www.suomenuutiset.fi • KATSO MYÖS VERKOSTA KIINNOSTAVIMMAT AIHEET!

PERUSSUOMALAINEN
6 -7/ 2 0 1 6

20. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja

Perussuomalaiset
kokoontuivat
Lahteen

Hyvää

kesää!

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

Q

PÄ ÄKIRJ O ITU S

Liukuhihnalta
CHARLIE CHAPLININ hulvattomien elokuvien ehkä mieleenpainuvin kohtaus löytyy Nykyaika-elokuvasta. Siinä viiksekäs kulkuri yrittää
sinnitellä ylinopeudella kulkevan liukuhihnan rytmissä, mutta kuormittuu työtahdista niin, että vetää niin sanotut tiltit.
Elokuva sai ensi-iltansa vuonna 1936. Liukuhihnat oli tuohon aikaan
jo viritetty huippukuntoon. Vanha herra Henry Ford oli jo vuoteen
1914 mennessä ehtinyt virittää tehtaansa sellaiseen harmoniaan, että
yhden auton kasaamisessa kesti vaivaiset 93 minuuttia. Fordin tehtaista puskettiin uusi auto joka kolmas minuutti. Hän hinnoitteli autonsa
siten, että tehdastyöläinen saattoi sellaisen ostaa, ja työläinenhän osti.
Henrystä tuli luonnollisesti melko varakas, mutta moinen kohtalo nerolle suotakoon.
Oi niitä aikoja. Nyky-Fordit ovat paljon kalliimpia, niiden kasaamisessa kestää 22-kertaa pidempään ja niihin on annosteltu niukempi annos
siroa eleganssia ja estetiikkaa kuin vanhempiin veljiinsä.

+++
OLEN jokusen kerran törmännyt hieman suuremmalla äänenvoimakkuudella esitettyyn kysymykseen “MIKSEIVÄT NE SAA SIELLÄ EDUSKUNNASSA MITÄÄN AIKAAN!” Ja aivan harvinaista ei
ole kuulla näitä sanoja: ”MIKSI SUOMESSA KAIKKEA SÄÄNNELLÄÄN NIIN MAAN P****LEESTI!”
LIIKAA vai liian vähän? Siinäpä pulma. On varmasti totta, että Eduskunta-niminen lakivalmistamo on välillä tuskastuttavan hidas ja jähmeäliikkeinen. Miksi näin on? Onko kyse poliittisen tahdon puutteesta? Laiskuudesta? Vaiko siitä, että lakien tekeminen on huomattavan
paljon työläämpää ja vaikeampaa kuin vaikkapa T-Fordin?
SUOMESSA löytynee kahden käden sormilla laskettava määrä ihmisiä, jotka tuntevat ulkoa koko lainsäädäntöprosessin. Se kun on aika
monimutkainen. Päävaiheet ovat seuraavat: lakialoite -> esivalmistelu
-> perusvalmistelu -> lausunnot -> jatkovalmistelu lausuntojen pohjalta -> hallituksen esityksen antaminen eduskunnalle -> eduskuntakäsittely -> lain vahvistaminen ja lopulta… -> täytäntöönpano.
JOKAINEN tuossa listattu kohta jakautuu useisiin alakohtiin. Otetaan
esimerkiksi vaikkapa tuo yllämainittu eduskuntakäsittely. Se jakautuu alakohtiin pääpiirteissään näin: hallituksen esityksen vastaanotto
-> lähetekeskustelu ja sen analysointi -> esittelijän muistion laatiminen,
taustaselvitysten toimittaminen -> virkamiesjohto hyväksyy esittelijän
muistion -> valiokuntien kuulemiset -> lisäselvitykset valiokunnille ->
vastineet lausunnoista -> neuvottelu vastineesta -> vastineiden hyväksyminen -> vastine valiokunnille -> muutosehdotusten valmistelu -> muutosehdotusten kommentointi, neuvottelu ja lopulta… -> eduskunnan toinen käsittely ja päätös.
LAINSÄÄDÄNTÖPROSESSISSA on yhteensä 83 tunnistettavaa käsittelyvaihetta. EU tuo mukanaan vielä omat kuvionsa tuohon päälle.
Yhden lakimuutoksen läpimenoon tarvitaan kuukausia. Suurten lakihankkeiden läpimeno kestää vuosia. Eikä ole aivan tavatonta sekään,
että poliittisten nahinoiden vuoksi lakihankkeet jäävät pelaamaan
ikuista flipperiä, eivätkä koskaan pääse maaliin saakka. Tuloksia odottavan äänestäjän aika on pitkä.

+++
LOPPUUN vielä ilmainen liikeidea vapaasti käytettäväksi: On jonkin
verran ärsyttävää, ettei tämän päivän maailmasta löydy tehdasta, joka
pukkaisi vanhan mallisia T-Fordin oloisia ruksuttimia maailmalle kerran kolmessa minuutissa, ja laskuttaisi niistä 260 dollaria kipale. Retrodesigniin mieltyneitä ostajia saattaisi löytyä ainakin muutaman ensimmäisen tunnin ajaksi.
IDEAA on sovellettu tiettävästi jo ainakin kaksi kertaa – maailmanhistorian suosituimmista automalleista Ministä ja Volkswagen Kuplasta
on tehty retromallit. Harmillisesti ne ovat aika kalliita. Hintaan saattaa
vaikuttaa se, että maailman parlamentit ovat tässä viimeksi kuluneiden
sadan vuoden aikana ehtineet tuottaa niin jumalattoman pinkan autoilua säätelevää regulaatiota, että lopputuotteen hintakin on karannut
pilviin. Tiukennuksia tietysti perustellaan aina turvallisuudella, mutta ketä hyödyttää sääntelyn tiukentaminen niin kireälle, että vain kourallinen toimijoita koko maapallolla kykenee niitä valmistamissaan autoissa noudattamaan? Se taitaakin olla toisen kirjoituksen aihe.
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“Kannatus mitataan
vaaleissa, aate mitataan
sydämessä.”
Vuoden hauskinta työpäivää vietettiin

Nokka kohti kunt
Sadat perussuomalaiset puolueaktiivit kokoontuivat
Lahteen viettämään puolueneuvoston kokousta 2016.
Idearikkaassa kokouksessa pantiin kasaan kunta- ja
maakuntavaaliohjelmat sekä aloitettiin vaalitaistelu.
LAHDEN Messukeskuksessa käytiin keskustelua erilaisista yleispoliittisista aiheista,
kenties merkittävimpänä niistä kovan väännön jälkeen viimein maaliin saadusta kilpailukykysopimuksesta. Kokousvieraaksi oli
saatu STTK:n puheenjohtaja Antti Palola,
jonka mukaan kilpailukykysopimuksen kolmetoista kuukautta kestänyt kivulias synnytys toi pahimmillaan mieleen elokuvan
”Päiväni murmelina”, jonka päähenkilö oli
tuomittu heräämään samaan päivään aina
vain uudelleen.
Ensimmäistä kertaa myös myönnettiin,
että kilpailukykysopimus tarkoittaa käytännössä sisäistä devalvaatiota Suomen kilpailukyvyn nostamiseksi suosta – ulkoinen devalvaatiohan ei euroon liittymisen jälkeen
enää ole mahdollista.

Demokratia toimii hitaasti
Puoluekokouksen avasi puoluejohtaja, ulkoministeri Timo Soini, joka kertoi, ettei
perussuomalaiset ole opposition propagandasta huolimatta pettänyt yhtäkään vaalilupaustaan. Kaikkea ei vielä ole saatu aikaan,
mutta demokratia toimii hitaasti.
- Nyt kysytään kestävyyttä ja kanttia. Varmasti olisimme oppositiossa kaikkea vastus-
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tamalla nyt Suomen suurin puolue, mutta
mitä hyötyä siitä olisi? Soini kysyi.
Perussuomalaisten tilanteen on tehnyt erityisen haastavaksi sekin, että perussuomalaiset ovat ankaran hyökkäyksen kohteena.
- Emme kannata kansan kahtiajakoa, mutta emme myöskään suostu jaettavaksi, saati jakojäännökseksi. Kannatus mitataan
vaaleissa, aate mitataan sydämessä. Yhtenäkään päivänä en ole puoluetta enkä aatetta
hävennyt, Soini jyrisi.

Sisäinen devalvaatio
Avauksen jälkeen kokous jatkui Kuntavaaliohjelma-työryhmätyönä, jossa viisitoista
työryhmää alkoi kasata ensi vuoden kuntaja maakuntavaaliohjelmia. Samaan aikaan
salissa tapahtui kaikenlaista muutakin. Työmiehen tuumaustunnilla käsiteltiin sisäistä devalvaatiota ja sen jälkihoitoa. Työmies
Matti Putkosen vieraina nähtiin oikeus- ja
työministeri Jari Lindström sekä STTK:n
Antti Palola, jotka olivat molemmat olleet
tärkeässä asemassa kilpailukykysopimusta
synnytettäessä.
- Matkan varrella opin, miten vaikeasta ja
herkästä asiasta oli kyse, ja miten tarkka sai
olla sanoissaan, ettei suututtaisi ketään. Kun

Eduskuntaryhmän
puheenjohtaja
Sampo Terho
tanssitti
iltajuhlassa
kansanedustaja Ritva
Elomaata.

Perussuomalaisten puolueneuvosto 2016

Lahdessa

tavaaleja
minulta aikanaan kauan sitten kysyttiin,
miksi vastustan EU:hun liittymistä, pääargumenttini oli, että kriisin sattuessa työvoima joustaa, ei raha. Nyt olemme kaikki saaneet nähdä konkreettisen esimerkin siitä,
mitä tarkoitin, kertoi satoja tunteja kovan
paineen alla neuvotteluja käynyt Lindström.

Perussuomalaista
Suomea rakentamassa
Työmiehen tuumaustunnin jälkeen kuultiin eduskuntaryhmän ja parlamenttiryhmän sekä perussuomalaisten jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppanien
toimintaselostuksia ja käytiin niistä keskustelua. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Sampo Terho kertoi kaikista niistä hyvistä
asioista, joita perussuomalaiset ovat vuoden
hallitustaipaleella jo saaneet aikaiseksi.
- Kannatusgallupit ovat ottaneet takapakkia, kun olemme jo vuoden kantaneet vastuuta näin vaikeana aikana, mutta yksikään
kansanedustaja ei ole luopunut tavoitteistaan eikä periaatteistaan. Joka päivä olemme rakentaneet perussuomalaisempaa Suomea askel askeleelta, eikä sitä voi tehdä
ilman kompromisseja. Olemme saaneet läpi
jo viisikymmentä asiaa – se on noin yksi per
viikko. Olemme myös pysäyttäneet monta huonoa päätöstä, mikä on sellainen asia,
joka ei ulospäin näy, Terho painotti.

Puolueneuvoston kaksipäiväisessä kokouksessa
oli lämmin ja yhtenäinen
tunnelma.

QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaiset
on Suomen
suosituin
toripuolue.
Se näky kävelykadulla
pidetyissä
puheissa ja
keskusteluissa.

