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Puoli vuotta kuntavaaleihin

Nostetaan
sykettä!

Perussuomalaiset tempaisivat ympäri Suomea
nostattamalla sykettä kuntavaaleihin, jotka
pidetään ensi keväänä.
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Säästöjä voi
hakea myös
pätevyysvaatimuksia
muuttamalla

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

Q

PÄ ÄKIRJ O ITU S

Ei omena kauas
puusta putoa
HYVÄÄ loppuvuoden alkua! Koska syksy on synkkä ja pitkä, ja jouluun
vielä kuukausitolkulla aikaa, niin otetaanpas pieneksi piristykseksi visainen tietokilpailu. Sellainen on kuulemma kaikissa vakavasti otettavissa lehdissä.
No niin, aloitetaan.
Mikä puolue painotti ohjelmassaan vuonna 1932, että
”kansan vapauttaminen alkoholikirouksesta on yksi
tärkeimpiä päämääriä”?
A) Maalaisliitto (nykyinen Keskustapuolue)
B) En muista.
Mikä puolue painotti kaukaa viisaasti vuoden 1930
sotilasohjelmassaan, että ”on entistä välttämättömämpää
pyrkiä kaikin voimin mahdollisimman pian tapahtuvaan
aseistariisumiseen” sekä ”sodat voidaan poistaa toteuttamalla
sosialistinen yhteiskuntajärjestys”?
A) SDP
B ) Ei kai kukaan nyt ole niin hullu, että ehdottaisi 30-luvun
Euroopassa aseistariisuntaa!
Mikä puolue vaati 1949 julkaistussa yleisohjelmassa
hyväntahtoisesti, että ”maamme virkakoneisto on
puhdistettava kelvottomista, virkavaltaisista ja
kansanvallalle vihamielisistä aineksista”?
A) Vasemmistoliiton edeltäjä SKDL
B) Olen virkamies, en uskalla vastata.
NO niin, siinäpä se visailu oli. Oikeat vastaukset ovat ehkä A-A-A,
tai sitten eivät.
HISTORIA ei toista itseään, mutta kertosäkeet rimmaavat. Näin on vanhoilla jäärillä tapana sanoa. Eivätkä he aivan väärässä ole, sillä noissa
vanhojen aikojen puolueohjelmissa on jotain kummallisella tavalla tuttua. Verrataanpas niitä siis tähän päivään.
Maalaisliitto venkoili viinan kanssa jo kauan aikaa sitten. Samoja latuja
hiihtelee tänäkin päivänä alkoholilainsäädännön huojennusten kanssa
kummallisesti hidasteleva peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.).
SDP on takonut miekkoja, tussareita ja rynkkyjä auroiksi jo ties kuinka
pitkään, ja välillä siinä onnistunutkin. Vaikka talvisotaa edeltänyt tempaus menikin pieleen, saatiin oikein mehevä aseistariisuntajättipotti, kun
sosialistisen internationaalin parhaat Paavot ja Tarjat saivat raapusteltua nimensä Ottawan miinakieltosopimukseen. Vuoden 2012 massaräjäytytyksissä tuhottiinkin noin miljoona inhaa miinaa. Siisteihin pinoihin varastoidut miinat olivat kuulemma hetkenä minä hyvänsä valmiit
vahingoittamaan Suomen kansainvälisiä suhteita. Mokomat. Ajoitus oli
mitä parahin, sillä tuhoamishetkestä eteenpäin suhteet läheisiin ”ikuista maailmanrauhaa” tavoitteleviin suurvaltoihin ovatkin kulkeneet kohti uutta jääkautta. Vuoden 2012 syksyllä aloitettiin lasten huostaanottokiistoilla, ja siitä on kuljettu hyvässä järjestyksessä tätä päivää kohti.
Entä mitenkäs ne vasemmiston peräänkuuluttamat puhdistukset etenevät? Aika kehnosti. Mitä nyt jokin aika sitten Dan Koivulaakso (vas.)
olisi halunnut eristää perussuomalaiset politiikasta. Samaa vaati Paavo
Lipponen (sdp.). Vasemmistotaustainen tamperelainen professori Juha
Suoranta olisi eristänyt perussuomalaiset peruskoulusta.
Mainittakoon bonuksena, että Kaleva-lehden päätoimittaja Kyösti
Karvonen haluaa eristää perussuomalaiset lehtensä sivuilta. ”Emme
uutisoi mitään hyvää perussuomalaista”, ärhäkkä journalisti latasi ja löi
sitten luuria korvaan.
Kaikenlaista.
Mutta jos Kalevalle ei kelpaa niin kirjoitetaan sitten itse. Tässä lehdessä on melkoinen tukku hyvää perussuomalaista politiikkaa. Pikkuhiljaa
sitä valmistuu, ja kauan se kypsyy, mutta valmistuessaan maistuu oikein
hyvältä.
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Perussuomalaiset vanhusten

Hoitajista ei
Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala painottaa, että hoitajamitoitus on
pidettävä nykyisellään ja korvaavat säästöt haettava muualta.
SOSIAALI- ja terveysvaliokunnan jäsenenä ja kuntatasolla vanhuspalveluiden laadusta pitkään puhuneena ja
hoitajamitoitusasioita kuntatasolla äänestyttäneenä sekä kuultuani valiokunnassamme asiantuntijoita, yhdyn kolmen hallituspuolueen kansanedustajan
esittämään vetoomukseen, ettei hallitus
lähtisi laskemaan hoitohenkilökunnan
mitoitusta vanhusten laitospalveluissa kuten vanhainkodeissa, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja VesaMatti Saarakkala.

Hoidettavat entistä
huonokuntoisempia
Saarakkala huomauttaa, että kotihoidon ja laitoshoidon piirissä olevien
ikäihmisten hoitoisuus on lisääntynyt
eli hoidettavat ovat entistä huonokuntoisempia ja sairaampia.
– Tästä näkökulmasta voi todeta, että
hoitajamitoituksen lasku 0,4:ään olisi
yksinkertaisesti epärealistinen ja jopa
vaarallinen toimenpide.
– Omasta mielestäni mahdolliset korvaavat säästöt sote-puolella tulee tehdä ns. elintapasairauksien hoitamisen
osalta, sillä yksilöillä on mahdollisuus
itse ajoissa ennalta ehkäistä monia sairauksia paremmilla elämäntavoilla. Yh-
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teiskunta ei tule kestämään elintapasairauksien kasvuvauhtia. Vanhuus on
luonnollinen osa elämää, ja esimerkiksi muistisairaat vanhukset ansaitsevat
päästä laitoshoitoon tai vähintään tehostettuun palveluasumiseen, Saarakkala sanoo.

Hoitoa yksilöllisen
tarpeen mukaan
Samoilla linjoilla ovat sosiaali- ja terveysvaliokunnan
hallituspuolueiden
valiokuntavastaavat Arja Juvonen
(ps.), Hannakaisa Heikkinen (kesk.)
ja Sari Sarkomaa (kok.), jotka esittävät, että vanhustenhuollon hoitajamitoituksen alentamisesta luovutaan nyt,
kun sovituille säästöille etsitään vaihtoehtoisia toteutustapoja.
– Se mikä on riittävästi muistisairaalle ympärivuorokautisen hoivan potilaalle, jonka omatoimisuutta tuetaan
ohjauksella ja kuntoutustoimilla, ei riitä esimerkiksi halvaantuneelle potilaalle. Jokaisen vanhuksen hoidon tarve on
erilainen.
– Mielestämme tulisi kehittää ja ottaa
käyttöön valtakunnallinen hoidon yksilöllinen mittarointi, jossa henkilöstön
määrä ja osaaminen voidaan kohdentaa
joustavasti ja yksilöllisesti ihmisen hoi-

Kotihoidon ja
laitoshoidon
piirissä olevien ikäihmisten
hoitoisuus on
lisääntynyt eli
hoidettavat ovat
entistä huonokuntoisempia
ja sairaampia.

puolella

saa säästää
toisuuden mukaan. Ihmisen hoidon ja hoitajien
tarvetta ei voi määrittää yhdellä annetulla luvulla,
Sarkomaa toteaa.

Sosiaalityöntekijöistä huutava pula
Kolmikko muistuttaa, että vaikeassa taloudellisessa tilanteessa säästöjä on tehtävä ja niitä on
mahdollista tehdä. Laatusuositusten uudistaminen on tärkeä osa hallituksen tahtoa kehittää hyvää vanhusten kuntoutusta, hoitoa ja hoivaa.
– Vanhusten hyvän hoidon laatukriteereihin kirjattu vaade omasta huoneesta jokaiselle pitkäaikaishoidossa olevalle tulee tarkastella uudelleen.

Kuvituskuva.

Vanhusten hoivassa pitkään työskennelleenä olen
havainnut, että esimerkiksi moni muistisairas kokee olonsa turvallisemmaksi, kun samassa huoneessa asuu toinen ihminen. Kaikille vanhuksille
oma huone ei välttämättä edusta laatua, Heikkinen toteaa.
– Säästöjä voi hakea myös pätevyysvaatimuksia
muuttamalla. Sosiaalityöntekijöistä on huutava
pula. Tilanne voidaan korjata päästämällä ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
sosionomit näihin tehtäviin, Juvonen sanoo.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

- Vanhuus on
luonnollinen osa
elämää, ja esimerkiksi muistisairaat vanhukset
ansaitsevat päästä
laitoshoitoon
tai vähintään
tehostettuun
palveluasumiseen,
Saarakkala
sanoo.

Kenestä perussuomalaisten presidenttiehdokas?
EDUSKUNNAN puhemies Maria
Lohela, puolustusministeri Jussi
Niinistö ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ovat
vahvoilla perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi.
– En tässä vaiheessa sulje mitään
vaihtoehtoa pois. Tätä asiaa täytyy
harkita, vastasi Niinistö kun häneltä tiedusteltiin mahdollista ehdokkuutta MTV:n haastattelussa.
Niinistö mainitsi mahdollisina
muina perussuomalaisten ehdokkaina Lohelan ja Terhon, jotka ovat
luvanneet harkita asettumista ehdolle.
Suomen presidentinvaali käydään keväällä 2018.

?
Maria Lohela

Jussi Niinistö

Sampo Terho

?
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Aleppoa
uhkaa
humanitaarinen
katastrofi
Soini moittii Venäjää Syyrian tilanteesta:

”On suuri häpeä, että tällainen
murhaaminen saa jatkua”
Suomi tuomitsee jyrkästi sotatoimien tarkoituksellisen kohdistamisen syyrialaisiin siviileihin ja
siviilikohteisiin.
TASAVALLAN presidentti Sauli Niinistö ja valtioneuvoston ulko- ja
turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta toteavat, että
tilanne erityisesti Aleppossa on kestämätön ja että kaupunkia uhkaa humanitaarinen katastrofi.
Ulkoministeri Timo Soini kommentoi asiaa edus-

kunnassa. Hän piti siviilikohteiden pommituksia
”karmeana” ja vaati alueelle täydellistä tulitaukoa mahdollisimman pian.
- On kansainväliselle yhteisölle suuri häpeä, että tällainen murhaaminen saa jatkua.
Kyllä siinä Venäjän osuus on
aivan keskeinen, Soini sanoi
Helsingin Sanomille.

Konfliktin osapuolten tulisi ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan
mukaan sitoutua maanlaajuiseen tulitaukoon ja humanitaarisen avun perille saamiseen.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Ulkoministeri Timo Soini pitää siviilikohteiden pommituksia
“karmeana”.

Euroopalla ei ole tarjota työtä
kaikille maahanmuuttajille
Packalén varoittaa, ettei Euroopalla ole tarjota töitä kaikille
maahanmuuttajille.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Tom Packalén puhui aiheesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen
yleiskokouksen istunnossa perjantaina, kun käsiteltävänä oli
norjalaisen kansanedustajan
Kristin Ørmen Johnsenin raportti Euroopan väestödynamiikan
vaikutuksista maahanmuuttopolitiikkaan.
– Jos piilotyöttömyys lasketaan mukaan, Euroopassa on
kymmeniä miljoonia syntyperäisiä eurooppalaisia vailla työ-
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tä. Digitalisaatio, tekoäly, robotit ja muu tekninen kehitys
tulevat vähentämään työpaikkoja entisestään. Eurooppa ei
tämän takia tarvitse lisää kouluttamattomia maahanmuuttajia, Packalén totesi.
Euroopan neuvoston jäsenmaista väestö kasvaa syntyvyyden ansiosta vain Turkissa
ja Azerbaidžanissa. Raportissa
todetaan, että maahanmuutto voi olla ratkaisu heikentyvän
huoltosuhteen ja väestökehityksen kääntämiseksi, mutta se

edellyttää nopeaa kotoutumista ja työllistymistä.
– Edes kaikki syntyperäiset
eurooppalaiset eivät elä palkallaan vaan joutuvat turvautumaan sosiaalitukiin. Sama
kohtalo odottaa monia maahanmuuttajia, Packalén ennusti.
Packalén sanoo, että mitä
enemmän maahanmuuttajia
tulee työmarkkinoille, sen huonommaksi tilanne muuttuu.
- Jos liian iso joukko ihmisiä joutuu pitkään kamppaile-
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maan liian vähistä resursseista,
se johtaa yhteiskunnalliseen levottomuuteen.
Euroopan neuvoston parlamentaariseen yleiskokoukseen
Ranskan Strasbourgissa osallis-

tui yli 700 kansanedustajaa eri
maista.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Q

KOLUMN I

Punavihreä jymäytys
SDP on tuohtunut ja turhautunut. Se ei ota uskoakseen,
että hallitus istuu täyden ajan ja kihisee gallupkuplassaan. Antti Rinne ilmoittaa marraskuun puolivälissä
pyrkiikö hän jatkamaan SDP:n puheenjohtajana. Olisin
yllättynyt mikäli ei jatkaisi.

Afganistanilaisia
turvapaikanhakijoita
on saapunut
Suomeen
erityisesti Venäjän kautta.

