myös Suomea ja hallitusohjelman tavoitteet työttömyyskustannusten
alentamiseksi kokevat suuren
kolauksen. Suomalaiselle nuorelle tulee lisäkilpailua työmarkkinoilla, mikä pitkittää työttömyyttä ja lisää ongelmia.
Miten käy kustannusten? Ne
nousevat merkittävästi ja velkarahalla pönkitetty talous nollakasvulla tietää lisää vyönkiristyksiä sekä verojen ja maksujen
korotuksia.
Kauniit ajatukset rajattomasta maahanmuuttajien sijoittamisesta ja auttamisesta verovaroin ei voi olla oikein, eivätkä
tasapuolisia suomalaisille nuorisotyöttömille tai suomalaisille, jotka joutuvat sosiaaliavun

kautta rahoittamaan elämäänsä.
Tällä hetkellä maahamme tulee ”pakolaisia”, jotka rahoittavat maahanmuuton suurella
rahalla. He käyttävät rahaa rikollisten järjestämiin kuljetuksiin enemmän kuin työtön, takuueläkeläinen tai pienyrittäjä
saa tuloja vuodessa. Korkeintaan puolet pakolaisista saa turvapaikan maassamme, mutta
kustannukset joudumme maksamaan kaikista - ja vielä matkalipun takaisin. Maahanmuuttajista 75 % on nuoria miehiä,
joista ainakin osa pyrkii tuomaan myös sukunsa maahamme.
Joissakin puheenvuoroissa on
tullut esille, että maahanmuuttajat ovat Suomelle mahdollisuus. Varmasti 50 000 tulijasta
osa työllistyy ja sopeutuu maahamme, mutta tilastojen mukaan afrikkalaisista maahanmuuttajista jopa 80 % elää vielä
viiden vuoden jälkeenkin työttömänä ja yhteiskunnan tukien varassa.
Poliisille ja suojelupoliisille

hallitsematon maahanmuutto
aiheuttaa päänvaivaa ja nostaa
väkivallan riskiä. Myös yhteenottojen riski valtaväestöön kasvaa. Hallitsematon maahanmuutto tulee saada hallituksi
maahanmuutoksi, jossa Suomi määrittelee vapaaehtoisesti maahanmuuttajien määrän
ja jossa työperäinen maahanmuutto käsitellään tarpeen mukaan.
Saksa työvoimaa tarvitsevana
maana on ollut avoin maahanmuutolle, mutta nyt sekin laittoi kontrollin rajoillensa. Suomenkin olisi mentävä samaan
käytäntöön. En ole maahanmuuttovastainen, sillä olen ollut kotouttamassa vähintään
kymmentä maahanmuuttajaa
hyvin tuloksin. Kuitenkin vain
vähemmistö oppii kielen ja kotoutuu tai saa työpaikan. Kaikki
tämä vaatii työnantajalta aikaa
ja kärsivällisyyttä sekä kielitaitoa ilman yhteiskunnan tukea.
Raimo Heinänen (pj.)
Perussuomalaisten
Etelä-Savon piiri

Kansainvaellus Suomeen
MISSÄ ovat nyt ne viranomaiset, joiden pitäisi puuttua tähän luonnottomaan
paperittomien muukalaisten ryntäykseen maahamme?
Vaikka muukalaisia sijoitettaisiin kirkkoihin, kappeleihin,
urheiluhalleihin ja heille rakennettaisiin uusia tiloja, niin
loppua ei tulisi.
Täytyyhän meidän ymmärtää, että Afrikassa on miljoonia ja miljoonia elintasoa etsiviä, jotka pyrkivät Eurooppaan.
Nyt on otettava kovemmat
keinot käyttöön. Rajat on vähintään suljettava ja tähän on
otettava armeija avuksi. Jo tän-
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ne tulleet pitäisi palauttaa. Nyt
ei kannata olla sinisilmäisiä.
Meillä on nyt oma elämä kysymyksessä.
Suomella ei ole varaa eikä
velvollisuutta toimia koko
maailman sosiaalitoimistona.
Meillä on satojatuhansia omia
työttömiä. Siinä meillä on elättämistä – ja vielä pitäisi elättää
tuhansia tuntemattomia muukalaisia. Eihän siinä ole mitään
järkeä, eikä siihen ole mahdollisuutta.
Mitä tarkoittaa se, että tänne
on pyrkimässä suuret joukot
asekuntoisia nuoria miehiä?
Eikö heidän pitäisi olla puolus-

tamassa isänmaataan? Meidän
ei pidä antaa itsenäisyyttämme suvaitsevaisuudelle.
Suomesta löytyy ainakin yksi
sellainen rohkea kunta, joka
on ymmärtänyt oikealla tavalla
tämän luonnottoman muukalaistilanteen. Se kunta on Keuruu, joka sulki ovensa turvapaikanhakijoilta. Siinä on hyvä
malli toisille.
Odotan, milloin tulevat esiin
todelliset, miehiset miehet,
jotka pelastavat Suomen vapauden ja suomalaisuuden.
Veikko K. Puhakka
sotaveteraani, tutkija
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Euroero selvitettävä
SUOMEN hallitus on lähtenyt kuromaan kiinni mittavaa
10 miljardin kestävyysvajetta. Hyssyttelyn ja laput silmillä tapahtuvan velanoton aika
on viimeinkin ohi. Jatkuva velaksi eläminen edellisen hallituksen aikana on aiheuttanut
meille suomalaisille harhan
hyvinvointiyhteiskunnasta.
Todellisuudessa meillä ei ole
ollut enää vuosiin varaa niihin palveluihin, joita kansalaisille on tarjottu. Kreikan tieltä on mahdollista päästä vain
ottamalla pää pensaasta.
Yhteiskuntasopimuksen
kaaduttua kahdesti hallitus
on turvautunut niihin konsteihin, jotka sillä on käytettävissään. Vasta julkaistujen
leikkausten vaikutukset tuntuvat vuositasolla satoina ja
tuhansina euroina monen
työntekijän lompakossa. Leikkausten vaikutukset olisi voitu jakaa tasaisemmin ja oikeudenmukaisemmin, mikäli
yhteiskuntasopimus olisi saatu syntymään. Nyt talkoista
tuli monelle pakkopullaa.
Suomi on pahassa kriisissä. Rauhanaikaisista heikoista
kausista käsillä oleva lama on
sitkein 150 vuoteen (Taloussanomat 13.9.). Suomi on selvinnyt useasta lamasta oman
valuuttapolitiikan keinoin.
Nyt se ei ole mahdollista, sillä omaa valuuttaa ei enää ole.
Se näkyy hallituksen keinovalikoimassa.
Paikkaa, jossa omista asioista ei saa päättää, kutsutaan
vankilaksi. Omassa kuplassamme voimme ehkä kuvitella olevamme vapaita, mutta
todellisuus on toinen. Eurosta on tullut Suomelle vankila,
jonne olemme sulkeneet itsemme vapaaehtoisesti. Herää kysymys, kannattaisiko
vankilasta ennemmin lähteä
kuin jäädä?
Sen lisäksi, ettemme voi el-

vyttää vientiä valuutan arvoon vaikuttamalla, emme
myöskään voi vaikuttaa siihen, kenelle rahojamme lainaamme. Tämä kansallista
päätösvaltaa polkeva avoin
vekseli löytyy Euroopan vakausmekanismista EVM:sta. Asia
kävi selväksi Kreikan kolmannesta tukipaketista päätettäessä. Suomen 1,8 %:n äänivalta vakausmekanismissa ei
olisi hätätilamenettelyssä riittänyt vastustamaan Kreikan
tukemista niillä varoilla, jotka
edellinen hallitus oli vakausmekanismiin sijoittanut.
Kun Suomessa vihdoin on
hallitus, joka ei kannata Suomen vastuiden kasvattamista,
on päätäntävaltamme Kreikan rahoittamisesta ulkoistettu muille euromaille. Eurossa Suomi on kuin kaarnavene
koskessa. Sen seurauksena
Suomen Kreikka-vastuut ovat
yli 7 miljardia euroa. Euroon
kuulumattomana Ruotsin ei
ole tarvinnut osallistua EU:n
perussopimuksen vastaisiin
talkoisiin äyrilläkään.
Nykyinen hallitus on lähtenyt selvittämään mm. maahanmuuton kustannuksia. Se
tekee päätöksiä, kun edellinen ei kyennyt. Kiviä käännetään, mutta euro seisoo
tiukasti paikallaan. Sen kääntämisen aika on nyt.
Euron vaikutus laman pitkittäjänä ja demokratian rapauttajana on ilmeinen. On syytä
käynnistää viipymättä selvitys euroon kuulumisen järkevyydestä ja eurosta eroamisen vaikutuksista. Ilman
tietoa ei ole vaihtoehtoja, ja
ilman vaihtoehtoja olemme
vain se kaarnavene, jota ohjaa joku muu kuin me itse.
Henna Kupsala
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siikajoki