Timo Soini piti herättävän puheen

”Vastaan asettumisen
aika on nyt”
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini otti puolueneuvoston avajaispuheessaan räväkästi kantaa poliittiseen
tilanteeseen. Hän roimi punaviherliberaalifeministejä sekä
SDP:tä, kannusti puoluetovereitaan ja muistutti perussuomalaisten tämänastisista saavutuksista.
PUHEENJOHTAJA Timo
Soinin Lahdessa pitämä
puhe kokonaisuudessaan:
Perussuomalaiset on suomalaisten puolue. Olen saanut
johtaa tätä puoluetta prosentista kahteen jytkyyn ja hallitukseen. Ilman teitä ja meitä se ei olisi ollut mahdollista.
Nyt on vaikeampi vaihe. Niitä
tulee kaikille puolueille. Kyse
on siitä, miten siitä selvitään.
Puolueen elämä on sen jäsentensä näköinen. Nousua ja
laskua – antautumista ja luovuttamista ei milloinkaan.
Vaikeudet ovat minulle tuttuja, ne ovat teille tuttuja.
Me olemme puolue, jota mikään muu puolue ei voi korvata. Nyt eivät saa hermot
pettää. Gallup-takapakki on
ollut selviö. Sitä ei pidä se-

litellä eikä pidä valitella. On
luotettava omaan tekemiseen
ja linjaan. On vietävä vahva
viesti ja saatava se perille.
Minä en myönnä valheita oikeiksi, enkä alistu valhepropagandaan. Perussuomalaiset eivät ole pettäneet
vaalilupauksiaan. Kaikkia
emme ole saaneet aikaiseksi,
mutta yhdestäkään emme ole
luopuneet.
Demokratia on hidas. Kiky
otti 13 kuukautta. Suomen
raiteilleen saaminen ottaa
vielä kauemmin. Kärsivällisyyttä tarvitaan.

Perussuomalaisten
jälki näkyy
Perussuomalaisten jälki
hallituksessa näkyy. Pidäm-

me pienituloisten puolta. Takuueläkettä on päätetty nostaa kahteen eri otteeseen,
yhteensä noin 30 euroa kuukaudessa. Tässä ministeri
Hanna Mäntylällä on ollut
ratkaiseva osuus. Omais- ja
perhehoidontukea korotetaan ja toimeentulotuella on
indeksisuoja. Yle-vero poistuu 300 000 pienituloiselta
ja Ylelle myönnetään vähemmän rahaa. Indeksit jäädytetään.
Autovero alenee, yhdessä
romutuspalkkion kanssa verotulot ovat nousseet. Eivät
laskeneet. Perheet saavat itse
päättää miten jakavat kotihoidontuen. Valtion holhous
torjuttiin. Arvonlisäveroa ei
nosteta. Ansiotuloverotusta
ei koroteta, päinvastoin. Ai-

van niin kuin kiky-sopimuksessa on sovittu.
Tiemäärärahoja korotetaan
reippaasti. Tässä perussuomalaiset ovat kautta maan
saaneet hyviä hankkeita liikkeelle. Myös kuten Lahden
kaupunginvaltuuston Mika
Kari totesi – myös tänne
Lahteen. Kiitos ahkerille lobbaajille Rami Mäelle, Anne
Louhelaiselle ja Jari Ronkaiselle. Ette kyllä unohtaneet tätä asiaa.
Puolustusvoimien ja poliisin
toiminta turvataan. Vankilaverkkoa ei karsittu vaan maakuntavankilat pelastettiin.
Pidämme huolta oikeudenmukaisuudesta. Puoluetukea
leikataan, eikä maakuntavaaleja varten myönnetä ylimääräistä. Raippavero suurituloisille säilyy. Pääomaveroa on
korotettu tietyiltä osin. Ökyveneille tulee vero.
Guggenheimiin ei laiteta
valtion rahaa. Rakentaa voi,
muttei kansan piikkiin. Omis-

Halla-aho: EU-jäsenyys ei palvele enää Suomen etua
EUROPARLAMENTAARIKKO Jussi Halla-aho sanoo, että kaksi vuotta Euroopan parlamentin jäsenenä on osoittanut
konkreetisesti sen, kuinka vähän itsenäistä lainsäädäntövaltaa Suomella on enää
jäljellä.
– Euroopasta käsin tarkasteltuna tilanne
näyttää siltä, että Suomi vain ottaa vastaan Euroopasta annettavan lainsäädännön. Se ei ainakaan ole vähentänyt omaa
kriittistä suhtautumistani EU:hun.
Euroopan unioni natisee liitoksistaan.
Valtarakenteet romahtavat, kun yhä useammassa maassa puhutaan EU:sta eroamisen puolesta. Halla-ahon mukaan
Suomessa on tähän saakka väistelty kysymystä Suomen mahdollisesta EU-erosta.
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– Tähän asti on voitu sanoa, ettei ero
muka olisi edes mahdollista. Oma näkemykseni on, ettei jäsenyys EU:ssa enää
palvele Suomen kansallista etua. Suomen
etu taas on ylin ohjenuora omassa toiminnassani.
Halla-aho toteaa, ettei maahanmuuttokriisiin ole kyetty löytämään toimivaa ratkaisua EU-tasolla.
– Näin on käynyt siitä huolimatta, että
EU olisi ollut oikea työkalu asian ratkaisemiseksi. Kyse on siitä, ettei EU:lla ole rohkeutta tehdä toimia, joka auttaisi kansallisvaltioita. Tämän vuoksi valtioiden on
sitten täytynyt tehdä omia ratkaisuja.
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tusohjauksella on johtajien
erorahat puolitettu. Yhtään
uutta rahaa ei lähetetä Suomesta tukipaketteina. Kaikki raha on entisen hallituksen
myöntämää, kysymys on tuon
rahan maksatuksesta. Olimme oikeassa. Kaikkein pöllöintä emme mekään pysty
estämään.

Maahanmuuttopolitiikka kireämpää
kuin koskaan
Paskalain kohtuuttomuudet
korjataan. Seteliselkärankaisten puoluetukilaki kumottiin. Olen erityisen kiitollinen
nähdessäni täällä kokouksessa Mikko Vainion, joka joutui tästä asiasta aikanaan kärsimään. Vastustimme kuntien
pakkoliitoksia. Kunnat saavat
mennä yhteen, mutta pakko
on huono koti. Pakkoruotsin
poistokokeilu tehdään.
Maahanmuuttopolitiikka

KANSANEDUSTAJA
Veera Ruoho on aivan
äskettäin tehnyt lakialoitteen, jossa seksuaalisesta ahdistelusta tehtäisiin virallisen
syytteen alainen rikos.
Seksuaalinen ahdistelu on toistaiseksi asianomistajarikos, jolloin
poliisilla on velvollisuus tutkia asiaa vain,
jos asianomistaja vaatii rikoksesta rangaistusta. - Lakialoite on erittäin tärkeä. Sillä voimme
osoittaa kuinka moitittavana seksuaalista ahdistelua pidetään. Meidän on myös näytettävä,
että me emme hyväksy joukkoraiskauksia, joka
on Suomessa kokonaan uusi ilmiö.

“Tekopyhyyden
huippu nähtiin,
kun vihreät ja muut
huusivat kurkku
suorana, että
irakilaiset joutuivat
kärsimään heidän
itsensä tekemän
lain takia.”

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Q

KO LUMN I

Kiitos kokouksesta
PUOLUENEUVOSTON kokous oli onnistunut
perustapahtuma. Meitä oli paikalla noin 700 perussuomalaista. Kokouksessa oli asiaa, hyväntuulisuutta, hieno iltajuhla, onnistunut yleisötapahtuma ja hyvä julkisuus.
LÄMMIN kiitos kaikille mukana olleille, järjestävälle piirille sekä puoluetoimistolle. Teitte meille
hyvän kokouksen. Arvostan tätä kokousta suuresti.
Se onnistui tuomaan esiin perussuomalaisen hengen.

Perussuomalaisten puolueneuvosto 2016
on kireämpää kuin koskaan.
Oleskeluluvat, perheenyhdistämiset, turvapaikkakäsittelyt, vapaaehtoiset palautukset
– näissä linja on kiristynyt.
Tekopyhyyden huippu nähtiin, kun vihreät ja muut huusivat kurkku suorana, että
irakilaiset joutuivat kärsimään heidän itsensä tekemän
lain takia. Nyt on tekeillä vielä tiukempi laki, ja se on menossa hallintovaliokunnassa
läpi. Ulkomaisen työvoiman
tarveharkinta vaatimuksestamme säilytettiin. Työvoiman dumppausta ei hyväksytä.
Hallitusohjelma toteutetaan
ja velkaantuminen taitetaan.
Taloudessa näkyy jo nyt pieni piristys.

Nyt kysytään
kestävyyttä ja kanttia
Edellä oli 25 yksittäistä toteutunutta asiaa. Perussuo-

KANSANEDUSTAJA Leena
Meri (kuvassa aviomiehensä
Arto Järvisen kanssa) on puhunut paljon massamaahanmuuton ongelmista. Leena
on huomannut, kuinka suomalaiset arvostavat suorapuheisuutta ja rehellisyyttä
– toisin kuin poliittiset vastustajat. - Monesti huomaa,
että aivan liian helposti leimataan rasistiksi tai populistiksi, jos pelkästään ottaa
kantaa ajankohtaisiin asioihin. Minusta olisi kuitenkin
kummallista, jos poliitikot eivät puhuisi asioista, jotka
kiinnostavat kansalaisia.

malaisten aloitteesta aikaansaatuja. Lisääkin on, niitä on
listattu tänne seinille kaikkien nähtäville. Meidän kaikkien tekemän työn hedelmiä.
Ja vielä rutkasti lisää on tulossa. Vaalikautta on jäljellä
ja teemme kovasti työtä, jotta saamme lisää korjauksia
aikaan.
Kaikki hyvät asiat, mitä hallitus on tehnyt, ovat sataneet
keskustan ja kokoomuksen
laariin, ikävät asiat meidän
piikkiimme. Tähän on saatava muutos.
Hyvät perussuomalaiset,
nyt kysytään kestävyyttä ja
kanttia. Me emme ole luopuneet omasta linjastamme tai
niistä asioista, joita ajamme.
Hallituksessa tulee tuloksia.
Oppositiossa olisimme kaikkea vastustamalla varmasti Suomen suurin puolue. Uskon näin. Mitä iloa siitä olisi?
Punaviherliberaalifeministit – mitä sitten ovatkin, mutta eivät mitään hyvää – aset-

taisivat asiat ja aikataulut. Ei
kiitos, ei nyt, eikä ainakaan
tuhanteen päivään. Minun
mielestäni on paljon parempi, että he ovat siellä oppositiossa.
Toivottavasti näin käy ensi
vaaleissakin, koska heillä on
silloin asiasta hyvä kokemus.
Vihreät pullistelevat galluppöhössään kuin sammakko härjän edessä. Kauhea on
meteli ja kurnutus, mutta mitään ei oikein tapahdu.
SDP – ajatelkaa ryhmäpuheenjohtaja Antti Lindtmanin osaa. Hän johtaa eduskuntaryhmää, jossa on 12
entistä ministeriä ja kaksi entistä puheenjohtajaa. Mahtaa
olla lysti homma, kun mikään
ei kelpaa kenellekään. Ei, ei,
ei… SDP.
Mutta kyllä me jatkamme ja
yhdessä töitä teemme.

