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Työn alla olevan sote-uudistuksen myötä kunnilta 
siirtyy pois suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluiden 
järjestämisvastuusta. Tehtävien vähetessä useissa 
kunnissa mietitään, kuinka päätöksiä tekevä luotta-
mishenkilöorganisaatio rukataan uuteen asentoon.

Siirrytäänkö 
kunnissa 
lautakunnista 
valiokuntiin?

- Valtuutettujen asema ja vastuu korostuvat, projektijohtaja Ossi Sandvik uskoo.

YKSI tapa tiivistää päätöksentekoa 
on korvata tähänastiset lautakunnat 
kunnanvaltuutetuista nimetyillä va-
liokunnilla. 

Nykyinen kuntalaki antaa kunnille 
mahdollisuuden organisoida toimin-
tansa suhteellisen vapaasti ja paikal-
lisiin olosuhteisiin sopivalla taval-
la. Lakisääteisten toimielinten lisäksi 
kunnanvaltuusto voi harkintansa mu-
kaan perustaa muita toimielimiä, ku-
ten erilaisia valiokuntia, johtokuntia 
ja jaostoja. 

Useimmissa kunnissa kuntalaisde-
mokratia on tähän saakka toteutunut 
lautakuntamallin mukaan. Siinä kun-
nanvaltuusto käyttää ylintä päätös-
valtaa kuntalaisia koskevissa asioissa. 
Kunnanhallitus on se elin, joka val-
mistelee ja panee täytäntöön valtuus-
ton päätökset sekä johtaa kunnan hal-
lintoa. Tarpeelliseksi katsottu määrä 
lautakuntia (sosiaali- ja terveys-, ra-
kennus-, ympäristö- jne. lautakunnat) 
vastaavat oman hallinnonalansa asioi-
den valmistelemisesta ja päätöksistä, 
sekä hallituksen ja valtuuston päätös-
ten täytäntöönpanosta. 

Hallinnon yksinkertaistamiseksi ja 
virtaviivaistamiseksi on monissa kun-
nissa mietitty lautakuntien korvaa-
mista valiokunnilla. Tässä mallissa 
päätöksiä tekeviin ja valmisteleviin 
valiokuntiin voidaan valita vain kun-
tavaaleissa valituiksi tulleita valtuu-
tettuja ja varavaltuutettuja. 

Päätöksenteko voi rajoittua 
pieneen piiriin

Perussuomalaisten projektijohtaja, 
yli kolmekymmentä vuotta kunnallis-
politiikassa mukana ollut Ossi Sand-
vik näkee valiokuntamalliin siirtymi-
sen hieman ongelmallisena.

- Valtuutettujen asema ja vastuu ko-
rostuvat. Päätöksenteko voi rajoittua 
pieneen piiriin ja kasvattaa demokra-
tiavajetta. Liian keskittynyt päätösval-
ta kaventaa osaamispohjaa ja ajattelu 
kaavamaistuu, kun eriävät mielipiteet 
eivät pääse edes keskusteluun, saati 
vaikuttamaan. 

- Lisäksi sukupuolikiintiöt rassaavat 
kuntia, koska tasa-arvoinen ja demo-

kraattinen päätöksenteko edellyttää, 
että miehet ja naiset voivat osallistua 
päätöksentekoon tasapuolisesti.

Enemmän vastuuta 
valtuutetuille

Eli suurin osa kuntavaaleissa ehdok-
kaina olleista ei saa vaalien jälkeen 
edes lautakuntapaikkaa, vaan vain kii-
tokset hyvästä vaalityöstä. Kunta-alan 
kehitystä, demokratiaa ja johtamis-
ta Suomen Kuntaliitossa tutkiva kehi-
tyspäällikkö Jarkko Majava kertoo, 
että ainakin niissä kunnissa, joissa va-
liokuntamallia on kokeiltu, siihen on 
oltu pääosin tyytyväisiä. 

- Valiokunnissa ”rivivaltuutetut” 
pääsevät paremmin mukaan asioiden 
valmisteluun, ja ovat tiiviimmin osa 
kunnan päätöksentekoa ja päätöksen-
tekojärjestelmää. Varmaankin kunnan 
kokonaisvaltainen strateginen johta-
minen terävöityy, hän pohtii. 

- On kuitenkin syytä muistaa, että 
mallit ovat näidenkin kuntien kesken 
erilaisia.

Kärsiikö asukasdemokratia?

Uudistuksia ja niiden tekotahtia 
mietittäessä on myös syytä muistaa, 
että vaikka päätöksiä tekevien luot-
tamushenkilöelinten määrä kunnissa 
vähenee, tulee maakuntiin seuraaval-
la kuntavaalikaudella uusia luotta-
mushenkilöpaikkoja sote-uudistuk-
sen myötä. Tekemistä taatusti riittää 
tulevillekin kunnanisille ja -äideille.

- Mikäli kunnanvaltuutettu on myös 
valiokunnassa päättäjänä ja hoitaa 
hommansa tunnollisesti, siihen kuluu 
rutkasti aikaa, muistuttaa Ossi Sand-
vik. 

- Näin on varsinkin isommissa kun-
nissa. Tämä estää monen osallistu-
mista, jos pitää hoitaa myös ansio-
työtä tai omaa yritystä.

Kehityspäällikkö Majava kertoo, että 
joissakin kunnissa, joissa ei ole läm-
metty valiokuntamallille, on päätetty 
että puolet lautakuntien jäsenistä on 
oltava kunnanvaltuutettuja tai vara-
valtuutettuja. Tätä on perusteltu juu-
ri sillä, ettei kaikilla valtuutetuilla ole 

mahdollisuuksia käyttää paljon aikaa 
luottamustehtävien hoitamiseen. 

Majava sanoo ymmärtävänsä myös 
sitä, ettei kunnan luottamushenki-
löiden määrää välttämättä haluta ro-
mahduttaa, vaikka sote-uudistus vie-
kin kunnalta päätöksentekoa muualle. 
Isoa luottamushenkilöiden määrää 
voidaan perustella laajalla edustuk-
sellisella demokratialla, kun useita ih-
misiä osallistuu kehittämiseen ja pää-
töksentekoon. 

- Samalla poliittiset ryhmittymät 
saavat mahdollisuuden tarjota luotta-
mustehtäviä niille ehdokkaille, jotka 
eivät päässeet valtuustoon asti. Näin 
uusia ihmisiä voidaan ”ajaa sisään”, 
ja sitouttaa mukaan päätösten teke-
miseen.

Kannattaa harkita yhdessä

Kunnanvaltuustojen kokoa voi-
daan niin haluttaessa supistaa mer-
kittävästi jo seuraavissa, eli ensi vuo-
den kuntavaaleissa. Valtuustot voivat 
pitää myös entisen kokonsa, jos niin 
päätetään ja päätös ilmoitetaan oi-

keusministeriölle ajoissa. Muussa ta-
pauksessa valtuutettuja valitaan kun-
nanvaltuustoon uudessa kuntalaissa 
säädetty vähimmäismäärä.

Sandvik arvioi huhtikuun 2017 kun-
tavaalien jäävän välivaiheeksi, jon-
ka jälkeen valtuustojen koot pienene-
vät. Se taas johtaa siihen, että pienille 
ryhmille oman edustuksen saaminen 
läpi vaaleissa muodostuu entistä suu-
remmaksi haasteeksi. 

- Mielestäni nyt on oikea aika muu-
tosten tekemiseen, mutta hätäillä ei 
kannata. Uudistuksille kannattaa ha-
kea kunnissa mahdollisimman laa-
jaa pohjaa ja hyväksyntää eri poliittis-
ten ryhmien keskuudessa. Ymmärrän 
myös niitä kannanottoja, joiden mu-
kaan kannattaa odottaa seuraavalle 
valtuustokaudelle. Käytännössä suu-
ria muutoksia kunnan poliittiseen jär-
jestelmään on vaikea tehdä kesken 
valtuustokauden, Majava toteaa.

TEKSTI MARTTI LINNA
      KUVAT MARTTI LINNA JA 
      MATTI MATIKAINEN

Valiokuntamal-
liin siirtymistä ja 
luottamushenki-
löorganisaation 
tiivistämistä 
on valmistel-
tu esimerkiksi 
Haminassa. Uusi 
malli vaatii muun 
muassa kunnan 
hallintosäännön 
muuttamista sekä 
tasa-arvopykälien 
huomioimista.
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Perusyrittäjät ajan hermolla
KUNTAVAALIT lähestyvät, vaa-
lit käydään 9.4.2017. Yrittä-
jäehdokkaita tarvitaan nyt 
valtuustoihin luomaan tulevai-
suuden kuntia ja kehittämään 
tulevaisuuden kuntien elinvoi-
maa kuntalaisten hyvinvoinnin 
perustaksi.

 Yksi tärkeimmistä asioista on 
elinkeinopolitiikan kehittämi-
nen, millä kuntiin saadaan uu-
sia yrityksiä, työpaikkoja sekä 
säilytetään entiset. Vain ja ai-
noastaan näin hyvinvointia 
voidaan jakaa. Sote ja maakun-
tauudistus antavat aivan toi-
senlaiset eväät toteuttaa kun-

nissa uudenlaista politiikkaa 
kuin mihin on totuttu. Kuntien 
vastuulle jäävät muun muassa 
varhaiskasvatus, perusopetus, 
kaavoitus, maapolitiikka, asun-
topolitiikka ja joukkoliikenne 
sekä kulttuuri-, liikunta-, nuori-
so- ja vapaa-ajantoimi.

Mitä paremmin kunnat pys-
tyvät kokoamaan paikallisen ja 
seudullisen elinkeinoelämän, 
sitä paremmin kuntien elinvoi-
maisuus nousee esille ja hyvin-
vointia voidaan jakaa kuntien 
asukkaille.

PerusYrittäjien hallitus

toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ

Pohjois-Karjalan piiri valitsi yksimieli-
sesti uudeksi puheenjohtajakseen kesä-
lahtelaisen Marko Koskisen väistyvän 
puheenjohtaja Osmo Kokon tilalle. 

Marko Koskisesta 
Pohjois-Karjalan 
piirin uusi 
puheenjohtaja

MARKO KOSKISEN valin-
ta oli yksimielinen ja tapahtui 
ilman äänestystä. Piirin vah-
va ja yksimielinen tuki antaa 
Koskiselle mahdollisuuden 
vaikuttaa niihin asioihin, joi-
ta piirinkin taholta hänen on 
toivottu kehittävän. 

Politiikkaan Koskinen läh-
ti kunnallisvaaleissa 2008 
alun perin keskustan sitoutu-
mattomana ehdokkaana. Pari 
vuotta riitti vakuuttamaan 
Koskisen siitä, että keskusta 
ei ollut hänelle oikea paikka, 
joten puolue vaihtui perus-
suomalaisiin. Sitä päätöstä ei 
ole tarvinnut katua.

- Vaikuttajapaikoille on jon-
kun mentävä, jotta saadaan 
muutoksia aikaan niihin asi-
oihin, joihin muutosta halu-
taan, Koskinen kertoo.

Vuonna 1973 syntynyt Ki-
teen Kesälahdelta kotoisin 
oleva Koskinen on valmistu-
nut Jyväskylästä logistiikka-
teknikoksi ja toimii nykyään 
työ- ja paloturvallisuuskou-
luttajana ja -konsulttina yri-
tyksensä Make Safe Ky:n 
kautta. Koskisella on avo-
vaimo ja kolme peruskoulu-
ikäistä lasta.

Lisää tunnetta ja 
uskoa tulevaisuuteen

Pohjois-Karjalan piirissä 
kaivataan entistä parempaa 
tiedottamista ja tiedonvaih-

toa, avoimuutta, rehellisyyt-
tä, yhteistyötä ja yhdessä te-
kemistä.

- Tarvitaan tunnetta sekä 
tulevaisuuden ja tekemisen 
uskoa, sillä edessämme on 
suuria haasteita, useita voi-
mia vaativia vaaleja. Tarvi-
taan myös enemmän toisilta 
oppimista, ettei aina tarvitsisi 
keksiä pyörää uudelleen, lis-
taa Koskinen tavoitteitaan.

Tiedottaminen ja tiedon 
vastaanottaminen on haas-
teellinen yhtälö, joka vaatii 
jatkuvaa kehittämistä. Joita-
kin konkreettisia esimerkkejä 
ovat esimerkiksi sosiaalisen 
median käytön tehostami-
nen ja vielä toistaiseksi täysin 
käyttämättömän voimavaran, 
Opintokeskus Pekasuksen, 
hyödyntäminen koulutuk-
sessa. 

Yhdessä tekemisen lisäämi-
nen voisi tarkoittaa esimer-
kiksi yhteisiä matkoja tai yh-
teisiä juhlia, ettei se teltalla 
seisoskelu jää ainoaksi yhdes-
säolon muodoksi.

- Tunnepuoli ei tule mistään 
muualta kuin yhdessä teke-
misestä, yhdessä toisiimme 
uskoa valaen, Koskinen sa-
noo.

Vahva tuki 
lisää paineita ja 
mahdollisuuksia

Kevään kuntasuunnitelmat 

ovat piirin osalta vielä auki, 
mutta ainakin Kiteellä mei-
ninki on kova. Koskinen us-
koo vakaasti siihen, että Ki-
teellä päästään vähintään 
samaan ehdokasmäärään 
kuin edellisissäkin vaaleis-
sa, ehkä jopa hieman parem-
paan.

- Kiteellä perussuomalaisil-
la on tavoitteena olla suurin 
puolue, tai vähintään toiseksi 
suurin aivan keskustan kan-
nassa, Koskinen lupaa.

- Eteenpäin mennään teh-
den työtä nöyränä, mutta ei 
nöyristellen. Arvostan piiril-
tä saamaani vahvaa tukea ja 
kiitän kaikkia Pohjois-Karja-
lan perussuomalaisia saamas-
tani tuesta. Tehkäämme hy-
vää yhteistyötä ja olkaamme 
kaikki ylpeitä perussuomalai-
suudestamme, sillä Suomi ja 
suomalaiset tarvitsevat meitä.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Marko Koskinen

VUOSI sitten Helsingin Sanomat 
(1.9.2015) kirjoitti Helsingin ruo-
kajonoista seuraavaa: ”Jono on 
mykistävän pitkä. Se ulottuu ja-
kelupisteeltä yli seitsemänsadan 
metrin päähän Karistimentien 
puoliväliin. Ruokaa jonottaa noin 
800 ihmistä. Jonoon on tultu var-
hain aamulla. Kello puoli kymme-
neltä se suljetaan. Jonossa ollut 
mies esittelee 2 päivän ruokakas-
sinsa sisältöä: hän on saanut kaksi 
tölkkiä piimää, kaksi pakettia to-
maatteja, ruisleivän, valmispataa, 
neljä jogurttia ja porkkanakakun.”