Suomelle palautussopimus
Afganistanin kanssa
Suomi ja Afganistan ovat tehneet sopimuksen turvapaikanhakijoiden palautuksista. Sopimuksen myötä Afganistan sitoutuu
vastaanottamaan palautettavat kansalaisensa.
SUOMEEN on tullut Afganistanista tuhansia ihmisiä,
joille ei myönnetä turvapaikkaa. Virallinen sopimus
ehkäisee omalta osaltaan
Suomeen hakeutumista
muista kuin omaan turvallisuuteen liittyvistä syistä.
Suomen ja Afganistanin
allekirjoittama yhteistyöpöytäkirja vahvistaa sekä
turvapaikanhakijoiden vapaaehtoiseen paluuseen
että pakkopalautuksiin liittyviä viranomaismenettelyjä.

Erinomainen saavutus

Juho Eerola

Perussuomalaisten kansanedustaja, hallintovaliokunnan puheenjohtaja Juho Eerola ei peittele
tyytyväisyyttään asian johdosta.

- Palautussopimuksesta Afganistanin kanssa on neuvoteltu jo pitkään. Vasta hallitus, jossa perussuomalaiset
on mukana, sai sopimuksen
aikaan. Pidän tätä erinomai-

sena saavutuksena.
Kiitokset kuuluvat niin sisäministeriölle, ulkoministeriölle kuin maahanmuuttovirastolle, Eerola toteaa.
- Vain noin 30 prosenttia
Suomeen tulleista afganistanilaisista on saanut turvapaikan Suomesta. Toivottavasti sopimus saadaan
toimimaan myös käytännössä. Meillä on Afganistanista nyt virallinen lupaus,
että palautetut ihmiset otetaan vastaan.
Hallituksen syyskuussa
2015 julkistama 80-kohtainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ottaa palautussopimuksen solmimisen
myötä jälleen yhden askeleen eteenpäin.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

EERO HEINÄLUOMA sai tarpeekseen yhdestä vaalitappiosta. Turhaan. Jutta Urpilainen pudotettiin puheenjohtajapallilta kesken hallituskauden. Mitä se auttoi vaaleissa? Ei mitään. Jos Rinne lähtee, se on osoitus
siitä, että SDP:n puheenjohtajuus on pysähdysvirka. Ei
parissa vuodessa saa mitään aikaan. Sen koki myös - ei
niin punainen - Alexander Stubb, jolle sama väki antoi kahdessa vuodessa kenkää, joka hänet riemusaatossa ajoi Jan Vapaavuoren ohi, jonka katkeruus voi saada balsamia Helsingin kaupunginjohtajuudesta. Turha
kursailu pois.
VASEMMISTOLIITON ja vihreiden varaan en paljoa
laske. Visio puuttuu ja päätavoite on verojen kiristys. Verotulojen tienaamisesta ei paljon puhuta. Kuuden tunnin työpäivällä puoluettaan johtava Li Andersson on
palaamassa kohti maanpintaa. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kihisee vihreiden typerästä säännöstä,
jossa kaksi kautta puheenjohtajana on maksimi. Juuri
kun on saanut nenää pinnalle, tulee pakkolähtö. Presidenttiehdokkaaksi. Se paistaa kilpaa auringon kanssa.
TÄRKEIN havainto on, että SDP ei tule perumaan yhtään tämän hallituksen leikkauspäätöstä. Jymäytystä
valmistellaan. SDP kyllä kiitettävästi kitisee leikkauksista, joita kukaan ei mielellään tee, mutta se ei lupaa
perua yhtään leikkausta. Ei yhtäkään! Olen hyvin kiinnostunut kuulemaan, mitä SDP aikoo tehdä, jos se hallitukseen pääsee. Se pääsy ei ole itsestään selvää. Pitää
voittaa vaalit ja siitä ei SDP:llä ole tuoretta kokemusta loppusuoralla ei saa hermot pettää.
Kansalaisaloite
sivuraidemiesten aseena
KANSALAISALOITE luotiin kansan kanavaksi. Sellaisena se toimii vähän kitkuisesti. Itse aloite on sinänsä
kannatettava. Toivon, ettei sen ainoaksi tulokseksi jää
homoliittojen läpiajaminen. Onhan sekin mahdollisuus
kumota Aito avioliitto -aloitteella. Äänestän sen puolesta.
SIVURAIDEMIEHET ovat kaapanneet kansalaisaloitteen myös omaksi propagandaväyläkseen. Paavo Väyrynen on euroasian puuhamies ja SDP:n entinen kansanedustaja Kimmo Kiljunen touhuaa taitetun
indeksin kanssa. Keskusta ja SDP eivät näitä aloitteita kannata. Kyseessä on kahden haavin taktiikka, jossa
sivuraidemiehet yrittävät paluuta politiikan ytimeen.
Kansalaisaloite käy keppihevosesta.
EN tule kannattamaan sivuraidemiesten propagandaoperaatioita, vaikka itse aloitteen sisällöissä on myös
osia ja perusteluja, joita ymmärrän ja joita katson myötämielellä. Pelin politiikka ei ole kestävää. Vakuuttaisivat ensin omat puolueensa, niin asiaa voisi ajaa parlamentaarista tietä.
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Perussuomalaiset hankkeen
puuhamiehinä

Köyhimmille
apua ruokaan
ja lasten
harrastuksiin
Valtiovarainvaliokunta myöntää
ensimmäistä kertaa rahoitusta
kansalaisjärjestöjen ruoka-apuun
kaikkein köyhimmille.
APUA on luvassa 1 100 000
euroa. Siitä 765 000 euroa annetaan ruoka-apuun Samaria
ry:n kautta, joka jakaa ruoka-apua 40 paikkakunnalla. Tuella hankitaan mm. uusia kylmäkuljetusajoneuvoja,
joilla ruoka-apu menee perille terveellisessä ja lakien säätämässä muodossa. Samarian
ohella apua menee 19 muulle
yhdistykselle.
Ruoka-apua saavat pääosin pitkäaikaistyöttömät ja
heidän perheensä, päihdeja mielenterveysongelmaiset, asunnottomat, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
olevat nuoret sekä maahanmuuttajat. Ruoka-avun lisäksi
osa järjestöistä tarjoaa lapsille ja nuorille leirejä.
Loput rahoista myönnetään
harrastusmahdollisuuksien
tarjoamiseen kaikkein köyhimmille lapsille, joita uhkaa syrjäytyminen yhteiskunnasta.

Niikko: Halusimme
tehdä jotain
käytännössä
Hankkeen puuhamies, perussuomalaisten kansanedustaja Mika Niikko perustelee
eduskunnan ja valtiovarainvaliokunnan havahtumista
halulla auttaa oikeasti ruokaa
jakavia järjestöjä eikä vain valokuvissa juhlapäivinä.
- Me poliitikot puhumme
paljon teidän tilaisuuksissanne, kuten työttömien joulujuhlissa ja ruoka-avun jakotilaisuuksissa. Joskus on
hävettänyt, että tulemme puhumaan kauniisiin tilaisuuksiinne, mutta emme välttämättä pyri vaikuttamaan
työhönne ruohonjuuritasolla
siten, että se olisi helpompaa
ja tuloksellisempaa.
Hän kiittää erityisesti Heikki Hurstia, jonka Hakaniemen torilla järjestämään
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köyhien juhlaan Niikko on
osallistunut jo monena vuonna.

Heikki Hursti
jatkaa Hurstien laupeudentyötä jo
kolmannessa
polvessa.

Kattojärjestö opastaa
ja kokoaa apua
Niina Havia perusti Suomen Ruoka-apuyhdistysten
Liitto ry:n viime joulukuussa
kattojärjestöksi, jonka kautta
kymmeniä järjestöjä voidaan
avustaa jatkossa.
- Jäsenhakemuksia saapui
pian 30 järjestöltä, yhteydenottoja tulee koko ajan. Nyt on
jäsenjärjestöjä 25 kappaletta,
Havia kertoo.
Avun jakaminen perustuu
Havian mukaan diakonia-aatteeseen ja YK:n ihmisoikeuksien julistukseen. Yhdistys
palkkaa tuella henkilön, joka
auttaa järjestöjä käytännön
neuvoilla ja koulutuksella siitä, miten ruoka-apua kannattaa järjestää. Hän voi kouluttaa yhdistysten vapaaehtoista
henkilökuntaa.
- Suomessa ruoka-apu tapahtuu usein ilman mitään
tukea. Apua jakavat henkilöt ovat vapaaehtoisia ja monet maksavat kulut osittain
ja jopa kokonaan itse, Havia
kertoo ja kertoo yhdistyksen
tarjoamasta koulutuksesta.
- Tämä työ on uraauurtavaa
ja vaikuttaa suoraan ruokajaon hygieniaan ja turvaan. Kokemuksemme mukaan tällaista apua tarvitaan paljon. Tätä
apua olisi lähes mahdoton toteuttaa ilman sitä tahtotilaa,
joka STM:llä, valtiovarainvaliokunnalla ja perussuomalaisten keskuudessa on.
Nyt tehtävä päätös on historiallinen: koskaan ei ole vastaavaa tukea myönnetty ruoka-apua jakaville toimijoille.
Havia kiittää päätöksestä
STM:ää, valtiovarainvaliokuntaa ja perussuomalaisten
kansanedustajia Ville Vähämäkeä, Toimi Kankaannie-

meä ja Mika Niikkoa, “jotka
ovat ryhtyneet sanoista tekoihin”.

lähdemme viemään asiaanne
eteenpäin, tarvitsette tuota
ja tätä. Sinne ne ovat jääneet
– mutta nyt te olette tehneet
miehen työn, Jumala teitä
siunatkoon.
- Työhän on tärkeää ja paitsi ottavaa myös antavaa. Kun
aloitin tätä työtä 11 vuotta sitten, kun isäni kuoli, ruokajonossamme oli noin 300 ihmistä. Nyt heitä on 3 000
– eli se on kymmenkertaistunut! On lohduton näky, kun
he saapuvat pitkässä jonossa,
vaikka olemme yrittäneet aikaistaa jakoamme, ettei jonoa
olisi. Valitettavaa on, että nykypäivän leikkauksien vuoksi jonot tulevat vielä kasvamaan, Hursti pelkää.

Hursti: Avunsaajia
jo kymmenkertaisesti

Nuorten harrastukset
estävät syrjäytymistä

Tukea tarvitaan, todistaa Heikki Hursti, joka jatkaa Hurstien laupeudentyötä jo kolmannessa polvessa.
Hänen ukkinsa aloitti avun
jo vuonna 1916 ja tytär jatkaa työtä jo varatoimitusjohtajana.
- Valtavat kiitokset teille perussuomalaisille, jotka olette vääntäneet tätä asiaa! Niin
kauan olemme tätä odottaneet ja niin monet lupaukset
kuunnelleet ja on selkään taputeltu joulujuhlissa, että nyt

Avusta 355 000 euroa menee köyhimpien nuorten
harrastusmahdollisuuksien
parantamiseen niin, että jokaisella nuorella olisi ainakin
yksi harrastus.
Allan ja Sanna Lindberg
Romanifoorumista kiittävät saamastaan tuesta. Heillä
on Parempi huominen -harrastushanke. Romanifoorumi perustettiin vuonna 2007
noin 20 järjestön kattojärjestöksi.
Nuorille on voimaannuttava

“Valtavat
kiitokset
teille perussuomalaisille,
jotka olette
vääntäneet
tätä asiaa!”
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kokemus, kun he lähtevät yhteisiin harrastuksiin muiden
nuorten kanssa.
- On paljon köyhiä perheitä,
mutta harrastukset ovat usein
kalliita joukkuelajeja, kuten
jääkiekko. Oli hienoa nähdä,
että romanipoika oli osa logoa rinnassa. Se varmasti lähensi häntä yhteiskuntaan,
Allan Lindberg iloitsee.

Jääkiekko vie
ikäkaudesta toiseen
Vantaalainen Ville Turkki Ice Hearts –yhdistyksestä
saa tukea syrjäytymisvaarassa
olevien nuorten joukkueurheilulajeihin, joista suurimpana on ollut jääkiekko.
Turkki huomasi 20 vuotta
sitten työskennellessään Vantaan lastensuojelutyössä, että
tällaista toimintaa tarvitaan.
- Huomasin lastensuojelussa, että heillä ei ole usein mitään harrastuksia. Perustin
ensimmäisen joukkueen ja
nyt meillä on jo 27 eri joukkuetta, Turkki kertoo.
Harrastus auttaa nuoria pitämään elämäänsä kunnossa muutenkin. Heitä autetaan
saavuttamaan ensimmäisen
koulutusvaiheen peruskoulun jälkeen.
- Puolet pelaajistamme tulee perheistä, jotka saavat
toimeentulotukea. On myös

Huntukielto etenee eduskunnassa

”Kasvojen peittäminen
on turvallisuuskysymys”
Eduskunta keskusteli perussuomalaisten esittämästä huntukiellosta lähetekeskustelussa, jonka jälkeen se etenee lakivaliokunnan käsiteltäväksi.
ALOITTEEN takana on perussuomalaisten kansanedustaja
Vesa-Matti Saarakkala ja asiasta puhuivatkin vain perussuomalaiset.
Saarakkalan mukaan suomalaisen yhteiskunnan perustana ovat yhtäläiset perusoikeudet kaikille sukupuolesta
riippumatta. Kasvoja peittävän hunnun käyttäminen julkisella paikalla rikkoo tätä oikeutta sekä yksilön oikeutta
päättää omasta pukeutumisestaan.

Tukena perustuslaki

Ruokajonot
kasvaneet
viime vuosina

Suomen perustuslaissa säädetään sukupuolten välisestä
tasa-arvosta sekä yksilön koskemattomuudesta, johon ei
voi puuttua ilman laissa säädettyä perustetta.
Siksi täytyisi säätää hunnut
kieltävä laki, jotta tämä epätasa-arvoa ylläpitävä käytäntö voitaisiin kieltää julkisilla
paikoilla.
- Burka- ja niqab-huivien
käyttökielto yleisellä paikalla olisi selkeä kannanotto valtiovallan taholta sen puolesta,
että universaalien ihmisoikeuksien painoarvo asetetaan
erityisryhmien uskonnollisten
traditioiden edelle, Saarakkala
perusteli aloitettaan.

Monissa maissa kielletty

maahanmuuttajia, yksinhuoltajien lapsia ja sellaisia, joilla
on tunne-elämän häiriöitä.