KÄVIMME hyvän keskustelun, ministereitä tentattiin ja saimme ohjelmapohjat hyvään malliin,
kentän ääni kuului kirkkaana. Henkilökohtaisesti
arvostan ja kunnioitan sitä, että sain tässä vaikeassa tilanteessa puolueväen tuen. Mikään muu puolue ei tätä olisi tehnyt.
ME sovimme, että kuntavaalit hoidetaan mallikkaasti. Kun hankimme 5 000 ehdokasta, meitä ei
pysäytä mikään. Nyt taistellaan.
KENTTÄ! Kirjoittakaa paikallislehtiin puolueen saavutuksista. Kaikkea tässä lehdessä olevaa
materiaalia saa ja voi käyttää. Ja kansanedustajat
kentälle. Lahdessa vastaanotto oli erittäin hyvä.
Kansaedustajille esitettiin kymmeniä toiveita kiertämisestä. Se on mielestäni meidän perusvelvollisuutemme. Ilman kenttää ei ole kansanedustajia.

Jatkuu seuraavalla
aukeamalla

Iltajuhlassa kokousväkeä ja Timo Soinia viihdytti
suosikkitaiteilija Jope Ruonansuu.
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Ministeri Jari
Lindström ja
STTK:n puheenjohtaja Antti
Palola keskustelivat työllisyydestä
Matti Putkosen
Työmiehen tuumaustunnilla.

”Meidän linjamme pitää”
Jatkoa edelliseltä
aukeamalta

Osalle ei kelpaa
mikään
Hallitus on pärjännyt ja
työskennellyt melko hyvin.
En ole halunnut arvostella hallituskumppaneita. Nyt
kun kokoomus tekee valintansa, minkä tahansa, tilanne
rauhoittuu. Tosiasia on, että
kokoomuksen puheenjohtajakilpa on heijastunut kielteisesti hallituksen toimintaan.
Tämä varmasti korjaantuu.
Päästään puhumaan asioista, eikä siitä, kuka kokoomusta johtaa.
Kun kilpailukykysopimus
vihdoinkin saatiin, on syytä olla tyytyväinen ja iloinen.
Kiitos myös Antti Palolalle, joka täällä osoitti minkälainen uuden ajan ay-johtajan
tulee olla. Esimerkin voimalla johtaja. Ei siinä tarvitse mellehtiä ja keskittyä koreografiaan vaan tulokseen.
Uskon että Antin kautta terveiset menevät myös muille,
jotka olivat tässä mukana.
Jari Lindström, teit meidän perussuomalaisten osalta
satoja työtunteja sopimuksen
eteen. Kovan paineen alla.
Kiitos. Ja ainahan ihminen li-

sää haluaa. Hyvä hallitus on
luvannut 415 miljoonan veronkevennykset.
Ja Marko Piirainen, AKT,
sinä olet sadan miljoonan euron mies. Jos tulet vielä mukaan, tulee muitakin ja saamme 100 miljoonaa enemmän
verohelpotuksia. Esiin, esiin
verhon takaa.
Nämä, jotka sopivat, mahdollistavat tämän tilanteen.
Olisi todella hieno asia, jos
kattavuus saataisiin yli 90
prosentin.
Yksi asia meidän on syytä tiedostaa. Osalle ihmisiä
ei koskaan kelpaa mikään.
Olemme mekin tästä ajattelusta joskus hyötyneet. Minä
en tuomitse kenenkään mielipiteitä, jokaisella on oikeus
omiinsa. Olen pannut merkille, että kun haluaa olla aina
tyytymätön, sille löytyy aina
perusteet.

Suomen on
puolustettava itseään
Arvoisat ystävät, ulkoministerinä ja varapääministerinä työtaakka yhdistettynä puheenjohtajan tehtävään on
raskas. Tämä ies on kuitenkin
sovelias. Olen kiitollinen saamastani avusta ja tuesta. Tätä
tarvitsen myös jatkossa.
Minä en luovuta. Minä en

antaudu. Tappaa pitää, jos
eroon pitää päästä, mutta
mieluummin ei. Apua tarvitsen. Jos te, siis me, saamme
kuntavaaleihin 5 000 ehdokasta, pärjäämme varmasti vaaleissa. Täällä on 700
perussuomalaista kuntapäättäjää. Jos kaikki täällä olijat
asettuvat ehdolle, tarvitaan
enää 4 300. Meillä on 10 000
jäsentä. Siitä vaan ehdolle,
lähden itsekin.
Ulkoministerin homma vie
minua paljon pois Suomesta.
Olen ollut isänmaan asialla,
Suomen asialla. Sitä aukkoa
on teidän muiden paikattava.
Tämä ei ole yhden ihmisen,
vaan hyvien ihmisten puolue.
Maailma on sekava, suurten
konfliktien haastama. Järkevälle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle on käyttöä. Olemme
yhdessä puolustusministeri
Jussi Niinistön kanssa suuressa vastuussa isänmaamme turvallisuudesta. Kansa
on antanut tähän tukea. Isänmaan asia ei unohdu hetkeksikään. Olen tavannut Barack Obaman kaksi kertaa ja
Sergei Lavrovin neljä kertaa. Aina on ollut asialistalla Suomen pärjääminen. Suomen asialla on oltu ja kanta
esitetty.
On tärkeää, että Suomi puolustaa itseään. Olemme sotilasliittoon kuulumaton maa,

Terho: Kannatuksen heiluminen
pitää kestää
PERUSSUOMALAISTEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho myöntää, että hallitustaipaleen
alku on ollut vaikeaa, mutta suunta on nyt kääntymässä.
- Paine on kestetty, vaikka on tässä tullut purevaakin
palautetta. Nyt kun asioita alkaa tapahtua, niin viime
aikoina on alkanut tulla enemmän myös positiivista palautetta. Nythän kiky saatiin aikaiseksi, ja turvapaikkakriisi on hallinnassa. Äänestäjille pitää siis pystyä osoittamaan, että tuloksiakin syntyy, Terho sanoo.
Hän muistuttaa, että kannatusten heilahtelu täytyy
vain kestää.
- Niitä on ollut molempiin suuntiin. Kun kykenemme vaalikauden lopussa osoittamaan kaikki toimintamme tulokset niin tällöin varmasti liikkuvat äänestäjät palaavat kotiin.
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Puolustusministeri
Jussi Niinistö
kävi mielenkiintoisia
keskusteluita
kansalaisten
parissa.

joka tekee käytännönläheistä yhteistyötä myös Naton
kanssa. Kaiken toimintamme
tarkoitus on oman suorituskyvyn ja kapasiteetin ylläpito. Isänmaan puolustaminen.
Kaikki se annetaan, mitä asia
vaatii.
Suomi on osa länttä. Me
emme haihattele. Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Venäjän
kanssa meillä on 1 340 kilometriä yhteistä rajaa. Se on
enemmän muin EU- ja Na-

to-mailla yhteensä. Se on realiteetti, jonka me tiedämme.
Teemme päätöksemme aina
itse. Rajayhteistyö on tärkeää. Laiton maahantulo saatiin
tyrehtymään. Neuvotellen,
ei kylttejä kantamalla. Mutta ei niistä kylteistä haittaakaan ollut.

Pään on pysyttävä
kylmänä
Kokemus on tarpeen. Nyt
on pään pysyttävä kylmä-

SOSIAALI ja terveysministeri Hanna
Mäntylä peräänkuuluttaa terveystekniikasta uutta Suomen viennin kivijalkaa.
- Terveystekniikka on harvoja vientialoja, jotka kasvavat tasaisesti. Viime
vuonna kasvu oli lähes seitsemän prosenttia. Viennin arvo oli noin kaksi miljardia euroa, mistä diagnostiikan osuus
oli 500 miljoonaa. Siinä on aivan valtava mahdollisuus, jota me emme ole
vielä Suomessa osanneet täysin hyödyntää, Mäntylä huomauttaa. Mäntylän
mielestä myös esimerkiksi Tampereella
irtisanottujen Microsoftin työntekijöiden taidot voitaisiin valjastaa terveystekniikan palvelukseen ja kisaamaan
tuotteistamisessa ja viennissä Ruotsin
kanssa.

Kansanedustajat Juho
Eerola ja
Leena Meri
kehuivat
perussuomalaisten
yhteistyötä.

Iltajuhlassa palkittiin ansioitunutta kenttäväkeä. “Hyvät
persut” saivat kiitosta myös salissa olleella seinällä.

Perussuomalaisten puolueneuvosto 2016
ja myös Suomen lähialueilla
kasvaa. Yhdysvaltojen presidentinvaalien tulos heijastuu
koko maailmaan.
Perussuomalaisilla on ideologia, linja, kyky, halua ja
mahdollisuus vaikuttaa. Meitä tarvitaan. Vaikutusvaltaa ei
heitetä pois. Ei ole syytä pelätä. Nyt kysytään meiltä näytön paikkaa. Uskollisuutta.

Kannatus mitataan
vaaleissa
nä. On ymmärrettävä ison ja
pienen asian ero. Perussuomalaiset haluavat olla päättämässä suurista asioista. Ja
pienistä asioista. Taitavalla politiikalla Suomen ja suomalaisten edut turvataan.
On täysin mahdollista, että
Britannia eroaa Euroopan
unionista. Asia ratkeaa 23.6.
kansanäänestyksessä. Terroriuhka on Euroopassa todellinen, Isiliä ei ole vielä lyöty. Ukrainassa soditaan ja sitä
myöten jännitys Euroopassa

Hyvät sisaret ja veljet. Vastaan asettumisen aika on
nyt. Mitä sillä tarkoitan? Perussuomalaiset on kunniallinen, suomalainen puolue.
Olemme ankaran hyökkäyksen kohteena milloin milläkin paikkansa pitämättömällä perusteella. Kaksi suurta
vaalivoittoamme ja asemamme hallituksessa on yksinkertaisesti tässä maassa monelle
liikaa. Maassamme on tahoja,
jotka eivät ole toipuneet vaalituloksesta, saati hyväksy-

TYÖ ja oikeusministeri Jari
Lindström on erittäin huojentunut ja tyytyväinen siitä, että kilpailukykysopimus
eli kiky saatiin maaliin vaiherikkaiden tapahtumien
jälkeen. – Kyllä siinä oli kovaa vääntöä, mikä johtui siitä, että mukana oli niin monenlaisia toimijoita ja tahoja
eivätkä kompromissit aluksi maistuneet kenellekään,
Lindström kertoo ja sanoo,
että nyt vastuu on työnantajilla. Hallitus kompensoi
leikkauksia verohelpotuksilla, joiden suuruus riippuu kikyn kattavuudesta.

neet sitä.
Meidän pitää puolustaa itseämme. Me emme alistu leimattavaksi, halveksittaviksi,
On iskettävä vastaan. Sanan
säilällä, demokratian keinoin. Me emme kannata kansan kahtiajakoa, mutta emme
suostu jaettavaksi, saati jakojäännökseksi. Me olemme
kunniallisia suomalaisia ihmisiä. Asetumme vääryyttä
vastaan, puolustamme itseämme, äänestäjiämme ja asiaamme. Siksi – vastaan asettumisen aika on nyt ja tämän
vuoksi asetumme valhetta
vastaan.
Me pystymme hoitamaan
omat asiamme ja hallituksessa Suomen asioita. Se on
meidän velvollisuutemme ja
tämä täytetään viimeiseen
asti.
Tämä puolue on jokaista päivää varten jokaisessa
Suomen kunnassa. Kannatus
mitataan vaaleissa, aate sydämessä. Puolue on sen jäsenistön. Sinä olet puolue, eikä

ilman sinua ole puoluetta. Perussuomalaiset eivät ole itsetarkoitus, se on tarkoitettu
perussuomalaisesti ajattelevia varten. Meidän puolue,
meidän kanava. Me päätämme tästä puolueesta ja tässä
puolueessa.
Tämä hallitus istuu vielä tuhat päivää ennen eduskuntavaaleja. Suomen suunta kääntyy, pidämme sovitusta kiinni
ja ajamme omaa linjaamme.
Olemme sanamme mittaisia
miehiä ja naisia.