Nyt on vuosi kulunut ja ruokajo-
noja kauhistelevat jo ulkomaalai-
set asiantuntijatkin. Helsingin lei-
päjonoja verrataan jo Lesboksen 
saaren pakolaisten ruoka-apuun. 
Poverty Alliance -järjestön tutkija 
toteaa blogissaan, että tässä asi-
assa Suomi näyttää muille maille 
mallia siitä, kuinka asioita ei kan-
nata tehdä (IS 20.10.2016). Tällais-
ta Suomi-kuvaa emme varmas-
tikaan halua maailmalla antaa: 
niittää kansainvälistä mainetta 
Helsingin kaduilla olevista pako-
laisleireistä, kuten tutkija näke-
määnsä kuvaa. 

Jos hallitusohjelman soten toi-
meenpanosuunnitelmassa (2016-
2019) edistetään terveyttä ja 
hyvinvointia, vähennetään eriar-
voisuutta ja kunnioitetaan ihmis-
oikeuksia, niin sama tavoite tulisi 
olla myös kuntatasolla.

Suomen itsenäisyyden 100-vuo-
tisjuhlaa juhlitaan ensi vuonna. 
Sen aito onnistuminen on mah-
dollista, kun ruokajonoissa ole-
vaan epäinhimilliseen, ihmisiä 

eriarvoistavaan kohteluun puutu-
taan. Suomi 100 -ohjelman keu-
lahahmo Michael Monroekin to-
teaa: ”Meidän täytyy muistaa 
pitää huolta toisistamme ja välit-
tää enemmän, kohdella toisia niin 
kuin haluaisimme itseämme koh-
deltavan.”

Valtuutettu Tuomas Valokainen 
(sd.) yritti jo kerran ratkaista ruo-
kajono-ongelmaa tekemällä vii-
me vuonna aloitteen asianmu-
kaisten tilojen järjestämisestä 
ruokajakelulle. Aloitetta kannat-
ti Valokaisen lisäksi 29 valtuutet-
tua.  Aloite ei tuolloin edennyt, 
joten asiasta on nyt tehty uudes-
taan aloite. 

Jonottajien koko elämää sisäti-
lat eivät ratkaise, mutta on inhi-
millistä tarjota ruokaa jonottaville 
lämpimät sisätilat. Leipäjonois-
sa on myös hyvin huonokuntoisia 
eläkeläisiä ja invalideja, jotka tar-
vitsevat liikkumiseen rollaattoria 
tai sähkömopoa.

Esitämme, että Helsingin kau-
punki selvittää mahdollisuudet 
järjestää ruokajonoissa oleville 
asianmukaiset sisätilat Suomen it-
senäisyyden 100-vuotisjuhlavuo-
deksi yhteistyössä järjestöjen, yri-
tysten, seurakuntien tai muiden 
toimijoiden kanssa sekä selvittää 
tarvittaessa ”Hyvät käytännöt py-
syvään käyttöön” -valtionavustuk-
sen kaltaisen avustuksen hake-
mista valtiolta. 

Helena Kantola   
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Tuomas Valokainen
kaupunginvaltuutettu (sd.)

Aloite ruokajonossa oleville 
järjestettävistä sisätiloista 

Turun PS kannattaa fixit-äänestystä
TURUN Perussuomalaiset ry:n 
hallitus päätti kokouksessaan 
asettua virallisesti tukemaan 
kansalaisaloitetta, jossa vaa-
ditaan uuden kansanäänes-
tyksen järjestämistä Suomen 
jäsenyydestä Euroopan unio-
nissa. Suomen mahdollisesta 
EU-erosta käytetään nimitys-
tä fixit – brittien brexitiä mu-
kaillen.

Turun Perussuomalaisten 
hallituksen mukaan EU on ny-
kyään merkittävästi erilainen 

kuin vuonna 1994, jolloin suo-
malaiset äänestivät jäsenyy-
den puolesta.

Brexit osoittaa, että on pal-
jon ihmisiä, jotka ovat pet-
tyneitä EU:n kehityskulkuun. 
On perusteltua järjestää myös 
Suomessa uusi äänestys, jos-
sa sekä unionista lähtemisen 
kannatus että siinä pysymisen 
kannatus mittautetaan. Asias-
ta pitää äänestää, sanoo Turun 
Perussuomalaisten hallituksen 
puheenjohtaja Tuomas Tähti.

Kansalaisaloitteella on nyt 
noin 31 000 kannatusilmoitus-
ta. Jos yhteensä 50 000 kan-
sanäänestyksen kannattajaa 
löytyy määräajassa, aloite ete-
nee eduskuntaan. Kansalais-
aloitetta voi kannattaa Kansa-
laisaloite-verkkosivustolla tai 
paperilomakkeella.

Turun 
Perussuomalaiset
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PS Vaasan keskussairaalan 
laajan päivystyksen puolesta

Ensimmäiset ehdokkaat 
Naantaliin ja Maskuun

PS vetää torille väkeä

In memoriam
Reetta Kamppuri oli pienen ihmisen puolustaja

MIKSI ajaa alas huippusairaalan 
toimintoja ja muuttaa Vaasan 
keskussairaala suppean päivys-
tyksen sairaalaksi?

VKS on monien selvitysten ja 
tutkimuksien mukaan maam-
me kärkisairaaloihin kuuluva, 
ohittaen suurimman osan laa-
jan päivystyksen statukselle 
suunniteltuja sairaaloita monil-
la eri osa-alueilla. Potilasturval-
lisuus mainittakoon yhtenä esi-
merkkinä.

VKS on myös ainoa täysin kak-
sikielinen keskussairaala. Kou-
luruotsilla ja kielitodistuksilla 
ei pystytä antamaan potilaille 
tarvittavaa hyvää hoitoa. Pitää 
myös huomioida suuret mur-
teelliset erot alueemme eri osis-
sa, puhumattakaan murteiden 
erosta kirjakieleen.

Alueella on myös suuri joukko 
maahanmuuttajia, joiden sai-
raanhoitoa VKS on jo “harjoitel-
lut” vuosia. Maahanmuuttajien 
määrä tulee varmasti myös kas-
vamaan tulevina vuosina.

Pohjanmaa, Vaasan ja Pietar-
saaren johdolla, on koko maan 

kärkialueita. Alueemme yrityk-
set hankkivat suuren osan Suo-
men vientituloista. Työttömyys 
on maan alhaisin ja väkimää-
rä on jatkuvassa kasvussa. Jos 
VKS:n palvelutasoa liiaksi kar-
sitaan, on vaarana, että alue al-
kaa taantua. Teollisuus investoi 
sinne, missä tarvittavat palvelut 
ovat lähempänä.

Lisäuhkana voi myös olla, että 
Seinäjoen sijaan hoitoa tarvitse-
vat ohjataan Porin keskussairaa-
laan, olemmehan samassa Tu-
run ERVA-alueessa. Edelleenkin 
etäisyys hoitopaikkaan kasvaisi.

Emme vastusta Seinäjoen kes-
kussairaalan laajaa päivystys-
tä. Haluamme vain VKS:n palve-
lutason säilyvän. Edellytämme, 
että puolueen johto, ministe-
rit ja eduskuntaryhmä ottavat 
huolemme tosissaan ja teke-
vät kaiken mahdollisen VKS:n 
laajan päivystyksen säilyttämi-
seksi.

Vaasan Perussuomalaiset

KUNTAVAALIT pidetään ke-
väällä 2017. Perussuomalais-
ten Maskun vaaliasiamies 
Jyrki Alastalon mukaan eh-
dokkaita on tullut mukavas-
ti listoille, mutta vielä mahtuu 
mukaan. 

- Paikallinen ääni on saata-
va kuuluviin ja meillä on sii-
hen matalan kynnyksen mah-
dollisuus, joten kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä verkko-
sivujemme naantali.perus-
suomalaiset.fi kautta. Ylikun-
nallinen yhteistyö edistää 
vaikutusmahdollisuuksiamme 
maskulaisten puolesta, Alas-

talo toteaa.
Maskussa ehdokkaiksi läh-

tevät Antti Rusi, Eira Nokka-
la, Erika Kivirinta, Juha Tuomi, 
Jouko Kivikko, Jyrki Alastalo, 
Jyrki Koivukangas, Päivi Kivik-
ko ja Taito Ylhäinen.

Naantalissa ehdolle on ase-
tettu Tommi Aronen, Ari-Pek-
ka Heino, Jonny Henriksson, 
Vilhelm Junnila, Tiina Karjalai-
nen, Henrik Kuustonen, David 
Maximilien Mbing (sit.), Matti 
Naavasalo, Sari Outinen, Nina 
Rahja, Joni Rantakallio, Kari 
Salo, Pekka Sevon, Minna Tei-
kari-Eura ja Ari Wanden.

PERUSSUOMALAISET muistivat 
taas ainoana puolueena Vaasas-
sa myös ns. rahvasta kaupungin 
vuosipäivän kunniaksi. Eli kun 
kaupungin eliitti kilisteli sham-
panjalasejaan orkesterin tahdis-
sa salonkikemuissaan, päättivät 
Vaasan perussuomalaiset aikai-
sempien vuosien tapaan kestitä 
vaasalaisia torilla perinteisellä 
grillimakkaratapahtumalla.

Ei turhaan perussuomalaisia 
ole kehuttu maan parhaaksi to-
ripuolueeksi, sillä tunnelmaa 
ja palautetta Vaasassa on vai-
kea sanoiksi pukea. Tällaista po-
sitiivista menoa mitä torilla oli, 
ei aikoihin ole koettu. Makka-
ra maistui, materiaali kelpasi ja 
juttu lensi; ja vielä myönteiseen 
suuntaan.

Perussuomalaisten teltal-
la koko kolmetuntisen päivys-
tänyt kaupunginvaltuutettu ja 
paikallisen yhdistyksen sihteeri 
Vesa Kela oli kaikin puolin tyy-
tyväinen näkemäänsä ja koke-
maansa.

- Kyllä tässä päivässä oli sellai-
nen tekemisen meininki, että 
tämä tietää vain hyvää kunta-

vaaleja ajatellen. Keskustelu oli 
hedelmällistä ja se poiki meille 
ainakin kolme uutta jäsentä. Ih-
miset alkavat median vastaväit-
teistä huolimatta arvostamaan 
perussuomalaisten tekemää 
pitkäjänteistä, tasapainoista ja 
johdonmukaista hallituspoli-
tiikkaa. Eivät suomalaiset tyh-
miä ole, sillä he tajuavat, että 
jos Suomi-laivaa on puskettu 
toistakymmentä vuotta itsepäi-
sesti väärään suuntaan, ei kurs-
sin korjaamiseen yksi vuosi tah-
do riittää.

Samoilla linjoilla oli vaasalai-
nen PS-veteraani Aulis Kotanen, 
joka pussitti kiivaaseen tah-
tiin niin yhdistyksen kuin puo-
lueen lehtiä ja muuta materiaa-
lia kaupunkilaisille jaettavaksi.

- Meinaa tässä aivan kiiret-
tä pitää. Vievät nämä lehdet ai-
van käsistä. Niin, ja makkara on 
väelle maistunut ja hyviä kes-
kusteluja on käyty. Kyllä tässä 
moni on ihmetellyt, kuinka tääl-
lä näin paljon väkeä on liikkeel-
lä. Näitä torijuttuja kannattaa 
ehdottomasti jatkaa kuntavaa-
leihin saakka, huikkaa Kotanen 

kiireittensä keskeltä.
- Kylläpä on antoisa päivä. Au-

rinko paistaa, väkeä valtavasti 
liikkeellä ja ihmiset ovat hyväl-
lä tuulella, kommentoi puo-
lestaan vuonna 2011 puoluee-
seen liittynyt vaasalaisaktiivi 
Liisa Stolt.

Liisan panos on Vaasassa kor-
vaamatonta. Hyötyliikunta-
na lehtien luukuttamisen otta-
va Liisa on jo tähän mennessä 
tänä vuonna jakanut vaasalais-
talouksiin yli toistakymmentä-
tuhatta puolueen ja yhdistyk-
sen lehteä (kyllä luit oikein)!  

Vaasalaisosastolle suoritti ter-
vehdyskäynnin Espoon Perus-
suomalaisten vaalipäällikkö Kari 
Paunonen, joka oli avustamas-
sa tyttärensä muuttoa Vaasaan. 
Paunonen ihasteli tapahtuman 
erinomaista henkeä ja vaasa-
laisten perussuomalaisten ak-
tiivisuutta ja huikkasi ennen 
lähtöään: “Ainako teillä käy täl-
lainen vilske tapahtumissanne?” 
Tästä on hyvä jatkaa!

Juha Rantala

Kuva: Lauri Karppi

PITKÄAIKAINEN SMP:n kun-
nanvaltuutettu Reetta Kamppu-
ri kuoli 5.9.2016 Oulussa. Reetta 
syntyi 8.10.1933 Pudasjärvellä, 
mistä hän muutti Ouluun vuon-
na 1951 ja edelleen Oulunsa-
loon vuonna 1966. Elämäntyön-
sä Reetta teki työskentelemällä 
sairaala-apulaisena 36 vuot-
ta ensin Oulun Sotilassairaalas-
sa, sitten lääninsairaalassa ja vii-
meiset 17 vuotta OYKS:ssa.  

Kunnallisissa luottamusteh-
tävissä Reetta toimi vuosina 
1971-2001 ensin SMP:n riveis-
sä ja sitten sitoutumattomien 
R21:n riveissä. Oulunsalon kun-
nanvaltuutettuna Reetta aher-
si kaiken kaikkiaan 30 vuotta. 
Kunnanvaltuutettuna hän sai 
vuosikymmenten aikana hoi-
dettavakseen lukuisia muitakin 
luottamustehtäviä, kuten kun-
nanhallituksen jäsenyys ja val-
tuuston toinen varapuheen-

johtajuus. Myös seurakunnan, 
erityishuoltopiirin ja KTV:n luot-
tamustehtävissä hän toimi usei-
ta vuosia. Luottamusmiesvuo-
sinaan Reetta tottui siihen, että 
jäi monta kertaa yksin esille ot-
tamansa asian kanssa, mutta 
se ei häntä pysäyttänyt. SMP:n 
raunioille rakennetun perus-
suomalaisten jäsen ja vankku-
maton kannattaja Reetta oli 
kuolemaansa asti.

Reetta koki tehtäväkseen puo-
lustaa pientä ihmistä henkeen 
ja vereen, ja toi kantansa aina 
pontevasti julki. Reetalle tärkeä 
viestintäväline oli radio, ja hän 
soittikin ahkerasti Puskaradio-
ohjelmaan, jossa teemaksi oli 
valittu kulloinkin ajankohtainen 
aihe, johon kuulijat saivat ot-
taa kantaa. Minulta on moni ky-
synyt, miksi Reetta lopetti Pus-
karadioon soittamisen. Reetta 
kertoi minulle, että koska aiheet 

Puskaradiossa muuttuivat tyl-
siksi, hän lopetti sinne soittami-
sen. Lisäksi Reetta kirjoitti lukui-
sia yleisöosastokirjoituksia eri 
lehtiin.