Vapaaehtoiset auttajat
tekevät hienoa työtä
Toimi Kankaanniemi toimii
valtiovarainvaliokunnassa
kunta- ja terveysjaoston valiokuntavastaavana. Hän kiittää valtiovarainvaliokunnan
varapuheenjohtaja Vähämäkeä sekä valiokunnan varajäsenenä toimivaa Niikkoa hyvästä valmistelusta niin, että
hänen oli hyvä nuijia hanke
eteenpäin.
- Tämä apu menee parhaa-

seen tarkoitukseen, mihin
valtio voi laittaa. Koetamme
saada tuelle jatkoa esimerkiksi talousarvioon, koska jatkuvuus olisi tärkeää. Teille on
turvallista antaa rahaa, sillä
se ei mene hukkaan.
- Kiitos teille, jotka teette
hienoa työtä. Tämä on tunnustus teille, kun olette jakaneet leipä- ja lihalaatikoita
viimassa ja pakkasessa. Ihmisen kohtaaminen on tärkeintä ja te teette sitä joka päivä,
Ville Vähämäki kiittää järjestöjen edustajia.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Olli Immonen muistutti keskustelussa, että täyspeittävät
huivit on kielletty monissa Euroopan maissa. Monet maat
myös pohtivat huivien kieltämistä.
- Ranskassa nämä kyseiset
hunnut kiellettiin jo vuonna
2011 ja niiden käyttämisestä voi saada 150 euron sakon.
Vielä ankaramman rangaistuksen saa se henkilö, joka
pakottaa toisen ihmisen käyttämään jompaakumpaa asustetta. Ranskassa kieltoa perusteltiin muun muassa sillä,
etteivät hunnut sovi ranskalaiseen yhteiskuntaan ja maan
tasa-arvokäsitykseen, Immonen totesi.
Immosen mukaan täyshuntuun pakottavat nimenomaan
naisten perheen miehet.

Estää naisia sopeutumasta
Jari Ronkaisen mielestä kasvojen peittäminen osoittaa
tasavertaisuuden puutteesta.
– Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa kasvot
peittävä pukeutuminen ei ai-

nakaan auta. Ihmiset kokevat
tällaisen henkilön vieraaksi ja
sulkeutuneeksi, ja häntä lähestyminen on haastavaa. Tämä
on tietenkin näissä kulttuureissa valtaa pitävien miesten tarkoituskin, Ronkainen totesi.
– Kaikkein vähiten tätä sopeutumista kannustaa — sitä
jopa suorastaa estää — maahan tulleiden takertuminen
ahdasmielisiin tai radikaaleihin tapoihin, jotka eivät ole
vapaan ja sekulaarin läntisen
yhteiskuntamme arvojen mukaisia, Jani Mäkelä vahvisti.
Loukkaa naisten oikeuksia

Myös Simon Elo muistutti,
kuinka huntukieltoa perustellaan monissa maissa sillä, että
huntu loukkaa naisten oikeuksia. Samaan pitäisi pystyä Suomessa.
– Meillä Suomessa kuitenkin ilmeisesti tiedetään paremmin, että ei loukkaa, ja jos
loukkaakin, niin sen estäminen
ei olisi yhteiskunnallisesti niin
painava asia, että sitten pitäisi lähteä ihan lakia säätämään.
Sinänsä kulttuurisia erityispiirteitä pitää sallia, kun ne eivät
loukkaa kenenkään oikeuksia,
mutta ei niitä pidä myöskään
sallia vain siksi, että kyseisen
kulttuurin edustajat itse sanovat, että ei tässä mitään oikeuksia loukata.
– Sen arvioimiseen pitäisi
tietysti yhteiskunnalta, meiltä kansanedustajiltakin, löytyä rohkeutta. Poliittinen ja
kulttuurinen korrektius ei tässä suhteessa palvele länsimaisen yhteiskunnan arvoja, Elo
arvioi.
Ritva ”Kike” Elomaan mielestä kieltoa puoltaa myös kansallinen etu: turvallisuuden
pitää painaa asian arvioinnissa. Myös Leena Meri painotti samaa seikkaa: ihmiset pitäi-

si voida tunnistaa esimerkiksi
turvakameroiden kuvista.

”Maahanmuutto
on emäporsas”
Teuvo Hakkaraisen mukaan
tässä korjataan nyt suuren
maahanmuuton haittoja.
– Se on se emäporsas, joka
poikii pikkupossuja, ja nyt me
otamme niitä pikkupossuja
tässä kiinni — yritämme ottaa,
Hakkarainen vertasi.
Rami Lehto totesi, että kun
on kerran Eurooppaan muutettu ja hakeuduttu, pitäisi täkäläiset tavatkin omaksua.

Missä vasemmisto
ja vihreät?
Saarakkala ihmetteli lopuksi,
miksei vasemmisto osallistunut keskusteluun, joka käsitteli
hyvin vahvasti ihmisoikeuksia.
– Kyllä on silmiinpistävää se
hiljaisuus, mitä nämä kulttuuriset kysymykset herättävät tai
minkä huomaan täällä, esimerkiksi salin vasemmalla puolella, olevan. Missä ovat vihreät
ja vasemmistoliitto, kun ollaan
puhumassa ihmisoikeuksista,
jotka ovat heille niin tärkeitä
monissa muissa yhteyksissä?
– Silloin kun on kyse suomalaisesta kulttuurista - on sitten kyse vaikkapa siitä, että
me monet haluamme, että
Suomessa kiellettäisiin poikalasten ympärileikkaaminen ja
meillä naisten asema turvattaisiin esimerkiksi siten, että tällaiset huntukiellot laitetaan lakiin - vallitsee täysi hiljaisuus.
En voi kyllä uskoa, että tämä
kuvastaa esimerkiksi vihreän ja
vasemmistoliiton kenttäväen
näkemystä asiasta, Saarakkala
hämmästeli.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA LEHTIKUVA
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- Jouduimme
uuttamaan
pois kodistamme tuulivoimaloiden infraäänipäästöjen
vuoksi, Ilpo ja
Maarit Forsman kertovat.

Perheelle
tulvii yhteydenottoja muilta
sairastuneilta

Forsmanin perhe joutui jättämään kotinsa

”Elämästämme tuli helvettiä
tuulivoimalan vuoksi”
Ilpo Forsmanin perhe rakensi unelmiensa omakotitalon Merikarvialle joitakin vuosia sitten, mutta joutui pakenemaan sieltä terveysoireiden takia.
11-henkinen perhe on asunut jo toista vuotta evakossa Nakkilassa.
JOUDUIMME muuttamaan
pois kodistamme tuulivoimaloiden infraäänipäästöjen
vuoksi. Infraääni on matalataajuista ääntä, jota ihmiskorva ei kuule, Ilpo Forsman
selvittää.
Perheen talon lähelle rakennettiin kahdeksan tuulivoimalaa. Ne otettiin käyttöön
joulukuussa 2014, jonka jälkeen perheenjäsenet alkoivat
oireilla.
– Ensimmäiset oireet olivat
korvien lukkiutumista, päänsärkyä, pahoinvointia, kutinaa niskan seudulla, univaikeuksia, voimattomuuden
tunnetta ja ahdistuneisuutta,
Forsman luettelee.

Koko perheelle
oireita
Oireet pahenivat kun lapset
viettivät enemmän aikaa kotona koulujen kesälomalla.
– Yksi lapsista sai migreeni-
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kohtauksen, johon liittyi voimakas oksentaminen. Vaimo
heräili jatkuvasti öisin hikisenä, pulssi korkealla ja pelkotilassa. Päiväsaikaan hänet
jouduttiin kaksi kertaa viemään ambulanssilla sairaalaan, Forsman kertoo.
Oireet hävisivät kun perhe matkusti kotoaan muualle
viikonlopuksi. Oireet palasivat, kun he palasivat takaisin.

”Syyn löytyminen sekä
helpotus että järkytys”
Forsmanin mukaan vaimo ja
nuorin lapsista kärsivät eniten oireista, koska he viettivät
päivät kotona. Jossain vaiheessa vaimo alkoi epäillä ongelmien johtuvan tuulivoimaloista.
Perhe alkoi selvittämään
voimaloiden vaikutuksia ongelmiinsa, sillä heidän elämässään, asuinpaikassaan tai
talossaan ei ollut tapahtunut

mitään muita muutoksia kuin
tuulivoimaloiden käynnistyminen.
– Oireiden syyn löytyminen
oli meille sekä suuri helpotus että järkytys. Oireet täsmäsivät yksi yhteen niiden
tutkimusten kanssa, joita on
julkaistu tuulivoimaloiden
tuottamien infraäänien terveysvaikutuksista Australiassa, USA:ssa ja Kanadassa.
– Niin kauan kuin voimalat pyörivät, niin meillä ei mitään mahdollisuutta palata
kotiimme, Forsman harmittelee.

Yhteydenottoja
kymmeniltä perheiltä
Forsman on tehnyt kaikkensa ja yrittänyt korjata tilannetta ottamalla yhteyttä alueen kunnanjohtajiin ja
terveysviranomaisiin. Hänen
mielestään viranomaiset tuntuvat olevan avuttomia tilan-
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teen edessä.
– Tuulivoimaloita rakennettaessa ei millään tavalla tarvitse ottaa huomioon niiden
aiheuttamia infraääniä. Melumallinnokset ja ohjearvot
tehdään Suomessa ainoastaan
korvin kuultavalla taajuusalueella, Forsman toteaa.
Julkisuudessa perheensä tilanteesta kertonut Forsman
on saanut kymmeniltä perheiltä yhteydenottoja, jotka
pitävät oireilunsa syynä tuulivoimaloita.
– Yksistään länsirannikko
täyttyy kovaa vauhtia tuulivoimapuistoista. Miten käy
kansalaisten terveydelle, jos
sadat tuhannet suomalaiset altistuvat pitkäaikaisesti
infraäänille, Forsman kysyy.

dettu olevan terveysvaikutuksia silloin kun ääni ei ole
kuultavissa. Kun tuulivoimalan ääni alittaa säädetyt ohjearvot, ei terveyshaittoja
tutkimusten mukaan pitäisi
syntyä. Kuultava ääni saattaa
toki ärsyttää jotain ja vaikuttaa sitä kautta negatiivisesti
terveyteen, Mikkonen sanoo.
Mikkonen pitää valitettavana sitä, että on perheitä, jotka oireilevat ja kokevat syylliseksi tuulivoimalan.
– En ota kantaa yksittäistapauksiin. Oireet ovat varmaan oikeat, mutta pitää aina
selvittää, mistä ne johtuvat.
Jos ihmistä pelotellaan jollain
asialla ja ihminen huolestuu,
voi se tutkimusten mukaan
aiheuttaa fyysisiä oireita.

Tuulivoima-ala
kieltää haitat

Biolääketieteen
professori
sairastuneiden puolella

Tuulivoima-alan edunvalvontajärjestönä toimii Suomen Tuulivoimayhdistys ry
(STY), jonka päämaja on Jyväskylässä. Tuulivoimayhdistyksen toiminnanjohtaja
Anni Mikkonen pitää väitteitä tuulivoimaloiden terveyshaitoista tuulesta temmattuina.
– Eri tutkimusten mukaan
tuulivoiman äänellä ei ole to-

Ylen haastattelema
(13.10.2015) biolääketieteen
professori Mariana Alves
Pereira on yhdistänyt tuulivoimalan vaikutukset vibroakustiseen oireyhtymään,
joka aiheuttaa mm. verenkiertoelinten seinämien paksuuntumista. Mikkonen
korostaa, että Pereiran näkemyksiä ei ole hyväksytty laa-

Ihmiset ja eläimet
sairastuvat
Taustalla näkyvät
tuuliturbiinit
tuhosivat
Forsmanien unelman
omakotitalosta lapsille
turvallisessa
ympäristössä.

Yhä useampi asukas saa oireita tuulivoimaloiden
läheisyydessä. Yksi heistä on Kurikassa asuva
Leena Kurikka, joka pelkää joutuvansa jättämään
kotinsa.
TUULIVOIMALOIDEN infraäänen
haitalliset terveysvaikutukset
ovat konkretisoituneet ikävällä
tavalla. Useat kymmenet ihmiset
oireilevat länsirannikon tuulivoima-alueilla. Parisataa ihmistä on
paennut kodeistaan terveysongelmien takia.
Länsi-Suomessa sijaitsevassa
Kurikassa asuva toimittaja ja hevosyrittäjä Leena Kurikka on yksi
tuulivoimaloiden uhreista. Hän
asuu 10 kilometrin päässä Ilmajoen Santavuoren voimaloista.
– Minulla ei ollut mitään oireita ennen tuulivoimaloiden käynnistymistä. Sen jälkeen minulla on ollut korva- ja sydänoireita,
päänsärkyä sekä uni- ja nukahtamishäiriöitä, Kurikka kertoo.

”Taloni tärisee
koko ajan”
Tuulivoima-kansalaisyhdistys ry kertoo nettisivuillaan, että
suurten tuulivoimaloiden melu
saattaa tunkeutua kaukaakin rakenteiden läpi ja aiheuttaa unihäiriöitä ja stressiä.
Melun aiheuttama stressi vaikuttaa aineenvaihduntaan ja lisää mm. sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.
– Verenpainemittarin mukaan
verenpaineeni nousee kun tuulivoimalat ovat käynnissä. Taloni
tärisee ja jurisee koko ajan. Joudun lähtemään kerran viikossa
yöksi pois kotoa, jotta voin nukkua kunnolla, Kurikka selvittää.

Forsmanin
suurperhe
joutuu asumaan ahtaasti pienessä
rivitaloasunnossa, koska
omaan kotiin
ei ole menemistä.

Lääkäri vahvisti epäilykset

jasti tiedepiireissä.
– Uusiutuvaa energiaa tarvitaan lisää. Ei ole haitatonta energiamuotoa. Mahdollisten rajoitusten pitää perustua
tutkittuun tietoon eikä uskomuksiin, Mikkonen toteaa.