Edessä kuntavaalit ja
presidenttiehdokkaan
valinta
Vaalirintamalla meillä on
kaksi isoa haastetta. Ensi kevään kuntavaalit ovat ratkaisevan tärkeät. Niiden avulla
juurrumme pysyvästi jokaiseen Suomen kuntaan. Täällä oleva puolueväki. Te pystytte hoitamaan sen. Olen itse
ehdolla Espoossa. Olin todella iloinen siitä, että kun Espoon kokouksessa allekirjoitin ehdokassopimuksen, niin
21 paikalla ollutta allekirjoitti saman paperin. Tämän kun

KANSANEDUSTAJA Ville Tavio näkee perussuomalaiset Suomen
isänmaallisimpana puolueena. Isänmaallisuuteen kuuluvat myös
EU-kriittisyys ja maahanmuuttokriittisyys. - Kyse
on terveestä kansallismielisyydestä, joka on
ollut tähän saakka Suomen menestystä ajava
voima. Tällä hetkellä tuo
menestys on kuitenkin
uhattuna, Tavio toteaa.
Hän sanoo olevansa työperäisen maahanmuuton kannattaja.

teemme kaikissa kunnissa,
niin meitähän ei pysäytä mikään. Me teemme sen.
Tarvitsemme oman ehdokkaan vuoden 2018 presidentinvaaleihin. Olen kaksi kertaa sen kosken laskenut, eikä
kolmatta kertaa tule. Kehotan
ja kannustan puolueemme jäseniä tähän vaaliin. Asettumaan rohkeasti ehdokkaaksi.
Se on meille huikea mahdollisuus. Tuleva ehdokas saa
kaiken tukeni. Ehdokas on
asetettava viimeistään ensi
kesän puoluekokouksessa.
Jos me niin päätämme, niin
aikaisemminkin.
Nautitaan ja iloitaan toistemme seurasta, tehdään
hyvä kokous ja voittava vaaliohjelma. Meillä on oma puolue. Se on iso, hyvä asia. Sitä
meiltä ei kukaan, eikä mikään
voi viedä pois. Olen saanut
johtaa tätä kansanliikettä 19
vuotta kaikenlaisina päivinä.
Hyvinä ja huonoina. Ylpeänä,
kiitollisena, iloisena. Yhtenäkään päivänä en ole aatetta ja
puoluetta hävennyt.
QKUVAT MATTI MATIKAINEN

KANSANEDUSTAJA Juho
Eerola on ajanut eduskunnassa voimakkaasti lakiuudistusta, jossa lapsen
oikeus molempiin vanhempiinsa turvataan vanhempien eron jälkeen. Nykyinen
lainsäädäntö on johtanut
tilanteeseen, jossa erinäisten syiden vuoksi lapsi on
mahdollista vieraannuttaa
etävanhemmastaan. - Lapsenhuoltolain päivittäminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia on nyt
hallitusohjelmassa. Lakiuudistus myös toteutuu tällä
hallituskaudella.
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Eduskunnan puhemies Maria Lohela:

” Ta lv i s o d a n
h e n k i s a i s i l öy t yä
uudelleen”
Moni näkee eduskunnan puhemies Maria
Lohelan ykkösvaihtoehtona perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi.
SEURAAVAT presidentinvaalit ovat jo kahden vuoden
päästä, ja pian myös perussuomalaisten on aika alkaa
vakavasti miettiä omaa ehdokastaan ulkoministeri Timo
Soinin kieltäydyttyä. Kysyttäessä puolueväen omaa suosikkia on eduskunnan puhemies Maria Lohelan nimi
mainittu varsin usein. Puhemies itse vaikuttaa asiasta
iloisesti yllättyneeltä.
- Totta kai se tuntuu mukavalta, että työni eduskunnassa on noteerattu. Suhtaudun
hyvin innostuneesti ja suurella vakavuudella tehtävääni eduskunnan puhemiehenä,
ja on hienoa, jos sen myötä ihmisille on muodostunut
tällaisia mielipiteitä. On päivänselvä asia, että myös perussuomalaisten pitää asettaa presidentinvaaleihin oma
ehdokkaansa, ja pikkuhiljaa
alkaa olla käsillä aika oman

Eduskunnan puhemies Maria Lohela
keskusteli Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajan Raimo
Vistbackan kanssa.

Perussuomalaisten puolueneuvosto 2016

parhaan ehdokkaan löytämiseksi. Tulen seuraamaan niitä
keskusteluja suurella mielenkiinnolla, Lohela sanoo.
Lohela arvelee, että tietynlaisia tehtäviä eduskunnassa hoitavat ihmiset joutuvat
jo perinteidenkin takia miettimään omalta kohdaltaan
tämänkaltaisia asioita. Jos
kysymys presidenttiehdokkuudesta jossain vaiheessa
Lohelalle esitetään, pitää asiaa tietysti harkita tarkkaan.
Politiikassa pitää olla valmis
vastaamaan kaikkiin eteen
tuleviin mahdollisuuksiin ja
haasteisiin.

aiempaa suurempi painoarvo. Viime vuosien tapahtumat kansainvälisessä politiikassa osoittavat, että pitkään
jatkunut vakauden aika on
päättynyt.
- Toivottavasti olemme taas
menossa kohti parempia aikoja, mutta lähiajat tulemme elämään turbulentimpia
vuosia politiikan näyttämöllä. Seuraavien presidentinvaalien aikana toivon näkeväni ehdokkailta yhteishengen
nostatusta. Talvisodan henki
saisi löytyä uudelleen, Lohela pohtii.

Kansainvälisen
vakauden aika on
päättynyt

Eduskunnassa
laitetaan kova kovaa
vastaan

Lohela uskoo, että seuraavissa presidentinvaaleissa tulee ulko- ja turvallisuuspoliittisilla asioilla olemaan

Nykyään puhutaan paljon
kansan kahtiajakautumisesta. Eduskunnassa tämä näkyy
muun muassa siten, että poli-

Hakkarainen: Ruokakuppi nurin,
jos työ ei maistu
KANSANEDUSTAJA Teuvo Hakkarainen sanoo, että
maahanmuutto puhuttaa edelleen maakuntien äänestäjiä, sillä vaikka perussuomalaisten kädenjälki näkyykin jo vahvasti Suomen harjoittamassa, kiristyneessä
maahanmuuttopolitiikassa, asiaan halutaan Suomen
kannalta kestävä ja pysyvä ratkaisu.
- Kyllä se puhututtaa kansalaisia. Kun näinä aikoina joka paikasta leikataan, niin se herättää ihmetystä,
miksi tällaiseen laitetaan rahaa, miksi meille tulee tällaisia nuoria sliipattuja kavereita siivestämään? Myös
terrori-iskuja pelätään. Meille kansanedustajille lyödään painetta, että laittakaa homma järjestykseen.
Hakkarainen myöntää, että EU-jäsenyyden vuoksi
maahanmuuttoasioiden ratkaisu on ollut vaikeaa.
- Yksi ratkaisu on se, että ruokakuppi nurin, jos työ ei
maistu. Suomen vetovoimatekijät on siis poistettava.
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tiikan molemmat laidat ovat
olleet viime aikoina erittäin
latautuneita. Oppositio haastaa hallitusta todella kovaa,
ja hallitus on myös vastannut
tiukasti.
- Koviakin yhteenottoja on
nähty, ja keskustelua on käyty paljon värikkäiden sanojen kautta. Enemmän toivoisin rakentavaa tulevaisuuteen
katsomista ja analyyttistä kokonaisuuksien hahmottamista. Poliitikkojen pitäisi uskaltaa laittaa Suomen etu oman
edun edelle, sanoo Lohela.

Ihmiset kaipaavat
asiallisuutta
Eduskunta on poliittinen
instituutio, ja politiikka on
luonteeltaan sellaista, että
kaikki keinot valjastetaan
käyttöön. Peli on kovaa ja se
pitää hyväksyä, mutta Lohela

uskoo myös, että someyhteiskunnan myötä myös politiikka on mennyt huomionkipeämpään suuntaan.
- Sosiaalisessa mediassa on
räväkkyydellä helppo saada
huomiota, ja on tavallaan ymmärrettävää, että huomiota
halutaan, vaikka se ei aina ole
edes hyvää. Minulle tulleen
palautteen perusteella monet
ihmiset ovat kuitenkin pettyneet siihen tapaan, miten jotkut poliitikot ovat käyttäytyneet täysistunnoissa. Ihmiset
kokevat, että vakavien asioiden äärellä pitäisi käyttäytyä
rakentavammin. Huomiota
siis raflaavalla esiintymisellä kyllä saa, mutta arvostusta
välttämättä ei, Lohela toteaa.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

KANSANEDUSTAJA Jari
Ronkainen (kuvassa myös
avovaimo Johanna Kotaviita) on tehnyt lakialoitteen
rituaaliteurastusten kieltämisestä. - Tällä hetkellä niitä
voidaan tehdä, mutta lain
mukaan eläin on ensin tainnutettava. Ongelma kuitenkin on, että valvonta ei aina
onnistu, jolloin eläin kärsii tarpeettomasti. Samaa
mieltä kanssani ovat useat
eläinsuojelujärjestöt, jotka
ovat todenneet, ettei tainnutusta voida sataprosenttisesti varmistaa, Ronkainen tietää.

Kenestä perussuomalaisten
presidenttiehdokas?
Puheenjohtaja Timo Soini on jo ilmoittanut, ettei aio asettua ehdolle
seuraavissa presidentinvaaleissa. Kenet perussuomalaiset haluaisivat
puoleen ehdokkaaksi vuonna 2018 pidettävissä vaaleissa?
JOHANNES NIEMINEN,
VANTAA
- Maria Lohela. Marialla on tehtävään hyvä tausta eduskunnan
puhemiehenä, hän tietää miten käyttäytyä diplomaattisesti
ja osaa olla edustava. Miesvaltaiselle puolueelle siihen voi sisältyä pieni riskikin, mutta siitä
huolimatta olisi mielestäni järkevintä ottaa ehdokkaaksi Maria Lohela.
MAARIT TUOMI, LAHTI
- Jussi Niinistö. Hän on erittäin
valtiomiesmäinen jo olemukseltaankin – rauhallinen, erittäin jämäkkä ja luottamusta herättävä.

OUTI LEIJON, KURIKKA
- Mielestäni Riikka Slunga-Poutsalo olisi hyvä tyyppi, koska hän
hallitsee kentän, on äidillinen
hahmo, osaa käsitellä ihmisiä ja
varmasti saa äänensä kuuluviin.

Entinen kansanedustaja, rovasti Anssi Joutsenlahti
aloitti toisen kokouspäivän aamuhartaudella.

Kahden maan kansalaisena

TIINA PALOVUORI, TAMPERE
- Kova veto meiltä olisi asettaa
ehdolle Maria Lohela. Lohela
on toiminut erittäin hyvin roolissaan eduskunnan puhemiehenä, ja uskon hänen olevan
sellainen ehdokas, joka voisi
parhaiten vedota koko kansaan.