Anne Snellman, 
Reetta Kamppurin miniä

KAJAANI
Kajaanin seudun Perussuo-
malaiset ry:n syyskokoukses-
sa yhdistyksen puheenjohta-
jaksi vuodelle 2017 valittiin 
edelleen kaupunginvaltuutet-
tu Toivo Kyllönen. Hallituksen 
muiksi jäseniksi tulivat Eila 
Aavakare, Timo Kananen, Pert-
ti Ahlqvist, Markku Pyy ja Tep-
po Kääminen.

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuoma-
laiset valitsivat Harri Ahosen 
jatkamaan yhdistyksen pu-
heenjohtajana. Hallituksen 
muodostavat Virpi Repo-Laiti-
nen, Matti Kalpio, Reino Rum-
mukainen ja Markus Laitinen.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
vuosikokous valitsi uudek-
si puheenjohtajaksi Vesa Sal-

misen Nastolasta. Kahdeksaa 
hallituspaikkaa tavoitteli pe-
räti 18 jäsentä, joten hallitus 
muodostui vuosikokouksen 
äänestyksen perusteella. Hal-
litukseen valittiin myös Mart-
ti Mäkelä, Vesa Pellinen, Maa-
rit Tuomi, Unto Taipale, Paavo 
Rautkoski, Rami Lehto, Päivi 
Granlund ja Lasse Koskinen.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalai-
set ovat valinneet vuosikoko-
uksessaan yksimielisesti Terhi 
Kiemungin jatkamaan yhdis-
tyksen puheenjohtajana tu-
levalle vuodelle. Hallituksen 
jäseniksi valittiin myös Kari 
Lindbom, Elisa Hiltunen, Seik-
ku Kaita, Jouko Salo, Pent-
ti Hupanen, Heikki Luoto, Ant-
ti Siren, Kirsi-Maarit Asplund, 
Jouni Viitanen ja Kari-Pekka 
Rauhala.

HENKILÖVALINTOJA
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Toiminta maahanmuuttajien 
kotouttamisasiassa Aurassa
ELYKESKUS on kirjeellä lähes-
tynyt myös Auran kuntaa, jotta 
se ottaisi kotoutukseen maa-
hanmuuttajia. Auran kunnan-
hallitus käsitteli asian 9.5. ja 
teki myönteisen päätöksen, 
vaikka perussuomalaisten val-
tuutettu teki esityksen pie-
nemmästä määrästä. Erikoista 
on, että Auran kunnanvaltuus-
to ei käsittele asiaa lainkaan!

Jo yhdestä maahanmuutta-
jasta Auran kunta saa valtion 
rahaa vuodessa keskimäärin 
noin 23 500 € mutta kunnal-
le kuluja syntyy noin 47 000 
€. Siis valtion korvaus on vain 
noin puolet.

Ensimmäisenä vuotena vii-
destä tulijasta kunnan omia va-
roja kuluu siis noin 120 000 eu-
roa.

Toisena vuotena, kun tulee 5 
lisää, kunnan varoja kuluu noin 
240 000 euroa. Kolmantena 
vuotena noin 360 000 euroa.

Mutta neljäntenä vuotena 
kunnan varoja kuluu jo 720 
000 €, koska valtion rahaa ei 
enää tule.

Tässä vaiheessa ovat jo me-
nossa pakolaisten perheiden-
yhdistämiset, joten ulkomaa-
laisten määrä Aurassa ainakin 
viisinkertaistuu, jopa 8-kertais-
tuu. Rahaa Auralta kuluu useita 
miljoonia euroja vuodessa.

Pakolaisten tulo Auran kun-
taan on muutenkin hanka-
laa, koska pakolaiset ohittavat 
asuntojonossa olevat suoma-
laiset asunnonhakijat. Kunnan 
tulisi heti rakentaa lisää kerros-
taloasuntoja. Terveydenhuol-
to ja hammashoito joutuvat 
todella työllistetyiksi maahan-
muuttajien takia. Myös tulkki-
palveluja pitää järjestää, kuten 
myös kotouttamiskoulutusta

Koska Auran kunnassa talou-
dellinen tilanne on tiukka ja 
kaikesta on jo pitänyt säästää 
ja leikata, tässä aloitteessa eh-
dotetaan, että Auran kuntaan 
ei oteta lainkaan pakolaisia 
suurten kustannusten ja asu-
misongelmien takia.

Ilkka Soukka
Aura

Ajatuspaja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja 
ajatuspajan säätiön hallituksen puheenjohtaja Arto Luukkanen vie-
railivat Lapin Perussuomalaisten Nuorten vieraana.  Intensiivinen 
viikonloppu tiivistyi kokoukseen, jossa käsiteltiin maahanmuutto-
kriisiä ja sen vaikutusta mm. Lapin alueella. 

TILAISUUDEN henki oli 
positiivinen ja tiivis. Sen ai-
kana pähkäiltiin yhdessä sitä, 
mitä vaikutuksia maahan-
muutolla on ollut maamme 
julkiselle taloudelle. Kokouk-
sessa etsittiin myös vastauk-
sia siihen, minkälaisia etni-
siä ristiriitoja maahanmuutto 
tuo Suomeen. Simo Grön-
roosin esitelmän pääkohdis-
ta käyty reipas ajatustenvaih-
to oli mielenkiintoinen myös 
tulevia kuntavaaleja ajatel-
len. Näyttää siltä, että eräät 
puolueet eivät salli käytävän 
tästä avointa ja tasapuolis-
ta keskustelua, vaan pyrkivät 
sensuroimaan vaaliteemoja.

Sensuroidaanko 
tätä aihetta? 

Asia on kuitenkin tärkeä 
myös kuntalaisille, sillä tule-
vat kuntapäättäjät määritte-
levät sen, miten raskaan äy-
ritaakan me tulevaisuudessa 
kannamme. Tulevat kunta-
päättäjät avaavat myös taka-
oven kuntien asuntojonojen 
ohittamiseksi. Yleiseksi mie-
lipiteeksi tuli se, että perus-
suomalaisten kannattaa käy-
dä tästä asiasta rakentavaa ja 
hyväntuulista keskustelua, 
jossa ei kuitenkaan kaihdeta 
faktojen esittämistä. Se, että 
tulevissa vaaleissa asetelma 
on ”me vastaan muut”, ei täs-
sä asiassa ole itse asiassa ne-
gatiivinen lähtökohta.

 Samassa kokouksessa 
Luukkanen alusti keskustelua 
suomalaisen median roolista 
siirtolaiskriisin käsittelyssä. 
Näyttää siltä, että veronmak-
sajien kustantama julkinen 
yhtiö on valinnut teemakseen 
tässä asiassa kasvattaa suo-
malaisia ”parempaan tietoi-

suuteen”. Tosiasioiden valos-
sa tapahtuva tiedottaminen 
on jäänyt vähemmälle ja lin-
jaksi on otettu jyrkkä kahtia-
jakautuminen ja kriittisten 
kansalaisten demonisaatio – 
aivan kuten reporadion ai-
kana. 

Luennon jälkeen käyty de-
batti julkisen tiedottamisen 
rahoituksesta ja toimittaji-
en vastuusta indoktrinoidun 
informaation levittäjinä kävi 
vilkkaana. Yleisenä tote-
amuksena oli se, että toimit-
tajien tärkeän työn on oltava 
tasapainossa ja perustuttava 
tosiasioihin. Se ei saa perus-
tua uskomuksiin tai poliitti-
siin toiveisiin. 

Parempiin suhteisiin 
Venäjän kanssa

Hotelli Aakenuksessa pi-
dettiin tilaisuus siitä, millai-
set ovat Suomen ja Venäjän 
väliset suhteet nykyään. Sa-
malla puhuttiin siitä, kuinka 
kansainvälinen turvallisuus-
poliittinen tilanne vaikut-
taa suhteisiin. Onko Venäjä 
Suomelle uhka vai mahdolli-
suus? Lapin Perussuomalais-
ten Nuorten järjestämään ti-
laisuuteen osallistui myös 
sankka joukko Lapin piirin 
jäseniä, sillä keskustelutilai-
suuden jälkeen pidettiin La-
pin piirin sääntömääräinen 
oma kokous.

 Esitelmää seurannut mie-
lipiteidenvaihto oli korkea-
tasoista ja hyvää, sillä siihen 
osallistuvilla entisillä asevoi-
mien työntekijöillä oli mah-
dollisuus esittää loistavia 
huomautuksia. Neuvonpidon 
tuloksena todettiin yhteises-
ti se, että parempien naapu-
ruussuhteiden merkitys on 

tärkeä juuri nyt, sillä suurval-
tojen jännitys on kasvamassa 
sietämättömäksi. 

Suomen ja Lapin asema täs-
sä suuressa pelissä on täy-
sin riippuvainen suurvalto-
jen suhteista, mutta myös 
siitä, miten hyvin me kyke-
nemme osoittamaan päät-
täväisyytemme oman maan 
puolustamisessa. Ulospäin 
annettavat signaalit ovat tär-
keitä ja yhteinen tahtotila 
kaikkien poliittisten puolu-
eiden kanssa muodostaa tär-
keän elementin henkisessä 
maanpuolustuksessa. 

Meitä kaikkia tarvitaan ja 
perussuomalaiset haluavat 
tähdentää yhteisymmärryk-
sen merkitystä. Maanpuolus-
tuksessa ja ulkopolitiikassa 
meillä ei ole eri puolueita. On 
vain suomalaisia. 

Kuntavaalien 
nouseva henki

Tapaamiset nostattivat yh-
teistä henkeä kuntavaaleihin. 
Näyttää siltä, että pahin neu-
vottomuus on hävinnyt ja nyt 
mennään yhteisellä jalalla 
kohti ensi huhtikuuta. Edessä 
voi olla positiivisten yllätys-
ten kevät. 

Tapaamiset paljastivat sen, 
että niin paikalliset PS-Nuo-
ret kuin puolueen muutkin 
jäsenet ovat aktiivisia ja hy-
vin motivoituneita. Pahin on 
takana ja Lappi näyttää mal-
lia muulle Suomelle siitä, 
millä tavalla vaalitaisteluun 
mennään. Jämerällä meinin-
gillä! Kuten Lapissa on ta-
pana. 

Arto Luukkanen
Suomen Perustan säätiön 
puheenjohtaja

Arto 
Luukkanen 
ja Simo 
Grönroos 
puhuivat 
maahanmuu-
tosta ja sen 
vaikutuksista 
Lappiin.

Lappilaisten intensiivinen 
viikonloppu Suomen 
Perustan kanssa

Hennalan vastaanottokeskus 
lopetettava pikaisesti

Uutenavuotena Pietariin 

LAHDEN Perussuomalaiset ry 
toteaa kannanotossaan, että 
Hennalaan maahantulijoil-
le perustettu vastaanottokes-
kus tulee mahdollisimman pi-
kaisesti lopettaa, jotta alueen 
kehittäminen ja käyttö uusiin 
tarkoituksiin voidaan toteut-
taa. Alue on merkittävä Lah-
den talouskehityksen, veto-
voimaisuuden ja työllisyyden 
kannalta.

Lisäksi perussuomalaiset 
huomauttavat, että Hennalasta 
ei tule muodostaa turvallisuus-

riskejä muodostavien turvapai-
kanhakijoiden ja kotimaihinsa 
palautettavien erityiskeskusta. 
Lisäksi perussuomalaiset vaa-
tivat, että Lahden on keskey-
tettävä kiintiöpakolaisten vas-
taanotto, koska Lahti omalta 
osaltaan on jo kiintiönsä hoi-
tanut ottamalla vastaan kiin-
tiöpakolaisten lisäksi kaupun-
kiin itse muuttaneita Suomeen 
oleskeluluvan saaneita.

Lahden Perussuomalaiset

SAVONLINNAN Perussuoma-
laiset järjestävät uutenavuote-
na 4 päivän matkan Pietariin 
30.12.2016 – 2.1.2017. Venäläis-
ten tärkeimpänä juhlana Nevski 
prospekti muuttuu suureksi kä-
velykaduksi ja kaupungilla jär-
jestetään runsaasti ohjelmaa ja 
konsertteja. Parasta on kuiten-
kin tunnelma, kun kello lähes-
tyy puoltayötä.

Linja-autot lähtevät Helsin-
gistä ja Savonlinnasta. Matkan 
hinta alk. 469 €/hlö, sis. bussi-
kuljetukset, majoitus 3 yötä 2 

hengen huoneessa, 3 aamiaista, 
2 illallista, viihdeohjelma, ryh-
mäviisumi, opastettu kaupun-
gin kierros ja matkanjohtajan/
tulkin palvelut.

 Pidennetty ilmoittautumisai-
ka lehden lukijoille 20.11. men-
nessä. Lisätietoa ja ilmoittautu-
minen: www.etelasavonmatkat.
com tai puh. 040-5296863. Läh-
de mukaan ja näe suurkaupun-
gin mahtavat ilotulitukset!

Savonlinnan Perussuomalaiset
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Vauhtia kuntavaaleihin 
Mikkelinmarkkinoilta

Kärsämäellä valittiin ensimmäiset ehdokkaat

Ministeri Mattila vieraili 
Kainuussa 

PERUSSUOMALAISET olivat 
taas näkyvästi esillä 1.-2.10. jär-
jestetyillä Mikkelinmarkkinoilla. 
Kristiinankaupungin suosituil-
la markkinoilla on yli 200-vuo-
tiset perinteet. Vuodesta 1783 
syksyn sato on myyty Mikkelin-
markkinoilla. Kynttelinä järjes-
tetään kynttelinmarkkinat eli 
talvimarkkinat, ja kesällä puo-
lestaan huippusuositut kesä-
markkinat, joissa vierailee yli 
60 000 kävijää vuosittain. Nyt-
kin idyllisessä rannikkokaupun-
gissa kävijöitä riitti ja sää oli 
kuulaan aurinkoinen. Markki-
navilskettä riitti myös perussuo-
malaisten teltoilla. 

Kristiinan monitoimimies Juk-
ka Kangasniemi oli kutsunut 
Teuvan Perussuomalaiset omal-
la teltallaan mukaan torille. Kes-

keiselle markkina-alueelle jo 
perjantaina pystytetyillä tel-
toilla kokoontui viikonloppu-
na reipas joukko seutukunnan 
perussuomalaisia Kristiinankau-
pungista, Isojoelta, Teuvalta ja 
Kauhajoelta sekä kansanedus-
tajia ja vierailijoita. 

Lauantaina joukkoon hurautti 
Porista Jalosen Ari, parahiksi va-
laisemaan tiedoillaan paikallisia 
taksiyrittäjiä. Liikenne- ja vies-
tintävaliokunnan jäsenenä hän 
toi ajankohtaiset kuulumiset 
muun muassa taksiluvista. Sun-
nuntaina paikalle saapuivat He-
lena ja Reijo Ojennus Parkanosta 
sekä kansanedustaja Vesa-Matti 
Saarakkala Kurikasta. Helena piti 
sydämelliseen tapaansa yllä Pe-
rusNaisten näkyvyyttä.