Eläkevarallisuuden tuhlaukseen
on puututtava
SUOMEN työeläkejärjestelmä
on kansainvälisesti arvostettu,
mutta eläkeläiset sitä kuitenkin aiheellisesti kritisoivat. Työeläkevarallisuus on jatkuvasti
noussut ja on nyt 185 miljardia
euroa. Siitä voi päätellä, että
meklarit osaavat hommansa.
On kuitenkin esitetty myös
kritiikkiä työeläkelaitosten rahastojen eläkkeisiin kerättyjen
varojen takaisinmaksusta asiakasyrityksille, ei siis eläkeläisille. Monien mielestä työhyvinvointirahojen käyttäminen
asiakashankinnan keinona ei
ole tehokasta yhteisten työeläkevarojen käyttöä. Yritysten
pitäisi itse kustantaa työhyvinvoinnin kustannukset, niin
kuin monet niistä tekevätkin.

Varma lupasi tai maksoi asiakkailleen, siis yrityksille jotka
hoitavat heidän kauttaan työeläkemaksuliikenteen, työhyvinvointirahaa vuonna 2014
yli 31 miljoonaa euroa ja Ilmarinen 25 miljoonaa euroa.
Varman hyvinvointirahoitus kolminkertaistui ja Ilmarisen kaksinkertaistui edelliseen
vuoteen verrattuna (31.6.2015
HS.).
Finanssivalvonta on puuttunut tähän eläkevarallisuutta heikentävään menettelyyn
vuonna 2013. Kotitalousjärjelläkin ymmärtää, ettei omituinen työhyvinvoinnin tukeminen eläkevaroin lisää todellista
kilpailua tai paranna eläkeyhtiöiden tuottavuutta. Sen sijaan

se heikentää eläketurvaa ja on
moraalitonta.
Sosiaali- ja terveysministeriö
ilmoittikin viime vuonna, että
se aikoo luoda selvät säännöt
siitä, miten eläkeyhtiöt saavat käyttää työhyvinvointiin
kerättyjä rahoja kilpaillessaan
asiakkaista. Todellinen kilpailutilanne syntyy, jos eläkeyhtiöt tehostavat omaa toimintaansa. Uuden hallituksen on
kolmikannassa syytä olla aktiivinen ja puuttua tähän epäkohtaan.
Esko Järvenpää
eläkeläinen,
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Jämsä

Geeniperimää Kalliossa
MINÄ kannatan monikulttuurisuutta. Yhtenä perusteena maahanmuutolle on esitetty, että
me olemme syrjäisessä Suomessa jo niin sisäsiittoisia, että
maatamme uhkaa geneettinen
vajaaälyisyys, joka saattaa siirtyä vaalien tuloksena päättäjiemme eliittiin. Siksi on hyvä,
jos saamme geenivalikoimaamme uutta ainesta.
Tähän yhteiseen huoleen
on herätty nyt myös Kalliossa. Olemme huolissamme siitä,
että Kalliossa varsinkin miehinen geenikanta on pääsemässä pahasti rappeutumaan. Haluamme tänne lisää nuoria,
koulutettuja ja varsinkin työssä
käyviä naisia. Apu löytyikin läheltä, mutta miten houkutella
töölöläisiä geenejä tänne? Töölössä kun on jo kaikki, mitä normaali ihminen kaipaa.
Naisiin ovat tunnetusti tehonneet erilaiset miehiset tuoksut, joilla urokset houkuttelevat naaraita luokseen. Niinpä
jo viime kesänä aloimme ahkerasti kiertää Kallion kujanteita.
Ruiskimme sinne tänne erilaisia
nestepitoisia hajusteita. Kellä oli
antaa miehisen myskinen virtsanäyte, joku toinen taas löräyt-

ti mehevän oksennuksen aamutuimaan keskelle jalkakäytävää.
Siitä lokki sen sitten hotkaisi aamupalakseen ja lennähti Töölöntorille kalliolaista lemmenkutsua levittämään.
Varmuuden vuoksi olemme käyneet levittämässä myös
kahdeksikon ratikkaan tuoksuja. Sehän kulkee Kalliosta Töölön läpi aina Ruoholahteen. Kalliolainen tyrmäystippa onkin
jo käsite: pierun, vanhan alkoholin ja tupakan yhteissekoitus
saa sekoamaan niin naisen kuin
miehenkin.
Ja niin alkoi Kallion kujanteilla
kujerrus. Löytyi jos jonkinmoista kujasieppoa ja kaukomaan
kyyhkyläistä. Varpusetkin vihertyivät kateudesta kun naisaalto
- tosin vielä kovin tummahipiäinen - kansoitti Kallion liikehuoneistot. Meidän kalliolaisten
miesten silmissä siinsivät kuitenkin yhä vain ne sinisilmäiset
ja vaaleahiuksiset töölöttäret.
Kallion työssäkäyvät vakioasukkaat ovat myös päässeet
maailmankartalle jo ennen immoslaista apua. Amerikan laitumilla ruokailevat sonnit kun
ovat antibioottihormonien takia jo niin seonneet, että tappe-

levat alinomaan. Ne ovat unohtaneet päätyönsä: syödä, juoda
ja lihota.
Tiedemiehet löysivät ongelmaan ratkaisun geeniteknologian avulla. Ja tarvittava geeni
löytyi juuri sisäsiittoisesta Kalliosta. Tänne on mutaatioiden
myötä päässyt kehittymään aivan erityinen rauhallisuuden
geeni. Henkilö, joka sitä kantaa, ei reagoi agressiivisesti juuri mihinkään - hyvä jos ylipäätään reagoi.
Kun tämä geeni siirrostettiin
amerikkalaisten syöttösonnien perimään, niin kaikki muuttui. Nyt sonnit syövät ja juovat
ja lihottavat itse itsensä jo ennen aikojaan. Sisäsiistejä niistä
ei kuitenkaan saatu. Teurasautosta lahtipenkkiin kävely kuitenkin vielä onnistuu.
Geeniperimä - sillä lyödään
heti kun voidaan. Asia herättää
niin suuria intohimoja, että sitä
varten on käyty sotiakin, taisteluista puhumattakaan. Tahtoo
siinä kansantalouskin jäädä jalkoihin. Mutta onhan kesää vielä
jäljellä. Antakaamme siis kaikkien geenien kiertää.
Ari Maarnela