PUOLUESIHTEERI Riikka SlungaPoutsalo uskoo, että perussuomalaisten gallupnotkahdus on seurausta siitä, että osa äänestäjistä
on nyt siirtynyt ”eteisen puolelle odottamaan”. - Uskottavuus ja
sitä kautta kannatus nousee sillä,
kun hyviä asioita nostetaan esille.
Nyt hyvät asiat alkavat viimeinkin
näkyä, kun on saatu omia tavoitteita hallituksessa läpi. Äänestäjät eivät aina muista, että lainsäädäntöprosessi ottaa aikaa, Riikka
toteaa. Esimerkiksi maahanmuuttopolitiikan kiristyminen ja monet muut uudistukset eivät olisi
syntyneet hallituksessa ilman perussuomalaisia.

HARRI KERIJOKI, HEINOLA
- Lähtisin siitä, että ehdokkaamme voisi olla Jussi Niinistö.
On hän sen verran pitkään ollut politiikassa mukana ja sopisi
hommaan varsin hyvin. Edelliseen presidenttiin verrattuna ei
muuttuisi nimikään. Ministeritoimessaan hän on pitänyt aika
teräviä puheenvuoroja, joiden
perusteella uskoisin hänen sopivan myös presidentin rooliin.

AAMURADIOSSA haastellun
etiikan professorin Timo Airaksisen mieliaiheina olivat mielenrauha, onnellisuus, elämänhallinta. Ihmisen kaikkein
suurimpana pettymyksen aiheena hän piti, jos vanhuudessa huomaa jättäneensä
elämän elämättä. Me täällä
puolueneuvoston kokouksessa perussuomalaisina emme
joudu tätä katumaan, koska
toimimme paremman elämän
aikaansaamiseksi niin täällä kotimaassa kaikille suomalaisille kuin myös koko maailmaan. Saamme näin olla
edesauttamassa YK:n virkamatkallaan terroriteon uhriksi
joutuneen edesmenneen pääsihteerin Dag Hammarskjöldin
lausuman totuuden säilymistä: joka on saanut syntyä vapaaseen Pohjolaan, on saanut
päävoiton arpajaisissa. Olemme siis täysin rinnoin työskentelemässä nyt jopa ensi kertaa
hallitustasoa myöten maamme ja kansalaistemme parhaaksi. Näin ymmärrämme ja
toteutamme suomalaisen sananlaskun viisautta: käsi aurassa, mutta sydän taivaassa.
Ja sanoihan Martti Lutherkin,
että jos hän tietäisi huomenna tulevan maailmanlopun,
menisi hän tänään istuttamaan omenapuun.
Mutta olemme siis kahden
maan ajallisen isänmaamme,
mutta myös iäisen isänmaamme kansalaisia äskeisen sananlaskunkin mukaisesti. Ja
sitä jäin kaipaamaan aluksi
mainitsemani professorin viisaista elämänohjeista, päinvastoin hän teki tyhjäksi koko
uskonnon, siksi sain täydellä
syyllä sulkea radion. Sillä Raamatusta 1. korinttilaiskirjeestä voimme lukea: “Missä ovat
viisaat? Missä kirjanoppineet?
Missä tämän maailman älyniekat? Sillä tämän maailman
viisaus on hullutus Jumalan

silmissä. Sillä kirjoitettu on:
Hän vangitsee viisaat heidän
viekkauteensa ja vielä: Herra tuntee viisasten ajatukset,
hän tietää ne turhiksi.”
Ja Paavali jatkaa kirjeessään:
“Älköön kukaan kerskatko ihmisistä; sillä kaikki on teidän,
maailma ja elämä ja kuolema,
nykyiset ja tulevaiset, kaikki on teidän. Mutta te olette
Kristuksen, ja Kristus on Jumalan. Näin sitten kerran siellä viimeisellä puomilla sitten nähdään, ketkä lopultakin
ovat olleet viisaita.”
Onkin hyvä muistaa nykyvirsikirjasta pois jätettyä edellisen virsikirjan voimakasta virttä 440 Jo vääryys vallan saapi,
se huutaa taivaaseen. Juuri
senhän tähden olemme mukana maamme asioiden hoitamisessa oikeudenmukaisuuden aikaansaamiseksi. Ja
juuri meillä kristityillä on tässä suuri tehtävä ja voimanlähteemme on tuonpuoleisessa
iäisessä isänmaassa, jonne Vapahtajamme Jeesuksen elämän, kärsimisen ja ristinkuoleman tähden meillä on vapaa
pääsy ja juuri tämän tähden
jaksamme tehdä parhaamme
tässä ajallisessakin isänmaassamme, josta itse Jeesuskin
antaa meille lupauksen: “Minä
olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläinen elämä ja
olisi iankaikkinen elämä.” Me
länsisuomalaiset laulamme
tästä Achreniuksen laulukirjassa. Ja siksi myös kerran tapahtuu, niin kuin vanhassa
virressä 440 sanotaan: “Vaan
voitonpäivän kerran vaivaiset näkevät. Vanhurskaus kun
Herran lyö väärät, väkevät. Oi
Herra voimas näytä, kansaasi
armahda ja hurskaan pyynnöt
täytä ja päästä vaivasta.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Asiat, jotka ärsyttävät
suomalaisia

Saako naapuri
grillata pihallaan
ja lapset leikkiä
ulkona?
Monien taloyhtiöiden ilmoitustaulut
täyttyvät tänäkin kesänä naapureiden
valituksista. Parveketupakoinnin paheksuminen oli vasta alkua: nyt valitetaan jopa lasten pihaleikeistä kuuluvasta melusta.
PERUSSUOMALAISTEN
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kannustaa kaikkia suomalaisia ideoimaan,
miten turhaa byrokratiaa ja
sääntelyä voitaisiin purkaa.
- Kansalaisten holhoaminen
on mennyt mahdottomaksi
ja nyt hallitus on purkamassa sääntelyä. Jokainen meistä voi miettiä myös omalla tahollaan, mitä kannattaisi
muuttaa turhan byrokratian
ja sääntelyn vähentämiseksi.
Perusuomalaisten puoluetoimisto ottaa avosylin ehdotuksia vastaan, Slunga-Poutsalo sanoo.

Tehdään kansalaisten
elämästä helpompaa
Perussuomalaiset ovat tehneet hallituksessa joukon ehdotuksia, joilla aiotaan helpottaa kansalaisten elämää.
Yksi merkittävä uudistus tapahtuu, kun aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten
tehtävät siirtyvät itsehallintoalueille eli maakunnille.
- Uudistuksen tarkoitus on
yhdenmukaistaa nykyisten
avien ja elyjen toimintaa, jotta pykälien tulkinnassa olisi yksi ja sama käytäntö koko
maassa. Tämä yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi lupa- ja
valitusprosesseja muun muassa kaava-asioissa.
Myös kunnalliseen rakentamiseen ja rakennusvalvontaan on tulossa parannuksia,
joilla karsitaan luparumbaa ja
rakentamiskustannuksia.
- Pihapuiden kaatamista
helpotetaan eli jatkossa niiden kaatamiseen ei tarvitsi-
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si hakea kunnalta erillistä lupaa. Kuntien väestönsuojien
rakentamisvelvoitetta höllennettäisiin. Tämä toisi kunnille säästöjä, sillä väestönsuojien rakentaminen on kallista.

Ravistellaan totuttuja
toimintamalleja
Turhaa sääntelyä voi purkaa myös paikallisesti. Vuoden 2017 kuntavaalit lähenee
ja Slunga-Poutsalon mielestä nyt on oikea hetki vaikuttaa asioihin.
- Perussuomalaisten kuntapoliitikkojen kannattaa
miettiä, mikä asia vaatii korjaamista. Nimenomaan aktiivisuus on tärkeää.
Slunga-Poutsalo mainitsee
esimerkkinä aktiivisuudesta
oman asuinkuntansa Lohjan
asukasyhdistyksen.
- Lohjalla otettiin uusi ja iso
koulu käyttöön tänä vuonna.
Alun perin ehdotettiin, että
laajennetaan vanhaa koulua,
mutta asukasyhdistyksen ja
sen toimintaan osallistuneiden perussuomalaisten aloitteesta rakennettiinkin kokonaan uusi koulu.
Totuttujen ajattelumallien ravistelu on Slunga-Poutsalon mielestä tervetullutta.
Uusista ideoista puoluesihteeri nostaa malliksi perussuomalaisten kansanedustaja
Tiina Elovaaran lakialoitteen koulukiusaamisen vähentämiseksi
- Hänen aloitteensa mukaan
koulukiusaajan pitää vaihtaa koulua, ei kiusatun. Tämä
on hyvä esimerkki miten vaikeisiin asioihin voidaan löy-

- Kansalaisten holhoaminen on
mennyt mahdottomaksi ja nyt
hallitus on purkamassa sääntelyä,
Riikka Slunga-Poutsalo toteaa.

Ihmiset
häiriintyvät
helpon oloisesti esimerkiksi lasten
leikkimisen
äänistä tai
ruuanlaiton
tuoksuista,
mutta ne kuuluvat normaaliin elämään,
kun asutaan
lähekkäin.

tää uusia ratkaisumalleja. Niitä kannattaa kaikkien funtsia,
Slunga-Poutsalo kannustaa.

Järkeä kieltojen
asettamiseen
Slunga-Poutsalo muistuttaa, että kansalaisilla on monia vaikutusmahdollisuuksia
ihan omassa asuinympäristössään.
- Päätöksiä tehdään taloyhtiöiden hallituksissa ja
asukkailla on mahdollisuus
vaikuttaa kieltoihin osallistumalla hallituksen toimintaan,
Slunga-Poutsalo sanoo.
Helsingin Perussuomalaiset ärähtivät kesäkuun alussa,
kun lehdissä kummasteltiin
sitä, voiko taloyhtiö kieltää
ulkona grillaamisen tai lasten
pihaleikit.
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Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnösen
mukaan liian tiukka elämisen
sääntely aiheuttaa turhia kiistoja asukkaiden välillä.
- Ihmiset häiriintyvät helpon oloisesti esimerkiksi lasten leikkimisen äänistä tai
ruuanlaiton tuoksuista, mutta
ne kuuluvat normaaliin elämään, kun asutaan lähekkäin,
Pynnönen toteaa.

Yhteiset pelisäännöt
edesauttavat sopua
Parvekkeella tai pihalla tapahtuva grillaus on yksi yleisistä eripuran aiheista.
- Grillaaminen kuuluu kesään, mutta sillä ei saa aiheuttaa haittaa paloturvallisuudelle. Grillaus voidaan kieltää
vuokrataloyhtiöissä. Sen si-

jaan asunto-osakeyhtiöissä, joissa asukkaat omistavat
osakkeet, grillata saa vapaasti. Toki suosituksia grillauksesta voidaan antaa, Pynnönen sanoo.
Pynnösellä on kelpoja neuvoja turhien kiistojen välttämiseksi.
- Kerrostaloasumisessa tulisi muistaa naapurin huomioiminen, hyvät käytöstavat
ja joustavuus. Taloyhtiöiden kannattaa ajatella järjellä
kieltojen asettamista. Yhteisillä pelisäännöillä ja suosituksilla saavutetaan yleensä
parempi lopputulos kuin ehdottomilla kielloilla, Pynnönen opastaa.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA LEHTIKUVA

Moni autoilija manaa myös nopeusvalvontakameroiden lisäämistä pääkaupunkiseudun
sisimmälle kehätielle.

