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Kuunnellaanko 
omaisia tarpeeksi 
vanhustenhuollossa?

Koululaisille jaettava 
feminismikirja: Tasa-arvoa 
vai humpuukia?

PS-lehti 
selvitti: 
Meneekö 
veteraani-
apu 
perille?

Brother 
Christmas – 
vaatimaton 
hyväntekijä

Perussuomalaisten 
peukalonjälki näkyy:

Tuulivoimasta terveysvaikutustutkimus
Guggenheim kaatui selvin luvuin
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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

PERUSSUOMALAISTA kansanliikettä on useammin määritelty liikkeen 
ulkopuolelta kuin sen sisältä. Valitettavan harvalukuisia ovat ne kirjoituk-
set, joissa on nähty aitoa yritystä perussuomalaisen ajattelutavan tavoit-
tamiseen. Huomattavan suuri osuus perussuomalaisuutta tai populistisia 
liikkeitä koskevasta kirjallisuudesta on peräisin joko poliittisilta vastusta-
jilta tai näihin teemoihin hyvin kriittisesti suhtautuvilta henkilöiltä. 

KIRJOJA riittää: Hallan vaara, Soinin kupla, En ole rasisti, mutta.., Kovan 
tuulen varoitus, Perin suomalainen jytky. Ja niin edelleen. 

Mutta voiko perussuomalaisuudesta saada objektiivista käsitystä, jos 
tulkitsijana toimii vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka, Am-
nestyn johtokunnan puheenjohtaja Jussi Förbom tai ex-demariministeri 
Arja Alho? Tuskinpa. Tuloksena on parhaimmillaankin vain yrmeää hy-
minää. 

Toisaalta Eurooppaa ja koko läntistä maailmaa ravistuttava, keskusjoh-
toisuutta ja pakotettua globalisaatiota vastustavien kansanliikkeiden val-
tava menestys vaatisi välttämättä muitakin selittäjiä kuin heitä, joiden val-
tiososialistiset kyhäelmät ovat koko sotkun saaneet aikaan.

 
PERUSSUOMALAISTEN ajatuspaja tarttui viime keväänä tähän haas-
teeseen ja lähti kokoamaan kirjaksi puheenvuoroja, joiden tarkoituksena 
on valottaa perussuomalaisen kansanliikkeen kannattajien maailmanku-
vaa. Kyse ei ole puolueohjelmasta eikä edes sen selityksestä vaan havain-
noista, joita kirjan kirjoittajat ovat vuosien varrella perussuomalaisesta 
ajattelutavasta tehneet. 

Kirjan tekoon osallistuivat ajatuspajan Simo Grönroos ja Arto Luuk-
kanen sekä Suvi Karhu, Nina Alaranta, Jessica Vahtera ja allekirjoitta-
nut. Kirjassa on alustus Timo Soinilta.

MUUTAMA nosto kertoo, minkälaisiin asioihin tekijät ovat 
keskittyneet: 

”.. kansallista suvereniteettia puolustavasta perussuomalaisesta liikkeestä 
on tullut oikeistolle jonkinlainen yhteinen mörkö, jota on asiallista mäiskiä 
julkisuudessa. Se on luonnollista mutta kaikesta mätkinnästä huolimatta, 
perussuomalaiset eivät jätä isänmaata, eivätkä hylkää kansallista suvere-
niteettia.”

”Mitä lujemmin ja mitä korkealentoisemmilla väitteillä populistin kimp-
puun käydään, sen todennäköisemmin hän on jonkin merkittävän asian ää-
rellä. Vastahyökkäys kohdistuu usein populistin henkilöön eikä hänen sano-
misiinsa.”

”Populismi ei ole kansanvallan uhka, päinvastoin. Populismi on kansan-
vallan suojamekanismi. Huonon politiikan seurauksilla kuormitettu kansa 
aktivoituu populismin kautta silloin, kun tilanne on riittävän huono, eivät-
kä ylikorrektin kielenkäytön vaatimuksilla itsensä rampauttaneet urapolii-
tikot kykene tilannetta ratkaisemaan.”

”Kun maalaisjärki katoaa politiikanteosta, populistit tuovat sen sinne ta-
kaisin. Prosessi on kivulias, sillä tavallisista kansalaisten arkimurheista it-
sensä vieraannuttaneet ammattipoliitikot eivät yleensä suostu uskomaan, 
että heidän ajattelussaan olisi mitään vialla.”

”On elettävä ’tolkun tavalla’ ts. yhteistä varallisuutta ei voi ohjata eturyh-
mille, velat on maksettava eikä niitä kannata sälyttää tulevien sukupolvien 
kannettavaksi. ’Tolkun väki’ vastustaa byrokratian luomista ja julkisen ta-
louden paisuttamista pelkästään siksi, että kannattajille masinoidaan työ-
paikkoja.”

”Perussuomalaisten aatteen perussanomaan kuuluu populismi, eli mah-
dollisimman laajan päätäntävallan antaminen tavalliselle kansalle ja siihen 
luottaminen, että ihminen osaa päättää paremmin omista asioistaan kuin 
virkamies tai komitea.”

KIRJA ilmestyy perjantaina 16.12.2016, siis samana päivänä kuin tämä 
Perussuomalainen-lehti, jota nyt luet. Kirja on ladattavissa osoitteesta 
www.suomenperusta.fi. 

PS: Jos et vielä tiedä, mitä antaa politiikasta kiinnostuneille sukulaisillesi 
joululahjaksi, niin tässäpä lähes ilmainen lahjavinkki: tulosta Me-kirja ja 
laita se nättiin joulupakettiin.
 
PPS: Ehkä kannattaa kuitenkin välttää tämän lahjan antamista kaikkein 
kirkkaanpunaisimmille isosedille ja –tädeille. Ettei vain joulurauha me-
nisi. 

Me – tämän takia

KILPAILUKYKYÄ haittaavat viherve-
rot alas. Leikkaukset tuulivoimatukiin. 
Puusta ja turpeesta uuden sukupolven 
polttoaineet. Otteita perussuomalais-
ten energiapoliittisista tavoitteista vuo-
den 2015 vaaliohjelmasta, vai sittenkin 
hallitusohjelmasta tai Suomen uudes-
ta energia- ja ilmastostrategiasta? pe-
russuomalaisten puheenjohtaja, ulko-
ministeri Timo Soini listaa Maaseudun 
tulevaisuuden vieraskolumnissaan.

- Nyt tehdään Suomessa pitkästä ai-

kaa järkevää energiapolitiikkaa. Sitä 
ovat liian kauan hallinneet luonnon yli-
suojelu, järjettömät ratkaisut, turpeen 
sääntely. Tähän oli saatava muutos.

Lisätään kotimaisen 
bioenergian käyttöä

Soinin mielestä nyt hyväksytty, vuo-
teen 2030 asti ulottuva Suomen ener-
gia- ja ilmastostrategia osoittaa jälleen 
kerran, mihin perussuomalaisia tarvi-

- Perussuomalaiset on ainoana puolueena ollut 
huolissaan tuulivoimaloiden terveysvaikutuk-
sista, vaikka asia on koskettanut lukuisia suoma-
laisia ja laajoja alueita, muistuttaa ulkoministeri 
Timo Soini. Puolueen kädenjälki näkyy vahvasti 
hallituksen tekemässä käänteessä Suomen ener-
gia- ja ilmastopolitiikkaan.

”Valtion ei tule 
terveydelle vaa

Perussuomalaisten linja tuulivoiman kans
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tukea 
arallista tuotantoa”

ssa on selvä: 

taan hallituksessa.
- Jos vihervasemmisto olisi ollut tätä 

kokoon kursimassa, ei siinä olisi ol-
lut hurraamista. Ylivihreys ja tuuli-
voimautopia olisi vienyt, kotimainen 
tuotanto ja kilpailukyky vikissyt, Soi-
ni kirjoittaa.

- Nyt on tilanne toinen. Uusi stra-
tegia nojaa nimenomaan vahvas-
ti kotimaiseen bioenergian käytön 
lisäämiseen. Vähennämme ener-
giariippuvuuttamme ja parannamme 
suomalaista työllisyyttä. Keinovali-
koimaa on oltava. Uuden, teknolo-
giasta riippumattoman uusiutuvan 
energian tukijärjestelmän piiri laa-
jenee. Hake, kuoret ja purut. Metsää 
meiltä löytyy. Kaikki käytetään ja sii-
hen kannustetaan.

Tuontienergia korvataan 
kotimaisella

Soini puhuu myös turpeen puolesta.
- Verotuksella varmistetaan, että se 

on kilpailukykyisempi kuin kivihiili 

ja muut fossiiliset tuontipolttoaineet. 
Sen takia, että me Suomessa poltam-
me kotimaista turvetta, ei Salomon-
saaret vaivu veden alle. Se on selvä.

- Edellinen hallitus, se muuten jo-
hon vihreätkin kuuluivat, jätti jäl-
keensä tilanteen, jossa Suomessa pol-
tettiin enemmän koksia kuin koskaan 
aiemmin. Kivihiilen käyttö siis lisään-
tyi samalla kun energiankulutus ko-
konaisuudessaan laski. Tämä hallitus 
asettaa tavoitteeksi lopettaa kivihii-
len käytön vuoteen 2030 mennessä. 
Tuontienergia korvataan kotimaisella.

”On nuristava 
jostain muusta”

Soini sanoo, ettei hallitus ole unoh-
tanut ympäristöä – vihreiden har-
miksi.

- Ei meitä pääse siitä syyttämään. 
Tämä tehdään hyvin, suomalaista 
tuotantoa ja työllisyyttä kunnioittaen, 
mutta silti ympäristö ja Suomen kan-
sainväliset velvoitteet huomioiden.

- Ja kun ei pääse syyttämään luon-
non tuhoamisesta, niin on nuristava 
jostain muusta. Selvitämme tuulivoi-
man terveysvaikutukset.

Vihreät paljastivat 
todellisen luonteensa

Soini muistuttaa, että perussuo-
malaiset on ainoana puolueena ollut 
huolissaan tuulivoimaloiden terveys-
vaikutuksista, vaikka asia on kosket-
tanut lukuisia suomalaisia ja laajo-
ja alueita.

- Moni on joutunut jättämään kotin-
sa sairastumisen takia. Samoja kirjeitä 
on tullut kaikkien puolueiden kansan-
edustajille. Kukaan ei ole tarttunut.

- Nyt tartutaan. Ja sekös ympäristö-
puoluetta hermostuttaa. Kun tämä lä-
peensä paha hallitus haluaa tehdä ter-
veys- ja ympäristöselvityksen, niin 
Ville Niinistö sanoo, että se on huu-
haata. Aika erikoista. Siinä paljastuu 
todellinen luonne. Öykkärimäistä yli-
mielisyyttä, Soini lataa.

Tuulivoimasta 
terveysvaikutustutkimus

Soini toteaa, ettei Suomi pelkillä 
tuulimyllyillä pyöri, mutta ilman niitä 
saattaa hyvin vaikka pyöriäkin.

- Tämä tarkistetaan nyt. Ensi vuon-
na luovutaan kokonaan nykyisestä 
tuulivoiman syöttötariffijärjestelmäs-
tä. Tulevaisuudessa hankkeet toteu-
tuvat markkinaehtoisesti. Kymme-
nien miljoonien säästöt valtiolle. Jos 
se on hyvä bisnes, niin kyllä sen joku 
hoitaa.

- Tuulivoiman tulevaisuus, mahdol-
lisine tukijärjestelmineen, selviää vas-
ta terveysvaikutustutkimuksen jäl-
keen. Perussuomalaisten linja asiassa 
on selvä: valtion ei tule tukea tervey-
delle vaarallista tuotantoa, Soini lin-
jaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Moni perhe on joutunut 

jättämään kotinsa

Forsmanin perhe sairastui, 
kun kotitalon läheisyyteen 
rakennettiin tuulivoima-
la. Perhe kertoi tarinansa 
Perussuomalainen-lehden 
numerossa 10/16.

- Jos viherva-
semmisto olisi 
ollut tätä kokoon 
kursimassa, ei 
siinä olisi ollut 
hurraamista.
Ylivihreys ja tuu-
livoimautopia
olisi vienyt, koti-
mainen tuotanto 
ja kilpailukyky 
vikissyt, ulko-
ministeri Timo 
Soini sanoo.

”Tuulivoiman 
tulevaisuus selviää 
terveysvaikutus-
tutkimuksen jälkeen.”
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Muun muassa näissä kaikissa asioissa perussuomalaiset 
on pitänyt tavallisen suomalaisen puolta hallituksessa.

Perussuomalaisten 
peukalonjäljet 
hallituksessa

Tehdään ihmisen arjesta helpompaa

• Pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja laskettiin
• Perustulokokeilu vuonna 2017-2018, kokeiluun 2 000 suomalaista
• Yle-vero poistui 300 000 pienituloisimmalta
• Lex Lindström: 5 000 yli 5 vuotta työttömänä ollutta yli 
   60-vuotiasta suomalaista pääsee eläkkeelle (kertaluontoinen)
• Takuueläke nousee
• Työttömyyden hoitoon lisää rahaa ja paljon uusia keinoja 
   (työttömyyskorvauksen käyttö palkkatukeen, starttirahaan ja liikkumisavustukseen) 
• Nollatuntisopimuksiin tulossa reilut pelisäännöt

• Koululaisille taataan tunti liikuntaa päivässä
• Sotaveteraaneille 40 miljoonan arvosta lisäapua mm. kotipalveluihin 
• Kaikille omaishoitajille vähintään kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuussa
• Omaishoitajille säännölliset terveystarkastukset
• Sosiaali- ja terveysuudistuksessa lähipalvelut turvataan

• Puoluetukia on leikattu 
   jo kahdesti
• Ministereitä vähennettiin 
   ja heidän palkkojaan laskettiin 
   7 prosenttia
• Perussuomalaiset esti ylimääräisen 
   puoluetuen uusia maakuntavaaleja varten
• Valtionyhtiöiden johtajien 
   palkkiot, bonukset ja erokorvaukset joutuvat 
   kovaan leikkuriin 

• Ökyveneet ja vesiskootterit verolle 
   (ei koske tavallisia perämoottorillisia 
   mökkiveneitä)
• Rikkaimpien verotus kiristynyt, ns. 
   solidaarisuusveron piiriin suurempi 
   joukko hyvätuloisia
• Pääomatuloveroa on nostettu
• Yrittäjien ALV-käytäntö järkeistetään, 
   maksut verottajalle vasta kun yrittäjällä 
   saamiset tilillä
• Hallituksen esittämä 5 prosentin 
   yrittäjävähennys hyödyttää 
   erityisesti pienyrittäjiä

PIENITULOISTEN ASIALLA

KOHTUUS 
KUNNIAAN

MAKSUJA 
MAKSUKYVYN 
MUKAAN

HUOLEHDITAAN IHMISTEN HYVINVOINNISTA
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

RUTINAT POIS

 KOLUMNI

OLEN ollut perussuomalaisissa mukana alusta asti. 
Tämä puolue on noussut työllä ja uskolla omaan asiaan. 
Meitä ei nujertanut pilkka tai nenänvartta pitkin katse-
lu. Me keskityimme omaan tekemiseemme. Sillä on tul-
lut tulosta.