Infraäänen
vaikutuksesta
vähän tietoa
Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (THL) on saanut jonkin
verran yhteydenottoja ihmisiltä, joiden mukaan heidän
oireilunsa johtuu tuulivoimaloiden tuottamasta kuuloalueen alapuolella olevasta
infraäänestä.
– Tiedeyhteisön nykykäsityksen mukaan on epätodennäköistä, että infraäänellä olisi vaikutuksia terveyteen
tuulivoimaloiden ympäristössä toteutuvilla äänenpaine-

tasoilla, THL:n tutkija Anu
Turunen sanoo.
Toisaalta asiaa on tutkittu vähän. Turusen mukaan
selkeää tieteellistä näyttöä
on vain siitä, että kuultavissa oleva tuulivoimamelu voi
häiritä.
– Meidän kyselytutkimuksemme mukaan varsin harva kokee tuulivoimaloiden
tuottaman melun häiritsevän merkittävästi oleskelua
sisällä tai nukkumista. Lisäksi oireilun yleisyys oli samaa
suuruusluokkaa riippumatta
etäisyydestä lähimpään tuulivoimalaan.
Turusen mielestä tuulivoimamelun terveysvaikutuksia on perusteltua tutkia lisää,
jotta asiasta saadaan varmuus
ja pelot hälvenevät.
– Vaikka tieteellistä näyttöä tuulivoimaloiden tuottaman infraäänen vaikutuksis-

ta ei toistaiseksi ole, ihmisten
huoli on todellista ja se on
syytä ottaa vakavasti, Turunen painottaa.

Tanskassa tehdään
tutkimusta
THL aikoo selvittää tulevaisuudessa tuulivoimamelun terveysvaikutuksia muun
muassa mittaamalla kuultavaa ja infraääntä tuulivoimaalueilla.
Lisäksi kuluvan vuoden aikana Tanskasta odotetaan
laajan rekisteritutkimuksen
tuloksia siitä, ovatko esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet yleisempiä tuulivoimaloiden lähellä asuvien
joukossa kuin muussa väestössä.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kurikan mukaan hänen oireensa katoavat, kun tuulivoimalat
eivät ole käynnissä tai hän lähtee vähintään 20 kilometrin päähän tuulivoimaloista.
– Mietin viikoittain, joudunko muuttamaan pois kotoa. En
kuitenkaan tiedä, minne muuttaisin.
Tuulivoimaloiden infraäänelle
on olemassa oma tautiluokitus.
– Sain omalta työterveyslääkäriltä diagnoosin, että oireeni johtuvat värähtelyn vaikutuksesta.
Moni lääkäri ei uskalla sitä kirjoittaa. Onneksi minulla oli rohkea lääkäri, Kurikka mainitsee.

Perheitä paennut
kodeistaan
Kurikka on kartoittanut tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia
ihmisiin ja eläimiin.
– Olen saanut paljon yhteydenottoja pitkin länsirannikkoa.
Ihmisten tilanne räjähtää kohta
käsiin. Ainakin parisataa ihmistä
on muuttanut pois kodeistaan
oireiden takia, Kurikka kertoo.

Leena Kurikka
Oireet ovat helpottuneet tai
kadonneet, kun asukkaat ovat
muuttaneet pois voimaloiden
tuntumasta. Tuulivoimapakolaisten lisäksi Kurikka tietää ihmisiä,
jotka joutuvat asumaan oireista
huolimatta kodeissaan.
– He eivät tiedä, mistä oireilu johtuu tai ovat hiljaa siinä toivossa, että saisivat talonsa vielä
myytyä. Sen myyminen on vaikeaa, jos kertoo oireilusta. Moni
lapsiperhe on pannut taloremontin jäihin odottaessaan tuleeko lähistölle voimala vai ei.

Keskenmenot
lisääntyneet
Tuotanto- ja kotieläimillä on ilmennyt vakavia ongelmia sen
jälkeen kun tuulivoimalat ovat
käynnistyneet. Kurikka on saanut ongelmista tietoja maatilojen isänniltä ja emänniltä sekä
kenneleistä.
– Lehmillä on tiinehtymisongelmia ja keskenmenot ovat lisääntyneet valtavasti. Ennen kiltit hevoset ovat muuttuneet
aggressiiviseksi. Äkkikuolemat
ovat lisääntyneet sikaloissa. Koirilla on tiinehtymisongelmia ja
käytösmuutoksia, Kurikka luettelee.

Tarvitaan laaja ja
puolueeton tutkimus
Kurikan mielestä Suomessa tarvitaan laaja ja puolueeton
tutkimus tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista. Tuulivoimakansalaisyhdistyksen mukaan
esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Kanadassa on pysäytetty suurten
tuulivoimaloiden rakentaminen,
kunnes tuulivoiman meluhaitat
on kunnolla tutkittu.
– Onneksi perussuomalaiset
ovat tarttuneet tähän ongelmaan ja alkaneet tehdä jotain
sen eteen, Kurikka kiittelee.
Kurikka ottaa vastaan tietoa
tuulivoimaloiden vaikutuksista
eläimiin osoitteessa: tuuli@bigmamasranch.com.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Leena Meri tuulivoimaloiden lähellä asuvien ihmisten oireilusta:

”Leimaaminen luulotautiseksi
on sairastuneiden pilkkaamista”
Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri on
erittäin huolissaan tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvien ihmisten terveysongelmista. Yhä useampi
perhe on joutunut jättämään kotiinsa saatuaan oireita voimaloiden tuottaman infraäänisaasteen vuoksi.
ONGELMAT ovat erittäin
merkittäviä. Poikkeuksellisen
suuren terveydellisen epävarmuuden vuoksi on tehtävä
nopeasti vaadittavat päätökset, joilla eliminoidaan infraäänisaasteen aiheuttamien
vakavien terveydellisten haittojen laajentumiset, sanoo
perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri.
- Nyt on välittämisen eikä
vähättelyn aika, koska altistumisalueella sairastumiset
ovat aitoja. Liian monin paikoin on jo järjestetty koeolosuhteet, joissa kokeet tehdään elävillä ihmisillä ja osin
verorahoin kustannettuina.

Altistumisalueella
vakavia oireita
Meri painottaa, ettei ongelmaa voi lakaista maton alle.
- Ihmisten leimaaminen
luulotautisiksi tai kehityksen
jarruiksi ei auta. Se on sairastuneiden ihmisten nöyryyttämistä sekä pilkkaamista, Meri
toteaa.
- Ensimmäisen puolen vuoden aikana altistumisalueella oleville asukkaille on ilmennyt vakavia oireita, mm.
sydän- ja verenkiertoelimistön oireita. Sairastumisten
syy-yhteyden teollisten tuulivoimaloiden infraääneen
ovat asukkaat konkreettisesti omalla kehollaan toden-

taneet. Kun asukkaat ovat
poistuneet infraäänialueelta, ovat oireet hävinneet jo
parin kolmen päivän aikana.
Kun asukkaat ovat palanneet
infraäänialueelle, oireet ovat
välittömästi palanneet.

Taloudellinen
etu ei saa mennä
terveyden edelle
Meri sanoo, etteivät perussuomalaiset voi katsoa sivusta, kun kansalaisia jyrätään
suurten poliittistaloudellisten
etujen alle.
- Vähättelemällä ja uskomalla vain niitä, joiden miljardien taloudelliset edut ovat
joutumassa vaakalaudalle, ei
ole oikein, vaan kansalaisten
terveys on aina laitettava etusijalle. Siksi asia on selvitettävä perin pohjin ja selvittäminen on aloitettava ennen kuin
aiheutetaan merkittävää lisävahinkoa.
Ensin pitää Meren mukaan
selvittää, mikä on oikea ja
kansalaisten terveydelle turvallinen varoalue tuulivoimalan ja asutuksen välillä.
- Onko se 2 kilometriä, 10
kilometriä vai vieläkin pidempi? Siihen on saatava vastaus mahdollisimman
nopeasti. Niin kauan kuin parempaa tietoa ei ole, ei uusia
teollisten tuulivoimaloiden
rakentamislupia tule myön-

tää. Vastuu tästä on kunnallisilla päättäjillä, Meri toteaa.
- On myös kuntakohtaisesti harkittava olemassa olevien
voimaloiden pysäyttämistä
terveysvaikutustutkimusten
ajaksi. Jos tähän päädytään,
tulee samalla voida keskeyttää valtion maksamien syöttötariffien maksatus.
Voisiko tuulivoimaloiden
pysäyttäminen tulla kyseeseen terveyden suojeluun
tähtäävien lakien nojalla?
- Tutkimme osaltamme parasta aikaa näitä lain suomia
mahdollisuuksia. Tiedän, että
tuulivoimayhtiöt nousevat
varmasti takajaloilleen näistä puheista, mutta ihmisten
terveyden pitää mennä talouden edelle - ja varsinkin kun
infraääniaaltojen vaikutusta ihmisen terveydelle ei ole
riittävästi tutkittu.

Varoalue määritelty
liian vähäisellä tiedolla
Meren mielestä tuulivoimaloiden varoalue on määritelty
liian vähäisellä tiedolla eikä
infraääniaaltojen vaikutusta
ole tutkittu riittävästi.
- Asiassa on alkanut voimakas vasta-argumentointi, vaikka vasta pintaa on raaputettu. On tuotu esille, että
Tanskassa ja Saksassa on jo
vuosia pyörinyt satoja tuulivoimaloita. On muistet-

Puolueeton tutkimus etusijalle
Meri ehdottaa kaikille eduskuntaryhmille seuraavia toimenpiteitä:
1. Päätetään yhdessä kaikkien
kuntien valtuustoissa, että tuulivoimakaavat ja rakentamisluvat laitetaan jäihin, kunnes
puolueeton infraäänitutkimus
on valmistunut (vrt. Tanska ja
Australia).
2. Kaikki puolueet yhdessä vaativat, että kunnat ja valtion terveydensuojeluviranomaiset
ryhtyvät pikaisesti selvittämään
tuulivoimaloiden läheisyydessä asuvilta asukkailta (2-10 km
säteellä), onko heillä terveysoireita ja halukkuutta tai tarvetta
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muuttamiseen.
Sama koskee ohjeistusta, että
kuntien virkamiehet arvioisivat kunnan alueella välittömästi, onko mainitulla alueella
tarpeen keskeyttää tuulivoimaloiden toiminta siihen saakka, kunnes puolueeton infraäänen terveysvaikutustutkimus
on tehty.
3. Vaadimme yhdessä sekä hallituksessa että eduskunnassa
puolueettoman tutkimuksen
tekemistä infraäänen vaikutuksista ihmisten ja tuotantoeläin-

ten terveyteen.
4. Vaikutetaan aktiivisesti siihen, että vielä rakentamattomille tuulivoimaloille ei makseta syöttötariffeja ennen kuin
terveysvaikutukset on kattavasti tutkittu.
Toivon, että kaikki poliittiset
puolueet lähtevät yhdessä varmistamaan kaikkien kansalaisten mahdollisuudet asua missä päin Suomea tahansa ilman
pelkoa näin vakavista terveysriskeistä.
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Leena Meri
tava, että nyt Suomeen rakennettavat ja suunnitellut
tuulivoimalat ovat suuria
teollisuusluokan energiantuotantolaitoksia eli ne eivät
vastaa esimerkiksi Keski-Euroopan tai Tanskan manneralueilla toimivia pienvoimaloita.
- THL:n tutkija Anu Turunen totesi Ylen haastattelussa (4.8.2016), että asiasta on
vain vähän tieteellistä tutkimusta ja että Tanskassa on
todettu ihmisillä samanlaisia
oireita kuin Suomessa. Hän
myös myönsi, että kun oireita
ilmenee, se antaa syyn tutkia
asiaa enemmän.

Tanska keskeytti
megaluokan hankkeet
Suomen 2:n tai 3:n MW:n
tuulivoimaloiden vaikutukset
terveyteen saattavat tulla pintaan jo 6 kuukauden altistumisen jälkeen.
- Tanska keskeytti megaluokan (2-3 MW) tuulivoimahankkeet infraääniongelmatutkimusten ajaksi eli
kuntakohtaisesti niissä kunnissa, joissa oli suunnitteilla
tuulivoimaloita. Australia lopetti tukirahat samasta syystä, eli asiassa halutaan ensin
tehdä terveysvaikutusselvitys, Meri kertoo.

Kanadalaistutkimus
myöntää haitat
Infraäänien altistumisalueella elää tällä hetkellä Suomessa arvion mukaan noin
650 000 henkeä. Jo ensimmäisen puolen vuoden aikana altistumisalueella oleville
asukkaille on ilmennyt vakavia oireita, kuten sydän- ja
verenkiertoelimistön oireet,

verenpaineen vaihtelua tuulivoimatuotannon mukaan, oppimisvaikeuksia ja kehityshäiriöitä sekä epilepsian ja
muiden keskushermostollisten sairauksien pahenemista.
- Tästä on olemassa kanadalainen tutkimus, jota kannattaa hyödyntää myös suomalaisissa tutkimuksissa.
Kanadalaisessa tutkimuksessa todetaan yksiselitteisesti,
että oireet johtuvat tuulivoi-

Matti Putkonen lohdutti kodistaaan evakkoon joutunutta Ilpo Forsmania Työmiehen
tuumaustunnilla.

Altistusalueella jo
650 000 suomalaista
- Kymmenet perheet ovat jo joutuneet jättämään kotinsa sairastumisen takia, varoittaa perussuomalaisten
työmies Matti Putkonen.
SINIPUNAVIHREÄN ilmastopolitiikan seurauksena Suomessa on kahden
viime vuoden aikana rakennettu ensimmäisiä isoja
teollisen mittakaavan tuulivoimaloita, sanoo perussuomalaisten työmies Matti Putkonen.
– Tuulivoimaloiden infraäänen altistumisalueilla on
jo nyt oireiltu vakavasti.
Kymmenet perheet ovat jo
joutuneet jättämään kotinsa sairastumisen takia. Vakavalla altistumisalueella elää
tällä hetkellä 650 000 henkeä.