Liikenne

kuumentaa tunteet
Suomessa on noin kolme miljoonaa autoilijaa ja ajaminen lisääntyy kesällä. Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvasen
mukaan monia autoilijoita ärsyttävät pääkaupunkiseudun sisääntulomoottoriteiden alhaiset nopeusrajoitukset.
YLINOPEUTTA ei pidä
ajaa, mutta lain kunnioitus
heikkenee heikkenemistään,
jos autoilijoita kiusataan liian alhaisilla nopeusrajoituksilla paikoissa, joissa niihin ei
ole perusteita, sanoo Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka
Tolvanen.
Moni autoilija manaa myös
den
nopeusvalvontakameroiden
eulisäämistä pääkaupunkiseue.
dun sisimmälle kehätielle.
är- Rajoitusten on oltava järsytkeviä, sillä muuten ne ärsytppia
tävät ihmisiä. Kameratolppia
anei pidä pystyttää vain rahanen
keruutarpeeseen, Tolvanen
huomauttaa.
ntaNopeusrajoituksien alentateltu
mista ja tolppia on perusteltu
liikenneturvallisuudella. Toloritvanen kaipaa ihmisten suorittamaa valvontaa.
n
- Toivottavasti nähtäisiin
enykyistä enemmän poliisevät
ja tien päällä. He pystyisivät
aseulomaan todelliset vaaratekijät eli riskikuskit pois liikenteestä.

Perussuomalaiset puolustaa poliisin riittävien toimintaedellytysten turvaamista
myös liikennevalvonnassa.
- Työmme poliisin resurssien turvaamiseksi jatkuu. Kaipaan enemmän poliiseja tien
päälle, sillä se rauhoittaisi

älyttömiä ohituksia ja kiilauksia. Itsekäs ajotapa näkyy
liikaa liikenteessä, SlungaPoutsalo sanoo.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT LEHTIKUVA

Rentoutta
lomaliikenteeseen
Grillaus voidaan
kieltää vuokrataloyhtiöissä. Sen
sijaan asuntoosakeyhtiöissä,
jossa asukkaat
omistavat osakkeet, grillata saa
vapaasti.

Autolla paljon ajava Slun-ga-Poutsalo toivoo malttia keka
sälomaliikenteeseen, vaikka
inopeusrajoitukset tuntuisien
vatkin liian alhaisilta ja tien
lpvarrella olisikin kameratolppia.
i- Tolkku on suurin asia liikenteessä, sillä valvontaka-meran räpsähtämiseen ja
aiturvallisuuteen voidaan vaikuttaa omalla ajokäyttäyty-misellä.

Autoilijoita kiusataan liian
alhaisilla nopeusrajoituksilla
turhan monissa paikoissa.
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Osa muslimisaarnaajista lietsoo
vihaa
Riski konflikteihin kasvaa

Ovatko vähemmistöt
enää turvassa?

Seksuaalivähemmistön edustaja paiskattiin
katuun Indonesian Jakartassa, kun hän oli
osoittamassa mieltään maan homovastaista politiikkaa vastaan.

Nuorempana turkulainen Ossi kauhisteli maahanmuuttovastaisia puheita. Nyt hän lopettaisi
maahanmuuton lähes kokonaan.
JOTKUT sanovat, että maahanmuutto on rikkaus, ja että
olisi hyvä kasvattaa geenikantaa. Itse olen sitä mieltä, että
joistakin maista tulevat pakolaiset tuovat tänne vain lähtömaiden ongelmat, turkulainen
Ossi sanoo ja jatkaa:
- Joissakin muslimimaissa tilanne on todella huono, eikä
syvälle juurtuneita kulttuuripohjaisia tapoja pysty muuttamaan.
Kun Ossi asui itse maahanmuuttajana Sveitsissä,
hän tajusi, että politiikka on
Suomessa huomattavasti löyhempää kuin muualla maailmalla.
- Sveitsissä jokaisen maahanmuuttajan täytyy löytää
töitä tietyn ajan sisällä, muuten oleskelulupaa ei myönnetä
uudestaan.
- Suomessakin oleskelulupa
on määräaikainen, mutta käytännössä laki ei toimi.
Mallia pitäisi ottaa muualta
Euroopasta. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa maahantulo
voidaan estää sellaisilta henkilöiltä, joiden uskotaan toimivan yleistä etua vastaan.
Tanskan hallitus sen sijaan
kaavailee lakia, joka estäisi maahantulon tietyiltä ulkomaalaisilta saarnaajilta.

”Milloin
maahanmuuttajia
on tarpeeksi?”
Samanlaista lakia Ossi kaipaisi myös Suomeen. Hän ei
niinkään ole huolissaan maa-
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hanmuuttajien määrästä, vaan
siitä, mistä maista maahanmuuttajat tulevat.
- Toki määrällä on merkitystä, kun se menee reippaasti
yli kapasiteetin. Mutta enemmän merkitystä on mielestäni
lähtömaalla. Minun puolestani tänne voisi tulla vaikka 100
000 japanilaista tai amerikkalaista, mutta ei muslimia.
Uskonnon lisäksi syvälle
juurtunut kulttuuri vaikuttaa
lähtömaiden tapoihin.
- Tietyissä maissa homoutta
ei sallita lainkaan, ja joidenkin
saarnaajien mielestä seksuaalivähemmistön edustajille pitäisi langettaa kuolemantuomio, Ossi sanoo.
Ossi painottaa, että hänen
mielestään työperäisessä maahanmuutossa ei ole mitään vikaa. Silti hän pohtii, kuinka
paljon maahanmuuttajia aiotaan Suomeen vielä ottaa.
- Asuinalueeni koulussa on
40 prosenttia maahanmuuttajia. Milloin heitä on tarpeeksi? Sitten kun 90 prosenttia on
maahanmuuttajia ja 10 suomalaisia?

Muslimisaarnaajille
maahantulokielto
Ossi on nykyään perussuomalaisten jäsen. Aikaisemmin
hän on antanut äänensä muiden puolueiden ehdokkaille.
- Toivottavasti perussuomalaiset avautuisivat tässä asiassa, koska kukaan muu ei niin
tee. Maahanmuutto on minul-

“Joidenkin
muslimisaarnaajien
mielestä seksuaalivähemmistön
edustajille pitäisi
langettaa
kuolemantuomio.”

- Sellaisilta muslimisaarnaajilta, jotka puhuvat Sharian puolesta, pitäisi estää maahantulo
kokonaan, Ossi painottaa.
le tärkeä aihe, ja haluan kuulua puolueeseen, joka tajuaa
maahanmuuttopolitiikan ongelmat.
Ossi miettii ratkaisua siihen,
etteivät maahanmuuttajien
kulttuuritavat pääsisi vaikuttamaan seksuaalivähemmistöihin Suomessa.
- Sellaisilta muslimisaarnaajilta, jotka puhuvat Sharian puolesta, pitäisi estää maahantulo kokonaan, hän sanoo
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ja jatkaa:
- Mielestäni myös moskeijoiden rahoitukset pitäisi lopettaa, ja myös saarnat olisi
pidettävä suomeksi. Turvapaikanhakijoille voisi lisäksi tehdä arvokyselyn, jonka tulokset
julkaistaisiin vuosittain.
Ossi sanoo, että joitakin
maahanmuuttajien tapoja on
vaikea arvostaa, kun vähemmistöjen kohtelu on niin brutaalia.

Rasistileima
ei saa olla pelote
Ossin mielestä suomalaisten
on hyvin vaikeaa kunnioittaa
niitä maahanmuuttajia, jotka
kyseenalaistavat suomalaiset
kulttuurin.
- Ei se rasismia kuitenkaan
ole. Oikeastaan rasisti-sana
on vain tapa saada toinen hiljaiseksi. Ja oikeastaan sillä ei
ole edes väliä mitä sanon. He,

Poliisit saattelemassa
bangladeshilaista Shariful
Islam Shihabia
oikeuteen
paikallisen
homoaktivistin ja hänen
ystävänsä
murhasta huhtikuussa.

Filosofian tohtori:
Maahanmuuttovastaisuus
ei ole rasismia
SYY epäviihtyisyyden lisääntymiseen ja niin sanottuun
suvaitsemattomuuteen johtuu monikulttuurisuuden leviämisestä taloudellisen,
sosiaalisen ja poliittisen sietokyvyn ulkopuolelle. Näin toteaa filosofian tohtori Jukka
Hankamäki.
- Kun tulee uusia erilaisia vähemmistöjä, tulee uusia arvokonflikteja ja intressikonflikteja. Silloin on turha
syytellä rasismista. Maahanmuuttovastaisuus ei ole rasismia. Ihmisten ajatukset
muokkaantuvat konflikteista, ja siitä, kun eri vähemmistöjen sukset menevät niin sanotusti ristiin.
Hankamäki sanoo, että rasismi ja realistinen ajattelu
sekoitetaan tahallisesti tai tahattomasti toisiinsa.
- Totuus on se, että kansan-

jotka pitävät minua rasistina,
ajattelevat niin kaikesta huolimatta.
Ossi uskoo, että moni tulkitsee rasismin sen mukaan, missä heidän mielestä menee raja
sanomisissa ja tekemisissä.
- Kaikkia on vaikea miellyttää, enkä sitä yritäkään. Rasis-

kiihottamista ei edes tarvita, kun puhutaan esimerkiksi islamin uskonnon homojen
vastaisuudesta. Homofobiaa
on rakennettu islamissa vuosikausia.
Hankamäki sanoo, että vielä muslimien homojen vastaisuus ei näy Suomessa, mutta
jos maahanmuuttajien määrä kasvaa jatkuvasti, riski vähemmistöjen välisiin konflikteihin kasvaa myös.
- Tällä hetkellä seksuaalivähemmistöihin kohdistuneet
konfliktit näkyvät vain maahanmuuttajien välisissä konflikteissa. Maanmiehet käyvät
seksuaalivähemmistöjensä
edustajien kimppuun. Joillekin kulttuuri ja uskonto ovat
niin syvälle juurtuneita, ettei
edes muutto toiseen maahan
saa ajatuksia kääntymään.

PS varoittanut asiasta jo pitkään
PERUSSUOMALAISET ovat jo
vuosien ajan varoittaneet seksuaalivähemmistöjen ja patriarkaalisista kulttuureista saapuvien maahanmuuttajien
yhteentörmäyksistä.
- Joissakin kulttuureissa homoseksuaalisuus on rikos ja
synti, jonka palkkana on kuo-

lema. Myös naisen asema on
uhattuna. Tyttöjen kunniamurhat sekä avioliittoihin pakottaminen ovat yleistyneet kaikkialla Euroopassa, joihin on tullut
maahanmuuttajia hyvin patriarkaalisista kulttuureista, kansanedustaja Juho Eerola kirjoitti jo 2012.

Seksuaalivähemmistöihin liittyviä kysymyksiä on puitu viime vuosina myös avioliittolain
yhteydessä. Perussuomalaiset
kanta avioliittoon on perinteisesti ollut tämä: Kaikki saavat
rakastaa ketä haluavat, mutta avioliitto on miehen ja naisen liitto.

Homovastainen isku tappoi 50 ihmistä Yhdysvalloissa
mileiman ei pitäisi olla kenellekään pelote.
Haastattelu on tehty ennen
Orlandon joukkosurmaa.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

RYNNÄKKÖKIVÄÄRILLÄ ja käsiaseella varustautunut Omar
Mateen avasi tulen seksuaalivähemmistöjen suosiman Pulseyökerhon edustalla Orlandossa,
Yhdysvalloissa 11.-12.6. välisenä yönä.
Poliisi ja terroristi vaihtoivat
ensin laukauksia kadulla, kun-

nes terroristi siirtyi aseineen yökerhon tiloihin. Sisällä noin 320
ihmistä, joista osa pääsi pakoon
rakennuksen takaovesta.
Kolme tuntia kestäneen panttivankitilanteen jälkeen poliisin
erikoisjoukko rynnäköi yökerhoon seinän läpi panssaroidulla
miehistönkuljetusajoneuvolla.