KUN kelkka liikkuu, on kyytiin tulijoita. Kun tulee vas-
toinkäymisiä, osa porukasta ei kestä. Siinä ei ole mitään 
uutta auringon alla. Tilanne on sama kuin Suomen voit-
taessa jääkiekon maailmanmestaruuden. Voiton hetke-
nä tori on täynnä. Tappion hetkellä siellä ei ole ketään. 
Tämä raaka fakta täytyy tajuta. Aina tulee uudet kisat ja 
jos ei harjoittele ja halua voittaa, ei koskaan voita.

OLEN listannut tähän viereen muutamia kymmeniä hal-
lituksessa läpi saamiamme asioita. Olen ollut oppositios-
sa ja oikeassa koko ikäni. Nyt tulee tuloksia. Koko ajan 
lisää. Me kestimme vaikeat ajat, meidän täytyy kestää 
myös se, että saamme jotakin aikaan.

VAALIEN alla me emme uskoneet vastustajien valepro-
pagandaan, saati median värityskirjoihin. Se oli oikea 
linja. RUTINAT POIS. Puolueen menestyksen ratkaisee 
puolueen toiminta kokonaisuudessaan. Pelkät ministerit 
ja kansanedustajat eivät nosta puoluetta. Se vaatii mei-
dät kaikki.

PERUSSUOMALAISILLA on 10 000 jäsentä. Jos jo-
kainen tämän palstan lukija ja puolueen jäsen on itse eh-
dolla tai hommaa YHDEN ehdokkaan, voitamme kunta-
vaalit. Se ei riipu mistään vesijettiveroista tai vastaavista. 
Pitää olla näkemystä.

JOULURAUHAA

JOULU on kristillinen juhla. Sillä on sanoma. Iätön ja 
ajaton. Suuri salaisuus. Sanoman mukana tulee rauha. 
Rauhaa ja rauhoittumista tarvitsemme kaikki. Pidetään 
jouluna omalta osaltamme huolta, että kukaan ei jäisi yk-
sin. Joulujuhla kuuluu kaikille. Se on ennen kaikkea hen-
kistä hyvinvointia. 

ASIOISTA pitää puhua niiden oikeilla nimillä. Perus-
suomalainen tapa on suora puhe ja selvät mielipiteet. To-
siasioista pidämme kiinni. Me kutsumme tuolia tuoliksi 
ja pöytää pöydäksi. Ulkoministerinä lähetin joulukortit 
Merry Christmas (Hyvää Joulua), enkä Seasonal Gree-
tings (Hyvää lomakautta). Joulu on Jeesuksen Kristuk-
sen syntymäjuhla. Piste.

• Kehitysapuun raju leikkaus ja päästökauppatulojen ja 
   kehitysavun välinen kytky pois
• Perheenyhdistämistä vaikeutettu merkittävästi, 2 600 euron 
   nettotuloraja nelihenkisen perheen yhdistämiselle
• Oleskelulupaa ei saa enää humanitäärisen suojelun perusteella
• Kaikki oleskeluluvat määräaikaisia
• Afganistanin kanssa palautussopimus
• Lisäksi hallituksella on 80-kohtainen toimenpideohjelma maahanmuuton 
   suitsemiseksi, joka on lähes kokonaan perussuomalaisten kynästä 

• Maavoimien materiaalihankintoihin lisää rahaa, 
   Suomen puolustusta kehitetään jälleen 
• Poliisien määrän vähentäminen pysäytetty
• Teiden korjaamiseen 600 miljoonaa euroa
• Autoveroa laskettiin, valtiolle lisätuloja jo 60 miljoonaa euroa
• 515 miljoonan veronkevennykset palkansaajille hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen 
   sopimuksen ansiosta (ns. kiky)
• Tuulivoimatukia leikataan ja demarien kolminkertaistama kaivosten sähkövero 
   muun teollisuuden tasolle
• Raskaalle teollisuudelle päästökauppakompensaatiota
• Veropakolaisuus Portugaliin päättyy
• Kohtuuton jätevesiasetus kumottiin
• Kuntatyöntekijöiden viiden vuoden irtisanomissuoja kuntaliitostilanteissa pois
• Kielikokeilu alkaa vuonna 2017, muita kieliä ruotsin sijaan
• Kauppojen aukioloajat vapautettiin
• Alkoholisääntelyn keventäminen 
• Hallitus ei myönnä Guggenheimille rahaa
• Kotihoidontuki säilyy ja sitä ei leikata
• Eläkeläisten asumistukia ei leikata
• Taksiliikenne säilyy luvanvaraisena
• Europan ulkopuolelta tuleville opiskelijoille lukukausimaksut

JÄRKIRATKAISUJA

MAAHANMUUTTO JA KEHITYSAPU
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TÄTÄ on odotettu. Esitys-
ten toteutuessa suomalainen 
saa kaupasta laajemman va-
likoiman oluita, kun alkoho-
lipitoisuuden raja nostetaan 
5,5 prosenttiin. Myös etanoli-
pohjaiset juomat, kuten aidot 
lonkerot, pääsevät kauppo-
jen hyllyille, toteaa perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Sampo Terho 
tyytyväisenä.

- Lisäksi esityksen mukaan 
Alkot ovat arkisin tunnin pi-
dempään auki eli klo 21 asti. 
Ja kaikkien anniskeluravinto-
loiden on mahdollista jatkaa 
tarjoilua klo neljään. Suoma-
laisia on holhottu jo tarpeeksi 
pitkään, nyt otetaan hieno as-
kel kohti laajempaa yksilön-
vapautta, jatkaa Terho.

Verotulo kasvaa

Pellervon taloustutkimus 
on arvioinut, että valtion al-
koholiverotulo kasvaa pel-
kästään A-oluen myynnin va-
pauttamisella 54 miljoonalla 
eurolla. Panimoteollisuuteen 
se arvioi syntyvän 300 uutta 

työpaikkaa.
- Esitys on hyvä kompro-

missi ja vastaa pitkälti oman 
eduskuntaryhmämme tavoit-
teita. Tavallisen kansalaisen 
lisäksi muutoksesta hyötyvät 
niin panimoteollisuus, pienet 
ja suuret kaupat kuin elin-
tarvikekioskitkin. Tarkoitus 
on vähentää alkoholin ennen 
kaikkea Viron tuontia, sanoo 
Terho.

Byrokratian 
purku etenee

Eduskuntaryhmät ovat 
myös alustavasti sopineet al-
koholia valmistavien yri-
tysten ulkomaisen verkko-
kaupan vapauttamisesta. 
Esimerkiksi Altia on toivonut 
tätä jo pitkään.

– Suomessa Altian ohella on 
lukuisia kansainvälisen tason 
juomien valmistajia. Jatkossa 
he pääsisivät samalle viival-
le ulkomaisten kilpailijoiden 
kanssa, kun markkinointi ja 
myynti netissä sallitaan, iloit-
see Terho.

– Byrokratian purku etenee. 

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmät ovat pääs-
seet yhteisymmärrykseen alkoholilain uudistuksis-
ta. Asia lähtee nyt ministereille jatkovalmisteluun. 
Perussuomalaisten ryhmyri Sampo Terho ei peittele 
tyytyväisyyttään. 

”Suomalaisia holhottu 
jo tarpeeksi pitkään”

Alkoholilain uudistus sopii perussuomalaisille

Kansalaisten elämää helpo-
tetaan. Yrittäjiltä poistuu toi-
minnan esteitä. Taas monta 
syytä Perussuomalaisten is-
tua hallituksessa.

Luo uusia 
työpaikkoja

Ministeri Juha Rehula 
(kesk.) toivoi, että hallitus-
puolueiden eduskuntaryhmi-
en hahmottelemaa alkoholi-
lakia ”jumpattaisiin” ennen 
sen toteutumista.

– Odotan lain etenevän hal-
lituspuolueiden sopimassa ja 
kansalaisille luvatussa muo-
dossa ilman mitään asiaa hi-
dastavaa jumppausta. Edus-
kuntaryhmät pohtivat ennen 
lain keskeisen sisällön hyväk-
symistä asiaa jo hyvin tark-
kaan, Terho painottaa.

Lakiluonnosta on arvostel-
tu siitä, että se huomioi lii-
aksi elinkeinoelämän näkö-
kulmat.

– On vain hyvä, että uusi 
laki luo työpaikkoja, vähen-
tää Viron tuontia ja kasvat-
taa verotuottoa. Perussuoma-

Helsinkiläiset veronmaksajat voittivat
Guggenheim kaatui selvin luvuin

Guggenheim-hankkeen kaatuminen oli 
huikea voitto lähidemokratialle sekä 
perussuomalaisen politiikanteon tai-
donnäyte.
GUGGENHEIM-hanket-
ta survoivat eteenpäin Suo-
men mahtavin tiedotusväline, 
amerikkalainen megabrändi, 
suurella rahalla ostettu paras 
mahdollinen lobbauskoneis-
to, kokoomus, demarit ja han-
ketta edistämään valjastetut 
virkamiehet. 

Näitä voimia vastaan aset-
tui joukko tavallisia aktiivisia 
kansalaisia, taustatukenaan 
perussuomalaisten lupaus sii-
tä, että valtio ei hanketta ra-

hoita. 
Perussuomalaisten helsin-

kiläinen eduskuntaryhmyri 
Sampo Terho ei peittele tyy-
tyväisyyttään lopputulok-
seen.

– Yhteistyö sujui todella 
hienosti. Perussuomalaisten 
kenttä, Helsingin valtuusto-
ryhmämme, puolueorgani-
saatio, eduskunta- ja minis-
teriryhmä ovat vieneet asiaa 
yhdessä eteenpäin. Loppu-
tulos on meidän ja erityises-

ti veronmaksajien kannalta 
erinomainen.

Ei tullut valtion 
rahaa

Terho muistuttaa siitä, että 
kovimman lobbauksen rum-
mutuksessa perussuomalai-
set viestitti toistuvasti, että 
hankkeeseen ei laiteta valtion 
rahaa.

Suuri joukko aktiivisia hel-
sinkiläisiä on asettunut vas-
tustamaan eliittihanketta 
mielenosoituksin ja adres-
sein.

Kaupunginvaltuutettu, pe-
russuomalaisten kansan-
edustaja Mika Raatikainen 

on tyytyväinen siitä, että val-
tuuston enemmistö tuli lo-
pulta järkiinsä. Guggenheim-
hanke kaatui selvin numeroin 
53-32.

– On tosi hyvät fiilikset. Pe-
russuomalaiset pelasivat hie-
nosti yhteen. Ja nyt säästet-
tiin veronmaksajien rahoja.

Raatikainen kiittelee niin 
ikään hyvin sujunutta yh-
teistyötä. ”Guggenheimille-
ei-valtion-rahaa” jäi selvästi 
kaikkien mieleen.

– Muiden puolueiden val-
tuutetut tajusivat, että val-
tion hanat ovat kiinni. Lisäksi 
loppumetreillä paljastui, että 
säätiöiden lupailema 15 mil-
joonan tuki olikin lainarahaa.

Valmistelu oli 
yksisilmäistä

Raatikaisen mukaan tuki-
asia oli esitelty toisessa va-
lossa. Myös kaupungin ja 
Guggenheim Helsingin tuki-
säätiön välisen franchising-
sopimuksen sisältö jäi hämä-
rän peittoon.

– Valtuutetut eivät koskaan 
saaneet nähdäkseen franchi-
sing-sopimuksen yksityiskoh-
tia. Mistä Helsinki ja Gug-
genheim oikein sopivat?

Raatikainen moittii myös 
demaritaustaisen apulaiskau-
punginjohtaja Ritva Viljasen 
osuutta. Hän ajoi Raatikaisen 

– On vain 
hyvä, että 
uusi laki luo 
työpaikkoja, 
vähentää
Viron tuontia 
ja kasvattaa
verotuottoa, 
Sampo Terho 
painottaa.
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Kunniaa Suomen itsenäisyydelle

Arvoisat sotiemme 
veteraanit, hyvät 
partiolaiset, naiset 
ja herrat!

Puhemies Maria Lohelan puhe ohessa:

”Lainsäädännöllä ja hallituksella ei ole 
muuta tehtävää kuin muuttaa olevia oloja 
– avartaa, kehittää ja muovata yhteiskun-
taa yhä uudelleen.”

NÄIN kirjoitti J.V. Snellman Saima-leh-
dessä vuonna 1844. Sanat ovat ajankohtai-
sia myös tänä päivänä. Suomalaista yhteis-
kuntaa on pakko uudistaa, jos tahdomme 
selvitä tulevaisuuden haasteista.