Pakolaisongelma
kärjistyy Euroopassa
EUROOPPA elää tällä hetkellä
hallitsemattoman pakolaisongelman keskellä. Pakolaisleireillä Välimeren yli tulleet pakolaiset sanovat pakenevansa
pelkkää sotaa. He ovat turvassa myös sodattomassa Unkarissa, mutta se ei kelpaa loppusijoituspaikaksi, koska se
on pakolaisten mielestä liian
köyhä maa.
Pakolaisleireillä mellakoidaan ja kapinoidaan viranomaisten kielloista huolimatta ja lopulta paetaan, koska
pitää päästä toivemaahan.
Suurin osa pakolaisista on terveitä nuoria miehiä. Missä
ovat todellista turvaa tarvitsevat ikäihmiset sekä naispuoliset henkilöt? Tämä yhtälö todistaa sen, ettei heidän ole
edes tarkoitus sitoutua eikä
sopeutua minkään maan tapoihin vaan etsiä pelkkää ilmaista luksuselämää.
Pääministeri Juha Sipilä aikoo luovuttaa tyhjäksi jäävän Kempeleen asuntonsa
pakolaisten käyttöön. Miksi asuntoon päästetään vain
tarkoin priorisoitu parhaimmisto, eikä tulijoita valita umpimähkäisesti? Kirjailija Jari
Tervon mukaan tämä ei ole
taloudellinen haaste, eivätkä

vastaanottokeskukset maksa
kunnalle sentin senttiä. Valtio
hoitaa kulut ja kaiken lisäksi
tulee työpaikkoja (Pressiklubi
4.9.2015). Valtion verovarathan kerätään suoraan kansalaisten taskuista. Vain murtoosa pakolaisista palaa takaisin
kotimaahansa ja valtion tuki
on määräaikainen. Pakolaisten loppusijoituksen jälkeen
kustannukset jäävät siten pysyvästi kuntien maksettavaksi
valtion tukirahojen jälkeen.
Suomen pakolaisongelma
elää jo äärirajoillansa, kun tulijoiden määrä on tuplattu jo
30 000 pakolaiseen. Määrä on
jo kokonaisen kaupungin kokoinen. Suomalaiset ovat jo
huolissaan omasta turvallisuudestaan. Myös peruspalvelut tulisi jakaa pakolaisten
kesken. Kaikkien kuntien resurssit eivät yksinkertaisesti riitä tällaiseen toimintaan.
Avustuksen määrä tulisi määritellä juuri kuntien toiminnan
resurssien mukaisesti, eikä
hallituksen sanelupolitiikalla. Vastuu pitää määrätä myös
rikkaille kunnille.
Esa Puuskari
Kouvola

Kilpikonnat elävät pitkään,
mutta eivät ikuisesti
KUN on eri mieltä valtaväestön
mielipiteiden ja tiedon suhteen,
silloin ihminen tuntee itsensä pieneksi ja yksinäiseksi. On
haasteellista ajaa asioita marginaaliryhmässä. Ainoa asia, joka
kantaa eteenpäin on se, että
tietää olevansa oikeassa.
Perussuomalaisen ideologian vahvistaminen tarvitsee vankan kivijalan. Vastoinkäymiset
ja epäonnistumiset antavat voimaa yhä kovempiin koitoksiin.
Sankaripuolue eli perussuomalaiset eroaa tavallisista puolueista poikkeuksellisten kykyjensä, rohkeiden ihmisten vuoksi.
Vanhat puolueet ovat olleet viimeiset 10 vuotta ”kilpikonnapuolustuksessa”. Kilpikonnat
elävät pitkään, mutta eivät ikuisesti.
Yleensä sankari edustaa hyvyyttä ja jaloutta, mutta sankarillakin voi olla jokin kohtalokas
heikkous. Suurin perussuomalaisten heikkous on se, että

puolue on puolueperheiden
kuopus, jota vanhat puolueet
tuuppivat ja tönivät. Vanhat
puolueet vähättelevät kuopustaan, mutta ajan saatossa tämäkin heikkous kääntyy vahvuudeksi nokkeluuden ja muiden
ominaisuuksien ansiosta. Puolue kasvaa vielä vahvemmaksi
sankaripuolueeksi.
Vielä 2011 eduskuntavaalien
jälkeen perussuomalaiset olivat myytti suurelle osaa kansaa. Neljä vuotta oppositiossa
ohjasi puolueen sankarin tielle. Puolue nousi 2015 eduskuntavaaleilla hallitukseen voittajana ja viisastuneena. Tulevaisuus
on haasteellinen ja vaatii paitsi
puolueelta, myös koko kansalta
valtavia ponnistuksia. Yhdessä
tekeminen luo edellytykset yhteiseen hyvään ja antaa toivoa
tulevaisuuteen.
Johanna Aarnio-Keinänen (pj.)
Tornion Perussuomalaiset
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KUVAT LEHTIKUVA
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Presidentin puhetta odotellessa
UUSI vuosi 2013: rähinöintiä,
mellakoita, Jutila-naamioita,
mellakkapoliiseja – ja parempiosaisten tanssiaiset Tampere-talossa.
Helsinki 2015: lapsiperheitä, eläkeläisiä, vammaisia, työttömiä, työläisiä ja älymystöä
marssimassa ilman poliittisia
tunnuksia tai naamioita. Huoli on kova vähempiosaisten toimeentulosta, eikä kukaan tanssi tällä kertaa.
Lipposen taitettu indeksi (v.
1996) piti olla väliaikainen. Ensi
vuonna se on ollut voimassa
jo 20 vuotta. Köyhyysrajalla kituuttava eläkeläinen, jonka tulot olivat 1 189 euroa, sai edellisellä 0,39:n indeksikorotuksella
peräti 4,6 euroa lisää kuukausiansioihinsa.
Vuokrat tietenkin nousevat
joka vuosi. Sähkön hinta tuskin laskee, vaikka rakennettaisiin ydinvoimala Hanhikivelle
ja rakenteilla oleva Olkiluoto 3
saataisiin joskus valmiiksi. Sairastaminen on yhä kalliimpaa:
lääkäri-, sairaala- ja lääkemaksut nousevat alati. Köyhällä ei

Vastaanottokeskuskyselyjä

ta, nyt se taitaa olla enää 40 %.
Lastemme eläke tulee olemaan
tätä menoa vain 20 % saamistaan työtuloista muutaman
kymmenen vuoden kuluttua.
Presidentin puhetta odotellessa mietin, toistuvatko vuoden
1918 tapahtumat. Tällä kertaa
ei ole punaisia ja valkoisia - on
vain köyhiä!

ole kohta varaa sairastaa – ja
kansanterveys romahtaa.
Lipposen “yhteiskuntasopimuksella” eli taitetulla indeksillä
eläkeläiset ovat pitäneet maata pystyssä parinkymmenen
vuoden ajan. Heidän joukossaan on ollut monia, jotka taistelivat viime sodissa maamme
itsenäisyyden puolesta. Vuonna -96 nuorimmat heistä olivat
73-vuotiaita.
Joskus eläke oli 60 % palkas-

Arto J. Heinämäki
Tampere

Turvaa vai turvattomuutta?
SUOMEEN on odotettavissa
Maahanmuuttoviraston arvion mukaisesti tänä vuonna
jopa 40 000 turvapaikanhakijaa. Tämä globaali ja erityisesti EU-alueelle vaikuttava
muuttoliike johtaa alkunsa
suurvaltojen oman edun tavoittelusta ja vastuunpakoilusta sekä kylmän sodan etupiirijaon jatkumisesta toisin
keinoin.
Toistaiseksi kansainvälinen johtajuus tämän inhimillisen hädän ratkaisemiseksi puuttuu. EU on tarjonnut
ratkaisuksi omien perussopimuksiensa noudattamatta jättämistä (Dublin,
Schengen), joka on johtanut
hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen. Jotkin EU-maat
ovat ottaneet rajavalvonnan
käyttöönsä, olisiko Suomenkin aika tehdä niin?
Suomen pitäisi kohdistaa
nykyisentasoisen kehitysapunsa lähtömaihin ja niiden lähialuille, joissa sillä olisi todella vaikutusta. Lisäksi mikäli
Suomi todella aikoo kantaa
vastuuta asiasta, tulisi meidän auttaa niitä keillä todella on hätä, eli lapsia ja nuoria
äitejä. Katsoisimme, että Suomen tulisi keskittyä erityisesti
orpojen lapsien tukemiseen.
Heidän on lisäksi helpompi
kotoutua ja tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.
Olemme huolestuneita ny-
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kyisestä kehityksestä, joka mielestämme sotii perustuslaissa
määriteltyä kuntien itsehallintoa vastaan. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että se
voi perustaa vastaanottokeskuksia kuntien alueelle, kuntia tai kuntalaisia kuulematta.
Tilanne on täysin kestämätön
ja voi johtaa useissa kunnissa
jyrkkään vastakkainasetteluun
kuntalaisten, viranomaisten ja
turvapaikanhakijoiden välillä.
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin hallitus tiedostaa
ihmisten hädän, mutta erityisesti kriisiaikoina on suomalainen perintö, että hyvää hallintotapaa ja lakeja noudatetaan.
Mielestämme kansalaisten perusturvallisuus ja yhteiskuntarauha uhkaavat järkkyä tavalla,
jota maassamme ei ole nähty
vuosikymmeniin.
Nähdäksemme ongelman

