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Perussuomalaisten kansanedustajat Arja Juvonen ja 
Veera Ruoho joutuivat yllättävään tilanteeseen kesken 
maalaismarkkinoiden Espoon Läkkisepäntorilla, kun 
tilaisuuteen tullut mies sai äkillisen sairaskohtauksen, 
joka olisi voinut päättyä traagisesti. 

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

Kansanedustajat 
hengenpelastajina

OLI onni onnettomuudessa, että mo-
lemmilla kansanedustajilla oli erittäin 
vahva ensiaputausta, sillä Veera Ruo-
ho on ammatiltaan poliisi ja Arja Ju-
vonen geronomi, sosiaali- ja terveys-
alan ammattilainen.

- Mieshenkilö rupesi kaatumaan ai-
van edessäni, niin että sain vielä vähän 
kiinni hartioista, ettei hän kaatunut ai-
van kasvoilleen. Huusin tietysti heti 
jonkun soittamaan ambulanssin ja Vee-
raa paikalle. Pulssia ei tuntunut, joten 
lähdimme nopeasti tekemään paine-
luelvytystä vuoronperään Veeran kans-
sa. Pulssi saatiin takaisin ja ambulanssi 
löysi pian paikalle, muistelee Juvonen 
tapahtumien kulkua.

Kiitollisuuden 
tunne jäi

Tilanne oli sen verran voimakas, 

että jälkeenpäin Juvoselle tuli todella 
mietteliäs olo, joka iltaa kohti voimis-
tui. Käsiä vähän tärisytti ja jännityk-
sestä oli vaikea päästä yli, mutta myö-
hemmin tilalle tuli todella hyvä olo.

- Olemme Veeran kanssa käyneet ta-
pahtumat läpi ja minulle jäi siitä pääl-
limmäiseksi kiitollisuuden tunne 
elämästä ja siitä, että pystyimme aut-
tamaan. Oli onnea onnettomuudes-
sa että kävi näin, sillä aina eivät asiat 
pääty näin hyvin, sanoo Juvonen tyy-
tyväisenä.

Median tietoisuuteen asia tuli vas-
ta reilun viikon myöhässä, sillä kum-
pikaan kansanedustaja ei itse hakenut 
sillä julkisuutta.

- En laittanut siitä mitään facebook-
päivitystä enkä mitään. Eihän tämä 
nyt mikään uutisoimisen aihe ole, to-
teaa Juvonen vaatimattomasti.

Veera Ruoho oli tilanteen alkaessa 

HELSINGIN Rauhanturvaajat ry järjes-
ti Helsinki City Veteraanikävelyn Helsin-
gin keskustassa sunnuntaina 20.9. Pe-
russuomalaisten kansanedustajat Kike 
Elomaa ja Mika Raatikainen ottivat osaa 
kävelyyn. Elomaa toimi lisäksi veteraani-
kävelyn keulahahmona. 

 Tapahtuma liittyi Kansa kävelee -ta-
pahtumaan, joka on Maailman Veteraa-
nijärjestöjen aloitteesta vuodesta 2008 
lähtien järjestetty maailmanlaajuinen 
tapahtuma. Suomessakin kävely järjes-
tettiin useassa kaupungissa. Tapahtu-
man tarkoituksena on edistää rauhan 

säilymistä ja ylläpitämistä kansojen si-
sällä ja niiden välillä, sekä korostaa lii-
kunnan merkitystä kansanterveydelle. 

- Sotiemme veteraanit tietävät pitkäs-
tä kokemuksestaan liikunnan terveyttä 
edistävät vaikutukset. Veteraanit halu-
avatkin liikunnan koko kansan asiaksi ja 
haastoivat suomalaiset yhteiseen käve-
lytapahtumaan, Elomaa kertoo.

 Elomaa avasi kävelyn klo 12 Kaivopi-
hassa ja sateisesta säästä huolimatta 
paikalle oli ilmaantunut monikymmen-
päinen joukko. Helsingin Rauhanturvaa-
jat ry:n kunniajäsen Keijo Pennanen toi-

- Olemme käy-
neet tapahtu-
mat läpi ja pääl-
limmäiseksi jäi 
kiitollisuuden 
tunne elämästä 
ja siitä, että 
pystyimme 
auttamaan, 
sankarikan-
sanedustajat 
sanovat.

selin tapahtumiin juttelemassa erään 
kuntalaisen kanssa maahanmuutto-
kysymyksistä, kun takaapäin kuulu-
va meteli kiinnitti hänen huomionsa. 
Hän kääntyi ympäri ja näki maahan 
tuupertuneen miehen ja Juvosen tä-
män vieressä tekemässä paineluelvy-
tystä ja huutamassa häntä apuun.

- Kun olen isokokoisempi, ajatte-
lin että minun on parempi tehdä pai-
neluelvytystä, kun taas Arja hoitaja-
na löytää helpommin pulssin, joten 
vaihdoimme paikkaa. Kun pulssi löy-
tyi, lopetin painelun ja sitten odotte-
limme ambulanssia. Siellä kujalla oli 
valtavasti ihmisiä, joita huusin vähän 
kauemmaksi, jotta ambulanssi löytäisi 
helpommin paikalle. Osa perussuoma-
laisista opasti ambulanssia, osa ohjasi 
ihmisiä syrjemmälle, kaikille oli vähän 
hommaa ja yhteistyö pelasi mainiosti, 
kertaa Ruoho tapahtumia mielessään.

Jokaisella tulisi olla 
valmius auttaa

Tuollaisessa tilanteessa olo helpot-
tuu vasta sitten, kun näkee ambulans-
sin lähtevän, sillä kokemuksesta Ruo-

ho tietää, että jos ambulanssi ei lähde, 
ovat uutiset huonoja. Kaikki päättyi 
kuitenkin onnellisesti. Hauskana yk-
sityiskohtana Ruoho muistelee, että 
se henkilö, kenen kanssa hän oli aikai-
semmin jutellut, tuli jatkamaan juttua 
kuin ei mitään.

- Oli hyvä juttu, että sattui olemaan 
ensiaputaitoisia ihmisiä paikalla ja 
kaikki päättyi onnellisesti. Minulla on 
ollut ensiapukoulutusta poliisikoulun 
alusta saakka ja olen myös työni puo-
lesta joutunut usein antamaan ensi-
apua vaativissakin tilanteissa, kuten 
ampumatapauksissa Afrikassa. Tätä 
taustaa vasten en aina osaa ajatella-
kaan, että on todella paljon ihmisiä, 
joilla ei ole minkäänlaista ensiapu-
taustaa. Olisi kuitenkin todella tärke-
ää, että jokaisella olisi valmius toimia 
tällaisissa tilanteissa, koska se voi tul-
la eteen milloin ja missä vain, Ruoho 
kertoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Veteraanit liikkeellä
mi kävelyn oppaana esitellen sotiemme 
jättämiä jälkiä kaupungin rakennuksiin. 
Kävelyn päätepisteessä Senaatintorilla 
kävelijöitä odotti Helsinki-Santahamina-
sotilaskotiyhdistyksen myyntiauto, josta 
Kike jakeli kahvit ja munkit.

 Kansanedustaja Elomaa teki aiemmin 
kirjallisen kysymyksen jatkosodan päät-
tymisen päivän vakiinnuttamisesta lipu-
tuspäiväksi. 

- Tarkoituksena on korostaa rauhan ja 
rauhanomaisen yhteiselon merkitystä 
rauhattomuuden ja sotatoimien lisään-
tyessä Euroopassa ja sen lähialueilla, Elo-
maa perusteli.

 
TEKSTI TIMO VUORIKIVI 
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PERUSSUOMALAISTEN 
puoluetoimiston toimenku-
va on erittäin laaja-alainen. 
Siihen sisältyy muun muas-
sa rahaliikenteen hoitoa, po-
liittista työtä, sidosryhmäta-
paamisia niin jäsenjärjestöjen 
kuin erilaisten eturyhmien-
kin kanssa sekä asioiden 
taustoittamista.

- Tämä on vain kapea kais-
tale siitä, mitä kaikkea puo-
luetoimistossa tehdään. Puo-
luetoimiston johtaminen 
itsessään on siinä mieles-
sä yksinkertaista, että henki-
lökuntaa ei ole kovin paljon 
eikä jokaisen toimenkuvaa 
siksi ole kovin tarkkaan ra-
jattu. Samalla pitää kuiten-
kin pystyä pitämään koko 
Suomen langat käsissä, aut-
tamaan piiri- ja paikallisjär-
jestöjä ja pitämään asiat hal-
linnassa laidasta laitaan, 
kertoo puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo.

Kun pöydällä on samanai-
kaisesti niin monenlaista asi-
aa, pitäisi jokaisella kuitenkin 
olla oma päävastuualueensa 

asioiden sujuvuuden joudut-
tamiseksi. Kesän jälkeen ta-
pahtuneessa puoluetoimis-
ton uudelleenorganisoinnissa 
henkilökunta jaoteltiinkin 
kahden kolmen henkilön tii-
meihin, joista jokaiselle mää-
riteltiin omat vastuu- ja eri-
koistumisalueensa.

Vaihteleva ja 
haastava arki

Puoluetoimistolla on ollut 
valtavan paljon opettelemis-
ta vastuun jakamisessa ja uu-
delleenorganisoimisessa, sillä 
puoluesihteerin aika ei mi-
tenkään riitä kaikkien asioi-
den hoitamiseen. Kaikissa 
paitsi aivan rutiiniasioissa tu-
lee asia puoluesihteerin pöy-
dälle joka tapauksessa.

- Vaikka en olisi henkilö-
kohtaisesti keskustellutkaan 
asianosaisten kanssa, olen 
kuitenkin ohjeistanut asiaa 
hoitavaa henkilöä. Välillisesti 
puoluesihteeri on vastuussa 
kaikista toimialueista, myös 
puolueen linjasta ja sen to-

teutumisesta, sanoo Slunga-
Poutsalo.

Puoluetoimiston arki on hy-
vin vaihtelevaa, usein haas-
tavaakin, kun välillä on jou-
duttu käsittelemään hyvin 
vaikeitakin asioita. Normaa-
liarki on niin hektisen vaihte-
levaa, että aamulla herätessä 
ei vielä tiedä, millaisten asioi-
den kanssa joutuu kaksi tun-
tia myöhemmin painimaan.

- Jos valmistautuu siihen, 
että kerrankin on edessä rau-
hallinen päivä perustyön pa-
rissa, voi olla varma siitä että 
kohta ovat tv-kamerat pai-
kalla kysymässä kantaa mil-
loin mihinkin yön aikana sat-
tuneeseen katastrofiin, toteaa 
Slunga-Poutsalo.

Puoluetoimiston ja henki-
lökunnan yhteystiedot löy-
dät Järjestö-liitteen taka-
sivulta.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Puoluetoimisto - 
palveluksessanne

Perussuomalaisten puoluetoimisto on paljon vartija-
na. Perussuomalainen-lehti esittelee puoluetoimiston 
työntekijät ja antaa heidän kertoa, missä asioissa hei-
hin kannattaa olla yhteydessä.
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KAI JÄRVIKARE, 
hallintojohtaja
Työhöni kuuluvat kapasiteetti-
suunnittelu, resurssien hallinta, 
ulkoistettujen palvelujen opti-
mointi, analyysit talouden nä-
kökulmasta sekä puoluesihtee-
rin määräämät tehtävät.

HEIMO KONTTINEN, 
kuntasihteeri
Tehtäväni on pitää yhteyt-
tä järjestökenttään ja kunnis-
sa toimiviin perussuomalaisiin 
luottamushenkilöihin ja val-
tuustoryhmiin sekä tiedottami-
nen kuntaliiton ja Kevan piirissä 
olevista ajankohtaisista asioista.

OSSI SANDVIK, 
projektijohtaja
Toimin puolueen projektijohta-
jana puoluesihteerin määrää-
missä tehtävissä. Agendalla on 
järjestöpuolen kohentaminen 
ja kuntavaalien koordinointi.

MATTI PUTKONEN, 
työmies
Työhöni kuuluvat mediasuh-
teet, yhteydenpito etujärjestöi-
hin ja taustoitustoiminta niin 
ministeriryhmälle kuin muulle-
kin puoluejohdolle sekä puo-
luesihteerin antamat muut teh-
tävät.

EIJA IHATSUREPO, 
taloussihteeri
Toimenkuvaani kuuluvat eri-
laiset taloushallinnon tehtä-
vät, kuten mm. palkanlaskenta, 
matka- ja ostolaskujen käsit-
tely, kirjanpito ja maksuliiken-
teen hoito.

SIRJE HAARANEN, 
puoluesihteerin assistentti
Järjestelen tapaamisia ja teen 
hyvinkin erilaisia asioita: vas-
tailen palautteisiin, pyydän tar-
jouksia, juoksen asioilla - työni 
on erittäin vaihtelevaa päiväs-
tä riippuen.

TIINA SIVONEN, 
toimistopäällikkö
Vastaan toimiston arjen sujumi-
sesta, kokouksien järjestelyistä, 
vierailukutsuista ja toimistotar-
vikkeiden tilauksista sekä muis-
ta puoluesihteerin määräämis-
tä töistä.

AULI KANGASMÄKI, 
talouspäällikkö
Vastaan puoluesihteerin alai-
suudessa puoluesihteerille ja 
puoluehallitukselle taloushal-
linnon oikeellisuudesta koskien 
puoluetta, eduskuntaryhmää, 
tukisäätiötä, Suomen Perusta 
-säätiötä ja piirejä.

- Puoluesihteeri 
on välillises-
ti vastuussa 
kaikista toi-
mialueista, 
myös puolueen 
linjasta ja sen 
toteutumisesta, 
Riikka Slunga-
Poutsalo sanoo.
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Maahanmuuttajille 
tietopaketti tasa-arvosta

Politiikkaa ja runoja Siikajoella

Perusäijät vaatii tasa-arvoa 
pakolaispolitiikkaan

SUOMEEN saapuu tänä vuon-
na arviolta noin 30 000 turva-
paikanhakijaa. Suurin osa tuli-
joista on nuoria miehiä, joiden 
lähtömaassa vallitsee erilai-
nen käsitys naisista ja naisen 
asemasta yhteiskunnassa kuin 
Suomessa.

Perussuomalaiset Naiset ha-
luavat ottaa tasa-arvon edis-
tämisen asiakseen myös maa-
hanmuuttajien keskuudessa. 
Etenkin monissa Lähi-idän ja 
Afrikan maissa naisten ase-
maa ei mielletä pohjoismai-
seen tapaan tasa-arvoiseksi. 
Kyseiset eroavaisuudet saatta-
vat ilmetä naisten alistamise-
na ja huonona kohteluna.

