
1/
2

0
18



2 P e r u s s u o m a l a i n e n  1 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

NÄYTTÄISI olevan presidentinvaalit tu-
lossa. Jos olet kummastellut ehdokkai-
den epäsuhtaista kohtelua mediassa, tästä 
tekstistä saattaa olla sinulle apua.
 
VIIME vuoden lopulla kuulimme, kuinka 
kutistuvalevikkinen Helsingin maakunta-
lehti päätti salaisten papereiden julkaisun 
ryydittämänä vauhdittaa kehnonlaisesti 
sujuvaa irtonumeromyyntiään. Presiden-
tin kanslia puuttui asiaan näyttävästi.
 
SOSIONOMI Timo Hennala esitti ESS:n 
mielipidekirjoituksessa (31.12.2017) mie-
lenkiintoisia mielipiteitä salaisiksi leimat-
tujen papereiden ilmaantumisesta jul-
kisuuteen juuri sopivasti. Tapahtunut ei 
Hennalan mukaan ollut sattumaa. Ilmiö 
on toistunut jo Kekkosen ajoilta saakka 
sopivasti ennen uudelleenvalintaa.

TIMO Hennala jatkaa: ”Ilmeisesti tuki-
miesten piirissä Niinistön valintaa ei pi-
detä joko itsestäänselvyytenä tai ainakin 
nöyryyttävä toinen vaalikierros halutaan 
välttää.” Hennalan mukaan tulemme huo-
maamaan, että salaisten papereiden vuo-
tajaa tuskin löydetään ja Helsingin Sano-
mat tullee selviämään puhtain paperein. 
Näin siitä syystä, että HS on osa suoma-
laista hallintokoneistoa, mikä Hennalan 
mukaan on valitettavaa puolueettoman ja 
vapaan lehdistön näkökulmasta. 

HENNALA väittää myös, että Sauli Nii-
nistö toimi huonosti PS:n Jyväskylän ta-
pahtumia seuranneessa tapahtumaket-
jussa kesäkuussa. Niinistön olisi pitänyt 
hajottaa Suomen hallitus ja harkita uu-
sia vaaleja. Hennalan kirjoituksen lop-
pukaneetti on, että ”Perussuomalaisten 
hajottaminen muistutti enemmän etelä-
amerikkalaista diktatuuria kaikkine ta-
kakonttiepisodeineen ja u-käännöksineen 
kuin pohjoismaista demokratiaa.”

OTETAAN muutama lisäesimerkki.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄ Matti 
Nissinen rikkoo virkavelvollisuuttaan ja 
kuittaa tuomion korkeimmasta oikeudes-
ta. Hänen selityksensä asialle kulki tämän-
tyyppisiä polkuja: ”En tajunnut, että vero-
eurojen pumppaamisessa broidin firmaan 
voisi olla esteellisyysongelmia”. Noh, Nissi-
nen jatkaa toimessaan kuin mitään ei oli-
si tapahtunut. 

Kun Nissinen oli joitain vuosia takaperin 
setvimässä silloisen pääministeri Matti 
Vanhasen (kesk.) Nuorisosäätiö-pulivei-
vausta, päädyttiin vähemmän yllättäen sa-
mankaltaiseen lopputulemaan. Vanhasen 
esteellisyys todettiin, mutta koska täkäläi-
sessä järjestelmässä poliitikot voivat itse 
päättää omasta syyttömyydestään perus-
tuslakivaliokunta-nimisen härvelin avulla, 
ei Matilla ollut hätiä mitiä! ”En tajunnut, 
etten voi ottaa vaalitukea keskustalaiselta 
lafkalta, jolle olen lapioinut kasapäin mil-
joonia veroeuroja”, meni läpi kuin häkä.

 
HILLOPURKIN äärellä kirkas valo so-
kaisee.

 
SUOMEN ja muidenkin maiden poliitti-
sissa järjestelmissä vaikuttaa olevan viko-
ja. Miksi julkisia rahoja kahmineita kor-
keita poliitikkoja tai virkamiehiä ei viskata 

pihalle? Miksei vikoja korjata? Ehkä siksi, 
koska ne ovat vikoja vain tavallisen kansa-
laisen näkökulmasta. Poliitikkojen näkö-
kulmasta asioiden halutaan olevan juu-
ri näin.
 
KAIKKEIN pahinta vallankäyttöä on kas-
voton valta, on perussuomalaisten piiristä 
usein muistutettu. Eikä turhaan. Moniin 
päätöksiin sisältyy piilotettu kaksoisfunk-
tio – lakien ääneen sanotun tarkoituksen 
lisäksi on jatkuvasti käynnissä rinnakkais-
prosessi: vallan rakenteiden lujittaminen. 
Esimerkkeinä vaikkapa maakuntauudistus 
tai maikkarille syydettävät miljoonatuet.

 
ANNA poliittiselle järjestelmälle aikaa 
sata vuotta, niin se rakentaa suojakseen 
näkymättömän linnoituksen, jonka muu-
reja on äärimmäisen vaikea murtaa. Aivan 
kuten vanhat linnat kasattiin tiili kerral-
laan, nykyisten vallanpitäjien suojamuurit 
rakennetaan yksi poliittinen päätös kerral-
laan. Muurin suojissa astelevat kahdenlai-
sen vallan edustajat - poliittinen valta sekä 
mediavalta. Ne sietävät toisiaan, koska 
kohtalonyhteys takaa niille huikean ase-
man. Molemmat hamuavat itselleen lisää 
valtaa, jos siihen pystyvät. Vallanpitäjien 
nimet vaihtuvat, mutta asetelma säilyy.
 
MOLEMMAT puolustautuvat raivok-
kaasti haastajia vastaan, usein yhdessä. Ai-
van samalla tavalla kuin poliitikot puolus-
tautuvat verisesti uusia haastajia vastaan, 
perinteinen media hyökkää jokaisen 
kimppuun, joka haastaa sen vuosisataisen 
oikeuden päättää yksin siitä, mistä asioista 
keskustellaan ja mistä vaietaan.
 
POLIITTISEN järjestelmän ja vapaan 
median pitäisi kaiken järjen mukaan ar-
vostaa kansalaismielipidettä ja kansalais-
ten oikeutta vapaaseen ilmaisuun. On il-
meistä, ettei näin ole. Media suhtautuu 
kansalaismielipiteeseen mustasukkaisella 
vihamielisyydellä ja projisoi siihen oman 
raivonsa. ”Miksi vihaatte”, media on kysy-
vinään.
 
POLIITTINEN valta tarkoittaa rahaa. 
Samoin mediavalta. Miksi kukaan antai-
si hallussaan olevia suunnattomia omai-
suuksia pois?
 
ERITYISEN rajusti perinteinen media 
käy niiden kimppuun, jotka ovat nousseet 
ilman sen hyväksyntää ja ohjailua. Ja vas-
taavasti ”oman piirin väelle” sallitaan lä-
hes mitä tahansa.
 
TÄTÄ taustaa vasten on ymmärrettävää, 
että presidentinvaaleissa viitsitä enää pa-
halla muistella Vanhasen rimpuilua vaa-
lirahakohun aikaan. Mitäs tekemistä 
vanhoilla kupruilla olisi arvojohtajaa va-
littaessa? Tai pohtia Saulin kanssa pidem-
pään sitä, kuinka poskettoman kalliiksi 
euroon liittyminen on meille suomalaisil-
le tullut.
 
SUOMESSA jatkuvasti hoettu mantra 
maailman vapaimmasta lehdistöstä on va-
litettavasti lumetta. Suomalainen media ei 
ole vapaa, sillä se on kytkenyt itsensä kiin-
ni siihen järjestelmään, jota sen pitäisi val-
voa. Tulos on nähtävissämme joka ikinen 
päivä. 

Omaa väkeä

PERUSSUOMALAISTEN presi-
denttiehdokas Laura Huhtasaari 
puhui Ylen tentin yhteydessä pitä-
mässään puheessa 90-luvun pank-
kikriisin raskaista virheistä. Hän 
esitti asiantuntijoista, pankkikrii-
sin kohdanneista ihmisistä ja hei-
dän läheisistään koollekutsutta-
vaa totuuskomissiota selvittämään 
valtavaan inhimilliseen kärsimyk-
seen johtanutta tapahtumaketjua. 

Huhtasaari nosti myös puhees-
saaan esiin ilmastotaakanjaon 
epäsuhtaisuuden ja sananvapau-
den merkityksen. Hän myös kan-
nusti suomalaisia hyvään käytök-
seen ja muiden kunnioittamiseen. 

Perussuomalainen-lehti julkai-
see puheen kokonaisuudessaan: 

“Hyvät ystävät, 
rakkaat suomalaiset”

On etuoikeus ja kunnia seis-
tä täällä teidän edessänne ja pi-
tää puhe.

Sananvapaus on keskeinen ih-

misoikeus. On selvää, että kaksi 
älykästä ihmistä ei voi olla kaikes-
ta samaa mieltä.

Toimiva demokratia kestää mo-
niäänisyyttä. Erilaisten mielipi-
teiden hiljentäminen tai vaien-
taminen ei ole koskaan johtanut 
mihinkään hyvään. Ilman julkis-
ta keskustelua et saa ääntäsi kuu-
luviin, et voi ajaa omaa agendaasi 
etkä saa vallanpitäjiä vastuuseen.

Kun vallanpitäjät eivät kestä mo-
niäänisyyttä, alkaa sananvapauden 
rajoittaminen. Luonnollisesti sa-
nanvapautta aletaan rajoittamaan 
siten, että sitä markkinoidaan hy-
vällä. Kuka sitä nyt mitään pahalla 
markkinoisi.

“Itse käyn vaaleja 
puhtain asein”

Otetaan epämääräinen termi, 
kuten vihapuhe. Sitten se politi-
soituu, ja alkaa vihapuhejahti ja 
ilmianto. Perussuomalaisten nuor-
ten puheenjohtaja sai sosiaalisessa 

- Isänmaa on meille kaikille yhteinen. Täällä 
kaikilla pitäisi olla turvallista asua, elää, olla ja 
yrittää. Kansan kahtiajako ja eriarvoistuminen 
on saatava yhteisin ponnistuksin pysäytettyä. 
Vasta sen jälkeen voimme me puhua hyvinvoin-
ti-Suomesta, korostaa perussuomalaisten pre-
sidenttiehdokas Laura Huhtasaari.

”Ilman sananv
ei ole muitaka

Presidenttiehdokas 

Laura Huhtasaari:
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vapautta meillä 
aan vapauksia”

mediassa bannin – sai Facebookissa 
bannin siitä, kun hän sanoi, että ”mies 
ei voi synnyttää”. Tämä ei ilmeisesti 
miellyttänyt kaikkia.

Puolustan sananvapautta, koska 
kannatan demokratiaa. Puolustan sa-
nanvapautta, koska ilman sitä meillä 
ei ole muitakaan vapauksia. Rohkai-
sen kuitenkin kaikkia käyttäytymään 
hyvin, ja kunnioittamaan kanssaih-
misiä niin puheissa kuin teoissa. En 
kannata ihmisten halveksimista tai 
panettelua, enkä kannata väärän to-
distuksen sanomista. Itse käyn näitä 
vaaleja puhtain asein.

“Pankit pesivät kätensä 
vastuistaan”

Uudenvuoden puheessani nostin 
esiin totuuskomission. Haluan, että 
tämä totuuskomissio selvittää 90-lu-
vun pankkikriisin. Totuuskomissiolla 
tarkoitan eri alojen riippumattomista 
asiantuntijoista, omaisista sekä lähei-
sistä koottavaa tutkintaryhmää.

Minulle on kerrottu, että pankit lä-
hes pakottivat yrittäjiä ja kotitalouk-
sia ottamaan valuuttalainaa. Samal-
la ne vakuuttivat asiakkailleen, että se 
on heille edullista ja riskitöntä. Näin 
ei ollut. Kriisin lauettua pankkiirit pe-
sivät kätensä kaikista vastuistaan po-
liittisten päätösten seurauksina. 

On korkea aika selvittää pankkikrii-
siin ja lamaan johtaneet seuraukset ja 
syyt. Nämä henkilöt on saatava vas-
tuuseen ja korvausvelvollisiksi. Salai-

lu ei kuulu suomalaisuuteen. Myös 
lähihistorian arvet on kohdattava re-
hellisesti.

“Meillä on oltava 
oikeus päättää omista 
rajoistamme” 

Päättäjien ydintehtävä on turvalli-
suus. Meidän tulee irtautua maamii-
nat kieltävästä Ottawan sopimuk-
sesta. Maamiinojen kielto heikensi 
puolustustamme.

Epäonnistunut maahanmuuttopoli-
tiikka lisää turvattomuutta. Meillä on 
oltava oikeus päättää omista rajois-
tamme ja siitä, millä ehdoilla Suo-
meen saa asettua asumaan. Muiden 
maiden virheiden tekeminen – Ruot-
si on hyvä esimerkki siitä – Ruotsi ei 
ole Suomen tie. Meidän ei tule toistaa 
Ruotsin virheitä.

Tehdään myös oikeudenmukais-
ta ilmastopolitiikkaa. Muutetaan taa-
kanjakoa. Puolan ja muiden eniten 
saastuttavien maiden on kannettava 
vastuunsa. Kun siirrämme Puolasta 
tai Kiinasta tehtaan Suomeen – se on 
ympäristöteko.

“Presidentin on 
jämäkästi puolustettava 
suomalaisia”

Presidentin on jämäkästi puolustet-
tava suomalaisia ja Suomea sekä suo-
malaista tapakulttuuria ja tasa-arvoa. 
Suomessa kätellään naisia. Myös itse-

YLEN presidentinvaalitentin revolveri-
haastattelussa toimittaja kurmotti pre-
sidenttiehdokas Laura Huhtasaarta sii-
tä, että tämä edistäisi presidenttinä 
Suomen vientiä. Toimittajan mukaan 
moinen tehtävä ei kuulu presidentille 
vaan Team Finlandille.

Eriskummallinen näkemys aiheut-
ti runsaasti jälkipyykkiä. Entistä kum-
mallisemmalle kiemuralle asia saatiin 
Ylen ja Kalevan yhteisessä president-
titentissä, jossa haastattelu alkoi ky-
symyksellä siitä, miten ehdokas presi-
denttinä edistäisi Suomen vientiä.

Kummeksuntaa herätti myös toimit-
tajan kysymys Huhtasaarelle siitä, mik-
si tämä hymyilee niin paljon.

- Ihmiset ovat tulleet minulle sano-
maan, että ensin viedään sananvapa-
us ja nyt viedään hymynvapaus. Minu-

ahan kiellettiin hymyilemästä tuolla 
Ylellä, tai ainakin kysyttiin kovasti, että 
miksi sinä hymyilet, Huhtasaari nau-
rahti tentin jälkeen.

- Sillä logiikalla, mitä toimittaja käyt-
ti, perussuomalaiset eivät saisi iki-
nä hymyillä, vaikka perussuomalais-
ten teemat ovat sellaisia, että jos niitä 
noudatettaisiin, hymy vain lisääntyi-
si Suomessa.

Huhtasaari kommentoi asiaa myös 
kampanjasivujen päiväkirjassaan.

- Tiedoksi toimittajille ja muillekin, 
minä aion jatkossakin olla oma itseni. 
Noudatan niitä käytöstapoja jotka mi-
nulle on kotona opetettu ja jotka ope-
tan omille tyttärilleni ja hymyilen ys-
tävällisesti ihmisiä kohdatessani. Saa 
kelvata tai olla kelpaamatta.

- Hymyillään kun tavataan!

Ylen umpihämärä 
tenttimistyyli hämmästytti

näisyyspäivän vastaanotolla.
Isänmaa on meille kaikille yhteinen. 

Täällä kaikilla pitäisi olla turvallista 
asua, elää, olla ja yrittää.

Kansan kahtiajako ja eriarvoistumi-
nen on saatava yhteisin ponnistuksin 
pysäytettyä. Vasta sen jälkeen voim-
me me puhua hyvinvointi-Suomesta. 
Maasta, jonka me kaikki voimme ko-

kea oikeudenmukaisena ja tasa-arvoi-
sena isänmaanamme.

Rakastakaamme Suomea – rakasta-
kaamme itsenäistä Suomea. Nyt on 
aika muuttaa Suomen suunta. Ote-
taan Suomi takaisin. Vaaliuurnilla.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Lauran iloisuus on tarttunut kenttäväkeen, 
joka kehuu ehdokkaan valovoimaisuutta.

Presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaari 
on vetänyt väkeä 
toreille ympäri 
Suomea. Lauraa 
kehutaan helposti 
lähestyttäväksi 
poliitikoksi.
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PERUSSUOMALAISTEN presi-
denttiehdokas Laura Huhtasaari  
otti kantaa rajatarkastusten käyttöön-
ottamiseen Sanomatalolla IS:n vaali-
grillissä.

- Ehkä se hetkeksi jäädytettäisiin, 
koska se on muutenkin nyt tällä het-
kellä jäässä, Huhtasaari totesi poh-
joismaisesta passivapaudesta.

Pohjoismainen passivapaus on 
jo 1950-luvulta alkaen tarkoitta-
nut samanlaista vapaata liikkuvuut-
ta Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tans-
kan välillä, mikä on toteutunut 
EU:n Schengen-alueella laajemmin 
2000-luvulla.

Suomen ei tule hyväksyä 
pakollista taakanjako-
mekanismia

Historian ironiaa on siinä, että nyt 
ylettömän kunnianhimoinen Schen-
genin sopimus on ajanut vuosikym-
menet hyvin toimineen pohjoismai-
sen passivapauden ongelmiin.

- Suomen ei tule hyväksyä pakollista 
taakanjakomekanismia maahanmuu-
tossa. Schengen on aikansa elänyt. 
Schengen pitäisi lopettaa, Huhtasaa-
ri sanoi jo linjapuheessaan tultuaan 
valituksi puolueen presidenttiehdok-
kaaksi.

Huhtasaari muistutti, että Pohjois-
maista myös Tanskan ja Ruotsin välil-
lä ovat rajatarkastukset tälläkin het-
kellä voimassa.

- En halua Ruotsista turvapaikan-
hakijoita tänne, joten joka tapaukses-
sa meidän pitäisi pystyä se estämään. 
Jos sieltä tulee turvapaikanhakijoita, 
niin silloin me rajoitamme sitä samal-
la tavalla kuin Ruotsi rajoittaa Tans-
kasta.

Presidentin on puututtava 
arvojohtajana

Turvapaikanhakijoiden holtiton 
maahanvyöry lisää suomalaisten eri-
arvoistumista, josta Huhtasaari kan-
toi huolta uudenvuodenpuheessaan.

- Presidentin on jämäkästi puolus-
tettava suomalaisia ja Suomea. Presi-
dentin velvollisuus arvojohtajana on 
puuttua päivänpolitiikkaan varsinkin 
eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. 

- Sote-uudistuspakko on saamas-
sa entistä huolestuttavampia piirtei-
tä. Pankkien omat vakuutusbulvaa-
nit markkinoivat aktiivisesti yksityisiä 
terveysvakuutuksia. Näin pyritään 
luomaan runsaasti asiakassuhteita 
yksityisterveyspalveluiden tuottajil-
le ennen sote-uudistusta ja valinnan-
vapauden voimaantuloa. Tämä meno 

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Laura 
Huhtasaari olisi valmis ottamaan rajatarkastuk-
set käyttöön Suomen ja Ruotsin rajalla, jos sen 
yli alkaisi taas saapumaan maahan suuria määriä 
turvapaikanhakijoita. 

”En halua Ruotsista 
turvapaikanhakijoita tänne”

Huhtasaari olisi tarvittaessa 

valmis sulkemaan rajan Torniossa

ei saa enää jatkua. Minä kannatan jul-
kista terveydenhoitoa.

Valtion resurssit 
suomalaisten hyvinvointiin

Huhtasaari muistutti, että hänen 
oma keskeinen arvopohjansa lepää 
suomalaisten puolustamisessa. Val-
tion rajalliset resurssit on ohjattava 
suomalaisten sosiaaliturvan ja terve-
ydenhuollon varmistamiseksi. Hä-
neltä ei riitä hyväksyntää laittomasti 
maassa olevien terveyskulujen mak-
samiseen.