Epäily kuoli poliisin luoteihin.
Harras muslimi ja Isisin kannattaja surmasi vähintään 50 ja
haavoitti 53 ihmistä. Afgaanisyntyisen terroristin omaiset uskovat iskun saaneen alkunsa,
kun Mateen näki kahden miehen suutelevan toisiaan kadulla.
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Finavian suunnitelma lennonjohdon ajia:
keskittämisestä pelottaa lennonjoht
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- Lentoturvallisuuden varmistamiseksi Suomen päälennonjohdon toimintoja ei pitäisi sijoittaa yhteen toimipisteeseen, eläkkeellä oleva lennonjohtaja Antero
Utunen painottaa Perussuomalainen-lehdelle.
VALTIONYHTIÖ Finavia suunnittelee siirtävänsä lähivuosina kaikki Suomen
aluelennonjohtopalvelujen toiminnot Tampereen Aitovuoresta Helsinki-Vantaan lentokentälle. Finavian
mukaan lennonjohtopalvelujen tuottaminen on Suomen vähäisten ylilentomäärien vuoksi tappiollista. Yhtenä
kustannuksia laskevana toimenpiteenä siksi olisi Tampereen toimintojen siirto Helsinki-Vantaalle.
Viime vuoden alussa Finavia
avasi aluelennonjohdon toimipisteen Helsinki-Vantaan
lentokentälle, mutta pääosa
Suomen aluelennonjohtotoiminnasta jatkuu Tampereen
Aitovuoren toimipisteestä käsin.
Vuonna 2013 Finavia käynnisti yt-neuvottelut, jolloin
yhtiössä selvitettiin aluelennonjohdon toimintojen siirtämistä Helsinki-Vantaan
lentoasemalle. Finavia on kuitenkin sopinut lennonjohtajien kanssa, että vasta vuonna
2018 tehdään erillinen päätös Tampereen toimipisteen
mahdollisesta lakkauttamisesta.

Häiriöt voisivat
uhata turvallisuutta
Eläkkeellä oleva lennonjohtaja Antero Utunen näkee
Finavian suunnitelmat ongelmallisina. Utusen mukaan
Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdon ja aluelennonjohdon toimintoja ei pitäisi sijoittaa ”yhteen koriin.”
Poikkeustilanteiden turvallisuusriskit ovat hänen mukaansa paremmin hallittavissa, kun lennonjohtotoimintaa
on sekä Tampereella että Helsinki-Vantaalla.
- Kyse on lentoliikenteen sujuvuudesta mutta ennen kaikkea lentoturvallisuudesta, 30
vuotta lennonjohtotehtävissä
toiminut Utunen sanoo.
Hän nostaa esille tilanteen,
jossa ennakoimaton ulkopuolinen uhka iskisi lennonjoh-
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toon.
- Konkreettisesti kyse voisi
olla laitehäiriöstä, joko ulkopuolisen tahon tahallaan aiheuttamasta tai muusta häiriöstä, jolloin lennonjohdon
tutkalaitteisto pimenee. Tällöin lennonjohto menettää
toimintakykynsä. Se tarkoittaa pahimmillaan sitä, että
Suomen ilmatilassa lentäminen loppuu.
- Jokainen voi miettiä, mitä
tapahtuu, jos lennonjohtajat vaikka joutuisivat äkillisesti poistumaan toimipaikastaan samalla, kun ilmatilassa
on useita eri kokoisia lentokoneita. Matkustajakone liikkuu ilmatilassa keskimäärin
250 metriä sekunnissa, Utunen pohtii.

Lennonjohtotoimintoja
tulisi hajauttaa
Suomen lennonjohtojärjestelmässä on varauduttu useilla suojauskeinoilla ulkopuolisten uhkien torjumiseen.
Kyberhyökkäysten eli yhteiskunnan digitaalisiin toimintoihin kohdistuvien iskujen
vaara on nykyisin todellinen.
Esimerkiksi norjalainen aldrimer.no -sivusto kertoi äskettäin Nato-lähteisiinsä nojaten, että viime marraskuussa
Ruotsissa sattuneessa lentoliikenteen häiriössä saattoi olla
kyse kyberhyökkäyksestä.
Kyberturvallisuus tarkoittaa
digitaalista turvallisuutta. Lähes kaikki yhteiskunnan toiminnot, kuten raha- ja tietoliikenne, yritysten, valtion ja
yksityisten tahojen tietojärjestelmät sekä lennonjohto
nojaavat viime kädessä digitaalisten järjestelmien toimivuuteen.
Utunen pitää Suomen nykyistä lennonjohdon suojausta periaatteessa laadukkaana,
mutta painottaa, että lennonjohdon varmistama liikenteen
sujuvuus tulee varmistaa kaikissa tilanteissa.
- Yhtä hyvin tulipalo tai
miksei luonnonkatastrofi voisi lamaannuttaa lennonjoh-

don toimintakyvyn. Vaaran
riskiä ei voi päästää paisumaan hallitsemattomaksi
missään tilanteessa. Tämän
vuoksi olisi tärkeää, että aluelennonjohto sijaitsisi erillään
Helsinki-Vantaan lähestymislennonjohdosta, mikä voisi poikkeustilanteessa toimia
varajärjestelmänä. Varajärjestelmään voisi liittää myös
Rovaniemen lennonjohdon,
mikä toimi toisena aluelennonjohtona Suomessa vuoteen 2010 saakka.
Finavian mukaan päätös Tampereella sijaitsevan
aluelennonjohdon toiminnan jatkumisen edellytyksistä
tehdään vuonna 2018. Maaliskuussa Suomen lennonjohtajat saivat kuitenkin hämmästyä, kun Finavia laittoi
Aitovuoressa sijaitsevan Tampereen aluelennonjohdon toimitilat myyntiin. Finavia ei
kertonut etukäteen henkilökunnalle myyntiaikeista,
vaan tiedot paljastuivat vasta myyntiesitteestä. Esitteessä mainittiin, että Finavia
jäisi tiloihin vuokralle joulukuuhun 2018 saakka, jonka jälkeen tilat olisivat uuden
omistajan käytössä.

Lennonjohtajat
hämmästyivät:

Finavia kauppaa
Tampereen
toimitiloja
Monet lennonjohtajat pelkäävät nyt toimitilojen kauppaamisen ennakoivan, että
tosiasiassa päätös Tampereen-toimintojen lakkauttamisesta on jo tehty.
- Finavian toiminta on ollut
kyseenalaista. Valtion tulisikin Finavian omistajana avata laajemmin yhtiön omistajaohjausta. Erityisesti on syytä
selvittää, miten kattavasti lennonjohdon mahdolliseen siirtämiseen liittyvät turvallisuusselvitykset on tehty,
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- Jokainen voi miettiä,
mitä tapahtuu, jos
lennonjohtajat vaikka
joutuisivat äkillisesti
poistumaan toimipaikastaan samalla, kun
ilmatilassa on useita
eri kokoisia lentokoneita, Antero Utunen
toteaa.

Utunen sanoo.
- Työnsä puolesta kaikki lennonjohtajat ymmärtävät turvallisuusongelmat erittäin
hyvin. Siksi voisi olla paikallaan, jos lennonjohdon siirtohankkeen turvallisuuden
varmistaisi myös Finaviasta
riippumaton taho. Voi myös
sanoa, että keskitetty lennonjohto toteutuessaan kyseenalaistaisi kansallista suvereniteettia.

Finavia tavoittelee
1,5-2 miljoonan
vuosittaisia säästöjä
Finavian lennonvarmistusliiketoiminnan johtaja Raine Luojus sanoo, että aluelennonjohdon perustaminen
Vantaalle tuo yhtiölle vuositasolla 1,5–2 miljoonan euron
kustannussäästöt. Päätöksiä
aluelennonjohdon keskittämisestä ei hänen mukaansa
kuitenkaan vielä ole tehty.
- Aluelennonjohtotoiminnan
arviointi tehdään yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Neuvottelut
aloitetaan vuoden 2018 jälkeen. Viime kädessä kyse on
Finavia Oyj:n liiketoimintapäätöksestä, Luojus sanoo.
Tampereen aluelennojohdon toimitilat ovat myynnissä

tilojen vajaakäytön vuoksi.
- Merkittävä osa Aitovuoressa Tampereella työskennellyttä lennonvarmistuksen henkilöstöä on aloittanut
työskentelyn Vantaalla. Finavialla ei ole tarvetta 5 000
neliön tiloille Aitovuoressa siinäkään tapauksessa, että
yhtiö jatkaisi aluelennonjohdon palveluiden tuottamista
Aitovuoressa, Luojus sanoo.
Hänen mukaansa Suomen
lennonjohdon toimintakyvyn
jatkuvuus ja toiminnan turvallisuus voitaisiin varmistaa
myös yhden aluelennonjohdon mallissa.
- Vantaalla sijaitseva uusi
lennonjohtokeskus parantaa
lennonvarmistuspalveluiden
jatkuvuutta myös mahdollisissa häiriötilanteissa. Uuden
keskuksen väistötilat sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman väestönsuojatiloissa.
Jos varsinaisessa lennonjohtokeskuksessa tapahtuu häiriö, palvelua voidaan tarjota
väistötilasta lähes viipymättä. Viranomaiset ovat käyneet
läpi toimintamallin ja hyväksyneet kaikki tehdyt uudistukset.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT ILKKA JANHUNEN
JA LEHTIKUVA

Puolustusministeri:
Huoltovarmuus huomioitava
lennonjohdon siirtohankkeessa
PUOLUSTUSMINISTERI Jussi Niinistö muistuttaa, että mikäli Finavian suunnitelmat
lennonjohdon keskittämisestä etenevät, hankkeen valmistelussa tulee huomioida
myös Suomen huoltovarmuuskysymykset.
Tämänhetkisessä tilanteessa Niinistö ei kuitenkaan näe
ongelmaa.
- Lennonvarmistusta koskevien muutosten hyväksynnästä vastaava viranomainen,
Liikenteen turvallisuusvirasto
Trafi arvioi, ettei muutoksella ole merkittäviä vaikutuksia
aluelennonjohdon toimintavarmuuteen eikä huoltovarmuuteen. Sama näkemys on

Tampereen aluelennojohdon toimitilat ovat Finavian
mukaan myynnissä tilojen
vajaakäytön vuoksi.

Finavia
suunnittelee
siirtävänsä
kaikki Suomen
aluelennonjohtopalvelujen
toiminnot
Tampereen
Aitovuoresta
Helsinki-Vantaan lentokentälle.

Jussi Niinistö
tullut esiin myös muilta tahoilta.
- Suomen sotilasilmailuun
aluelennonjohdon mahdollisilla muutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta, Niinistö toteaa.

Finavia Oyj
FINAVIA on Suomen valtion
omistama julkinen osakeyhtiö, jonka erityiset tehtävät
on määrätty sen yhtiöjärjestyksessä. Käytännössä Finavia vastaa Suomen lentokenttätoiminnasta sekä huolehtii
kaikista lennonjohtotehtävistä koskien yksityisilmailua, kaupallista ilmailua sekä
valtiollista ja sotilaallista ilmailua.

litukselle puheenjohtajan.
Hallituksen yleisenä tehtävänä on johtaa Finaviaa samalla edistäen huolellisesti yhtiön etua. Yhtiökokouksessa
31.5.2016 Finavian hallitukseen nimettiin Harri Sailas
(puheenjohtaja), Stefan Wentjärvi, Nina Kiviranta, Erkka Valkila, Katja Keitaanniemi, Jarmo
Kilpelä ja henkilöstöä edustavana Carita Pylkäs.