Näistä kulttuurieroista joh-
tuen Perussuomalaiset Naiset 
ehdottaa, että varsinkin mies-
puolisille maahanmuuttajille 
tarjottaisiin vahva tietopaket-
ti sukupuolten välisestä tasa-
arvosta Suomessa. Aiheesta jo 
jaetut infopaketit eivät ole ta-
voittaneet kaikkia maahan-
muuttajia. 

Tiedon jakamista sukupuol-
ten välisestä tasa-arvosta on 
tehostettava ja Perussuoma-
laiset Naiset toivoo, että vas-
taanottokeskuksissa paino-
tetaan sukupuolten välistä 
tasa-arvoa entistä vahvem-
min.

PERUSSUOMALAISTEN mies-
järjestö Perusäijät ry on huolis-
saan Suomeen saapuneista tur-
vapaikanhakijoista ja etenkin 
tulijoiden vinoutuneesta suku-
puolijakaumasta. 

- Valtaosa turvapaikanhaki-
joista on nuoria miehiä. Missä 
ovat naiset, lapset ja vanhukset, 
kysyy Perusäijien ruokolahtelai-
nen puheenjohtaja Harri Aho-
nen. 

Perusäijät tiedostaa, että tur-
vapaikanhakijat tulevat Suo-
meen itsenäisesti läpi Euroo-
pan, eikä heidän määräänsä 
tai ikäjakaumaansa tässä tilan-
teessa voida vaikuttaa. Perus-
äijien kritiikin kärki on kuiten-
kin suunnattu tulevaisuudessa 
mahdollisesti toteutuvaan taa-
kanjakoon eri EU-maiden kes-
ken. 

- Jos turvapaikanhakijoita to-
dellakin aletaan jakaa EU-mai-
den kesken, vaadimme, että su-
kupuolijakauma menee tasan, 
eikä miehiä oteta sen enempää 

kuin naisiakaan. Lisäksi Suomen 
kiintiössä olevien henkilöiden 
tulee olla sellaisista maista, joi-
den kanssa Suomella on palau-
tussopimus, jotta kiintiön kaut-
ta tulleet voidaan tarvittaessa 
palauttaa kotimaihinsa, tähden-
tää Ahonen. 

- Jos samalla hetkellä saadaan 
EU:n ulkorajat kiinni ja turvapai-
kanhakijat jaetaan hotspotien 
kautta eri jäsenmaiden kesken, 
ovat nämä reilut kaksituhatta 
ihmistä kuitenkin huomattavas-
ti vähemmän kuin reilut 20 000, 
jotka ovat tänä vuonna tulleet 
ilman taakanjakoa. 

Perusäijät pitää erinomaise-
na asiana turvapaikanhakijoihin 
ja monikulttuurisuuteen liitty-
vän keskustelun rehtiytymistä. 
Näinä päivinä ei enää puhuta 
maahanmuuton olevan valtava 
rikkaus, vaan rehdisti tunnuste-
taan sen olevan suuri taakka.

Perusäijät

NIVALAN Perussuomalais-
ten ja Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piirin järjestä-
mä PS-Huipputapahtuma veti 
runsaasti väkeä Nivalan Nuo-
risoseuralle. Tapahtumaa täh-
dittivät niin valtakunnalliset ja 
maakunnalliset kuin paikalli-
setkin puhujat. Valtakunnan-
politiikan uusimpia kääntei-
tä Nivalassa kertomassa olivat 
kansanedustajat Teuvo Hakka-
rainen Viitasaarelta ja Ville Vä-
hämäki Oulusta. Tilaisuudessa 
puhui myös Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piirin piiri-
sihteeri Henna Kupsala, Nivalan 
Perussuomalaisten puheenjoh-
taja ja kaupunginvaltuutettu 
Eero Erkkilä sekä kaupunginval-
tuutetut Ilkka Repo ja Jarmo Vii-
nala Haapavedeltä. 

Viime kuukausina valtaviin 
mittasuhteisiin paisunut pa-
kolaiskriisi on ollut eurokriisin 
ohella suurimpia puheenaihei-
ta. Hakkaraisen mukaan rajojen 
kiinni laittaminen on Suomel-
le vaikeaa kansainvälisten sopi-
musten vuoksi.

- Jos rajat halutaan kiinni, se 
onnistuu vain tulkitsemalla so-
pimuksia kansallisen edun nä-
kökulmasta. Nyt Suomi ei it-
sekään noudata esimerkiksi 
Dublin-menettelyä, joka mah-
dollistaisi palautuksen. Monet 
EU-maat ovat jo soveltaneet 
tai käytännössä rikkoneet so-
pimuksia oman edun nimissä. 

Onkin aika tehdä samoin, Hak-
karainen huomautti.

Hakkaraisen mielestä on vää-
rin, että nyt turvapaikkaa Suo-
mesta hakevat pääasiassa muut 
kuin ne kaikkein hädänalaisim-
mat. 

- Vähävaraisilla naisilla ja lap-
silla ei pakolaisleireillä ole mah-
dollisuutta tuhansia euroja 
maksaviin matkoihin Pohjolan 
perukoille. 

Kansanedustaja Vähämä-
ki avasi eurokriisiä kuulijoille ja 
vastasi moniin sitä koskeviin ky-
symyksiin. Koska Suomen pää-
täntävalta eurossa ja sen pys-
tyssä pitämiseksi luoduissa 
vakausvälineissä on lähes ole-
maton, kirvoitti rahapolitiikka 
kysymyksiä myös eurosta eroa-
miseksi.

- Jos Suomi haluaisi erota eu-
rosta, se voisi tapahtua yhden 
viikonlopun aikana. Kun perjan-
taina pankit sulkeutuisivat, lei-
mattaisiin setelistö omaksi, ja 
lopetettaisiin ulkomailta tulevi-
en maksujen muuntaminen 1:1 
suhteessa. Vähitellen käteinen 
vaihdettaisiin kaupoissa ja pan-
keissa euroista omaan valuut-
taan, Vähämäki totesi.

Piirisihteeri Kupsala pyrki löy-
tämään vaihtoehtoja niille leik-
kauksille, joita hallitus on nyt 
joutunut esittämään.

- Suomen kannattaisi ottaa 
käyttöön kaivosvero, sillä vain 
harva maa käytännössä luo-

vuttaa pois maaperässään ole-
vat mineraalit ilman korvausta. 
Vaikka kaivokset tuovat työ-
paikkoja, veroja niistä voitaisiin 
saada paljon nykyistä enem-
män. Myös arvopaperimark-
kinoiden transaktiovero Eu-
roopan laajuisena olisi hyvä, 
sillä köyhillä ei ole varaa pela-
ta pörssissä, joten vero ei hei-
tä koskisi. 

Kupsala ehdotti kansanedus-
tajille myös kuukauden palka-
tonta kesälomaa, sekä odotteli 
uutisia Suomen hakemukses-
ta EU:n jäsenmaksujen alenta-
miseksi. Haapaveden kaupun-
ginvaltuustossa istuva Repo 
peräänkuulutti hallitukselta jä-
mäkämpää otetta niin pakolais- 
kuin eurokriisinkin hoidossa. 
Hallitsematon maahanmuutto 
on saatava loppumaan. 

Maakunnalliseen SOTE-oh-
jausryhmään Kupsalan kans-
sa kuuluva Erkkilä kertoi soten 
rahoituskuvioiden selkiinty-
vän ihan lähiaikoina. Lokakuus-
sa pitäisi selvitä myös aluejako, 
jonka pohjalta sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa lähdetään Kala-
jokilaaksossakin uudistamaan. 
Ensimmäinen ohjausryhmän 
kokous oli Oulussa perjantai-
na, jonka jälkeen jäätiin odotta-
maan hallituksen linjauksia en-
nen työskentelyn jatkamista.

Henna Kupsala

SIIKAJOEN Perussuomalaiset 
olivat perinteiseen tapaansa 
mukana Paavolan markkinoil-
la. Teltalla kuntalaisia olivat ta-
paamassa kunnanvaltuutettu 
Mauri Krankkala, sivistyslau-
takunnan varapuheenjohtaja 
Jari Ojala sekä kunnanvaltuu-
tettu, kunnanhallituksen jäsen 
ja Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirin piirisihteeri 
Henna Kupsala. Kansalaisia ta-
paamassa kävi myös Vimpeliin 
matkalla ollut kansanedustaja 
Ville Vähämäki Oulusta.

Markkinoilla oli paljon väkeä 
ja ilmapallot tekivät kauppan-
sa. Hallituspuolueena perus-

suomalaiset ottavat jatkuvasti 
vastaan palautetta ja korjaus-
ehdotuksia kansalaisilta. Paa-
volan markkinoilla evästys-
tä kertyi runsain mitoin aina 
maatalouden tarkastuksista 
maahanmuuttoon ja Yleisradi-
on toimintaan. 

Teltalla käyneitä harmittivat 
myös Portugalissa veroja pa-
koilevat eläkeläiset. Tosiasia 
on, että kaikkein köyhimmillä 
eläkeläisillä ei ole varaa muut-
taa veroparatiiseihin. Vähämä-
en mukaan ongelma on tie-
dostettu myös hallituksessa. 
Kansanedustajalla olikin vero-
pakolaisuuteen suivaantuneil-

le kansalaisille kerrottavana 
hyviä uutisia siitä, että hallitus 
on ryhtynyt toimiin ongelman 
ratkaisemiseksi.

Perussuomalaisten teltal-
la päästiin markkinatunnel-
man lisäksi nauttimaan myös 
kansantaiteesta, kun Haapave-
deltä Paavolaan tullut markki-
navieras yllätti kuulijansa lau-
sumalla Haapavedellä sata 
vuotta sitten vaikuttaneen Vii-
na-Matin runoja. Viina-Matti 
oli aikanaan tunnettu mm. po-
liittisista pilkkarunoistaan. 

PS-Huipputapahtuma 
veti väkeä Nivalassa

Kuvassa kaupunginvaltuutettu Eero Erkkilä, kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, 
kansanedustaja Ville Vähämäki ja piirisihteeri Henna Kupsala.

Perusäijät kokoustivat Joensuussa. Kuva: Ahti Ortju

Tarkoituksena ei ole tuput-
taa tai pakottaa tietoa kenel-
lekään, vaan edistää maa-
hanmuuttajien sopeutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan 
ja estää mahdollisten konflik-
titilanteiden syntyminen ar-
kielämässä. Perussuomalaiset 
Naiset on ehdottomasti rasis-
minvastainen järjestö ja us-
komme, että kyseinen toimen-
pide ennalta ehkäisee rasistisia 
tekoja, mielialoja ja vihapuhet-
ta Suomessa.

Perussuomalaiset Naiset



toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ

Kaikki eivät halua 
vastaanottokeskusta Seinäjoelle
OLEN jättänyt eriävän mielipi-
teen koskien alla olevaa Sei-
näjoen kaupungin lausuntoa: 
”Kaupunginhallitus päättää, 
että Seinäjoen kaupungilla ei 
ole huomauttamista SPR Län-
si-Suomen piirin aikeeseen pe-
rustaa ja ylläpitää turvapaikan-
hakijoiden vastaanottokeskusta 
Seinäjoen kaupungin alueella 
sekä järjestää sitä edeltävää hä-
tämajoitusta.”

Lausunto on tarpeeton, kos-
ka SPR voi perustaa kaupunkiin 
pakolaiskeskuksen kaupungin 

kannasta riippumatta. Seinäjo-
en kaupungin ei tule antaa lau-
suntoa, joka olisi signaali si-
toutumisesta tulevaisuudessa 
sellaisiin taloudellisiin velvoit-
teisiin, joista ei tällä hetkellä ole 
mitään konkreettisia laskelmia 
tai edes arvioita. 

Kaupungin ei tule antaa sitou-
muksia, jotka vaarantavat kun-
talaisten tasavertaiset oikeudet 
ja mahdollisesti huonon talou-
dellisen tilanteen jatkuessa hei-
kentävät kuntalaisten asemaa 
saada tasavertaisesti kunnan 

tuottamia palveluja – ja jotka 
mitä todennäköisimmin johta-
vat jatkossa verotuksen kiristy-
miseen entisestään.

Nykykäytännön mukaan val-
tio ei korvaa mahdollisia ko-
touttamiskustannuksia täysi-
määräisesti, viittaan Kuntaliiton 
varatoimitusjohtaja Timo Kietä-
väisen kannanottoon tässä asi-
assa.

Anneli Manninen (ps.)
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SVENSKA Klubbenilla vallit-
si lauantaina 19.9. odottava ja 
luottavainen tunnelma, kun Pe-
russuomalaisten Helsingin pii-
rin jäsenistö kokoontui suun-
nittelemaan yhdessä piirin 
uudistamista. Seminaarin tavoi-
te oli löytää ideoita piirin uusik-
si toimintatavoiksi ja vahvistaa 
jäsenistön keskinäistä tekemis-
tä. 

Avauspuheenvuorossaan pii-
rin puheenjohtaja Nuutti Hyt-
tinen kertoi, että lähes vuoden 
ajan valmisteltu piiriuudistus on 
hyvässä vauhdissa ja nosti uu-
distuksen tärkeimmiksi seikoiksi 
yhdistysbyrokratian vähentämi-
sen sekä Helsingissä tehtävän 
perussuomalaisen politiikan te-
hostamisen. 

Seminaarin pääpuhujaksi oli 
lupautunut puoluesihteeri Riik-
ka Slunga-Poutsalo. Epäonnek-
semme Riikka kuitenkin sairas-
tui edellisenä päivänä ja joutui 
välittämään terveisensä semi-
naariväelle.  Terveisissään Riik-
ka kertoi, että puoluehallitus on 
näyttänyt vihreää valoa uudis-
tusprosessille ja erityisen hyvä-
nä oli nähty, että uudistus on 
lähtenyt liikkeelle ruohonjuuri-
tasolta, eikä ylhäältä sanellen. 
Muina puhujina tilaisuudes-
sa kuultiin muun muassa edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja, 

kansanedustaja Sampo Terhoa, 
3. varapuheenjohtaja Sebasti-
an Tynkkystä ja piirisihteeri Jar-
mo Ketoa.