- On täysin edesvastuutonta, että 
nyt eläkkeellä olevien hyvinvoin-
timme rakentajien lääkekorvauksis-
ta leikataan, jotta Kela, valtio ja kun-

nat pystyvät maksamaan laittomasti 
maassamme olijoiden ilmaisen terve-
ydenhuollon, lääkkeet ja muun ylläpi-
don kustannukset.

- Ainoana presidenttiehdokkaana 
tämänkin arvokysymyksen puolusta-
miseen saan voimia ja tukea kansa-
laisten selvältä enemmistöltä. Suoma-
laisten enemmistö ottaisi kielteisen 
päätöksen saaneet turvapaikanhaki-
jat heti säilöön odottamaan palautus-
ta joko kotimaahansa tai lähtömaa-
hansa. Tämä parantaa huomattavasti 
myös sisäistä turvallisuuttamme ja 
erityisesti tyttöjen ja naisten turvalli-
suutta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Laura tapasi Pirkanmaan kierroksellaan satoja kansalaisia. - Huikea 
tunnelma joka paikkakunnalla, presidenttiehdokas kehui.
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Vapaasta 
liikkumisesta
SCHENGEN-ALUETTA ja ihmisten vapaata liikkumista sen sisäl-
lä pidetään usein yhtenä eurooppalaisen integraation kruununjalo-
kivistä. Avoimet rajat ilman passi- ja tullitarkastuksia ja jonoja paitsi 
helpottavat matkailua myös hyödyttävät raja-alueiden taloutta. Kir-
joitan tätä kolumnia työhuoneessani Ranskan Strasbourgissa. Rei-
nin toisella rannalla on saksalaiskaupunki Kehl. Ihmiset kulkevat 
rajan yli töihin, kouluun ja ostoksille autolla, ratikalla, pyörällä ja 
kävellen. Tornio ja Haaparanta muodostavat hyvin samanlaisen, sy-
västi integroidun alueen, jossa rajan ylittämisen huomaa lähinnä ka-
tukylttien kielen vaihtumisesta.
 
SCHENGEN-JÄRJESTELMÄ perustuu luottamukseen. Koska jä-
senmaat eivät voi valvoa sisärajojaan, niiden on voitava luottaa sii-
hen, että EU:n ulkorajavaltiot, kuten Suomi ja Kreikka, valvovat yh-
teistä ulkorajaa. Tämä luottamus on kärsinyt pahasti vuonna 2015 
kärjistyneen siirtolaiskriisin tuloksena. Italia ja Kreikka eivät py-
säyttäneet alueelleen tulvineita laittomia siirtolaisia, vaan päästi-
vät nämä jatkamaan matkaansa kohti Pohjois-Euroopan houkutte-
levampia kohdemaita. Suomeen heitä tuli yli 30 000. 
 
SCHENGEN-SÄÄNNÖT mahdollistavat sisärajavalvonnan tilapäi-
sen palauttamisen määräajaksi erityisten olosuhteiden vuoksi. Syk-
systä 2015 alkaen jäsenmaat ovatkin käyttäneet tätä mahdollisuutta 
yli 50 kertaa. Suomen hallituksella ei ollut poliittista uskallusta sul-
kea Ruotsin-vastaista maarajaa, mutta meitä ovat viimeisten kahden 
vuoden ajan jossain määrin suojelleet muiden maiden, kuten Tans-
kan, Itävallan ja Unkarin, rohkeammat otteet.
 
RAJAVALVONNAN palauttamista Tornionjoelle on vastustettu 
mm. kustannussyistä. Tämä on huono veruke toimettomuudelle, 
sillä kyse on käytännössä muutaman sillan valvomisesta. Eivät tu-
lijat lähde pikkukengät jalassa ja iPhonet kädessä uimaan joen yli 
erämaassa. Lisäksi on muistettava, että nuorten miesten kuukau-
sia ja jopa vuosia jatkuva majoittaminen, ruokkiminen, kouluttami-
nen, lääkitseminen ja viihdyttäminen se vasta maltaita on maksa-
nutkin. Kaikki suomalaiset maksavat laskua lompakollaan, moni on 
valitettavasti joutunut maksamaan myös terveydellään tai jopa hen-
gellään.
 
KOMISSIOSSA, Euroopan parlamentissa ja muissa federalistisissa 
piireissä sisärajavalvonnan palauttaminen on koettu imagotappiok-
si, ja sen lopettamista mahdollisimman pian on vaadittu äänekkääs-
ti. Ratkaisut on kuitenkin tehtävä realistiselta pohjalta eikä imago-
syistä. Laiton siirtolaisuus on taloudellinen ja sosiaalinen ongelma 
mutta myös turvallisuuskysymys. Turvapaikkaturistit ja jihadistit 
on pystyttävä pysäyttämään ja käännyttämään ulkorajoilla, jos sisä-
rajat halutaan pitää avoimena.
 
JOS sekä ulko- että sisärajat vuotavat kuin seula, tuloksena on kont-
rollin ja valvonnan lisääntyminen jäsenmaiden sisällä. Tämä tar-
koittaa betoniporsaita julkisille paikoille ja lisääntyviä kyttäys- ja 
kieltovaltuuksia viranomaisille. Sanalla sanoen toimenpiteitä, jotka 
rajoittavat tavallisten ihmisten vapauksia ja yksityisyyttä. On paljon 
halvempaa ja tehokkaampaa valvoa rajan yli kulkevia ihmisiä kuin 
rajojen sisällä olevia ihmisiä.
 
VAPAA liikkuminen on kaunis ajatus ja kannatettava tavoite. Se ei 
kuitenkaan saa olla pakkomielle tai itseisarvo, jonka takia pitäisi sie-
tää mitä hyvänsä. On pidettävä kirkkaana mielessä, että vapaan liik-
kumisen oli alun perin tarkoitus hyödyttää jäsenmaiden kansalai-
sia ja niissä laillisesti oleskelevia. Sen ei ollut tarkoitus tehdä elämää 
helpoksi laittomille siirtolaisille, rajat ylittävälle rikollisuudelle tai 
terroristeille.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

ON syytä tuntea historia, jotta voi ym-
märtää tämän päivän. Presidenttiehdo-
kas Laura Huhtasaarella on aivan samat 
edellytykset ulkopolitiikan osaajana 
kuin Sauli Niinistöllä kuusi vuotta sitten, 
sanoo perussuomalaisten puoluesih-
teeri Riikka Slunga-Poutsalo.

- Tuolloin käyty presidentinvaali pal-
jasti, että Sauli Niinistön kokemus ul-
kopolitiikasta oli vielä alkutekijöissään 
– ulkopoliittiset kysymykset eivät sel-
västikään olleet ministeri- tai puhemies-
vuosinaan hänen ensisijaisina kiinnos-
tuksen kohteinaan. Niinistö innostui 
ulkopolitiikasta vasta presidenttinä.

Slunga-Poutsalo toteaa, että Huhta-
saarella on selkeät linjaukset ulkopolitii-
kassa sekä kirkas ajatus siitä, mitä asioi-
ta hän presidenttinä korjaisi ja edistäisi.

- Ne pohjautuvat yhteen perustoimin-
tamme motoista: ”Ensin suomalainen 
työ ja yrittäminen, ja jos sitten aikaa ja 

rahaa jää, maailman parantaminen.”
- Huhtasaari on todennut useaan ot-

teeseen, ettei hän edes haluaisi sellaista 
kokemusta, jolla hänen kisakumppanin-
sa ylpeilevät. Sitä, että käy vetämässä 
nimet alle kaikkiin mahdollisiin vekse-
leihin, ei voi laskea ulkopolitiikan tai-
dokkaaksi hoitamiseksi, Slunga-Poutsa-
lo toteaa.

Slunga-Poutsalon mielestä Huhtasaa-
ren linja on selvä: Suomelle ei kelpaa 
äänettömän yhtiömiehen rooli.

- Hän on korostanut, että on itsensä 
pettämistä istua vain nyökyttelemäs-
sä kaikissa mahdollisissa pöydissä. Pre-
sidenttinä hän jämäkästi puolustaisi 
suomalaisia ja Suomea. Yhtään päätös-
tä tai kannanottoa Huhtasaari ei tekisi 
sen perusteella, mitä muut meistä ajat-
televat. Myötäilyn ja nyökyttelyn aika 
on ohitse.

Puoluesihteeri ylpeä 
Huhtasaaren linjasta

Lauran lapset ovat seuranneet äiti-
ään joillekin vaalikierrospaikkakun-
nille. Kuva Tampereelta.
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Satoja tuhansia suomalaisia palveleva 
ruoka-apu jää kokonaan vaille valtion 
tukea. Pääministeri Juha Sipilän halli-
tus aloitti ruoka-avun tukemisen vuoden 
2016 budjetissa ja jatkoi sitä vuonna 2017. 
Tämän vuoden budjettiin paljon kiiteltyä 
tukea ei kuitenkaan lisätty.
HALLITUSPOHJAN muu-
tos näkyy selvästi hallituksen 
arvovalinnoissa, toteaa pe-
russuomalaisten kansanedus-
taja Sami Savio.

Köyhät on 
unohdettu

Ruoka-avun tuki haudattiin 
lopullisesti, kun hallituspuo-
lueet äänestivät joulun alla 
nurin Savion aloitteen, joka 
olisi edellisvuoden tapaan li-
sännyt 1 000 000 euroa ruo-
ka-aputyön tukeen.

- Hallitustaipaleen alussa 
sovimme keskustan ja kokoo-
muksen kanssa yksissä tuu-
min, että tuemme kaikkein 
köyhimpiä ohjaamalla resurs-
seja ruoka-aputyöhön. Nyt 
olen pettynyt. Jos joitakui-
ta tässä maassa pitäisi muis-
taa, niin ruokajonossa seiso-
via köyhiä kansalaisiamme, 
taustoittaa ruoka-avussa en-
nen eduskuntauraansa toimi-
nut perussuomalaisten kan-
sanedustaja Mika Niikko.

- Juhlapuheita kyllä pide-
tään, mutta kun tekojen paik-

ka tulee, köyhät unohdetaan.

Kiivas väittely 
eduskunnassa

Ruoka-avusta keskusteltiin 
eduskunnan täysistunnossa 
vilkkaasti.

- Olisin tästä ruokailusta 
muistuttanut vielä, että loka-
kuussa viime vuonna Heik-
ki Hursti ilmoitti medias-
sa, että yksi puolue teki sen, 
mitä muut ovat vuosikausia 
lupailleet, ja hän kiitti perus-
suomalaisia siitä, että näitä 
ruoka-apuja heille tuli, muis-
teli perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Leena Meri.

Hän kysyi, vaikuttiko pe-
russuomalaisten poistumi-
nen hallituksesta tuen lopet-
tamiseen.

- Ihmettelen sitä, miksi po-
liittinen kunnia on tärkeäm-
pää kuin köyhien auttaminen. 
En sitä ikinä voi ymmärtää, 
sanoi Niikko.

Hän kritisoi kunta- ja ter-
veysjaostossa istuvia kokoo-
muksen Sari Sarkomaata 

Yli sata ruoka-apupistettä 
jää kokonaan vaille tukea

Hallitus leikkasi ruoka-avun tuen nolliin 

ja sinisten Kaj Turusta sii-
tä, että tuki haudattiin, vaik-
ka jaoston perussuomalainen 
puheenjohtaja Toimi Kan-
kaanniemi esitti rahoitusta 
budjetin jakovarasta edellis-
vuosien tapaan.

Valtionvarainvaliokunnan 
kunta- ja terveysjaostossa li-
sättiin sosiaali- ja terveysalan 
eri kohteisiin ensi vuodelle 
nettomääräisesti 8,55 miljoo-
naa euroa.

Sosiaali- ja terveysministe-
ri Pirkko Mattila (sin.) sekä 
sinisten kansanedustaja Kaj 
Turunen kielsivät jyrkästi 
poliittiset motiivit tuen lopet-
tamisessa.

Apua saa viikoittain 
yli 20 000 suomalaista

Vuodelle 2017 osoitettu mil-
joonan euron tuki kohdistui 
yli sadalle paikkakunnalle eri 
puolelle Suomea. Suurin osa 
tuesta kohdistettiin Ruoka-
apu Yhdistysten Liiton 70 jä-
senjärjestölle, jotka jakavat 
tämän vuoden aikana 3 600 
000 ruokakassia ja 350 000 
lämmintä ateriaa yli 4 000 
vapaaehtoisen voimin.

Avustusta käytetään ruuan 
nouto- ja jakelukustannuk-
siin, toimitilakuluihin, kyl-
mälaitteiden, kylmäkonttien 
ja -peräkärryjen hankintaan 
ja palkkauskustannuksiin.

Pitkälti vapaaehtoisvoi-
min pyörivä ruoka-aputyö ei 
ole ennen vuotta 2016 saa-

nut suoraa valtion tukea, kos-
ka rahapelivoittovaroista ruo-
ka-apua ei jakoperiaatteiden 
mukaan rahoiteta. Ruoka-
aputyötä tekevien järjestöjen 
saaminen rahapelivoittovaro-
jen piiriin toisi tuelle jatku-
vuutta.

Ministeri ei 
vastannut

Vastuuministeri Mattila ei 
kuitenkaan eilen vastannut 
Niikon kysymykseen Sosiaali- 
ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (STEA) tuen ulot-
tamisesta ruoka-apuun.

Ruoka-avun toimijoita on 
Suomessa Ruoka-apu Yhdis-
tysten Liiton arvion mukaan 
kaiken kaikkiaan noin 400-
500.

- Mahdollisimman suo-
raan tarvitsijoille menevä 
tuki on vaikuttavaa. Meillä 
on vielä paljon tehtävää sii-
nä, että kolmannen sektorin 
arvo nähtäisiin käytännössä, 
pohtii kunta- ja terveysjaos-
ton puheenjohtaja Kankaan-
niemi.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Ruokaa lahjoittavien yritysten joukossa on yleensä
yrityksiä ja kauppiaita, jotka haluavat tukea työttömiä
ja heidän perheitään.

“Juhlapuheita kyllä pidetään, 

mutta kun tekojen paikka tulee, 

köyhät unohdetaan.”
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KUNNILLE korvataan kiireelli-
sessä tapauksessa välttämättö-
mänä sosiaalipalveluna annettu 
tilapäinen asuminen sekä kus-
tannukset ruoasta ja välttämät-
tömistä lääkkeistä.

- Kun valtio kustantaa kieltei-
sen turvapaikan saaneiden kii-
reellisiä ja välttämättömiä so-
siaalipalveluja, se luo samalla 
myös kannustimia ja vetovoi-
matekijöitä kielteisen turva-
paikkapäätöksen saaneille si-
ten, että heidän luvaton maassa 
oleskelunsa saattaa jatkua ei-
vätkä he poistu maasta. Tämä 
on kestämätöntä, sanoo perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Arja Juvonen.

Lisää vetovoimatekijöitä 
jäädä Suomeen

Helsingin kaupunginvaltuus-
to päätti viime vuoden lopussa 
tarjota muitakin kuin kiireelli-
siä terveyspalveluita laittomasti 
maassa oleskeleville.

Perussuomalaiset kansan-
edustajat paheksuvat valtuus-
ton päätöstä tarjota laajoja pal-
veluita ilmaiseksi laittomasti 
maassa oleville henkilöille.

- Henkilö saa kielteisen pää-
töksen ja käännytetään eli hän 
on laittomasti maassa. Mitä te-
kee Helsinki? Lisää vetovoimaa 
jäädä Suomeen laittomasti sekä 
houkuttelee lisää tulijoita, ih-
mettelee perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Leena Meri.

Tukia haetaan monesta 
paikasta eri nimillä

Kelan Marja-Leena Valkonen 
kertoi IS:lle, että Kelan mukaan 
ei ole mahdollista laskea, pal-

Miljoonia laittomasti maassa 
olevien palveluihin

Hallituksella erilainen arvopohja:

Vuoden alussa voimaan astuneen lain mukaan kunnat saavat valtiolta 
korvausta laittomasti maassa oleskelevien kiireellisistä sosiaalipalveluista. 
Valtion budjettiin on varattu 5,3 miljoonaa euroa tätä varten. 

Turvapaikanhakijat Helsingissä vastustamassa laittomasti maassa olevien pakkopalau-
tuksia. Kuvituskuva. Kuvan henkilöt eivät liity artikkeliin.

VANTAAN Korson Lumon 
joulujuhla järjestettiin jo kah-
dettakymmenettäneljät-
tä kertaa. Tilaisuuden järjes-
täjänä toimi Joosua Missio 
ry. Juhlaa tuki myös Vantaan 
kaupunki.

Jontte Roivas oli mukana ta-
pahtumassa toista kertaa. Hä-
nen vastuullaan oli tapahtu-
man varainhankinta.

- Työ alkoi loka-marraskuus-
sa. Työtunteja en laskenut, 
mutta paljon aikaa tähän ku-
lui. Työnkuvani oli pitkälti pu-
helinsoittoja yrityksiin. Tänä 
vuonna yrityksiä oli mukana 
erityisen paljon ja avustuksia 
saatiin avokätisesti.

Ulkona räntäsateessa ura-
koi kymmeniä vapaaehtois-
työntekijöitä. Elintarvikkeita 
oli jaossa suuri määrä, kertoo 
tapahtuman järjestäjä Timo 
Valtonen.

- Tarjolla oli joululaatikoita, 

perunoita, vihannespakastei-
ta, pizzaa, karkkeja ja lukuisia 
muita ruokapakasteita.

Lahjoittaneiden yritysten 
joukossa oli paljon vantaalai-
sia yrityksiä ja kauppiaita, jot-
ka haluavat tukea työttömiä 
ja heidän perheitään.

- Kaiken kaikkiaan yrityksiä 
ja yhdistyksiä oli mukana en-
nätysmäärä, yli 50. Lisäksi oli 
paljon yksityishenkilöitä, jot-
ka esimerkiksi lainasivat au-
tojaan kuljetuksiin.

Valtonen sanoo, että eri-
toten Korson lähialueilla on 
paljon työttömiä ja syrjäyty-
neitä ihmisiä, joilla on mo-
nenlaista hätää ja puutetta.

- Monille juhlavieraille tämä 
oli joulun ainoa lämmin ate-
ria, Valtonen kertoo.

Lahjoitusten määrä ylitti 
kaikki odotukset, joten ruo-
kaa jaettiin vielä juhlan jäl-
keenkin.

Vantaalaisten vähä-
varaisten joululounaalla 
1 000 osallistujaa

jonko paperittomat ovat saa-
neet tukea maksusitoumuksella 
lääkkeisiin tai elintarvikkeisiin, 
sillä paperittomia ei pysty erot-
telemaan muista asiakkaista ti-
lastoinnin tietoaineistoissa.

- On epäkohta, että paperi-
tonta ei voida identifioida vaan 
hän voi esiintyä vailla henki-
löllisyyttä. Henkilö voi hakea 
useaan otteeseen palveluja ja 
käyttää näin väärin hyväkseen 
yhteiskuntaa. Näin myös todel-
liset laittomasti maassa oleske-
levien paperittomien sosiaali-
palvelujen kustannukset jäävät 
selvittämättä, sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnassa lakia käsitel-
lyt Juvonen sanoo.

”Haluamme tietää 
kustannukset”

Perussuomalaiset nostivat 
epäkohdan esiin eduskunnas-
sa lain käsittelyn yhteydessä ja 
esittivät lausumaa, että laitto-
masti maassa olevat palvelu-
jen piiriin hakeutuvat paperitto-
mat rekisteröidään, että heidän 
henkilöllisyytensä voidaan var-
mistaa.

Lausuma sai taakseen myös 

14 vihreiden ja 4 kristillisdemo-
kraattien kansanedustajaa.