ratkaisussa on ajauduttu väärille urille, resursoimalla turvapaikanhakijoiden haastatteluiden ja taustojen selvittämisen
sijaan uusien keskusten perustamiseen. Tärkeintä olisi, että
turvapaikanhakijoiden asiat
selvitetään nopeutetusti, jolloin todelliset avuntarvitsijat
saadaan seulottua mahdollisten elintasopakolaisten joukosta.
Vaadimme, että eduskunta puuttuu asiaan välittömästi
syysistuntokauden alkajaisiksi,
jotta uhkaavasti hallitsemattomaksi etenevä tilanne ei kärjistyisi enää nykyisestään, mikä ei
olisi kenenkään etu.
Pekka M. Sinisalo (pj.)
Perussuomalaisten
Uudenmaan piiri
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LIEDOSTAKIN on jo kyselty mahdollista sijoituspaikkaa
ja tiloja. Yksi vertaus: televisiossa eräs ylpeä kunnanjohtaja kertoi keskuksen tuoneen
kuntaansa 13 työpaikkaa, muttei huomannut samalla kertoa,
että kunta sai 350 pitkäaikaistyötöntä.
Tämän vuoden alusta yli 300
päivää työttömänä olevasta
kunta joutuu maksamaan valtiolle korvausta 50 %. Yli 1 000
päivää 70 % + muut lisävelvoit-

teet kuten koulutuksen, terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaaliset avustukset, tulkkauksen
ym. velvoitteet.
Toivottavasti oman kuntamme päättäjät ovat viisaampia!
Kunnan tonttien ja asuntojen
myynti voisi myös hankaloitua.
Kuntamme ei kuuluisi enää
rauhallisiin ja turvallisiin asuinympäristöihin.
Simo Satto (ps.)
Lieto

Jos eivät perussuomalaiset, niin ketkä?
KÄYTIMME 15 vuotta puhumiseen siitä, miten Suomen
asiat on hoidettava ja olemme
olleet oikeassa monessa maallemme tärkeässä asiassa, kun
hallitusten tekemistä päätöksistä on tullut lasku suomalaisille. Kuuntelemalla meitä jo
edeltävillä eduskuntakausilla
olisi Suomen tilanne nykyistä
tasapainoisempi.
Kevään vaaleissa äänestäjät
antoivat politiikallemme vahvan mandaatin ja tilauksen
siirtyä puheista tekoihin. Hallituspaikka on monelta kantilta tärkeä, ja ongelmallinen.
Ei enää salattua tekstiä sopimuspapereissa tai kähmintää kabineteissa, mutta kaikkea ajamaamme emme saa
läpi. Hallitusohjelma on yhteenveto kolmen puolueen
tavoitteista. Kun jotain haluaa saada, on jostain muusta
luovuttava. Keskustan ja perussuomalaisten politiikka on
monin osin samansuuntaista,
mutta kokoomuksen suhteen
on enemmän nieltävää, kuten myös heillä kahden muun
ryhmän kanssa.
Moni puolueveli ja -sisar olisi pitänyt meidät edelleen oppositiossa ja ohjelmalinjausten koventuessa myös halu
hallituskelkasta hyppäämiseen on lisääntynyt, mutta
mikä olisi toimintakykyinen
vaihtoehto nykyiselle hallitukselle?
Kataisen hallitus koottiin
kuudesta ääripään puolueesta, jonka yhteisenä nimittä-

jänä oli vain perussuomalaisten pelko ja politiikkamme
vaikuttavuuden jarruttaminen. Kataisen hallitus, jota
Stubb joutui jatkamaan, ei
saanut mitään positiivista aikaan. Muistamme kaikki edellisten hallitusten ministerien
vakuuttelut siitä, miten hyvää
bisnestä tukipaketit Suomelle ovat. Eivät olleet, todellakaan. Jos perussuomalaiset eivät olisi hallituksessa nyt, niin
mikä muuttuisi, kun vasemmistoliitto ja vihreät ovat jo
osoittaneet pakenevansa vastuusta, kun vastuunkantoa
tarvitaan ja SDP on sisäisessä
kaaoksessaan kykenemätön
päätöksentekoon?
Hallituksen päätökset tuntuvat, mutta yhteiskuntasopimuksen kaaduttua vasemmistopuolueiden poliittiseen
pullisteluun, on tehtävä sitä,
mistä päätöksenteossa on kysymys. Emme voi jälleen hukata neljää vuotta.
Perussuomalaiset on veistetty toisenlaisesta puusta. Me
tiedämme, että aiempien hallitusten linjalla emme saa erilaista tulosta, ja ilman omaa
suunnitelmaa olemme vain
osa muiden suunnitelmaa, ja
se ei toimi. Tiedämme, että käpykaartilaisuuspolitiikalla ei
Suomea rakenneta. Perussuomalaisena ja vuorotyötä tekevänä lähihoitajana annan tukeni hallituksen linjauksille.
Mikki Nieminen (ps.)
Lohja

Eläinkuntaa tarkkailemalla
voi viisastua?
JOKIN aika sitten soitin srilankalaiselle ystävälleni Kandyyn.
Keskustelimme myös Kreikan
lainoista. Hän sanoi: ”Meillä kun
juksaa, niin sanotaan, että älä
puhu kreikkaa”. Jo antiikin aikoina käsite ”kreikkalainen laina” tarkoitti maksamatonta velkaa.
On historian ironiaa, että
kreikkalainen Aisopos muinaisessa eläinsadussaan muurahaisesta ja heinäsirkasta opettavaisesti kertoi taloudellisesta
vastuuttomuudesta; ahkera
muurahainen varastoi ruokaansa myös talveksi. Heinäsirkka
ilkkuen hyppeli ja soitteli vain
viuluaan. Kunnes sen tuli vilu
ja nälkä.
Ennen EMU-rahaliiton aikaa
eri maissa ”muurahaiset” keräsivät omaisuutta pahan päivän
varalle. Ne jotka eivät niin toimineet, nurkuivat epäoikeudenmukaisuutta. Joskus siitä
seurasi vallankumous tai sittemmin inflaatio ja devalvaatio.
Päästiinpähän ainakin kuiville.
Devalvointi ei ole enää mahdollista. Nyt lainataan. Toistuvasti joudumme toteamaan,
että kansallista energiaamme
imevät ne tahot, jotka ottavat
lainaa lainan päälle. Nykyään
meistä suomalaisista tuntuu,
että hyvinvointimme tueksi
luomiamme turvaverkkoja syövät muualta tulleet ”heinäsirkat”. Valkosipulivyöhykkeen
elämäntyyliä rahoitetaan meidänkin euroilla.
Kreikan lainafiaskosta hyötyvät eniten lainoja myöntävät
pankit. Ne ovat joka EMU-maassa suurimmat veroparatiisien
hyväksikäyttäjät. Lainaajat ohjeistavat valtioita ja pakottavat
noudattamaan sopeuttamisohjelmia. Niiden talousajattelulla ohjaillaan velallismai-