Perussuomalaisten teltoilla 

oli tekemisen meininkiä ja iloi-
nen tunnelma. Ritva ja Erkki jär-
jestivät teltalla pika-arpajaiset, 
jotka vetävät aina mukavas-
ti väkeä. Heikki täytti ilmapal-
loja ja kiinnitti niitä lasten ran-
teisiin. Jukka tykitti puolueen 
painavaa materiaalia jakoon, ja 
monet keskustelut käytiin tel-
tan läheisyydessä. Vastaanotto 
oli enimmäkseen hyvin myön-
teistä. 

Markkinoilla tuli taas esil-
le, kuinka iloisen välitön tun-
nelma vetää ihmisiä puoleensa 
sekä luo myönteistä mielikuvaa 
meistä ja puolueestamme. Jo-
kainen on mukana omana itse-
nään ja omilla vahvuuksillaan. 

Eliisa Panttila

KÄRSÄMÄELLE vuoden päivät 
sitten perustettu uusi perussuo-
malainen paikallisyhdistys Kär-
sämäen seudun Perussuoma-
laiset ry. piti syyskokouksensa 
30.10.  Puheenjohtajaksi vuo-
delle 2017 valittiin yksimielises-
ti Valto Ylikangas. Hallituksen 
kooksi päätettiin neljä muuta 
jäsentä ja valituiksi tulivat Aino 
Jussila, Kari Pentikäinen, Veikko 
Niemi ja Mika Pietikäinen.

Yhdistyksen hallitus kokoon-
tui syyskokouksen jälkeen va-
liten ensimmäiset Kärsämäen 
Perussuomalaisten ehdok-
kaat 9.4.2017 pidettäviin kun-
tavaaleihin. Veikko Niemen ja 
Aino Jussilan ehdokkuudet vah-
vistettiin. Lisäksi käytiin vil-
kas keskustelu ja neuvonpito 
kuntavaaliohjelmasta ja vaali-
teemoista. Perussuomalaiset 
lähtevät Kärsämäen kuntavaa-
leihin asiapohjalta, ratkaisuha-

Mikkelinmarkkinoilla iloista sykettä kuntavaaleihin nostattamassa Erkki Tapanainen, Ritva 
Tanskanen, Heikki Tuomela, Ari Jalonen, Eliisa Panttila, Mika Muurimäki ja Jorma Rantala. 
Kuva: Eliisa Panttila

Kainuun piirin puheenjohtaja Mikko Polvinen ja ministeri 
Pirkko Mattila. Kuva: Sinikka Jylhä

Kärsämäen Perussuomalaisten ensimmäiset kuntavaaliehdok-
kaat Valto Ylikangas ja Aino Jussila. Kuva: Heimo Konttinen

SOSIAALI ja terveysministe-
ri Pirkko Mattilan vierailu Sotka-
mossa ja Kuhmossa sai kansan 
liikkeelle. Ministeri saapui Ka-
jaaniin, josta paikalliset Sotka-
mon aktiivit Hannu Korhonen ja 
Marko Lipponen kyyditsivät hä-
net Sotkamoon tapaamaan pai-
kallisia jäseniä. 

Jäsentapaamisen jälkeen seu-
rasi virallinen osio, jossa minis-
teri tapasi kunnan virkamies-
johtoa kunnanjohtaja Mika 
Kilpeläisen johdolla. Tilaisuu-
dessa ministeri esitteli ja kävi 
läpi sote- ja maakuntauudis-
tusta.

Sotkamosta matka jatkui Kuh-
moon, jossa oli ensimmäise-
nä lehdistötilaisuus. Lehdistön 
tapaamisen jälkeen siirryttiin 
Kuhmo-taloon, jossa ministerin 
otti vastaan perussuomalais-
ten Kainuun piirin puheenjoh-
taja Mikko Polvinen. Tilaisuu-
dessa ministeri esitteli laajasti 
sote-uudistusten nykytilannet-
ta sekä jatkovalmistelujen aika-
tauluja ja vastasi aktiivisen ylei-
sön kysymyksiin. 

Aamulla ensimmäisenä oh-
jelmassa oli tutustuminen pai-
kalliseen hoivalaitokseen. Tu-
tustumisen jälkeen siirryttiin 
Kuhmon Perussuomalaisten jär-
jestämään toritapahtumaan, 
jossa oli jo paljon väkeä odot-
tamassa ministeriä. Paikallisista 
aktiiveista mukana olivat piirin 
puheenjohtaja Mikko Polvisen 
lisäksi Antti Komulainen, Unto 
Kyllönen, Pentti Sorjonen ja Jou-
ko Miettinen. Mukana oli myös 
Sotkamon aktiiveja. Teltal-
la kävi kova kuhina, lehdet te-
kivät kauppansa ja ministerillä 
oli kova kysyntä. Täällä eivät ai-
nakaan gallupkyselyn tulokset 
perussuomalaisten osalta pidä 
paikkaansa. 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. 
Hyvästelimme ministeri Matti-
lan, joka jatkoi matkaansa seu-
raaviin tilaisuuksiin. Sen näki, 
että vierailusta jäi monelle hyvä 
ja mieleenpainuva tapahtuma. 

Sinikka Jylhä

kuisesti siten, että heikoimassa 
asemassa olevat ihmiset huo-
mioidaan päätöksenteossa.  
Kärsämäen kunnassa alkanut 
myönteinen kehitys turvataan 

rakentavalla yhteistyöllä kaik-
kiin suuntiin. 

Heimo Konttinen

In memoriam Aatto Liukko-Sipi
PERUSSUOMALAISTEN sas-
tamalalainen kaupunginval-
tuutettu Aatto Liukko-Sipi on 
kuollut. Hän menehtyi keuhko-
kuumeeseen tiistaina 1. mar-
raskuuta Tampereen yliopistol-
lisessa sairaalassa.

Aatto Liukko-Sipin poika 
Henry Liukko-Sipi kertoo, että 
kuolema tuli lopulta yllätyk-
senä.

- Isä oli jo toipumassa. Hän 
sai aiemmin kaksi sydänpysäh-
dystä, toinen kesti kymmenen 
minuuttia ja toinen kaksi mi-
nuuttia. Hän oli onneksi silloin 
sairaalassa ja kummallakin ker-
taa hänet saatiin elvytettyä. Te-
ho-osastolla meni kahdeksan 
päivää. Isä tuli kuitenkin tajui-
hinsa ja pystyi puhumaan.

- Kuoleman hän hoiti nope-
asti, oli ripeä, kuten hän oli elä-
mässään muutenkin, poika ku-
vailee.

Aatto Liukko-Sipi työskente-
li Teknikumilla vuosina 1959–
2007 eli kaikkiaan 48 vuoden 
ajan.

- Sen pituisia työuria on ny-
kyään enää harvalla, Henry 
Liukko-Sipi muistuttaa.

Vuonna 1943 syntynyt Aat-
to Liukko-Sipi oli myös Sas-
tamalan kaupunginhallituk-
sen jäsen. 

Aatto Liukko-Sipi oli todella 
ahkera aatteen mies ja tärkeä 
toimija Sastamalan Perussuo-
malaisissa sekä hyvä henkilö-
kohtainen ystäväni. Työt on 
nyt tehty ja lepää rauhassa.

Timo Soini
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Laukaalla vaihtui puheenjohtaja

Sama hallitus jatkaa Heinävedellä

LAUKAAN Perussuomalaiset 
syyskokousti keskiviikkonna 
2.11. Kolme kautta yhdistystä 
luotsannut Tommi Leppänen ei 
työesteiden vuoksi ollut käytet-
tävissä puheenjohtajan tehtä-
vään, mutta tuli valituksi yhdis-
tyksen hallitukseen yhdessä Eila 
Tuomaisen ja Ilpo Oksasen kans-
sa. Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Sirpa Herronen.

Sääntömääräisten asioiden 
käsittelyn ohella syyskokousvä-
elle esiteltiin ensimmäiset yksi-
toista ehdokasta Laukaan kun-
nanvaltuustoon.  Yhdistys on 
hyväksynyt ja valinnut ehdolle 
kolme naisehdokasta kahdek-
san miesehdokasta. Ehdokas-
hankinta on edistynyt muka-
vasti ja ilmoittautuneita on 
tullut lisää viikoittain.

Syyskokouksessa kuultiin pu-
heenvuorot piirin vaalipäällik-
kö Pekka Katajalta ja puolueen 
kuntasihteeri Heimo Konttiselta.  
Kokousväki kävi vilkasta kes-
kustelua ajankohtaisista Lau-
kaan kuntapoliittisista asioista.

Laukaan 
Perussuomalaiset

JORMA TIMONEN jatkaa Heinä-
veden Perussuomalaisten pu-
heenjohtajana.  Kunniapuheen-
johtajaksi henkilökohtaisen 
elämäntilanteen vuoksi vetäy-
tynyt, ansiokkaan panoksen pe-
russuomalaisuuden eteen an-
tanut Martti A. Räsänen toimii 

tärkeänä taustavaikuttajana tu-
levissa kuntavaaleissa. 

Hallituksen kooksi päätettiin 
neljä jäsentä ja vuodelle 2016 
valitut jatkavat tehtävissään 
ensi vuonna.

Kokousrutiinien ohella koko-
uksessa keskusteltiin ja ideoitiin 

tulevaa kuntavaalikampanjaa. 
Esiin tulikin joukko tuoreita ta-
poja käydä vaalikampanjaa.

 Ehdokkaiksi on lupautunut jo 
puolenkymmentä jäsentä.

Heinäveden 
Perussuomalaiset

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 18.11. 
klo 17 musiikkiopiston kokous-
tilassa, Valtakatu 20. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ko-
kouksen jälkeen vietämme pik-
kujoulut jouluruuan merkeissä. 
Ilmoitathan tulostasi etukäteen, 
minna.kamppari@valkeakoski.fi. 
Tervetuloa!

PADASJOKI
Padasjoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 19.11. klo 13 
Padasjoen Kuntalan tiloissa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kokouksesta lähetetään kir-
jallinen kutsu. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

SATAKUNNAN PSNAISET
Satakunnan Perussuomalai-
set Naiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnuntai-
na 20.11. klo 13 piiritoimiston ti-
loissa, Satakunnankatu 33-35 B, 
Pori. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ASIKKALA
Asikkalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 20.11. klo 15 
Asikkalan kunnanvirastolla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 20.11. klo 16 
Majatalo Tyrnissä, Tattarantie 42. 

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Terrafamelle jatkoaikaa 

Kosteusvaurioiden ehkäiseminen 
kaupungin rakennushankkeissa

JULKISUUDESSA olleiden tieto-
jen mukaan Sotkamossa sijait-
sevan valtionyhtiö Terrafamen 
Talvivaaran kaivoksen alasajo 
tullaan aloittamaan vuoden 
2017 alusta, mikäli yhtiö ei sii-
hen mennessä löydä riittävästi 
yksityistä rahoitusta.

Kaivoksen nykyinen johto on 
mielestämme pyrkinyt kehit-
tämään toimintoja, jotka edis-
tävät jatkossa mahdollisuuksia 
kannattavaan toimintaan - otta-
en huomioon myös vesistöjen 
ja ympäristön suojelun asiat.

Perussuomalaisten Kainuun 
piiri on seurannut aktiivises-
ti kaivoksen toimintaa koko sen 
olemassaolon ajan. Talvivaa-
ran toiminnassa on tapahtunut 
suuria virheitä ja laiminlyönte-
jä, eivätkä näissä asioissa sel-
viä puhtain paperein myöskään 
lupa- tai valvontaviranomaiset.

Mielestämme tuleva vuoden-
vaihde ei ole kuitenkaan sopiva 
hetki lopullisten johtopäätösten 
tekemiseen. Siksi Terrafamen 
Talvivaaran kaivokselle tulisi an-
taa jatkoaikaa 30.6.2017 saakka.

Ehdotustamme perustelemme 
seuraavasti:

Kyseiseen päivämäärään 
(30.6.2017) mennessä kaivoksen 
johdolla olisi mahdollisuus käy-
tännössä osoittaa todeksi julki-
suuteen antamansa lupaukset 
kaivostoiminnan normalisoimi-
seksi.

Kevät 2017 näyttäisi myös sen, 
onko prosessivesien ja muiden 
vesien käsittelyssä saavutettu se 
taso, jota edellytetään.

Hallituksessa vaihtuu vastuu-
ministeri 1.1.2017 (Olli Rehn siir-
tyy Suomen Pankkiin ja tilal-
le tulee Mika Lintilä). Jatkoajan 
turvin uudella ministerillä olisi 
mahdollisuus perehtyä tarkem-
min Terrafamen asioihin.

Mielestämme puolen vuoden 
jatkoaika ei lisää ongelmia, vaan 
selventää todellista tilannet-
ta, jolloin lopullisten ratkaisu-
jen tekeminen on varmemmal-
la pohjalla.

Toivomme, että Suomen halli-
tus ja sen ministerit ottavat eh-
dotuksemme vakavasti ja teke-
vät siltä pohjalta ratkaisuja.

Mikko Polvinen (pj.) ja piiri-
hallitus, Perussuomalaisten 
Kainuun piiri 

OLEN jättänyt valtuuston ko-
kouksessa aloitteen kosteus-
vaurioiden ehkäisemiseksi 
kaupungin rakennushankkeis-
sa. Ehdotan, että kaupunki ot-
taisi käyttöön Kuivaketju10-
toimintamallin, jolla pyritään 
estämään yleisimpien kosteus-
vaurioiden synty. Käytännössä 
se tarkoittaisi, että kaupunki 
ottaa toimintamallin yhdeksi 
hankintakriteeriksi rakennus-
hankkeita kilpailuttaessaan. 
Näin ollen sekä suunnittelijat 
että urakoitsijat sitoutuvat to-
teuttamaan hankkeen toimin-
tamallin mukaisesti.

On huolestuttavaa, että ho-
meelle altistuu päivittäin noin 
800 000 suomalaista. Sisäilma-
ongelmat aiheuttavat ihmisil-
le erilaisia sairauksia ja valtavia 
korjauskustannuksia. Kuntien 

on vihdoin otettava vastuu-
ta rakennuttamiensa kiinteis-
töjen kunnosta, sillä valtaosa 
kosteusvaurioista on estettä-
vissä oikeanlaisella suunnitte-
lulla ja toteutuksella.

Kuivaketju10-toimintamal-
lin luomisen taustalla on edus-
kunnan tarkastusvaliokunnan 
mietintö rakennusten kosteus- 
ja homevaurioista. Oulussa ra-
kennusvalvonta suosittaa yksi-
tyisrakentajille Kuivaketju10:n 
käyttämistä, ja toimintamal-
lin käyttöön opastetaan raken-
nusvalvonnan järjestämissä 
infoissa. Toimintamalli sisältää 
kymmenen yleisintä kosteus-
riskiä, jotka huomioidaan ra-
kennusprojektin kaikissa vai-
heissa.

Toimintamallin käyttöön-
otto myös kaupungin raken-

nushankkeissa on erittäin pe-
rusteltua. Jatkuvasti paljastuu 
virheitä vääränlaisen suun-
nittelun, välinpitämättömyy-
den sekä kiireellisten aikatau-
lujen takia.