– Perussuomalaisten tekemä 
politiikka on ollut järkiperus-
teista, asiallista ja viisasta poli-
tiikkaa ja ehdottoman merkittä-
vää aikoina, jolloin maassamme 
oleskelee laittomasti tuhansia 
paperittomia henkilöitä. Halu-
amme tietää kustannukset ja 
niitä hakeneet henkilöt, Juvo-
nen muistuttaa.

Hallitus kannustaa 
jäämään maahan 
laittomasti

Perussuomalaiset esittivät la-
kiin myös muita lausumia, jot-
ka nekin kaikki saivat kannatus-
ta vihreiltä ja KD:ltä.

- Pidän tätä erittäin hyvänä 
asiana. Se kertoo, että puolue-
rajat ylittäen on mahdollista 
toimia näissäkin asioissa yh-
teistyössä. Olemme edenneet 
rakentavasti ja sellaisilla lausu-
milla, että niiden sisältö on asia-
pohjaista ja merkittävää meil-
le kaikille suomalaisille. Asioista 
pitää pystyä puhumaan avoi-
mesti ja niiden oikeilla nimil-
lä. Se, että haluaa faktoja ja pe-
rusteellista pohjaa asioille ei ole 
huonoa toimintaa kansanedus-
tajilta.

- Hallitus on rakentanut nyt 
sellaisen mekanismin laittomas-
ti maassamme oleskeleville ja 
jo kielteisen päätöksen oleske-
lulleen saaneille henkilöille, että 
oksat pois. Ei ole kenenkään 
etu, että kielteisen päätöksen 
saaneet ja näin myös laittomas-
ti maassa oleskelevat jäävät 
Suomeen, Juvonen sanoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

- Monille juhlavieraille tämä oli joulun ainoa lämmin 
ateria, tapahtuman järjestäjät kertovat.

”Hallitus 
on rakentanut nyt

sellaisen mekanismin 
laittomasti

maassamme 
oleskeleville ja jo 

kielteisen päätöksen 
oleskelulleen

saaneille henkilöille, 
että oksat pois.”



8 P e r u s s u o m a l a i n e n  1 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

– Ihmisiltä saa ja pitääkin edellyttää aktii-
vista otetta, mutta mahdottoman eteen ei 
voi ketään laittaa, sanoo perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena 
Meri vuodenvaihteessa voimaan astuneesta 
työttömyysturvan aktiivimallista.

AKTIIVIMALLI leikkaa 
työmarkkinatukea, peruspäi-
värahaa ja ansiosidonnaista 
työttömyyspäivärahaa lähes 
viisi prosenttia, ellei työtön 
edeltävien kolmen kuukau-
den aikana ole ollut riittävän 
monta päivää palkkatöissä, 
harjoittanut yritystoimintaa 
tai osallistunut työllistymistä 
edistäviin palveluihin.

- Kymmenet tuhannet suo-
malaiset työttömät joutuvat 
kärsimään rajusti. Pienituloi-
selle muutaman kympin me-
netys kuukaudessa on todel-
la iso raha, vaikka ei kenties 
ministerin lompakossa juu-
ri tunnukaan. Malli kuvas-
taa liiankin hyvin hallituksen 
jääkylmää ja epäinhimillistä 
linjaa. Emme voi missään ta-
pauksessa hyväksyä aktiivi-
mallia, perussuomalaiset pai-
nottavat.

Malli ei ole 
loppuun harkittu

Työministeri Jari Lind-
ström (sin.) on myöntänyt 
aktiivimallin rankaisevan 
työtöntä työnhaussa epäon-
nistumisesta.

Mallissa ei velvoiteta työ-
voimaviranomaisia tarjoa-
maan työttömälle työtä tai 
muita aktivointitoimia, joi-

Hallituksen 
tulee nujertaa 
työttömyys, 
ei työttömiä

Perussuomalaiset aktiivimallista:

den avulla hän voisi välttyä 
työttömyysetuuteensa koh-
distuvista leikkauksista.

- Työttömän on onnistut-
tava työnhaussa säilyttääk-
seen työttömyyskorvauksen-
sa entisellä tasolla. Muuten 
leikkuri iskee. Työministe-
ri myöntää itsekin, ettei mal-
li ole loppuun asti harkittu. 
Tämä kuulostaa perin juurin 
omituiselta, mutta sellaista 
hallituksen logiikka näemmä 
on, perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä ihmettelee.

Hallituksen taholta on 
kuultu myös työehtojen hei-
kentämistä koskevia vaati-
muksia. Valtiovarainministe-
ri Petteri Orpo (kok.) sanoi 
Talouselämän haastattelus-
sa 8. joulukuuta, että työnte-
kijän palkka voisi olla alempi, 
jos hänen osaamisessaan on 
puutteita.

Lisäkoulutusta ja 
tuloveroalennuksia

Perussuomalaiset tarjoavat 
työllisyydenhoidon lääkkeik-
si kannusteita, koulutusta ja 
erityisesti pienimpien yritys-
ten toimintaedellytysten pa-
rantamista.

- Työttömille on tarjot-
tava lisäkoulutusta aloille, 
joilla työvoimaa tarvitaan. 

Myös kohtuulliset tulove-
ronalennukset edistävät työl-
listymistä. Olemme lisäk-
si esittäneet kokeilua Viron 
yritysveromallin käytöstä li-
sähenkilökuntaa palkkaavis-
sa pk-yrityksissä. Onneksi 
massatyöttömyys ei ole mi-
kään luonnonlaki. Tavoittee-
na tulee olla työttömyyden 
nujertaminen, ei työttömien, 
perussuomalaisten eduskun-
taryhmä toteaa.

“Surkuhupaisaa 
resurssien haaskausta”

Hallituksen aktiivimallilaki 
on esimerkkitapaus erittäin 
epäonnistuneesti läpiviedys-
tä lakihankkeesta, sanoo  la-
kiesitystä sosiaali- ja ter-

veysvaliokunnassa loppuun 
saakka vastustanut perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Arja Juvonen.

Viimeksi asiaan otti kan-
taa hallituspuolue keskus-
tan Antti Kaikkonen, joka 
myönsi Iltalehdessä, että 
työttömät eivät saa joutua 
kohtuuttomiin tilanteisiin, 
jos heillä ei ole tosiasiallista 
mahdollisuutta osoittaa uu-
distuksen mukaista aktiivi-
suutta.

Tietoa aktiivimallin epä-
kohdista on ollut saatava-
na riittävästi. Sosiaali- ja ter-
veysvaliokunta käsitteli asiaa 
tiiviisti.

- Tuntuu surkuhupaisalta 
ja jopa eduskunnan resurssi-
en haaskaukselta, että halli-
tus ei puuttunut aktiivimallin 
epäkohtiin ajoissa vaan uh-
makkaasti ajoi asian loppuun 
saakka, Juvonen sanoo.

Perustuslaki-
valiokunta piti mallia 
ongelmallisena

Juvosen mukaan aktiivimal-
lia koskevissa keskusteluis-
sa ja asiantuntijakuulemisis-
sa tulivat selkeästi ilmi asiaan 
liittyvät epäkohdat työllisty-
miseen ja aktivointiin liitty-

vissä kysymyksissä.
- Perussuomalaiset esittivät 

lain hylkäämistä niin sosiaali- 
ja terveysvaliokunnassa kuin 
myös täysistunnossa, Juvo-
nen muistuttaa.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Leena Meri korostaa, että jo 
perustuslakivaliokunta huo-
mautti lain konkreettisista 
epäkohdista. Perustuslakiva-
liokunta esitti lausunnossaan 
lisäystä lakiin, ettei tukia au-
tomaattisesti leikattaisi, mi-
käli työtön pystyisi esittä-
mään, ettei hän ole saanut 
työtä tai koulutusta hänestä 
riippumattomista syistä.

- Vähintä, mitä hallitus voi 
tehdä, on se, että tällainen 
muotoilu lisätään lakiin. Se 
vähentäisi esimerkiksi alueel-
lista eriarvoisuutta. Kaikkial-
la ei ole töitä niin kuin Hel-
singissä, Meri painottaa.

- Ihmisiltä saa ja pitääkin 
edellyttää aktiivista otetta, 
mutta mahdottoman eteen ei 
voi ketään laittaa.

Myös työ- ja tasa-arvovalio-
kunta lausui, että aktiivisuu-
den määritelmää tulee tar-
kentaa. Se myös korosti, että 
aktiivimallin toimeenpano ja 
toteuttaminen ovat hallinnol-
lisesti raskaita.

- TE-toimistot eivät pysty 

LAITTOMASTI maahan jää-
vät ovat iso turvallisuusriski, 
jota Suomessa ei ennen ole ol-
lut, myönsi sisäministeriön en-
tinen kansliapäällikkö Päivi 
Nerg viimein Turun Sanomissa. 
Nerg jatkaa Suomessa vakiin-
tumassa olevaa käytäntöä, jos-
sa sisäisestä turvallisuudesta 
vastaavat huippuvirkamiehet 
kertovat kansalaisille totuuden 

vasta vaihdettuaan työpaikkaa 
tai eläköidyttyään.

Nerg siirtyi sisäministeriön 
kansliapäällikön tehtävästä 
valtiovarainministeriön alival-
tiosihteeriksi vuoden vaihtees-
sa. Nyt hän myöntää laittomas-
ti maahan jäävien olevan aivan 
uudenlainen turvallisuusuhka.

- Tätähän me perussuoma-
laiset olemme sanoneet jo 

pitkään, eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Leena Meri 
kommentoi Nergin ulostuloa.

Jutun mukaan sisäministeri-
össä oli jo kesäkuusta 2015 al-
kaen seurattu tarkasti Ruotsia. 
Sisäasianministeriölle tapah-
tumat kuitenkin tulivat Nergin 
mukaan yllätyksenä.

- Hienoista aavistusta alkoi 
olla, mutta emme uskoneet, 

että koko eurooppalainen jär-
jestelmä pettää, niin että ih-
miset eivät jääkään ensimmäi-
seen maahan vaan vaeltavat 
koko Euroopan halki Suomeen 
saakka.

Perussuomalaiset ovat vaa-
tineet laittomasti maassa ole-
vien säilöönottoa siihen asti, 
kunnes henkilöt saadaan pois-
tettua Suomesta. 

Nerg myöntää: Laittomasti maahan jäävät ovat iso turvallisuusriski

”Työministeri 
myöntää itsekin, 

ettei malli ole 
loppuun asti 

harkittu. Tämä 
kuulostaa perin 

juurin omituiselta, 
mutta  sellaista 

hallituksen logiikka 
näemmä on.”
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PERUSSUOMALAISTEN puheen-
johtaja Jussi Halla-aho on Suo-
men elossa olevista poliitikoista 
kuudenneksi arvostetuin. Tuo-
reen kyselytutkimuksen mukaan 
ylivoimaisesti arvostetuin polii-
tikko Suomessa on presidentti 
Sauli Niinistö. Alle 50-vuotiaiden 
keskuudessa Halla-aho nousee 

kuitenkin kakkostilalle. Toiseksi 
arvostetuin poliitikko on Valittu-
jen Palojen Wyman Dillon -tutki-
muslaitoksella teettämän tutki-
muksen mukaan koko väestön 
keskuudessa keskustalainen pää-
ministeri Juha Sipilä.

Seuraaville sijoille asettui-
vat valtiovarainministeri Pette-

ri Orpo (kok.), ulkoministeri Timo 
Soini (sin.) sekä keskustan euro-
parlamentaarikko ja kansanliik-
keen presidenttiehdokas Paavo 
Väyrynen. Nämä neljä ovat kui-
tenkin arvostettuja ennen kaik-
kea yli 50-vuotiaiden joukossa. 
Halla-aho taas on arvostettu alle 
50-vuotiaiden ja erityisesti mies-

ten keskuudessa. Nyt julkaistu 
kysely vahvistaa Iltalehden kesäl-
lä Taloustutkimuksella teettämän 
kyselyn tuloksen. Sen mukaan 
Halla-aho oli suosituin henki-
lö pääministeriksi alle 50-vuoti-
aiden joukossa, ja 25-34-vuoti-
aiden keskuudessa suorastaan 
ylivoimainen ykkönen.

Halla-aho on alle 50-vuotiaiden suomalaisten 
toiseksi eniten arvostama poliitikko

kodin ja perheen pysyväisyy-
teen?

“Valot päälle myös 
hallituksessa”

Kansalaisaloite aktiivimal-
lin kumoamiseksi on saanut 
jo yli 120 000 allekirjoittajaa, 
ja se saapuu aikanaan edus-
kuntaan.

- Uskon vahvasti sen voi-
maan. Hallitus ei ymmärtä-
nyt ajatella aktiivimalliesi-
tyksensä varjopuolia saati 
sitten mahdollisen kansalais-
aloitteen voimaa tässä asias-
sa. Nytpähän näkevät, Juvo-
nen toteaa.

- Kansa on ollut hereillä. 
Nyt toivomme valoja päälle 
myös hallitukseen. Me tuem-
me aloitetta ja haluamme sen 
käsittelyyn mahdollisimman 
pian, toteaa perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Leena Meri.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA

TÄLLAISTA on ensinnäkin ai-
van älytöntä tuoda aikana, jol-
loin aktiivimallinkin sotkut ovat 
vielä korjaamatta. Edes ministe-
rit eivät tunne aktiivimallin on-
gelmia, kuten kävi ilmi, kun Kai 
Mykkänen (kok.) väitti, että työ-
tön voi mennä pariksi päiväksi 
vaikka yhdistykseen talkoisiin. 
Tämähän ei lain mukaan täytä 
aktiivimallin ehtoa, huomaut-
taa perussuomalaisten kansan-
edustaja Sami Savio.

Pakko ei työllistä 
oikeasti

Perussuomalaisten mukaan 
Suomessa on lukuisia aluei-
ta, joissa on jopa monikym-
menkertainen määrä työttömiä 
avoimiin työpaikkoihin verrat-
tuna.

- Ei ole mitään järkeä, että esi-
merkiksi työtön metallimies 
joutuu hakemaan hakemisen 
pakon takia työpaikkaa, josta 
hänellä ei olisi mitään kokemus-
ta, ja johon ei voi pikaisesti kou-
luttautua, Savio toteaa.

Hallitus haluaa 
viilata lukuja

Uuden esityksen mukaan 
työnhakupakkoa ei ole, mikäli 
työtön osallistuu erilaisiin työt-
tömien valmennuksiin, opintoi-

hin tai vastaaviin TE-toimistojen 
palveluihin. Perussuomalaiset 
epäilevät, että kyse on työttö-
myyden piilottelusta.

- Hallitus haluaa viilata työlli-
syyslukuja pakottamalla työttö-
miä väkisin väännetyille kurs-
seille. Tämä on hallitukselle 
tärkeää, koska vaalikausi lähe-
nee loppuaan ja työllisyysta-
voite on vielä kaukana, kansan-
edustaja Jani Mäkelä arvioi.

Työllistämistä 
kyttäämisen sijaan

Perussuomalaiset pelkäävät, 
että pakkohaku aiheuttaa valta-
van määrän hallinnollista vaivaa 
yrityksille, TE-toimistoille sekä 
tukien käsittelyyn.

- Yrittäjien kannalta tämä pak-
koprosessi on erittäin hanka-
la. Yhden tai kahden miehen 
firman resurssit kuluvat pian 
käytännössä turhien hakemus-
ten käsittelyyn, jos töitä ei ole 
tarjota, Mäkelä lisää.

- Työttömän tulisi julkisuu-
dessa olleiden tietojen mukaan 
sähköisesti raportoida TE-toi-
mistolle työhakemuksistaan. 
Siinä pienetkin resurssit valuvat 
turhaan valvontaan. TE-toimis-
toihin tarvitaan lisää resursseja 
työllistämiseen eikä kyttäämi-
seen, kansanedustajat vaativat.

järjestämään kaikille toimen-
piteitä ja palveluiden saata-
vuudessa on isoja alueellisia 
eroja. Tästä tulee myös vies-
tiä jatkuvasti ainakin itselle-
ni, Juvonen muistuttaa.

Koti ja perhe eivät 
kulje pyörillä

Hallitus puolustelee esitystä 
sillä, että siihen liitetyllä lau-
sumalla on tarkoitus seurata 
lain tilannetta tulevassa.

- Lausumat ovat loppujen 
lopuksi välillä kevyitä ilma-

uksia ja niiden toteutumista 
voidaan joutua odottamaan 
vuosikausia. Lausuman va-
raan ei voi jättää työttömän 
asiaa, Juvonen sanoo.

- Ja mitä tulee kokoomuk-
sen kansanedustaja Juha-
na Vartiaisen ajatteluun sii-
tä, että työttömän tulisi olla 
valmis muuttamaan työn pe-
rässä kuin sormia napsautta-
malla, on todettava, että koti 
ja perhe eivät ole niin vain 
liikuteltavissa, sillä ne eivät 
kulje pyörillä. Eikö työttö-
mällä ihmisellä ole nykyhalli-
tuksen mielestä oikeutta edes 

”Aktiivimallinkin 
sotkut vielä 
korjaamatta”

Tyrmäys pakkohakumallille: 

Perussuomalaiset kansanedustajat tyrmäävät hallituk-
sen esittämän mallin, jossa työttömän työnhakijan tulisi 
hakea vähintään yhtä työpaikkaa viikossa. Jos näin ei tee, 
joutuu jopa kahden kuukauden karenssille.

Kansa haluaa 
kumota 
työttömien 
rangaistuslain
Kansalaisaloite, jol-
la halutaan kumota 
niin sanottu työttömi-
en aktivointilaki, kerä-
si tarvittavat 50 000 ni-
meä ennätysvauhtia 
- kahdeksassa päivässä. 
Nimiä on koossa jo yli 
120 000 ja aikaa kansa-
laisaloitteen nimien ke-
räämiseen on lain mu-
kaan puoli vuotta.

Kansa-
laisaloite 
aktiivimallia 
vastaan 
keräisi 
vaadittavat 
allekirjoi-
tukset 
ennätys-
ajassa.

- Ihmisiltä saa ja 
pitääkin edellyttää 
aktiivista otetta,
mutta mahdotto-
man eteen ei voi 
ketään laittaa, 
painottaa pe-
russuomalaisten 
eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja 
Leena Meri.



10 P e r u s s u o m a l a i n e n  1 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Annea, 32, kohtasi järkytys, kun hän haki 
liitoltaan soviteltua päivärahaa. Häneltä 
evättiin kaikki tuet, koska hän oli toiminut 
omaishoitajan lomittajana. 
KAIKKI alkoi siitä, kun An-
nen täti Liisa avasi äidilleen 
Annalle kotinsa ovet ja ryhtyi 
tämän omaishoitajaksi. Anna 
vaati sairauksiensa vuok-
si ympärivuorokautista val-
vontaa, ja Liisa tarvitsi aikaa 
omien asioidensa hoitami-
seen. Lomakin oli tervetullut-
ta. Niinpä Liisa kysyi veljen-
sä tyttäreltä Annelta, voisiko 
tämä tulla lomittamaan hän-
tä. 

- Suostuin, vaikka lomitus-
työ oli eri kaupungissa. Mum-
mollenikin oli mukavaa, kun 
oli tuttu ihminen hoitamas-
sa. Teimme kaupungin kanssa 
vielä asiasta viralliset paperit 
ja kaupunki toimi myös pal-
kan maksajana, Anne kertoo.

 
Työttömyyspäiväraha 
lakkautetaan

Anne oli vielä yhteydessä 
oman kaupunkinsa työvoima-
toimistoon, josta hänelle to-
dettiin asian olevan kaikin 
puolin kunnossa ja että liit-
toon ei myöskään tarvitse il-
moittaa, koska lomitus kesti 
seitsemän vuorokautta. An-
nen tuli toimittaa vain palk-
katodistus sovitellun päi-
värahahakemuksen kanssa 
liitolleen. 

- Tein täsmälleen niin kuin 
oli ohjeistettu. Tämän vuoksi 
järkytykseni oli suuri, kun lii-
tosta tulikin päätös, että työt-
tömyyskorvauksen maksu on 
lakkautettu välittömästi, ja 
minut katsotaan nyt kokopäi-
vätoimiseksi työntekijäksi.