Veronmaksajille
miljardien lasku

masta, jos muuta syytä ei ole
löytynyt - ja jos oireet ovat
kadonneet tuulivoimaloiden
infraäänialueelta poistuttaessa ja palanneet, kun on tultu
takaisin infraäänialueelle.
- On tärkeää, että saadaan
mahdollisemman nopeasti puolueetonta tutkimusta
käyttöön ja hyödynnetään jo
kansainvälisesti tehtyjä tutkimuksia. Ongelma kasvaa räjähdysmäisesti, ellei siihen

välittömästi puututa. Siksi
haastan tai paremminkin kutsun kaikki eduskuntaryhmät
ja puolueet yhteisesti torjumaan tuulivoimaloiden infraäänien aiheuttamia riskejä
terveydelle, Meri sanoo.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Työmiehen tuumaustunnilla puhuneen Putkosen
mielestä tuulivoimayhtiöt
yhdessä sinipunavihreiden
poliitikkojen kanssa yrittävät epätoivoisesti todistaa
tuulivoiman olevan vaaratonta ja taloudellisesti kannattavaa vihreää energiaa.
– Totuus on näiden väittämien kohdalta juuri päinvastainen. Vaikka
perussuomalaiset saivat hallitusneuvotteluissa piikin
kiinni, niin edellisten hallitusten tekemät 12 vuoden
syöttötariffisopimukset syövät veroeurojamme vielä 3
miljardia euroa. Melutasot
eivät ylitä sallittuja raja-arvoja. Tämäkin väite on täysin harhaan johtava, Putkonen jyrähtää.
– Melusaaste ja infraäänisaaste ovat kaksi eri asi-

aa, vaikka saasteen lähde on
sama. Melun kuulee. Infraäänen taas keho aistii, mutta ei kuule.

Lepakot lentävät
kuolemaan
Putkonen mainitsee käytännön esimerkkinä lepakot,
joiden kuuloalue on ihmisen
kuuloaluetta korkeampi.
– Siitä huolimatta ne lentävät liian lähelle tuulivoimalaa varmaan kuolemaan.
Tuulivoimalan pyörivien lapojen lähellä on niin korkeat
infraääniaaltojen paineenvaihtelut, että se tuhoaa lepakon keuhkojen verisuonet
ja aiheuttaa lepakon kuoleman. Kuultava melusaaste ei
siis tapa tai häädä lepakkoa,
vaan infraäänen voimakkaat
paineaallot räjäyttävät niiden sisuskalut. Samalla tavalla infraäänisaaste vaikuttaa kaikkiin nisäkkäisiin
aina ihmisistä tuotantoeläimiin.

Lupia myönnetty
vajavaisin perustein
Putkonen painottaa, että
tuulivoimaloiden YVA-selvitykset ovat vajavaisia.
– Osassa on huomioitu lepakot, mutta ei muita nisäkkäitä kuten ihmisiä, kotieläimiä eikä tuotantoeläimiä.
Tältä pohjalta voidaan todeta, että kaikille teollisen luokan tuulivoimaloille
on myönnetty luvat todella vajavaisin perustein, koska todellisia terveysvaiku-

tusarvioita ei ole tehty. Tältä
pohjalta voidaan jo tuulivoimalat pysäyttää siksi aikaa,
kunnes puolueettomat ja oikeat YVA:n kuuluvat terveysvaikutukset on tutkittu. Kysymys on poliittisesta
tahdosta.
– Kaikkien teidän, jotka
olette rinnallamme taistelemassa tämänkin vääryyden
korjaamiseksi ja tuulivoimaloiden aiheuttamien terveysriskien torjumiseksi on
syytä varautua, että tästä alkaa taas massiivinen perussuomalaisten mustamaalaus- ja loanheittokampanja.

Muilla puolueilla
sidonnaisuuksia
Putkosen mielestä poliittinen asetelma on sama kuin
aikanaan paskalain kumoamistaistelussa.
– Olemme aluksi ainoana
poliittisena voimana puolustamassa ja hakemassa kansalaiselle oikeuksia väärinkohtelun oikaisemiseksi.
Tässä projektissa vastus on
tosin vielä astetta kovempi,
koska tuulivoimalla on niin
valtaisat poliittistaloudelliset kytkökset muihin parlamentaarisiin puolueisiin
hallituskumppaneitamme
myöten. Olemme puolueista ainoa, jolla ei ole sidonnaisuuksia tuulivoimatoimijoihin.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaiset hakevat ongelmaan ratkaisua

Sisäilmasairaudet
ovat kansantauti
Sisäilmasairaus alkaa usein ärsytysoireilla
kuten nuhalla, yskällä ja silmien punoituksella. Lopuksi voidaan olla tilanteessa, jossa edessä ovat neurologiset ja reumaattiset oireet sekä astma.
TÄNÄKIN päivänä sisäilman aiheuttamat oireet tulkitaan helposti psykosomaattisiksi. Asialle on tehtävä
jotakin. Tätä mieltä olivat
niin puhujat kuin yleisökin perussuomalaisten kansanedustaja Lea Mäkipään
emännöimässä tilaisuudessa
eduskunnan kansalaisinfossa.
Tilaisuuden nimenä oli kattavasti “Sisäilmasairauksien
aiheuttajat, ehkäisy ja hoito
– ratkaisuja kasvavaan ongelmaan”. Aihe koskettaa selvästi monia, sillä kansalaisinfon tilat olivat turvoksiin asti
täynnä ja kansa korvat hörössä koko parituntisen tilaisuuden ajan.
Pikkuparlamentissa kuultiinkin asiantuntijoiden puheenvuoroja kasvavan ongelman todellisista aiheuttajista,
sairauden ehkäisystä ja diagnostiikasta sekä mittaus-

mahdollista päästä eroon titaanioksidin avulla.

800 000 ihmistä
altistuu joka päivä

Lea Mäkipää
menetelmistä ja sisäilman
puhdistamisesta. Aivan kädettömiä ei oltu käytännön
ratkaisujenkaan suhteen, sillä
tilaisuuden lopuksi kuultiin
niin sanotusti hevosen suusta
miten sisäilman myrkyistä on

Ohjelman aluksi kansanedustaja Lea Mäkipää kertoi
työstä, jota perussuomalaiset
jo ovat tehneet eduskunnan
vallan saleissa sisäilma- ja
homeongelman ratkaisemiseksi. Hän muistutti myös siitä, että Työterveyslaitoksen
laskelmien mukaan Suomessa on 800 000 ihmistä, jotka päivittäin altistuvat sisäilman ongelmille niin kodeissa
kuin työpaikoillakin. Mäkipää totesi sairastuneiden jääneen aivan liian vähälle huomiolle.
- Sairastuneet tarvitsevat
uudet diagnoosinumerot saadakseen tukea toimenpiteisiin ehkäisemään lisäsairastu-

mista, tukea kuntoutumiseen
ja työllistymiseen, sairastuneille soveltuvien asuntojen
hankintaan ja yhdenvertaiseen sosiaaliturvaan.

Lindström haluaa
teknikot takaisin
rakennuksille
Oikeus- ja työministeri Jari
Lindström oli hänkin hankkiutunut väentungokseen kiireisestä ministeriaikataulustaan huolimatta, ovathan
sisäilmasairauksien helpottaminen ja ratkaisujen löytäminen perussuomalaisten sydämenasia.
– Hallitus on hyväksynyt jo
hallitusohjelmassaan kärkihankkeena terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen. Yksi
projekteista on Terveellisten
talojen Suomi.

Brysselissä viitottiin 31 eri kielellä
EUROOPAN parlamentissa Brysselissä oli merkittävä viittomakielinen kokous 29.9. Paikalla
oli yli 700 kuulovammaista eri
puolilta Eurooppaa ja 145 tulkkia, jotka viittoivat 31 viittomakieltä. Puhuttua kieltä tulkattiin
24 puhutulle kielelle.
Tapahtuman tarkoituksena oli,
että viittoma tunnustettaisiin
perustuslaissa tai kielilaissa kaikissa EU-jäsenmaissa. Kokouksen puheenjohtaja MEP Helga
Stevens on itse myös kuuro ja
toimii europarlamentaarikkona
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kahden viittomakielisen avustajan kanssa. Hän on toinen kahdesta kuurosta mepistä parlamentissa.
Suomen kuurojen ryhmän
emäntänä ja kutsujana toimi
perussuomalaisten europarlamentaarikko Pirkko Ruohonen-Lerner, joka piti kokouksen
paneelissa puheenvuoron. Suomalaisryhmään kuuluivat 14
kuuroa henkilöä sekä 4 tulkkia
niin suomalaiselle viittomakielelle kuin suomenruotsalaiselle
viittomakielelle.

Oma kieli, on se sitten puhuttua tai viitottua, on kommunikaation väline, se voimaannuttaa ja toteuttaa ihmisoikeudet.
Siksi kokous halusi, että kaikki viittomakielet on tunnustettava ja että tulkin käyttö saataisiin perusoikeudeksi.
Ruohonen-Lerner opasti ja
neuvoi suomalaisten kuurojen
ryhmää, kuinka toimia viittomakielisten asioiden ongelmatilanteissa ja kehen ottaa yhteyttä. Yhteisessä palaverissa tuli
esiin monta epäkohtaa, joihin
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kuurot Suomessa törmäävät.
Suomessa esimerkiksi tulkkipalvelut kuuluvat subjektiivisiin oikeuksiin, mutta käytännössä
nämä palvelut eivät aina toimi.
QTEKSTI KIRSTI TALSI
KUVA SEPPO JJ. SIRKKA

Kuurojen ryhmä Euroopan parlamentissa Pirkko Ruohonen-Lernerin
kutsumana.

Vastatessaan yleisön kysymyksiin Lindström pohti myös sitä, onko rakentamisessa ja sen tehokkuuden
tavoittelussa menty jo liian pitkälle. Hänen mukaansa voisi ehkä miettiä, pitäisikö teknikkotaso palauttaa
rakennustyömaille. Näin toimien pystyttäisiin yhdistämään paras teoreettinen tieto
ja käytännön osaaminen ja siten ehkäisemään ongelmia jo
ennakolta.

Hankala aihe
tiedeyhteisölle
Biokemisti Pekka Nikkola puhui sisäilman ongelmien
takia sairastuneen näkökulmasta ja käsillä olevan ongelman hoidosta. Hän esitti
näkemystensä tueksi visuaalista näyttöä ja puhui ikään
kuin tiedemiehen suulla. Hän

Biokemian
maisteri Pekka
Nikkola luennoi
kosteusvaurioiden ja homepölykeuhkon
yhteydestä Kankaanpään Seudun
Vammaisjärjestöt
ry:n tiloissa.

Kosteusvaurio
aiheuttaa
immuunikatoa
Jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan on ihmetelty, mitä
vikaa on suomalaisten rakennusten sisäilmassa, vaikka
ongelman syy on ollut tiedossa 90-luvun alusta saakka.
puuttui myös siihen, että valitusvirkamiehet Suomessa
suojelevat enemmänkin toisiaan ja muita virkamiehiä kuin
kansaa. Hyviä uutisia on hänen mukaansa kuitenkin tiedossa.
Turun yliopiston dosentti
Esa-Matti Lilius valisti seikkaperäisesti kosteusvauriodiagnostiikasta ja mittausmenetelmistä. Hän muistutti
yleisöä Toxtest-tutkimushankkeesta vuodelta 20102012. Lopputuloksena oli tieteellinen sekaannus eikä
kiistatonta selvyyttä asiasta
ole vieläkään.
Asia on suomalaisessa tiedeyhteisössä selvästi hankala
ja suuria tunteita herättävä.

Apua uusista
menetelmistä?
Lilius esitteli tilaisuudessa

myös biomonitorointimallia.
Tekninen johtaja Kari Enroth oli paikalla kertomassa
edustamansa yrityksen fotokatalyysiä hyödyntävästä ratkaisusta sisäilmasairauksien
ehkäisemiseksi.
– Heti alkuun korostan, että
kyseessä ei ole remonttimenetelmä, eikä tällä voi eikä
saa korvata kunnolla tehtyä
kosteusvauriokorjausta.
Enroth käytti esimerkkinään Äänekoskella tehtyä
kouluremonttia, jossa käytettiin fotokatalyysiä. Remontti
mahdollisti Enrothin mukaan
koulunkäynnin väliaikaisen
jatkamisen toivottomiksi tuomituissa tiloissa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
SUOMEN UUTISET

NYT näkyy lukemattomille kosteusvauriosta allergiseen alveoliittiin sairastuneille suomalaisille hieman
valoa tunnelin päässä, sillä
keväällä 2016 Turun yliopiston biokemian laitoksen immunologian yksikössä tohtori Esa-Matti Liliuksen
johdolla kehittämän luminometrisen mittausmenetelmän avulla on saatu vahvistettua, että kosteusvauriosta
sairastuneen valkosolut eivät toimi.
- Kyseessä on vakava sairaus. Toisentyyppisessä allergisessa alveoliitissa eli homepölykeuhkossa valkosoluja
on runsaasti, mutta kosteusvauriorakennuksen aiheuttamassa tautityypissä vain vähän. Jokin siis tuhoaa niitä
valkosoluja. Kun diagnoosi
on sekä allerginen alveoliitti
että immuunikato, hoitoa ei
ole, kertoo biokemian maisteri Pekka Nikkola (ps.).

Kosteusvauriomikrobit
tuhoavat valkosoluja
Valkosolujen vähyys huomattiin jo vuonna 1995
HYKS:in sisäilmapoliklinikalla. Asiasta vaiettiin kuitenkin pitkään, ja se tuotiin
julki vasta vuoden 2009 Sisäilmastoseminaarissa.
Vuodesta 1995 saakka kaikki ammattitautitutkimukset
siirrettiin Työterveyslaitokselle, jossa useat sairastuneista altistettiin rankoille
altistuskokeille erilaisten homeallergeeniuutteiden kautta. Kosteusvaurioista sairastuneet reagoivat kokeisiin

niin voimakkaasti, että he
saivat diagnoosikseen astman, vaikka tietenkään kyse
ei ole astmasta.
- Professori Mirja Salkinoja-Salonen selvitti jo
vuosina 1994-97, mistä valkosolujen vähyys johtuu.
Kosteusvauriomikrobit, lähinnä bakteerit, tuottavat
peptidimyrkkyjä jotka keuhkoihin joutuessaan tuhoavat
valkosolujen mitokondrioita.
Mikrobien myrkyntuotanto
alkoi, jos vesi sisälsi booria.
Booria oli ja on ainakin keltaisessa lasivillassa, kipsilevyssä, eko- eli selluvillassa ja
aiemmin myös pyykinpesunesteissä, sanoo Nikkola.