Nykyisen yhteiskuntamme eräs suuri 
haaste on väestönkehitys. Kun suomalais-
ta hyvinvointivaltiota ryhdyttiin rakenta-
maan 1960-luvulla, sitä tuki hyvin edulli-
nen väestörakenne: työmarkkinoille tuli 
jatkuvasti yhä suurempia uusia ikäluok-
kia, joiden maksamilla veroilla voitiin ra-
hoittaa yhä laajempia hyvinvointipalve-
luita.

Nyt tilanne on muuttunut. Nykyisten vä-
estöennusteiden mukaan seuraavien 15 
vuoden aikana joka vuosi eläkkeelle siir-
tyy 20 000 henkilöä enemmän kuin uu-
sia nuoria tulee työelämään. Eläkeläis-
ten määrä kasvaa siis rajusti, samalla kun 
työntekijöitä on yhä vähemmän.

Tämä kehitys pakottaa uudistamaan 
suomalaista yhteiskuntaa. Joistakin hy-
vinvointipalveluista voidaan joutua luo-
pumaan, toisia voidaan kehittää esimer-
kiksi digitalisaation avulla.

Tässä Suomalaisuuden liiton tilaisuu-
dessa on hyvä syy kysyä, mitä voisimme 
oppia J.V. Snellmanilta yhteiskuntamme 
uudistamisesta.

Snellmanin mukaan päättäjien täytyy 
vaikeissakin tilanteissa osoittaa kolmea 
ehkä ristiriitaiseltakin vaikuttavaa omi-
naisuutta: historiantajua, tulevaisuuden-
uskoa ja rohkeutta.

”Valtioasioiden hoitajien tulee temmata 
silmänräpäys lennosta ja rohkeasti ratkais-
tava mitä on tapahtuva – omalla vastuulla, 
välittämättä päivän huudosta – ja jättää 
teon tuomitseminen tulevaisuudelle, jota 

varten se on suunniteltu ja joka tulee näke-
mään sen hedelmät.”

Nykyhetken lisäksi päättäjät ovat vas-
tuussa myös menneisyydelle ja tulevai-
suudelle. Päätösten tulee olla rohkeita, 
mutta ne eivät saa rikkoa tarpeettomasti 
yhteiskuntaa ylläpitäviä traditioita tai vie-
dä ihmisiltä uskoa tulevaisuuteen.

Rohkeus, historia, tulevaisuus: nämä 
kaikki ovat läsnä myös tässä tilaisuudessa. 
Hyvät sotaveteraanit, te annoitte meille 
esimerkin rohkeudesta. Hyvät partiolai-
set, te edustatte suomalaisten sukupolvien 
jatkuvuutta ja tulevaisuutta.

Viisaat ajatukset kuitenkin yhdistävät 
eri sukupolvia, nuoria ja vanhoja, mei-
tä kaikkia. Toivon kaikkien suomalaisten 
muistavan nämä sanat, jotka J.V. Snellman 
kirjoitti kuusitoistavuotiaalle Hanna-tyt-
tärelleen vuonna 1862:

”Yritä olla huomaavainen ja kohtelias 
kaikille ihmisille, vanhoille ja nuorille, köy-
hille ja rikkaille. Ei ole hyvä, jos on ystäväl-
linen vain silloin, kun se tuntuu kannatta-
van, tai kun mieleen juolahtaa. Todellinen 
hyvyys kumpuaa hyvästä sydämestä, joka 
unohtaa itsensä ja pyrkii ainoastaan teke-
mään elämän muille helpommaksi. Ja täl-
lainen ei tee eroa ihmisten välille.”

Tämä sopii uudistamisen ohjeeksi niin 
päättäjille kuin kaikille muillekin. Jokai-
nen meistä voi yrittää tehdä elämän muil-
le helpommaksi, erottelematta vanhoja 
ja nuoria, köyhiä ja rikkaita. Hyvä elämä 
kuuluu jokaiselle suomalaiselle.

Toivotan kaikille oikein hyvää itsenäi-
syyspäivää. Kohottakaamme Suomen itse-
näisyyden kunniaksi kolminkertainen elä-
köön-huuto:

Eläköön, eläköön, eläköön!

laiset ei ole edennyt asiassa 
elinkeinoelämän vaan ennen 
kaikkea kansalaisoikeuksien 
parantamisen näkökulmasta.

Maltillinen 
uudistus

Lakiluonnoksessa on usei-
ta alkoholilainsäädäntöä va-
pauttavia yksityiskohtia, 
jotka ovat herättäneet pelko-
tiloja lain vaikutuksista.

– Haluan toppuutella huo-
lia, uudistus on maltillinen. 

Ulkomailla käyneet tietävät, 
että huomattavasti vapaam-
pikaan alkoholisääntely ei aja 
kansakuntia rappiolle, Ter-
ho toteaa.

– On minusta outo ajatus, 
että kansalaiset odottaisivat 
päättäjien holhoavan itseään. 
Sen sijaan tehtävämme on 
tehdä kansalaisten elämä hel-
pommaksi ja vapaammaksi.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

Suomen itsenäisyyspäi-
vän vietto alkoi perin-
teisin menoin, kun valta-
kunnallinen lipunnosto 
järjestettiin Helsingin 
Tähtitorninmäellä aamu-
yhdeksältä. Tilaisuudessa 
puhui Eduskunnan puhe-
mies Maria Lohela (ps.), 
joka johdatti kuulijat pu-
heellaan J.V. Snellmanin 
aikakauden mietteisiin.

mukaan hanketta kuin käär-
mettä pyssyyn.

– Miten tuon nyt kauniis-
ti sanoisi? Valmistelu oli yksi-
silmäistä. Otettiinko vastaan 
vain ne argumentit, jotka tu-
kivat museohanketta? Näyt-

ti siltä, että virkamieskoneis-
to oli valjastettu edistämään 
hanketta, Raatikainen moittii.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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VALTAKUNNALLISET ve-
teraanijärjestöt jakavat vuo-
sittain keräysvaroina noin 
kaksi miljoonaa euroa sotiem-
me veteraanien hyvinvointiin. 
Järjestöjen hallinnollinen toi-
minta ja palkanmaksu taas 
ovat suurelta osin Raha-auto-
maattiyhdistyksen avustusten 
ja jäsenmaksujen varassa. 

Suomessa toimii useita vete-
raanijärjestöjä, jotka keräävät 
varoja jäsenkuntansa hyvin-
vointiin. Vuonna 2006 kaikki 
veteraanijärjestöt yhdistivät 
varainhankintansa Sotiemme 
Veteraanit -keräyksen alle. 
Tässä keräyksessä ovat mu-
kana Sotainvalidien Veljesliit-
to, Suomen Sotaveteraaniliit-
to ja Rintamaveteraaniliitto 
sekä sotaleskiä edustava Kaa-
tuneitten Omaisten Liitto. 

Keräystuotoista suurin 
osa veteraaneille

Sotiemme Veteraanit -kerä-
yksen taustalla toimii edellä 
mainittujen veteraanijärjes-
töjen perustama rekisteröi-
ty yhdistys Veteraanivastuu 
ry, joka myös hakemusten pe-
rusteella jakaa kertyneitä va-
roja liittoihin kuulumattomil-
le Suomen veteraanimiehille 
ja -naisille.

Veteraanivastuu ry:n va-
rainhankinnan päällikkö Pia 
Mikkonen kertoo, että So-
tiemme Veteraanit -keräyk-
sestä kertyy vuosittain net-
tona noin kaksi miljoonaa 
euroa. Summa jaetaan lyhen-
tämättömänä veteraanien hy-
väksi.

- Sotiemme veteraanit -ke-
räys on siis nyt yksi viralli-
nen ja tunnettu taho, joka 
kerää varoja kaikille jäsenjär-
jestöilleen. Samalla olemme 
pyrkineet siihen, että min-
käänlaiset ”vilppikeräykset” 
eivät menestyisi. Tällaisia on-

Perussuomalainen-lehti selvitti, pal-
jonko sotaveteraanijärjestöt käyttä-
vät rahaa hallintokuluihin ja kuinka 
paljon varoja ohjataan sotaveteraa-
nien auttamiseen.

Tulot jopa 
yli 100 000 € 
vuodessa

Veteraanijärjestöjen johtajat tienaavat hyvin 

kasalon mukaan liiton taseen 
mukainen varallisuus oli lo-
kakuussa 2016 noin 2,7 mil-
joonaa euroa. 

- Vuonna 2016 olemme jaka-
neet jäsenistölle noin 3 mil-
joonaa euroa.  Summasta noin 
2,6 miljoonaa on jaettu so-
tainvalidipiireille, jotka ovat 
jakaneet sitä edelleen paikal-
lisosastoille. Varat on käytetty 
erilaiseen jäsenkunnan arjes-
sa selviytymisen tukemiseen, 
kuten esimerkiksi kotiin vie-
täviin palveluihin ja puolisoi-
den virkistys- ja kuntoutus-
kursseihin. 

- Noin 400 000 eurolla taas 
on tuettu avustajatoiminta-
hanketta, jossa ympäri maata 
pitkäaikaistyöttömiä on kou-
lutettu ja palkattu viemään 
palveluita sotainvalidien ja 
veteraanien koteihin, Honka-
salo sanoo. 

Sotainvalidien veljesliit-
toon kuuluu 2 500 sotainvali-
dia ja noin 8 000 sotainvalidi-
en leskeä.

- Jos liiton nykyinen varal-
lisuus jaetaan heidän määril-
lään, varoja on 257 euroa per 
jäsen, Honkasalo laskee.  

Toiminnanjohtajalla 
muhkea palkka

Suomen Sotaveteraaniliit-
to ry:n toiminnanjohtaja 
Markku Seppä ansaitsi vii-

me vuonna 84 670 euroa. 
Tästä summasta Seppä sanoo 
saaneensa kuitenkin noin 4 
500 euroa ansiotuloa muual-
ta kuin Suomen Sotaveteraa-
niliitosta.

Suomen Sotaveteraaniliit-
to ry:n palkkakulut sivuku-
luineen olivat viime vuonna 
315 800 euroa. Käytännössä 

palkkapotti tulee keskeisesti 
RAY:n avustuksista. 

Liitossa työskentelee neljä 
henkilöä vakituisessa työsuh-
teessa, minkä lisäksi palkkioi-
ta on maksettu tukitehtävistä 
myös muille henkilöille. Suo-
men Sotaveteraaniliitto ry:llä 
ei ole jakokelpoisia varoja.

- Käytännössä meillä on 

Moni veteraani ei 

osaa itse hakea 

tukea

Raha-automaattiyhdistys (RAY) tuki sotaveteraani-
järjestöjen toimintaa yleisavustuksena vuonna 2015 
seuraavasti:
Rintamaveteraaniliitto ry    160 000 €
Suomen Sotaveteraaniliitto ry   308 000 €  
Sotainvalidien Veljesliitto ry    150 000 €
Kaatuneitten Omaisten Liitto      20 000 €

Näin RAY tukee 
sotaveteraanijärjestöjä

gelmia oli vielä 1990-luvulla 
mutta ei enää nykyään, Mik-
konen sanoo. 

Palkat maksaa lähes 
kokonaan RAY

Hän korostaa, että keräyk-
siin annetut varat menevät 
aina sotiemme veteraanien 
hyväksi lukuun ottamatta ke-
räystoiminnan järjestämises-
tä aiheutuvia kuluja.

- Jos yksityishenkilö lahjoit-
taa kymmenen euroa Sotiem-
me Veteraanit -keräykseen, 
siitä menee sotiemme vete-
raanien hyväksi suoraan kah-
deksan euroa, Mikkonen esit-
tää ”peukalosääntönä”.

Järjestöjen hallinnolliset 
kulut ja palkkakulut taas ra-
hoitetaan pääosin Raha-au-
tomaattiyhdistyksen (RAY) 
tuella, yhdistysten jäsenmak-
suilla sekä sijoitustuotoilla. 

Hallintokuluihin lähes 
1,7 miljoonaa euroa

Sotiemme Veteraanit -kerä-
ykseen kuuluvien järjestöjen 
johtajilla on kohtuullisen hy-
vät ansiotulot. Sotainvalidien 
Veljesliitto ry:n pääsihteeri 
Markku Honkasalo ansait-
si viime vuonna (2015) vero-
tettavaa tuloa 115 168 euroa. 
Honkasalon mukaan kysei-
sen summan osalta kaikki ei 
kuitenkaan ole Sotainvalidien 
Veljesliitto ry:n hänelle mak-
samaa palkkaa, vaan hän saa 
palkkatuloa myös muualta.

Henkilökuntaa Sotainva-
lidien Veljesliitossa oli noin 
30 henkilöä, ja liiton henki-
löstökulut sivukuluineen oli-
vat 1 685 239 euroa. Summat 
on selvitetty yhdistyksen vii-
me vuoden joulukuussa päät-
tyneen tilikauden tuloslas-
kelmasta. Sotainvalidien 
Veljesliitto on varakas. Hon-
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vain kassa. Liiton varat kes-
täisivät puolen vuoden toi-
mintaan jos tulot nyt lop-
puisivat. Liiton pitää toimia 
sotaveteraanien rinnalla vuo-
teen 2025 asti. Kaikki varat 
käytetään siihen mennessä.

- Säätiöiltä saadut avustuk-
set on viime vuonna annet-
tu taloudellisena tukena yk-
sittäisille sotaveteraaneille, 
heidän puolisoilleen ja leskil-
leen. Tätä tukea sai 826 hen-
kilöä yhteensä 333 050 euroa 
vuonna 2015. Tänä vuonna 
on käytetty samoihin asioi-
hin suunnilleen saman ver-
ran. 

Sepän mukaan säätiöavus-
tuksia on käytetty lisäk-
si sotaveteraanien leskille 
ja omaishoitajina toimiville 
puolisoille virkistyskurssei-
hin 140 henkilölle sekä kou-
lutuspäivien järjestämiseen 
sotaveteraanipiireissä.