Anne oli aiemminkin tehnyt 
pätkätöitä, eikä niiden kans-

”Kohdeltiin 
kuin rikollista”

omaishoitajan lomitus, jota 
teen vuodessa kolmekym-
mentä vuorokautta, ei siis mi-
kään sitova kokopäivätyö. 

Anne jatkaa, että tämä lomi-
tustyö ei toimi millään tavoin 
esteenä työnhaulle ja muiden 
töiden vastaanottamiselle.

 
Kolme kuukautta 
tyhjän päällä  

Vielä erikoisemmaksi asi-
an tekee se, että Anne työs-
kentelee muutenkin jo kuusi 
kuukautta vuodessa kausi-
työssä ja tekee sen lisäksi tal-
viaikaan ravintola-alan sijai-
suuksia. 

- Päätöksen saamisessa työ-
voimatoimistosta kesti puoli-
toista kuukautta. Se oli myön-
teinen. Sovitellun päivärahan 
maksulle ei löytynyt esteitä.  

Tämä oli helpotus Annelle, 
ja onneksi hänellä oli hieman 
säästöjä sukanvarressa, sil-
lä hänelle kuuluvat korvauk-
set tulivat tilille vasta kolmen 
kuukauden kuluttua lomituk-
sen loppumisesta.  

- Säästöilläni sain makset-
tua vuokrat ja laskuni. Jos 
niitä ei olisi ollut, minulle oli-
si voinut käydä huonosti. Pa-
himmassa tapauksessa olisin 
voinut menettää asuntoni ja 

PERUSSUOMALAISTEN eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Leena Meri 
kiittelee Sveitsin käyttöönottamia 
kansalaisuuden saamisen ehto-
jen kiristyksiä. Kiristyksistä kirjoit-
ti Suomessa ensimmäisenä Verk-
kouutiset.

Kansalaisuutta ei heru, jos haki-
ja on ollut edellisen kolmen vuo-

den aikana sosiaaliturvan varas-
sa. Oljenkortena tosin on se, että 
jos kansalaisuutta hakeva on nos-
tanut tukia, hän voi maksaa ne en-
sin takaisin.

Lisäksi hakijan tulee olla integ-
roitunut Sveitsiin. Tämä tarkoittaa 
Verkkouutisten mukaan sitä, että 
”henkilön pitää olla tottunut sveit-

siläiseen tapoihin, noudattaa Sveit-
sin lakia eikä vaaranna Sveitsin si-
säistä tai ulkoista turvallisuutta.”

- Erittäin hyvä linjaus kansalaisuu-
den saamiselle. Et elä sosiaalituki-
en varassa ja sinun tulee osoittaa, 
että olet integroitunut. Myös saa-
tu vankeusrangaistus on esteenä, 
Meri kiittelee.

Sveitsi tiukensi jälleen kansalaisuuden 
saannin edellytyksiä 

Näin pätkätyöläistä kyykytetään
omaishoitajan lomittamisesta:

Ongelman vuoksi jotkut 

saattavat hylätä pätkätöiden 

vastaanottamisen kokonaan.

sa ollut koskaan tämän kaltai-
sia ongelmia. Työrupeaman 
jälkeen hän oli aina toimitta-
nut samalla tavalla palkkato-
distuksensa sovitellun päivä-
rahahakemuksen kanssa, joka 
sitten maksettiinkin melko 
pian tilille.

 
Omaishoitajaa ei 
saisi lomittaa

Shokkipäätöksen saatuaan 
Anne otti välittömästi yhteyt-
tä liittoon tiedustellen, mistä 
oikein oli kyse. Liiton virkai-
lija vastasi hänelle, että koska 
kyseessä oli omaishoitajan lo-
mitus, työttömyyskorvauksen 
maksu evättiin häneltä. 

- Virkailijan puheesta ym-
märsin, että paha sana oli-
kin se ”omaishoitaja”. Liitos-
ta kerrottiin, että he eväävät 
kaikilta työttömyyspäivära-
han maksatuksen, jos se liit-
tyy millään tavalla omaishoi-
tajuuteen, oli lomitus vaikka 
vuorokauden mittainen, 
Anne ihmettelee. 

Anne ei voi millään ymmär-
tää liiton kantaa. Hän tie-
tää, miten arvokasta työtä 
omaishoitajat tekevät ja kuin-
ka paljon säästöjä kertyy, kun 
ikäihmisiä voidaan hoitaa ko-
tona. Ja tässä tapauksessa 
Liisa oli vielä ottanut äitinsä 
omaan kotiinsa hoidettavak-
si, mikä on nykypäivänä mel-
ko harvinaista. 

- Seuraavaksi minun piti 
tehdä työvoimatoimistoon 
hyvin tarkka selvitys työn 
laadusta. Ihmettelin sitä, kos-
ka työtodistuksessa lukee ai-
van selvästi, että kyseessä on 

Annelle koko prosessi tuotti kaikkinensa runsaasti hen-
kistä rasitusta ja mielen murhetta. Kuvituskuva.



WIENISSÄ sijaitsee peräti seit-
semän eri kasarmialuetta, 
joista osa saattaa olla Heinz-
Christian Strachen mukaan 
”vajaakäytössä”. Strache kertoi 
ajatuksistaan Itävallan televisi-
on ajankohtaisohjelmassa tor-
stai-iltana, uutisoi Krone-lehti.

Uuden hallituksen tavoittee-
na on siirtää turvapaikanha-
kijoiden vastaanotto takaisin 
valtion hallintaan.

- Tällä hetkellä on ongelma-
na, että toiminta on ulkoistet-
tu kansalaisjärjestöille ja yh-
distyksille, Strache sanoo.

- Haluamme lopettaa turva-
paikanhakijoiden vastaanot-
toon liittyvän bisneksen.

Hallitusohjelmaan sisältyy 
myös turvapaikanhakijoiden 
yksityismajoituksen lopetta-
minen. Tällä hetkellä pelkäs-
tään Wienissä asuu noin 13 
000 turvapaikanhakijaa yksi-
tyismajoituksessa.

Järjestystä tarvitaan

Strache pitää mahdollisena, 
että turvapaikanhakijoille sää-
dettäisiin tietty kellonaika, jo-
hon mennessä heidän pitää 
palata yöksi vastaanottokes-
kukseen. 

Varakanslerin mukaan tur-
vapaikkaprosessiin tarvitaan 
lisää ”ordnungia”. Myös sisä-
ministeri Herbert Kickl (FPÖ) 
kannattaa turvapaikanhaki-
joiden keskitettyä majoitusta. 
Kickl torjuu kasarmimajoitusta 
kohtaan suunnatun kritiikin.

- Jos vaadimme nuoria mie-
hiämme viettämään kuu-
si kuukautta kasarmilla, niin 
miksi samaa ei voisi olettaa 
kansainvälistä suojelua etsivil-
tä ihmisiltä.

Hakkarainen ehdotti 
samaa Suomessa

Integraatiosta vastaava Wie-
nin kaupunginvaltuutettu Jür-
gen Czernohorszky (SPÖ) on 
pöyristynyt Strachen ehdotuk-
sesta. Hänen mukaansa ihmis-
ten sulkeminen kasarmeille 
estää heitä elämästä itsenäis-
tä elämää.

Suomessa muun muassa pe-
russuomalaisten kansanedus-
taja Teuvo Hakkarainen on 
ehdottanut turvapaikanhaki-
joiden majoittamista kasar-
meihin.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA
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Itävallassa turvapaikan-
hakijat kasarmeihin ja 
poistumiskielto päälle

Itävallan uuden hallituksen varakansleri Heinz-
Christian Strache pitää mahdollisena turvapaikanha-
kijoiden majoittamista kasarmirakennuksissa tule-
vaisuudessa. Vapauspuolueen puheenjohtaja Strache 
pitää myös mahdollisena, että turvapaikanhakijoille 
säädettäisiin ”kotiintuloajat”.

POLIISIHALLITUS on pilotoi-
nut sisäisen ”eettisen kana-
van”, jonka kautta poliisit ovat 
voineet käräyttää työtoverei-
taan nimettömästi. Tämä kaikes-
sa hiljaisuudessa käyttöönotet-
tu ilmiantokanava on herättänyt 
voimakasta kritiikkiä kentällä.

- Valmistelu on tapahtunut il-
man tiedottamista ja jopa polii-
sien oikeusturva on jäänyt var-

mistamatta, jyrähtää poliisiasiain 
neuvottelukunnan puheenjoh-
taja, perussuomalaisten kan-
sanedustaja Jari Ronkainen. Il-
miantokanavan käyttöönotto on 
Ronkaisen mielestä vihoviimei-
nen idea.

- Työkaverien kyttääminen ja 
varpaillaan oleminen tulee ole-
maan työhyvinvoinnille ja -viih-
tyvyydelle täyttä myrkkyä. Mihin 

tarpeeseen tällä lähinnä Stasilta 
lainatulla idealla vastataan? Jos 
huoli on case Aarnion kaltaises-
ta epäilystä poliisiin pesiytynees-
tä rikollisuudesta, niin uskon, 
että ilmoituskanavia esimiehil-
le ja muille sisäisestä valvonnas-
ta vastaaville löytyy ilman tätä-
kin uudistusta. Ronkainen kysyy, 
onko Poliisihallituksessa todel-
la niin paljon joutoaikaa, että on 

mahdollista käydä läpi nimet-
tömiä palautteita tämän uuden 
järjestelmän kautta.

- Tähänkin varattu työaika oli-
si paremmassa käytössä poliisin 
kenttätehtävissä. Pahimmillaan 
uudistus johtaa kiusaamisväli-
neen luomiseen, jossa ilmoituk-
sia tehdään, kun henkilökemiat 
eivät toimi tai poliittiset ideolo-
giat ovat ristiriidassa.

Ronkainen: Ei ”vasikointikanavaa” poliisille

”Ihmetyttää 
vieläkin, että 

nimenomaan omais-
hoitajien lomittajia 

kohdellaan tällä
tavoin, koska muuten-

kaan lomituksiin 
ei tahdo löytyä 
työntekijöitä.”

luottotietoni. 
Anne ihmettelee, miten 

yleensäkin näin voidaan toi-
mia. Hän sanoo olevansa on-
nekas, että selvisi tilanteesta 
”ehjin nahoin”.

- Tammikuussa säästöni oli-
vat loppuneet, ja ihmette-
lin, että mitä nyt?  Sovitel-
tu päiväraha tuli kuitenkin 
taannehtivasti juuri ennen 
vuokranmaksupäivää, ja niin 
selvisin.

 
Miksi omaishoitajia 
rangaistaan?

Annesta tuntuu oudolta, 
miksi hänen liittonsa ja työ-
voimatoimisto rankaisevat 
juuri omaishoitajia. Koko asia 
tuntui hänestä ikävältä kai-

misessa ja maksatuksessa ei ole 
ilmennyt enää ongelmia. 

- En kuitenkaan ymmärrä 
tätä byrokratiaa ja papereiden 
pyöritystä. Kerron tämän tari-
nani myös sen vuoksi, ettei ku-
kaan toinen omaishoitajan lo-
mittaja joutuisi samanlaiseen 
pyöritykseen kuin itse jouduin, 
ja että liitot ja työvoimatoimis-
tot ottaisivat tästä oppia. 

Annen mielestä pätkätöiden 
ja sovitellun päivärahan mak-
samista pitäisi muutenkin jou-
hevoittaa. 

- Kun teet pätkän töitä, sen 
jälkeen sinun pitää odottaa 
palkkatodistusta, jonka saa-
minen saattaa kestää kauan, ja 
vasta sen jälkeen pääset hake-
maan päivärahaa. 

Anne toteaa, että ongelman 
vuoksi jotkut saattavat hylä-
tä pätkätöiden vastaanottami-
sen kokonaan, koska pelkäävät 
joutuvansa taloudelliseen ah-
dinkoon.

  
Lisärangaistus

Anne ihmettelee myös sitä, 
että myönteisen päätöksen jäl-
keen työvoimatoimistolta tuli 
hänelle työhön osoitus. Se oli 
eri paikkakunnalta vaikeiden 
kulkuyhteyksien takana ja hy-
vin matalapalkkaista. Anne 
haki työtä ohjeiden mukaisesti, 
mutta ei tullut valituksi. 

- En ollut koskaan aiemmin 
saanut tämän kaltaisia osoi-
tuksia. Ajattelin mielessäni 
sen liittyvän rangaistuksena 
omaishoitajan sijaisuuteen. Se 
tuntui kaikin tavoin kurjalta, 
koska en ole mikään lusmuili-
ja. Teen mielelläni töitä ja olen 
työllistettynä suurimman osan 
vuodesta. 

Annelle koko prosessi tuotti 
kaikkinensa runsaasti henkis-
tä rasitusta ja mielen murhetta.  
Onneksi homma hoituu nyt hy-
vin, ja hän saa jatkaa omaishoi-
tajan lomittajana hyvillä mie-
lin. 

- Kyllä siinä aluksi pyöri kai-
kenlaisia ajatuksia, että mihin-
kähän tässä nyt oikein jouduin. 
Aluksi tuntui ihan siltä, että 
olisin ollut kuin rikollinen läh-
tiessäni omaishoitajan lomitta-
jaksi. Näin ei saisi missään ni-
messä olla kenenkään osalta, 
Anne toteaa painokkaasti.  

Haastateltavan nimi on 
muutettu.

TEKSTI TARJA LAPPALAINEN
      KUVAT LEHTIKUVA

Moni Euroopan maa voisi ottaa Itävallasta mallia tiukan 
turvapaikkapolitiikan suhteen.

kin puolin. 
- Autan minulle rakkaita ih-

misiä, työ tuo minullekin si-
sältöä. Mielestäni se koettiin-
kin nyt yhteiskunnan taholta 
jotenkin vääräksi. 

- Saavathan kaikki muutkin 
hoiva-alalla työskentelevät 
soviteltua päivärahaa, eihän 
heitäkään katsota kokopäivä-
toimiseksi. Jos katsottaisiin, 
kukaan ei tekisi enää sijai-
suuksia tämän jälkeen. 

Aluksi Anne kokikin, että 
häntä rangaistaan nimen-
omaan siitä, että teki todella 
arvokasta omaishoitajuuteen 
liittyvää työtä. 

- Ihmetyttää vieläkin, että 
nimenomaan omaishoitaji-
en lomittajia kohdellaan täl-
lä tavoin, koska muutenkaan 
lomituksiin ei tahdo löy-
tyä työntekijöitä, ja useille 
omaishoitajille nämä harvat 
vapaat ovat elintärkeitä jak-
samisen kannalta.

 
Kummallista 
byrokratiaa 

Anne ei tiedä, kuinka yleis-
tä liitoissa ja työvoimatoi-
mistoissa on tämän kaltai-
nen menettely, jonka myllyyn 
hän joutui. Onneksi selvityk-
sen jälkeen lomituksen hoita-
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järjestetään 17.-23.1.2018. 
Varsinainen vaalipäivä on 
sunnuntai 28.1.2018. 

Käytä ääntäsi!
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”Meidän porukasta on 
helppo olla ylpeä”

KUN Marko Koskinen reilu vuosi sitten valittiin johta-
maan Pohjois-Karjalan piiriä, oli tilanne hieman haastava 
piirin sisäisten riitojen ja monien toimijoiden tulehtunei-
den välien johdosta. Vuoden aikana on tapahtunut paljon 
muutosta parempaan suuntaan.

- Piirinä meillä menee nyt hiton hyvin. Tällä hetkellä on 
todella helppoa olla ylpeä meidän porukasta. Erityisesti 
kesäkuun jälkeen on porukka hitsautunut yhteen, vanhaa 
kuonaa karsiutunut pois ja sotakirveitä haudattu. On ym-
märretty, että vain yhdessä tekemällä päästään eteenpäin, 
Koskinen kiittelee.

Vuoden 2017 alkupuolella tilanne oli haastavampi. Kos-
kinen kiersi kenttää ja pyrki auttamaan ongelmatilantei-
den selvittelyssä parhaansa mukaan.

- Olen tyyliltäni sellainen, että nuhtelen kun on tarvis ja 
annan kiitosta jos siihen on aihetta. Viime aikoina ei ole 
ollut tarvetta muuta kuin kiitosta antaa, Koskinen sanoo.

Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen kiinnostaa

Koskinen on ollut kiinnostunut yhteiskunnallisesta vai-
kuttamisesta nuoresta pitäen. 80-luvun loppupuolella hän 
vaikutti Kesälahden yläasteen oppilaskunnassa, 90-lu-
vulla ammattikoulun oppilaskunnan hallituksessa ja va-
rapuheenjohtajana. Kunnallispolitiikkaan Koskinen läh-
ti vuonna 2008, kun tilanne työ- ja perhe-elämän suhteen 
oli siinä mallissa, että siihen oli aikaa ja mahdollisuus.

- Halusin lähteä vaikuttamaan lasten kouluasioihin, ja 
muutenkin risoi, kun kunnassa tehtiin niin älyttömiä pää-
töksiä. Missään nimessä en tuolloin arvannut, mihin tämä 
kaikki vielä johtaa, Koskinen muistelee.

Yksin ei pärjää kukaan

Yksi asia johti toiseen ilman, että Koskisella olisi ollut 
mitään suuria suunnitelmia edetä poliittisella urallaan 
mihinkään suuntaan. Perussuomalaisissa hän ei koskaan 
haaveillut piirin puheenjohtajuudesta, vaan ajautui piiri-
hallitukseen omien sanojensa mukaan lähinnä siksi, ettei 
osannut pitää suutaan kiinni.

- Siellä tulin sitten valituksi varapuheenjohtajaksi. Jos-
sain vaiheessa alkoi tulla kyselyjä siitä, olisinko kiinnos-
tunut piirin puheenjohtajuudesta. Aluksi en ollut, mut-
ta kun näin mikä tilanne oli ja kyselyjä tuli jo niin paljon, 
että alkoi vaikuttaa selvältä, ettei vaalin tulosta tarvit-
se jännittää, ilmoittauduin kisaan mukaan. Kävin jo alku-
vaiheessa silloisen puheenjohtajan Osmo Kokon kanssa 
avoimen keskustelun siitä, että olen lähdössä häntä haas-
tamaan, jolloin Osmo vetäytyikin puheenjohtajuudesta 
pois, Koskinen kertoo.

Koskisen poliittiselle uralle on ollut ominaista se, että 
siitä on puuttunut kaikenlainen pyrkyryys ja oman uran 
edistäminen. Hän on yrittänyt puhua myös uusille innok-
kaille toimijoille näkemyksestään, että politiikassa ei pys-
ty saavuttamaan mitään ilman omien ja vieraidenkin ar-
vostusta.

- Arvostusta saa vain tekojen kautta. Yksin ei pärjää ku-
kaan, Koskinen sanoo.

Politiikalta ei paljon aikaa muille 
harrasteille jää

Koskinen on 44-vuotias yrittäjä, avoliitossa ja kolmen 
peruskouluikäisen lapsen isä. Hänen yrityksensä toimi-
alana on pääasiassa työ- ja paloturvallisuuskoulutus ja 
-konsultointi. Luottamustehtäviä on piirin puheenjohta-
juuden lisäksi kertynyt runsaasti. Koskisen mieleen tule-
vat päällimmäisinä Kesälahden Yrittäjien puheenjohta-
juus ja kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtajan paikka.

- Myös paikallisyhdistyksen hallituksessa olen ikään 
kuin jatkuvana takavarana. Ja puolueelta tuli viimek-
si kuntatyönantajien valtuuskuntapaikka, Koski-
nen kertoo.

Jos politiikalta vielä jotain aikaa jää, har-
rastaa Koskinen metsästystä, lähin-
nä kettua ja jänistä ajavalla koiralla. 
90-luvun alusta saakka harrastettu 
hirvenmetsästys on jäänyt, koska 
siihen ei enää riitä aikaa.

- Lisäksi polttopuiden teko 
ja uistelu – paljon muuta ei 
enää ehdi. Kyllä tässä oman 
taksvärkkinsä hoitaa, Kos-
kinen pohtii.