Seminaaripäivän muutoksen 
kulmakiviksi nousivat piirin toi-
mintatavat, tapa tehdä poli-
tiikkaa sekä toiminnan raken-
ne. Uudistuksella pyritään pois 
alueellisuuteen tuijottamises-
ta sekä nostamaan toiminnan 
keskiöön helsinkiläiset jäsenet, 
äänestäjät ja tapa tehdä perus-
suomalaista politiikkaa Helsin-
gissä. Lisäksi tavoite oli saada 
100 uutta ideaa sille, mitä muu-
tos voisi pitää sisällään. 

Seminaarinpäivän aikana kuu-
luneet aplodit olivat merkki sii-
tä, miten pienestä kaikki voi 
alkaa, kun on uskoa omaan te-
kemiseen. Helsingin nykyinen 
piirihallitus polkaisi järjestöra-
kennetyöryhmän käyntiin ke-
väällä ja seminaarissa saimme 
avuksemme 100 innostunutta 
perussuomalaista. 

Vaikka Helsingin piirin toimin-
taolosuhteet ovat aika ajoin ol-
leet haasteelliset, osoittivat 
päivän anti ja mukana olleet ih-
miset sen, ettei synkistelyyn ole 
mitään tarvetta. Tämä tuli esil-
le erityisesti päivän aikana kuul-
luissa jäsenten puheenvuorois-
sa, mutta erityisesti työpajojen 
tuotoksissa ja päivän päätteeksi 

saaduissa palautteissa. 
Työpajoissa luotiin raame-

ja aina toiminnan prosesseis-
ta aluetiimeihin asti ja keskus-
telut osoittivat, että jäsenten 
osaamisella on kysyntää piirin 
toiminnassa. Lisäksi esille nou-
si mukanaolijoiden vahva tah-
to menestyä, into uudistua sekä 
kyky kuunnella niin toisia jäse-
niä kuin äänestäjiä. 

Kokonaisuutena seminaaripäi-
vä osoitti, että helsinkiläiset pe-
russuomalaiset ovat taitavia sil-
lanrakentajia ja se jos jokin on 
tärkeää niin yhdistystoiminnas-
sa kuin politiikassa. Työpajoissa 
käytiin runsasta vuoropuhelua 
eri näkökulmien ja toimintata-
pojen välillä, jotka ryhmien ve-
täjät myöhemmin koostavat 
osaksi työryhmien tavoitteita. 
Parhaillaan päivän materiaalia 
liitetään osaksi vielä suunnitte-
luvaiheessa olevan uuden piirin 
toimintaprosesseja. 

Seminaaripäivä vahvisti, että 
Helsingin perussuomalaiset 
ovat valmiita uudistumaan ja 
ottamaan vastuuta toiminnas-
taan. Tiivistahtinen päivä pää-
tettiin kuuluviin yhteisaplodei-
hin. 

Jaana Vesterinen-Prähky

Jäsenet lähemmäs 
päätöksentekoa Helsingissä

Helsingin piirin seminaari oli menestys. Kuva: Seppo Hietanen

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaisten 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 25.10. 
klo 15 Kuntalassa, Laukaan-
tie 14. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kokouksen 
jälkeen vapaamuotoinen jäse-
nilta. Tarjolla pientä purtavaa 
ja sauna lämpiää. Tervetuloa ja 
ota mukaan myös perussuo-
malaisesta politiikasta kiinnos-
tuneet kaverit. 

LOVIISA
Loviisan Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous pidetään sun-
nuntaina 25.10. klo 15 Raati-
huoneella. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa! 

KOILLISSAVO
Koillis-Savon Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään maanantaina 
26.10. klo 18.30 Pohjois-Sa-
von Osuuspankin Juankosken 
konttorin kerhohuoneella. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

SIPOO
Sipoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 28.10. 
klo 18 Kuntalan saunatilassa. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat kuten puheenjohtajan ja 
hallituksen sekä piirin edus-
tajan valinta. Lisäksi katsaus 
kunnan asioihin toimielimis-
sä toimivien esitteleminä. Ko-
kouksen koollekutsujana pu-
heenjohtaja Jari Hursti. Hallitus 
aloittaa klo 17.30. Kaikki yh-
distyksen jäsenet ja kiinnostu-
neet ovat tervetulleita.

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 29.10. 
klo 18 Alajärven kaupunginta-
lolla lautakuntien huoneessa. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa! 

PUUMALA
Puumalan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 29.10. 
klo 19 Kahvila Kuittisessa, Kes-
kustie 13. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
30.10. klo 18 Janet Aallon luo-
na, Vihtorintie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Avoin tilaisuus, jossa kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NUORET
Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
valtakunnallinen syyskokous 
pidetään 30.10.-1.11. Seinäjo-
ella hotelli Cumuluksessa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-

at sekä hyväksytään järjestölle 
uusi periaateohjelma ja käy-
dään läpi suoria jäsenaloittei-
ta. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Lauantaina käydään 
läpi kaikki kokousasiat paitsi 
henkilövalinnat vuodelle 2016, 
jotka tehdään sunnuntaina. 
Jokainen jäsenemme on läm-
pimästi tervetullut! Ilmoittau-
tumiset: sihteeri@ps-nuoret.fi 

SISÄSAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
31.10. klo 16 Kahvila-Ravinto-
la Kalevan kokoustiloissa Rau-
talammilla. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Hal-
litus kokoontuu klo 15. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 1.11. klo 12 piiritoimistolla, 
Niskakatu 2 K1, Joensuu. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
sihteeri Juhani Vuorela. Hallitus 
kokoontuu klo 11. Tervetuloa! 

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 1.11. 
klo 17 Kotkan kaupungintalol-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 1.11. klo 13 Siikajoenkylällä 
Heikinhovissa, Heikintie 1. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa! 

SOTKAMO
Sotkamon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
1.11. klo 16 virastotalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ALAVUS
Alavuden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
1.11. klo 19 Ravintola Asseris-
sa, Salmentie 4. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Paikalla myös kansanedustaja 
Reijo Hongisto. Tarjolla kahvia 
ja pullaa. Vapaa pääsy, kaikki 
toiminnasta kiinnostuneet ter-
vetuloa mukaan!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään maanantaina 2.11. 
klo 18 piiritoimistolla, Sata-
kunnankatu 33-35B, Pori. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa! 

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 3.11. 
klo 18 Isonkyrön Virastotalol-
la, Pohjankyröntie 136. Käsi-

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi



tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Esitys- ja äänioikeus on 
jäsenillä, jotka ovat todistet-
tavasti maksaneet maksut. Ter-
vetuloa!

PUUMALA
Puumalan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 3.11. klo 
16 Kahvila Kuittisella. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa! 

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 3.11. klo 
18 Seinäjoen Toimintojentalol-
la, Kasperinviita 13, Seinäjoki. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa! 

JALASJÄRVI
Jalasjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään keskiviikkona 
4.11. klo 19 ABC Jalasjärven ko-
koustilassa. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

IMATRA
Imatran Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään torstaina 5.11. 
klo 18 Imatran Uimahalli/Ur-
heilutalossa, kokoushuonees-
sa 107, Kotipolku 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja keskus-
tellaan ajankohtaisista asioista. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään torstaina 5.11. klo 18 
Laihian kunnantalon kokousti-
lassa Vuokon köökissä. Käynti 
kunnantalon päädystä. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Hallitus kokoontuu klo 17. 
Tervetuloa! 

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään torstaina 5.11. klo 18 
Konditoria-kahvila Ennissä, Ve-
sikoskenkatu 18, Loimaa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa! 

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään torstaina 5.11. klo 18 
Otto Syreenin talossa (vanha 
kunnantalo), Porvarintie 26 A, 
Kokoushuone Tähti (yläkerras-
sa). Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa! 

HELSINKI
Länsi-Helsingin Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 5.11. klo 19 
Ilkankulman kokoustilassa (Il-
kantie 16 B, 00400 Helsinki). Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

VIITASAARI
Viitasaaren Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 6.11. 

klo 18 Viitasaaren kaupungin-
talon valiokuntahuoneessa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Paikalla kansanedustaja 
Teuvo Hakkarainen. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa! 

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 7.11. 
klo 12 Urheilutalolla, Kiikku-
kokoustilassa, Opintie 8. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Paikalla myös piirin kol-
mas varapuheenjohtaja Matti 
Lintukorpi. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa! 

POHJOISKARJALAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 7.11. 
klo 16 Perussuomalaisten Poh-
jois-Karjalan piirin toimistolla, 
Niskakatu 2 K1, Joensuu. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 7.11. 
klo 13 Museokeskus Vapriikin 
auditoriossa, Alaverstaanraitti 
5. Käsitellään sääntömääräisten 
asioiden lisäksi vuoden 2017 
kunnallisvaaleja. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Koko-
uksessa ovat esitys- ja äänioike-
utettuja ne yhdistyksen jäsenet, 
jotka ovat maksaneet puolueen 
jäsenmaksun 3.10.2015 men-
nessä.

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 7.11. klo 16 
Vaasan keskussairaalan tilois-
sa, H-talossa, Hietalahdenkatu 
2-4, 8. kerros. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Jäse-
noikeudet tarkastetaan ennen 
kokouksen alkua. Tervetuloa! 

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
8.11. klo 14 Hannuksen koulul-
la, Loukkojärventie 4, Kiiminki. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa! 

ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 8.11. 
klo 18 Ilmajoen kunnantalon 
kahviossa, Ilkantie 18. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Uudet jäsenet tervetulleita! 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 8.11. klo 
18 Nakkilan Eräpirtillä, Papintie 
271, Nakkila. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Lisäksi valitaan 
loppuvuodeksi 2015 puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja sekä 
yksi hallituksen varajäsen. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa! 

POHJOISPOHJANMAAN 
PSNAISET
Pohjois-Pohjanmaan Perussuo-
malaiset Naiset ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
maanantaina 9.11. klo 16:30 
Pohjois-Pohjanmaan piiritoi-
mistolla, Tarkka-ampujankatu 
14. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

PORVOO
Porvoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 10.11 klo 18 
Kokonhallin saunakabinetissa, 
Kiekkotie 3, Porvoo. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

UUDENMAAN PERUS
SUOMALAISET NUORET
Uudenmaan Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään keskiviik-
kona 11.11. klo 17.30 Perussuo-
malaisten Naisten toimistolla, 
Mannerheimintie 40 B 56, Hel-
sinki. Käsitellään sääntömää-
räisten asioiden lisäksi sääntö-
muutokset ja poikkeuksellisesti 
uusi puheenjohtaja aloittaa toi-
messa välittömästi syyskokouk-
sen jälkeen. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Lisätietoja: 
laura.peussa@gmail.com tai 
050 5395640. Tervetuloa! 

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään perjantaina 13.11. klo 
18 osoitteessa Ruskatie 1, Pat-
tijoki. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat sekä valitaan yhdis-
tykselle nettivastaava. Hallitus 
kokoontuu klo 17. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa! 

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 14.11. klo 
10-14 kirjasto Leijan monitoi-
mitilassa, Koivumäentie 2. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 14.11. 
klo 13 JHL:n toimistolla, Kuto-
mokatu 5 H, Hyvinkää. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Paikalla myös kansanedus-
taja Leena Meri. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! 

YLIVIESKA
Ylivieskan seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
14.11. klo 14 Ylivieskan kaupu-
gintalon kahviossa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 14.11. 
klo 14 Lipertekin kokoustilassa, 
Tehtaantie 8, Ylämylly. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 

HONKAJOKI
Honkajoen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
15.11. klo 12 kunnantalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kaffia ja pullaa on. Ter-
vetuloa! 

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry jär-
jestää avoimen keskusteluta-
pahtuman Peruskäräjät sun-
nuntaina 15.11.2015 klo 14:00 
Happy Housessa (Ursininkatu 
11, Turku). Tervetuloa! 

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
15.11. klo 18 entisessä Saavalai-
sen talossa, Hämeenkatu 7. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa! 

HELSINKI
Kallion seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään tiistaina 17.11. 
klo 18 Perussuomalaisten Nais-
ten tiloissa, Mannerheimintie 
40 B. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa! 

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 22.11. 
klo 14 Happy Housessa, Ursinin-
katu 11, Turku. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa! 

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 22.11. klo 17 Littoisten 
monitoimitalolla, Tallakatu 2, 
Kaarina. Käsitellään sääntömää-
räiset syyskokousasiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

 

POHJOISSAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 25.10. klo 12 Kuopion val-
tuusto-virastotalossa, Suokatu 
42, Kuopio. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Pii-
rihallitus kokoontuu klo 10. Ko-
kousedustajien kirjautuminen 
kokoukseen alkaen klo 11. Ko-
kouskahvit alkaen klo 11:30. 
Tervetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 7.11. 
klo 13 Hotelli Hirsirannassa, Lo-
mahovintie 3, Salosaari, Ruo-
kolahti. Käsitellään sääntömää-
räiset sekä muut mahdollisesti 
esille tulevat asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n sääntömääräinen syys-

kokous pidetään sunnuntaina 
8.11. klo 18 piiritoimistolla, Tek-
nologiapuisto, Kehräämöntie 7, 
Kajaani. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Terve-
tuloa!

KESKISUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 15.11. klo 12 JAMK:n 
pääkampuksella, Rajakatu 35, 
Jyväskylä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä kuul-
laan puolue- ja kuntasihteerei-
den puheenvuorot. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 21.11. 
klo 12 Hollolan kunnantalol-
la, Virastotie 3. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa! 

ETELÄPOHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 21.11. klo 13 Kuorta-
neen Urheiluopistolla, Opistotie 
1, Kuortane (tarkempi opastus 
paikan päällä). Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Vi-
rallisen puhe- ja äänioikeutetun 
edustajan tai hänen varaedus-
tajansa on esitettävä kokouk-
selle valintaansa koskeva pöy-
täkirja tai sen jäljennös tai ote 
ellei sitä ole jo aiemmin toimi-
tettu. Jäsenyhdistyksen on tar-
vittaessa esitettävä piirikoko-
ukselle varsinaisten jäsentensä 
lukumäärä. Paikallisyhdistyksen 
virallisten puhe- ja äänioikeu-
tettujen edustajien lukumäärän 
vuoden 2015 piirikokouksissa 
ratkaisee paikallisyhdistyksen 
31.12.2013 olleiden omien var-
sinaisten jäsentensä lukumäärä 
siten, että kullakin piirin jäsene-
nä olevalla paikallisyhdistyk-
sellä on oikeus lähettää piiri-
kokoukseen yksi (1) puhe- ja 
äänioikeutettu edustaja kutakin 
31.12.2013 ollutta alkavaa viit-
tä (5) paikallisyhdistyksen var-
sinaista jäsentä kohden kuiten-
kin niin, että jäsenyhdistys voi 
lähettää enintään kymmenen 
(10) edustajaa. Tervetuloa!

KESKIPOHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 22.11. klo 13 Les-
tin koululla, Lestintie 40. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Paikalla puoluesih-
teeri Riikka Slunga-Poutsalo ja 
kansanedustaja Reijo Hongisto. 
Piirihallitus kokoontuu klo 11. 
Kahvitarjoiulu alkaa klo 12. Ter-
vetuloa!

POHJOISPOHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina  22.11. klo 13 
Hannuksen kylätalolla, Loukko-
järventie 4, Kiiminki. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Tervetuloa!
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Perussuomalaisille 
kiitosta Vaasassa

Suomalaiset itse päättämään 
maahantulijoista

VAASAN kaupungin vuosipäi-
vänä kaupungintalolla kilistel-
lään laseja orkesterin tahdis-
sa. Yhtä vakiintuneeksi on tullut 
käytäntö, että kyseisenä päi-
vänä Vaasan Perussuomalaiset 
laittavat teltan pystyyn kauppa-
torille ja tarjoavat kaikelle kan-
salle makkaraa ja mukavaa seu-
raa.

Nyt tosin ilmojen herra päätti 
näyttää mahtinsa, ja perjantaik-
si suunnitellut koko kansan to-
rikekkerit jouduttiin Valio-myrs-
kyn takia siirtämään päivällä 
perjantaista lauantaihin. Ja se-
kös kannatti! Upea aurinkoinen 
sää houkutteli Vaasassa ihmisiä 
liikkeelle ennätysmäärin. Tuo 
liike huomattiin ilahduttavas-
ti myös perussuomalaisten tel-
talla, jossa makkara maistui, jut-
tua riitti ja myös viimeisimmät 
PS-lehdet vietiin kirjaimellises-
ti käsistä.

- Tämä lauantaipäivä oli yksi 
parhaista toritapahtumista, mi-
hin olen koskaan ottanut osaa. 
Teltallamme oli tosi positiivinen 
henki ja se antaa kyllä työllem-
me voimaa. Suurin osa ymmärsi 
hyvin sen kovan vastuun, jonka 
puolueemme on ottanut halli-
tuksessa kantaakseen. Parhai-
ten sitä muutosta paremman 
Suomen puolesta tehdään hal-
lituksesta käsin, eikä se muutos 
synny neljässä kuukaudessa, to-
tesi Vaasan Perussuomalaisten 
hallituksen jäsen Risto Suni.

Hänen mukaansa eniten kes-
kustelua aiheutti Euroopan pa-
kolaisvirta ja sen vaikutukset 
Suomeen. Mutta, kuten sanot-
tua, ymmärrystä ja myötätun-
toa perussuomalaisten toimin-
taan riitti.

Vaasan yhdistyksen kirstun-
vartija Mikael Ö oli Sunin kanssa 
samoilla linjoilla.

- Suuri enemmistö ihmisistä 
ymmärtää hyvin, että hallitus-
työ on vasta alussa reilun nel-
jän kuukauden jälkeen, eikä sil-
tä mitään taikatemppuja voida 
odottaa. Positiivinen tapahtu-
ma kaiken kaikkiaan. Saimme 
taas torilla joukkoomme pari 
uutta jäsentä. Kaikki kiittelivät 
ennen kaikkea sitä, että perus-
suomalaiset ovat vuodesta toi-
seen torilla ihmisten kanssa, oli 
sitten vaalit tai ei. Eipä täällä tä-
näänkään muita puolueita nä-
kynyt, tutkaili Ö torin laitamia.

Paikalla ollut kolmas perus-
suomalainen Risto Rintamäki 
puolestaan kiitteli yhdistyksen 
uutta telttaa ja uuden grillin toi-
mivuutta.

- Toritapahtumat ovat meille 
tärkeitä ja itse olen aina mielel-
läni niissä mukana. Tämä on pa-
ras tapa vaikuttaa. Täällä tapaa 
aina vanhoja tuttuja ja vastaa-
vasti uusia kontakteja tulee sol-
mittua. Niin nytkin.

Juha Rantala

VIIMEISEN kuukauden aika-
na maahamme on saapunut 
Ruotsista tuhansia ihmisiä, 
jotka ovat Suomessa ilmoit-
tautuneet turvapaikanhaki-
joiksi.

Maassamme on tahoja, joi-
den mielestä emme saa em-
mekä voi valita ketä tänne 
muuttaa. Perussuomalai-
set näkevät tämän asian toi-
sin. On vaikea ymmärtää mik-
si turvallisesta Ruotsista joku 
matkustaa Suomeen hake-
maan turvapaikkaa.

Kannatamme nyt perustet-
tavan järjestelykeskuksen toi-

mintaa oikeansuuntaisena, 
sillä sitä kautta nopeutetaan 
maahanmuuttajakandidaat-
tien käsittelyä. Oulun Perus-
suomalaiset katsovat, että 
maahantuloon ja turvapai-
kanhakuun liittyvät lainsää-
dännöt tulisi kiireesti tarkas-
taa ja korjata sellaiseksi, että 
itsenäisenä valtiona Suomi voi 
itse päättää maahantulijois-
ta, eikä turvallisista maista tu-
lijoille myönnettäisi etuoike-
uksia täällä.

Oulun Perussuomalaiset ry

KAUSTISLAINEN, vastikään 70 
vuotta täyttänyt Heimo Hauta-
la on ollut kotikuntansa päätök-
senteossa mukana 40 vuotta 
sekä valtuustossa että hallituk-
sessa.

- Sen verran hullu sitä on, että 
on halunnut osallistua. Tai oike-
astaan syy on emännässä. Hän 
on sellainen piiskuri, että pa-
tistaa kokouksiin. Ei kuulemma 
auta kotona napista, vaan pitää 
mennä vaikuttamaan, Hautala 
tunnustaa nauraen.

Syntymäpäivänä Heimo Hau-
talaa muistettiin Perussuoma-
laiset rp:n pöytästandaarilla. 
Puolueessa hän on ollut sen pe-
rustamisesta saakka ja edeltä-
jässä SMP:ssä jo vuodesta 1960.

Eniten Hautalaa kismittää syr-
jäkylien riisuminen. Kun ko-
tikylän koulua lakkautettiin 
1960-luvun lopulla, hän kävi pi-
tämässä palopuheita valtuute-
tuille, vaikka ei itse vielä päättä-
mässä ollutkaan. Myöhemmin 
hän yhdessä toisen kaustislai-
sen peruskonkarin, Toivo Mäke-
län kanssa hommasi uuden tien 
Köyhäjoelle, Kaustisen ja Halsu-
an välille.

Kokemukset kunnallises-
ta päätöksenteosta ja järjes-
tötoiminnasta ovat Hautalalla 
myönteisiä. Hänen mielestään 
osallistuminen on avartanut 
maailmankatsomusta.

- Paljon sellaista on saanut 
nähdä ja kokea, mitä ei syrjäky-
lällä muuten olisi tullut eteen. 
On nähnyt muidenkin alueiden 
hallintoa, kun on käyty tutustu-
massa muihin paikkakuntiin.

Valtion talouden nykytilassa 
Hautalaa ihmetyttää se, miten 
voidaan yrittääkään selvitä il-
man verotuksen kiristämistä.

- Mistäs valtio rahaa muuten 
saa, jos ei veroja nosteta? Eikä 
edes riitä keskituloisten verot-
tamisen kiristys, ne ovat pik-

Heimo Hautala - 40 vuotta 
kuntapäättäjänä

Lauantaipäivä on kääntymässä pikku hiljaa kohti iltaa 
Vaasan lokakuisella torilla. 

Syntymäpäiväjuhlilla oli perussuomalainen meininki telt-
toja myöten. Heimo Hautalaa onnittelemassa puolueveli 
Marko Kulpakko.

PerusYrittäjät tukee nuorten työllistämistä
TYÖTTÖMYYSASTE oli elokuus-
sa 8,3 prosenttia eli 0,9 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin vuot-
ta aiemmin. Työttömyysasteen 
trendi oli 9,5 prosenttia. Nuor-
ten 15–24-vuotiaiden työttö-
myysaste eli työttömien osuus 
työvoimasta oli elokuussa 13,5 
prosenttia, mikä oli 2,3 prosent-
tiyksikköä suurempi kuin vuotta 
aiemmin. Nuorten työttömyys-
asteen trendi oli 22,9 prosent-
tia. 

Hallitusohjelmassa on esitetty 
toimenpiteitä työelämään siir-
tymisen nopeuttamiseksi. Oh-
jelman mukaan tavoitellaan pi-
dempiä työuria alkupäästä, 
tehdään opintopoluista mah-
dollisimman joustavat koulu-
tusasteiden sisällä ja välillä sekä 
tuetaan nopeaa valmistumista 

sekä siirtymää työelämään. Vas-
taavat toimenpiteet sisältyvät 
hallituksen kärkihankkeisiin, joi-
hin sisältyy myös nuorisotakuu.

PerusYrittäjät ry:n hallitus on 
hyväksynyt ohjelman, jonka 
mukaan työvoimahallinnon tu-
kemissa valmentavissa koulu-
tuksissa tulisi koulutuskorvaus 
maksaa yrittäjille, jotka koulu-
tuksen suorittavat. Tällä het-
kellä koulutustuki menee kon-
sulteille ja oppilaitoksille. Tuen 
kohdistaminen yrittäjille lisäi-
si yrittäjien halukkuutta ottaa 
koulutettavia yritykseen. Oh-
jelman mukaan myös oppiso-
pimuskoulutuksen tuet on laa-
jennettava koskemaan myös 
henkilöitä, joilla on jo olemas-
sa oleva ammatillinen koulutus, 
mutta jotka uudelleenkoulut-

tautuvat toiselle alalle oppiso-
pimuskoulutuksen kautta.

Perusyrittäjien tavoitteena on 
tukea nuorten työllistymistä. 
Nuorille on varmistettava työ-
mahdollisuuden kautta osallis-
tumismahdollisuus yhteiskun-
taa rakentavaan toimintaan. 
Omien tavoitteiden ja halu-
jen mukaisella työpaikalla ta-
voitellaan sitä, että jokainen 
nuori löytäisi paikkansa yhteis-
kunnassa. Tämän vuoksi on eri-
tyisen tärkeää löytää nuorelle 
ensimmäinen työpaikka, jossa 
nuori työllistyy ja saa positiivi-
sia kokemuksia.

Veikko Granqvist (pj.)
PerusYrittäjät ry - 
Sannföretagare rf

kurahoja, rahamiehiltä sitä on 
otettava. Pienituloisia kirpai-
see kovimmin, jos välillisiä vero-
ja kasvatetaan ruoan ja hyödyk-
keiden hinnoissa.

Pakolaiskeskustelussa kaustis-
laista konkaria ärsyttää medi-
an valtava myllytys ja mielipitei-
den muokkaaminen.

- Yhdessäkin ajankohtaisoh-
jelmassa, jossa haastateltiin pa-
kolaisia, toimittaja käänsi vas-
tauksen ihan eri tavalla kuin 
haastateltava sanoi. Toimittaja 
väitti hänen sanoneen, että ko-
timaassa on liian vaarallista ja 
pitää pelätä Isisiä. Haastateltava 
sanoi ihan selvästi, että tuli Suo-
meen sen vuoksi, että täällä on 

lapsille ilmainen koulutus ja pa-
remmat elinolosuhteet.

Puolueen toimintaan hallituk-
sessa konkari on tyytyväinen. 
Puolueen johtoon ja puheen-
johtajaan Hautalalla on hyvät 
välit. Siitä kertoo sekin, että pu-
heenjohtaja Timo Soini soit-
ti hänelle juhlapäivänä synty-
mäpäiväonnittelut matkaltaan 
Alaskaan.

- Lämmittää, että Timo aina 
muistaa. Puolueen toiminnan 
kannalta on tärkeää, että ken-
tän kuulumisia voi soittaa suo-
raan puheenjohtajalle.

Vuokko Lahti

Heimo Hautalaa 
muistettiin 70-vuo-
tissyntymäpäivän 
yhteydessä perus-
suomalaisten pöytä-
standaarilla. 
Kuva: Petri Ahokangas
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Ministerikierros Kuopiossa 
SOSIAALI ja terveysministeri 
Hanna Mäntylä ja puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo vierai-
livat Kuopiossa. Mäntylä tapasi 
vierailun aikana Kuopion kau-
pungin johtoa, sosiaali- ja ter-
veydenhuollon luottamushen-
kilöitä ja Pohjois-Savon piirin 
aktiiveja.  Keskusteluissa vilisi-
vät mm. sote ja aluehallinnon 
tulevat haasteet. Lisäksi minis-
teri Mäntylä tutustui mm. Kuo-

pion Ruoka-avun toimintaan. 
Ministeri ja puoluesihteeri 

osallistuivat ministerikierroksel-
la Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piirin järjestämään tori-
tapahtumaan Kuopion torilla.  
Piirin väki tarjosi torilla 800 an-
nosta lihasoppaa. Puheiden li-
säksi tapahtumaa säesti myös 
bändi. 

Risto Simonen

PERUSSUOMALAISTEN Nais-
ten sääntömääräinen syysko-
kous pidettiin viikonloppuna 
Riihimäellä. Kokousedustajien 
lisäksi paikalla olivat eduskun-
nan puhemies Maria Lohela ja 
kansanedustajat Kike Elomaa, 
Arja Juvonen, Anne Louhelai-
nen ja Leena Meri, jotka toivat 
terveiset eduskunnasta.

Puheenjohtajana jatkaa yksi-
mielisesti Marja-Leena Leppä-
nen Lappeenrannasta, muut 
hallituksen jäsenet ovat Anne 
Louhelainen Hollolasta, Marja-
Liisa Riihimäki Lapualta, Min-
na Mäkinen Jyväskylästä, Pia 
Pentikäinen Suonenjoelta, Auli 
Kangasmäki Lappeenrannasta, 
Sinikka Jylhä Kemistä, Outi Vir-
tanen Pertunmaalta,  Kike Elo-
maa  Maskusta, Helena Ojen-
nus Parkanosta, Kirsi Kallio 
Lempäälästä, Susanna Nevalai-
nen Liperistä, Taina Lehtonen 
Porista, Sari Martniku Mäntsä-
lästä, Maija Saimalahti Espoos-

ta, Iiris Peltomaa Pyhärannasta 
ja Tuula Kuusinen Helsingistä.