den yhteiskuntapolitiikkaa. Mitä
EMU:ssa tarkoittavat itsenäisyys
ja demokratia? Kohta saattaa
yhteiskuntarauha vaarantua? Itsenäisillä valtioilla tulee olla itsenäinen talouspolitiikka.
Kreikalla ja meillä taloudellinen yhtälö on kinkkinen; suuret velat ja krooninen lainantarve. Samaan aikaan pitäisi
lyhentää valtionlainoja, talouden tulisi elpyä, vero- ja palkkatulojen kasvaa sekä kustannusten, sosiaalitukien, eläkkeiden
ja sairaanhoitokulujen laskea.
Virkamiehiäkin pitäisi irtisanoa
ja veroja korottaa. Nyt tuloerot
sen kun kasvavat. Eliitti voi pulskasti, mutta rahvaalla ei ole työtä. Se kurjistuu ja jupisee.
Talous ja liiketoiminta ovat irtaantuneet muusta yhteiskunnasta ja pääomat karttavat
veroja. Kun liiketoiminta, tuotteiden, palveluiden valmistus ja
immateriaalioikeudet hajaantuvat, niin kenelle kuuluvat verotulot? Millä kustannetaan
miljoonien Eurooppaan ryn-

täävien pakolaisten sosiaaliturva ja koulutus? Entä miten lukuisten lähialueemme sotien
jälleenrakennus rahoitetaan ilman verotuloja? Jos joku julistaa, että vapaat markkinavoimat ovat paras rohto sosiaalista
epätasa-arvoa vastaan, niin silloin uskon, että lisääntyvä autokanta estää kasvihuoneilmiön.
Afrikan pakolaisuus olisi vähäisempää, jos suuryhtiöt maksaisivat siellä veronsa. Nyt ne
toimivat ”siirtomaissaan” kuin
käet.
Rick Fox kertoi minulle omistamallaan safarilla Tansaniassa, miten ylvään urosleijonan
turkissa, kuonossa ja eri elimissä on satoja erilaisia punkkeja, matoja ja loisia. Mutta niin
on Suomen leijonassakin. Meillä on mm. satoja firmoja, jotka
eivät maksa veroja. On niitäkin,
jotka ovat matkustaneet 7 000
km päästäkseen osallisiksi suomalaisesta hyvinvoinnista, nostaakseen elintasoaan.
Veropohjan kuihtuminen uhkaa hyvinvointivaltioiden toimintaa. Sen estäminen maailmanlaajuisesti on paljon
tärkeämpää kuin Kalevalan eristäminen piikkilangoilla.
Harva ihminen ottaa riskejä
ja näkee vaivaa yhteisen hyvän
eteen. Kulutus, ahneus ja kateus repivät yhteiskuntaa. David
Cameron on sanonut: ”On aika
sijoittaa markkinat moraaliseen
viitekehykseen. Tehdä kannattavuudesta kestävää.” Ne, joilla on suurin siivu markkinoista,
manipuloivat nyt markkinoita.
Siksi talouselämä ja politiikka
tarvitsevat omat ärhäkät vahtikoiransa.
Mikael Miikkola
turkulainen veteraanipoliitikko
(ps.)

On aihetta lapsella kiittää
NÄIN syksyn tultua saamme sittenkin kaikkien ikävien uutisten keskellä kuitenkin
iloita kotimaamme Suomen
rikkaasta ja virkistävästä vuodenaikojen vaihtelusta, ja nyt
ennen kaikkea syksyn mukanaan tuomista runsaista antimista.
Koko alku- ja keskikesän säiden aiheuttamista huonoista kasvunäkymistä huolimatta
olemme sittenkin syyskesän kauniiden säiden ansiosta välttyneet katonäkymiltä
ja varsinkin puutarha- ja metsämarjojen sato on ollut runsaampaa kuin vuosiin.
Meidän jokaisen on hyvä
muistaa, että me elämme
maan antimista. Saamme siksi
kiitollisuudella ottaa vastaan
Taivaallisen Isämme antamana lahjana luonnon kasvattamat, jokapäiväisen ravintomme tarpeet. Turhaan emme
laula suuren säveltäjämesta-

rimme Jean Sibeliuksen säveltämässä virressä Luojamme
suurista teoista: “Hän säät ja ilmat säätää ja aallot tainnuttaa ja hyisen hallan häätää ja
viljan vartuttaa.” Ja nytkin vaikeanakin aikana meillä täysi syy yhtyä saman virren jatkoon: “Hän onneen meidät
ohjaa, myös aikaan vaikeaan.
Sen rakkauden pohjaa ken
pystyy koskaan tutkimaan.”
Mutta meidän ei tarvitse iloita ja kiittää yksin aineellisesta jokapäiväisestä ruuastamme ja toimeentulostamme,
vaan saamme myös tuntea
olevamme täysipainoisia aitoja ihmisiä, koska Jumalan lähetti oman Poikansa julistamaan evankeliumia köyhille,
saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä
saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan
Herran otollista vuotta. Näin
Vapahtajamme tuli, että meil-

lä olisi elämä ja yltäkylläisyys.
Tämän raamatunlauseen olen
saanut muistoksi omasta rippikoulustani, ja se on todella kannattelee koko elämäämme.
Niinpä saamme kiitää ja rukoilla Jumalaa, että saisimme olla juuri niitä ihmisiä,
jotka tarvitsevat apua ja voimaa elämäämme juuri häneltä Elämän Ruhtinaalta, jolla ainoana on antaa kaikkea
tarvitsemaamme. Ja voimme ruokammekin nauttia piispa Väinö Malmivaaran sanoin: “Kiitos, Herra, ravinnosta,
minkä joka päivä suot. Kiitos armon auringosta, jonka
loisteen meihin luot. Silti sydämemme huokaa joka päivä uudestaan: Milloin taivaan
juhlaruokaa päästät meidät
nauttimaan?”
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Happamia, sanoi
kettu pihlajanmarjoista
SDP:N puheenjohtaja Antti Rinne julisti puolueensa verkkosivuilla, että SDP käynnistää
syyskuun aikana työn, johon
kutsutaan kaikki halukkaat tahot rakentamaan yhteiskuntasopimusta. Kutsu koskee EK:n
ja palkansaajajärjestöjen lisäksi
mm. opiskelijoita, työttömiä ja
eläkeläisiä.
SDP oli hallituksessa vuosina 2003-2007, työministerinään Tarja Filatov. Vuoden 2005
eläkeuudistuksessa poistettiin pitkäaikaistyöttömiltä mahdollisuus jäädä työttömyyseläkkeelle 60-vuotiaana. Heille
alettiin jakaa lähes tuhannen
euron työllistymisseteleitä, joilla heidän piti houkutella yrityksiä palkkaamaan heidät 1-6
kuukaudeksi – siis pienemmin
kokonaiskustannuksin kuin vapailla markkinoilla olevia työnhakijoita.
Lipposen II hallituksen aikana oli rakennettu eläkeputki, joka innosti työnantajat irtisanomaan jopa 55–vuotiaita
työntekijöitään, koska heidän
tulevaisuutensa turvattiin lainsäädännöllä, joka takasi ansiosidonnaisen suuruisen toimeentulon eläkeikään asti. Tämän,
suunniteltavissa olevan uraputken maksajina ovat olleet suomalaiset veronmaksajat.
Eläkeputkeen pääsivät ennen
vuotta 1950 syntyneet, jotka
olivat täyttäneet 57 vuotta ennen kuin 500 päivää työttömänä tuli täyteen. Tämä käytäntö
jatkuu portaittain koskien myös
1950-luvulla syntyneitä. Rakennettiin siis järjestelmä, joka
määritteli maagisen ikärajan;
huonosti kävi ja käy jatkossakin
heille, jotka saavat pitkän työuran päätteeksi lopputilin vähän yli 50-vuotiaana eivätkä yrityksistään huolimatta työllisty.
SDP oli hallituksessa myös viime kaudella, jolloin toteutettiin
seuraava eläkeuudistus. Sillä
poistettiin mahdollisuus varhennettuun, 7 %:lla leikattuun
eläkkeeseen 62-vuotiailta. Tämä
uudistus tuli voimaan vuoden
2013 alusta ja iski 1953 ja sitä