“Rintamaveteraani-
liitolla ei ole 
omaisuutta”

Sotiemme Veteraanit -kerä-
ykseen osallistuvien kahden 
muun järjestön toimintaku-
lut ovat pienempiä. Rintama-
veteraaniliitto ry:ssä oli viime 
vuonna töissä kolme henki-
löä. Liiton palkkakulut olivat 
161 676 euroa, joka on suun-
nilleen saman verran kuin 
mitä yhdistys sai viime vuon-
na avustusta RAY:ltä. 

Rintamaveteraaniliitto ry:n 
toiminnanjohtaja Tero Tuo-
miston verotettava ansiotu-
lo oli viime vuonna 65 744 
euroa. 

- Rintamaveteraaniliitolla ei 
ole omaisuutta. Olemme mui-
den veteraanijärjestöjen ta-
paan vuokratiloissa Helsingin 

MÄNTSÄLÄSSÄ asuva 92-vuo-
tias sotaveteraani Kal-
le Niukkanen sai lokakuussa 
vapaaehtoisapua vanhan rin-
tamamiestalonsa remonttiin 
vantaalaisen rakennusyritys 
Suomen Peltipoikien henkilö-
kunnalta. 

Remontissa muun muassa 
maalattiin seinät sekä uudis-
tettiin vesiräystäät, pellityk-
siä ja tikkaat. Talkooapulaiset 
ovat suunnitelleet myös asen-
tavansa taloon uuden peltika-
ton ja tarkoitus on uusia talon 
seinien eristystä. 1950-luvul-
la rakennettu puutalo kaipaa 
huoltoa.

Niukkasen sisarenpoika sa-
noo Suomen Uutisille, että 
vaikka remonttiapuun on ol-
lut tarvetta, sotaveteraani 

Niukkanen ”ei ole apua hake-
nut eikä saanut”. 

- Se oli hienoa, että hän kui-
tenkin sai spontaanisti remp-
pa-apua, koska sille oli jo suu-
ri tarve.

Sotaveteraanin sukulaismies 
esittää veteraaniliitoille toi-
veen, että liitot olisivat itse 
aktiivisesti enemmän yhtey-
dessä jäseniinsä ja kyselisivät 
avun tarpeesta. 

- Monet iäkkäät jäsenet ei-
vät varmasti edes tiedä, että 
liitoilta voisi ylipäätään pyytää 
taloudellista apua. Ja vaikka 
tietäisivätkin, monella voi olla 
korkea kynnys kääntyä liiton 
puoleen. Nämä herrat ovat 
sitä ikäpolvea, joka on tottu-
nut pärjäämään omillaan. 

HALLITUS on perunut rintamalisiin kohdistuneet indeksileik-
kaukset.

Lisäksi hallitus myöntää veteraaneille yli 40 miljoonaa euroa 
lisätukea seuraavien kolmen vuoden aikana veteraanien pal-
veluihin ja laskee samalla sotaveteraanituen haitta-astetta 15 
prosentista 10 prosenttiin.

”Miksi järjestöt 
eivät itse tarjoa 
veteraaneille apua?”

Hallitukselta veteraaneille 
40 miljoonaa euroa lisätukea

Sotaveteraanin sukulainen: 

Pasilassa. Liitto saa yleisavus-
tusta RAY:ltä 160 000 euroa 
vuodessa. Se käytetään palk-
koihin, hallinnon kuluihin, 
postituskuluihin ja kaikkeen 
siihen mihin järjestötoimin-
nassa rahaa kuluu. 

- Lisäksi saimme kohden-
nettavaa avustusta 56 000 eu-
roa. Sen jaoimme piireille 
edelleen jaettaviksi osastoil-
le. Se tuli tarpeeseen, koska 
osalla piireistämme ei ollut 
rahaa käytännöllisesti katso-
en ollenkaan, liiton järjestö-
sihteeri Heikki Karhu sanoo. 

Kaatuneitten omaisten liit-
to ry:n taseen loppusumma 
oli viime vuoden (2015) jou-
lukuussa 963 894 euroa, ja lii-
tossa oli tuolloin 10 159 jä-
sentä.

- Jos liiton taseen loppu-
summa olisi tuolloin jaet-
tu liiton  jäsenmäärällä,  oli-
si jäljelle jäävä osuus kullekin 
liiton jäsenelle ollut noin 94 
euroa, järjestön toiminnan-
johtaja Jarmo Hietanen sa-
noo.

Sotaleskien keski-ikä 
97 vuotta

Kaatuneitten omaisten liit-
to ry:llä on ainoastaan kak-
si vakituista ja yksi määräai-
kainen työntekijä. RAY tukee 
Kaatuneitten omaisten liit-
toa 20 000 eurolla vuosittain. 

Kaatuneitten omaisten liit-
to ei varsinaisesti jaa varo-
ja. Poikkeuksen tekevät sota-
leskille maksetut avustukset, 
jotka vuonna 2015 olivat 35 
522 euroa. 

- Nämä varat kerätään avus-
tuksina eri säätiöiltä ja jae-
taan selvitysten perusteella 
avustuksina sotaleskille. So-
taleskien keski-ikä on noin 97 
vuotta, Hietanen kertoo. 

Toiminnanjohtaja Hietasen 
verotettava ansiotulo oli vii-
me vuonna 53 115 euroa.

Järjestöjen 
varallisuutta 
hankala selvittää

Veteraanijärjestöjen todelli-
sesta varallisuudesta on han-
kalaa saada tietoa. Vuonna 
2009 mediassa esillä ollut tie-
to, jonka mukaan veteraaneja 
tukevilla järjestöillä ja muilla 
yhteisöillä olisi tuolloin ollut 
yhteensä 87 miljoonan varal-
lisuus on Pia Mikkosen mu-
kaan virheellinen.

- Siinä kyseisessä vertailus-
sa oli ilmeisesti mukana yh-
teisöjä, jotka eivät ole ve-
teraanijärjestöjä. Jutusta ei 

käynyt ilmi, mitä kaikkia yh-
teisöjä oli kelpuutettu mu-
kaan.

Veteraanikeräyksien varain-
hankintaa hallinnoivan Vete-
raanivastuu ry:n oman ilmoi-
tuksen mukaan asianlaita on 
se, että jos veteraaniliitot oli-
sivat lopettaneet toimintan-
sa tämän vuoden alussa ja 
varat olisi jaettu järjestöjen 
veteraanijäsenille, olisi kukin 
saanut noin 47 euroa. Selvi-
tyksessä on laskettu mukaan 
Rintamaveteraaniliitto ry:n ja 
Suomen Sotaveteraaniliitto 
ry:n varat. 

Liitoittain summat olisivat 
Mikkosen mukaan olleet ku-
takuinkin Rintamaveteraa-
niliiton jäsenelle 52 euroa ja 
Suomen Sotaveteraaniliiton 
jäsenelle 42 euroa. Sotain-
validien Veljesliitolla kerro-
taan olevan varallisuutta 345 
euroa sotainvalidi- ja puoli-
sojäsentä kohden, jotka on 
tarkoitettu sodassa vammau-
tuneiden ja heidän iäkkäiden 
aviopuolisoidensa ja leskien-
sä hyväksi.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA

- Monet iäkkäät 
jäsenet eivät
varmasti edes 
tiedä, että 
liitoilta voisi 
ylipäätään pyy-
tää taloudellista 
apua, veteraanin 
omainen kertoo. 
Kuvituskuva.
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PARI minuuttia ennen haas-
tattelua Jouluveli julkaisee 
Facebookissa tietoa viimei-
simmästä kampanjastaan. Al-
kuperäinen tavoite oli kerä-
tä vähintään 1 000 euroa ja 
tarjota siten sadalle perheel-
le joulu. Sellaisille perheil-

le, joilla ei ole itsellään varaa 
jouluruokiin tai lahjoihin. 

Aiemmin samana päivänä 
Jouluveli kävi viiden lapsen 
perheessä luovuttamassa Ko-
timaan Energian työntekijöi-
den lahjoittaman 500 euron 
S-ryhmän lahjakortin. Myö-

hemmin perheenäiti lähet-
ti Jouluveljelle kirjeen, jossa 
hän kiitti Jouluveljen lahjoit-
tamasta ajasta ja kuuntelemi-
sesta.

Edellisellä viikolla Jouluve-
li kävi oululaisessa neljän lap-
sen yksinhuoltajaperheessä. 

Brother Christmaksesta on muodostunut hyväntekeväisyyska-
nava yrityksille ja yksityisille henkilöille. Vähävaraisten lapsi-
perheiden yhteydenotot ”Jouluveljelle” ovat karua luettavaa. 

”Suomalaisilla lapsiperheil

Tuusulalainen 34-vuotias kahden lapsen isä tekee 
hyväntekeväisyyttä ”peitenimellä”

Lahjoittajat 

haluavat, että apu 

menee suoraan 

perille.

Brother Christmas juhli itsenäi-
syyspäivää presidentin linnas-
sa. - Tosi hienoa saada kutsu. Ei 
Suomessa oikein voi saada isom-
paa kunnioitusta, hän myöntää. 
Samalla paljastui hyväntekijän 
henkilöllisyys, mutta jätettä-
köön se tässä kertomatta.

”Sossuun on turha soittaa. Viimeksi meille ei myönnetty mitään, 
vaikka kerroin että tili on tyhjä ja samoin jääkaappi. Jos tappaisin 
itseni, perhe saisi henkivakuutuksestani rahat, eikä heillä olisi ta-
loudellisia huolia. Ei tosin enää äitiäkään.”

“Huolestuneen äidin viesti Jouluveljelle”

Lahjakortin lisäksi Kotimaan 
Energia lahjoitti perheelle 
vuoden sähköt veloituksetta.

- Näin se toimii. Yritys tai 
yksityinen henkilö ottaa yh-
teyttä Brother Christmakseen 
ja kertoo, kuinka he haluavat 
auttaa. Jouluveljen tehtäväksi 
jää etsiä oikea kohde hyvän-
tekeväisyydelle.

Lahjoitukset 
perille asti

Jouluveljelle oli alusta asti 
selvää tehdä hyväntekeväi-
syyttä ”taiteilijanimellä”.

- Jostain syystä Suomessa 
osataan hyvätkin asiat kään-
tää huonoksi niin, että hyvän-
tekeväisyystyöllä haluttai-
siin vain julkisuutta. Brother 
Christmas -nimelle on myös 

helpompi luoda brändi ja saa-
da tunnettavuutta kuin omal-
le nimelle, Jouluveli kertoo.

Tunnettavuutta Brother 
Christmas onkin saanut. Vii-
me maanantaihin mennessä 
vähävaraisten lapsiperheiden 
joulukeräykseen oli tullut yli 
16 000 euroa.

- Ihmiset tykkäävät lahjoit-
taa rahaa kun he tietävät, että 
lahjoitukset viedään henki-
lökohtaisesti perille asti. Mi-
nusta tuntuu tietenkin tosi 
hienolta, kun Brother Christ-
mas pystyy tarjoamaan uu-
denlaisen väylän auttamiselle 
isojen hyväntekeväisyysjär-
jestöjen sijaan. 

Apua ympäri vuoden

Nimestään huolimatta Jou-

SDP:llä on vaikeuksia saada kelvollisia 
jäseniä kuntavaaliehdokkaiksi Espoos-
sa. Varavaltuutettuna toiminut Abdi-
fitah Ali Abdi vetäytyi ehdokkuudes-
taan, kun Helsingin Sanomat paljasti 
miehen saaneen viime vuonna sakko-
tuomion huumeiden salakuljetuksesta. 
Miehen matkalaukuista löytyi 22 kiloa 
khatia tämän palattua Etiopiasta Tuk-
holman kautta Helsinkiin.
  Ehdokkuudestaan vetäytyi myös yk-

sityiskuvien laittomasta käytöstä tuo-
mion saanut espoolaispoliitikko Jukka 
Lahti (sd.) jota syytetään myös suku-
puolisiveellisyyttä loukkaavan materi-
aalin levittämisestä.
  Paremmin ei mene vihreilläkään: Hel-
singin vihreiden Saido Mohamed (ku-
vassa) ilmoitti vetäytyvänsä kun-
tavaaliehdokkuudestaan oltuaan 
käräjäoikeudessa todistajana törkeässä 
petosjutussa, josta hänen sisarensa sai 

vuoden ja kahden kuukauden ehdolli-
sen vankeustuomion. 
  Oikeuden mukaan Mohamedin sisko 
oli erehdyttänyt Kelaa maksamaan pe-
rusteettomasti lapsilisiä yli 44 000 eu-
roa kolmesta alaikäisestä lapsesta jät-
tämällä ilmoittamatta muutostaan 
Isoon-Britanniaan, jossa oli nostanut 
vastaavaa etuutta.
  Nyt poliisi tutkii, onko Mohamed itse 
syyllistynyt rikokseen.

Demareilla ja vihreillä ehdokaskriisi?
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lä on hätä”

Jouluveli valittiin 
vuoden 2016 vapaaeh-
toiseksi. Aiemmin tänä 
vuonna Jouluveli sai 
veteraaniliiton ansiomi-
talin. - Hyväntekeväi-
syystyön aloittaminen ei 
vaatinut enempää kuin 
nimen ja asun valinnan 
sekä omaa aikaa. Ja 
tietenkin tarpeeksi mo-
tivaatiota tehdä jotain 
muutakin kuin valittaa, 
Jouluveli toteaa.

SOSIAALI ja terveysvaliokun-
nan hallituksen valiokunta-
vastaavat Arja Juvonen (ps.), 
Hannakaisa Heikkinen (kesk.) 
ja Sari Sarkomaa (kok.) pitä-
vät välttämättömänä korja-
ta pitkään epäkohdaksi tie-
detyn isiä eriarvoistavan lain 
kohdan. 