Ongelma luotiin
tarkoituksella
Mistä kosteusvauriobakteerit sitten ovat suomalaisten rakennusten sisäilmaan
päässeet? Kyse on tyypillisen suomalaisesta ongelmasta, jota ei esiinny juurikaan
missään muualla. Ongelman
alkusyy juontaa juurensa jo
puoli vuosisataa taaksepäin,
jolloin valtiovarainministeriön korkeat virkamiehet päättivät, että rakennusten ei
pidä kestää kuin kolmekymmentä vuotta, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi rakentamista. Nyt sitä tosiaan olisi,
kun rahat ovat loppu.
- Meilläkään ei tätä ongelmaa olisi, jos betonin valmistuksessa ei olisi käytetty
hienoa hiekkaa, jossa on runsaasti maaperäbakteereja,
Nikkola toteaa.
Kosteus- ja homeongel-

mat liittyvät kastuneeseen
tai kosteaan betoniin. Tarkoituksellisen kehnon rakentamisen tiedettiin johtavan
kosteusvaurioihin ja homeongelmiin, mutta mikrobimyrkyistä ei tuolloin tiedetty mitään.

Ennuste on kehno
Valkosoluja tuhoavaan alveoliittityyppiin sairastuneiden
ennuste on kehno. Hoitoa
ei ole, mutta oireita voi Nikkolan mukaan vähentää lähes oireettomaksi. Paras keino on oleskelu maissa, joissa
on Suomea enemmän homeitiöitä ilmassa, kuten Englannissa tai Välimeren maissa.
Homeitiöt puhdistavat
keuhkoihin juuttuneita peptidimyrkkyjä. Myös reilun
viikon mittainen vesipaasto
tekee hyvää.
- Aina sanotaan, että rahaa ei ole, mutta vakuutuskorvauksiin sitä tuntuu riittävän. Tämä johtuu siitä, että
tapaturmavakuutus on vakuutusyhtiöille erittäin kannattavaa liiketoimintaa.
Suurten yritysten ja yhteisöjen ei tarvitse maksaa lakisääteistä tapaturmavakuutusmaksua, sillä on sovittu,
että tapaturman sattuessa ne
maksavat kaiken omasta pussistaan. Tällä menettelyllä ne
tienaavat valtavasti, sillä tiedetään, että korvausjärjestelmästä juuri kukaan ei saa
korvausta, sanoo Nikkola.
QTEKSTI JA KUVA
MIKA MÄNNISTÖ

15

Luukisen maatilalla tuotetaan maitoa

P u h d a st a
a
t
s
e
m
o
u
S
a
a
k
o
ru
Suomalaiset maajussit tekevät rankkaa työtä, jotta meille kaikille olisi tarjolla turvallista ja puhdasta ruokaa. Vastuu tuotannon jatkuvuudesta
on kuluttajien lisäksi päättäjillä.
KESÄN aikaan tuntuu, että
miltei koko Suomi pysähtyy ja aloittaa lomakauden.
Tehtaiden resurssit minimoidaan, kuntien luukuille laitetaan laput ja ihmiset
rientävät rannalle nauttimaan
kesäpäivien helteistä.
Jotta kesäpäivän päivällisestä voi nauttia turvallisesti, ovat maajussit nousseet
aamuyöstä kyntämään peltoja ja emännät lähteneet lypsylle. Suomalaiset maajussit
tekevät rankkaa työtä viikonlopuista ja lomakausista
huolimatta, jotta meille kaikille olisi tarjolla aina turvallista ja puhdasta ruokaa.
Pekka ja Hanna Luukisen
maatilalla Limingassa tuotetaan satoja tuhansia litroja maitoa vuosittain. Vaikka
suurimmalle osalle suomalaisista terveellinen maito kylmähyllyssä on itsestään selvä
asia, näin ei käytännössä kuitenkaan ole.
Turvallisen ruuan tuottamisen takeeksi on laadittu
mittava määrä erilaisia lakeja, joita eri ruuantuottajien
ja -valmistajien tulee tarkasti noudattaa. Jotta ruoka olisi turvallista päivällispöytään
saakka, myös kuluttajan täytyy tietää, miten tuote kuljetetaan, säilytetään ja valmistetaan kotona oikein.
Kuluttajan vastuulle jää myös
valita suomalainen tuote ja
tunnistaa pakkauksessa olevat merkinnät.

Huoli tulevaisuudesta
MTK-Limingan puheenjohtajana toimiva Hanna
Luukinen kertoo olevansa
huolissaan suomalaisen ruuantuotannon tulevaisuudesta.
- Meille tilallisille määrätään jatkuvasti uusia sääntöjä
ja ohjeistuksia, jotta suomalainen ruoka pysyy turvallisena. Toki näin täytyy ollakin, mutta turhanpäiväisistä
säädöksistä ja paperien täyttämisestä ei ole muuta kuin
haittaa.
- Joskus näin maalaisjärjellä
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ajateltuna en voi käsittää esimerkiksi sitä, miten puolen
sentin mittavirhe juomakaukalon pituudessa voi leikata
koko tilan tukisummaa, hän
ihmettelee.
Hanna jatkaa, että hän on
huolissaan myös siitä, etteivät ihmiset vieläkään ymmärrä, kuinka epäterveellistä
ulkomailta tuotu ruoka todellisuudessa on.
- Suomessa myytävän leivän
voisi ajatella olevan aina kotimaista viljaa, mutta näin ei
kuitenkaan ole, sillä esimerkiksi puolet ruisleipiin käytetyistä jauhoista tuodaan ulkomailta.
- Suomessa viljat kuivataan puhtailla menetelmillä viljan kuivaamoissa öljyllä,
hakkeella, puulla tai pelletillä. Ulkomailla vilja kuivataan
sen sijaan suoraan peltoon
myrkyillä. Harva kuluttaja
tietää sitäkään, hän painottaa.

Luukisen tilan emäntä Hanna Luukinen sanoo,
että suomalaiset kyllä arvostavat puhdasta ruokaa,
mutta päätyvät ostamaan usein ulkomailta tuotua
ruokaa sen edullisuuden vuoksi.

Ihmeellinen maatila
Hanna kertoo kohdanneensa maalaisena mitä ihmeellisimpiä tilanteita.
- Ihmiset, jotka eivät ole
koskaan asuneet maalla, eivät
voi käsittää esimerkiksi sitä,
että turvallista ja puhdasta
maitoa tuottavan terveen lehmän turkki sattuu olemaan
joskus luonnostaan likainen.
Kaiken täytyy nykyään olla
puhdasta ja jopa luonnottoman puhdasta. Olen kuullut
tuttaviltani sellaisiakin juttuja, että kaupunkilaiset ovat
maatilalla vierailun jälkeen
tehneet vastaavista asioista esimerkiksi eläinsuojeluilmoituksia, hän naurahtaa.
- Tällaiset tilanteet ja asiat
ovat mielestäni vähän samaa
luokkaa kuin ajatus siitä, että
navetoissa ei saisi olla enää
tulevaisuudessa parsikarsinoita. Uutta eläinsuojelulakia valmisteleva työryhmä
on päätymässä parsinavetoiden kieltämiseen maassamme. Kielto koskisi uusia navetoita ja siirtymäkauden
jälkeen vanhojakin navetoita.

”Meille
tilallisille
määrätään
jatkuvasti uusia
sääntöjä ja
ohjeistuksia,
jotta suomalainen
ruoka pysyy
turvallisena.”
Parsinavetoista luopuminen
tuntuu hurjalta ja sen myötä
tullaan todennäköisesti menettämään suuri määrä suomalaista turvallista maidontuotantoa, sillä 75 prosenttia
lypsytiloista on parsinavettoja.

Byrokratiaa ja
direktiivejä
Perussuomalaisten kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan varapuheenjohtajana toimiva Reijo
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Hongisto myöntää, että huoli
suomalaisen ruuantuotannon
vähenemisestä on aiheellista.
- Viljelijöiden ongelmat johtuvat pitkälti EU:n byrokratiasta ja direktiiveistä. Tavaroiden ja tuotteiden vapaa
liikkuvuus on yksi tämän
”kolhoosin” tunnuslauseista. Tuotteiden vapaan liikkuvuuden lisäksi suomalaisten
viljelijöiden tuotantoa ja arkea vaikeutetaan erilaisten
lomakkeiden ja hakemusten
kautta.
- Suomen omat viranomaiset ja poliitikot eivät halua
olla hankaloittamassa ruuantuotantoamme, joten me poliittiset päättäjät pyrimme
joka päivä omilla päätöksillämme saamaan kansalliseen
lainsäädäntöömme ja päätäntävaltaamme mahdollisimman paljon liikkumavaraa.
Täytyy kuitenkin tunnustaa,
että taistelu Brysselin byrokratiaa vastaan on haastavaa,
hän kuvailee.
Hongisto painottaa, että
EU:sta tulevat määräykset
pannaan Suomessa täytän-

Reijo Hongisto
töön millin tarkkuudella, sillä
sanat ”soveltaa” ja ”toleranssi” ovat virkamiehillemme
usein tuntemattomia.
- Korostan jatkuvasti työssäni sitä, että valvontaviranomaiset ovat viljelijöitä varten, eivätkä viljelijät
ole viranomaisia varten.
Mielestäni viranomaistemme olisikin nykyistä enemmän suunnattava voimavarojaan ohjaavaan ja neuvovaan
suuntaan, jotta heidän toimintansa ei kohdistuisi tur-

Onko
suomalainen
ruoka vaarassa
hävitä byrokratian
rattaisiin?
Suomalainen puhdas maito on tuotettu ilman turhia
antibiootteja.

Kuvassa lehmän maidosta on otettu näyte utaretulehduksen parantamiseksi. Koska Suomessa antibiootteja käytetään eläimille vain tarvittaessa, näyte lähetetään oikean
lääkkeen turvaamiseksi. Suomessa lääkekuurilla olevan
lehmän maito ei päädy koskaan kuluttajan lasiin.

Luukisen tilan tuleva Juuso-isäntä ja viikon vanha Narsissi-vasikka.
hiin toimiin, hän painottaa.

Mistä ruoka tulee?
Kansanedustaja Hongisto on samaa mieltä Luukisen
kanssa siitä, että kuluttajat

tulisi saada jollakin tavalla lähemmäksi luontoa.
- Ihmisten täytyisi ymmärtää valita kaupan hyllyltä
puhdasta kotimaista ruokaa
ja jättää pois ostoskorista antibioottien ja torjunta-ainei-

den kyllästämät tuontilihat ja
-viljat.
- Kouluissa tulisi opettaa
myös nykyistä enemmän lapsille ihan perusasioita. Heille
tulisi konkreettisesti kertoa,
että maito tulee lehmän uta-

reista ja ennen kuin sitä terveellistä maitoa tulee, lehmää
täytyy hoitaa oikein. Lapsille
täytyisi uskaltaa kertoa suoraan myös se, että kaupan lihatiskillä oleva liha on jalostettu teurastetusta eläimestä
ja että ihminen hyödyntää
eläimiä monella eri tavalla,
Hongisto painottaa.
Hongisto kertoo keskustelleensa kerran sellaisen nuoren naisen kanssa, joka ei ollut voinut millään hyväksyä
eläimen tappamista.

- Tappaminen oli hänen
mielestään julmaa eläimen
hyväksikäyttöä. Hän ei ollut
kertomansa mukaan koskaan
syönyt eläimen lihaa, eikä
juonut eläimen maitoa, mutta
hän kuitenkin söi juustoa ja
käveli nahkakengillä.
QTEKSTI MINNA
KORVA-PERÄMÄKI
KUVAT MINNA
KORVA-PERÄMÄKI JA
MATTI MATIKAINEN
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Sampo Terho:

Suomen kansalaisuus ei
saa olla itsestäänselvyys
Perussuomalaiset esittää muutoksia kansalaisuuslakiin: asumisaikaedellytystä on pidennettävä, kielitaitoedellytystä on tiukennettava ja nuhteettomuusedellytystä on kiristettävä.
EDUSKUNTARYHMÄN
puheenjohtaja Sampo Terho kertoo muutoksista blogissaan. Terho muistuttaa, ettei Suomen kansalaisuus saa
olla itsestäänselvyys, vaan
sen saamiseksi on myös vaadittava jotain.
- Kansalaisuuden pitää ilmentää yhteiskuntakelpoisuutta ja kotoutumista ja
sitoutumista uuteen kotimaahan. Puoluesihteerimme Riikka Slunga-Poutsalo
avasi keskustelun kansalaisuuden ehtojen kiristämisestä viime lauantaina haastattelussaan Keskisuomalaiselle.
Haluan nyt jatkaa keskustelua ja henkilökohtaisena ehdotuksenani esitän seuraavia
muutoksia nykyiseen kansalaisuuslakiin:
• Asumisaikaedellytyksen
kiristäminen: yhtäjaksoiseksi
asumisajaksi yhdeksän vuotta
ja pakolaisstatuksen saaneilla kahdeksan vuotta, kuten
Tanskassa. Nykyisin yhtäjaksoinen asumisaika on viisi
vuotta ja kansainvälistä suojelua saavan kohdalla neljä vuotta. Monissa Euroopan
maissa asumisaikavaatimus
on huomattavasti pidempi

kuin Suomessa nykyisin.
• Kielitaitoedellytyksen kiristäminen: vaaditaan nykyistä parempaa suomen (tai
ruotsin) kielen suullista ja
kirjallista taitoa eli Yleisen
kielitutkinnon suorittamista vähintään taitotasolla neljä, ja kielitaitovaatimuksista
poikkeamisen perusteita karsitaan.
• Nuhteettomuusedellytyksen kiristäminen: kansalaisuutta ei myönnetä lainkaan,
jos henkilö on tuomittu Suomessa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai terrorismirikokseen. Pienemmistä
rangaistuksista määrättävät
kansalaisuuden odotusajat on
tarkistettava.
Terho harkitsisi muitakin
muutoksia. Tulisi esimerkiksi
selvittää, voitaisiinko myönnetty kansalaisuus tietyissä
olosuhteissa peruuttaa.
- Monissa Euroopan maissa
selvitetään parhaillaan kansalaisuuden poistamista esimerkiksi terrorismirikoksiin syyllistyneiden kohdalla.
Suomessakin parhaillaan selvitetään hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman
mukaisesti mahdollisuutta

mitätöidä kansalaisuus terrorismitoimiin osallistuneilta
kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä.