Kuivaketju10 nostaa jonkin 
verran rakennusprojektin kus-
tannuksia, mutta pitkällä ai-
katähtäimellä se tuo säästö-
jä korjauskustannuksissa, sillä 
rakennusten korjaus ja uusien 
rakennusten, kuten koulujen, 
rakentaminen homevauriois-
ten tilalle aiheuttaa miljoo-
nakustannuksia. Oulussa eri-
laisia sisäilmaongelmia on 
havaittu esimerkiksi useissa 
kouluissa ja päiväkodeissa.

Jenna Simula, kaupungin-
valtuutettu (ps.), Oulu
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  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: 

Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
maanantaina 21.11. klo 18 piiritoi-
mistolla, Satakunnankatu 33-35B. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 22.11. klo 18 Jo-
ronjäljessä, Motellikuja 1. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 22.11. klo 18 
Isonkyrön kunnantalolla, Poh-
jankyröntie 136. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Esitys- ja 
äänioikeus on yhdistyksen jäse-
nillä, jotka ovat maksaneet jäsen-
maksut 31.10. mennessä. Terve-
tuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pide-
tään torstaina 24.11. klo 18 Ravin-
tola Villen Mestassa, Merrankuja 1. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tarjolla ruokaa ja juomaa. Ter-
vetuloa.

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 24.11. klo 19 
Kortejärven palvelutoimistolla, 
Jääkärintie 80. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Hallitus ko-
koontuu klo 17.30. Tervetuloa!

LAVIA
Lavian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 24.11. klo 19 La-
vian POP Pankin kerhohuoneella. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 24.11. klo 17 Hy-
vinvointitalolla, Kirkkotie 32. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 24.11. klo 18 Ta-
rinatuvalla, Tikkalantie 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 25.11. 
klo 18 Lounasravintola Ässän ti-
loissa, Asematie 7. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ilmoit-
tauduthan myös kokouksen jälkei-
seen yhdistyksen pikkujouluun. 
Tervetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset ry:n 

sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 25.11. klo 18 
Nakkilan Eräpirtillä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä kun-
nallispoliittisen ohjelman viimei-
sin versio. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksen jälkeen 
on mahdollisuus jäädä istumaan 
iltaa ja saunomaan. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 26.11. klo 9 
Malmin työväentalolla, Takaniityn-
kuja 9, Helsinki. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Tarkempi ko-
kouskutsu lähetetään jäsenille 
sähköpostitse ja kirjeenä. Tilaisuu-
dessa puhuvat yhdistyksen pu-
heenjohtaja Markku Saarikangas, 
puolustusministeri Jussi Niinistö, 
eduskuntaryhmän puheenjohta-
ja Sampo Terho ja pormestarivaa-
liehdokkaamme, kansanedustaja 
Mika Raatikainen. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 26.11. klo 13 
Lappajärven kunnantalolla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus.

TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 26.11. klo 12 
kunnantalolla. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

VIMPELI
Vimpelin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kesä- ja syys-
kokous pidetään 26.11. Vimpe-
lin kunnantalon valtuustosalis-
sa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus.

VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 26.11 klo 12 
Vaalan rautatieasemalla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 27.11. klo 
14 Hotelli Rinssi-Everstissä. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Hallitus kokoontuu 
klo 13. Tervetuloa!

RUOVESI
Ruoveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 27.11. klo 
14 urheilutalon kahviossa, Pirkan-
tie 6. Sääntömääräisten asioiden 
lisäksi käsitellään vuosien 2014 
ja 2015 tilit, tilinpäätös, toimin-
nantarkastajan lausunnot sekä 
toimintakertomukset kyseisiltä 
vuosilta, muut tiliasiat sekä kunta-
vaaleja. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

KAINUU
Kainuun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 27.11. klo 
15 Kainuun Portin kokoustilois-
sa, Mainuantie 350, Kajaani. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Hallitus kokoontuu klo 14. Ter-
vetuloa!

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 27.11. klo 18 
osoitteessa Svenssonintie 1 as. 7. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Hallitus kokoontuu ennen 
syyskokousta klo 17. Tervetuloa!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 27.11. klo 13 
Hotelli-Ravintola Uotissa, Keskus-
tie 1. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään maanantaina 28.11. 
klo 19 Nurmijärven kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PERTUNMAA
Pertunmaan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 29.11. klo 18 
Pertunmaan kunnanviraston kah-
viossa, Pertuntie 14, Pertunmaa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Hallitus kokoontuu jo klo 
17.30. Tervetuloa!

KUOPIO
Kuopion seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään keskiviikkona 
30.11. klo 18 Säästöpankki Optian 
kokoustiloissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Pyydämme 
ilmoittamaan osallistumisen ko-
koukseen kahvitarjoilun järjestä-
miseksi keskiviikkoon 23.11.2016 
mennessä sihteerille sähköpostit-
se osoitteeseen petri.kaunisto(at)
saunalahti.fi. Ilmoittautumisen 
yhteydessä pyydämme ilmoitta-
maan myös mahdolliset ruoka-ai-
neallergiat ja -rajoitteet. Terve-
tuloa!

JUVA
Juvan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
keskiviikkona 30.11. klo 18 Juvan 
kunnanviraston kokoushuonees-
sa 303, Juvantie 13. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana yhdistyksen pu-
heenjohtaja. Tervetuloa!

TOHMAJÄRVI
Tohmajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 1.12. klo 18 
Kaivolla, Talluksentie 5. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana puheenjoh-
taja Vesa Väistö. Hallitus kokoon-
tuu klo 17. Paikalla piirisihteeri Jari 
Turpeinen. Tervetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 1.12. klo 18 Ke-
ravan kaupungintalon harras-
tetilassa n:o 2, Kauppakaari 11. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 1.12. klo 19 Les-
tijärven kunnanvirastolla, Lestin-
tie 39. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-

na hallitus. Kokouksessa mukana 
piirin puheenjohtaja Arto Pihlaja-
maa. Tervetuloa!

VIITASAARI
Viitasaaren Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 2.12. klo 17 
Viitasaaren kaupungintalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tarjolla on syötävää ja juota-
vaa. Tervetuloa!

PERUSNAISET HELSINKI
PerusNaiset Helsinki ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 
perjantaina 2.12. klo 18 Perusnais-
ten toimistolla, Mannerheimintie 
40 B 56. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

PERUSÄIJÄT
Perusäijät ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
3.12. klo 14 Jalkaväkimuseon rita-
risalissa, Jääkärinkatu 6-8, Mikke-
li. Käsitellään päivitettyjen sääntö-
jen määräämät asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kokouk-
sen päätteeksi opastettu museo-
kierros. Tervetuloa!

PSNAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 10.12. klo 13 
Kajaanissa hotelli Scandic Kaja-
nuksessa, Koskikatu 3. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ruokai-
lu alkaen klo 12. Majoitus on va-
rattu, jos tulet jo perjantai-iltana. 
Huone maksaa 100€/2 hlöä. Va-
raathan huoneen ajoissa, viimeis-
tään 28.11.2016 mennessä, puh. 
08-616 41. Ilmoittautumiset 28.11. 
klo 18 mennessä: Sinikka Jylhä, si-
nikka.jylha@perusnaiset.fi tai pu-
helimitse 040-936 77 99. Terve-
tuloa!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 11.12. klo 18 
Tuusulan kunnantalolla, Hyrylän-
tie 16. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kahvitarjoilu ja koko-
uksen jälkeen saunamahdollisuus. 
Tervetuloa!

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 12.12. klo 19 
Kuusamon kaupungintalon val-
tuustosalissa. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat ja kokouksessa 
ovat äänioikeutettuja jäsenmak-
sunsa maksaneet paikallisyhdis-
tyksen jäsenet. Jäsenmaksut on 
oltava maksettuna 30.11. mennes-
sä kuluvalta ja sitä aikaisemmalta 
vuodelta. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n 
sääntömääräinen vuosikokous pi-
detään lauantaina 19.11. klo 13 
Kittilässä, Hotelli Hullussa Porossa. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Osallistujilla on mahdolli-
suus ruokailla kello 11–13 Hotelli 
Hullun Poron ravintolassa. Valta-
kirjojen tarkastus alkaa kello 12. 

Kokouksen jälkeen alkaa klo 20 
piirin 10-vuotisjuhla, johon on ol-
lut erillinen, piiriyhdistysten jäse-
nille osoitettu kutsu. Tervetuloa! 

POHJOISSAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Savon 
piiri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 19.11. 
klo 12 Kuopion valtuusto-viras-
totalolla, Suokatu 42, Kuopio. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Kokouksen avaa kansan-
edustaja Sampo Terho. Tervetuloa!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan 
piiri ry:n syyskokous pidetään 
sunnuntaina 27.11. klo 13 Huittis-
ten kaupungintalolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

ETELÄPOHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
3.12. klo 13 ravintola Bock`s Cor-
ner Breweryssä, Gerbyntie 18, Vaa-
sa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Poliittisen tilannekat-
sauksen pitää Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja, 
kansanedustaja Sampo Terho. Tar-
joilua. Tervetuloa!

ETELÄSAVO
Perussuomalaisten Etelä-Savon 
piiri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 4.12. 
klo 15 Mäntyharjun valtuustosa-
lissa, Koulutie 8, Mäntyharju. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KESKIPOHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnuntaina 
4.12. klo 11.30 Hotelli Kaarlessa, 
Kauppatori 4, Kokkola. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Pai-
kalla eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Sampo Terho. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 4.12. 
klo 13 valtuustosalissa, Suupan-
tie 11, Pirkkala. Kokouksen alkuun 
paikalle saapuu puolustusminis-
teri ja puolueen 1. varapuheen-
johtaja Jussi Niinistö. Kokoukses-
sa käsitellään esityslistan asioiden 
lisäksi: vuoden 2015 tilit, tilinpää-
tös, toimintakertomus sekä tilin-
tarkastajan lausunto ja toiminnan-
tarkastajan kertomus vuodelta 
2015 sekä toiminnantarkastajan 
muistion aiheuttamat toimenpi-
teet. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Puhe- ja äänioi-
keus on puolueen jäsenmaksun 
vuonna 2016 ja 2015 maksaneil-
la jäsenillä. Tämän vuoden jäsen-
maksuun annetaan maksuaikaa 
25.11.2016 asti. Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 10.12. klo 
10 Riihimäen lukiolla, Koulukatu 5, 
Riihimäki. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Kahvitarjoilu ja 
virallisten kokousedustajien var-
mistus alkaen klo 9.15. Tervetuloa!

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

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

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

KIISTANALAINEN taksilain uu-
distus on myrsky vesilasissa. 
Merkittävin asia kuluttajalle on 
se, että taksimatkat tulevat kal-
listumaan. Prosenttipalkkaiselle 
kuljettajalle tämä on tietysti ter-
vetullut asia.

Taksat määrittelevät tulevai-
suudessa pääsääntöisesti tilaus-
välitysyhtiöt. Tulevaisuudessa 
Lähitaksin ja HTD:n autot aja-
vat tietyllä, yhtiöiden itse mää-
räämällä kilometritaksalla. Tämä 
takaa reilun toiminnan myös sa-
tunnaisten kysyntäpiikkien ai-
kaan.

Kyydin tarjoavalla yrityksel-
lä pitää olla suomalainen y-
tunnus ja auton tulee olla re-
kisteröity Suomessa. Kyydistä 
on tarjottava asiakkaalle kuit-

ti, vaikkei asiakas sitä pyytäi-
sikään. Kuljettajalla tulee olla 
Trafin myöntämä kuljettajalupa 
ja liikennettä harjoittavalla hen-
kilöllä tai yhtiöllä taksilupa. Kul-
jettajan tulee täyttää Suomen 
perustuslain 17. pykälän määrä-
ys: “Tässä maassa, tämän maan 
kansalaisille palvelut taataan 
suomeksi ja/tai ruotsiksi”.

Perussuomalaiset piti näistä 
ehdoista tiukasti kiinni ja pai-
najaismainen berneriläinen ko-
konaisuudistus ei toteutunut. 
Ei tarvitse mennä kuin Ruot-
siin herätäkseen siihen todelli-
suuteen.

Liikennelupien määrällinen 
sääntely poistuu. Ainoat ra-
joitteet alalle tulemiseen ovat 
nämä edellä mainitut ehdot. 

Jää kuluttajan päätettäväksi, 
käyttääkö hän “naapurin jam-
pan suber-tojotaa” vai maail-
malla laadustaan kiitettyä suo-
malaista taksia, jonka kanssa 
ei tule hintayllätyksiä määrän-
päässä.

Uudet toimijat ovat tervetul-
leita taksialalle, kunhan kaik-
ki pelaavat samoilla säännöillä. 
niin Uber-kuskit kuin laadukas-
ta kuljetuspalvelua 24/7/365 
tarjoavat pk-sektorin suomalai-
set yrittäjät ja työnantajatkin.

Kari Pajunen
28 vuotta espoolaista taksi-
asiakasta palvellut kuljettaja, 
Espoon Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän 2. vpj.

Taksiuudistus on myrsky vesilasissa ELÄKELÄISTEN verotus on edel-
leen noussut vuonna 2016. Kes-
kimääräistä noin 20 000 euron 
eläketuloa verotetaan 20,5 % ja 
vastaavaa työtuloa 14 % vero-
hallituksen laskurin mukaan. Ero 
johtuu pääosin siitä, kun kun-
nallisveron ansiotulovähennys-
lajit on määritelty tuloverolain        
105 §:n 1 momentissa ja sieltä 
puuttuu eläketulo.

Tähän päädyttiin vuonna 2004 
Jäätteenmäki/ Vanhasen ensim-
mäisen hallituksen toimesta ja 
perusteena oli, etteivät eläkeläi-
set maksa työeläkemaksua. Eipä 
tietenkään, kun he ovat ne ai-
kanaan maksaneet, muutenhan 
ei työeläkettä maksettaisi laisin-
kaan.

Silloinen eduskunta päätyi jon-
kin tasapääteorian perusteella sii-
hen, että eläkeläisten pitää mak-
saa edelleenkin eläkemaksun 

suuruinen osa, mutta nyt vain 
osoite oli eläkeyhtiön sijaan ve-
rottaja, jotta eläkkeen ja palkka-
tulon netto olisi sama.

Myöhemmin Matti Vanhasen 
kakkoshallituksen ohjelmassa oli 
tarkoitus osittain korjata tämä 
virhe - ja siihen oli varattu määrä-
rahakin. Korjausta ei kuitenkaan 
tehty ja se jäi edelleen sosiaalisen 
omantunnon painolastiksi. 

Tämä käytäntö on perustuslain 
ikäsyrjintää hipova ja siksikin se 
nousee usein esiin. Maan talous 
kohenee tulevina vuosina ja tä-
täkin taloudellisen ikäsyrjinnän 
muotoa kannattaisi korjata, kos-
ka se koskee noin miljoonaa ääni-
oikeutettua eläkeläistä.