Erityiskiitos 
uudelle puolue-
johdolle

Koskinen lähet-
tää erityiskii-
tosta uudelle 
puheenjoh-
tajistolle ja 
puoluetoi-
mistolle. 
Kentällä on 
pantu merkil-
le, että nyt pe-
russuomalaisil-
la on sellainen 
puoluejohto, joka 
oikeasti kuunte-
lee kenttää ja ken-
tän arvostus on ai-
van selvästi noussut.

- Olen kesäkuun jäl-
keen nähnyt uutta pu-
heenjohtajaa enemmän 
kuin edellistä puheenjoh-
tajaa neljään vuoteen. Se jo 
kertoo aika paljon siitä, missä 
mennään, Koskinen toteaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

44-vuotias kesälahtelainen yrittäjä Marko Koskinen valittiin yksimielisesti jatka-
maan Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana. Kuluneen vuo-
den aikana piiri on Koskisen johdossa eheytynyt ja vanhat sotakirveet haudattu.

Marko Koskista pidetään lupsakkana ja jämäk-

känä piirijohtajana. Häntä on kehuttu todelli-

seksi tiimipelaajaksi, joka arvostaa jokaisen 

panosta ikään ja titteliin katsomatta. 

Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Marko Koskinen:
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Viime vuosien aikana Tu-
run keskusta on ollut hiljene-
vää aluetta pienten kauppojen 
siirryttyä pois ydinkeskustas-
ta Turun kehätien varteen ra-
kennettuihin uusiin kauppa-
keskuksiin. Siinäkin mielessä 
hanke keskustan elävöittämi-
seksi on paikallaan.

Liikennettä 
sujuvoitettava

Turun keskusta-alueen elä-
vöittäminen ei kuitenkaan yk-
sinään riitä Turun kohottami-
seksi maailmanmaineeseen, 
vaan tarvitaan toimenpiteitä 
myös liikenteen sujuvoittami-
seksi. Esimerkiksi Piikkiöstä ja 
Kaarinasta lähtevän, Raisioon 
ja Naantaliin saakka ulottuvan 
kehätie KT40:n nelikaistaista-
minen olisi saatettava loppuun 
pikaisella aikataululla, sillä vii-
meisten parin vuoden aika-

TURKU julkaisi elokuun puo-
livälissä kunnianhimoisen 
”keskustavisio 2050”-suunni-
telman, jonka eräänä tavoit-
teena on luoda Turusta kan-
sainvälisesti tunnettu portti 
Eurooppaan ja maailmanluo-
kan saaristokaupunki.

- Näyttää siltä, että keskusta-
visio 2050 keskittyy aika pal-
jon torin ja jokivarren kaupun-
kimaiseman rakentamiseen ja 
muuttamiseen, joka on sinänsä 
ihan positiivista, mutta keskit-
tyy varsin suppealle asukas- ja 
yrittäjäkunnalle, arvioi Tu-
run yliopiston tulevaisuustek-
nologioiden laitoksella työs-
kentelevä erikoistutkija Lauri 
Heikkilä perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen maakunta-
valtuustoryhmästä.

Jotta Turusta voisi kehittyä 
maailmanluokan suurkaupun-
ki, pitäisi kaupungin kansain-
välistä mainetta ja tunnet-
tuutta kehittää muun muassa 
turismia ja matkailua lisäämäl-
lä. Tämä on myös perussuo-
malaisille mieluisa tavoite, sillä 
lisääntynyt turismi hyödyttäi-

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen maakun-
tavaltuustoryhmä on jättänyt valtuustolle aloit-
teita Turun ja Varsinais-Suomen positiivisen 
rakennemuutoksen vauhdittamiseksi ja tuke-
miseksi. Perussuomalaiset toivoo, että sanoista 
ryhdyttäisiin jo pikkuhiljaa tekoihin kauniiden 
visioiden toteuttamiseksi.

si rannikkoalueen ja koko Var-
sinais-Suomen kuntia ja kau-
punkeja laajemmaltikin.

Sanoista ryhdyttävä 
tekoihin

Varsinais-Suomen alueen 
suurin yksittäinen vaikutta-
ja on Turku, josta syystä pe-
russuomalaiset toivoo siltä pa-
rempaa yhteistyötä muiden 
maakunnan kuntien ja kau-
punkien kanssa esimerkik-
si matkailijoita ja turisteja pa-
remmin palvelevan yrittäjien 
yhteistyön kautta syntyvän 
palveluverkoston muodossa.

- Tällä hetkellä tilanne on se, 
että kaupunki on lähinnä tilan-
nut joltain toimistolta suunni-
telman, joka ainakin matkai-
lun edistämisen osalta alkaa 
olla toteuttamista vaille val-
mis. Siksi perussuomalaisten 
maakuntavaltuustoryhmä toi-
voo, että sanoista ryhdyttäi-
siin vähitellen tekoihin, joiden 
kautta saataisiin alueelle lisää 
työpaikkoja ja liike-elämäkin 
vilkastuisi, Heikkilä sanoo.

Turusta maailmanluokan 
suurkaupunki vuonna 2050?

na huomattavasti kasvaneet lii-
kennemäärät ovat lisänneet 
liikenneruuhkia risteävillä val-
tateillä tuntuvasti. Myös liitty-
mät ovat usein puutteellisia lii-
kennemääriin nähden.

- Jos ajatellaan, että 15 tuhat-
ta autoa seisoo ruuhkissa joka 
päivä puoli tuntia, siitä kertyy 
äkkiä menetettyjä henkilötyö-
vuosia, joka hidastaa kasvua 
ja yhteiskunnallista kehitys-
tä kaupunkiseudulla, Heikki-
lä kertoo.

Kasvaneet ruuhkat johtu-
vat osittain siitä, että suuri osa 
työpaikoista on keskittynyt 
Kaarinan ja Piikkiön seuduille 
sekä lähiöihin ympäri Turkua. 
Kasvaneiden liikennemäärien 
myötä myös nopeusrajoituksia 
on laskettu.

- Myös raskas liikenne kulki-
si nopeammin, jos liittymien 
ja kaistojen määrää lisättäisiin, 
Heikkilä huomauttaa.

Koulutusta 
tehostettava

Myös rataosuuksia uusimal-
la saataisiin lyhennettyä työ-
matka-aikoja ja parannettua 
tavaraliikennettä Turusta pää-
kaupunkiseudulle sekä Uu-
denkaupungin suuntaan. Se 
auttaisi Turun telakkaa sekä 
sujuvoittaisi tulevia puu- ja 
bioenergiakuljetuksia.

- Uudenkaupungin autoteh-
das ei tosin rataa tarvitse, kos-
ka osat sinne tulevat laivalla 

suoraan Saksasta, mutta työ-
matkalaiset saattaisivat tarvi-
ta. Nykyinen 8-tie on melko 
ahdas, hidas kulkea ja talvella 
vaarallinenkin, Heikkilä sanoo.

Turun telakan ja Uudenkau-
pungin autotehtaan työvoima-
tarpeesta johtuen pitäisi lä-
hitulevaisuudessa panostaa 
voimakkaasti metallipuolen 
ammattikoulutuksen tehosta-
miseen ja nykyaikaistamiseen. 
Sama pätee myös ammattikor-
kea- ja yliopistokoulutukseen.

- Turun yliopistoon on yri-
tetty saada oikeuksia kone- ja 
materiaalitekniikan diplomi-
insinöörikoulutukseen, mutta 
toistaiseksi tässä ei ole onnis-
tuttu. Pitkällä tähtäimellä olisi 
koko Varsinais-Suomen alueen 
kannalta tärkeää saada enem-
män koulutettua väkeä vas-
taamaan työelämän tarpeisiin, 
Heikkilä kertoo.

Työttömät ja 
kouluttamattomat 
nuoret heikosti 
mukana 

Jos hallituksen kaavailemat 
kunta- ja maakuntauudistuk-
set toteutuvat, tulee Turusta 
väistämättä maakunnan kes-
kuskaupunki, joka se osittain 
jo on palvelujen ja yritysten 
keskittyessä Turkuun ja ympä-
ristökuntiin. Jos palveluja en-
tisestään keskitetään Turkuun, 
ei Heikkilä ole vakuuttunut sii-

PS:n Varsinais-Suomen maakuntavaltuustoryhmä:

Lauri Heikkilä

Jos hallituksen kaavailemat kunta- ja 

maakuntauudistukset toteutuvat, 

tulee Turusta väistämättä maakunnan 

keskuskaupunki.
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”Pitkällä tähtäimellä
olisi koko Varsinais-

Suomen alueen 
kannalta tärkeää 
saada enemmän 

koulutettua väkeä 
vastaamaan työ-

elämän tarpeisiin.”

ETELÄPOHJANMAAN 
PERUSNAISET 
Etelä-Pohjanmaan PerusNai-
set ry:n järjestäytymiskoko-
uksessa Seinäjoella valittiin 
yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi Sirkka Kum-
pula Seinäjoelta. Hänen li-
säkseen hallitukseen valittiin 
Merja Ujanen Laihialta, Anne-
li Hangasluoma Kauhajoelta, 
Riitta Myllyaho Kauhajoelta, 
Tiia Rajala Seinäjoelta ja Raili 
Varo Isostakyröstä.

HATTULA 
Hattulan Perussuomalaiset 
ry valitsi syyskokouksessaan 
hallituksen vuodelle 2018. 
Puheenjohtajaksi valittiin Kir-
si Kauppi ja hallitukseen Ari 
Sarusto ja Jari Laukkanen.

ISOJOKI 
Jorma Rantala valittiin yksi-
mielisesti jatkamaan Isojo-
en Perussuomalaisten pu-
heenjohtajana myös vuonna 
2018. Syyskokouksessa valit-
tiin Rantalan lisäksi yhdistyk-
sen hallitukseen myös Sakari 
Halkoaho, Tony Vaarainkorpi 
ja Sari Kallio. 

KARIJOKI 
Seppo Tienhaara valittiin yksi-
mielisesti jatkamaan Karijoen 
Perussuomalaisten puheen-
johtajana myös alkavana 
vuonna. Yhdistyksen syysko-
kous valitsi Tienhaaran lisäksi 
hallitukseen myös Rami Aal-
lon, Heimo Rantamäen, Bir-
git Ojantolan, Pirjo Kohtakan-
kaan, Kristian Uusitalon, Kim 
Uusitalon, Roosa Hannulan ja 
Arja Tienhaaran.

KASKINEN 
Jukka Salo valittiin Kaskisten 
Perussuomalaisten syyskoko-
uksessa yhdistyksen uudek-
si puheenjohtajaksi. Salon 
lisäksi yhdistyksen hallituk-
seen täksi vuodeksi valit-

tiin Jyrki Chryssanthou, Jarmo 
Tarkka ja Anu Lehtonen.

KUORTANE 
Kuortaneen Perussuoma-
laiset valitsivat syyskoko-
uksessaan Seppo Palomä-
en yksimielisesti yhdistyksen 
puheenjohtajaksi vuodel-
le 2018. Yhdistyksen halli-
tukseen valittiin Palomäen li-
säksi myös Tauno Lampinen, 
Antti Koskela ja Tuija Lindahl. 

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalai-
set valitsi yksimielisesti Tapio 
Lämsän jatkamaan paikallis-
yhdistyksen hallituksen pu-
heenjohtajana vuonna 2018. 
Muita hallitukseen valittuja 
ovat Tarmo Tyni, Ari Hemmilä, 
Krista Poutanen ja Pekka
Savelainen.

LAPPAJÄRVI 
Ahti Kautiainen valittiin jatka-
maan Lappajärven Perussuo-
malaisten puheenjohtajana 
myös ensi vuonna. Yhdistyk-
sen syyskokous valitsi Kau-
tiaisen lisäksi hallitukseen 
myös Matti Peltolan, Aku-
Matti Juttuniemen, Reijo Ke-
don, Arvi Kangastien, Pirkko 
Kiviojan ja Timo Linnun. 

LAPUA 
Lapuan Perussuomalaiset 
ry:n uudeksi puheenjohta-
jaksi kaudelle 2018 valittiin 
yksimielisesti Tero Juupajär-
vi. Juupajärven lisäksi halli-
tukseen valittiin Riitta Kan-
gasluoma, Alpo Kankaanpää, 
Martti Kupari sekä Sini Syrjälä.

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset 
valitsivat yksimielisesti Tomi 
Saariston puheenjohtajaksi 
vuodelle 2018. Hallitukseen 
valittiin Henrik Pajunen, Mau-
ri Heiska, Hannu Ruuska, Panu 
Koski ja Riitta Siikaniva.

HENKILÖVALINTOJA

tä, että se on alueen kannalta 
pelkästään hyvä asia.

- Suomen suurimpiin kau-
punkeihin on muuttanut pal-
jon väkeä, jotka ovat työttömiä 
tai sosiaalitukien varassa. Eri-
arvoistuminen tulee varsinkin 
suurissa kaupungeissa kasva-
maan, ellei saada luotua työ-
paikkoja näille ihmisille ja sitä 
kautta heidän panostaan yh-
teiskunnan hyväksi. Työttömät 
ja kouluttamattomat nuoret on 
hienoissa visioissa otettu lii-
an huonosti huomioon, mi-
hin perussuomalaisena toivoisi 
korjausta. Maahanmuuttaji-
en osalta tulisi panostaa hei-
dän kielikoulutukseensa, jot-
ta heillä olisi tulevaisuudessa 
mahdollisuuksia sijoittua työ-
elämään Suomessa, Heikki-
lä pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Perussuomalaisuus vakaalla 
pohjalla Keski-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan piiri 
vastustaa EU:n liittovaltio-
kehitystä 

Jäsenmäärä kasvaa 
Pohjois-Savon piirissä

PERUSSUOMALAISTEN Keski-
Pohjanmaan piirin järjestäyty-
miskokous pidettiin 4.1.2018 
Hotelli Seurahuoneella Kokko-
lassa. Puoluekokouksen jälkei-
sen jäsenryntäyksen vuoksi ai-
kaisemmin pidetyssä yleisessä 
kokouksessa oli päätetty pii-
rihallitusta kasvattaa muuta-
malla lisäpaikalla siten, että 
jokaista paikallisyhdistyksen al-
kavaa kahtakymmentä jäsen-
tä kohden piirin jäsenyhdistys 
saa yhden edustuspaikan pii-
rihallitukseen. Tämä kaava ta-
kasi demokraattisesti myös 
sen, että jokaisesta paikallis-
yhdistyksestä on edustus piiri-
hallituksessa.  Paikkajaot kun-
nittain: Halsua 1, Kannus 2, 
Kaustinen 4, Kokkola 5, Lesti-
järvi 1, Perho 1, Pietarsaari 3, 
Toholampi 1, Veteli 4. Piirin pu-
heenjohtajana jatkaa Arto Pih-
lajamaa.

Puoluejohdon uudistumisen 
tuoma innostus näkyi myös jär-
jestäytymiskokouksen paik-
kajaoissa. Jokaisesta varapu-
heenjohtajapaikasta saatiin 
äänestää ja tiukan kisaamisen 
jälkeen varapuheenjohtajapai-
kat jakaantuivat seuraavasti: 1. 
varapuheenjohtaja Irma Kemp-
painen, Kokkola, 2. varapu-
heenjohtaja Sari Karlström, Pie-
tarsaari ja 3. varapuheenjohtaja 
Boris Nygård, Kokkola. Vara-
puheenjohtajille jaettiin myös 
vastuualueet, jotta laajan piirin 
hoitaminen kävisi jouhevasti.

Piirisihteeri valittiin yksimie-
lisesti piirihallituksen ulkopuo-
lelta ja puikkoihin vuodelle 
2018 astuu nuori, mutta pitkä-
aikainen perussuomalaisten jä-

sen ja PS-Nuorissakin vaikutta-
nut lohtajalainen Tuomo Ojala. 
Taloudenhoitaja niin ikään va-
littiin yksimielisesti ja pestiin 
astuu viime vuoden piirisihtee-
ri Tarja Palosaari Kokkolasta.

Tulevan vaaliryppään vuok-
si myös työvaliokuntaa kas-
vatettiin ja vastuuta jaettiin 
eri puolille maakuntaa.  Uusi 
työvaliokunta koostuu vara-
puheenjohtajista ja viidestä 
muusta jäsenestä. Yksimielises-
ti työvaliokuntaan valittiin va-
rapuheenjohtajien lisäksi Anna-
Kaarina Kuorikoski, Vesa Viitala, 
Mauri Peltokangas, Tina Lind-
skog ja Tuomo Ojala. Työvalio-
kuntaa vetää Boris Nygård.

Vajaa kolme tuntia kestänees-
sä kokouksessa suunniteltiin 
piirin toiminta pääpiirteittäin 
koko vuodeksi ja ensimmäi-
nen isompi rupeama on presi-
denttiehdokas Laura Huhtasaa-
ren kiertue Keski-Pohjanmaalle. 
Huhtasaari kiertää kunnat Pie-
tarsaari, Kokkola, Kannus ja 
Kaustinen. 

Toisin kuin ”huhut” väittä-
vät, eivät perussuomalaiset tai 
perussuomalaisuus ole muut-
tuneet mitenkään, eikä suur-
ta jäsenpakoa ole piirin alueel-
la syntynyt. Nettojäsenmäärä 
on päinvastoin kasvanut noin 
viidelläkymmenellä ja kasvaa 
edelleen. Kiinnostus puoluet-
ta kohtaan on selvästi nous-
sut naisten ja nuorten keskuu-
dessa, joten perussuomalainen 
aate on vakaalla pohjalla maa-
kunnassamme.

Sari Karlström

SUURI valiokunta käsitteli Suo-
men EU-politiikan suuntavii-
voja. Perussuomalaiset jätti va-
liokunnan lausuntoon eriävän 
mielipiteensä jättämällä asiaan 
oman vaihtoehtonsa. 

Perussuomalaisilla on ainoana 
suomalaisena eduskuntapuolu-
eena selvä EU-kriittinen ja kan-
sallismielinen linja. Myös piiri-
järjestömme haluaa vahvojen 
kansallisvaltioiden Euroopan.

 Korostamme, että suoma-
laiset äänestivät vuonna 1994 
kauppaliittoon kuulumisesta, 
eikä integraation syventämisel-
lä ole kansanäänestyksen valta-
kirjaa. Liittovaltiokehityksestä 
on pysyttävä ulkopuolella. 

Euron jäsenyys heikentää py-

syvästi Suomen talouden Ruot-
sin taloutta huonommaksi, ei-
vätkä eurovaluutan kriisit ole 
millään muotoa ohi. Euroopan 
unionin taakanjakoperiaatteita 
on vastustettava. Sen sijaan on-
gelmamaiden asukkaita tulee 
auttaa paikan päällä. 

Mikäli nykyinen liittovaltio-
kehitys jatkuu eduskunnan 
suuren valiokunnan kaikki-
en muiden puolueiden tahdon 
mukaisesti, on Suomen valmis-
tauduttava eroon Euroopan 
unionista. 

Ahti Moilanen
Pohjois-Savon piirin 
puheenjohtaja

PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Savon piiri piti syysko-
kouksen Leppävirralla. Pai-
kalla olivat myös puolueen 
puheenjohtaja Jussi Halla-
aho sekä poliittinen suunnit-
telija Riikka Purra. Halla-aho 
on osallistunut jokaisen piirin 
syyskokoukseen, joista Poh-
jois-Savo oli viimeinen. 

Piirin puheenjohtajak-
si vuodelle 2018 valittiin Pia 
Pentikäinen Suonenjoelta. 
Piirihallitukseen valittiin Min-
na Reijonen, Pia Punkki, Miika 
Puustinen, Tenho Holopainen, 
Ari Leinonen, Pave Hirvonen, 
Matti Gröhn, Kirsi Kokkonen, 

Senja Huusko, Arttu Matilai-
nen, Tero Turpeinen, Kari Ho-
lopainen, Petri Haapanen ja 
Anne Kekkonen. 

Syyskokouksen julkilausu-
massa kiinnitettiin huomiota 
lapsiperheköyhyyteen ja eh-
dotettiin siihen ratkaisuna, 
että lapsilisää ei enää vähen-
nettäisi perheen toimeentu-
lotuesta. 