Viimeisin Ylen gallup puolu-
eiden kannatuksesta puhut-
ti tietenkin kokousedustajia, 
mutta viesti otettiin rauhalli-
sesti vastaan. Mm. pakotepa-
ketit ja säästökohteet nakerta-
vat kannatusta, mutta suunta 
on tästä vain ja ainoastaan 
ylöspäin, siihen uskoi koko ko-
kousväki. 

Nuorten puheenjohtajan 
vaatimukset eivät saaneet tu-
kea naisilta, koska tällaiset asi-
at tulee hoitaa puolueen si-
sällä ja lopettaa sooloilut ja 
oman egon nostaminen puo-
lueen kustannuksella.

Käytiin vilkasta keskustelua 
pakolaiskysymyksestä. Mo-
nen mielestä suomalaiset nai-
set pelkäävät kulkea enää yk-
sin. Turvattomuuden tunne 
on lisääntynyt. Ensimmäise-
nä siirtolaisille tulee kertoa, 
että maassa maan tavalla eli 

mitkä ovat lait Suomessa, mi-
ten täällä ollaan ja eletään ja 
myös se, että Suomessa nai-
set ovat tasavertaisia miesten 
kanssa. Henkilökohtainen kos-
kemattomuus on jokaisen nai-
sen oikeus. 

Vaadittiin rajoille tiukem-
paa valvontaa ja hallitukselta 
nopeampia keinoja turvapai-
kanhakuprosessiin eli ei-hä-
dänalaisten käännytystä mah-
dollisimman pian.

Myös usko siihen, että maan 
uusi hallitus kestää kasassa 
koko tämän vaalikauden, on 
vahva. Olemme saaneet valtaa 
ja vastuuta ja hoidamme teh-
tävät niin kuin hallitusohjel-
massa on sovittu. Naisjärjestö 
tukee täysin puolueen johtoa 
ja puheenjohtaja Timo Soinia.

Marja-Leena Leppänen (pj.)
Perussuomalaiset Naiset ry

Perussuomalaiset Naiset 
tukevat puoluejohtoa

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo, sosiaali- ja ter-
veysministeri Hanna Mäntylä ja piirin puheenjohtaja Pauli 
Ruotsalainen Kuopiossa. Kuva: Kari Holopainen

Perussuomalaiset Naiset kokoontuivat Riihimäellä.

PERUSÄIJÄT
Perusäijien sääntömääräi-
sessä syyskokouksessa pää-
tettiin, että Harri Ahonen 
Ruokolahdelta jatkaa yh-
distyksen puheenjohtajana. 
Hallituksessa istuvat myös 
Kari Surakka Joensuusta, 
Markus Jukarainen Kuopios-
ta, Seppo Kallunki Espoos-
ta, Mikko Wikstedt Espoosta, 
Pasi Salonen Vihdistä, Pau-
li Ruotsalainen Kuopiosta 
ja Markku Papinniemi Lap-
peenrannasta. 

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuoma-
laiset ry:n puheenjohtajana 
jatkaa Harri Ahonen ja halli-
tuksessa istuvat myös Virpi 
Repo-Laitinen, Matti Kalpio, 
Reino Rummukainen ja Mar-
kus Laitinen.

HENKILÖ-
VALINTOJA

Lahden Perussuomalaisten 
pakolaisillassa vilkas 
yleisökeskustelu
LAHDEN Perussuomalaiset 
järjesti ajankohtaisen pako-
laiskeskustelun Lahden kau-
punginkirjastossa. Alustajana 
toimi puolueen 3. varapu-
heenjohtaja Sebastian Tynk-
kynen. Hän valotti laajasti ny-
kyistä pakolaistilannetta. 

Pakolaistilanne on muuttu-
nut laajaksi kansanliikehdin-
näksi Pohjois-Afrikasta ja Lä-
hi-Idästä kohti Eurooppaa eri 
reittejä. Toiminta on ihmis-
kauppiaiden hoitamaa laiton-
ta liiketoimintaa. 

- Internetissä on tarkkoja oh-
jeita, miten pitää pyrkiä koh-
ti Eurooppaa paremman elin-
tason piiriin. Siellä on erityisiä 
matkatarjouksia, joissa hou-
kutellaan ihmisiä lähtemään 
maksamalla matkastaan ih-
miskauppiaille. 

Jokaisella Eurooppaan pyr-
kijällä tulee olla uskottava ta-
rina, jolla varmistetaan pa-
kolaisoikeus ja mahdollisuus 
maahan jääntiin kohdemaas-
sa. Internetissä on myös oh-
jeet, miten tarina tulee esittää 
ja millä tavoin tulee vastata 
viranomaisten kysymyksiin. 
Pakolaisaseman saa vain hen-
kilö, joka uskottavasti pystyy 
kertomaan olevansa vainottu 
koti- tai lähtömaassaan. 

- YK:n määritelmän mukaan 
nälänhätä tai sota lähtömaas-
sa ei anna automaattisesti pa-
kolaisoikeutta, koska asiat 
tulee ensi sijassa ratkaista läh-
tömaassa. Jos nälänhätä oli-
si pakolaisperuste, niin koko-
naisia maita pitäisi tyhjentää, 
Tynkkynen painotti.

Suomessa maahanpyrkijöi-
den määrä pysytteli pitkään 
noin 3 000 henkilön suurui-
sena vuodessa. Tänä vuonna 
pelätään määrän olevan vä-
hintään 15 000-30 000 ja ensi 
vuonna vielä enemmän. Tä-
män vuoksi pakolaiskeskuksia 
on jouduttu avaamaan useita 
per viikko. 

- Maamme järjestelmä jou-
tuu vaikeuksiin jo 6 000 pa-
kolaisen kohdalla. Meillä Suo-
messa ei ole pakolaiskriisiä, 
vaan maahanmuuttajakriisi. 
Suomi ei tule tätä tilannetta 
kestämään. 

Tilastot kertovat, että Suo-
meen tulevien joukossa on 
vain kolme prosenttia Syyrias-
ta tulevia. Vääristyneessä uu-
tisoinnissa annetaan kuva, 
että kaikki tulijat ovat sieltä. 
Suomi on saanut Albaniasta 
500 turvapaikanhakijaa ja hei-
dät kaikki on palautettu koti-
maahansa, koska se on turval-
liseksi todettu maa. 

Tynkkynen näkee ratkaisuna 
hallitsemattomaan pakolais-
tulvaan sen, että Suomen ve-
tovoimatekijöitä vähennetään 
maahantulijoiden kohdemaa-
na. Ministeri Hanna Mänty-
lä selvittää, mitä tämän asian 
osalta voidaan tehdä. Monet 
Euroopan maat ovat joutu-
neet jo rajoittamaan vapaan 
matkustamisen Schengen-oi-
keuksia rajoillaan. Valtioneu-
vosto selvityttää parhaillaan 
pakolaiskustannuksia. Hel-
singin yliopiston tutkijan mu-
kaan Suomen maahanmuut-
tajakustannukset ovat tällä 
hetkellä noin 700 miljoonaa 
euroa vuodessa.

Alustuksen jälkeen tilai-
suudessa alkoi vilkas yleisö-
keskustelu, jossa keskityttiin 
maahantulijoiden aiheutta-
miin taloudellisiin kustan-
nuksiin Suomelle. Suomen 
valtio korvaa kunnille pako-
laisten aiheuttamat kulut ve-
ronmaksajien kukkarosta kol-
men vuoden ajan. Sen jälkeen 
kustannuksista vastaavat kun-
nat. Perheiden yhdistäminen 
lisää tulijoiden määrää kes-
kimäärin kolminkertaiseksi. 
Ruotsissa kuntien maksamista 
toimeentulomenoista 55 pro-
senttia maksetaan maahan-
muuttajataustaisille. 

Tynkkysen lisäksi yleisön 
kysymyksiin vastasivat Lah-
den perussuomalaisten kau-
punginvaltuutetuista Maarit 
Tuomi, Kalle Aaltonen, Las-
se Koskinen ja myös kansan-
edustajan ominaisuudessa 
Rami Lehto. Illan juontajana 
toimi valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Martti Mäkelä.

Lasse Koskinen

Pakolaisilta keräsi keskustelijoita Lahden kaupungin-
kirjastoon.



Pienituloisen asialla 
HALLITUKSEN esitykseen kaa-
tuneen yhteiskuntasopimuk-
sen korvaaviksi toimenpiteiksi 
sisältyi mm. pyhä- ja ylityölisien 
leikkauksia, joista nousi medi-
assa suuri meteli. Esiteltiin esi-
merkkejä siitä, kuinka paljon 
kukin ammattiryhmä menet-
tää. Erityisesti “pienituloisten” 
sairaanhoitajien menetyksillä 
mässäiltiin. 

Sairaanhoitajien keskipalkka 
on 2 500-3 300 euroa kuukau-
dessa. Suomalaisten keskiansio 
on n. 3 300 euroa kuukaudessa. 
Oikeasti, onko puolet suoma-
laisista pienituloisia? 

Meillä on oikeastikin pienitu-
loisia, esimerkiksi yli 80 000 va-
jaan 1 000 euron tuloilla kitkut-
tavaa kansaneläkeläistä, saman 
verran työmarkkinatuella elä-
viä työttömiä ja vielä suurem-
pi joukko runsaan 1 000 euron 
siivoajia, kaupan kassoja ja osa-
aikatyötä tekeviä. 

Heistä minä olen huolissani, 
mutta heille hallituksen esityk-
sissä onkin pientä parannusta 
verotaulukoissa, perusvähen-
nyksessä ja Yle-verossakin. 

 YLE uutisoi (21.9.) Suomes-
sa toimivista rikollisista, jot-
ka kiristävät ja uhkailevat mat-
kalippunsa velaksi ostaneita 
turvapaikanhakijoita. Monet 
kiristettävät päätyvät ihmis-
kaupan uhreiksi - osaksi rikol-
lista toimintaa tai pimeään 
työhön, lähtömaahan jäänei-
den läheisten vahingoittami-
sen uhalla. 

 Ihmissalakuljetuksesta on 
tullut huumekauppaakin tuot-
toisampi bisnes. On äärimmäi-
sen vaarallista, kun sota, hätä, 
auttamishalu ja rikollisuus kie-
toutuvat yhteen. Ihmissalakul-
jettajat elävät sekasorrosta ja 
myös siitä, että joku jossakin 
kaukana haluaa auttaa. Mikä-
li sotaa ja hätää ei olisi, ei oli-
si kuljetettavia. Mikäli kauka-
na odottavia, rajat auki olevia 
maita ei olisi, ei olisi minne 
kuljettaa.

 Yhtälö on synnyttänyt ri-
kollisten räätälöimät paket-
timatkat, jotka alkavat kumi-
venekyydillä Välimeren yli ja 
jatkuvat täyteen ahdetuissa 
kuorma-autoissa halki Euroo-
pan. Moni menehtyy matkal-
le. Lapsia huuhtoutuu rannoil-
le, ja moottoritien laidalta voi 

hylätystä kylmäkuljetusautos-
ta löytyä kymmeniä ahtaudes-
sa tukehtuneita nuoria, jotka 
luulivat ostaneensa itselleen 
tulevaisuuden. Kotiin jäänyt 
perhe odottaa tietoa turval-
lisesta perillepääsystä – tur-
haan. Matka ei vastannutkaan 
niitä mielikuvia, joilla se myy-
tiin.

 Rauha tarkoittaisi ihmissala-
kuljettajille tuottoisan bisnek-
sen loppumista. Mitä sekasor-
toisempi tilanne, sen parempi 
heille. Ei ole vaikea päätellä, 
että bisneksen tuotoilla rahoi-
tetaan terroristijärjestöjä yl-
läpitämään konflikteja pa-
kolaisten lähtömaissa. Kiinni 
jääneiden salakuljetustyöläis-
ten tilalle saadaan aina uusia 
niistä velaksi pakettimatkan-
sa ostaneista. Sodan ja rahan 
symbioosi toimii kuin ikiliikku-
ja, kunnes veneestä vedetään 
tulppa pois. Rauhaa ei saavu-
teta ennen kuin rahalta kat-
kaistaan siivet.

 EU on nyt menettänyt rajo-
jensa hallinnan. Se voi lopet-
taa salakuljettajien toiminnan 
vain sulkemalla rajansa hallit-
semattomalta Eurooppaan tu-
lolta. Kun pakolaisleirit ja en-

sivaiheen turva sodan jaloista 
olisivat kriisialueiden läheisyy-
dessä EU:n ulkopuolella ja jo-
kainen maa hakisi turvapai-
kanhakijansa leireiltä itse, ei 
kenenkään tarvitsisi enää jou-
tua salakuljettajien armoille 
Eurooppaan pyrkiessään. Kun 
ei ole minne kuljettaa, toimin-
ta loppuu. Rajojen sulkemi-
nen pelastaisi tuhansien pako-
laisten hengen epätoivoisella 
matkalla. Se pelastaisi myös 
monta kotia ja henkeä kon-
fliktialueilla, kun rahoitus sala-
kuljetusbisneksen kautta lop-
puisi. 

Eurooppa tarvitsee aitoa ih-
misyyttä. Sitä ei salakuljettajil-
ta ja terroristijärjestöiltä löydy. 
Välimeri ei saa olla enää yh-
denkään perheen hauta eikä 
kylmäkuljetuskontti kenen-
kään kohtalo. Muutos parem-
paan lähtee vain tosiasiat tun-
nustamalla. Ajatus avoimesta 
ja auttavan kätensä ojentavas-
ta Euroopasta on kääntynyt it-
seään vastaan.

 
Henna Kupsala
piirisihteeri, Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Tekopyhyys ohjaa 
Eurooppaa
EUROOPPAAN on tullut tänä 
vuonna jo yli 500 000 turva-
paikanhakijaa. Monen mie-
likuva on, että he ovat syy-
rialaisia pakolaisia. Oikeasti 
syyrialaisia heistä on noin 30-
48 %. Kukaan ei tiedä tarkkaa 
määrää, mutta media on an-
tanut vääristyneen kuvan täs-
tä siirtolaisongelmasta. Suo-
meen tulijoista syyrialaisia on 
vain hyvin pieni osa, suurin 
osa, noin 70 % on irakilaisia. 