Esko Järvenpää 
kaupunginhallituksen jäsen (ps.), 
Jämsä

Eläkeläiset ovat kunnille 
reiluja veronmaksajia

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet 

yhteystietosi!

Osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite - jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

TÄMÄN hallituksen linjaukset 
ovat olleet alkukaudesta var-
sin liike-elämää tukevia. Halli-
tus on muun muassa vapautta-
nut aukioloajat. Päätökset ovat 
olleet reippaita askelia ja aihe-
uttaneet suuria muutoksia vä-
hittäiskaupan talouteen. Pienet 
kahviot, kioskit ja huoltoase-
mat ovat saaneet kärsiä, kun su-
permarketit sekä keskusliikkeet 
ovat olleet voittajia.

Lain valmistelussa ja itse pää-
töksenteossa otettiin huomi-
oon laajasti liike-elämän ja me-
dian painostus. Huomioitiin, 
kuinka maamme markettien ta-
lous menee kuralle, kun Virosta 
tuodaan viinaa, kaljaa ja lonke-
roa korikaupalla. Sen myötä rat-
kaisut tehtiin. Liike-elämän pai-
nostuksessa havaittiin, kuinka 
hyvä on, että kauppa on yötä 
päivää auki. Mennään Euroo-
pan unionin tahtiin.

Puolueemme kannatus ei ole 
saanut noista toimista nostet-
ta, ikävä kyllä. Demarit imuroi-
vat ilmeisesti meidän entisiä 
kannattajiamme. Duunari mat-
kustaa tukijoidensa luokse tur-

vaan. Osa-aikainen myyjä, töis-
sä myös sunnuntaisin yöllä, 
kelpaa liike-elämälle, mutta yk-
sihuoltajaäidille ei se kelpaa. 
Tältä osin meidän laarimme ei 
äänistä täyttynyt.

Viina tappaa vuosittain va-
jaa 2000 ihmistä. Erityisen tap-
pavaa viina on meille miehil-
le, sillä yleensä viinaan kuollut 
on hieman yli 55-vuotias mies. 
Vuodesta 2012 alkaen tuo mää-
rä on ollut jyrkästi kasvava. Ja 
nyt se tahti kiihtyy. 

Viime vuoden ajan on käy-
ty keskustelua siitä, pitääkö 
lääkkeet siirtää marketin hyl-
lyyn. Lobbaus on hyvin raakaa 
ja voimakasta. Muutama kan-
sanedustaja, vihreä salkkaritäh-
ti ja kokkaripuolueloikkari ovat 
ajaneet harmaan liike-elämän 
etua kuin käärmettä pyssyyn. 
Kohteena ovat olleet syyttö-
mät apteekkarit, joita on 0,002 
% veronmaksajista. Heidät on 
katsottu syyllisiksi lääkkeiden 
hintaan. Vaikka lääkkeiden hin-
nat määrää lainsäädäntömme, 
mikä on kuluttajan etu. Apteek-
ki ei sitä määrää ja ohjaa. Kan-

nattaa muistaa, että lääkkeiden 
hinnat ovat Suomessa Euroo-
pan edullisimmasta päästä.

Nyt puhutaan 1,7 miljardin 
rahavirran ohjaamisesta maa-
ilman lääkejättien sekä K- ja 
S-ryhmän kassaan. Se jos ta-
pahtuu, niin verot maksetaan 
vaikkapa veroparatiisiin. Osa-ai-
kainen myyjä saa tietysti työtä, 
farmaseutti siirtyy kortistoon ja 
lääketyöntekijä mukana. Kan-
nattaa huomata, että Keskon 
Venäjän kaupat omistaa Keskon 
veroparatiisissa oleva yhtiö. Ku-
vastaa sitä, missä nyt mennään. 

Nyt on aika todeta, että 
maamme erittäin hyvin kannat-
tava vähittäiskauppa ja maa-
ilman lääkejätit ovat saaneet 
osansa. Media ja sitä mainoseu-
roilla kiristävä liike-elämä ovat 
saaneet liian suuren jalansijan 
ja sen vaikutus pitää torjua. Ei-
vät he voi istua meidän persu-
jen porukassa. Eduskunnassa 
he jo istuvat.

Matti Torvinen
Rovaniemi

Liike-elämä on jo palkkansa saanut
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Vetoomus yhteiskuntarauhan ja 
järkevän keskustelun puolesta
MUISTATTEKO, kun vuosi sit-
ten alkoi niin kutsuttu turva-
paikkakriisi? Se tuli voimalla 
median ja somen kautta jo-
kaiseen kotiin, työpaikalle ja 
pysyväksi osaksi keskustelu-
kulttuuriamme. Se toi yhteis-
kunnallisen keskustelun osak-
si kaikkien arkea, heidänkin, 
joita polarisoitunut maahan-
muuttodebatti ei voinut ai-
emmin vähempää kiinnostaa.

Kaikki tietävät miksi aihe on 
vaikea: diskurssin kahden ää-
ripään takia. Puheenvuoro-
ja varjostavat hyökkäävyys 
ja kykenemättömyys käsitel-
lä tosiasioita rauhallisen järke-
västi. Jopa tämän ilmiselvyy-
den toteamista on pilkattu. 
Tolkun ihmistä ja keskitietä ei 
muka ole olemassakaan, mut-
ta me tiedämme, että on täy-
sin mahdollista ymmärtää ja 
kunnioittaa erilaisuutta, sa-
malla tuoden esille esim. tur-
vapaikanhakuilmiöön liittyviä 
epäkohtia.

Ihmisten demonisointi pe-
rusteltujen näkemyserojen 
vuoksi on vastuutonta ja vaa-
rallista. Tavalliset, töitä teke-
vät ja perhettä kasvattavat 
suomalaiset eivät halua radi-
kalisoitua osapuoliksi aggres-
siiviseen verkkotaisteluun, 
jota käydään äänekkäissä 
marginaaleissa. Suurin osa ih-
misistä ei heittäydy äärim-
mäisten aatteiden ja asentei-
den mukaan tunteella vaan 
luottaa demokraattiseen oi-
keusvaltioon.

Suomalaisilla, kuten kaikil-
la maailman kansalaisilla, on 
oikeus ottaa kantaa yhteis-
kuntansa historiallisiin muu-
toksiin, ihmetellä talouden 
kestävyyttä, olla huolissaan 
tulevaisuudestaan ja poh-
tia kulttuuristen yhteenso-
pivuuksien ongelmaa ilman, 
että siitä saa rasistin leimaa. 
Ei ole olemassa mitään yhtä, 
vääjäämätöntä, moninaisuu-
dessaan yhtenäistä yhteiskun-
nan mallia, jota kohti ajau-
dumme, vaan me teemme 
maailmaamme joka päivä.

Tolkun ihmisinä ja Suomen 
kansalaisina toteamme, että 
on yhä lottovoitto asua tut-
kimustenkin valossa yhdessä 
maailman vähiten rasistisessa 
valtiossa, jossa ei ole ”nogo”-
alueita eikä millään mitta-
puulla merkittävää järjestäy-
tynyttä rasistista rikollisuutta. 
Meillä on tasa-arvoinen, salli-
va ja länsimaisia perusarvoja 
kunnioittava yhteiskunta, jota 
vaalimme.

Emme saa tuhota yhteis-
kuntarauhaa nostamalla joita-
kin asioita kritiikin yläpuolel-
le, tabuiksi, joihin kajoamalla 
saa leiman ikään kuin primi-
tiivisen tartuntamagian voi-
malla.  Kaikesta tulee voida 
puhua, sillä sanomisen va-
pauden rajoittamisessa itää 
aina totalitarismin siemen.

ELÄMÄSSÄNI on ollut aika, jol-
loin olen saanut olla sellaisis-
sa piireissä, joissa on keskusteltu 
kansainvälispoliittisista asioista. 
Näihin keskusteluihin on liittynyt 
turvallisuus ja kaupankäynti, jot-
ka liittyvät toisiinsa ja silloin elet-
tiin ns. kylmän sodan aikakautta.

Tämän taustani ja nykyisen te-
hokkaan tiedonvälityksen poh-
jalta rohkenen ottaa kantaa ny-
kyiseen kansalaisia pelottavaan 
Euroopan ja Lähi-idän kiristynee-
seen turvallisuustilanteeseen, 
kuitenkaan tuntematta tarkem-
min nykyisen diplomatian toi-
mintaa.

Suomi on joutunut Euroopan 
unionin jäsenenä kansainvälisten 
sopimustemme vuoksi osittain 
suurvaltojen valtapyrkimyksien 
uhriksi. Tämä nykyinen konflik-
ti sai jo alkunsa silloin, kun Neu-
vostoliitto hajosi ja Itä-Eurooppa 
irtautui Neuvostoliiton vaikutus-
piiristä siirtymällä maa kerrallaan 
EU:n jäseneksi. 

Kuinka monta kertaa Euroopan 
maiden rajoja on muutettu? Mai-
den yhdentymisten jälkeen län-
si rakensi sotilastukikohdat lä-
hemmäksi Venäjän rajoja. Venäjä 
suurvaltana hyökkäsi Georgiaan, 
Ossetiaan ja muihin lähellä ole-
viin entisiin Neuvostoliiton alus-
maihin. 

Myöhemmin Venäjä valtasi Uk-
rainalta Krimin ja sotatoimet 
jatkuvat Itä-Ukrainan alueella. 
Samanaikaisesti Venäjä sotii Syy-
riassa ja on vahvistanut asemiaan 
Kaliningradissa. Itämeren osal-
ta Suomikin on osana jännittei-
tä. Tavallisena kansalaisena edel-
lä mainittuja toimia ei tietenkään 
voi hyväksyä. 

Miksi venäjä tekee näin? Vas-
taus kuuluu: suurvalta suojaa 
rajojaan vastauksena lännen 
toimintaan. Tähän samaan jän-
nittyneeseen ilmapiiriin kuu-
luu Yhdysvaltojen tuhoama Irak, 
jonka seurauksena syntyi Isis - le-
vittäytyneenä ympäri maailmaa. 
Sitä seurasi valtava kansainvael-

lus, joka suuntautuu pääasiassa 
Eurooppaan. Siitä kärsimme nyt 
kaikki. 

Kun etsitään syyllisiä tähän kan-
sainväliseen nykytilanteeseen, ne 
ovat Venäjä, Yhdysvallat sekä Eu-
ropan unioni johtajineen. Diplo-
matialle ei voi antaa kiitosta. Kriisi 
on päässyt niin pitkälle, että nyt 
mitataan suurvaltojen arvovaltaa.

Sotien jälkeen elettiin suurval-
tojen asevarustelun ja kylmän 
sodan aikakautta, jonka Neu-
vostoliitto hävisi muun teollisuu-
den kehittämisen kustannuksel-
la.  Suomi osasi sinä aikana hoitaa 
asiansa Neuvostoliittoon - ja län-
teen Efta-sopimuksen kautta. 
Kaupankäynti oli vilkasta ja kan-
nattavaa. Silloin vaurastuimme 
nopeasti ja saimme rakennettua 
yhteiskuntaamme toimivat julki-
set palvelut kouluineen ja tervey-
denhoitoineen. 

Tässä tilanteessa meidän kan-
salaisten on uskottava valtiojoh-
toomme, että he osaavat hoitaa 
maamme asiat viisaalla diploma-
tialla. Kaikilta meiltä vaaditaan 
nyt kylmäpäisyyttä – sen sijaan, 
että uskoisimme kaikkia ns. pelon 
ilmapiirin ruokkijoita.

Voisi kysyä, miksi Venäjä lähti-
si sotilaallisesti Suomea valloitta-
maan? Ei heidän suurvaltapolitii-
kalleen olisi siitä mitään hyötyä. 
Siitä heille on hyötyä, että mai-
demme pitkät raja-alueet pysyvät 
rauhallisina ja että kaupankäynti 
ja ihmiset voivat liikkua. Venäjän 
kannattaa pitää Suomea kansain-
välisen rauhan rakentajan roolis-
sa, missä me olemme perinteises-
ti vahvoja. 

Tasavallan presidentti Sauli Nii-
nistö on toteuttanut juuri tätä lin-
jaamme. Venäjän olisi ymmärret-
tävä, että Nato on puolustusliitto, 
joka on eduksi heillekin. Pienen 
maan on oltava suurvaltaristirii-
tojen ulkopuolella.

Veijo Sykkö
Liperi

Suomi suurvaltojen 
ristitulessa

KALTAISENI yksinkertainen, ka-
teellinen ja pikkusieluinen ih-
minen ihmettelee, onko elä-
kerahoistamme Ilmarisen 
toimitusjohtajalle Timo Ritakal-
liolle vuosittain maksettava yli 
puoli miljoona euroa parhaassa 
mahdollisessa käytössä, jos ao. 

herralla on myös aikaan tehdä 
väitöskirja ja pyrkiä olympiako-
mitean puheenjohtajaksi? Kyllä 
puolella miljoonalla pitäisi pa-
nostaa myös päätyöhön. 

 
Kim Lindblom
Helsinki 

Puolen miljoonan mies

Me emme vastusta maahan-
muuttoa vaan puolustamme 
epäkohdista puhumista. Sa-
moin kuin maahanmuuton po-
sitiiviset puolet, myös kriittiset 
huomiot ovat suotavia avoi-
messa yhteiskunnassa, joka 
mahdollistaa tärkeimpien ar-
vojemme olemassaolon. De-
mokratia, vapaus, tasa-arvo ja 
hyvinvointi eivät ole syntyneet 
eivätkä säily itsestään, vaan yh-
teistyössä.

Maahanmuuttopolitiikka ei 
ole mustavalkoista. Ihmisten 
jakaminen edistyksen ja taan-
tumuksen joukkoihin on yk-
sinkertaisesti halventava tapa 
käsitellä isoa eurooppalais-
ta muutosta. On eri asia vaatia 
Suomea noudattamaan kan-
sainvälisiä sopimuksia kuin 
vaatia kaikkia uskomaan tiet-
tyyn oppiin tai ideologiaan, 
joiden valossa ihmiset voivat 
olla vain joko väärässä tai oi-
keassa.

Mielestämme syksyn 2015 
turvapaikkatilanne hoidettiin 
verrattain hyvin, mutta ei toki 
moitteetta. Suomalaiset yhdis-
tivät voimansa: kudottiin suk-
kia, tehtiin lahjoituksia vas-
taanottokeskuksiin, mentiin 
vapaaehtoisiksi ja puolustet-
tiin tulijoiden oikeuksia. Arvos-
tamme sitä.

Samaan aikaan kansalaiset 
nostivat esiin turvapaikkapo-
litiikan riskitekijöitä, pakolais-
bisneksen moraalittomuutta ja 
islamismiin liittyviä uhkia Eu-
roopassa. Kiihkoton keskus-
telu epäkohdista on tarpeen, 
ja me arvostamme sitä, kos-
ka jokaisen maahanmuuttoa 
kannattavan tulisi olla jossain 
määrin myös maahanmuutto-
kriittinen. 