Valiokunta korjaa sosiaali-
turvassa olleen epäkohdan, 
joka on jättänyt tietyn ryh-
män yksinhuoltajiksi pääty-
neistä vauvaikäisten lasten 
isistä ilman vanhempainra-
haa. Kyse on isistä, jotka eivät 
ole asuneet tai olleet aviossa 
lapsen äidin kanssa missään 
vaiheessa. Se on ollut peruste 
tuen epäämiselle.

- Vuosittain kymmenkun-
ta isää saa vauvan heti synty-
män jälkeen hoidettavakseen 
ilman, että on ollut vakituis-
ta suhdetta äitiin. Vaikka ei 
ole kysymys suuresta joukos-
ta isiä, on jokainen tällainen 
tilanne taloudellisesti mahdo-
ton ja vaikeuttaa merkittäväl-
lä tavalla pienestä vauvasta 
huolehtimista.

– Uudistus on tärkeä en-
nen kaikkea lapsen näkökul-
masta. Yksinhuoltajavanhem-
pi ansaitsee kaiken saatavissa 
olevan tuen, jotta lapsi saa 
parhaan mahdollisen alun 

Yksinhuoltajaisien asemaan 
merkittävä parannus

Uuden lain myötä lap-
sen biologinen isä on 
vauvaa kotona hoita-
essaan aina oikeutettu 
niin vanhempain- kuin 
isyysvapaaseen normaa-
leine korvauksineen.

elämälle, hallituksen valio-
kuntavastaavat toteavat.

Kaikki perheet 
samanarvoisia

Uuden lain myötä lapsen 
biologinen isä on vauvaa ko-
tona hoitaessaan aina oikeu-
tettu niin vanhempain- kuin 
isyysvapaaseen normaaleine 
korvauksineen. Tämä on tär-
keä parannus.

– Lakiuudistus tuo kaikki yk-
sinhuoltajat sosiaaliturvan nä-
kökulmasta samalle viivalle. 
Tällaisten epäkohtien tun-
nistaminen on tärkeää. Tämä 
myös osoittaa, kuinka vaikeaa 
lakien säätäminen on.

– Perheitä on erilaisia, mutta 
perheet ovat samanarvoisia. 
Valiokunnan mielestä lainsää-
dännön muutostarpeita tulee 
arvioida myös jatkossa niin, 
että perheiden erilaiset elä-
mäntilanteet huomioitaisiin 
yhdenvertaisella tavalla.

Perhe-etuusjärjestelmän 
muutostarpeiden selvittämi-
seen valiokunta esittää mie-
tinnössä myös seuraavaa 
lausumaa: Sosiaali- ja terveys-
valiokunta edellyttää, että 
hallitus jatkaa sosiaali- ja ter-
veysministeriössä tehdyn sel-
vitystyön pohjalta erilaisten 
perheiden perhevapaajärjes-
telmän ja siihen liittyvän lain-
säädännön kehittämistä, jotta 
perheiden erilaiset elämänti-
lanteet huomioitaisiin yhden-
vertaisella tavalla.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

luveli tekee hyväntekeväi-
syyttä läpi vuoden. Viimek-
si kuluneen vuoden aikana 
Brother Christmas on autta-
nut 3 000 ihmistä – tavalla tai 
toisella. 

- Usein hyväntekeväisyydes-
sä keskitytään vain jouluun, 
eikä muisteta, että kesälomil-
lakin tarvitaan apua.

Jouluveli järjestää helmi-
kuussa hyväntekeväisyysta-
pahtuman, jonka lipputulot 
menevät lyhentämättömänä 
vähempiosaisten perheiden 
kesälomarientoihin.

- Esimerkiksi rannekkei-
ta Linnanmäelle tai välineitä 
kesäurheiluun, Jouluveli tar-
kentaa.

Tapahtuma järjestetään täy-
sin hyväntekeväisyyden voi-
min. Tilat lahjoitetaan veloi-

tuksetta, artisti Jukka Poika 
esiintyy ilmaiseksi ja työnte-
kijät ovat vapaaehtoisia. Jou-
luveljen tehtävänä on ollut 
yhteydenotto näihin eri ta-
hoihin. 

- Nykyään lähdetään aika 
helposti hyväntekeväisyys-
projekteihin mukaan. 

Toiveena perheen 
elättäminen

Brother Christmas on teh-
nyt hyväntekeväisyyttä lai-
dasta laitaan, vain mieli-
kuvitus on ollut rajana. 
Facebook-sivuilla on hellyttä-
vä video muun muassa siitä, 
kuinka vanhukset iloitsivat 
päivätansseissa Vantaan Tuli-
suudelmassa.

Viime maaliskuussa Joulu-
veli paistoi makkaraa ja jakoi 
sitä Helsingin Myllypuron 
leipäjonossa odottaville. 

Jouluveljen mielestä hyvän-
tekeväisyyden tyylillä ei ole 
väliä, kunhan apu menee pe-
rille. 

Brother Christmas on toi-
minut vuoden ilman voittoa, 
mutta Jouluveljen suunnitel-
mat tähtäävät korkeammalle.

- Sitä en ymmärrä, kun ison 
hyväntekeväisyysfirman 
pomo tienaa 130 000 euroa 
vuodessa. Silti toivon, että 
voisin tulevaisuudessa elät-
tää itseni ja perheeni Brother 
Christmaksen toiminnalla. 

TEKSTI VERA MIETTINEN
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

PERUSSUOMALAISTEN europar-
lamentaarikko Jussi Halla-aho jätti 
neuvostolle kirjallisen kysymyksen, 
jossa hän esittää perheenyhdistä-
misen oikeusperustan tarkistamista 
kansainvälisessä lainsäädännössä.

- EU:n perheenyhdistämisdirek-
tiivissä perheenyhdistäminen näh-
dään kotoutumista edistävänä 
elementtinä, jota ei pidä tarpeetto-
malla tavalla hankaloittaa. Ottaen 

huomioon kolmansien maiden kan-
salaisten epäonnistunut kotoutu-
minen kaikissa Euroopan maissa on 
kuitenkin syytä kyseenalaistaa väi-
te perheenyhdistämisestä kotout-
tamista edistävänä tekijänä, Halla-
aho toteaa.

Vapaamielinen perheenyhdistä-
mispolitiikka kiihdyttää Halla-ahon 
mukaan ulkomaalaistaustaisen vä-
estön kasvua. Tämä tuo ennennä-

kemättömiä haasteita sekä kotout-
tamisesta vastaaville viranomaisille 
että julkiselle taloudelle.

Halla-aho pyrkii takaisin kotimaan 
politiikkaan kuntavaaleissa 2017 ja 
eduskuntavaaleissa 2019. 

Halla-aho katsoo yhden kauden 
Brysselissä riittävän hänelle. Ehdok-
kuudellaan hän sähköistää koko 
Helsingin äänestyskentän.

Halla-aho rajoittaisi perheenyhdistämisoikeutta
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ANNA JÄRVISEN isä Matti 
Nieminen sairastui alta seit-
semänkymppisenä Alzhei-
merin tautiin ja melko pian 
kylkiäisiksi hänellä todettiin 
Parkinsonin tauti.  

Sairauksiensa vuoksi Matti 
Nieminen pääsi muuttamaan 
palvelukotiin.  Täällä hän 
koki turvattomuutta varsin-
kin öiseen aikaan ja soitti sen 
vuoksi melko usein ulkoiste-
tulle yöpartiolle.  

- Mitä helvettiä te saatana 
soittelette koko ajan? yöpar-
tion hoitaja huusi kerran Ma-
tille astuessaan hänen asun-
toonsa.

 
Huuto tallentui 
vastaajaan

Huuto tallentui tyttären pu-
helinvastaajaan, sillä isä oli 
soittanut hänelle ja jättänyt 
puhelimen auki partion tul-
lessa. 

- Tämä oli minulle se vii-
meinen pisara. Yöhoidosta 
vastaavan tahon kanssa oli ol-
lut muutenkin ongelmia ja sa-
noin palvelutalon henkilö-
kunnalle, että tämä tällainen 
peli ei vetele ja että alan olla 
todella väsynyt tähän.  

Annan ja Matin onneksi 
isälle järjestyikin vanhainko-
dista nopeasti paikka. Väsy-
nyt Anna-tytär isänsä kanssa 
olivat hyvin huojentuneita.

  
Uudet vaatteet 
katosivat

Anna Järvisen unelma hy-
västä jatkohoitopaikasta al-
koi kuitenkin rapista nopeaan 
tahtiin hänen joutuessaaan 
taistelemaan saadakseen van-
hainkodissa olevalle isälleen 
hyvää ja asianmukaista hoi-
toa. 

- Ostin isälle laadukkai-
ta vaatteita, joissa hänen oli-
si hyvä olla,  mutta näitä vaat-
teita ei näkynyt koskaan isäni 
päällä.  Uudet kalliit vaat-
teet yksinkertaisesti katosi-
vat aina pesulamatkalla, Jär-
vinen kertoo. 

Omaisen ihmettelyyn, min-
ne vaatteet olivat hukkuneet, 
kohoteltiin vain harteita. 

- Minua ei surettanut niin-
kään rahallinen menetys, 
vaan se, että isäni joutui pitä-
mään vanhainkodin huonoh-
koja ja kuluneita vaatteita.  

Tämä ei ollut kuitenkaan 
suurin ongelma. Annan isä al-
koi laihtua voimakkaasti, eikä 
lopulta pystynyt enää syö-
mään ja juomaan itse.  

- Vaadin omaisena, että isä-
ni nesteytystä ryhdytään seu-
raamaan ja pyysin myös nes-
telistaa, johon merkitään 
hänen juomisensa. Minulle 
kuitenkin vastattiin, että sitä 
ei voi saada ilman lääkärin 

Anna Järvinen on joutunut taistele-
maan isänsä Matti Niemisen puoles-
ta monessa hänen hoitoaan koskevassa 
asiassa.

Hyvää hoitoa 
läheiselleen vaativa 
leimataan helposti 
ikäväksi omaiseksi  

Perheenjäseniä ei aina kuunnella

leen kuuluvista ja hoidolli-
sesti merkittävistä itsestään 
selvistä asioista.

  
Osastonhoitaja 
ihmeissään

Kun vanhainkodissa jär-
jestettiin omaisten iltapäivä, 
Anna Järvinen istui paikal-
la muiden omaisten joukos-
sa, jotka olivat vanhainkodin 
asukkaiden puolisoita. 

- Nämä omaiset, papat ja 
mammat, nyökyttelivät vain 
päätään todeten vain,  että 
kaikki on hyvin, kaikki on hy-
vin, yhtään soraääntä ei kuu-
lunut, Järvinen toteaa. 

Hän oli puolestaan listannut 
paperille useita eri epäkohtia, 
joita oli kokenut omaisena 
isän hoidon aikana ja uskal-
tautui sanomaan ne ääneen. 

Paikalla oleva osastonhoita-
ja katsoi Järvistä hyvin häm-
mästyneenä todeten, ettei hä-
nellä ollut ollenkaan tietoa 
näistä seikoista.  

- Siihen vastasin hänel-
le, että sitten on syytä kat-
soa peiliin. Siinä asemassa 
kuin hän on, hänen täytyy tie-
tää missä osastolla mennään, 
Järvinen kertoo.   

Pelko tukkii 
omaisten suut

Ennen lähtöään hän oli 
näyttänyt listaa siskolleen, 
johon sisko kauhistunee-
na sanoi: ”Et voi sanoa näi-
tä asioita ääneen siellä, isäl-
le kostetaan!” Ja tämänkin 
Anna kertoi ääneen omaisten 
iltapäivässä. 

Järvisen mukaan juuri pel-
ko tukkii tehokkaasti omais-
ten suita. Omaiset eivät us-
kalla puuttua selkeisiin ja 
räikeisiinkin epäkohtiin, kui-
tenkaan niistä ei tulisi vaieta 
ja ne tulisi saada kertoa ilman 
koston pelkoa.

 
Isän puolesta 

Järvinen toteaa, että on pal-
jon hyviä hoitopaikkoja, jois-
sa asiat ovat oikealla tolalla. 
Häntä harmittaakin se, että 
hänen isänsä kohtalona oli 
joutua huonoon hoitopaik-
kaan, missä myös häntä isän-
sä omaisena ei kohdella asi-
allisesti. 

Annalla on kertoa tästä usei-
ta huolestuttavia esimerkkejä 
ja yhtenä näistä kerrottakoon, 
kuinka osastolla eräs hoitaja 

PAKKORUOTSISTA vapautumisen 
ensimmäinen askel otetaan ensi 
vuonna, kun alueellinen kielikokeilu 
käynnistyy eri puolilla Suomea. Olen 
perustanut työryhmän tarkkaile-
maan kokeilun edistymistä ja valmis-
telemaan suunnitelmaa siitä, kuin-
ka kielivapaus voitaisiin toteuttaa eli 
pakkoruotsi lakkauttaa tulevaisuu-
dessa koko Suomessa, kertoo perus-
suomalaisten eduskuntaryhmän pu-

heenjohtaja Sampo Terho.
Hallitusohjelmassa on sovittu alu-
eellisesta kielikokeilusta, joka alkaa 
vuonna 2017. Ruotsin tilalta muiden 
vieraiden kielten opiskelun mahdol-
listava esitys on tulossa eduskuntaan 
kevään aikana. 
  - Hallituksen keskeinen tavoite on 
purkaa turhia normeja ja parantaa 
kansalaisoikeuksia. Pakollisesta ruot-
sinopiskelusta vapautuminen sopii 

tähän tavoitteeseen erinomaisesti. 
Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män seitsemän kansanedustajaa 
tarkkailee kielikokeilun edistymis-
tä. On jo aika antaa suomalaisnuoril-
le mahdollisuus monipuolistaa kieli-
taitoaan.
  Kielivapaustyöryhmään kuuluvat 
Sampo Terho (pj.), Juho Eerola, Simon 
Elo, Ritva Elomaa, Laura Huhtasaari, 
Sami Savio ja Ville Tavio.