myöhemmin syntyneisiin.
Otan konkreettisen esimerkin
pitkäaikaistyöttömästä, joka on
jo pudonnut työmarkkinatuelle.
Hän on työuransa aikana ehtinyt kartuttaa itselleen n. 30 000
euron vuotuisen eläkkeen. Varhennetun eläkkeen leikkaus olisi tarkoittanut n. 2 000 euron
vähennystä vuosituloihin. Varhennetun eläkkeen poistamisen myötä hänen ”työttömän
uraputkensa” piteni vuodella. Hän menetti n. 20 000 euron
nettotulon siis yhdeltä vuodelta, mikä kaikki oli poissa hänen
ostovoimastaan.
Valtio menetti saman verran:
Kela maksaa työmarkkinatukena ja mahdollisina muina tukina
vähintään 10 000 euroa tuolta
vuodelta ja verottaja menettää
toiset 10 000 euroa verotuloina.
Työtön menetti siis 20 000 euroa nettona ja veronmaksajille
koitui 20 000 euron tappio.
Mihin se raha katosi? Yksityisen eläkeyhtiön laariin, joka sijoittaa sen ulkomaille ja/tai
maksaa johtajilleen hulppeat
vuosibonukset. Harvemmin nimittäin kunnat tai valtio ovat
irtisanomisia harrastaneet ja
yksityiset yritykset ovat perinteisesti suosineet yksityisiä eläkekassoja, mm. Ilmarista.
Suomessa on yli kolmekymmentätuhatta yli 60-vuotiasta
pitkäaikaistyötöntä. Tuosta joukosta ei tarvitse löytyä kuin sata
esimerkkitapauksen mukaista pitkäaikaistyötöntä, niin heidän roikuttamisensa työttömän
uraputkessa maksaa valtiolle 2 miljoonaa euroa vuodessa ja yksityiset eläkeyhtiöt käärivät voitot.
Tällaisen tulonsiirtoautomaatin ja työttömiä eriarvoistavan
järjestelmän ovat ne hallitukset, missä SDP on ollut mukana,
saaneet aikaan.
Timo Soinia lainatakseni: Antti
Rinne, vaalit menivät jo.
Anneli Manninen
diplomi-insinööri
Seinäjoki

Pääministeri unohti leipäjonot
ja asunnottomat
SUOMEN pääministeri Juha
Sipilä kertoi Ylen Ykkösaamussa antavansa Kempeleenkotinsa turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten käyttöön.
On hienoa ja esimerkillistä, että pääministeri lahjoittaa varallisuuttaan hätää kärsivien käyttöön. Tutkija Mari
Niemen mielestä tämä on perussuomalaisille kiusallista.
Niemi ei ole kartalla syyttäessään, ettei perussuomalaisilla
ole valmiutta tekoihin. Tutkijan väite on erittäin kiusallista Niemelle itselleen, koska
perussuomalaisten ex-varapuhemies Anssi Joutsenlahti
lahjoitti kaikki eduskunta- ja

varapuhemiehenpalkkionsa
hoitotyöhön vastalauseena
ahneudelle.
Odotan Sipilän laupeudentyön jatkumista koskemaan
kaikkia hätääkärsiviä. Pääministerin pitäisi olla koko kansan pääministeri. Annettaisiinko myös leipäjonolaisille
syötävää ja asunnottomille
katto pään päälle, herra pääministeri?
Kiitos Anssi Joutsenlahdelle
esimerkillisestä toiminnasta!
Sanna Antikainen,
lähihoitaja,
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Outokumpu
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Maailmassa on sopimuksia
ja sitten on ”sopimuksia”
VÄLILLÄ sitä huomaa, että
maailmassa on sopimuksia ja
sitten on ”sopimuksia”. Otetaan nyt vaikka ns. Dublinin sopimus, jonka mukaan määrätään, että turvapaikkahakemus
käsitellään ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa. Sopimuksessa määrätään myös, mikä jäsenvaltio kulloinkin on vastuussa.
Periaatteessa turvapaikkahakemus käsitellään siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon turvapaikan
hakija on ensimmäisenä tullut.
Jos näin meneteltäisiin, Suomeen ei olisi kovin monta turvapaikanhakijaa tänäkään
vuonna tullut? Mutta jos-

tain syystä juuri tätä sopimusta ei nyt sitten noudateta. Sitten meillä on vaikkapa Ottawan
miinakieltosopimus, joka kieltää henkilömiinojen käytön,
valmistuksen, myynnin, varastoinnin ja kuljetuksen, ja sitä
taas kyllä orjallisesti noudatamme, vaikka nykyisessä maailmantilanteessa miinoille voi
taas kohta olla käyttöä.
Miksi näin? Miksi Dublinin sopimusta ei noudateta tai Ottawan sopimusta olla vastaavasti
noudattamatta?
Kim Lindblom
Helsinki

Yle mainostamaan Suomea
PITKIN kesää Ylen televisiokanavilla näytetyt, laadukkaat
Norjaa esittelevät ohjelmat
ovat herättäneet ihmettelemään, miksei Suomesta ole tehty vastaavalla tavalla suomalaista elämää, kulttuuria, historiaa
ja luontoa käsitteleviä ohjelmia.
Luontevin niitä tuottamaan olisi julkisella rahoituksella toimiva Yle, jolla on mittavat resurssit
ja muun muassa 25 paikallistoimitusta eri puolilla Suomea.
Kyse ei olisi mistään nurkkapatriotismista vaan monipuo-

lisesta ja positiivishenkisestä
oman maan esiin nostamisesta, sen historian ja olojen tuntemuksen syventämisestä. Ylen
julkisen palvelun ohjelmatoiminnanhan edellytetään muun
muassa säilyttävän kotimaista
kulttuuria ja edistävän kulttuurien vuorovaikutusta.
Suomea monipuolisesti esittävillä ohjelmilla olisi myös mahdollisuus tukea tällä hetkellä
alamaissa olevaa talouskehitystä. Eri puolilla maatamme on
esimerkiksi lukuisia näyttäviä

luontokohteita sekä kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia,
tapahtumia ja ihmisiä. Niiden
esittely kasvattaisi matkailua ja
toisi piristystä paikalliselle elinkeinoelämälle.
Ylen olisikin syytä herätä ja
lähteä voimallisesti mukaan
Suomen nostotalkoisiin.
Aarne Raevaara
kaupunginvaltuutettu
Tampere

Vihapuheesta suomalaisessa
keskustelussa
KUKAAN ei tunnu tarkkaan ottaen tietävän, mitä termi vihapuhe tarkoittaa. Lainsäädännöstä määritelmää ei löydy.
Vihaaminen on 2000-luvulla
levinnyt yleiseurooppalaiseksi mielenmaisemaksi. Konsensus, kuunteleminen ja kompromissi eivät ole muodissa.
Monet suorastaan riemuitsevat vastakkainasettelujen ajan
paluusta.
”Vihaamalla” saa ainakin julkisuutta, se on nähty. Mielipidekirjoittajista esimerkiksi europarlamentaarikko
Jussi Halla-aho usein leimataan vihapuhujaksi. Kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen
lista perussuomalaisia kohtaan esitetystä vihapuheen levittäjistä voidaan tulkita toisaalta vihapuheeksi, toisaalta
Hakkaraisen vastineena perussuomalaisista vihapuhetta
esittäneille. Viime vuosina rikosilmoituksia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on
ollut kymmenkunta vuodessa,
tuomittujen määrät ovat vaih-
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delleet yhden ja viiden henkilön välillä. Jumalanpilkka sinnittelee osana uskonrauhan
rikkomista säätelevää lainkohtaa, mistä suuri yleisö muistanee Hannu Salaman kirjan Juhannustanssit.
Suomen rikoslaissa vihapuhetta käsittelevät mm. rikoslain kohdat kiihottamisesta
kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta sekä
vihamotiivi yleisenä rangaistusten koventamisperusteena.
Ennen selkeä jako julkiseen ja
yksityiseen puheeseen on hämärtynyt. Lainsäädännön näkökulmasta yksityisessä sfäärissä saa sanoa mitä tahansa.
Nykyisin kaveripiiri kokoontuu
verkossa ja keskustelut ovat
toisinaan koko ihmiskunnan
luettavissa, someaikakaudella jokainen on media ja siten
juridisessa vastuussa kirjoittamastaan.
Keskustelupalstat ja lainmuutokset verkkopalveluiden
tarjoajan vastuusta ovat muuttaneet median toimintaym-