Rasistinen mielipidemaise-
ma tuli sekin näkyviin ja käsi-
teltäväksi. Paikoin puhe netti-
palstoilla olikin vastenmielistä 
ja ala-arvoista. Tätä emme ar-
vosta. Emme hyväksy rasismia, 
joka on yksiselitteisesti vastoin 
ihmisyyttä.

Me emme kuitenkaan näe ra-
sismin kasvaneen räjähdysmäi-
sesti hysterian arvoiseksi ilmi-
öksi. Vaikka Suomessa esiintyy 
rasismia, suomalaiset eivät ole 
muita rasistisempia. Emme tul-
kitse jokaista ärtymyksestä 
kumpuavaa puheenvuoroa vi-
hapuheeksi. Natsismikaan ei li-
säänny keskuudessamme epi-
demian lailla. Katteettoman 

pelon lietsonta fasismista on 
loukkaus totalitarismin todelli-
sia uhreja kohtaan.

Rasismista on tullut syytös ja 
leima, jolla myös pyritään tu-
kahduttamaan kulttuuria, us-
kontoa ja ajatuksia koskeva 
kritiikki, joka on vapaassa de-
mokratiassa yksi ihmisen pe-
rusoikeuksista. Pahantahtoi-
nen tulkitseminen, vihapuhe, 
syyttely ja moraalipaniikki ovat 
sosiaalisen median aikakauden 
vitsauksia. Tolkun ihmiselle yri-
tetään sanoa: olet joko puolel-
lamme tai meitä vastaan. Tämä 
uskonnollis-poliittinen ajat-
telumalli on tuttu fundamen-
talistisista uskonliikkeistä ja 
terrorismin vastaisen sodan re-
toriikasta.

Me olemme kyllästyneet ohi-
puhumiseen, jota nyt näky-
vimmin käyvät eri linnaleirit 
toisiaan vihaten. Haluam-
me faktoihin perustuvaa, ob-
jektiivista uutisointia, ja sen 
pohjalta käytävää laadukas-
ta ja asiallista vuoropuhelua. 
Niin median kuin virkavallan-
kin avoin ja läpinäkyvä, oi-
keusperiaatteen mukainen 
tiedottaminen maahanmuut-
topolitiikasta ja sen käytännön 
vaikutuksista ei suinkaan vah-
vista rasismia, vaan ennaltaeh-
käisee sitä ja hälventää kansa-
laisten huolia ja pelkoja. 

Kaikesta huolimatta uskom-
me yhä elävämme tolkkumaas-
sa, jossa keskustelukulttuuri on 
vuoden aikana ottanut harp-
pauksen kohti kansainvälisiä 
teemoja. Elämme maassa, joka 
on kyennyt tarjoamaan turvaa 
tuhansille ja jossa virkavalta te-
kee tosissaan töitä torjuakseen 
niin rasismia kuin maahan-
muuton lieveilmiöitä.

Suomi ei ole mustavalkoinen 
hyvän ja pahan taistelukenttä. 
Paras lopputulos saavutetaan, 
kun katsotaan kokonaiskuvaa, 
puntaroidaan mahdollisuuksia 
ja riskejä sekä etsitään kaikkien 
kannalta kestävintä ja parhain-
ta tapaa toimia, olla ja elää rin-
nakkain.

Uskomme, että valtaosa 
meistä haluaa kulkea sillä tiel-
lä. Siis tolkun tiellä, jossa kuka 
tahansa voi esimerkillään toi-
mia maanmuuttajana. 

Erkki Seppänen 
(muut allekirjoittajat löytyvät 
osoitteesta: erkkiseppnen.
puheenvuoro.uusisuomi.fi)
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Odottamisen aikaa
ADVENTISTA alkaa vuoden 
suurimman juhlamme jou-
lun odotus. Voimme jopa lau-
laa virren sanoin: ”Saavu nyt 
armosta, Jeesuksemme, tänä-
kin jouluna keskellemme. Kii-
tos, kiitos, Jeesus, sun synty-
mästäs.”

Näin odotamme Herram-
me tulemista ja kerran Kunin-
kaamme saapuu kunniassaan.

Jeesus puhuukin monissa 
paikoissa omasta tulemises-
taan antaen tietoja viimeisistä 
tapahtumista eli maailmanlo-
pun yleisistä merkeistä. Mutta 
hän sanoo myös, ettei hänen 
paluunsa ja Jumalan valta-
kunnan lopullisen tulemiset 
hetki ole ennustettavissa va-
roittaen: ”Teille sanotaan, kat-
so tuolla hän on, katso tääl-
lä, älkää menkö sinne älkääkä 
juosko perässä.” Mikään ryh-
mä tai kukaan profeetta ei voi 
– ei pohjoisessa eikä etelässä 
– omia ja rajata Jumalan val-
takuntaa omalle tontilleen ja 
sanoa: se on täällä tai tuolla.

Juutalaiset elivät Rooman 
maailmanvallan alaisina ja toi-
voivat odottamansa Messiaan 
tulevan ja kokoavan hajallaan 
olevat juutalaiset hallitse-
maan koko maanpiiriä. Tällai-
nen toive ulkonaisen onnel-
lisuuden tilasta elää syvällä 
ihmissydämissä.

Jumalalle vierainakin odo-
tetaan ihannetilan koittavan 
ihmisten ponnisteluiden tu-
loksena. Kun sivistys leviää, 
tekniikka mikroprosessorei-
neen kehittyy, kun lääketie-
de poistaa sairaudet ja sotia ei 
enää käydä, silloin se uusi täy-
dellisyyden aika koittaa. Näin 
ajatellaan.

Jumalan on aina uudelleen 
täytynyt lyödä rikki nämä ku-
vitelmat. Näin tänäkin päivä-

nä, sadat miljoonat näkevät 
yhä nälkää. Esim. Syyrian ja 
Ukrainan järkyttäville sodille 
ei näytä tulevan loppua, kas-
vavan hyvinvoinninkin mais-
sa pahoinvointi vain lisään-
tyy. Niinpä tyytymättömyyttä, 
pelkoa ja ahdistusta ei kos-
kaan ole ollut niin paljon kuin 
nykyään, kun tiedotusvälineet 
välittävät eri puolilla maapal-
loa tapahtuvia katastrofeja.

Mutta me saamme lujasti 
uskoa, että Jumalan valtakun-
ta murtaa kaikki rajat ja se tu-
lee pelkkänä Jumalan armon 
ihmeenä ja lahjana ylhäältä 
hengellisesti köyhille, joilla it-
sessään ei ole mitään, vaan 
täytyy kaikki pyytää ja saa-
da Jumalalta. Se tulee salassa, 
hiljaa ja näkymättömästi niin 
kuin siemen itää maassa.

Jumalan valtakunta tulee 
meidän ihmisten keskelle ja 
sydämiin uskon kautta Vapah-
tajaamme ja vaikuttaa syn-
tiemme anteeksisaamiseen 
ylittäen kaikki maantieteelli-
set, sosiaaliset ja kulttuuriset 
rajat.  Ja kerran aikojen lopus-
sa joulun lapsi Jeesus tulee 
suuressa voimassa ja kirkkau-
dessa Kunnian Kuninkaana.

Saamme yhtyä edelleen 
alussa lainatun virren pyyn-
töihin siirtyessämme nyt ad-
venttiaikaan: ”Sydämet synty-
mäs armolla täytä. Auta meitä 
Hengessä riemuitsemaan. 
Pois ota murhe ja kasvosi näy-
tä luottaaksemme Syntisten 
Armahtajaan. Vuodata Henke-
si sieluihimme, että me maa-
ilman hylkäisimme luopuen 
turhasta riemusta sen seimesi 
äärelle polvistuen.”

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

JOS lepakko räjähtää tuulivoi-
malan takana tyhjiössä ilman 
alipaineen takia, eikö asiaa pidä 
tutkia, mistä se johtuu? Täysin 
riippumatta siitä, ettei se nyky-
tiedon mukaan johdu voima-
lan tuottamasta korvin kuulu-
mattomasta värähtelystä. Siitä 
ovat monet voimaloiden lähel-
lä asuvat kertoneet eri puolilla 
Suomea. He kärsivät epämää-
räisistä oireista voimaloiden 
käynnistymisen jälkeen. Ihmis-
ten hätä on totta.

On oikein vaatia puolueet-
toman tutkimuksen tekemis-
tä. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos ei ole puolueeton 
tehdessään yhteistyötä tuu-
livoimayhdistyksen kanssa ja 
tuottaessaan sille suotuisia lau-
suntoja.

THL kertoi jo vuonna 2013 
Varsinais-Suomen tuulivoima-
loista, että niiden etäisyyden 
asutuista rakennuksista pitää 
olla vähintään kaksi kilomet-
riä. Tätä lausuntoa ei sovellettu 
muissa maakunnissa. Miksi?

Pori teki valtuuston päätöksen 
noudattaa kahden kilometrin 
sääntöä tuulivoiman yleiskaa-
voissaan. Miksi tätä suositusta 
ei noudateta Merikarvian Köör-
tilässä ja Korpi-Matissa?

On loistava idea palauttaan 
keskustelu oikeille uomilleen 
vaatimalla maahan perusteel-
lista ja nimenomaan puoluee-
tonta tutkimusta ja selvitystä 
tuulivoimaloiden aiheuttamista 
haitoista ihmisille.

Luontoarvot tuulivoimaloiden 
kohdalla on sivuutettu täysin 
kaikista asiantuntijoiden lau-
sunnoista riippumatta.

Ennen yhdenkään uuden tuu-
livoimalan käynnistämistä on 
asia selvitettävä.

Työmies Matti Putkosen veto 
oli tosiaan loistava. Ei tosiaan 
ole väliä, mistä puhutaan, kun-
han puhutaan. Ja nyt räjähtele-
vistä lepakoista puhuvat kaikki.

Hans-Peter Anttonen
Merikarvian kunnanvaltuutettu

Loistavaa, loistavaa, 
loistavaa!

Hiilidioksidipäästöt pelastavat 
ihmiskunnan
KASVIEN perusrakennusaineet 
ovat hiilidioksidi ja vesi. Aurin-
gonvalon voimalla kasvi muut-
taa ne sokereiksi, selluloosaksi 
ja hapeksi. Ilman näitä tuotteita 
suurin osa eläinkunnasta ja ih-
misistä kuolee pois.

Nykyään hiilidioksiditaso il-
makehässä on noin 0,04 %. Ai-
koinaan satoja miljoonia vuosia 
sitten pitoisuus oli jopa kym-
menkertainen. Tämän ansiosta 
kasvien kasvu kiihtyi ja hapen 
määrä ilmakehässä kasvoi. Sa-
maan aikaan muodostuivat ny-
kyiset hiili-, öljy- ja maakaasu-
esiintymät maatuvien kasvien 
jätteistä.

Mittausten mukaan kasvien 
kasvu tyrehtyy lähes kokonaan, 
jos ilmakehän hiilidioksidipitoi-
suus laskee alle 0,02 prosentin. 
Olimme elämän säilymisen ala-
rajoilla 1800-luvulla, kun pitoi-
suus oli alle 0,03 %. Onneksi pi-
toisuus on lähtenyt sen jälkeen 
nousuun.

Ilmakehän hiilidioksidin mää-
rän kasvu näkyy selvästi satel-
liittikuvissa vihreiden alueiden 
lisääntymisenä. Samalla vilja-
sadot ovat parantuneet ja pui-
den kasvu on nopeutunut. 
Kasvihuoneissa sadon mää-
rää lisätään nostamalla hiili-
dioksidin pitoisuus keinote-
koisesti jopa 0,12 prosenttiin, 
tämän avulla sato parhaimmil-
laan tuplaantuu. Tosin veden 
ja hiilidioksidin tarve vaihtelee 
kasvilajeittain.

Hiilidioksidi muuttuu kasveil-

le haitalliseksi noin 0,2 prosen-
tin pitoisuudessa. Ihmiselle hii-
lidioksidi aiheuttaa väsymystä 
ja päänsärkyä, kun pitoisuus 
nousee 0,2-0,5 prosenttiin. Yli 4 
prosentin pitoisuudet aiheutta-
vat pysyviä vammoja. Käytän-
nössä pitoisuus kannattaa pitää 
selvästi alle 0,1 prosentissa.

Hiilidioksidi kasvattaa maa-
talouden satoja, tämä antaa li-
sää aikaa taistella maapallon 
hallitsematonta väestönkasvua 
vastaan. Ikävä kyllä, joka vuosi 
maapallon väestön määrä kas-
vaa 80 miljoonalla. Vähitellen 
luonnon monimuotoisuus ja 
kauneus tuhotaan viljelysmai-
den, teiden, asuntojen, teolli-
suuden ja golfkenttien alle, jos 
väestönkasvun ongelmaa ei 
ratkaista.

Ilmakehän hiilidioksidipitoi-
suus on kasvanut ihmisen pääs-
töjen, mutta myös valtamerten 
lämpötilan nousun seuraukse-
na, koska merten lämpötilan 
kasvaessa hiilidioksidin mää-
rä ilmakehässä kasvaa kemial-
listen tasapainojen seuraukse-
na. Yksinkertaisesti sanottuna 
kylmä merivesi liuottaa paljon 
enemmän hiilidioksidia kuin 
lämmin merivesi.

Ilmastomme on jatkuvassa 
muutostilassa, koska auringon 
toiminnan syklit ja maan kier-
toliikkeen jaksollisuus määrää-
vät pitkälti maapallon lämpöti-
lan vaihtelut.

Sinällään ei ole mitään järkeä 
polttaa maapallon hiilivaran-

toja muutaman sukupolven ai-
kana, koska aurinkoenergiaa 
on tarjolla lähes rajattomasti. 
Yhä parempien aurinkokenno-
jen ja lämpöpumppujen avulla 
sitä voidaan hyödyntää edulli-
sesti. Hiilen jatkuvan kierrätyk-
sen avulla voimme säätää ilma-
kehän hiilidioksidipitoisuuden 
optimaaliselle tasolle.

Kasvien kastelu on perintei-
nen kestävän kehityksen ja vih-
reän elämän symboli. Samalla 
kasvien tärkeimmästä ravin-
teesta hiilidioksidista on tehty 
mediassa ja politiikassa suun-
naton mörkö. Ajattelevalle ih-
miselle tämä näyttää naiivilta 
itsepetokselta, koska hiilidiok-
sidin merkitys kasvien kasvuun 
on suurempi kuin jalostuksen, 
lannoituksen, myrkytysten ja 
geenimanipulaation vaikutus 
yhteensä.

Historiallisen faktan perus-
teella olemme uuden jääkau-
den kynnyksellä. Saattaa olla, 
että hiilidioksidilla on pieni 
lämmittävä vaikutus ilmake-
hään. Tässäkin mielessä hiili-
dioksidi ei ole niin suuri uhka 
ihmiskunnalle, mitä aiheella ra-
hastavat tutkijat ja tuulimyllyte-
ollisuus antavat ymmärtää. Ih-
miskunnan todellinen uhka on 
kolmas maailmansota, jota kan-
salliskiihkoilijat ja diktaattorit 
hymyssä suin rakentavat.