Perussuomalaisille kielivapausryhmä

“Kyllähän minua 
harmittaa
se, että minulla 
on aina se 
”pahan” maine. 
Mutta kuka 
muu isäni 
puolia pitäisi,
jos en minä 
omaisena?”

määräystä, mikä on taas täy-
sin kukkua. 

Omaista ei 
kuunnella

Tytär kyseli listaa useaan eri 
otteeseen ja eri hoitajilta. Lis-
taa ei kuitenkaan pöydälle il-
maantunut. 

- Aivan kuin sanani omaise-
na olisivat olleet ilmaa.  Lo-
pulta ahdistuneena suutuin 
todella ja totesin eräälle hoi-
tajalle, että hoito täällä on 
ala-arvoista ja jos sitä listaa ei 
ala ilmestymään, ryhdyn toi-
menpiteisiin.

Tämän jälkeen lista lopul-
ta ilmestyi ja nesteiden seu-
raamisen jälkeen Järvisen 
isän kunto koheni viikossa 
niin, että hän pystyi jo juo-
maan itse.  

Annaa harmittaa myös se, 
että hän joutuu usein taiste-
lemaan hoitajien kanssa isäl-
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käsitteli hänen isäänsä ko-
vakouraisesti.  

Anna sai järjestettyä niin, 
että kyseinen hoitaja ei saa 
osallistua enää hänen isän-
sä hoitoon. Tämä toteu-
tuikin osittain, mutta An-

naa hoitaja ei enää tervehdi 
vastaan tullessaan. 

- Kyllähän minua harmit-
taa se,  että minulla on aina 
se ”pahan” maine.  Mutta 
kuka muu isäni puolia pi-
täisi jos en minä omaisena? 

Ja niin kauan, kun isässäni 
henki pihisee, pidän hänen 
puoliaan.

  
TEKSTI TARJA LAPPALAINEN

      KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
tajat Ritva Elomaa ja Pentti Oinonen 
ehdottavat, että kansanedustajat osal-
listuisivat jatkossa Linnan juhliin vain 
joka toinen vuosi.

- Näin muut kansalaiset saisivat 
mahdollisuuden osallistua Linnan 
juhliin kansanedustajien sijasta. Itse-
näisyyden juhlavuoden lähestyessä 

etenkin Suomen vapauden ja tulevai-
suuden taanneita naisia ja miehiä olisi 
hienoa nähdä juhlissa, Elomaa pohtii.

Elomaa ja Oinonen pitävät itsenäi-
syyspäivän juhlavastaanottoa arvok-
kaana tilaisuutena ja kutsun saaminen 
juhliin on aina kunnia. He toivovat, 
että juhlavastaanotolle voisi osallistua 
entistä enemmän ansioituneita kan-

salaisia, joita ei valita kutsulistalle pel-
kän viran tai luottamustehtävän pe-
rusteella.

- Kansanedustajat osallistuvat juh-
liin joka vuosi. Heidän sijastaan tule-
ville se olisi kuitenkin ainutlaatuinen 
tilaisuus. Itsenäisyys on kaikille kansa-
laisille juhlimisen arvoinen asia, tote-
aa Oinonen.

Kansanedustajat Linnan juhliin 
joka toinen vuosi?

Mitä mieltä olette siitä, että omai-
silta kuuluu viestiä, ettei heitä 
kuunnella sosiaali- ja terveyden-
huollossa, vaan heitä vähätellään ja 
heille aiheutetaan pahaa mieltä?  

 - Kun on epäoikeudenmukai-
suuden kokemus, se pitää kuun-
nella ja selvittää mistä on kyse, 
millaisissa tilanteissa näin on 
päässyt käymään ja missä pai-
koissa. On varmasti myös tilantei-
ta, joissa on tullut väärinkäsityksiä 
ja tahatonta mielen pahoittamis-
ta. En usko, että kukaan toistuvasti 
on pahoittamassa tahallisesti ke-
nenkään mieltä. Vuorovaikutus on 
haasteellinen laji. 
 Mitä ajattelette, miksi näin tapah-
tuu?

- Osa johtunee kiireestä, esimer-
kiksi päivystyksissä - ja jos henki-
lökunnalla muutoin on kiire. Ei ole 
yksinkertaisesti aikaa kohdata riit-
tävästi omaisia. Toisaalta se voi 
olla kiinni yksiköiden työskentelyn 
kulttuureista. Vaikka ei tarkoiteta 
pahaa, tulee tilanne, jossa omai-
nen kokee tulleensa sivuutetuk-
si. Henkilökuntakin työskentelee 
omalla persoonallisella tavallaan 
ja väärinkäsitysten mahdollisuus 
on aina olemassa. 
 Miksi omaiset koetaan ikään kuin 
uhkana, vaikka he ovat lähimmäi-
sen parhaita asiantuntijoita? 

- En usko, että omaisia koetaan 
niinkään uhkaksi, vaan ei ehkä tie-
dosteta tarpeeksi heidän asian-
tuntemustaan. Toisaalta voi olla 
niinkin, että omaiset eivät tunne 
sosiaali- ja terveydenhuollon käy-
täntöjä tarpeeksi ja he kokevat 
tulleensa ohitetuiksi, vaikka ku-
kaan ei tarkoita mitään pahaa. Kii-
re haittaa vuorovaikutusta aina, 
eikä parhaita käytäntöjä ole vielä 
etsitty yhdessä omaisten kanssa. 
Pitäisikö sosiaali- ja terveyden-
huollon koulutuksessa huomioida 
omaisten kohtaamista vahvemmin 
ja auttaisiko tämä asiaa?

- Koulutuksen kenttä on äärim-
mäisen hyvä paikka ottaa asiaa 
enemmän esiin. Tarvitaan myös 
tutkimustyötä, jolla selvittää, mi-
ten omaiset voidaan ihanteelli-
simmin huomioida käytännön ti-
lanteissa. Kaikki varmaan haluavat 
potilaan parasta, eritoten potilas 
itse, ja siinä yhteistyö on paras kei-

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Arja Juvonen 
kiittää hallitusta tehdys-
tä päätöksestä perua aiottu 
hoitajamitoituksen heiken-
nys. Juvosen mielestä päätös 
on juuri se ainoa ja oikea.

Juvonen teki Hanna-Kaisa 
Heikkisen (kesk.) ja Sari Sar-
komaan (kok.) kanssa taan-
noin kannanoton, jossa he 
esittivät hoitajamitoituksen 
heikennyksen perumista. 
Kaikki kolme ovat hoitotyön 
ammattilaisia.

– Olen iloinen, onnellinen 

Mattila: Syyllisten etsimisestä 
ongelmien ratkaisemiseen

Hoitaja-
mitoitus 
pysyy 
ennallaan 

Perussuomalainen-lehti kysyi sosiaali- ja terveysmi-
nisteri Pirkko Mattilalta, miten omaiset voitaisiin ottaa 
paremmin huomioon asiakkaiden hoidossa.

no päästä tuloksiin. Keskustelun 
pitää olla rakentavaa ja ystäväl-
listä, ei syyllistävää, etsitään kei-
noja ja ratkaisuja. 
Kuinka uudessa sote-uudis-
tuksessa voitaisiin huomioida 
omaisten asema paremmin? 

- Järjestöjen ja kokemusasi-
antuntijuuden kautta. Työnjoh-
tamisen kautta, lähiesimiehillä 
on vaikutusvaltaa. Tarvitaan riit-
tävä määrä henkilökuntaa työ-
paikoille. Huomioidaan koulu-
tuksessa ja työn kehittämisessä 
omaisten mahdollisuus toi-
mia voimavarana, selvenne-
tään työnjakoa, missä vaihees-
sa omaiset voivat parhaiten 
olla mukana ja missä vaiheessa 
tämä ei onnistu. Keskustellaan 
asiasta ystävällisin äänenpai-
noin ja rakentavasti, järjeste-
tään tilaa omaisille. 
Omaiset eivät välttämättä uskal-
la nostaa epäkohtia esiin, koska 
he pelkäävät, että heidän omai-
selleen kostetaan. Mitä tämän 
eteen voitaisiin tehdä, että omai-
set uskaltaisivat puuttua epä-
kohtiin ilman koston pelkoa?

- Kyllä pitää puuttua. Aina voi 
olla yhteydessä esimiehiin, hei-
dän esimiehiinsä sekä luotta-
mushenkilöihin, jotka ovat ao. 
lautakunnissa, johtaviin virka-
miehiin ja potilasasiamieheen 
tai sosiaaliasiamieheen. Meil-
lä tulee kehittää keskustelukult-
tuuria, joka painottuu syyllisten 
hakemisesta ja rankaisemisesta 
toiminnan kehittämiseen ja on-
gelmien ratkaisemiseen. 

ja helpottunut! Hallitukses-
sa kuultiin paitsi kansan-
edustajan ääni, myös hoi-
tajien ääni. Itse olen tehnyt 
hoitotyötä liki 24 vuotta, 
työskennellyt sairaaloissa, 
vanhainkodeissa ja ryhmä-
kodeissa. Olen työskennel-
lyt myös paljon yksin ja tun-
nen tilanteen, kun hoitajana 
joudut miettimään mistä 

löydät äkkitilanteisiin apu-
voimia esimerkiksi yöaikaan 
kaatuneen potilaan nosta-
miseen, Juvonen kertoo.

- Vanhukset ansaitsevat 
hyvää hoitoa, riittävästi kä-
sipareja ja osakseen arvos-
tusta. Olemme sen heille 
velkaa. Hoitajista ei ole yh-
tään vara vähentää ja nyt 
heitä ei vähennetä.

Pirkko Mattila
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Peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille ensi 
keväänä jaettava feminismikirja on he-
rättänyt vastareaktioita. Moni ihmette-
lee, miksi oppilaille tarjoillaan tasa-ar-
voa yksipuolisesta näkökulmasta.
SUOMEN koululaiset saa-
vat pian luettavakseen femi-
nismiaatetta käsittelevän kir-
jan. Nigerialaisen kirjailijan 
Chimamanda Ngozi Adichi-
en teos nimeltään Meidän 
kaikkien pitäisi olla feministe-
jä jaetaan ensi keväänä kaikil-
le peruskoulun yhdeksännen 
luokan oppilaille.

Ministeriöltä 70 000 
euron avustus

Kirjakampanja on osa ope-
tus- ja kulttuuriministeriön 
rahoittamaa tasa-arvohanket-
ta, johon ministeriö on myön-
tänyt 70 000 euron avustuk-
sen Lempäälässä toimivalle 
Kulttuurikeskus PiiPoon kan-
natusyhdistys ry:lle. Tasa-ar-
vohankkeessa tehdään yhteis-
työtä mm. Opetushallituksen 
ja Jyväskylän yliopiston kans-
sa. Feminismikirja on osa pe-
ruskouluissa ensi vuonna to-
teutettavaa niin sanottua 
ISOT-hanketta.

- Hankkeen tavoitteina on 
synnyttää monimuotoista 
keskustelua tasa-arvosta ja it-
senä olemisen tärkeydestä, 
aktivoida nuoria käymään ra-
kentavaa, tietoon ja faktoihin 
perustuvaa keskustelua, kuul-
la ja kerätä nuorten ajatuk-
sia, tukea nuoria kasvamaan 
aktiivisiksi kansalaisiksi sekä 
lisätä opettajien valmiuk-
sia koulussa käytävälle tasa-
arvokeskustelulle, kuvailee 
ISOT-hankkeen koordinaat-
tori Janina Ahlfors lehdistö-
tiedotteessa.

”Meidän kaikkien ei 
pidä olla feministejä”

Helsingin PerusNai-
set ilmoitti jo viime viikol-
la vastustavansa ideologisen 

feminismin levittämistä kou-
lulaisille.

 - Feminismi aatteena on jo 
pitkään tähdännyt tasa-arvon 
sijaan positiiviseen diskri-
minaatioon, jossa vähemmis-
tön ja enemmistön edustajia 
on sallittua kohdella eri ta-
voin. Etenkään peruskouluun 
ei tällaista arvomaailmaa 
kuulu viedä. Meidän kaikkien 
ei pidä olla feministejä, eikä 
niin tule oppilaille myöskään 
väittää, PerusNaiset Helsin-
ki ry:n puheenjohtaja Mari 
Rantanen linjaa. 

Yleisessä tiedossa on Perus-
suomalaisten puheenjohtajan 
Timo Soinin kriittinen suh-
tautuminen feminismiin.

- Sukupuolen mukaan ei 
saa erioikeuksia, eikä sen pe-
rusteella sorreta. Onko pe-
russuomalaiset feministinen 
puolue? Ei ole, eikä siitä tule, 
Soini kirjoitti kesäkuussa plo-
kissaan. 

 
Feminismi pyrkii 
murtamaan 
sukupuolirooleja

Feminismi voidaankin näh-
dä aatesuuntauksena, joka 
pyrkii kohentamaan naisten 
asemaa yhteiskunnassa sekä 
murtamaan ja muokkaamaan 
perinteisinä pidettyjä mie-
hen ja naisen sukupuoliroo-
leja. Feminismiin kuuluu eri-
laisia, jopa varsin radikaaleja 
suuntauksia. 

Myös naistutkimus on jos-
kus voitu katsoa feminismiin 
kuuluvaksi. Yhteistä kaikil-
le feministisille koulukunnil-
le on miesten ja naisten ta-
sa-arvon tavoittelu, joskin 
feminismi pyrkii tällaiseen ta-
voitteeseen erityisesti naisen 
aseman edistämisellä. 

Feminismiä voidaan pitää 

Aivopesua 
vai tasa-arvon 
edistämistä?

myös poliittisena ideologiana. 
Tämän vuoksi opetus- ja kult-
tuuriministeriön kirjahanke 
on herättänyt vastareaktioi-
ta. Historian ja yhteiskunta-
opin opettaja Juho Mäenpää 
kirjoitti 1.12. Helsingin Sano-
mien mielipidepalstalla, ettei 
aio jakaa feminismikirjaa op-
pilailleen. 