päristöä. Kilpa klikkauksista
ja mainosrahasta luo paineita laillisuuden rajoja hipovan
vihapuheen siteeraamiseen
ja jatkolevittämiseen. Poliittisiin toimijoihin kohdistuu vihakirjoittelua enemmän kuin
koskaan aikaisemmin. Osa kirjoittelusta on sinänsä viatonta ”vastustajan” arvostelemista
poliittisessa ”sodassa”, osassa taas ns. vihapuheen vastustajat itse syyllistyvät selkeästi vihapuheeseen leimaamalla
vastapuolen mielenilmaukset
esimerkiksi fasistisina.
Käsitteenä termi vihapuhe
kaipaisi täsmällisempää määritelmää, sillä nykykäytännön mukaan kaikki vähänkin
poikkipuolinen sanominen
tai kirjoittaminen leimataan
vihapuheeksi. Näin ollen vihapuheeksi ja rasistiksi leimaamisen avulla saadaan legitimoitua mitä kummallisempia
argumentteja oman kannan
ajamiseksi.
Jussi Y. Hyry
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Oikeusvaltio käy kalliiksi
EUMAANOSAN kunnianhimoinen idea nykyisenkaltaisesta oikeusvaltiosta “kaikilla herkuilla” alkaa käydä liian
kalliiksi rahoituspohjan kannalta. Kestävyysvajetta on ollut lähes joka EU-valtiossa
jo ennestäänkin ja nyt tämä
kansainvaellus ja sen rahoittaminen muuttaa tilannetta. Hyvä kysymys on, pysyykö
kansa mukana muutoksen reaaliajassa.
Pakolaisia pitää auttaa, se
on selvä, mutta mitä tämä
edellyttää kansalaisilta, olemmeko valmiita jakamaan
omastamme heidän hyväkseen? Nykyisten lakkopuheiden taustaa vasten ei siltä
näytä, saavutetuista eduista
ollaan pitämässä kiinni.
Lailla luodun oikeusvaltion
ideana oli saattaa lain tasolle

eli viranomaisia velvoittavaksi laaja kirjo TSS-oikeuksia, eli
taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet jokaiselle. Kansallisen oikeuden
päälle on säädetty vielä velvoittava EU-tason normisto,
johon viime kädessä voi vedota omien oikeuksien puolesta. Velvoittavaa lakia säädettäessä ei mietitty sen
rahoitusta muuten, kuin että
valtiovallan tehtävä on löytää
niihin rahoitus. Kun ns. huoltosuhde tulee heikkenemään,
olisi maahan tarvittu kattava
yhteiskuntasopimus.
Rahoituksen suhteen EU-oikeusvaltio koskee maanosaa,
talous- ja elinkeinoelämä toimii globaalisti.
Seppo Passinen
Lapua

Huomioita
hallitusohjelmasta
ASIAT asioina, vaikka hallituksessa olisi kuka hyvänsä - ja
omiahan pitäisi aina rohjeta
neuvoa.
Ehkäpä hallituksessa näkyy
sittenkin liikaa Sipilän porvarillinen tausta ja poliittinen kokemattomuus; erotusta ei kiristetä, sosiaalisia tulonsiirtoja
leikataan ja ammattiliitot ovat
syyllinen numero yksi Suomen
vaikeuksiin.
Sotekin on keskustan pakkomielle, joka lopettaa perinteisen suomalaisen kuntajärjestelmän ja luo maahan uuden
vallan ja byrokratiatason, joka
luo pikemminkin uusia kustannuksia ja sekoittaa nykyis-

tä, kutakuinkin toimivaa lähidemokratiaan perustuvaa
järjestelmää.
Sosiaalisia ja hallinnollisia uudistuksia tehdään vuosikymmeniksi eteenpäin, joten ehkä
sittenkin pitäisi olla sivuseikka, kuka kulloinkin pääsi tai joutui hallitukseen. Pikemminkin
pitäisi tarkastella asioita asioina, kuunnella ja päästää esille myös epäileviä ääniä, joista ei
varmaankaan ole itse kullekaan
mitään poliittista hyötyä, mutta
jotka on sanottava. Sitä vartenhan täällä ollaan.
Juha Antinkaapo
Tervola

Kestävä ratkaisu
pakolaisongelmaan
EUROOPASSA pakolaisongelmaa yritetään selvittää tunteeseen vetoavien keinojen
pohjalta, eikä mietitä, mihin
lopputulokseen ne johtavat.
Seuraavassa on esitetty muutamia näkökulmia, jotka kannattaa ottaa huomioon, kun
etsitään kestävää ratkaisua
pakolaiskysymykseen.
Aikoinaan kun Suomessa oli
levottomat ajat, nuoret miehet lähtivät turvaamaan yhteiskuntarauhaa ja lapset lähetettiin turvaan Ruotsiin.
Nykyään monissa maissa tehdään päinvastoin, nuoret miehet lähetetään turvaan, mutta
lapset, sairaat sekä vanhukset
jätetään rikollisten jalkoihin.
EU tukee tällaista kehitystä, koska se tarjoaa tänne laittomasti tulleille ihmisille turvapaikan. Mitä paremmat
olot me heille tarjoamme, sitä
enemmän heitä on tulossa,
koska maailmassa on ainakin
130 miljoonaa pakolaista ja 1
000 miljoonaa rutiköyhää ihmistä. Monikulttuurisuus on
yhteiskunnan rikkaus, mutta
hallitsemattomat kansainvaellukset aiheuttavat sekasortoa.
Pakolaiskeskustelussa rasismi-sanan merkitys on käännetty päälaelleen. Kaikkien ihmisten väliseen tasa-arvoon
uskova ihminen leimataan rasistiksi, jos hän vaatii, että
sama laki ja käyttäytymisnormit pätevät kantaväestöön ja
vähemmistöihin. Rasismia ei
ole vaatia myös suomalaisille asunnottomille katto pään
päälle, jos näin tehdään myös
pakolaisille.
Todellista rasismia edustavat ne ryhmät ja uskonlahkot,
jotka mittaavat ihmisen arvoa

sukupuolen, rodun tai uskonnon perusteella. Tämä johtaa
vääräuskoisten tappamiseen,
raakoihin rituaaleihin ja loputtomaan koston kierteeseen.
Tällainen yhteiskunta toimii
ainoastaan vahvan diktatuurin alaisuudessa, sillä demokratiaa ei ole olemassa ilman
ihmisten välistä tasa-arvoa ja
todellista sanan- ja uskonnonvapautta.
Tämän politiikan lopputulokset ovat nähtävissä monissa Lähi-idän valtioissa. Äärijärjestöt ovat valmiita tekemään
mitä tahansa levittääkseen
aatteitaan myös Eurooppaan.
Sekasorron ja väkivallan avulla Eurooppaan luodaan jatkuva pakolaisten virta, jonka sekaan aatteet hyvin piiloutuvat
– samaan tapaan kuin Troijan hevoseen. Tästä huolimatta Euroopassa ei taistella aktiivisesti näitä aatteita vastaan,
vaan uskotaan ääriliberalismiin, joka johtaa samanlaiseen kaaokseen kuin anarkismi.
Tavallisia työpaikkoja ja
osaamista siirretään kiihtyvää
vauhtia Suomesta halvan työvoiman maihin ja työttömyys
kasvaa. Samaan aikaan halvan
työvoiman maista pakolaiset muuttavat Suomeen ja me
maksamme heille siitä, että he
eivät tee mitään. Eihän tässä
ole mitään järkeä, koska ilman
työtä kuka tahansa ihminen
vähitellen turhautuu ja ajautuu rikollisten pelinappulaksi.
Töiden järjestäminen ei ole
mikään ongelma, jos palkka
voidaan mitoittaa kielitaidon,
koulutuksen ja osaamisen mukaan. Järjestelmä, jossa pienen ”kansalaispalkan” päälle