Antti Roine
Ulvila

Rahan kiilto silmissä
SUOMEN kuntiin halutaan ma-
joittaa pakolaisia ja turvapai-
kanhakijoita, mutta taustal-
la on muutakin. Kyse on siitä, 
että valtio (=veronmaksajat) 
antaa tukirahaa niille, jotka 
suostuvat ottamaan kehitys-
maalaisia vastaan. Kyse on siis 
kylmästä rahasta. Kunnat ovat 
köyhiä ja rahaa revitään mis-
tä sitä vain saa, moraalista viis, 
ja tiliä tehdään vaikka ”sota-
lapsilla”. 

Kuntapoliitikkojen ”autta-
misen halu” on keinotekoista. 
Kuinka moni kuntapoliitikko 
on ottanut ”sotalapset” omaan 
kotiinsa omalla kustannuksel-
laan? Kuinka moni kunta ottaa 
pakolaisia omaan piikkiin sen 
jälkeen, kun valtion tuki lop-
puu? Vastaus: hyvin harva, jos 
kukaan. Tämä viimeistään pal-
jastaa, mistä tässä kaikessa on 
kyse: tekopyhyyttä se on. Pu-
hutaan kauniita, mutta rahan 
vainu nenässä. Vastaanotto-
keskuksilla tehdään bisnestä. 
Follow the money.

Itse olen lukenut lapsesta 
asti paljon kirjoja, isoja ja pie-
niä. Yhdessä isossa kirjassa sa-
notaan, että ihmisen tulisi ra-
kastaa lähimmäistään. Tämä 
on mennyt monella kunnallis-
jyrällä ohi korvien. Lähimmäi-
nen ei enää olekaan naapuri, 
kyläläinen tai toinen suomalai-

nen, vaan nyt ”uusi lähimmäi-
nen” tulee vieraasta kulttuuris-
ta toiselta puolen maapalloa. 
Eikä vieraassa kulttuurissa vält-
tämättä ole samanlainen kä-
sitys tasa-arvosta tai naisten 
koskemattomuudesta kuin 
meillä suomalaisessa kulttuu-
rissa. On oikeasti huolestutta-
vaa, että esimerkiksi Afrikas-
sa ja Lähi-idässä syntyneiden 
miesten rikollisuustasoero rais-
kausrikoksissa on 17-kertainen 
kantaväestöön verrattuna.

Jossain päin Suomea näyttää 
olevan suosiossa ajattelu, että 
veroja pitää nostaa reippaas-
ti ja ”sotalapsia” ottaa vastaan 
sitäkin enemmän (vaikka Suo-
mi on velkainen maa ja työt-
tömyys korkea). Näin saadaan 
maaseudun muuttotappio-
kunnat uuteen kukoistukseen, 
kuulemma. Melkoisia ”talous-
neroja” ovat. Tämä naurattai-

si, jos se olisi vitsi, mutta kun 
se ei ole. 

Joku maksaa tulijoiden elät-
tämisen. Suomalaiset veron-
maksajat. Se raha on jostain 
muusta pois. Omalta kansalta. 
Kyläkouluja suljetaan ja van-
hainkodeista säästetään, kun 
ei ole varaa. Säästövimmas-
ta huolimatta rahaa löytyy sil-
ti kehitysmaalaisille, joita olisi 
tulossa Eurooppaan miljoo-
nittain. Ei tarvitse olla koulu-
ja käynyt ihminen tajutakseen, 
että tämä tulee Suomelle sie-
tämättömän kalliiksi. Tämän 
hävyttömän bisneksen hyväk-
syminen kertoo kuitenkin pal-
jon kuntapäättäjien moraa-
lista.

Aleksi Hernesniemi
yhteiskuntatieteiden maisteri, 
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Kannus



IRROITA TÄYTET T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSET TU PUOLESTASI.

Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 

myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 

jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 

Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

Miksei tehtäisi politiikkaa?Tuulivoiman uskonoppi murtumassa
KIITOS, että puolueemme on 
ottanut vakavasti teollisuusmit-
takaavan tuulivoimatuotannon 
aiheuttaman terveysongelman. 
6.10.2016 toimitettu työ-
miehen tuumaustunti antoi pu-
heenvuoron rohkeille ihmisil-
le, jotka tärkeän asiansa vuoksi 
uskaltautuivat tulemaan julki-
suuteen väheksynnän, leimaa-
misen ja pilkankin uhalla.

Ne, joiden kotinurkille ei puk-
kaa Näsinneulaa korkeampia 
torneja, joissa vuorokaudet ym-
päri ilmaan paineaaltoa vatkaa 
halkaisijaltaan noin Näsinneu-
lan mittainen roottori, voivat 
ihmetellä, onko aihe puolueel-
le keskeinen. Sote ainakin on 
keskeisempi ja koulutuksen 
heikennykset. Kaikesta muus-
ta onkin leikattu paitsi tuulivoi-
matuesta. Sijoittajien etuisuuk-
siin kajotaan viimeisenä.

Maksamme jokainen tuulivoi-
masta kasvavana sähkövero-
na, lisääntyvinä siirtomaksuina 
(epäsäännöllisesti tuulten mu-
kaan valtakunnanverkkoon saa-
tava tuulisähkö tarvitsee säätö-
voimaa, uusia sähkölinjoja jne.) 
sekä heikenneenä huoltovar-
muutena. Suomalaisia mark-
kinaehtoisia energiatoimijoita 
putoaa pelistä, kun tuulivoima-
turhaketta tekohengitetään ve-
rovaroin.

Tuulivoiman ongelmat eivät 
ole marginaalin ongelma, vaan 
koskettavat vähintään taloudel-
lisesti jokaista suomalaista. Ta-
riffituen nostamat verot ja mak-
sut kurittavat vähävaraisimpia 
eniten. Täällä Etelä-Pohjanmaal-
la ja Suomen länsirannikolla on 
tuulivoiman melupäästöistä 
syntynyt lisäksi merkittävä kan-
santerveysongelma, tunnustet-

ILMOITA tilattavien lehtien määrä 

ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat 

tulossa. Muista laittaa tilaukseen 

yhteystietosi ja lehtinippujen 

toimitusosoite. Laita mukaan myös 

vastaanottajan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden 

päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.  

Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

rä 

vat

n 

yös 

en 

n 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.

tiin sitä tai ei. 
Tuulivoimaloiden aiheut-

tamasta inframeluhaitas-
ta on tieteellisiä julkaisuja jo 
1980-luvulta lähtien, esimer-
kiksi vuonna 1985 Neil Kel-
leyn laajan tutkijaryhmän ja 
NASA:n laatima raportti Yhdys-
valtain energiavirastolle. 

Viimeisimpiä on Nobel-pal-
kitun Max Planck -instituu-
tin ja Saksan valtion mittaus-
tekniikan tutkimuskeskuksen 
raportti vuodelta 2015 infra-
äänen vaikutuksesta ihmisai-
voihin. 

Tuulivoimatoimijoiden etu-
järjestön Suomen tuulivoi-
mayhdistyksen (STY) levittä-
mät väitteet mm. siitä, ettei 
infraäänen vaikutuksia ole tie-
teellisin tutkimuksin todistet-
tu, eivät pidä paikkaansa. Sen 
sijaan vihreänä markkinoita-
van tuulivoiman vähennystä il-
mastopäästöihin ei ole mis-
sään todistettu. Eri asia sitten 
on, haetaanko Suomessa tie-
toa muualta kuin lähimmäk-
si tuodulta tarjottimelta. Riip-
pumatonta tietoa voi jokainen 
halutessaan hakea, ja aloittaa 
voi vaikka Suomen tuulivoima-

kansalaisyhdistys ry:n sivuil-
ta. Suomen valtamediakin op-
pii toivon mukaan vielä joskus 
googlettamaan eli hakemaan 
itsenäisesti tietoa netin avulla.

Mikäli julkisesti ilmoittaa 
vastustavansa sitä, että puo-
lueemme on nostanut esil-
le tuulivoiman aiheuttamat 
ongelmat, olisi samassa yhte-
ydessä reilua kertoa, onko it-
sellä sidoksia alaan. Yleises-
ti ottaen olen havainnut, että 
tuulivoiman innokkailla kan-
nattajilla on taloudellisia si-
doksia alaan. 

Perussuomalaisissakin on 
maanomistajia, jotka ovat teh-
neet sitoumuksia tuulivoima-
toimijaan. Olen todennut hei-
dän kanssa keskustellessani, 
että he ovat toimineet silloi-
sen parhaan ymmärryksensä 
mukaan. Kotikunnassanikin on 
alettu tiedostaa, että tuulivoi-
matoimija on johtanut tarkoi-
tuksella harhaan sekä kunnan 
päättäjiä että maanomistajia. 

Eliisa Panttila
puoluevaltuutettu, Teuva

MIELENKIINTOINEN kom-
mentti Siikajoen kunnanjohta-
jalta (RS 21.10.2016), etteivät 
puolueet saisi tehdä politiik-
kaa tuulivoimaloiden terveys-
vaikutuksilla. Miten meluon-
gelmiin sitten saataisiin jotain 
tolkkua? Tämänhetkinen tosi-
asia on niin, että lukuisia per-
heitä on ajettu pois kodeis-
taan. Lisäksi useat perheet 
yrittävät ratkaista ongelman, 
koska kotona ei voi asua, mut-
ta kodeista on velkaa, eikä oi-
kein olisi varaa muuttaa pois-
kaan. 

Ihmisten suurin varallisuus 
on kiinni kodeissa, joista nyt 
on tullut painolasti. Kukaan 
ei osta taloa voimaloiden vie-
restä tai usein on niin kovat 
tunnesiteet kotiin, ettei sitä 
voisikaan myydä. Siis mikä rat-
kaisuksi, kun terveys on men-
nyt tai menossa voimaloiden 
vuoksi? Eikös tämä jo kuulosta 
niin suurelta ongelmalta, että 
sen ratkaisu ratkaisu vaatii jär-
kevän politiikan tekoa? Vaikut-
taa siltä, ettei poliitikoilla, jotka 
tämän ongelman ovat saaneet 
aikaan, ”ole munaa” myöntää 

tehneensä huonoja päätöksiä 
jo vuosia sitten ja korjata niitä.

Tuulivoimaloiden kaavoja on 
ajettu kuin käärmettä pyssyyn 
välittämättä asukkaiden mie-
lipiteestä pätkääkään. Olisipa 
kunnanjohtaja käyttänyt tar-
moaan yhtä paljon hyödylli-
sempiin hankkeisiin, niin mi-
tähän ihmeitä olisikaan saatu 
aikaan. Nyt tuloksena on aino-
astaan kunnan kasvamassa ol-
leen keskuksen vetovoimai-
suuden romuttaminen. Onhan 
se meriitti historiankirjoissa, 
mutta eihän sillä ole merki-
tystä. Onhan johtajan mukava 
lähteä viettämään eläkepäivi-
ään kotikaupunkiinsa Ouluun 
ja unohtaa hätää kärsivät voi-
maloiden uhrit.

Perussuomalaiset vetoaa 
kaikkiin puolueisiin: pistetään 
nämä hankkeet nyt jäihin. Ei 
hyväksytä yhtään kaavaa eikä 
rakennuslupaa ennen kuin on 
täysin varmaa, ettei voimalois-
ta aiheudu yhdellekään kunta-
laiselle terveyshaittaa! 

Siikajoen Perussuomalaiset ry

Kokoukset ja tapahtumat
Ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat lehden aineistopäivään mennessä osoitteella: 
tapahtumat@perussuomalaiset.fi Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika. 
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PERUSSUOMALAISET RP 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 
Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi

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

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

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki 
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi 

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

Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi 

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Suvi Karhu • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi
ETELÄ-SAVO 
Kati Kähkönen • Puh: 044 509 7653
kati.m.kahkonen@gmail.com
HÄME 
Matti Lintukorpi • Puh: 0400 403 277
mattilintukorpi@luukku.com
KAINUU 
Mikko Polvinen • Puh: 040 751 0297
mikko.polvinen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 0400 204 453
tapani.maki@jkl.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Matti Torvinen • Puh: 0400 822 872
matti.torvinen@lexlappia.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen (1. vpj.)  • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@nullhotmail.fi

PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO 
Pauli Ruotsalainen • Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net 
SATAKUNTA 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
UUSIMAA 
Pekka M. Sinisalo • Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com 
VARSINAIS-SUOMI 
Janne Aso • Puh: 044 333 0112
perus.janneaso@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

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

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen 
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Tony Leppäkoski
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

 
OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

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

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • suupohjanlaki@kotinet.com

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi

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

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@auroparl.europa.eu 
Heikki Tamminen • Puh: +358 44 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner

Jani Parkkari • Puh. +32 2 28 37757
jani.parkkari@ep.europa.eu
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu

MINISTERIRYHMÄ

ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi

OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi

PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Pirkko Mattila • Puh: 0295 16001 (vaihde)
pirkko.mattila@stm.fi

PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET:
Sampo Terho • Puh: 050 538 1674
sampo.terho@eduskunta.fi
Ilpo Heltimoinen • Puh: 044 501 7477
ilpo@heltimoinen.fi
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com 
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Outi Virtanen • Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Leena Meri Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3165

    Juho Eerola  (09) 432 3013
Simon Elo  (09) 432 3018
Tiina Elovaara  (09) 432 3019
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Reijo Hongisto  (09) 432 3046
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Ari Jalonen  (09) 432 3050
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Kimmo Kivelä (09) 432 3075
Kari Kulmala  (09) 432 3070
Jari Lindström  (09) 432 3088
Rami Lehto  (09) 432 3087
Maria Lohela  (09) 432 3092
Anne Louhelainen  (09) 432 3096
Pirkko Mattila (09) 432 3102
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Lea Mäkipää  (09) 432 3120
Hanna Mäntylä (09) 432 3126 
Martti Mölsä (09) 432 3128
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Jussi Niinistö  (09) 432 3134
Pentti Oinonen  (09) 432 3131
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Veera Ruoho  (09) 432 3144
Vesa-Matti Saarakkala  (09) 432 3150
Sami Savio  (09) 432 3149
Timo Soini  (09) 432 3163
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Kaj Turunen  (09) 432 3187
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas 
050 574 1886 • antti.valpas@eduskunta.fi
Toimistosihteeri Päivi Ojala 
050 574 2515 • paivi.ojala@eduskunta.fi
Tiedottaja Meri Leppänen
050 574 2139 • meri.leppanen@eduskunta.fi
Eduskuntasihteeri Maria Aalto 
050 574 0217 • maria.aalto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sivistysvaliokunta, Tarkastusvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen 
050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, Tulevaisuusvaliokunta

Kansainvälisten asiain sihteeri Maija Karjalainen 
050 463 5942 • maija.karjalainen@eduskunta.fi
Ulkoasiainvaliokunta, Suuri valiokunta, Puolustusvaliokunta, kv-asiat

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta, 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Jouni Westling 
050 462 8988 • jouni.westling@eduskunta.fi
Perustuslakivaliokunta, Lakivaliokunta, Hallintovaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