- En ryhdy feministisen aja-
tushautomo Hatun enkä min-
kään muunkaan kiistanalaisia 
ideologioita propagoivien ta-
hojen mainoshenkilöksi.

”Törkeä yritys 
aivopestä nuoria”

Feminismikirjaan liittyvän 
ISOT-hankkeen taustalla toi-
mii myös feministinen ajatus-
hautomo Hattu, johon kuulu-
vat ex-kansanedustaja Rosa 
Meriläinen, tutkija Saa-
ra Särmä sekä toimittaja Jo-
hanna Vehkoo. 

Opetus- ja kulttuuriministe-
riön Facebook-sivulla monet 
kansalaiset arvostelevat femi-
nismikirjan jakamista koulu-
laisille. 

- Törkeä yritys aivopes-
tä nuoria ihmisiä. Onko Suo-
messa enää ajattelun va-
pautta? eräs keskustelija 
kirjoittaa. 

Opetus- ja kulttuuriministe-
riön vastauskommenteista vä-
littyy viesti, että feminismi-
kirja nähdään osana koulujen 
opetussuunnitelman perus-
teita (OPS) ja siten osana pe-

Kohua herättänyt 
feminismikirja

rusopetukseen kuuluvaa tasa-
arvotyötä.

 
Liike ei voi omia 
tasa-arvotyötä

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja, kasvatustie-
teen maisteri ja erityisopetta-
ja Laura Huhtasaari näkee 
feminismin vain yhtenä aa-
tesuuntauksena muiden jou-
kossa. Huhtasaaren mukaan 
feminismi sinänsä ei vastaa 
mihinkään olemassa olevaan 
ongelmaan. 

- Suomalaisessa koulussa ei 
nähdäkseni ole minkäänlais-
ta tasa-arvokuilua tyttöjen ja 
poikien välillä. Päinvastoin: 
meillähän esimerkiksi tyttö-
jen oppimistulokset ovat tosi 

hyviä, Huhtasaari sanoo.
Suomalaiset tytöt ja pojat 

ovatkin menestyneet hyvin 
viime vuosina kansainvälises-
sä PISA-tutkimuksessa, joka 
mittaa koululaisten oppimis-
tuloksia. 

Tasa-arvon tarjoaminen eri-
tyisesti feminismin viiteke-
hyksessä on Huhtasaaren 
mielestä ongelmallista.

- Feministinen liike ei voi 
omia tasa-arvotyötä itselleen 
- ikään kuin oman sateenvar-
jonsa alle. Tasa-arvoa voidaan 
edistää myös toisenlaisis-
ta lähtökohdista. Feministeil-
tä monesti unohtuu se, että 
miehilläkin on tasa-arvo-on-
gelmia. Tämän vuoksi en näe 
tarpeelliseksi positiiviseen 
erityiskohteluun tähtääviä 

Koululaisille jaettavan kirjan on kirjoittanut Nigeriassa 
syntynyt Chimamanda Ngozi Adichien. 
Kansikuva: Otava/Kirsi Salovaara.

Yksi opettaja jo 
kieltäytynyt jakamasta 
kirjaa
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Samaan aikaan, kun Helsingin kaupunki käytti viime vuonna yli mil-
joona euroa eri uskontojen opetukseen, joutuivat vanhemmat taiste-
lemaan vammaisen poikansa koulukyydistä.

Vammaiselle pojalle koulukyyti 
kolmen vuoden taistelun jälkeen

HELSINKILÄINEN Paunion 
perhe on huojentunut ope-
tusvirastolta saamansa tuo-
reen päätöksen vuoksi, jossa 
on lopulta myönnetty per-
heen pojalle oikeus koulu-
kuljetukseen invataksilla. Ala-
asteella opiskeleva poika on 
vaikeasti liikuntavammainen, 
ja päivittäinen koulumatka 
edellyttää invataksin käyttä-
mistä.

– Lapsellamme on ollut in-
vataksin tarve ensimmäisestä 
luokasta lähtien. Kuljettami-
nen yhteistaksissa on käy-
tännössä mahdotonta, koska 
hän ei ole päässyt kiipeä-
mään taksiin. Olemme nyt 
tyytyväisiä, mutta asian rat-
keamiseen kulunut aika on 
tuntunut turhauttavalta, ker-
too pojan äiti Tuija Paunio.

Koulukuljetuksen järjesty-
misen käytännön ongelmat 
alkoivat jo vuoden 2013 ta-
pahtumista, kun poika vaih-
toi hänelle ensin osoitetusta 
koulusta opiskelemaan toi-
seen kouluun.

Liikuntaesteet 
johtivat ongelmiin

Koulunvaihtamisen taustal-
la olivat useat käytännön vai-
keudet. Esimerkiksi koulua ei 
ollut muokattu liikuntaestei-
sen oppilaan käytettäväksi, 
joten jo koulussa liikkuminen 
oli hankalaa.

– Pojallamme oli vaikeaa so-
peutua, koska koulunkäyn-
tiin liittyvät järjestelyt eivät 
lähteneet sujumaan toivotul-
la tavalla. Hänen oli ylipää-
tään hankalaa opiskella ja 
liikkua päivittäin rakennuk-
sessa, jota ei ole suunniteltu 
liikuntavammaiselle. Koulus-
sa hänellä piti olla tukenaan 
myös avustaja, joka ei kui-
tenkaan aina päässyt paikal-
le. Kouluympäristö oli myös 
erittäin vilkas ja siellä esiintyi 
koulukiusaamista, Tuija Pau-
nio kertoo.

Koulunkäynnin päivittäiset 
ongelmat saivat lopulta po-
jan itsensä turhautumaan. 
Syksyllä 2013 hän lähti kes-
ken koulupäivän karkumat-
kalle.

– Hän karkasi ilman ulko-
vaatteita ja kenkiä kylmään 
syysaamuun. Perussairauten-
sa vuoksi tilanne olisi saat-
tanut olla hänelle jopa hen-
genvaarallinen. Tuolloin 
poikamme ei ollut vielä pyö-
rätuolissa. Vanhempina me 
jouduimme lopulta ottamaan 
lapsemme pois vanhasta 
koulusta vaikean koulupelon 
ja turvattomuuden tunteen 
vuoksi.

toimia feminismin nimissä, 
vaikka sitä näennäisesti kut-
suttaisiinkin tasa-arvoksi. 

Huhtasaari ei sinänsä vas-
tusta kohuttua feminismi-
kirjaa.

- Ei pidä pelätä erilaisten 
ideoiden esittämistä. Vapaas-
sa yhteiskunnassa aatteita ja 
ajatuksia täytyy tietysti saa-
da esittää, jotta niitä voidaan 
arvioida. Vastapainoksi kou-
lulaisille voitaisiin kuitenkin 
antaa myös toisenlaisia kirjo-
ja. Voisimmeko esimerkiksi 
ajatella, että koululaisille tar-
jottaisiin kirja, joka kannus-
taa isänmaallisuuteen? Huh-
tasaari kysyy. 

 
Taustavaikuttaja 
näkee kirjan tasa-
arvon edistäjänä

Meidän kaikkien pitäisi olla 
feministejä -kirjahankkeen 
taustalla vaikuttavan Kult-
tuurikeskus PiiPoon toimin-
nanjohtaja Pilvi Kuitu sa-
noo, että kirjahankkeesta 
vastaa kyseiseen tarkoituk-
seen avustusta ministeriöltä 
hakenut ja saanut kulttuuri-
keskuksen kannatusyhdistys. 
Kirjan hankkimiseen ei kui-
tenkaan käytetä ministeriön 
varoja, vaan kirjan hankinta-
kuluihin on myöntänyt avus-
tuksen Otavan kirjasäätiö.

Kuidun mukaan kulttuuri-
keskus valitsi kyseisen femi-
nismikirjan kouluihin jaetta-

vaksi Jyväskylän yliopistossa 
toimivien yhteistyökumppa-
niensa kanssa. PiiPoon jou-
koissa kirja halutaan nähdä 
tasa-arvon edistämisen väli-
neenä. 
Feminismin lähtökohta on 
yleensä edistää erityises-
ti naisen asemaa. Miten ta-
sa-arvoon päästään, jos ta-
voitteeksi otetaan edistää 
vain toisen sukupuolen asi-
aa?

- Kirjassa määritellään fe-
minismi niin, että se on tasa-
arvoliike. Ajatellaan että on 
yhteiskunta, jossa sekä nai-
set että miehet ovat tasa-ar-
voisia.
Voitko mainita, mitä sel-
laisia etuoikeuksia miehel-
lä on suomalaisessa yhteis-
kunnassa, jota naisella taas 
ei ole?

- Tosiasia on, että naisen 
euro on yhä 84 senttiä, eli 
naiset saavat työstään vä-
hemmän palkkaa kuin mie-
het.
Työstä korvauksena mak-
settu palkka on kuitenkin 
yleensä sopimusvapauden 
piirissä oleva asia eikä ke-
nellekään voida maksaa vä-
hemmän vain sillä perus-
teella että hän on nainen.

- Tilastollisesti katsottu-
na naiset kuitenkin ansaitse-
vat miehiä vähemmän, Kui-
tu vastaa.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Uuteen kouluun ei 
myönnetty kuljetusta

Pojalle järjestyi opiskelupaik-
ka toisesta koulusta, jonka reh-
tori lupasi ottaa pojan kou-
luun.

– Soittelin eri viranomaisille. 
En heti saanut vastausta, voi-
ko koulua vaihtaa, koska po-
jallamme oli erityisopetuksen 
tarve. Olimme kuitenkin pak-
kotilanteessa, emmekä mis-
sään olosuhteissa olisi voineet 
viedä lastamme vanhaan kou-
luun, eikä hän sinne olisi suos-
tunut edes menemään.

Uudessa koulussa pojalle 
kuitenkin järjestyi hänen tar-
vitsemaansa tukiopetusta ja 
muutenkin koulunkäynti su-
jui hyvin. Paunion perheen on-
gelmat alkoivat, kun pojalle 
ei myönnetty koulukuljetusta 
uuteen kouluun.

– Helsingin kaupungin ope-
tuspäällikkö ei suostunut tä-
hän, koska kyseessä ei ollut 
poikamme lähikoulu. Pyysim-
me opetuspäälliköltä kahteen 
otteeseen kirjallisesti ensin ko-
din ja koulun yhteistyön kariu-
tumiseen ja sitten koulupel-
koon vedoten, että poikamme 
saisi koulukuljetuksen. Saim-
me kuitenkin vastauksen kir-
jeellä, jossa korostettiin, et-
tei kirje ole valituskelpoinen 
päätös.

Vanhemmat kustansivat 
itse koulukuljetuksen

Paunion perheen riitely eri 
hallintoviranomaisten kanssa 
alkoi syksyllä 2013. Poikansa 
koulukuljetuksen Pauniot ovat 
maksaneet itse.

– Tänä aikana teimme yhden 
laillisuusvalvontaan liittyvän 
kantelun, jonka myötä saimme 
lopulta koulukuljetusasiassa 
valituskelpoisen päätöksen.

Vuonna 2015 Pauniot muun 
muassa saivat Etelä-Suomen 
aluehallintovirastosta (AVI) 
kielteisen päätöksen vaati-
mukseen, joka koski koulukul-

jetuksen epäämiseen tehtyä 
päätöstä. Vanhemmat valitti-
vat vielä hallinto-oikeuteen, 
joka myös teki asiassa kieltei-
sen päätöksen, joten asian kä-
sittely pysähtyi. Useiden vali-
tusmenettelyiden yhteydessä 
vanhemmat olivat useita ker-
toja anoneet pojalle koulukul-
jetusta Helsingin opetusviras-
tosta.

– Teknisenä perusteena kou-
lukuljetuksen myöntämisen 
epäämiselle oli kaupungin oh-
jeistukseen liittyvä vaatimus, 
jonka mukaan poikamme kou-
lupelosta olisi pitänyt toimit-
taa lääkärintodistus. Tämä vaa-
timus ei kuitenkaan tuntunut 
järkevältä, koska uudessa kou-
lussa pojallamme ei ole ollut 
ongelmia, Paunio sanoo.

Viranomaistoiminnan 
jäykkyys ihmetyttää

Opetusviraston äskettäin lä-
hettämä päätös koulukuljetuk-
sen järjestämisestä helpottaa 
perheen arkea. Pauniot ovat 
tyytyväisiä, että heidän poi-
kansa koulukuljetuksen tarve 
on vihdoin tunnustettu viran-
omaistasolla.

– Poikamme pärjää ja viihtyy 
hyvin uudessa koulussa, mut-
ta päästäkseen sinne hän tulee 
tarvitsemaan invataksikulje-
tusta nyt ja myös lähitulevai-
suudessa.

Paunio ihmettelee koulukyy-
tikuljetuksen järjestämiseen 
kulunutta aikaa sekä jäykkää 
viranomaistoimintaa.

– Lapsia koskevissa asiois-
sa viranomaispäätökset tulee 
tehdä lapsen edun näkökul-
masta. Koska tämä poikam-
me uusi koulu myös sijaitsee 
lähempänä kotia kuin vanha 
koulu, ei koulukyydin hyväksy-
minen tähän uuteen kouluun 
olisi edes tuonut Helsingin 
kaupungille yhtään lisäkustan-
nuksia.

TEKSTI ILKKA JANHUNEN
      KUVA LEHTIKUVA
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Sodankylästä löytyy Tiina Sarsteen ja Pekka 
Kaukkon ekologisesti kestävä talo, joka elää 
sopusoinnussa ympäristönsä kanssa. 
RAKENNUSTEN ja raken-
tamisen energian kulutus ai-
heuttaa yli kolmanneksen 
Suomen kasvihuonekaasu-
päästöistä. Rakennusmateri-
aaleja valitsemalla harkitus-
ti ja kierrättämällä saadaan 
säästöjä hiilijalanjälkeen 
useita kymmeniä prosentteja.