Perussuomalaisten Pohjois-
Savon jäsenmäärä on kasva-
nut kesän puoluekokouksen 
jälkeen.

Pohjois-Savon piiri



TETU-KESKUS siirrettiin 
Lahden Hennalan pakolais-
keskuksesta, kun se lakkau-
tettiin. Keskus on tarkoitettu 
sellaisille maahan kutsumatta 
tulleille, joilla on mielenter-
veydellisiä ongelmia sekä le-
votonta ja tilanteisiin nähden 
ennalta arvaamatonta käyt-
täytymistä. Joukossa on myös 
päihdeongelmaisia. 

Siirto kohtasi heti Ahtialan 
asukkaiden ja monien mui-
den vastustusta, koska kes-
kus sijaitsee keskellä asutusta 
ja koululaisten koulunkäynti-
reitin varrella. Ahtialan aktii-
viset henkilöt avasivat inter-
net-vetoomuksen (adressin), 
jossa korostetaan, että perus-
tamispäätös on tehty hätäi-
sesti ja mahdollisia turval-
lisuusuhkia tarkistamatta. 
Allekirjoittajien mukaan 
puutteellinen tiedottami-
nen ja Ahtialan alueen asuk-
kaiden huomiotta jättäminen 
asiaa valmisteltaessa on aihe-

uttanut asukkaissa kasvavaa 
turvattomuuden tunnetta. 

Useat vanhemmat ovat ker-
toneet rajoittaneensa lastensa 
ulkoilua ilman valvontaa sekä 
vaihtaneensa lastensa kou-
lumatkareittejä uusiin, joilla 
on huomattavaksi mainittu-
ja liikenneriskejä. Allekirjoit-
tajat ilmoittavat, että he eivät 
halua tehdä Lahdesta ja yh-
destä sen lapsivaltaisimmasta 
kaupunginosasta, Ahtialasta, 
paikkaa, jonka sen asukkaat 
tuntevat turvattomaksi. 

Vetoomuksen allekirjoitta-
jat pyytävät Lahden kaupun-
gin päättäjiä sekä yksikön si-
joituksesta vastaavia tahoja 
etsimään uutta sijoituspaik-
kaa TeTu-yksikölle sekä sii-
hen liittyville toimistotiloille. 
Uutta sijoituspaikkaa etsit-
täessä tulee tehdä tarvittavat 
riskianalyysit ja turvallisuus-
kartoitukset, vaativat vetoo-
muksen allekirjoittajat. 

Lahden Perussuomalaiset 

ry huolestui TeTu-keskuk-
sen Ahtialaan siirtämisestä 
ja teki kaupunginvaltuusto-
aloitteen, jossa Lahden kau-
punki ilmoittaa, ettei kyseis-
tä keskusta sijoiteta Lahden 
alueelle. Aloite jäi kuitenkin 
vähemmistöön valtuuston kä-
sittelyssä.

Lahden Perussuomalaiset 
ry järjesti asukastapaamisen 
9.12.2017 Ahtialassa paikalli-
sen marketin edustalla. Telt-
taosastolle saapui räntäsa-
teesta huolimatta tilanteesta 
huolestuneita lasten vanhem-
pia ja muita alueen asukkai-
ta. Keskusteluissa huoli ti-
lanteesta ja viranomaisten 
välinpitämättömyydestä tuli 
selkeästi esiin. 

Turvallinen Ahtiala –ve-
toomuksen voi allekirjoittaa 
osoitteessa: https://www.ad-
ressit.com/turvallinenahtiala

Lasse Koskinen
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Lahden Ahtialan 
TeTu-keskus herättää 
huolta asukkaissa
Lahden Ahtialaan, keskelle asutusta on perustettu turvapaikanhaki-
joiden tehostetun tuen (TeTu) palvelukeskus, jonka sijoittamisesta 
vastaa maahantulovirasto, ja jota hoitaa Suomen Punainen risti.

Laura 
kiertää 
Suomea

Kuva: Lasse Koskinen

Vuoroasuminen 
oppilaaksioton ja koulu-
kyydin perusteeksi
VANTAA haluaa profiloitua 
lapsi- ja perheystävällisenä 
kuntana. Ennaltaehkäisevää 
lastensuojelu- ja perhetyö-
tä toivotaan. Lapsiperheiden 
hyvinvointia tuetaan lukui-
sin tavoin - pääsääntöises-
ti ydinperhe- ja yksinhuoltoti-
lanteissa. 30 000-40 000 lasta 
vuosittain kokee vanhempi-
ensa eron. Vantaalla asia kos-
kettaa lapsia päiväkodeista 
koulumaailmaan. Vanhem-
mat solmivat tai oikeus päät-
tää lähes aina yhteishuollon 
lapsille. Se tarkoittaa lapselle 
kahta kotia.

Eronneet vanhemmat ase-
tetaan kuitenkin lapsen edun 
vastaisesti heti alkuvaihees-
sa eriarvoiseen asemaan van-
hemmuudessaan. Muodol-
lisesti toki yhteishuollosta 
puhutaan. Lapselta kysyttä-
essä hänellä on kaksi kotia ja 
vanhemmat, ei tapaamisia 
etävanhemman luona tai asu-
mista lähivanhemman kans-
sa. Epäkohdat ja niiden seu-
raukset ymmärtääkin yleensä 
vasta, kun asia osuu omalle 
kohdalle. 

Lastensuojelutapauksissa 
noin puolessa on kyse ero-
perheiden lapsista. Ero voi 
olla lapselle kipeä asia jo il-
man, että hänen toinen van-
hempansa sysätään sivuun. 
Oikeanlainen, oikea-aikai-
nen ja lapsen koko perheen 
vahvempi huomioiminen oli-
si tehokasta, ennaltaehkäise-
vää ja taloudellista toimintaa. 
Nykytilanne, tehoton mut-
ta resursseja kuluttava ero-
auttaminen, pikemmin luo 
ongelmia kuin ratkaisee niitä. 
Monen tahon resursseja pol-
tetaan laihoin tuloksin.

Vantaa voisi näyttää mal-
lia ja olla yksi edelläkävijöistä 
erovanhemmuuden hyvässä 
ja käytännöllisessä hoitami-
sessa. Selkeitä uudistuksia 
tarvitaan, niitä pitää olla tar-
jolla ja ne on mahdollista to-
teuttaa. Isät lasten asialla ry 
(ILA) on Suomen suurimpia 
erovanhemmuusjärjestöjä. 
Olemme analysoineet asiat 

halki ja toimimme monin ta-
voin asiantilan parantamisek-
si mm. lastenhuoltolain uu-
distamisessa.

Vuoroasuminen on valta-
virtaistumassa Ruotsin ta-
paan päämalliksi. Hyvät koke-
mukset, laaja tutkimustieto, 
Euroopan neuvoston suo-
situs (2079/2015) sekä par-
haillaan uudistettava lasten-
huoltolaki yhdessä johtavat 
tähän. THL:n kouluterveys-
kyselyn (2013) mukaan pää-
kaupunkiseudulla joka neljäs 
peruskoululainen ja ammat-
tiin opiskeleva sekä joka vii-
des lukiolainen asuu kahdes-
sa kodissa. 

Vuoroasumisratkaisu on jat-
kuvasti yhä useampien van-
taalaisten lasten ja lapsi-
perheiden arkea. Lapsiin ja 
perheisiin kohdistuvat tuet 
ja palvelut eivät kuitenkaan 
huomioi tätä merkittävää 
muutosta. Vantaan tulisi olla 
rohkeasti tässäkin lasten asi-
alla. Eroperheiden esikou-
lu- ja peruskouluikäisten kas-
vua ja kehitystä sekä oikeutta 
kummankin vanhemman kas-
vatukseen ja hoivaan tapauk-
sissa, joissa perhe on sopinut 
yhteishuoltosopimuksessa 
lapsen asumisesta vuorovii-
koin jommankumman van-
hemman luona, tulisi jatkossa 
tukea siten, että: a) kahdes-
sa kodissa asuminen hyväksy-
tään Vantaalla viralliseksi op-
pilaaksioton perusteeksi (tätä 
Helsinki jo pohtii) ja b) lapset 
olisivat oikeutettuja saamaan 
ilmaisen koulukyydin molem-
mista kodeista (tätä Rääkky-
lä jo toteuttaa). Haluamme-
han varmasti lukea enemmän 
myös näistä positiivisista lap-
sia koskevista asioista Van-
taallakin. Toivomme asiaa liit-
tyvään valtuustoaloitteeseen 
laajaa tukea.

Juha Järä, tiedottaja, 
Isät lasten asialla ry 
Tanja Vahvelainen,
kaupunginvaltuutettu (ps), 
Vantaa

Perussuomalaisten 
presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaari 
kiertää ahkerasti vaa-
liteltoilla. Tarkemmat 
paikkakunnat löydät 
osoitteesta: www.

KEMI TERVOLA TORNIO

https://www.ad-ressit.com/turvallinenahtiala
https://www.ad-ressit.com/turvallinenahtiala
https://www.ad-ressit.com/turvallinenahtiala
http://www.%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%98%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B0%95%ED%AF%80%ED%B0%93%ED%AF%80%ED%B0%94%ED%AF%80%ED%B0%9B%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%BB%89
http://www.%ED%AF%80%ED%B1%8F%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B1%98%ED%AF%80%ED%B1%95%ED%AF%80%ED%B1%84%ED%AF%80%ED%B0%95%ED%AF%80%ED%B0%93%ED%AF%80%ED%B0%94%ED%AF%80%ED%B0%9B%ED%AF%80%ED%B0%91%ED%AF%80%ED%BB%89
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Hyvää uutta vuotta, perussuomalaiset!

ALAJÄRVEN Perussuomalaiset 
järjestivät viikkoa ennen jou-
lua onnistuneen puurotapahtu-
man paikallisen ostoskeskuksen 
pihalla. Ulkotulet, erinomainen 
joulupuuro, ystävällinen vas-
taanotto ja väenpaljous todisti-
vat sen, että perussuomalaisuus 
on voimissaan Alajärvellä. Muu-
taman asteen pikkupakkanen ja 
pieni, kevyt lumisade yhdessä 
paitsi siivittivät väkeä joulutun-
nelmaan, myös osoittivat sen, 
että perussuomalaista sanomaa 
kuunneltiin ja se kiinnosti.

Alajärven Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jukka Kangastie 
oli syystäkin tapahtumasta yhtä 
hymyä.

- Oli todella hieno ja onnistu-
nut päivä. Saimme viisi uutta jä-
senhakemusta ja vielä muuta-
ma muu otti paperit mukaan 
kotiinsa. Palaute kävijöiden ta-
holta oli rohkaisevaa ja kannus-
tavaa. Puuroannoksia meni yli 

kolmesataa, ja lisäksi perussuo-
malainen materiaali, lehdet ja 
muu, kiinnosti kävijöitä.

Alajärven Perussuomalaiset 
olivat saaneet tapahtumaan 
vieraakseen puolueen 2. pu-
heenjohtajan, kansanedusta-
ja Teuvo Hakkaraisen sekä piirin 
uuden puheenjohtajan Jukka 
Mäkysen. Hakkarainen oli tyy-
tyväinen näkemäänsä, ja puu-
rotapahtuman jälkeen häntä 
odotti radiohaastattelu.

- Pohjanmaalle on aina muka-
va tulla. Kun tänne tulee, niin 
tulee kuin kotiinsa. Täällä osa-
taan hommat hoitaa. Olen ai-
van varma kokemusteni perus-
teella, että tämän piirin alueella 
puolueen kannatus tulee nou-
semaan kohisten. Täällä on te-
kemisen meininki.

Samoilla linjoilla oli myös Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin uusi puheenjohtaja 
Jukka Mäkynen.

- Ajelimme tänne Vaasasta 
piirin tiedottaja Juha Rantalan 
kanssa, emmekä tehneet sitä 
turhaan. Tapahtuma oli erin-
omaisesti järjestetty ja kävijöis-
tä näki, että perussuomalaisuus 
puree vahvasti niin Alajärvellä 
kuin koko Etelä-Pohjanmaalla. 

Tällaista lisää. Viesti maakun-
nasta on selvä. Moni pitää pe-
russuomalaisia ainoana puolu-
eena, joka todella ajaa Suomen 
ja suomalaisten asiaa. Tätä ei ai-
nakaan Alajärvellä tarvinnut kä-
vijöille montaa kertaa todistella.

Perussuomalaisten piirien vä-
lisestä yhteistyöstä kävi hyvänä 
esimerkkinä se, että Keski-Poh-
janmaan piirin puheenjohta-
ja Arto Pihlajamaa oli saapunut 
Alajärvelle soppatykkinsä kans-
sa. Pihlajamaan loihtima joulu-
puuro veti viimeistään kävijöi-
den naamat marengille. 

Juha Rantala

Alajärvellä onnistunut puurojuhla

Alajärven Perussuomalaisten järjestämä puurojuhla oli hieno ja onnistunut tapahtuma, 
jolle ei suotta peukutettu. Kuva: Juha Rantala

Puolueen jäsen, Provincia de Pacasmayossa Perussa asuva Jose Moncada lähettää hyvän 
uuden vuoden toivotukset Suomelle ja perussuomalaisille. Jose on hengessä mukana, kun 
Laura Huhtasaari valitaan presidentiksi. 

Perussuomalaiset osallistuivat sankoin joukoin Iitin 
Kausalan joulumarkkinoille. Mukana oli myös kansan-
edustaja Rami Lehto.

HELSINKI
Presidenttiehdokas Laura 
Huhtasaari Helsingissä per-
jantaina 19.1. Presidenttieh-
dokas tavattavissa Kontulan 
ostoskeskuksella klo 9-9.45 
aamukahvien merkeissä, Na-
rinkkatorin vaalimökillä klo 
11-11.45, Malmin kävelysillal-
la klo 15-15.30 sekä Munkki-
vuoren ostoskeskuksella klo 
16.30-17, jossa makkaratarjoi-
lu. Tilaisuuden järjestävät Pe-
russuomalainen Helsinki ry ja 
Helsingin piiri.

LOHJA
Presidenttiehdokas Lau-
ra Huhtasaari kauppakeskus 
Lohjantähdessä lauantaina 
20.1. klo 10-11. Mukana myös 
kansanedustaja Arja Juvonen. 
Lohjan Perussuomalaisten ja 
Uudenmaan piirin toimijoi-
ta paikalla klo 9-12. Kahvitar-
joilu! Tervetuloa tapaamaan 
Lauraa!

ESPOO
Presidenttiehdokas Laura 
Huhtasaaren vaalikiertue Es-
poon kauppakeskus Isossa 
Omenassa lauantaina 20.1. klo 
12-13. Mukana myös kansan-
edustajat Arja Juvonen ja Lee-
na Meri.

VANTAA
Perussuomalaisten Uuden-
maan piiri on kutsunut pre-
sidenttiehdokas Laura 
Huhtasaaren vierailulle kaup-
pakeskus Myyrmanniin. Laura 
tulee paikalle lauantaina 20.1. 
klo 14-15. Mukana myös kan-
sanedustajat Arja Juvonen ja 
Leena Meri. Uudenmaan pii-
rin ja Vantaan Perussuoma-
laisten vaikuttajia on paikalla 
lähes koko lauantaipäivän klo 
10-18. Tervetuloa tapaamaan 
Lauraa!

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalai-
set tarjoaa lauantaina 27.1. klo 
9-13 Järvenpään torilla kahvia 
ja lämmintä keskustelua lä-
hestyvistä presidentinvaaleis-
ta. Lämpimästi tervetuloa.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalais-
ten keskusteluilta sunnuntai-
na 28.1. klo 16-18 Vuosaaren 
VPK:n varikolla, Kaivonkatso-
jantie 14, Helsinki. Tule mu-
kaan kuuntelemaan ja keskus-
telemaan! Kahvitarjoilu.

HELSINKI
Uudenmaan Perussuoma-
laiset Naiset ry:n ylimääräi-
nen kokous pidetään tiistaina 
30.1. klo 18 Helsingissä PS-
naisten toimistolla, Manner-
heimintie 40 B 56. Käsitellään 
Uudenmaan Perussuomalai-
set Naiset ry:n hallituksen täy-
dentäminen sekä muita ajan-
kohtaisia asioita. Kokouksen 
koollekutsujana puheenjohta-
ja Arja Juvonen. Tervetuloa ko-
koukseen!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla sunnuntai-
na 4.2. klo 9-15. Paikalla pe-
russuomalaisia aktiiveja ja 
kaupunginvaltuutettuja. Ter-
vetuloa keskustelemaan ja 
noutamaan tuore PS-lehti.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
keskusteluilta torstaina 15.2. 
klo 18-20 Pakilan yläasteel-
la, Pilkekuja 10, Helsinki (Paki-
lantie 67, Teboilia vastapäätä). 
Sisäänkäynti Pilkekujan puo-
lelta. Tule mukaan kuuntele-
maan ja keskustelemaan! Kah-
vitarjoilu.

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Veijo Niemelle Reserviläis-
liiton ansioristi
RESERVILÄISLIITTO jakoi an-
sioristejä puolustusministe-
rin myöntämänä. Perussuoma-
laisten puoluehallituksen jäsen 
Veijo Niemi (kuvassa toinen oi-
kealla) oli yksi melko harvinai-
sen ansioristin saajista. 

Asetuksen mukaan Reser-
viläisliiton ansioristi voidaan 
myöntää liiton jäsenyhdistyk-
sen jäsenelle, joka on vähintään 
viisitoista vuotta ansiokkaas-
ti toiminut vapaaehtoisessa 
maanpuolustustyössä liiton tai 
sen jäsenyhdistyksen ja reser-

viläisten yhteisten pyrintöjen 
edistämiseksi.

Asianomainen henkilö on toi-
minut pitkään ja ansiokkaasti 
piiritasolla esim. piirin puheen-
johtajana tai vastaavassa teh-
tävässä tai asianomainen hen-
kilö on toiminut pitkäaikaisesti 
(vähintään neljä vuotta) ja an-
siokkaasti liiton hallituksessa tai 
muussa liiton kannalta tärkeäs-
sä toimielimessä tai taholla. Li-
säksi hän on toiminut myös pii-
ri- tai yhdistystasolla.

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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Rasvainen maito takaisin kouluihin!
KOKKOLALEHDEN artikkelis-
sa (22.11.2017) Helmi, Noora ja 
Mea kertoivat hälyttäviä tieto-
ja kouluruokailusta. Järkyttä-
vintä oli lukea, että suurin osa 
heidän koulunsa lapsista ei juo 
enää maitoa koulussa, koska 
tarjolla on vain rasvatonta mai-
toa. Näin on varmaan muualla-
kin. Syy ei kuitenkaan ole lasten 
asenteissa. 

Nyt ovat kyllä terveysintoilija-
kansanedustajat menneet so-
keasti omien intohimojensa vie-
minä. Heille ei varmaan tullut 
mieleenkään, kuinka paljon hy-
vänmakuinen ruokajuoma mer-
kitsee myös koululaisille. Sillä 
tuskin on ollut tarkoituksellis-
ta ohjata lapsia käyttämään vet-
tä ruokajuomana, koska jo usei-
ta vuosikymmeniä Suomessa 
on ymmärrettävä maito ja sen 
sisältämä kalsium erittäin tär-
keäksi lasten luuston kasvulle. 

Se tilastoarvio, että vain 65 
% yläkoululaisista syö koulu-
ruoan päivittäin kertoo pää-
osin muusta kuin siitä, että 
heillä on koulunsa lähellä pika-
ruokaravintola, jossa voivat käy-
dä ruokatunnilla. Kun tiedäm-
me myös, miten suuri vaikutus 
ruokavaliolla on yleiseen jaksa-
miseen ja aivojen virkeyteen, 
on selvää, että nyt pitää lisä-
tä rahoitusta kouluruokailuun. 
Karu totuus nimittäin vain on, 
että noin 1,10 eurolla per oppi-

TIMO SOINI sekä siniset loik-
karit luonnehtivat jättämiänsä 
perussuomalaisia yhden asian 
puolueeksi. Aiemmissa Soinin 
jytkypuheissa oli kiitettävästi 
laajempi ja monipuolisempi sa-
navarasto, joka tehosi äänestä-
jiin. Maahanmuuttoon liittyvät 
puheet, rahapiikki kiinni, eroon 
EU:sta ja rahaliitosta. Ilmaston-
muutos: sen tutkimusten vähät-
telyä ja kieltämistä. “Persut eivät 
myy persettään”, tämä entinen 
puheenjohtaja retosti. Kenttä-
perussuomalaiset kavahtivat ja 
muun muassa Pohjois-Savossa 
monet inhosivat ja kiukustuivat 
Soinin puheista. 