Kyllä, ISIS sotii myös Irakis-
sa ja aiheuttaa pakolaisuutta 
myös siellä. Eurooppaan tu-
lijoiden joukkoon piiloutuu 
kuitenkin paljon ihmisiä, joi-
den ensisijainen motiivi on ta-
voittaa parempi elintaso. Se 
ei ole kielletty tavoite, mutta 
on väärin silloin rasittaa Suo-
men valtion budjettia. Kehi-
tysapurahoista leikattavasta 
300 miljoonasta ainakin 200 
miljoonaa kuluu ensi vuonna 
turvapaikanhakijoiden elät-
tämiseen. Säästökohde on oi-
kea, mutta kohdennetaanko 
säästöt oikein? Ilkeitä huhuja 
on liikkeellä.

Mielestäni on hyvä, että tur-
vapaikanhakijoiden vyöry on 
saanut suomalaiset käsittä-
mään paremmin maailman 
turvallisuustilannetta. Valitet-
tavasti ei kuitenkaan vielä niin 
syvästi, että enemmistö vaa-
tisi kaikille pakollisia rajatar-
kastuksia Suomen ulkorajoil-
le. Minä vaadin niitä. Auttajan 
turvallisuutta ei saa asettaa 
uhanalaiseksi. 

Suomessa esiintyy monen-
laista tekopyhyyttä. Ei halu-
ta tunnustaa, että kaikki tän-
ne laittomasti pyrkivät eivät 

ole todellisia pakolaisia tai 
että vastaanottamalla pako-
laisia länsimaat eivät pysty 
ratkaisemaan sisällissodista 
johtuvia pakolaisongelmia. Ei 
myöskään haluta tunnustaa, 
että on oikein puuttua toisen 
maan sisäisiin asioihin rau-
haan pakottamisella kansan-
murhan jatkuessa kauan. Sen 
enempää ei haluta lähettää 
ammattilaisia vieraille mail-
le rakentamaan rauhaa tai ra-
hoittaa ulkomaiden pakolais-
leirejä. Ei haluta tunnustaa 
syntyvyyden säännöstelemät-
tömyyden kielteistä vaikutus-
ta kehitysmaiden talouske-
hitykselle, tai että on väärin 
tulkita uskontojen oppilausel-
mia kirjaimellisesti, jos se uh-
kaa toisten ihmisten henkeä 
tai terveyttä.

J.K. Paasikiven näkemys, että 
ulkopolitiikan tulee perustua 
tosiasioiden tunnustamiselle, 
soveltuu erittäin hyvin myös 
pakolaispolitiikkaan. Maail-
mantilanteen muutos on saa-
nut minut muuttamaan nä-
kemystäni ja hyväksymään 
järkevät rauhaanpakottamis-
toimet kansainvälisen yhtei-
sön toimesta.  Kun kontrol-
loimaton rajanylitys sallitaan, 
suositaan ihmissalakuljetus-
ta.  Laittomuudelle ei pidä an-
taa suosituimmuusasemaa. 
Elintason laskeminen maail-
manlaajuisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi ei ole välttämä-
töntä. Otetaan mallia Australi-
asta eikä moraalittomasta Eu-
roopasta.

Mika Kivimaa (ps.)
Toholampi

Ihmissalakuljetus on saatava loppumaan

Ei missään nimessä oppositioon
KUN perussuomalaiset viime 
eduskuntavaaleissa saavutti-
vat aseman, jossa hallituspaik-
ka tuli mahdolliseksi, niin mitäs 
nämä viimeaikaiset hallitukses-
ta eropuheet oikein edustavat 
muuta kuin oman nilkan pot-
kimista. 

Nyt kun on saatu vaalien kaut-
ta nämä vasemmiston, vihrei-
den ja ruotsalaisten “omasta 
kuormasta” pureskelijat oppo-
sitioon, niin johan se vasta myr-
kyn maallemme lykkäisi, jos 
tarjoaisimme heille hallituspaik-
kamme kultalautaselta! Se olisi 
paluuta edellisten hallituksien 
aikaiseen ”sulle-mulle-politiik-
kaan”.  On sanomattakin selvää, 

että kompromisseja joudutaan 
hallitusvastuussa tekemään 
puolin ja toisin, mutta mieles-
täni nämä edellä mainitsemieni 
“konklaavien” opposition orsilla 
istuttaminen saa velatkin saata-
viksi - ja heidän tuhotun maan 
taktiikkansa lopetetuksi.

Täytyy vaan uskoa ja toivoa, 
että kansalaiset eivät enää hai-
rahdu äänestämään näitä ny-
kyisiä oppositiopuolueita vallan 
keskiöön, sillä silloin ei kunnian 
kukko laulaisi hyvinvointivalti-
on pelastustalkoissa. 

Arvi Marjamäki
Tampere
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PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Heidän hätäänsä väheksytään, 
jos keskituloisetkin lasketaan 
pienituloisiksi. Siihen ei aina-
kaan perussuomalaisten edus-
tajien tai hallituksen pitäisi sor-
tua. 

Kaikille ei ole näköjään vie-
läkään valjennut, että olem-
me eläneet yli varojemme. Val-
tio on velkaantunut edellisellä 
hallituskaudella 30 miljardia li-
sää (kasvua lähes 50 %) ja kasvu 

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.

jatkuu edelleen - nousten jo yli 
EU:n asettaman 60 %:n katon 
BKT:stä. Julkisen talouden ra-
hoitus hoituu vain lokakuuhun 
saakka, marras- ja joulukuu ele-
tään jo velaksi. Sillä tiellä ei voi-
da jatkaa.

Kaikille ei voida antaa lisää, 
joiltakin on leikattava. Paljon-
ko sairaanhoitajan palkan alen-
nus parantaa vientiä, on vää-
rä kysymys. Oikea kysymys on, 
paljonko veroilla maksettu jul-
kinen talous paranee sillä. Pel-
kästään vuosivajeen korjaami-
seen tarvittaisiin n. 10 prosentin 
alennus. Silloin rahat riittäisi-
vät lokakuun sijasta joulukuun 
loppuun. 

Eikä tuo alennus olisi net-
tovähennys sairaanhoitajan-
kaan palkassa. Veroprogres-
sio palauttaa siitä lähes puolet 
palkansaajalle. Tarkemman 
osuuden näkee verokirjasta li-
säprosenttina. Keskituloisella 
sairaanhoitajalla se on ilmeises-
ti 42-48 %. 

Jorma Uski 
kaupunginvaltuutettu, Jyväskylä



Hyvin toimivaa taksijärjestelmää 
ei pidä romuttaa

KRISTILLISEN uskomme kes-
kus on Jeesuksen esittämä ja 
käytännössä aina ristinkuo-
lemaan asti toteuttama rak-
kaus. Jumalan rakastaminen 
on uskossamme kaikki kai-
kessa, mutta se ilmenee juu-
ri lähimmäisten, kaikkien ih-
misten rakastamisessa. Jeesus 
itse irrotti lähimmäisenrak-
kauden kansallisesta rajoittu-
neisuudesta avartamalla sen 
myös juutalaisten ulkopuolel-
le, meillekin eli kaikille silloisil-
le pakanakansoille.

Tämä on kristinuskomme 
perusnäkemys uskonnostam-
me, niin heikosti kuin kristilli-
set kirkkomme ja me itse ku-
kin kristittyinä olemmekin 
Jeesusta seuranneet ja rak-

kauden käskyä noudatta-
neet. Ja tämä Jeesuksen julis-
tama rakkauden kaksoiskäsky 
ei enää ole pelkästään juuta-
laisuuden ja kristinuskon ydin, 
vaan se on koko ihmiskunnal-
le annettu vetoomus ja haas-
te.

Käskyistä suurin ja tärkein 
on: Rakasta Herraa, Jumalaasi, 
koko sydämestäsi, koko sielus-
tasi ja mielestäsi. Toinen yhtä 
tärkeä on siis: Rakasta lähim-
mäistäsi niin kuin itseäsi. Tä-
hän Jeesus lisäsi vielä: Näiden 
kahden käskyn varassa ovat 
laki ja profeetat.

Kun kuitenkin usein murhe 
omasta tilastamme synken-
tää sielumme, niin juuri sil-
loin saamme katsoa Jeesuk-

seen ja löydämme siten ilon. 
Eikä tämä ilon lähde koskaan 
ehdy, koska hän Vapahtajam-
me on ottanut meidät omik-
seen jo kasteessa. Näin Vapah-
tajamme Jeesus asuu meissä, 
vaikka hän liiankin usein peit-
tyisikin kaiken sydämissämme 
olevan roinan alle. Voimmekin 
sanoa vanhan kristillisen to-
tuuden mukaisesti, ettei ilman 
synnin surua ole pelastuksen 
iloakaan.

”Ilo kyynelten pohjalla kim-
meltää, Ilo puhtain jää, Kun 
kyynel haihtuu pois.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Missä EU, siellä ongelma

KOTIMAINEN vero- ja maksu-
velvoitteensa isänmaamme 
niukkaan euroleiliin täysimää-
räisesti tilittävä taksiala on val-
takuntamme viimeinen koko 
Oy Suomi Ab:n liikennemohi-
kaani. Taksi palvelee kaikkia asi-
akkaita käsivarren Lapista Kih-
niöön, Varsinaisesta Suomesta 
Liperiin ja Ivalosta Espooseen 
24/7/365-periaatteella, myös 
markkinataloudellisesti kannat-
tamattomina hetkinä.

Mikäli lähinnä pääkaupunki-
seudun liikkumismahdollisuuk-
sia ja etelän ”kasvukäytäviä” 
korostavat kaavailut taksijärjes-
telmän romuttamiseksi toteu-
tuvat, kuihtuu liikennöinti maa-
seudulta, haja-asutusalueilta ja 
syrjäseuduilta.

Suomalaiseen säänneltyyn 
taksijärjestelmään luotetaan 
maailmalla ja Suomessa. Tak-
simme ovat tunnettuja luotetta-
vuudestaan, turvallisuudestaan, 
hyvästä saatavuudestaan sekä 
selkeästä kohtuullisesta hin-
noittelustaan, mikä takaa yrittä-
jälle ja kuljettajalle toimeentu-
lon, mutta ei kultaa, mirhamia 
tai ”huippubonuksia”. Unohtui-
pa takapenkille lompakko, ot-
tipa isäntä liikaa ”miestä väke-
vämpää” torkahtaakseen pirssin 
takapenkille tai lähettipä lapsen 
tai isomummun taksilla mihin 
tahansa suuntaan yksin – ei hä-
tää, pirssi vie ja pirssi tuo; siihen 
voit aina luottaa.

Näin ei useimmissa maissa to-
dellakaan ole. Päinvastoin, jos 
lompakko jää, katoaa se parem-
piin ”futuureihin.” Takapenkil-
le ei kannata torkahtaa eikä sen 
kallisarvoisimman lähettäminen 
epämääräiseen kyytiin ole suosi-
teltavaa. Eipä tarvitsekaan men-
nä kuin lahden yli Tallinnaan tai 
Tukholmaan, kun hinnasta jou-
tuu yhtenään tinkaamaan, kär-
simään ja hiuksiaan harmaasä-
vyiseksi harventamaan – tästä 
huolehtii villi ja vapaa ”uusli-
beraali” hinnoittelujärjestelmä, 
alan lukuisat harmaat nahkatak-
kimiehet sekä mitä ihmeellisim-

VUODEN 2011 vaalien jälkeen 
Suomeen tuli kaikkien aikojen 
surkein hallitus, joka alkoi puu-
hastella kuntaliitosten ja soten 
kanssa. Molemmat kaatuivat ja 
näyttäviksi aikaansaannoksiksi 
jäivät valtion miljardivelat, suur-
työttömyys ja Kreikan tukipake-
tit. Perussuomalaiset eivät on-
neksi mahtuneet hallitukseen. 

Kun Suomi liittyi euroon vuo-
den 2002 alussa, yhdellä eurolla 
sai 0,88 dollaria. Nopeassa tah-
dissa kurssikehitys oli sellainen, 
että euron arvo oli puolitoista-
kertaistunut lähtötilanteeseen 
verrattuna ja Suomesta oli tul-
lut erittäin kallis maa. Ne yrityk-
set, jotka pystyivät, muuttivat 
Kiinaan, Intiaan, Uruguayhin ja 
muualle euroalueen ulkopuo-
lelle. Eihän näin kalliissa maas-
sa voinut toimia. Tänne jäävien 
vientiyritysten oli mahdoton-
ta viedä mitään euroalueen ul-
kopuolelle ja sen seurauksena 
yt-neuvottelut käynnistyivät sa-
doissa yrityksissä ja työttömien 
armeijat kasvoivat.

Useat kymmenet arvoste-
tut talousasiantuntijat ovat jo 
vuosia vaatineet, että Suomen 
on erottava eurosta. Työeläke-
yhtiön Varman toimitusjohta-
ja Risto Murto Totesi Iltalehden 
(28.8.2014) haastattelussa, että 
euro suunniteltiin tietoisesti 
väärin. Ålandsbankkenin aikai-
sempi johtaja Stefan Törnqvist 
kertoi Iltalehdessä,  miten hel-
posti Suomi voisi siirtyä takai-
sin markkaan ja taloustieteen 
nobelisti Paul Krugman kehot-

ti blogissaan (22.7.2014) Suo-
mea eroamaan eurosta. Eroa 
eurosta ovat vaatineet kymme-
net, ehkä sadat finanssiasian-
tuntijat Suomessa ja ulkomailla, 
eikä kukaan ole hurrannut eu-
ron puolesta.

Finanssiasiantuntijat ovat 
myös kertoneet, että Kreikan ei 
ole mahdollista selvitä velois-
taan koskaan, siitä huolimatta 
sinne työnnetään uusia tukipa-
ketteja.  Mökin mummotkin ta-
juavat saman kuin nämä finans-
siasiantuntijat, mutta Suomen 
johtavat poliitikot eivät ole ot-
taneet kuuleviin korviinsa va-
roituksen sanoja tai sitten he ei-
vät ole ymmärtäneet mitään.

Katainen, Urpilainen, Rinne, 
Stubb ja myös Sipilä ovat EU-vi-
ruksen saastuttamia ja ilmeises-
ti ei ole tullut mieleenkään, että 
eroamalla EU:sta meillä ei olisi 
valtavia jäsenmaksuja eikä mil-
jardien tukipaketteja. EU:n ul-
kopuolella Suomen vienti lähti-
si vetämään, myös Venäjälle ja 
työttömyys paranisi kohisten, 
eikä valtion velka kasvaisi ku-
ten tähän asti. Meni kauan en-
nen kuin Neuvostoliitossa tajut-
tiin, että on luotu järjestelmä, 
joka ei toimi. EU on vieläkin pa-
hempi, mutta ei yhtä verinen 
kuin Neuvostoliitto. Toivotaan 
että EU hajoaa omaan mah-
dottomuuteensa mahdollisim-
man pian. 