Oulusta joitakin vuosia sit-
ten Sodankylään muutta-
nut pariskunta Tiina Sars-
te ja Pekka Kaukko päättivät 
omalta osaltaan vaikuttaa lo-
marakentamisen suhteen jät-
tämäänsä hiilijalanjälkeen. 
Sarste ja Kaukko halusivat ra-
kentaa huvilan, missä yhdis-
tyy ekologisuus, kierrättämi-
nen ja esteettisyys.

Puut kaadettiin 
yhteismetsästä

Rakennusyrittäjänä kym-
menen vuotta toiminut Kauk-
ko kertoo, että hänen ehdot-
tomana hirsialan esikuvana 
ja rakennuksen tarkastaja-
na toimi hänen isänsä Jaak-
ko Kaukko.

- Hirsihuvila rakennet-
tiin perinteitä vaalien yli 200 
vuotta vanhoista puista. Puut 
kaadettiin Posion yhteismet-
sästä ja niistä saatu materiaali 
käytettiin kokonaisuudessaan 
hyödyksi sisäkatossa näkyvää 
tuppilautaa ja sisustuskalus-
teita myöten. 

- Huvilan lämmityksestä 
vastaa maalämpöpumppu ja 
lämmön talteenotosta pyö-
rivärumpuinen Pingvin IV 
-kone, jonka hyötysuhde on 
yli 90 %. IV-kone ja ILP ta-
kaavat suodattimillaan hyvän 
sisäilman laadun, jonka kos-
teustasapainosta huolehti-

vat massiivihirsiseinät. Katon 
eristyksestä vastaa ekovilla 
ja lattialaattojen alla styroxit. 
Huoneeseen lämpöä hohtaa 
lisäksi luonnonkivestä raken-
nettu varaava takka, Kaukko 
kertoo.

Oleskelutilat 
auringon puolelle

Kaukko sanoo, että he ovat 
ottaneet ekologisuuden huo-
mioon kaikessa rakentami-
sessa.

- Kosteat tilat on eristet-
ty tuulettuvalla ilmaraol-
la muusta rakenteesta ja väli-
seinässä äänieristeenä toimii 
muun muassa hiekka. Ener-
gian säästämiseksi oleskelu-
tilat on sijoitettu käytännölli-
sesti auringon puolelle, joten 
kevättalvella aurinko säästää 
valaistuksessa ja lämmityk-
sestä huolehtii paksuihin hir-
siseiniin varastoitunut lämpö. 

- Kesällä liikaa lämpenemis-
tä estetään pitkien räystäiden 
ja markiisien avulla. Vähem-
män lämpöä tarvitsevat tilat, 
kuten vaate- ja makuuhuo-
neet on sijoitettu talon poh-
joispuolelle. Ekologisuutta li-
säävät myös lyhyet matkat 
lomakeskukseen sekä täysin 
luonnonmukainen ympäristö 
ilman asfalttia, hän tiivistää.

Kierrättämisen 
mahdollisuus

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Martti Mölsä sa-
noo, että ekologisesti kestävä 
talo elää sopusoinnussa ym-
päristönsä kanssa. 

- Ekologisesti suunniteltu 
rakennus säästää energiaa ja 

Hirsihuvila yli 200 vuotta
vanhoista puista

luonnonvaroja niin rakennus- 
kuin käyttövaiheessa. Raken-
nus on rakennettu mahdolli-
simman pitkälti uusiutuvista 
luonnonmateriaaleista, jot-
ka ovat peräisin läheltä, joi-
den tuottamiseen on tarvittu 
vähän energiaa ja jotka voi-
daan palauttaa takaisin luon-
non kiertokulkuun tai kier-
rättää, mikäli rakennusta ei 
enää tarvita. 

- Omakotitalojen lisäk-
si myös kerros- ja rivitaloja 
sekä julkisia rakennuksia voi-
daan rakentaa ekologisesti, 
Mölsä sanoo.

Mölsä mukaan ainakin suu-
rimmissa kaupungeissa toi-
mii rakennusosien kierrätyk-
seen erikoistuneita yrityksiä 
ja kierrätyskeskuksia. 

- Käytettyjen tavaroiden 
myyntiin erikoistuneet leh-
det sekä internet ovat hyviä 

kanavia rakennusmateriaa-
lien kierrättämiseen. Lisäksi 
varaosapankit, korjausraken-
tamiskeskukset, maakunta-
museot, ympäristökeskukset 
ja kuntien ympäristöviran-
omaiset välittävät tai aina-
kin osaavat neuvoa kierrätys-
materiaalikysymyksissä, hän 
painottaa.

Energiatehokkuus-
vaatimukset tuovat 
suuria haasteita

Rakennusmestarina ja yrit-
täjänä ennen kansanedusta-
juutta toiminut Mölsä jatkaa, 
että monia rakennusmateri-
aaleja ja -kalusteita voidaan 

Luonnonkivistä muurattu varaava takka. 
Kuva: Anette Stråhlman 

Kierrättäminen entistä 
suositumpaa

HALLITUS aikoo harventaa ajo-
neuvojen katsastusväliä. Liikenne-
valiokunnan puheenjohtaja, pe-
russuomalaisten kansanedustaja 
Ari Jalonen pitää esitystä tervetul-
leena.

- Autojen tekniikka on kehitty-
nyt. Se mahdollistaa, että keven-
netään yhteiskunnan ja autoilijoi-
den kustannuksia. Samalla pitää 
kuitenkin muistaa, että turvalli-

suus täytyy pitää kirkkaana mie-
lessä tärkeimpänä asiana, Jalonen 
korostaa.

- Tämä liittyy hallituksen aja-
maan normien purkuun, jota teh-
dään monella tavalla ihmisten ar-
jen helpottamiseksi. Normissa on 
keventämisen varaa siksikin, että 
Suomi on tarkistanut ajoneuvoja 
tähän saakka tiukemmin kuin mitä 
EU direktiiveissään vaatii.

Esityksen mukaan henkilö- tai 
pakettiauto katsastettaisiin ensim-
mäisen kerran vasta neljän vuo-
den jälkeen. Sen jälkeen se katsas-
tettaisiin kahden vuoden välein, 
kunnes auto täyttää 10 vuotta. 
Sen jälkeen se katsastettaisiin vuo-
den välein, kuten tähänkin saakka. 
Moottoripyöriä ei esityksen mu-
kaan tarvitse katsastaa, kuten ei 
tähänkään asti.

Auton katsastusväli harvenee

”Ekologisesti 
suunniteltu

rakennus säästää 
energiaa ja luon-

nonvaroja niin 
rakennus- kuin

käyttövaiheessa.”

Pekka Kaukon ja Tiina Sarsteen 
omistama hirsihuvila Levillä 
on rakennettu kestävä kehitys 
huomioon ottaen.
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kierrättää ja hyödyntää hel-
posti. Näitä ovat esimerkiksi 
ikkunat, ovet, tulisijat, helat 
sekä kylpyhuone- ja keittiö-
kalusteet.

- Ekologisiin valintoihim-
me vaikuttavat myös jatkuvat 
muutokset EU:n eri direktii-
veissä, joilla muutetaan ja oh-
jataan käyttäytymistämme. 
Tulevaisuudessa uusien raa-
ka-aineiden niukkuus tulee 
vaikuttamaan voimakkaasti 
rakentamiseen, Mölsä tietää.

- Energiatehokkuusvaa-
timukset tuovat tullessaan 

Puu on materiaalina kestävyyden lisäksi kaunista.

Pekka Kaukon sahaama ja veistämä ekologiaa huokuva 
kuninkaantuoli. Tuolista voi laskea puun kaikki 264 vuosi-
rengasta.

Rakennusyrittäjä Pekka 
Kaukko arvostaa luontoa ja 
ekologista ajattelua.

seen. Valistamalla lapsia ja 
omaksumalla itse erilaisia 
ekologisia ratkaisuja meillä 
kaikilla on mahdollisuus vä-
hentää kotitalouksien hiili-
jalanjälkiä. Jokainen henki-
lö voi tehdä oman valintansa 
energiankulutuksen vähentä-
misessä aivan pienillä teoilla.

Kylmäsäilytyslaitteiden ja 
pesukoneiden sähkönkulu-
tuksessa säästää valitsemalla 
energiatehokkaita ja käyttö-
tarpeeseen sopivia laittei-
ta. Luonnonvaloa kannattaa 
hyödyntää kaikessa ja valoja 
käyttäessä ledien ja energian-
säästölamppujen käyttöikä 
on jopa 6-50 kertaa pidempi 
kuin hehkulampun. 

PERUSSUOMALAISTEN ajatus-
paja Suomen Perusta on jul-
kaissut kirjan ME - ajatuksia 
perussuomalaisuudesta, joka pu-
reutuu perussuomalaisuuden 
arvoihin ja ytimeen.

- Mitä paljon puhuttu populis-
mi tarkoittaa? Perussuomalais-

ten viime vuosina tapahtunut 
nousu merkittäväksi poliittisek-
si voimaksi on nostanut kysy-
myksen ajankohtaiseksi meillä 
Suomessakin. Perussuomalaista 
kansanliikettä on kuitenkin pit-
kälti määritelty enemmän liik-
keen ulkopuolelta kuin sen si-

sältä, kirjassa todetaan.
Teoksessa ME – ajatuksia pe-

russuomalaisuudesta joukko 
puolueessa toimivia kirjoittajia 
pohtii perussuomalaisen kan-
sanliikkeen arvoja, tavoitteita ja 
olemusta - mitä perussuomalai-
suus on.

Suomen Perusta:

17

myös suuria haasteita mate-
riaalien puhtaudelle samalla 
kun home- ja kosteusongel-
mat lisääntyvät, ellei säädök-
siä esimerkiksi ilmanvaih-
don suhteen korjata oikeaan 
suuntaan. Tällä tarkoitan ny-
kyistä ilmanvaihdon suunnit-
telua, jolla ilmanvaihto suun-
nitellaan huoneilman osalta 
alipaineiseksi. Nämä säädök-
set vaativat Suomen olosuh-
teisiin muutosta.

Ekologisuus arjen 
askareissa

Rakennusten energiankäyt-
tö keskittyy lämmitykseen, 
sähkölaitteisiin ja valaistuk-

Vettä voi jokainen sääs-
tää, vaikka lämpimässä suih-
kussa rentoutuminen onkin 
mukavaa. Jopa 30 prosent-
tia rakennuksen vuotuises-
ta lämmitysenergian kulu-
tuksesta menee käyttöveden 
lämmitykseen.

Sekajätteen määrään 
voi vaikuttaa

 
Jokainen suomalainen tuot-

taa sekajätettä keskimää-
rin noin 300 kiloa vuodessa. 
Kilo sekajätettä kaatopaikal-
la merkitsee noin puolta kiloa 
metaania, mikä on puolestaan 
ihmisen maailmanlaajuisesti 
tuottamista ilmastoa lämmit-
tävistä kasvihuonekaasuista 
toiseksi tärkein heti hiilidiok-
sidin jälkeen.

Suomessa tuhlataan ruokaa 

vuosittain noin 400 miljoo-
naa kiloa, joten se jo roskiin 
heitettynä on 500 miljoonaa 
euroa. Jätteenä pilaantunut 
ruoka voi aiheuttaa maape-
rän, veden ja ilman pilaantu-
mista sekä aiheuttaa vakavia-
kin terveyshaittoja. 

Jätteiden ympäristövaiku-
tusten vähentämisessä ensi-
sijainen tavoite onkin ehkäis-
tä jätteen syntyä ja sen ohella 
jokainen valitsee oman hiili-
jalanjälkensä kierrättämällä 
ja hyötykäyttämällä eri tuot-
teita. 

(Lähde: Motiva Oy)

TEKSTI: 
      MINNA KORVA-PERÄMÄKI 
      KUVAT: PEKKA KAUKKO JA 
      JUHA OLLONBERG 

- Tulevaisuudes-
sa uusien raaka-
aineiden niukkuus 
tulee vaikuttamaan 
voimakkaasti ra-
kentamiseen, kan-
sanedustaja Martti 
Mölsä tietää.

Perussuomalaisuuden jäljillä



P e r u s s u o m a l a i n e n  1 2 / 2 0 1 6  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i18

R
I

S
T

I
K

K
O

S
U

D
O

K
U

E
D

E
L

L
IS

E
N

 R
IS

T
IK

O
N

 R
A

T
K

A
IS

U

3 9 5 1

1 7 9 5

7 8 3

5 1

3 5 2

3 2 7 1

9 3 2

5 9 8

2 8 4 7
© Bulls

9 3 6 2 4

2 3 6 1

1 4 2

5 7 9 8 2 6 3

3 8 7 4 2

4

4 9 5 3 2

6 8 1 7 9
© Bulls



19

A
R

K
I-

M
U

K
U

L
A

H
A

R
A

L
D

 H
IR

M
U

IN
E

N

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 aineisto-

päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 

otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 

säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Perussuomalainen 1/17 
ilmestyy 27.1.2017
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 17.1.2017 

Lue kiinnostavimmat aiheet myös 
perussuomalaisten verkkosivuilta

www.suomenuutiset.fi

Tule 
kuntavaali-
ehdokkaaksi! Perussuomalaisten 

puoluetoimisto 
on suljettu 

22.12.2016 – 8.1.1017.

Toivotamme 
kaikille hyvää joulua 

ja onnellista 
uutta vuotta!

Perussuomalaisten 
riveistä nousi edelli-
sissä kuntavaaleissa 
1 195 valtuutettua. 
Tulos oli huikea, mutta 
tulevissa kuntavaaleis-
sa laitetaan tulos vielä 
roimasti paremmaksi.
Seuraavat kuntavaalit 
järjestetään vuoden 
2017 keväällä. Voit 
ilmoittaa kiinnostuk-
sestasi jo nyt.

Tule mukaan: 

www.perus-
suomalaiset.fi



KUVA / FOTO: VESA LINDQVIST / EDUSKUNTA