Ohjelma puree
Terho muistuttaa blogissaan
vuoden takaisesta tilanteesta ja perussuomalaisten johdolla laaditun turvapaikkapoliittisen ohjelman keskeisestä
merkityksestä turvapaikkakriisin ratkaisussa.
- Turvapaikkapoliittinen
ohjelma laadittiin nopeasti
ja se oli äärimmäisen tärkeä
vastaus välittömään kriisiin.
Viimevuotinen hallitsematon
tilanne ei saa toistua koskaan.
Nyt kun pahin tilanne on hellittänyt, meidän on tarkasteltava koko maahanmuuttojärjestelmää ja parannettava
järjestelmän kestävyyttä.
- Vastuullisten päättäjien tulee varmistaa, että maahanmuutto on vastaisuudessa
hallittua ja Suomen vetovoimatekijät sosiaaliselle siirtolaisuudelle ja elintasopakolaisuudelle on minimoitu,
Terho painottaa.

PS-esitys tuotti tulosta:

Turvallisuutta uhkaavat
vokkilaiset omiin keskuksiin
Perussuomalaisten kansanedustajat Leena Meri ja Laura Huhtasaari esittivät, että riskialttiit turvapaikanhakijat keskitetään
omiin keskuksiin. Esitys meni läpi ennätysvauhdilla.
ESITYS riskialttiiden turvapaikanhakijoiden keskittämisestä omiin keskuksiin tuotti
tulosta. Hallitus päätti nopealla aikataululla riskitapausten keskittämisestä 1-3 keskukseen.
– Teimme tästä Laura Huhtasaaren kanssa kirjallisen
kysymyksen ministerille, jos-
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sa ehdotimme turvallisuuskartoitusta ja erityisiä keskuksia häiriökäyttäytyjille.
Nyt sellaisia on tulossa, Leena Meri kiittelee.

Päätös tehtiin
pikavauhtia
Kansanedustajat Meri ja

Huhtasaari esittivät 20.9. sisäministeri Paula Risikolle
osoitetussa kirjallisessa kysymyksessään keskusta, johon
”näitä sopeutumattomia henkilöitä voidaan sijoittaa”. Se
olisi keskus, jossa olisi tiukempi valvonta, työntekijöillä
riittävät valtuudet ja liikkuminen rajoitettua ja joka si-
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jaitsisi kaukana asutuksesta.
On harvinaista, että asiat etenevät politiikassa pikavauhtia. Joskus niinkin käy.
Tällä kertaa esitykseen tartuttiin nopeammin kuin ministeri ehti edes vastata kirjalliseen kysymykseen.
Maahanmuuttoa pohtiva ministerityöryhmä päätti
muuttaa pikavauhtia 1-3 vastaanottokeskusta paikoiksi,
joihin siirretään häiriöitä tai
ongelmia aiheuttavat turvapaikanhakijat.

Kirkon kanta
ihmetyttää
Meri haluaa puuttua myös
kirkon aikeisiin auttaa laittomasti Suomeen jääviä ulkomaalaisia. Muun muassa ex-poliisiylijohtaja Mikko
Paatero on arvostellut kirkon toimintaa paperittomien ulkomaalaisten suojelemiseksi.
Kirkko toteaa Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisussa, että paperittoman pii-

Jussi Halla-aho:

Myönnetyt turvapaikat
harkittava uudelleen
Perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho muistuttaa, että nykyisen ulkomaalaislain mukaan jo myönnettyjen turvapaikkapäätösten
ja oleskelulupien tarve tulisi harkita uudelleen. Asia
on tullut ajankohtaiseksi maahanmuuttoviraston
muuttuneiden maalinjausten vuoksi.
EUROPARLAMENTAARIKKO Jussi Halla-aho esittää Suomen ulkomaalaislain
yhdenmukaistamista muiden
Pohjoismaiden kanssa siten,
että pakolaisstatus myönnettäisiin vain kolmeksi vuodeksi ja toissijainen suojelu vuodeksi kerrallaan. Näin
saataisiin poistettua yksi vetovoimatekijä.
Maahanmuuttovirasto (Migri) päivitti maalinjauksiaan toukokuussa Afganistanin, Irakin ja Somalian
osalta. Viraston mukaan turvallisuustilanne oli edeltävinä kuukausina hiljalleen parantunut kaikissa kolmessa
maassa.
Maalinjaus on Migrin oikeudellinen arvio siitä, voidaanko turvapaikanhakijoita,
joilla ei ole yksilöllisiä perusteita, palauttaa kotiseuduilleen. Maalinjauksessa otetaan
kantaa siihen, onko lähtömaissa toissijaisen suojelun
alueita, joille ketään ei voida
palauttaa. Esimerkiksi Bagdadiin voidaan palauttaa sun-

On harvinaista,
että asiat
etenevät
politiikassa
pikavauhtia.
Joskus niinkin
käy.
lottelu ”voi täyttää rikoksen
tunnusmerkistön, mutta riski
on olematon”.
– Siis onko rikoksen tekeminen oikeusvaltiossa hyväksyttävää, jos tuomion riski on
olematon? Kirkko menee nyt
yli maallisen oikeuden, jonka
säätää eduskunta. Kirkko ei
voi säätää taikka kumota voimassaolevia rikoslain säädöksiä tai vähätellä niitä pelkästään omien oppiensa vuoksi,

neja ja shiiat voivat paeta sisäisesti Etelä-Irakiin.
– Nyt herää tietenkin kysymys siitä, pitäisikö jo myönnetyt kansainväliseen suojeluun perustuvat oleskeluluvat
arvioida uudelleen, Halla-aho
toteaa.

Ei automaattista
oikeutta suojeluun
Hän huomauttaa, että Irakista, Somaliasta tai Afganistanista tullut henkilö ei Suomen virallisen linjan mukaan
ole automaattisesti oikeutettu
suojeluun.
– Miksi viime vuonna tullut henkilö saa oleskeluluvan,
mutta tänä vuonna saapunut
ei samoilla perusteilla saakaan? Halla-aho kysyy.
- Kansainvälisen suojelun
pitäisi perustua objektiiviseen suojeluntarpeeseen eikä
siihen, että henkilö on ollut
oikeaan aikaan oikeassa paikassa.
Ulkomaalaislaki antaisi Halla-ahon mukaan mahdolli-

suuden suojeluaseman lakkauttamiseen, jos suojelulle
ei enää ole tarvetta.
– Mutta tätä mahdollisuutta ei ymmärtääkseni käytetä
koskaan.
Maahanmuuttovirasto on
perustellut uudelleenarvioinnin tekemättä jättämistä resurssipulalla.

Komissiolta tulossa
tiukentava asetus
Halla-aho puhuu myös EUkomission asetusesityksestä, jonka mukaan toissijaista
suojelua saavan lupa myönnettäisiin ensin yhdeksi vuodeksi, jonka jälkeen luvan
edellytykset tarkasteltaisiin
uudelleen. Seuraava tarkastelu suoritetaan kahden vuoden
kuluttua toisen luvan myöntämisestä.
Varsinainen pakolaisstatus
myönnettäisiin kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
– Kaikissa muissa Pohjoismaissa tämä on jo käytäntö.
Suomi ainoana poikkeukse-

na myöntää sekä pakolaisaseman että toissijaisen suojelun
neljäksi vuodeksi kerrallaan. Lisäksi suojeluntarvetta
ei todellisuudessa tarkastella uudelleen, vaan jatkolupa
myönnetään automaattisesti,
vaikka ulkomaalaislain 107 §
antaa lakkauttamiseen mahdollisuuden, jos henkilö ”ei
enää ole suojelun tarpeessa”.
– Komission esitys tiukentaisi Suomen linjaa ja saattaisi sen yhdenmukaiseksi
muiden Pohjoismaiden käytäntöjen kanssa.

Aikoja lyhennettävä,
luvat tarkasteltava
uudelleen
Komission asetusesityksen
valmistumiseen menee vielä
aikaa. Tätä odotellessa Suomen tulisi Halla-ahon mukaan muuttaa kansallista lakia siten, että pakolaisstatus
myönnettäisiin vain kolmeksi
vuodeksi ja toissijainen suojelu vuodeksi kerrallaan.
– Toiseksi suojeluntarve pi-

täisi arvioida aina lupaa uusittaessa. Se, että luvat uusitaan automaattisesti, on
houkutustekijä.
– Kolmanneksi, kaikki jo annetut luvat pitäisi tarkastella uudelleen. Migri on tehnyt linjauksen, jonka mukaan
Somaliasta ja Irakista tulleille ei enää myönnetä suojelua pelkän lähtömaan perusteella. Tänä vuonna suurin
osa hakijoista on saanut kielteisen päätöksen. Ei ole perusteltua, että viime tai toissa
vuonna luvan saaneiden lupia jatketaan, jos samoilla perusteilla nyt tulleille ei myönnetä oleskelulupaa, Halla-aho
painottaa.
Katso video Työmiehen
tuumaustunnista:
www.suomenuutiset.fi
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Meri ihmettelee.
– On aivan uskomatonta ruveta luomaan Suomeen jonkinlaista piilokansaa kotien ja
kirkkojen suojaan. Mistä kukaan voi tietää vastoin lakien mukaan tehtyjä päätöksiä,
että henkilö on sellaisessa hädässä, että hänellä olisi kielteisestä oleskeluluvasta
huolimatta oikeus jäädä Suomeen?

Joukossa myös
vaarallisia ihmisiä
Meri huomauttaa, että oikeusvaltiossa päätöksiä pitää
noudattaa ja niistä saa valittaa laillista tietä.
– Jos päätös pitää niin
sitä noudatetaan eikä luoda
oheen jotain omaa oikeusjärjestelmää, joka perustuu mututuntumaan. Lisäksi joukossa on myös vaarallisia
henkilöitä. Kuka vastaa jos

Kuvateksti
muut joutuvat tällaisessa tilanteessa vaikkapa rikoksen
uhriksi, piilottelijako? Ei tietenkään. Kulut tulee valtiolle ja uhri saa kärsiä omilla rahoilla ja omissa nahoissaan.
– Tämä on kirkolta vastuu-

tonta toimintaa, josta kirkon tulisi heti irtisanoutua ja
muuttaa suosituksensa vastaamaan Suomen rikosvastuun periaatteita. Ihmisille ei
voi antaa kuvaa, että rikoslaki ei tule sovellettavaksi vain

siksi, että kirkko näin tulkitsee, Meri sanoo.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Hakkarainen
vieraili vanhempainillan
lisäksi paikallisessa vastaanottokeskuksessa. Kuvassa
Haider, Hatem,
Teuvo, Falah,
Tomi ja Abdulla vastaanottokeskuksen
keittiössä.

Hakkarainen Saarijärven vanhempainillassa:

“Tänne tullaan
muka sotapakolaisina ja
sitten tehdäänkin
rikoksia”
Saarijärvellä järjestettiin vanhempainilta, jossa keskusteltiin alaikäisiin lapsiin kohdistuneesta seksuaalisesta
hyväksikäyttötapauksesta. Paikalle saapui myös kansanedustaja Teuvo Hakkarainen, joka piti tiukkasanaisen
puheenvuoron turvapaikkatilanteesta.
SYYSILTA on pimentynyt
Saarijärvellä Keski-Suomessa.
9.-luokkalaisten vanhempainilta on täyttänyt keskuskoulun
liikuntasalin kaupungin keskustassa.
Turvapaikanhakijamiesten ja
kantaväestöön kuuluvien alaikäisten tyttöjen väliset suhteet
kuumentavat paikkakuntalaisten tunteita. Poliisitutkinnassa on tapaus, jonka rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö.
Turvapaikanhakijoiden epäillään myös välittäneen tupakkaa ja alkoholia alaikäisille.

”Aina on joukossa
niitä, jotka luistavat
säännöistä”
SPR:n Saarijärven vastaanottokeskuksen johtaja Tomi
Kuosmanen vastailee vanhempien tiukkoihin kysymyksiin turvapaikanhakijoiden
käyttäytymisestä.
– Aina joukossa on yksi tai
useampi, jotka luistavat säännöistä. He aiheuttavat ongelmia meille ja kuntalaisille. Yksi
epäilty mies siirrettiin heti toiseen vastaanottokeskukseen,
Kuosmanen kertoo.
Vanhempien joukosta perätään Kuosmaselta, että onko
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suomalaisen yhteiskunnan pelisäännöt kerrottu turvapaikanhakijoille.
– Kaikki ovat tutustuneet
maahanmuuttoviraston pakolliseen materiaaliin ja poliisi on
käynyt puhumassa pelisäännöistä. Olen sanonut miehille,
että älkää olko tekemisissä alle
18-vuotiaiden kanssa.
– Emme hyssyttele tai suojele yhtään ainoaa miestä. Seksuaalisessa häirinnässä tai ahdistelussa on nollatoleranssi. Laki
ja oikeus toteutuvat, Kuosmanen sanoo.

Yllätysvieras saapuu
Kuosmasen lopetellessa puhettaan ihmisten päät kääntyvät salin ovelle, kun paikalle
astelee yllättäen perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo
Hakkarainen.
– Päätin tulla paikalle, kun
kuulin, että täällä puhutaan
turvapaikanhanhakijoiden tekemistä rikoksista, Hakkarainen selvittää.
Melko pian Hakkarainen saa
pyytämänsä puheenvuoron
yleisön edessä. Hän kertoo saaneensa puheluita ja sähköpostia Saarijärven ahdistelutapauksen lisäksi irakilaismiesten
Kajaanissa tekemästä ryöstö-

”Päätin tulla
paikalle, kun
kuulin, että
täällä puhutaan
turvapaikanhakijoiden
tekemistä
rikoksista.”
murhasta.
– Kansalaiset ovat reagoineet.
Miten voi olla mahdollista, että
tänne tullaan muka sotapakolaisina ja tehdäänkin rikoksia.
Ei pahin rosvokaan pure auttajansa kättä, vaan kunnioittaa
sitä, Hakkarainen jyrähtää.