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

voi vapaasti hankkia lisäansioita, on yksinkertainen toteuttaa. On kerrassaan ihmeellistä,
että haluamme ostaa Kiinassa tai Latviassa halvalla tehtyjä tuotteita, mutta Suomessa
halvalla tuottaminen on kiellettyä toimintaa.
Sinällään kehitysmaiden kurjuuteen eivät ole syyllisiä kansainväliset suuryhtiöt, vaan
kuluttajat, jotka eivät vaadi
kansanedustajilta lainsäädäntöä, joka takaa myös tuotantoketjun alkupäähän kohtuullisen ansion. Viime kädessä
vastuu lankeaa myös kehitysmaiden asukkaille, jotka eivät
ole osanneet tai viitsineet laittaa oman maan asioita kuntoon, vaan pakenevat vastuuta.
Yritykset, valtio ja jopa urheiluseurat valitsevat työntekijät
ja pelaajat sen mukaan minkä tyyppisistä osaamista tarvitaan. Monet valtiot, kuten
Australia, USA ja Kanada käyttävät samanlaisia kriteereitä
valitessaan pakolaisia; myös
Euroopassa tätä kannattaa
harkita, koska kaikkia ei voida ottaa.
Ikävä kyllä edellä esitetyt
ratkaisut hoitavat vain oireita. Sairaus voidaan parantaa
vain lähettämällä YK:n päätöksellä kansainväliset joukot laittamaan sekasortoinen
yhteiskunta järjestykseen, jos
pakolaisia tuottava maa ei siihen itse pysty. Tämä on tehokkain tapa vähentää pakolaisten määrää.
Antti Roine
Ulvila

Osaava Sipilä
Pakolaiskriisi sitten lähti käsistä,
vaikka siitä varoiteltu on.
Etukäteen oli muka turha vikistä,
pääministeri täysin huoleton.
Muutama jos sattuu tänne asti tulemaan,
me kyllä jotenkin ne sitten hoidetaan.
Kun totuus valkeni, Sipiläkin kalpeni.
Tilanne on aivan toivoton.
Sipilällä suu auki jälleen kerran on,
kohta lienee aika lausunnon.
Naama punaisena Orpo alkaa jauhamaan,
näin sitä taakkaa jaetaan.
Puhuvia päitä nämä ovat molemmat,
edessä on meillä synkät oltavat.
Kaikki tänne päin, nämä herrat sanoi näin.
Jokainen tänne vastaanotetaan.
Pakolaisia on koko Suomi pullollaan,
keskukset jo aivan tukossa.
Euroopan kadutkin on niitä tulvillaan,
päättäjät on ihan hukassa.
Kaikkia ei mitenkään me voida elättää,
tämä ongelma on pakko jotenkin selättää.
Nyt tehtävä on näin, rajat kiinni vain.
Koko Afrikka on tänne tulossa.
Ari Saukko
ontuva runoratsu, Tervola
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RASTITA JOS KYSESSÄ ON
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1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua).
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat
Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Asko Salminen • Välikylänkuja 81, 66400 Laihia
Puh: 0400 979 938 • asko.salminen@netikka.fi
ETELÄ-SAVO
Raimo Heinänen • Heinärikintie 2, 52110 Majavesi
Puh: 0500 139 979 • heinanenraimo@gmail.com
HELSINKI
Nuutti Hyttinen • Pienvillasaarentie 3 H 70, 00960 Helsinki
Puh: 0400 246 182 • nuutti.hyttinen@gmail.com
HÄME
Jari Ronkainen • Luotikuja 31, 16710 Hollola
Puh: 040 501 2569 • rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com
KAINUU
Ari Korhonen • Puh: 044 022 1828
ari.j.korhonen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa • Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400 167 832 • arto.pihl@kase.fi
KESKI-SUOMI
Tapani Mäki • Kukkumäentie 24, 40620 Jyväskylä.
Puh. 0400 204 453 • tapani.maki@jkl.fi
KYMI
Raul Lehto • Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti
Puh: 0400 479 869 • raul.lehto@luukku.com

LAPPI
Jyrki Savikuja • Puh: 040 511 0557
jyrki.savikuja@pp.inet.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi • Puh: 040 807 3847
teurajarvi@hotmail.com
PIRKANMAA
Mikko Nurmo • Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980 • mnurmo@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO
Pauli Ruotsalainen • Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224 • pauli@pauliruotsalainen.net
SATAKUNTA
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi
UUSIMAA
Pekka M. Sinisalo • Testamenttitie 14, 028810 Veikkola
Puh: 040 567 3945 • pekkasinisalo@hotmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Juhani Pilpola • Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050 380 9787 • juhani.pilpola@lieto.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

EDUSKUNTARYHMÄ

Jussi Halla-aho
GSM +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu
Avustaja Suomessa:
Heikki Tamminen • GSM: +35844 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Ari Jalonen Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3050

Pirkko Ruohonen-Lerner
GSM +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu
MINISTERIRYHMÄ
ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi
OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi
PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Hanna Mäntylä • Puh: 0295 16001 (vaihde)
hanna.mantyla@stm.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET

PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757
marja-leena.leppanen@perussuomalaiset.fi

Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi
www.perusnaiset.fi
PERUSSUOMALAISET NUORET
Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi
www.ps-nuoret.fi

MUUT JÄSENET:
Jari Lindström • Puh: 0295 16001 (vaihde)
jari.lindström@om.fi

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE

Aleksi Hernesniemi • Puh: 050 549 1642
aleksi.hernesniemi@gmail.com

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

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

PERUSÄIJÄT

Terhi Kiemunki • Puh: 040 7602975
terhikiemunki@hotmail.com

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Jari Ronkainen • Puh: (09) 432 3141
jari.ronkainen@eduskunta.fi
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Juho Eerola
Simon Elo
Tiina Elovaara
Teuvo Hakkarainen
Reijo Hongisto
Laura Huhtasaari
Ari Jalonen
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Kimmo Kivelä
Kari Kulmala
Jari Lindström
Rami Lehto
Maria Lohela
Anne Louhelainen
Pirkko Mattila
Leena Meri
Jani Mäkelä
Lea Mäkipää
Hanna Mäntylä
Martti Mölsä
Mika Niikko
Jussi Niinistö
Pentti Oinonen
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Jari Ronkainen
Veera Ruoho
Vesa-Matti Saarakkala
Sami Savio
Timo Soini
Ville Tavio
Maria Tolppanen
Kaj Turunen
Ville Vähämäki

(09) 432 3013
(09) 432 3018
(09) 432 3019
(09) 432 3040
(09) 432 3046
(09) 432 3045
(09) 432 3050
(09) 432 3060
(09) 432 3054
(09) 432 3075
(09) 432 3070
(09) 432 3088
(09) 432 3087
(09) 432 3092
(09) 432 3096
(09) 432 3102
(09) 432 3165
(09) 432 3109
(09) 432 3120
(09) 432 3126
(09) 432 3128
(09) 432 3129
(09) 432 3134
(09) 432 3131
(09) 432 3136
(09) 432 3042
(09) 432 3141
(09) 432 3144
(09) 432 3150
(09) 432 3149
(09) 432 3163
(09) 432 3177
(09) 432 3179
(09) 432 3187
(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
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