Erkki Rakkolainen (ps.)
Savonlinna 

Nuoren kuntouttaminen 
kannattaa
ON taas se aika vuodesta, kun 
moni nuori on aloittanut aher-
ruksen opiskelujensa parissa. 
Mieleisen opiskelupaikan saa-
minen on nuorelle unelmien 
täyttymys. Uurastus on tuot-
tanut tulosta ja ovi haluttuun 
opiskelupaikkaan on avautu-
nut. 

 Kaikista positiivisista tunte-
muksista huolimatta mukaan 
voi mahtua myös huolta ja ah-
distusta. Nuorella on edessään 
suuri elämänmuutos. Tulossa 
voi olla paikkakunnan vaihto 
sekä irtaantuminen vanhem-
mista ja tutusta ympäristös-
tä. Myös taloudellinen tilan-
ne askarruttaa. Vanhemmilta 
tai muilta läheisiltä saatu tuki 
ja apu kuitenkin helpottavat 
asioiden järjestelemistä ja elä-
mänmuutokseen sopeutu-
mista.

 Ylitsepääsemättömältä ti-
lanne voi tuntua, jos nuorella 
on mielenterveyden häiriöitä 
kuten masennusta. Masennus 
vaikuttaa sekä opiskeluun että 
muuhunkin elämään. Talou-
delliset vaikeudet, yksinäisyys, 
opiskelupaineet ja liian korke-
alle asetetut tavoitteet voivat 
aiheuttaa masennusta, jonka 
seurauksena opinnot saatta-
vat keskeytyä tai viivästyä. 

 Avun hakemisen ja saami-

sen kannalta masennuksen 
tunnistaminen onkin ensiar-
voisen tärkeää. Vuonna 2014 
nuorten kuntoutukseen käy-
tettiin 125 miljoonaa euroa, 
mikä oli 40 % Kelan kuntou-
tusmenoista. Kuntoutuspsy-
koterapia on nuorten yleisin 
kuntoutusmuoto, jonka käyttö 
kasvaa edelleen.  Mikä kunto? 
-kampanja levittää tietoa siitä, 
miten ja minkälaiseen kuntou-
tukseen nuoret voivat Kelan 
kautta hakeutua. Kampanja 
kestää vuoden 2016 loppuun.

 Tämänkaltaiset hankkeet 
erityistä tukea tarvitseville 
nuorille ovat jatkossakin tär-
keitä. Hankkeiden ja palvelu-
jen tulee olla myös helposti 
saatavilla ja löydettävissä siel-
lä missä nuoret liikkuvat, esi-
merkiksi sosiaalisessa medi-
assa. 

 Hallituskauden yhtenä ta-
voitteena on koulutuksen ja 
työelämän ulkopuolella ole-
vien nuorten määrän vähen-
tyminen. Tähän tavoitteeseen 
meidän kaikkien on helppo 
yhtyä. 

 
Maarit Tuomi
lähihoitaja, kaupungin-
valtuutettu (ps.) 
Lahti
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mät kermankuorijat.
Mikä ihme siis ajaa romutta-

maan ja ruostuttamaan kaiken 
läpäisevän ”normienpurkureto-
riikan” nimissä hyvin toimivaa? 
Tätä yli 20 000 suomalaista taksi-
yrittäjää, taksinkuljettajaa ja use-
ampi taksiasiakaskin ihmette-
lee. Tietäähän sen vanhantalon 
rouvakin, ettei se vaihtamalla 
parane, vaan päinvastoin ole-
massa olevaa vaalimalla ja kehit-
tämällä.

Mikäli kaavailut taksilainsää-
dännön purkamiseksi etene-
vät, liittyy taksiala hyvin toden-
näköisesti samaan kuihtuvien, 
supistuvien ja katoavien liikku-
mismahdollisuuksien Suomeen 
linja- ja raideliikenteen jatkoksi. 
Taksiliikenne lähteekin keskitty-
mään tuolloin vain kannattavim-
piin paikkoihin ylitarjonnallaan 
ja kasvavin harmaan talouden 
ongelmin Kehä I:n sisälle.

Maaseudulla ala muuttuu ra-
dikaalisti keskittyvän Suomen 
trendiä noudattaen: palveluver-
kosto kuihtuu, supistuu ja libe-
raalissa markkinahengessä hin-
nat nousevat kuin pystykoiran 
häntä hiljaisina aikoina. Näinhän 
se Ruotsissakin menee.

Suomen menestys pohjautuu 
siihen, että kaikilla suomalaisil-
la on mahdollisuus asua, elää ja 
yrittää kaikkialla valtakunnas-
samme alueellisen tasa-arvon, 
kansalaisten tasapuolisten liik-
kumismahdollisuuksien, eri alu-
eiden kilpailukyvyn, elinvoimai-
suuden ja vetovoimaisuuden 
turvin. Suomen vahvuutta on ol-

lut se, että asuipa sitten Inarissa 
tai Esplanadilla niin kuuluu sa-
maan ”perheeseen”. Tulevaisuu-
dessa edellä mainittu vaarantuu, 
mikäli taksialaa ryhdytään mou-
karoimaan vain Helsinki-keskei-
sin ratkaisuin.

Miten ihmeessä yhden maail-
man luotetuimman ja parhaim-
man taksijärjestelmän purkami-
nen ja toimialan keskittyminen 
vain muutamaan kaupunkiin 
edistäisi maakuntien kilpailuky-
kyä, elinolosuhteita ja yhteiskun-
nan yleistä ”dynamiikkaa”?

On myös syytä muistaa har-
voin havaittu fakta: suomalaisel-
la taksilla on valtava sosiaalinen 
ja yhteiskuntavastuullinen rooli. 
Taksi palvelee päivittäin kymme-
nien tuhansien mummujen, vaa-
rien, terveyskeskusasiakkaiden, 
invalidien, kehitysvammaisten, 
kiireettömien sairaankuljetusten 
potilaiden ja koululaisten kuljet-
tamista kouluihin, sairaaloihin, 
asioimaan sekä päivän muihin 
rientoihin. 

Yhteiskuntamme syrjäseuduil-
la taksimiehille- ja naisille syntyy 
myös usein elinikäisiä ystävyys-
suhteita asiakkaiden kanssa. Mi-
nulle kerrotaan usein kokemuk-
sia ja tarinoita vanhuksista, jotka 
haluavat elämänsä viimeiselle 
matkalleen kuljettajakseen sen 
tutun taksinkuljettajan.

Miksi haluaisimme romuttaa 

tämän?

Sakari Lauriala
Suomen Taksiliiton 
viestintäpäällikkö

Rakkauden kaksoiskäsky



Realistisen ajattelemisen aika

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

YHTEISKUNTAMME kaipaa ki-
peästi päivitystä väkivaltanäke-
myksissään ja siihen liittyvissä 
palveluissa. Kehitystyöstä vas-
tuussa ovat STM ja OM, käytän-
nön toteuttajana erityisesti THL. 
Viime vuosina on jopa entis-
tä enemmän painotettu naisiin 
kohdistettavaa väkivaltatyö-
tä muun väkivaltatyön kustan-
nuksella. Turvakotien ilmai-
suudesta tällä palstalla kirjoitti 
Perussuomalaisten Naisten pu-
heenjohtaja Marja-Leena Lep-
pänen (8/2015).

Turvakodit rahoitetaan jat-
kossa - ainoana pohjoismaa-
na - valtion budjetista. Kysei-
nen uusi laki ottaa kantaa vain 
rahoitukseen, ei sisältöön. Tur-
vakotiin menemiseen riittää 
pelkkä kertomus uhasta. Ker-
tomuksien todenperäisyyttä ei 
epäillä, saati että valheelliset ta-
rinat johtaisivat toimiin tai seu-
rauksiin. Toista osapuolta ei 
kuulla kuin vasta myöhemmin. 
Kun koneisto jo pyörii valitulla 
olettamalla, olisi sitä noloa pe-
ruuttaa, saati kääntää katse tu-
lijan motiiveihin: entä jos pa-
hoinpidellyksi väitetty, lapsen 
kanssa turvakotiin tuleva van-
hempi onkin itse pahoinpite-
lijä?

Sukupuolittunut väkivaltanä-
kemys on vallalla yhteiskunnas-
samme. Istanbulin sopimuksen 
myötä sitä vahvistetaan enti-
sestään mm. naisille perustet-
tavalla 24h-puhelinpalvelulla 
sekä erilaisella muulla toimin-
nalla. Nyt pitäisi oikeus-ja tasa-
arvotahojen herätä; asiaintila 
ei ole yhteiskunnan, saati las-
ten etu. Miehillehän on tarjol-
la vain palveluja, joissa hänen 
oletetaan olevan tekijä. Missä 
viipyy miehille suunnattu “uh-
ripuhelin”? Miksi turvakotien 
asiakkaista vain reilu 2 % on 
miesasiakkaita? Entä miten ja 

KANSAINVÄLISEN yhteisön 
organisaatioiden velvollisuus 
on puuttua ja ratkaista oikeu-
denmukaisesti nyt maailmas-
sa olevat valtavat ristiriidat 
ja niistä johtuvat kriisit, jois-
ta johtuvat pakolaisongelmat. 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että 
suurvaltojen johtajat antavat 
talouden luisua talouden se-
kasortoon ja sotien ratkais-
ta kaikki ongelmat. Tämä on, 
mitä nyt näemme ja koemme, 
etupiiriajattelua suurvalloilta 
pahimmillaan.

Pienenä maana Suomi on 
joutunut voimavaroihinsa 
nähden liian suuren taakan 
maksumieheksi. Nyt olemassa 
olevassa tilanteessa joudum-

me ilman omaa syytämme 
kaupankäynnin menetyksiin 
ja liian suurien pakolaismääri-
en vastaanottamiseen. Nyt jos 
koskaan yhteiskuntaamme 
koetellaan, kuinka pysymme 
yhtenäisenä kansakuntana il-
man keskinäisiä riitoja. Yhdes-
sä on kaikkien nähtävä se rea-
lismi, miten selviämme nyt 
sodan jälkeen pahimmasta ti-
lanteesta, joka meillä on käsis-
sämme.

Mielestäni on väärin ja louk-
kaavaakin rinnastaa tätä pa-
kolaisaaltoa Karjalan heimon 
oman maan sisällä kokemaan 
siirtolaisuuteen. Eikä sekään 
ole oikein, että nyt tehdään 
puoluepolitiikkaa syntyneel-

lä pakolaistilanteella. Jos joku 
ottaa asiaan kantaa taloudel-
listen näkökulmien kannalta, 
nimitellään häntä helposti ra-
sistiksi. Humanitäärisyys ja ta-
lous on osattava eritellä. Jo-
kaisen on nähtävä, että maan 
hallituksella on nyt ratkaista-
vana todella suuria asioita, jot-
ka ovat luonteeltaan sellaisia, 
etteivät ne miellytä ketään. 
Hallituksella on harmia kyllä 
riittämiin. Kuitenkin on muis-
tettava oikeudenmukaisuus 
ja tasapuolisuus päätöksen-
teossa.

Veijo Sykkö
Liperi

Pakolaisongelmat eivät ratkea 
turvapaikkatehtailulla

Pirullisen ovela suunnitelma

EUROOPAN komissio esittää 
120 000 pakolaisen siirtoa Unka-
rista, Kreikasta ja Italiasta muihin 
jäsenmaihin. Aiemmin keväällä 
pyrkimyksenä oli purkaa osittain 
painetta niistä maista, joita kriisi 
eniten kuormittaa. Pakolaiskiin-
tiöt laskettaisiin jäsenmaan väki-
luvun, työttömyyden ja yleisen 
taloustilanteen perusteella. On 
vaikeasti selitettävissä, että Eu-
roopan komissio alkaa ”palkit-
semaan” niitä maita, jotka eivät 
siis pysy sovitussa käytännös-
sä. Samat vastuut ja velvoitteet 
toimisivat tietysti toisinpäin, jos 
vaikkapa Vienan Karjalasta tuli-
si Suomeen ja Norjaan tuhansia 
ympäristöpakolaisia hakemuksi-
neen, tuskin heitäkään lähetet-
täisiin Espanjaan?

Niin sanottu Dublinin sopimus 
solmittiin vuonna 1990, kun jä-
senmaat halusivat integroida ul-
komaalaislakejaan ja lopettaa 
ns. turvapaikkashoppailun. Toi-
mivaa sopimusta vahvistettiin 
Tampereella pidetyssä EU-ko-
kouksessa 1999. Miksi siis en-
simmäisen tulikoitoksen myötä 
Dublinin sopimusta aletaan ro-
muttamaan? Hallitustenvälisten 
monenkeskisten rakenteiden ro-
muttaminen ensimmäisessä tu-
likokeessa ei luo kansalaisten 
uskoa tulevaan. Tämä on risti-

riidassa myös niin sanotun sub-
sidiariteettiperiaatteen kanssa, 
jossa päätöksenteko jäsenmais-
sa tulisi jalkauttaa paikallista-
solle. Suomessakin on ministe-
ritasolta alettu painostamaan 
kuntapäättäjiä pakolaiskeskus-
ten perustamisen osalta. Sa-
malla myönnämme, että vuo-
sikymmenet harjoittamamme 
kvantitatiivinen kehitysyhteis-
työpolitiikka on ajautunut kvali-
tatiivisesti tiensä päähän.

 Jatkossa olisi painotettava ke-
hitys- ja kauppapolitiikan yhdis-
tettyä vaikuttavuutta eli “syner-
giaa” eikä ainoastaan vuotuisia 
euromääräisiä arvoja. Tämä tar-
koittaa selkokielellä ulkomaan-
avun nivomista konkreettisiin 
projekteihin, joissa on selkeät 
seurantamallit ja myös kaupal-
liset tulokset,  joita mitataan ul-
kopuolisten asiantuntijoiden 
toimesta. Pakolaiskriisi ei ratkea 
kollektiivisella turvapaikkateh-
tailulla vaan poliittisstrategisen 
ja operatiivisen tason vaikutta-
vuudella kohdemaiden demo-
kraattisiin rakenteisiin - kaikkia 
käytettävissä olevia keinoja hyö-
dyntäen.

Timo Hellenberg
valt.tri.