Jytkyn jälkeen hallitusneu-
votteluissa mustan auton himo 
muutti vaalipuheet takinkään-
nön mukana täysin. Soini luo-
pui tärkeimmästä, rahaminis-
terin salkusta, kokoomuksen 
hyväksi. Pelkäsikö työn vaati-
vuutta ja taitojaan hoitaa talo-
usvirkaa? Takinkäännön muka-
na Soini möi persujen perseen 
ja siinä meni mukana myös etu-

puoli, jota ei voinut kääntää. 
Nyt ärsyyntyi äänestäjäkunta 
entisestään, koska eivät hyväk-
syneet Soinin menettelyä halli-
tusneuvotteluissa. 

Alkoi kitkerä keskustelu ken-
tällä ja Soinin johtamien perus-
suomalaisten kannatuksen las-
ku.

Kun Suomessa hyväksyttiin 
naispappeus, Soini erosi kirkos-
ta ja siirtyi katolisen kirkon jä-
seneksi. Soini on kertonut avoi-
mesti kielteisestä kannastaan 
naispappeuteen. Hän on julki-
sesti ilmoittanut myös vastus-
tavansa aborttia. Nykyperus-
suomalaisia Soini on sanonut 
pitävänsä ihmisvastaisena puo-
lueena muun muassa eutana-
siakeskustelun takia. Samaan 
aikaan Soinin kirkkokunta eli 
katolinen kirkko nousee tois-
tuvasti esiin esimerkiksi lasten 
törkeistä ja pitkään jatkuneis-
ta seksuaalisista hyväksikäyt-
törikoksista. On ollut mie-
lenkiintoista seurata Soinin 
takinkääntöä. Nyt tuo ministeri-

mies saarnamatkoillaan puhuu 
naisten aseman parantamises-
ta, sekä ilmastonmuutoksesta, 
joka on hänen mielestään sit-
tenkin otettava nyt vakavaan 
seurantaan.

 Demokratian halveksunta on 
Soinille tuttua. “Väärä päätös”, 
hän totesi, kun eduskunta ää-
nesti demokraattisesti tasa-ar-
voisesta avioliittolaista. Kesän 
puoluekokouksen jälkeen sama 
tyyli jatkui. Soinin ja sinisten 
loikkareiden korvienväli ei kes-
tänyt sitäkään demokraattista 
äänestystulosta.

Keskusteltuani perussuoma-
laisten puolueen uuden pu-
heenjohtaja Jussi Halla-ahon 
kanssa olen tullut vakuuttu-
neeksi siitä, että puoluetta joh-
taa nyt asiallinen ja älykäs pu-
heenjohtaja. Hän tulee myös 
nostamaan perussuomalaisten 
puolueen uuteen nousuun. 

Jaakko Juvonen
SMP-veteraani, jäsen (ps.), 
Siilinjärvi

Demokratian halveksuntaa

las ei nyky-Suomessa pysty val-
mistamaan herkullista ja moni-
puolista ateriaa. Yleinen ruoan 
kuljettaminen toisessa paikas-
sa sijaitsevasta keskuskeittiöstä 
ennen jakelua heikentää myös 
hieman ruoan tasoa.

Maito voidaan palauttaa 
ruokajuomaksi palauttamal-
la koulumaitotuki myös kevyt-
maidolle ja rasvallinen maito 
kouluihin. Jos Juha Sipilän hal-
litus ei toimi nopeasti, kuntien 
pitää kustantaa maito koululai-
sille, kuten esimerkiksi Kuusa-
mossa on jo tehty!

Samassa lehdessä uutisoitiin 

terveystieteiden maisteri Jat-
ta Salmelan ohjeita urheileval-
le lapselle. Hänenkin mukaansa 
olennaista on, ettei tähdätä ras-
vattomaan ruokavalioon. Ras-
van saannissa tärkeämpää on 
laatu kuin määrä. Syömisen ilo 
voi hukkua jatkuvaan dieettiin. 
Mielestäni rasva maidossa joka 
päivä ei todellakaan tarjoa lii-
kaa rasvaa kullekin päivälle. No-
peat hiilihydraatit, kuten sokeri, 
lihottavat, jos liikuntaa on vä-
hän – ei kohtuullinen rasvan-
käyttö.

Mika Kivimaa

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. 

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

Päämääränä yhtenäinen 
Suomi
TÄMÄN päivän joko-tai-kes-
kustelukulttuuri yksinkertais-
taa monet asiat. Ratkaisu on 
joko niin tai näin. Välimaaston 
vaihtoehtoja ei tunneta. Ääri-
päät kailottavat viestiään tä-
män päivän Kansanradiossa 
eli sosiaalisessa mediassa niin 
kovaa, ettei järjen ääni aina 
kuulu. Some-keskustelussa 
joukkueet on helppo jakaa ja 
omaa väriä tunnustetaan vah-
vasti. Valtaosa suomalaisista 
on niin sanottuja tolkun ihmi-
siä, vaikka tästäkin tasavallan 
presidentin menneenä vuon-
na esille nostamasta termis-
tä Suomen maassa saatiin li-
hava riita ja paljon pöyristystä 
aikaiseksi. 

Toivon yhteiskunnallisen 
keskustelun olevan vuon-
na 2018 edellisvuosia raken-
tavampaa. Asioista on tärke-
ää puhua ja kantaa saa ottaa 
kärkkäästikin, mutta toisia 
kunnioittaen ja muunneltua 
totuutta karttaen. Poliitikot 
kantavat tässä asiassa erityi-
sen suurta vastuuta. Luot-
tamusasemassa toimivilla 
henkilöillä pitää olla jalka jar-
rupolkimella siltä varalta, että 
keskustelu lähtee väärille uril-
le ja vauhti kiihtyy liian ko-
vaksi. Toivottavasti ylilyöntejä 
nähdään jatkossa vähem-
män ja kiukun kihahtaessakin 
muistamme kunnioittaa toisia 
osapuolia. 

Kansakunnan yhtenäisyys 
on koetuksella. Nykyisin pu-
hutaan paljon sosioekono-
misen aseman heijastuvan 
vahvasti hyvinvointiin ja ter-
veyteenkin. Eriarvoistuminen 
on tällä hetkellä maamme 
suurimpia haasteita, sillä se 
nakertaa hyvinvoinnin ohella 
yhteenkuuluvuuden ja osalli-
suuden tunnetta. Valtion roo-
li tasapainottajana on äärim-
mäisen tärkeä, vaikka yksilö 
on viime kädessä vastuussa it-
sestään. 

Yhteiskunnallisessa keskus-
telussa on keskityttävä tämän 
päivän haasteisiin ja niihin liit-
tyvien solmujen avaamiseen. 
Olemme päätyneet tähän pis-
teeseen historian oikukkaan 
tapahtumienkulun kautta, 

mutta tässä olemme eikä ti-
lanne muuksi muutu. Monesti 
on tapana haukkua menneitä 
päätöksiä ja tehtyjä virheitä. 
Tämä tie ei vie pitkälle. Pitää 
keskittyä olemassa olevien 
ongelmien korjaamiseen yh-
teispelillä ja jättää turha vihan 
lietsonta pois.

Lehtien palstoilla on vään-
netty viime aikoina sadan 
vuoden takaisista sisällisso-
dan tapahtumista ja pyöritel-
ty sitä kuka teki mitäkin. Tämä 
historian ajanjakso on jättä-
nyt kansakuntaamme pysyvät 
jäljet, mutta nyt on keskityt-
tävä yhteisen tulevaisuuden 
rakentamiseen vanhojen ar-
pien auki repimisen sijaan. 
Jotkut puhuvat vapaussodas-
ta ja toiset taas veljessodas-
ta ja osa punakapinasta. Raa-
koihin yliyönteihin sorruttiin 
molemmilla puolilla. Kaikesta 
huolimatta Suomi taisteli yh-
tenäisempänä kansakuntana 
uhrautuvasti talvi- ja jatkoso-
dassa itsenäisyyden puolesta. 

Itsenäisyydestä ja hyvin-
voinnista saamme kiittää so-
ta-ajan sukupolvia. Jälleenra-
kentaminen vaati kovaa työtä 
myös suurilta ikäluokilta ja tu-
loksena syntyi maailman pa-
ras maa. Pidetään siitä kiinni. 
Turvallisuus on suomalaisil-
le arvokas asia. Se on nyt ko-
etuksella. Presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaari on aktiivises-
ti nostanut esille lisääntyneitä 
turvallisuusuhkia. Heikenty-
nyt turvallisuustilanne ja pel-
ko kanavoituvat myös some-
keskusteluun. Valtion tuleekin 
panostaa turvallisuusuhkien 
kitkentään niin, ettei pelkoon 
olisi syytä. 

Yhteen hiileen pitää puhal-
taa nytkin, vaikka haasteet 
ovat erilaiset kuin sotiem-
me aikaan. Muistetaan tämä 
myös some-sodankäynnin 
keskellä. Ei anneta eriarvois-
tumisen karata käsistä, koska 
siitä meillä on vakavin mah-
dollinen muisto historiassa. 
Toiveikasta uusien mahdolli-
suuksien vuotta kaikille!

Ritva ”Kike” Elomaa
kansanedustaja

Vaalikuumetta
Viehettä jälleen on monenlaista tarjolla,
äänien kalastelu kun nyt juuri taas kuumimmillaan.

Keskustan riveistä jopa kaksi on ehdolla,
kokoomus valitsijayhdistykseen onnistui piiloutumaan.

Mukana onneksi uusia on sentään kasvojakin,
joku heistä järjestää voi sen yllätyksen.

Äänet kun lasketaan, sittenhän se nähdään.
Vaikuttaa jos tahtoo, on mentävä äänestämään.

Ari Saukko, Tervola

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Perussuomalaisten 
kahtiajaosta 
AJATTELIN, että en ota kan-
taa puolueen kahtiajakoon, sil-
lä on lapsellista alkaa sättimään 
ketään siitä, mitä on tehnyt tai 
jättänyt tekemättä. Viimeaikai-
set ulostulot ja lehtikirjoitukset 
maakunnassa ovat kuitenkin 
korventaneet mieltäni niin pal-
jon, että haluan nyt hieman asi-
aa kommentoida. 

Ensinnäkin jokainen perus-
suomalaisista lähtenyt on teh-
nyt oman henkilökohtaisen 
valintansa. Tämä on jokaisen 
perusoikeus puolueeseen kat-
somatta. Se, miten äänestäjät 
nämä loikkarit jatkossa näkevät, 
on äänestäjien asia; heillä on 
täysi oikeus olla pettyneitä tai 
iloisia lähteneiden puolesta. 

Minua hämmästyttää suuresti 
se, että jokainen sinisiin loikan-
nut pyrkii tekemään itsestään 
marttyyrin ja selittelee lähtö-
ään sillä, ettei olisi saanut muka 
olla omaa mieltänsä tai että pe-
russuomalaisten toiminta oli-
si jotenkin muuttunut Jussi Hal-
la-ahon valinnan myötä. Näin ei 
todellakaan ole. Ainoa asia, joka 
on muuttunut on se, että enää 
ei tanssita Timo Soinin eikä hä-
nen apupoikiensa tahdon mu-
kaan, vaan saadaan toteuttaa 
perussuomalaisia arvoja, joita 
itse Soinikin on ollut määritte-
lemässä. 

Mielestäni on raukkamaista 
väittää, että perussuomalaiset 
arvot olisivat muuttuneet pu-
heenjohtajan myötä. Päinvas-
toin, nyt niitä arvoja on alettu 
toteuttaa. Soinilla ei ollut riittä-
västi rohkeutta pitää päätään 
ministeriksi päästyään vaan hän 

lähti sokeasti Petteri Orpon ja 
Juha Sipilän veneeseen. Se vene 
ei kauan pinnalla pysy.

 Mitä tulee Lapuan Perussuo-
malaisten toimintaan ja jäse-
nistöön: tämä oli odotettavissa. 
Miksikö? Kyllä kaikilla on ol-
lut tiedossa kytkökset eri tahoi-
hin. Nämä loikanneet eivät ole 
enää aikoihin olleet paikallisyh-
distyksen toiminnassa mukana, 
paitsi kuntavaalien alla mainet-
ta ja kunniaa keräämässä mui-
den tekemällä työllä. Oli siis oi-
keastaan helpottava uutinen, 
että enää ei tarvitse mielessään 
arvuutella, mihin puolueeseen 
kukin kuuluu. 

On pöyristyttävää, miten röyh-
keästi loikanneet ovat haalineet 
merkittäviä luottamuspaikko-
ja. Ei taida yhdessäkään loikan-
neessa olla kanttia niin paljoa, 
että luopuisi paikoistaan, jot-
ka kuuluvat perussuomalaisil-
le. Tämä kuvastaa hyvin sitä toi-
mintatapaa, jota moni käytti jo 
ollessaan puolueessa: tärkeintä 
oli oman maineen pönkittämi-
nen keinolla millä hyvänsä. Nyt 
se maksoi valtavan määrän ää-
nestäjien ääniä, mutta äänestä-
jät eivät unohda. Seuraavat vaa-
lit tulevat kohinalla. 

Toivon kuitenkin jokaiselle loi-
kannelle hyvää jatkoa, sillä sitä 
he todellakin tarvitsevat jatka-
essaan muiden sätkynukkeina. 
Muistetaan, että asiat voivat rii-
dellä, mutta ihmiset eivät. 

Riitta Kangasluoma 
Lapuan Perussuomalaisten 
puheenjohtaja 

VIIMEISTÄÄN vuonna 2019 pi-
dettävien eduskuntavaalien 
jälkeen uusi perussuomalai-
nen puolue joutuu valitsemaan 
puolensa; kenen kanssa yhteis-
työhön ja mahdollisesti halli-
tukseen.

Mielestäni luontevin yhteis-
työkumppani olisi nykyisen op-
position ydin eli ns. viherva-
semmisto, jonka kanssa löytyisi 
lopulta eniten yhteisiä tavoit-
teita hyvinvoivien porvaripuo-
lueiden sijaan. Muutenkin puo-

lueen tulisi yksiselitteisesti 
vastustaa sote- ja maakuntauu-
distusta, jota kukaan ei halua, ja 
jota maakuntien reuna-alueilla 
aidosti pelätään liian keskittä-
vänä, vieden palvelut ja hallin-
non kauas pois.

 Maahanmuutto on luku erik-
seen, joka ei ole kuitenkaan se 
keskeisin asia jokapäiväisessä 
elämässämme.

 
Juha Antinkaapo

Kenen kanssa yhteistyöhön? Työttömien kyykyttämistä 
kokoomuksen malliin
ARVOISAT kansanedustajat Ben 
Zyskowicz ja Juhana Vartiainen. 
Te teette kansanedustajina ar-
vokasta ja tärkeää työtä. Teette 
päätöksiä, jotka vaikuttavat, jos-
kus jopa hyvinkin merkittävästi, 
kansalaisten asioihin. Joudutte 
useasti perustelemaan päätök-
siänne rahvaalle, että kaikki ym-
märtäisivät, miksi mikäkin leik-
kaus tai vastaava täytyy tehdä. 

Politiikkaa ikäni seurannee-
na olen aina ymmärtänyt mi-
hin päätökset perustuvat, kun 
ne on perusteltu tarpeeksi sel-
västi ja tyhjentävästi. Luontai-
sestihan ihminen on sellainen, 
että itseä koskevat huonot pää-
tökset ovat vaikeita hyväksyä, 
varsinkin jos niitä ei perustel-
la oikein.

Tämän hetken yksi kuumis-
ta puheenaiheista on kokoo-
muksen ajama aktiivimalli. Jos 
kuuntelee joidenkin kokoomus-
laisten puheenvuoroja asiasta, 
niin he ovat omasta mielestään 
keksineet keinon, jolla työttö-
myys poistetaan koko maasta 
muutamassa vuodessa. Tai jos 
ei työttömyys itsessään pois-
tu, niin ainakaan valtiolla ei ole 
enää työttömiä rasitteena bud-
jetissaan.

Vartiaisen ratkaisukeino on 
yksinkertainen. Jos työtä ei ole 
lähellä, ihmiset pakotetaan 
muuttamaan kaupunkeihin, 
joko istumaan koulunpenkille, 
tekemään pätkätyötä tai vaih-
toehtoisesti olemaan työttö-
mänä, koska sekin on mahdol-
linen vaihtoehto jopa suurissa 
kaupungeissa, vaikka Vartiai-
nen tuskin sitä uskookaan. Zys-
kowicz komppaa puoluetove-
riaan täysin. Kumpikaan heistä 
ei usko, että Suomessa olisi sel-
laista paikkaa, missä asuva työ-
tön ei voisi ottaa vastaan pät-
kätyötä, koulutuspaikkaa tai 
jotain työelämän sopeutumis-
paikkoja, joissa ihmistä käyte-

tään orjatyövoimana yhdeksän 
euron päiväpalkalla.

 Arvoisat kansanedustajat Var-
tiainen ja Zyskowicz. Jos on liki 
60-vuotias pitkäaikaistyötön, 
joka asuu vanhassa velkaisessa 
omakotitalossa, josta lähimmäl-
le linja-autopysäkille on noin 
40 kilometriä ja joka omistaa 
kotteron, josta verot ja vakuu-
tukset ovat maksamatta, jonka 
luottotiedot ovat menneet jo 
vuosia sitten ja jonka kuukau-
situlot ovat 514 € nettona, väi-
tättekö edelleen kirkkain silmin, 
että sellaista työtöntä ei Suo-
mesta löydy, jota ei pelasta kuin 
vakituinen työsuhde, joita ei va-
litettavasti helpolla löydy?

Teidän kahden viisaan mie-
hen neuvo on tietenkin, että 
myy talo ja muuta kaupunkiin. 
Toimituksesta saatte varmaan-
kin yhteystiedot, mikäli teistä 
jompaakumpaa tai jotain puo-
luetoverianne kaupanteko kiin-
nostaa. Myyn mielelläni, kun 
hinnasta sovitaan ja pääsen ve-
loistani. Luottokelvoton ei saa 
vuokra-asuntoa tai vakuutuksia, 
mutta eiköhän siellä isossa kau-
pungissa pärjää.

Niin kuin alussa kerroin, olen 
aina hyväksynyt ikävätkin poliit-
tiset päätökset, jos ne on osattu 
perustella selventävästi. Se, että 
Zyskowicz itsekin haastattelus-
sa kertoi, että “jos ilmaantuu,  
että on sellaisia henkilöitä, jot-
ka eivät voi yksinkertaisesti ot-
taa vastaan pätkätöitä tai mui-
ta vaihtoehtoja, niin lakia täytyy 
tarkastella uudestaan ja tehdä 
tarvittavat muutokset” kertoo 
siitä, että hän ei tiedä itsekään, 
millaisia vaikutuksia lailla on tai 
kohteleeko se tasavertaisesti 
kansalaisia. 

Jos kansanedustaja ei itse-
kään tiedä, mitä on ollut päät-
tämässä, ei hän voi vaatia että 
kansalainenkaan sitä hyväksyi-
si. Jos nyt kuitenkin minulta vä-

hennettävä noin viisi euroa pe-
lastaa Suomen kurimuksesta, ja 
se välttämättä tarvitaan vaikka-
pa nyt EU-jäsenmaksuihin, niin 
olkoon niin. Jätän yhden päi-
vän jauhelihan ja makaronit os-
tamatta, ja Suomi voi hyvin. Tä-
hän asti vihreät on ollut ainoa 
puolue, joka on julistanut, et-
tei koko Suomea tarvitse pitää 
asuttuna. Julkinen salaisuus-
han on, että samaa mieltä ovat 
myös RKP ja kokoomus. Varti-
ainen ja Zyskowicz kertoivat 
siis ääneen vain sen, mitä miel-
tä heidän puolueensa on muun 
kuin Etelä-Suomen asuttami-
sesta. 