Kehitysapurahat
leireihin
Viitasaarella asuva Hakkarainen muistuttaa kuulijoitaan,
että perussuomalaiset ja hallitus ovat kiristäneet mahdollisimman paljon maahanmuuttoa ja pakolaisten käsittelyä
koskevia säännöksiä.
Hän selventää myös omaa
kriittistä suhtautumistaan
maahanmuuttoon.
– Minä en ole rasisti, vaan
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olen puuttunut vain epäkohtiin. Olisi pitänyt tehdä heti ensimmäisten maahantulijoiden
kohdalla selväksi, miten täällä
toimitaan.
Hakkaraisen mielestä kehitysapurahat pitäisi suunnata
pakolaisleireille, sillä turvapaikanhakijoista aiheutuu suomalaisille miljardiluokan lasku.
– Me autetaan hädänalaisia, mutta autetaan heitä siellä
missä on ongelma. Miljardilla
voidaan rakentaa kriisialueen
lähelle pakolaisleiri, jossa on ilmastoidut teltat ja kunnolliset
olot. Silloin ongelmat eivät olisi täällä, Hakkarainen sanoo.

Miehet lähtevät,
naiset jäävät leireille
Hakkarainen lopettaa puheensa kertomalla entisen sosiaali- ja terveysministerin Hanna Mäntylän (ps.) vierailusta
Syyrian pakolaisleirillä.
– Siellä oli sota-alueen naisia
ja lapsia. Miehet olivat lähteneet monen maan kautta tänne
Pohjolaan. Eivät naiset halunneet tulla tänne, vaan he halusivat lähteä kotiin sodan päätyttyä.
Raikuvien aplodien säestämä
Hakkarainen poistuu Kuosmasen kanssa salista, jossa jatketaan muilla aiheilla. Mieskaksikko vetäytyy kahvioon
puimaan turvapaikka-asioita.

Rikosnimike:
Lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö
Mistä sitten Saarijärven rikosepäilyssä on kyse? Poliisin mukaan tapauksessa yli
20-vuotias turvapaikanhakijamies ja 15-vuotias tyttö suutelivat keskenään.
– Suudelma on laiton, sillä
toinen osapuoli on täysi-ikäinen ja toinen alaikäinen. Rikosnimike on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, kertoo
rikoskomisario Mikko Porvali
Sisä-Suomen poliisilaitokselta.
Seksuaalinen ahdistelu keskeytyi, kun toisen tytön äiti tuli

paikalle ja soitti poliisille. Porvali huomauttaa, että suudelma
ei ollut sattumanvarainen.
– Osapuolet tunsivat toisensa ja aikaa oli vietetty yhteisymmärryksessä, Porvali täsmentää.
Lisäksi poliisi selvittää tapausta, jossa toinen turvapaikanhakijamies oli silittänyt samassa seurueessa olleen
14-vuotiaan tytön hiuksia.

”Meillä on hätätila”
Kahvikupposten äärellä Hakkarainen pyörittelee päätään
kuullessaan poliisin tiedot suutelutapauksesta.
– Meillä on maahanmuuton
takia hätätila. Edellisten hallitusten jäljiltä meille jäi Euroopan löysin maahanmuuttolaki
ja ongelmat kaatuivat meidän
syliin. Nämä ongelmat pitää
korjata ja poistaa tästä maasta.
Saarijärvellä asuu noin 280
turvapaikanhakijaa. Suurin osa
heistä on yksinäisiä miehiä.
Valtaosa on tullut Irakista, Afganistanista, Syyriasta ja Bangladeshista.
– Olemme tehneet kaiken
voitavan vastaanottokeskuksessa. Maahanmuuttovirastolta voisi toki tulla enemmän materiaalia, sillä meillä on
täällä aikaa puhua esimerkiksi seksuaalisesta tasa-arvosta,
Kuosmanen sanoo.
Hän painottaa Hakkaraiselle,
että vastaanottokeskukset eivät
ole ikuisia.
– Keskus perustetaan kriisiä
varten ja se puretaan aikanaan.

”En luota Maahanmuuttovirastoon”
Hakkarainen ei hyväksy, että
nuoria miehiä otetaan Suomeen ja yritetään kotouttaa,
kun jo ennestään syrjäkylät
ovat täynnä poikamiehiä.
– Siitä ei tule kuin sanomista. Kulttuuri on niin erilainen
arabimaissa. Ne eivät tee siellä
muuta kuin tappelevat, Hakkarainen toteaa.
Kuosmanen sanoo luottavan-

Hanakimmin rahan on
haistanut SPR, joka on
pyörittänyt noin kahta
kolmasosaa vastaanottokeskuksista.

Maahanmuuttoviraston piikki auki

Vastaanottokeskuksista
200 miljoonan euron
lisälasku
Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen ottaa tiukasti kantaa Maahanmuuttoviraston solmimiin sopimuksiin
vastaanottokeskusten kanssa.
Tomi Kuosmanen ja Teuvo Hakkarainen puntaroivat maahanmuuton vaikutuksia.
sa Maahanmuuttovirastoon,
että se osaa katsoa, ketkä maahan tulijoista tarvitsevat apua.
– Minä en luota Maahanmuuttovirastoon. Sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi
Nerg sanoi, että jokaisen maahan tulleen henkilön tausta
tiedetään. Seuraavalla viikolla suojelupoliisi ilmoittaa, että
meillä on lähes 3 000 paperitonta, joista ei tiedetä mitään,
Hakkarainen arvostelee.
– Paperittomien määrä johtunee siitä, että ensimmäisten
turvapaikanhakijoiden tiedot
kirjattiin epämääräisesti ennen
kuin Tornion järjestelykeskus
saatiin perustettua, Kuosmanen arvelee.

Vierailu vastaanottokeskuksessa
Yhtäkkiä Kuosmanen päättää
pyytää Hakkaraisen piipahtamaan vastaanottokeskuksessa,
joka sijaitsee alle kymmenen
kilometrin päässä Saarijärven
keskustasta.
Miehet istuvat autoihinsa ja
ajavat peräkkäin Kolkanlahden
kylässä sijaitsevaan keskukseen. Se koostuu vanhasta hotellista ja oppilaitoksen entisistä majoitusrakennuksista.
– Astun keskukseen pitkin
hampain, mutta menen kun
pyydettiin, Hakkarainen toteaa.
Kuosmanen esittelee Hakkaraiselle toimisto- ja majoitustiloja.
Turvapaikanhakijat katsovat

vierasta uteliaina, mutta tervehtimisen lisäksi ei synny mitään keskustelua. Keittiötiloissa joukko miehiä leipoo leipää
ja he suostuvat valokuvattavaksi vieraan kanssa.
Lyhyt kierros vastaanottokeskuksessa vahvistaa Hakkaraisen mielipiteitä.
– Siellä oli hyväkuntoisia
nuoria miehiä. Saamieni tietojen pohjalta ottaisin heistä
vain yhden ja hänen perheensä
Suomeen, mutta muut joutavat
pois maasta.
– Jos EU ei kykene hoitamaan pakolaistulvaa, niin toimitaan sitten kansallisesti niin
kuin Unkarissa. Siellä on rakennettu rajoille jo tuhat kilometriä aitaa, Hakkarainen sanoo.

Vierailun jälkeen
syyteharkinta
Hakkaraisen Saarijärven vierailusta kertovan jutun jälkeen
poliisi tiedotti, että se on saanut valmiiksi Hakkaraisen Facebook-kirjoituksesta tehdyn esitutkinnan. Se liittyy
15.7.2016 julkaistuun kirjoitukseen, jossa Hakkarainen kommentoi Nizzan terrori-iskua ja
vaati, ettei muslimeita otettaisi Suomeen.
Asia siirtyy syyteharkintaan
valtakunnansyyttäjävirastoon.
Rikosnimikkeenä on kiihottaminen kansanryhmää vastaan.
QTEKSTI JA KUVAT
MIKA RINNE

OLEN aikaisemminkin ottanut kantaa Migrin taloudelliseen toimintaan ja vaatinut,
että piikki laitetaan kiinni.
Nyt ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle tuodaan tiedoksi turvapaikanhakijoiden vastaanotosta koituvia todellisia
kustannuksia, perussuomalaisten kansanedustaja Jari
Ronkainen lataa blogissaan.

SPR suurin
rahastaja
Ronkainen viittaa kirjoituksessaan Ylen MOT-ohjelmaan, joka selvitti Migrin
vastaanottokeskusten kanssa
solmittujen sopimusten kustannuksia.
- Viime vuoden suuren turvapaikanhakijatulvan seurauksena vastaanottokeskuksia nousi ympäri Suomea
kuin sieniä sateella. Migri on
sisäministeriön toimeksiannosta neuvotellut sopimuksia
vastaanottopalveluiden järjestämisestä erilaisten kunnallisten toimijoiden, yksityisten palveluntarjoajien
sekä kolmannen sektorin
kanssa. Sisäministeriön sisäisen tarkastuksen myötä on
paljastunut, että Migrin käyttämä sopimuspohja on ollut
käytännössä avoin shekki palveluntuottajille.
- Hanakimmin rahan on
haistanut Suomen Punainen
Risti eli SPR, joka on pyörittänyt noin kahta kolmasosaa
vastaanottokeskuksista, Ronkainen huomauttaa.
MOT:n selvityksessä neljä
kalleinta vastaanottokeskusta
olivat SPR:n hallinnoimia.

”Migrillä
on oltava
tulosvastuu
toiminnastaan
ja päitä
on saatava
vadille.”
Vuorokausihinnoissa
huimia eroja
Vastaanottokeskuksen keskimääräinen kustannus Suomessa on ollut 43 euroa vuorokaudessa henkilöltä. Viime
syksyn vuorokausikohtaiset
kustannukset nousivat 66 euroon henkilöltä, jota Migri
selitteli ohjelmassa perustamiskustannuksilla.
Tavoite on ollut painaa hinta 37 euron tasolle, mutta tämän vuoden aikana keskikustannus on pysynyt 57 eurossa.
- SPR:n vuorokausikohtaiset
kustannukset ovat kuitenkin
aivan omaa luokkaansa: Raumalla 146 euroa, Helsingin
Ruskeasuolla 150 euroa, Vuosaaressa 151 euroa ja Sturenkadulla 199 euroa! Samaan
aikaan SPR:n kanssa yhteistyötä tekevät yritykset ovat
tahkonneet ennen näkemätöntä tulosta, Ronkainen ihmettelee.
- Migrin neuvottelemista sopimuksista on koitunut
veronmaksajille 200 miljoonan euron ylimääräinen hintalappu! Missä muussa val-

tion toiminnassa tämä olisi
edes mahdollista? Voisimmeko tuplata vanhustenhuollon
kustannukset ja paikata menot lisätalousarviolla ”kun ei
olla pysytty budjetissa”? Ei
varmasti!

”Jonkun on oltava
vastuussa”
Ronkainen huomauttaa, että
tuo summa on pois muusta
valtion toiminnasta.
– Esimerkiksi paljon kritiikkiä herättäneet koulutukseen
kohdistuneet 190 miljoonan
säästöt tänä vuonna tai ansiosidonnaiseen työttömyysrahaan ja työttömyystukiin tehtävät 200 miljoonan euron
leikkaukset ensi vuoden alusta. Migrin holtittomasta rahankäytöstä on jonkun oltava
vastuussa.
Sisäministeriö on moittinut
Migriä huonoista sopimuksista sekä puutteellisesta talouden ohjauksesta ja valvonnasta.
- Jorma Kuuluvainen johti
Migrin maahanmuuttoyksikköä vuosina 2012-2016 ja jäi
”sopivasti” syksyllä eläkkeelle. Migrillä on oltava tulosvastuu toiminnastaan ja päitä on saatava vadille…olivatpa
syylliset vielä valtion palkkalistoilla tai eivät. Jos vastaanottotoiminnan talous on
näin retuperällä, niin miten
mahtaa olla muiden maahanmuuttoon liittyvien kustannusten laita?
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

21

3

6

3

9

8

2

1

1

7

4

6
7
9

3

9

6

2

6
3

8
9

6

8

2

6
4

8

3

6

8

3

4

8

7
9
6

9
© Bulls

22

3
1

3

1

2

9

9
2

7

4

7

1
8

1
6

8

1

2

4
4

7

4

8
7

8

Perussuomalainen 10/2016 • www.perussuomalaiset.fi

7

2
© Bulls

E DE L L I S E N RIST I KO N RATK A I S U

RISTIKKO
SUDOKU

4

Tule
kuntavaaliehdokkaaksi!
Perussuomalaisten
riveistä nousi edellisissä kuntavaaleissa
1 195 valtuutettua.
Tulos oli huikea, mutta
tulevissa kuntavaaleissa laitetaan tulos vielä
roimasti paremmaksi.
Seuraavat kuntavaalit
järjestetään vuoden
2017 keväällä. Voit
ilmoittaa kiinnostuksestasi jo nyt.

Olethan maksanut
jäsenmaksusi?
Yhdistysten syyskokoukset
alkavat pian. Varmistathan puhe-ja
äänioikeutesi maksamalla puolueen tämän
vuoden jäsenmaksusi 25 €.
Perussuomalaiset rp on siirtänyt
jäsenmaksutilinsä Länsi-Uudenmaan
Säästöpankkiin.
Huomioithan tämän, kun maksat
jäsenmaksusi.

Tule mukaan:

www.perussuomalaiset.fi

Uusi tilinumero on:
FI38 4006 0010 2843 68

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Lue kiinnostavimmat aiheet myös
perussuomalaisten verkkosivuilta

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 8.11.2016

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

www.suomenuutiset.fi

Perussuomalainen 11/16
ilmestyy 18.11.2016

23

VAALITYÖKALU
AVATTU
Perussuomalaisten vaalityökalu kuntavaalien
ehdokastietojen täyttämiseen on avattu.
Vaalityökalun tietojen perusteella tehdään
Perussuomalainen-lehden vaaligalleria,
valtakunnallinen verkkogalleria, vaalijulisteet sekä
paikallisyhdistysten verkkosivuille upotettavat
aluekohtaiset ehdokasgalleriat.

TÄYTÄ TIETOSI TÄÄLLÄ:
http://ehdolle.perussuomalaiset.fi

Seuraavat kuntavaalit järjestetään
koko maassa 9.4.2017.