OLEN usein ajatellut, miksi tuo 
mieletön pakolaisvyöry Lähi-
idästä on kesällä 2015 yhtäkkiä 
ja kiihtyvällä vauhdilla lähtenyt 
liikkeelle. Onhan lähtöalueilla 
sodittu aina, pienin väliajoin. Ny-
kyisetkin sodat ovat kestäneet jo 
tovin, eli tilanteessa itsessään ei 
siis ole mitään mullistavan uutta. 

Jos oletettaisiin hetkeksi, että 
on olemassa jokin taho, joka ta-
voittelee Euroopan vahingoitta-
mista mahdollisimman suuressa 
mittakaavassa. Mitä sen pitäi-
si tehdä? 

Toivonsa menettäneitä ihmi-
siä ovat Lähi-idän pakolaislei-
rit täynnä. Saada heidät liikkeel-
le on suhteellisen helppoa. Pitää 
vaan synnyttää tarjontaa eli pis-
tää asialle muutama ihmissala-
kuljettaja. Paljon ei tarvita. Kun 
rahavirrat alkavat liikkua, löytyy 
yllin kyllin yrittäjiä pyrkimään 
apajille. Somessa voidaan levit-
tää tarkkoja ohjeita, mihin kan-
nattaa matkustaa ja mitä pitää 
puhua hyvän vastaanoton ja sta-
tuksen saamiseksi. Ja jos muu-
tama venelastillinen pakolaisia 
hukkuukin matkalla, se ei liike-
miehiä paljon hetkauta. Rahat 
on kääritty talteen ja voidaan 
jatkaa, uusia halukkaita kyllä löy-
tyy. 

Pirulliseksi tekee tilanteen täs-
sä tapauksessa se, että nyt pela-
taan ja hankitaan taloudellista 
jättihyötyä ihmisten kustannuk-
sella (ja hengellä), jotka ovat to-
dellista hätää kärsimässä. 

Europarlamentaarikko Jussi 
Halla-ahon mukaan Australia on 
ottanut nollatoleranssilinjan. Se 
on ilmoittanut, ettei ota vastaan 
yhtään venepakolaista. Tulos on 
se, että Australian vesillä ei huku 

ihmisiä. Ei ole asiaa lähteä vaa-
ralliselle merimatkalle. 

Euroopassa sellainen ratkaisu 
ei ole mahdollista. Siitä pitävät 
huolen länsimaalaiset humanis-
tiset ihanteet ja yltiösuvaitse-
vaiset, joiden mielestä tässä hy-
myilevässä maailmassa ei ole 
pahempia vihollisia ja samal-
la sopivampia uhrilampaita kuin 
oma valtio ja oma kansa. Osa 
mediastakin on hanakka arvos-
telemaan oman valtion johdon 
toimenpiteitä oman maan ja 
kansan turvaamiseksi. Sananva-
paus näet. Sitä paitsi se myy. 

Kun vyöry on jo päässyt vauh-
tiin, sitä on melkein mahdotonta 
pysäyttää. Pakolaisten joukkoon 
on erittäin kätevää soluttaa nuo-
ria miehiä, joilla voi olla vähän 
muutakin tehtävää kuin kotou-
tua ja sopeutua vastaanotta-
vaan yhteiskuntaan. Taustoja ei 
kukaan ehdi selvittää juurta jak-
sain.

Pakolaiset eivät lopu kesken. 
Muutama miljoona lisää saat-
taa lamauttaa eurooppalaisen 
yhteiskunnan täysin tai aina-
kin saada sen rakenteet pahas-
ti takkuilemaan. Kaupan päälle 
tulee mellakoita ja keskinäis-
tä riitelyä. Puhumattakaan siitä, 
että taatusti ei löydy resursseja 
eikä energiaa asian korjaamisek-
si paikan päällä eli puuttumisek-
si olosuhteisiin, joissa ongelmat 
ovat varsinaisesti syntyneet. 

Jos vyöry on tönäisty liikkeelle 
tahallaan, tarkoituksena vahin-
goittaa Eurooppaa, kyseessä on 
pirullisen ovela suunnitelma – 
yksinkertainen ja toimiva.

Paul Oja
Kouvola 
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Väkivaltanäkemys ja oikeusturva

mistä vieraannuttamista koke-
vat lapset saavat apua? Käykö 
lapsen ainoa auttaja pahimmil-
laan valvotuissa tapaamisissa? 

Vakava parisuhdeväkival-
ta jakautuu tutkimusten mu-
kaan sukupuolten kesken 
varsin tasaisesti. Valtaosan las-
tensurmista tekevät äidit. Las-
ten vieraannuttaminen on 
useiden tutkimusten mukaan 
vakavaa ja varsin yleistä lap-
seen ja hänen “tapaajavanhem-
paansa” kohdistuvaa väkival-
taa. Siitä ei kuitenkaan löydy 
edelleenkään mainintoja esi-
merkiksi THL:n sivustoilta tai 
toiminnasta. Nykyisellä erolas-
ten asuinjakaumalla syyllinen 
tähän toimintaan on yleensä 
äiti. Siksikö se on ainoa väkival-
lan muoto, jota ei haluta jois-
sain piireissä kriminalisoida tai 
ottaa edes väkivaltatyön osak-
si? Ei, vaikka tutkijaryhmä toi-
voo, että vieraannuttamiseen 
suhtauduttaisiin yhtä kielteises-
ti kuin lasten seksuaaliseen hy-
väksikäyttöön.

Oikeusvaltion periaatteet, ku-
ten “olet syytön kunnes sinut 
syylliseksi todetaan” eivät mer-
kitse mitään siinä vaiheessa, 
kun vieraannuttaja marssii tur-
vakotiin lapsen kanssa. Palvelu-
järjestelmä auttaa häntä tehok-
kaasti luomaan prosessin, jonka 
avulla hän saa yksinhuoltajuu-
den ja toiselle vanhemmalle 

valvotut tapaamiset. Missä oi-
keusturva ja sen valvonta?

Tiedän useita tapauksia liit-
tyen turvakoteihin, joissa vas-
ta vuoden päästä on poliisilta 
tullut asiasta syyttämättäjät-
tämispäätös. Se ei tosin enää 
auta lapsen huoltajuustilan-
teeseen eli vieraannuttajan ta-
voite on täyttynyt. Näitä yksit-
täistapauksia tulee koko ajan 
lisää. Epäeettistä toimintaa ei 
voi eikä tule perustella “yksit-
täistapauksina”. Ilmiö on todel-
linen ja siihen on puututtava, 
jotta turvakotien hyvä tarkoi-
tus ja kohdennetut varat koh-
distuvat siihen mihin ne on tar-
koitettu.

Tarjoamme yhteistyön kät-
tä toimijoille nyt, kun THL pal-
velunjärjestäjänä kehittää 
tärkeää turvakotiverkoston toi-
mintaa ja sen erityiskysymyksiä. 
On saatava kaikki näkemykset 
pöydän ääreen ja ne on aidos-
ti huomioitava, myös väkivalta-
työn tiimoilta. Erityisesti lasten 
asema ja vieraannuttamisen 
helppous huolestuttavat – ja 
sen pitäisi tehostaa myös am-
mattilaisten toimia. Tätä edel-
lytti jo edellisenkin eduskunnan 
lakivaliokunta.

Juha Järä
Isät lasten asialla ry
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P A L V E L U K O R T T I

Islamin Euroopan valloitus 
(Redica Creations -videon käsi-
kirjoituksesta)
ISLAM valloittaa Eurooppaa. 
Maailma muuttuu. Globaa-
li kulttuuri, jonka meidän lap-
semme perivät, tulee olemaan 
huomattavasti erilainen kuin 
se on tänään. Seuraavana ra-
portti maailman muuttuvasta 
väestöjakaumasta:

Tutkimusten mukaan kult-
tuurin säilymiseksi yli 25 vuot-
ta täytyy syntyvyyden olla vä-
hintään 2,11 lasta per perhe. 
Jos se on vähemmän, alkaa 
kulttuuri katoamaan. Koskaan 
historiassa mikään kulttuuri ei 
koskaan ole pystynyt muutta-
maan suuntaa 1,9 lapsen syn-
tyvyydellä. Kun syntyvyys on 
1,3, on se mahdotonta kään-
tää kasvuun, koska siltä meni-
si 80-100 vuotta korjatakseen 
itsensä. Ei ole olemassa talous-
mallia, joka pitäisi kulttuurin 
elossa tuon ajan. Toisin sanoen 
jos kaksi paria vanhempia mo-
lemmat saavat yhden lapsen, 
tulee lapsia olemaan puolet 
vähemmän kuin vanhempia. 
Jos nuo lapset saavat vain yh-
den lapsen, tulee lastenlapsia 
olemaan neljäsosa isovanhem-
pien määrästä. Jos vuonna 
2006 syntyy vain miljoona las-
ta, on vaikeaa saada kaksi mil-
joonaa aikuista työelämään 
vuonna 2026. Samalla kun vä-
estön määrä pienenee, samal-
la pienenee kulttuuri.

Vuonna 2007 Ranskan syn-
tyvyys oli 1,8, Englannin 1,6, 
Kreikan ja Saksan 1.3, Itali-
an 1,2 ja Espanjan 1,1. Vuon-
na 2012 samat luvut olivat 
Suomessa 1,8, Norjassa 1,85 
ja Ruotsissa 1,91. Euroopan 
31 maassa syntyvyys oli 1,38. 
Historia kertoo meille, että on 
mahdotonta kääntää nämä lu-
vut kasvuun. Muutaman vuo-
den kuluttua Eurooppa, niin 
kuin me sen tunnemme, kato-

aa. Euroopan väkiluku ei kui-
tenkaan ole vähentynyt. Mik-
si ei? Maahanmuuton vuoksi. 
Vuodesta 1990 kaikki maahan-
muutto on ollut islamilaista. 
Ranskassa on 1,8 lasta ja mus-
limiperheessä 8,1. Eteläisessä 
Ranskassa, perinteisesti maa-
ilman kirkkorikkaimmalla alu-
eella, on nyt enemmän mos-
keijoita kuin kirkkoja. 30 % alle 
20-vuotiaista lapsista on isla-
minuskoisia. Suurissa kaupun-
geissa kuten Nizzassa, Mar-
seillessa ja Pariisissa tuo luku 
on kasvanut 45 prosenttiin. 
Vuoteen 2027 mennessä joka 
viides ranskalainen on mus-
limi. 39 vuodessa Ranskas-
ta tulee islamilainen tasavalta. 
Seuraavien 30 vuoden aikana 
Englannin muslimiväestö tu-
lee kasvamaan 82 000:sta 2,5 
miljoonaan, yli 30-kertaiseksi.

Englannissa on yli 1 000 mos-
keijaa, monet niistä vanhoja 
kirkkoja. Hollannissa yli puo-
let kaikista syntyneistä lapsista 
on muslimeja. Vain 15 vuoden 
kuluttua puolet ihmisistä Hol-
lannissa tulee olemaan mus-
limeja. Venäjällä on yli 23 mil-
joonaa muslimia, noin joka 
viides. 40 % Venäjän sotilais-
ta tulee olemaan muslimeja 
muutaman vuoden kuluttua. 
Belgiassa 25 % kansalaisista ja 
50 % syntyneistä lapsista on 
muslimeja. Belgian hallitus on 
sanonut, että 1/3 eurooppa-
laisista lapsista syntyy musli-
miperheeseen vuoteen 2025 
mennessä. Saksan hallitus, 
joka on ensimmäinen joka täs-
tä asiasta puhui julkisesti, an-
toi jokin aikaa sitten seuraa-
van lausunnon: ”Saksalaisten 
vähenemistä ei enää pysty-
tä pysäyttämään. Sen kansan 
voimakasta katoamista ei pys-
tytä estämään. Saksa tulee ole-
maan muslimivaltio vuoteen 
2050 mennessä.”

Libyan Muammar Gaddafi sa-
noi: ”On nähtävissä merkkejä, 
että Allah tulee antamaan voi-
ton Islamille Euroopassa ilman 
miekkoja, ilman aseita ja ilman 
valloitusta. Emme tarvitse ter-
roristeja, emmekä tarvitse itse-
murhapommittajia. Euroopas-
sa jo nyt olevat 50 miljoonaa 
muslimia tulevat muuttamaan 
Euroopan muslimien maan-
osaksi muutaman vuosikym-
menen kuluessa.” Tällä hetkellä 
(2008) Euroopassa on 52 mil-
joonaa muslimia. Saksan halli-
tuksen mukaan tuo määrä tu-
lee kasvamaan seuraavan 20 
vuoden aikana 104 miljoo-
naan. Juuri nyt Kanadan synty-
vyys on 1,6. ja islaminusko on 
nopeimmin kasvava uskonto. 
Vuodesta 2001 vuoteen 2006 

Kanadan väkiluku kasvoi 1,6 
miljoonalla, joista 1,2 miljoo-
naa oli maahanmuuttajia. Täl-
lä hetkellä syntyvyys Yhdys-
valloissa on 1,6. Latinalaisesta 
Amerikasta tulevien maahan-
muuttajien myötä tuo luku 
kasvaa 2,11:sta, joka on vähim-
mäismäärä kulttuurin säilyttä-
miseksi. Vuonna 1970 Yhdys-
valloissa oli 100 000 muslimia, 
vuonna 2008 heitä oli jo yli 9 
miljoonaa.

Maailma muuttuu, on aika 
herätä. Kolme vuotta sitten 
kolmen islamilaisen organisaa-
tion tapaamisen käsikirjoitus 
osoitti yksityiskohtaisesti hei-
dän suunnitelmansa muuttaa 
Yhdysvaltojen uskonto journa-
lismin, politiikan, koulutuksen 
ja muiden avulla. He sanoivat: 

”Meidän täytyy valmistautua 
siihen tosiasiaan, että 30 vuo-
den kuluttua Yhdysvalloissa 
tulee asumaan 30 miljoonaa 
muslimia.” Se maailma, jossa 
me asumme, ei ole sama, jos-
sa lapsemme ja lastenlapsem-
me tulevat asumaan. Katolinen 
kirkko ilmoitti juuri, että isla-
minuskoisten määrä on ylit-
tänyt katolisten määrän. Joi-
denkin tutkimusten mukaan 
islaminusko tulee olemaan 
maailman yleisin 5-7 vuoden 
kuluttua. Tähän tämä pakolais-
ongelma liittyy.

Hilkka Ahokkanen
kunnanvaltuutettu, Padasjoen 
Perussuomalaiset ry
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