Mielenkiintoiseksi tilanteen 
tekee se, että maahamme ol-
laan valitsemassa arvojohtajaa 
eli presidenttiä seuraaviksi kuu-
deksi vuodeksi. Sauli Niinistön 
arvomaailma perustuu kokoo-
muslähtöiseen maailmannäke-
mykseen. Niinistö ei kuitenkaan 
halunnut lähteä kisaan kokoo-
muksen ehdokkaana. Poliittis-
ta peliä tai ei, taitavasti Niinis-
tö pääsee ainakin luistamaan 
vastuusta puolueensa tekemi-
sistä ja sanomisista, jotka ovat 
varmasti olleet pitkään myös 
hänen tiedossaaan.

En ole kokomuuslainen, mut-
ta olin pitkään varma, että vaa-
leissa ääneni saa istuva presi-
dentti, eikä oman puolueeni 
ehdokas, vaikka häntä ihmise-
nä kovasti arvostankin. Vartiai-
sen ja Zyskowizin ulostulo ja yli-
mielinen asenne meitä muualla 
kuin ruuhka-Suomessa asuvia 
työttömiä kohtaan vaikuttivat 
ainakin siihen, että yksi etukä-
teen varma ääni jää Niinistöltä 
saamatta ja siirtyy nuorelle suo-
rapuheiselle naiselle. Ja joten-
kin vain tuntuu siltä, että se yksi 
ei jää ainoaksi.

“Päättäjiin pettynyt”

Kokoomuksen 
kansanedustaja 
Juhana Varti-
aiselta ei heru 
ymmärrystä 
työttömille.
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Uuden vuoden armo
VUODEN vaihtuessa ollaan 
aina tuntemattoman tulevai-
suuden edessä. On kuiten-
kin hyvä tunnustaa vuoden 
päättyessä kiitollisina: tähän 
asti on Herra meitä auttanut! 
Ja uutena vuotena saa jat-
kaa, niin kuin vanhoissa alma-
nakoissakin luki vuoden en-
simmäisenä päivänä: “Anna, 
oi Jeesus, rauha ja menestys!” 
Hänen nimessään kestämme 
niin myötä kuin vastoinkäy-
misissäkin. Kirjoitetaanhan 
Roomalaiskirjeessäkin: “Jeesus 
Kristus on sama eilen ja tä-
nään ja iankaikkisesti.” 

Saamme turvallisesti rukoil-
la niin kuin löysin Lapuan tuo-
miokirkkoseurakunnan net-
tisivulta: “Jumala, katselen 
uutta aikaa edessäni. En tiedä, 
mitä on tulossa. Anna minul-
le luottamusta ja toivoa, jotka 
kannattelevat kaikenlaisten 
vaiheiden ja aikojen yli. Suo 
että osaisin irrottautua van-

hasta. Anna avoin mieli ot-
taa vastaan tuleva. Kiitos, että 
sinä olet sama eilen, tänään 
ja huomenna. Sinun varassa-
si olen tähän asti tullut. Sinun 
varassasi lähden tästä eteen-
päin. Amen!” 

Kun uuden vuoden virres-
sä pyydämme: “Anna uuden 
vuoden armo, särkyneeksi sy-
dän lyö”, niin tähän parannuk-
sentekoon ainoa aseemme on 
rukous, sillä tämä lyönti kuu-
luu vain Herralle, ei meille. 

Runoilijarovasti Jaakko Haa-
vio opettaa meitä rukoile-
maan vuoden ensimmäisen 
päivän kohdalla rukouskirjas-
saan Taivaan avain: “Nyt uu-
den vuoden alettua, me kii-
tämme sinua, Isä, kuluneista 
päivistä, jotka elettäviksem-
me annoit. Kiitämme elämän 
osasta, jonka valitsit meille, 
että me siinä sinua palvelisim-
me. Kiitämme sinua siitä, että 
kätesi meitä taluttaa, niin että 

saamme turvallisesti kulkea. 
Kiitämme niistä ihmisistä, jot-
ka olet meille antanut heidän 
kanssa yhdessä elääksemme. 
Heidän läheisyytensä on si-
nun siunaustasi meille. Anna 
meidänkin olla sinun siunauk-
sesi välittäjiä. Älä hylkää mei-
tä syntiemme tähden. Anna 
meille uuden vuoden mukana 
uusi sydän ja uusi armo.” 

Ja vaikka olemme heikkoja 
rukoilijoita, emmekä aina tie-
dä, mitä meidän pitää rukoi-
leman, niin kuin rukoilla tu-
lisi, niin Henki itse rukoilee 
meidän puolestamme. Myös 
itse Jeesus on suuri esirukoili-
jamme. Näin saamme turval-
lisesti hengen köyhyydessä 
jatkaa matkaamme päivästä 
päivään! 

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Laura on ainoa vaihtoehto
VIIME kesän puoluekokouksen 
jälkeen perussuomalainen puo-
lue on uudistunut moniääni-
seksi ja monialaiseksi puolu-
eeksi, jossa kaikkien mielipiteet 
sallitaan ja kentän ääni otetaan 
huomioon päätöksiä tehtäes-
sä. Tämänkaltainen toiminta ei 
olisi tullut entisen puheenjoh-
tajan aikana kuuloonkaan, kun 
yksi mies omalla performans-
sillaan valloitti koko näyttä-
mön, ja sitten kun jäsenistö de-
mokraattisesti halusi muutosta, 
niin ex-puheenjohtaja pakka-
si opetuslapsineen kimpsunsa 
ja kampsunsa ja lähti keppiker-
jäläisiksi Sipilän ja Orvon ”ongel-
majätelaitokselle”.

Mutta nyt arvon perussuo-

malaiset, vaikka meillä on puo-
lueessa sananvapaus olla eri 
mieltä asioista, tulematta kui-
tenkaan syrjityksi ja päätökset 
tehdään demokratiaa kunni-
oittaen, niin olen huolestu-
nut yhdestä presidentinvaalei-
hin liittyvästä ongelmasta. Jos 
gallupeihin on uskominen, niin 
mielipidekyselyissä noin puolet 
perussuomalaisista sanoo ää-
nestävänsä nykyistä president-
tiä Laura Huhtasaaren sijaan. 
Tämä on niin hätkähdyttävä tie-
to, jos se pitää paikkansa. 

Kun puolueella on Laura eh-
dokkaana, niin silloin kyl-
lä tällaiset Sauli Niinistön 
äänestämiset ovat suora epä-
luottamuslause Lauralle ja 

koko puolueelle. Niinistö edus-
taa arvoineen juuri sellaista ar-
vopohjaa, jota vastaan perus-
suomalaiset eduskunnassa ja 
valtuustoissa kynsin ja hampain 
taistelevat. Joten kaikella ystä-
vyydellä ja kunnioituksella, ääni 
Lauralle on yksi lisänaula näi-
den federalistien ja EU-mateli-
joiden arkkuun. Älkää jättäkö 
sitä naulaa lyömättä. Näytetään 
mistä puusta perussuomalai-
set on veistetty ja mennään rin-
ta rottingilla ylpeästi kirjoitta-
maan vaalilippuumme numero 
5 ja jätetään haihattelu muille.

Arvi Matias Marjamäki
Tampere

ELÄMMEKÖ todella lintuko-
dossa? Lintukotomme on jou-
tunut monenlaisten uhkien, 
vaaratekijöiden kohteeksi. 
Suojaako lainsäädäntömme 
riittävässä määrin kansalai-
siamme, kotejamme jne?

On uskomatonta lukea ja to-
deta, kuinka valtamedia oli-
si vaiennut presidenttiehdok-
kaan Laura Huhtasaaren kodin 
ikkunoiden rikkomisen, ellei 
sosiaalinen media olisi ensim-
mäisenä julkistanut tapahtu-
maa. Olkoon kenen tahansa 
koti kysymyksessä, eivätkö ki-
vien heittelijät, suvaitsevaiset 
ymmärrä tekojensa vakavuut-
ta? Tämäkin tapaus osoittaa, 
kuinka ollaan piittaamatto-
mia Suomen perustuslaista 

ja lainsäädännöstä yleensä. 
Meillä on oikeus yksityiselä-
mään, uskonnon harjoitta-
miseen, sananvapauteen ja 
omaisuuden suojaan.

Onko nyt niin, että Suo-
messa oikeuslaitos on alka-
nut mätänemään sisältäpäin? 
Löydetäänkö ilkivallan teki-
jät? Jos löydetään, niin mikä 
on rangaistus? Täytyykö kodin 
suojaamiseksi rakentaa turva-
aidat vai olisiko helpompi ra-
kentaa teräsaidat keskelle ei 
mitään, johon tällaiset yhteis-
kuntaa anarkiaan ajavat hen-
kilöt suljetaan määräajaksi?

Ahti Moilanen (pj.)
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry

Presidenttiehdokkaiden 
turvallisuus

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

HELSINGIN kaupunginvaltuus-
to päätti marraskuun lopus-
sa tarjota maassa laittomas-
ti oleskeleville henkilöille laajan 
kattauksen maksuttomia sosi-
aali- ja terveyspalveluja. Pape-
rittomilla on jatkossa mahdolli-
suus muun muassa kroonisten 
sairauksien hoitoon, hammas-
hoitoon, rokotuksiin, mielen-
terveyspalveluihin ja oikeudel-
liseen neuvontaan. Palveluja 
myös mainostetaan kaupun-
gin internet-sivuilla useilla kie-
lillä, esimerkiksi somaliksi ja ara-
biaksi.

Helsingin kaupunginvaltuus-
ton päätös on täysin ymmär-
rettävästi johtanut laajaan ja 
kriittiseen kansalaiskeskuste-
luun, eikä päätöksen puoles-
ta äänestäneitä vihervasemmis-
ton ja keskustan valtuutettuja 
ole juuri kiitelty. Kansalaiset ih-
mettelevät lainsäädännön yleis-
tä merkitystä ja uskottavuutta 
laittomasti maassa oleskelevi-
en henkilöiden voidessa pääs-
tä monipuolisten ilmaispalve-
luiden piiriin, vaikka sosiaali- ja 
terveydenhuollossa kärsitään jo 
nyt pitkistä jonoista.

Kansalaisten osoittamasta är-
tymyksestä huolimatta erityi-
sesti vihreät ovat vaatineet 
vastaavan palvelutarjonnan laa-
jentamista lainsäädännön kei-

noin koko maahan. Vaatimus 
on edesvastuuton. Paperitto-
mille tarjottavat palvelut jäävät 
veronmaksajien maksettavik-
si, toimivat vetovoimatekijöi-
nä sekä vaikeuttavat Suomessa 
laittomasti oleskelevien henki-
löiden kiinniottoa ja käännyt-
tämistä.

Tiedustelin eduskunnassa val-
tiovarainministeri Petteri Or-
pon suhtautumista Helsingin 
päätökseen ja sen aiheuttamiin 
kustannuksiin. Syksyn 2015 tur-
vapaikkakriisin aikana sisämi-
nisterinä toiminut Orpo totesi 
kuntien tekevän omat päätök-
sensä ja toteuttavan omaa po-
litiikkaansa. Orpon linjanve-
to on suppea ja lyhytnäköinen, 
onhan Suomen kokonaisedus-
ta huolehtiminen hallituksen 
tehtävä. 

Varsinkin maahanmuuttopo-
litiikan hoidossa pitkään tuuli-
ajolla olleen Sipilän hallituksen 
on otettava lopulta johtajuus 
haltuunsa ja ryhdyttävä konk-
reettisiin toimiin uskottavuu-
tensa rippeiden palauttamiseksi 
ja Suomessa laittomasti oleske-
levien henkilöiden maasta pois-
tamiseksi.

Sami Savio
kansanedustaja (ps.), Ylöjärvi

Paperittomien 
ilmaispalvelut koettelevat 
kansan oikeustajua 
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Perussuomalainen-lehden vuosikerta
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Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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P A L V E L U K O R T T I

VEROHALLINNON teettämän 
asennetutkimuksen uusimpien 
tulosten mukaan lähes 80 pro-
senttia suomalaisista on iloi-
sia veronmaksajia ja maksaa ve-
ronsa mielellään (KSML 25.10.) 
ja sehän on hyvä asia. 

Monilta jäävät kuitenkin huo-
maamatta tuloveron lisäksi 
maksettavat “piilevät verot”, ku-
ten kiinteistö-, arvonlisä-, val-
miste- ja haittaverot, ne tun-
tuvat haasteellisilta etenkin 
pienituloisien kohdalla joilla ve-
ronmaksukyky on alhainen. 

Toisaalta monet hyvätuloiset 
järjestävät verotuksensa pää-
omatulojen kautta ja näin ve-
roprosentti alenee verrattuna 
työn verotukseen, valitettavas-
ti julkishallinnolta jää rahaa saa-
matta. 

Eläkeläisistä harva tietää mak-
savansa kuutisen prosenttia 
enemmän tuloveroa kuin vas-

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen 

lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja 

lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanotta-

jan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 

määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 

numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

äärä ja mihin tarkoitukseen

sen 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
uudesta 
osoitteesta.

Kokoukset ja 
tapahtumat

ILMOITA yhdistyksesi 

kokoukset ja 

tapahtumat lehden 

aineistopäivään 

mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 

ilmoitukseen tapah-

tuman nimi, paikka, 

osoite, päivämäärä ja 

kellonaika. 

i

Verotuksessa on korjattavaa

ILMASTONMUUTOS on tosi-
asia. Ilmastonmuutoksen nos-
tivat esille myös presidentti 
Sauli Niinistö ja perussuoma-
laisten presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaari uuden vuo-
den puheissaan. Koko maa-
pallon luontoa pitää suojella 
saastumiselta, mutta suoje-
lusta aiheutuvia taloudellisia 
taakkoja ei saa laittaa vain nii-
den harteille, jotka ovat jo nyt 
vähentäneet päästöjä eniten. 

EU-sovellutus Pariisin ilmas-
tosopimuksesta on epäoikeu-
denmukainen Suomelle ja voi 
jopa pysäyttää työllisyys- ja 
talouskehityksen. Epäoikeu-
denmukaisuus paljastuu, kun 
laitetaan rinnakkain maakoh-
taiset sähköntuotannon kivi-
hiiliosuudet ja taakanjaossa 
sovitut maakohtaiset päästö-
vähennystavoitteet. Muuta-
ma esimerkki kivihiilen osuu-
desta sähköntuotannosta: 
Puola 92 %, Bulgaria n. 90 %, 
Romania n. 90 %, Tanska 48 
%, Saksa 46 % (tukee yhä rus-
kokivihiilituotantoa itäisessä 
Saksassa) ja Suomi 6,7 %. 

Entä sitten EU:n päästöjen 
vähentämistavoitteet: Puo-
la 7 %, Romania 2 %, Bulgaria 
0 %. Vähiten kivihiiltä käyttä-

välle Suomelle 39 %:n pääs-
tövähennystavoite on EU:n 
kolmanneksi korkein ja esi-
merkiksi Ranskalla ja Saksalla 
ne ovat pienemmät.

Miksi taakanjako on näin 
epäoikeudenmukainen? Il-
meisesti siksi, että eniten 
päästöjä tuottavat EU-maat 
eivät olisi muuten ratifioi-
neet Pariisin sopimusta. Suo-
men hallitus otti eniten saas-
tuttavien EU-maiden taakan 
Suomen kannettavaksi täysin 
tietoisena siitä, ettei Suomi il-
man taloudellisia ja tuotan-
nollisia leikkauksia pysty 39 
%:n päästövähennyksiin.

Päästöjen taakanjaossa 
ei huomioitu lainkaan, että 
suomalaiset energia- ja te-
ollisuuslaitokset ovat jo mi-
nimoineet päästönsä. Nyt 
tehdyllä päästöjen taakanja-
olla EU ei tule lunastamaan 
Pariisissa lupaamiaan tavoit-
teita. Sopimus pitäisikin neu-
votella uudelleen ja laatia sel-
laiseksi, että se huomioi EU:n 
päästöjen taakanjaon oikeu-
denmukaisesti. 

Leena Meri
kansanedustaja (ps.), eduskun-
taryhmän puheenjohtaja

Ilmastoasioissa Suomen 
etu sopimuspöytiin 

taavasta työpalkasta. Ero joh-
tuu siitä, etteivät eläkeläiset voi 
tehdä työtulovähennystä. Työ-
eläkeoikeus on kuitenkin työl-
lä ansaittu ja monien mielestä 
sitä tulisi verottaa kuten työtä, 
kaiken lisäksi näin toteutuisivat 
perustuslain määräykset kan-
salaisten yhdenvertaisesta koh-
telusta. 

Aikanaan Matti Vanhasen hal-

litusohjelmassa oli tämän talo-
udellisen ikäsyrjinnän oikaisu 
kirjattuna, se jäi kuitenkin to-
teuttamatta. Sosiaalinen oma-
tunto kolkuttelee siis edelleen 
hallintoa, joten olisi siistiä saa-
da se seuraavaan hallitusohjel-
maan ja toteutukseen. 

Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 

Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800 

www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 

Projektijohtaja • Ossi Sandvik 

Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Hallintojohtaja • Kai Järvikare

Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 

Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

Toimistosihteeri• Sirje Haaranen

Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi

Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki 

Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo

Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi 

Kuntasihteeri • Heimo Konttinen

Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 

0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra

Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto

Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky

Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 

Jukka Mäkynen • Puh: 050 543 0231

uglyjukka@gmail.com

ETELÄ-SAVO 

Jari Rajapolvi  • Puh: 040 815 3639

rajapolvi@gmail.com

HELSINKI

Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018

pj@perushelsinki.fi

HÄME 

Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494

mira.a.nieminen@gmail.com

KAINUU 

Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591

pertti.ahlqvist@saunalahti.fi

KESKI-POHJANMAA 

Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832

arto.pihl@kase.fi 

KESKI-SUOMI 

Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054

tapani.maki@eduskunta.fi

KYMI 

Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747

ilpo@heltimoinen.fi

LAPPI 

Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 

mikamikkonenpalaute@nullgmail.com

PIRKANMAA 

Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128

harrivuorenpaaps@gmail.com

POHJOIS-KARJALA 

Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200

marko@nullmakesafe.fi

POHJOIS-POHJANMAA

Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi 

POHJOIS-SAVO 

Pia Pentikäinen (vt.) • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

SATAKUNTA 

Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430

tapioj.laurila@gmail.com

UUSIMAA 

Timo Riskilä • Puh: 044 261 1161

riskilatimo@gmail.com

VARSINAIS-SUOMI 

Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982

posti@vilhelmjunnila.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa

Puh: 050 512 0806 

ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Samuli Voutila

Puh: 0400 988 960

samuli.voutila@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Marika Sorja

Puh: 040 653 2960

sihteeri@ps-nuoret.fi 

www.ps-nuoret.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen

Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt 

Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist

Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

Avustajat / Halla-Aho

Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818

sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21

mikael.lith@europarl.europa.eu

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner

Puh: +358 50 512 2788

pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner

Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757

maria.sainio@ep.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari

Puh: (09) 432 3045

laura.huhtasaari@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola

Puh: (09) 432 3013

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri

Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402

irma@asuntogalleria.fi

Ahti Moilanen  Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi

Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

Mira Nieminen

mira.a.nieminen@gmail.com

Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187

marke.tuominen@pp1.inet.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013

Ritva Elomaa (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040

Laura Huhtasaari  (09) 432 3045

Olli Immonen (09) 432 3049

Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886

antti.valpas@eduskunta.fi)

Kansliasihteeri Tiina Ullvén-Putkonen • Puh: 046 922 3452

tiina.ullven-putkonen@eduskunta.fi) 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi)

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi)

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi)

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi)

Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,

tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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