FINAVIAN omistajaohjauksesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö, joka käyttää
omistajaohjaustaan yhtiökokouksissa. Ministeriön omistajaohjaustoimivaltaa kuitenkin rajoittaa laki valtion
yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta. Päätöksiin, jotka tarkoittaisivat esimerkiksi
luopumista valtion enemmistövallasta yhtiössä tai lisäisivät merkittävästi ulkopuolista
omistusta, tarvitaan eduskunnan suostumus.

HALLITUKSEN alaisuudessa
asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa Finavian 10 jäsenen johtoryhmä, johon kuuluu toimitusjohtaja
Kari Savolainen.

FINAVIAN ylin päättävä toimielin on yhtiökokous, joka
valitsee seitsemän jäsentä Finavian hallitukseen sekä hal-

YHTIÖN tilikauden liikevaihto on viime vuosina ollut noin
350 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2015 liikevaihto
oli 353 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 40,7 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2015
yhteensä 2317 henkilöä. Suurin osa suomalaisista lennonjohtajista työskentelee Finavian palveluksessa.

Suomen lennonjohto

Onko lentäminen
jatkossa enää
turvallista?

LENNONJOHTOTEHTÄVÄT
pitävät sisällään kaikki ne erilaiset tehtävät ja palvelut, jotka varmistavat ilmaliikenteen
sujumisen asianmukaisesti ja
turvallisesti. Suomessa lennonjohto jakautuu kolmeen
osa-alueeseen.
LÄHILENNONJOHTO vastaa
paikallisesti lentokentän ja
sen läheisen alueen ilmaliikenteestä. Suuremmilla lentokentillä toimii erillinen lähestymislennonjohto, joka
huolehtii saapuvien ja läh-

tevien lentokoneiden reitityksestä. Aluelennonjohto vastaa Suomen ilmatilassa
lentoliikenteen koordinoinnista mukaan lukien ylilennot.
LENNONJOHTAJAT Suomessa vastaavat kaikesta lentoliikenteen sujuvuudesta,
turvallisuudesta ja luotettavuudesta. Suomessa työskentelee tällä hetkellä noin 300
lennonjohtajaa. Käytännössä kaikki ovat Finavian palveluksessa.
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Suomalaismedian inhokit

Trump&
Re a g a n

Yhdysvaltain presidentiksi mielivä liikemies Donald
Trump on suututtanut edesmenneen presidentti Ronald
Reaganin lähipiirin lainaamalla vaalikampanjassaan tämän sloganeita. Trumpilla ja Reaganilla on kuitenkin
monta yhteistä tekijää.
KULUNEEN esivaalikevään aikana useat presidentti Ronald Reaganin aikaiset työtoverit kuten George
Schultz ja Pat Buchanan
sekä perheenjäsenet, kuten
poikansa Michael Reagan,
ovat aiheellisesti olleet loukkaantuneita siitä, kuinka republikaanien esivaaliehdokas
Donald Trump yrittää verrata itseään Reaganiin ja on
ominut useita Reaganin vaalilauseita oman kampanjansa tueksi.
Myös presidentti George
W. Bushin aikainen republikaanien sisäpiiri on avoimesti antamassa tukeaan mieluummin demokraattien
Hillary Clintonille. Siinä ei
ole mitään kummallista, sillä Clinton äänesti senaattorikaudellaan innokkaasti neokonservatiivisen George W.
Bushin ulkopoliittisten ratkaisujen puolesta.
Trumpin kampanjassa 2016
ja Reaganin kampanjassa
1980 on kuitenkin yksi selkeästi yhteinen piirre: Suomen
valtamedian suhtautuminen
niihin. Vuonna 1980 Suomen
mediassa Reagan esitettiin
1950-luvun lännenfilmien näyttelijänä, joka aloittaisi ydinsodan viimeistään virkakautensa toisena päivänä.
Konservatiivisesta ehdokkaasta ei haluttu muuta tietääkään, saati sitten kertoa
kansalle.

Yhdysvaltain historian
suosituin kuvernööri
Suomalaisille ei kerrottu,
että Reagan oli Yhdysvaltain
historian suosituin ja - taloudellisilla mittareilla - menestynein kuvernööri. Kun Reagan luopui kahdeksan vuotta
kestäneestä Kalifornian osavaltion kuvernöörin virastaan
tammikuussa 1975, hänen ansionsa tunnustettiin Yhdysvalloissa yli puoluerajojen.
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Los Angeles Timesin pääkirjoitus kiitteli, kuinka Reagan on kuluneen kahdeksan
vuoden aikana todistanut olevansa käytännöllinen poliitikko, joka saa aikaan enemmän kuin puhuu. Reaganin
kirjoitettiin olevan kyvykäs
hallinnollinen johtaja sekä
kansallisen tason aatteellinen
johtaja oikeistolaisille konservatiiveille.
Reaganin kaudella osavaltion hallinnon työntekijöiden
määrä nousi suhteellisesti vähemmän kuin mitä oli osavaltion väestönkasvu. Tämä
oli ennennäkemätöntä. Baltimore Sun -lehden pääkirjoitus analysoi, että Reaganin hallinto oli Yhdysvaltain
historian ensimmäinen minkään osavaltion hallinto, joka
vähensi byrokratian määrää.
Reaganin talouspoliittisena
neuvonantajana toimi professori Milton Friedman Chicagon Yliopistosta. Friedman
sai vuonna 1976 taloustieteen
Nobelin, minkä yhtenä perusteena oli Kalifornian osavaltion taloudellinen menestys.

Kunnostautui
ympäristönsuojelina
Suomessa ei myöskään kerrottu, että kuvernöörivuosinaan Reagan kunnostautui
erityisesti ympäristönsuojelussa. Hän ajoi jo 1970 läpi
Kaliforniassa luonnonsuojeluohjelman uhanalaisten
eläinlajien suojelemiseksi. Lisäksi Reagan esti Eel Riverin
vesivoimalan ja padon rakentamisen, paitsi kalakantojen säästämiseksi, myös siksi
että se olisi vienyt Yuki-intiaaneilta asumisreservaatit ja
hautausmaat.
Reagan perusteli liike-elämälle ja veronmaksajille epäsuotuisaa päätöstään muistuttamalla, että ”olemme
rikkoneet jo liikaakin sopimuksia intiaanien kans-

sa” (Oklahoman osavaltio
luvattiin vuonna 1890 solmitulla sopimuksella jättää intiaaneille, mutta sopimus kumottiin 1906). Reagan
myös perusti Kaliforniaan
Ecology Corps -järjestön,
joka järjesti nuorille ympäristöalan koulutusta mm. leiritoiminnan avulla. Järjestö on
sittemmin levinnyt useimpiin
osavaltioihin.

Reaganilaisen
talouspolitiikan
kehittäjät
Vuoden 1980 Yhdysvaltain
presidentinvaalien aikana vasemmistolaiset ja keskustalaiset poliitikkomme kauhistelivat Yleisradion tuella
reaganilaista talouspolitiikkaa, ilman ymmärrystä mitä
se edes tarkoitti. Reaganismista (engl. Reaganomics) ei
selitetty muuta kuin sen olevan ”kylmää” tai ”kovaa” tai
”oikeistolaista”.
Todellisuudessa Reagan
suunnitteli lähipiiriinsä kuuluneiden taloustieteilijöiden kanssa yksityiskohtaisesti, kuinka Yhdysvaltojen
talous saadaan ripeään nousuun. Nousu ei jäänyt vain
teoriaksi, vaan 1970-luvun lopun Yhdysvaltain vaatimaton
1 prosentin talouskasvu oli
1980-luvulla Reaganin aikana
4 %. Tämä talouskasvu saavutti jokaisen amerikkalaisen
sekä lisääntyneinä työmahdollisuuksina, että nettotulojen lisäyksenä.
Vuonna 1974 taloustieteilijä Arthur Laffer ja presidentti Gerald Fordin hallinnossa työskennellyt Dick
Cheney kehittivät teorian verotuksen käännetyn U-kirjaimen muotoisesta käyrästä eli
siitä, kuinka korkeampi veroaste vähentää valtion saamia
verotuloja tietystä pisteestä lähtien. Teoria sai nimen
Lafferin käyrä. Se on keskei-
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Olisiko Donald
Trump sittenkin Suomessa
saamaansa
mainetta parempi poliitikko tai jopa
presidentti?

nen taloustieteen ja veropolitiikan teoria, jota demareiden ”talouspoliitikko” Sanna
Marin ei tuntenut A-studion keskustelussa vielä viime
tammikuussakaan. Reagan
todisti Lafferin käyrän toimivan käytännössä, ja hänen
veronalennuksensa lisäsivät
valtion verotuloja.
Buffalolainen edustajainhuoneen jäsen Jack Kemp
ja Delawaren senaattori William Roth ehdottivat kongressille 30 prosentin veroleikkauksia vuonna 1978.
Konservatiivit kummastakin
puolueesta omaksuivat idean
välittömästi, ja se sai nimen
Kemp-Roth-laki.

Salaa valmistautunut
entti
presidentti
Liberaalit
lit demokraatit ja
ti Jimpresidentti
er inhosimy Carter
ta. Carter
vat ajatusta.
iehdovastasi lakiehdoaluamaltukseen haluamaloin jyrla päinvastoin
otuksen
kentää verotuksen
ta. Carter
progressiota.
varoitti, ettää verojen
ja julkisten menokset aihejen leikkaukset
amaatuttaisivat dramaatmyyttä.
tista työttömyyttä.
laisen
Vasemmistolaisen
paganpelottelupropaganoudatdan oppeja noudataattien
taen demokraattien
orge
senaattori George
imitti veMcGovern nimitti
roleikkauksia rasismiksi.
ahden
Seuraavien kahden

Poliittiset vastustajat ja kolumnistit
panettelivat
Reagania
ex-näyttelijäksi.
vuoden aikana 15 osavaltiota teki Kemp-Roth-malliset
leikkaukset, joiden ansiosta osavaltioiden talouskasvu
vauhdittui, päinvastoin kuin
Carter pelotteli. Tästä ei kuitenkaan suomalaisille hiiskuttu Yleisradiossa. Presidentiksi tultuaan Reagan sai
läpi vastaavat veroleikkaukset myös liittovaltion veroihin eli korkein marginaali
aski 70 prosentista viiteenlaski
kymmeneen ja alimmat 14

Trumpin
kampanjassa 2016
ja Reaganin
kampanjassa 1980
on yksi selkeästi
yhteinen piirre:
Suomen valtamedian nihkeä
suhtautuminen.

Reagan oli Yhdysvaltain historian suosituin ja - taloudellisilla mittareilla - menestynein kuvernööri.

prosentista yhteentoista.
Reagan oivalsi Kemp-Rothverouudistuksen edut, toisin
kuin muut potentiaaliset presidenttiehdokkaat. Niinpä republikaanien - ja sillä hetkellä myös maailman - johtavat
talousasiantuntijat tapasivat
Reaganin heinäkuussa 1978
George Shultzin kotona Kaliforniassa. Mukana olivat presidentti Fordin aikaiset talouspoliittiset neuvonantajat:
Alan Greenspan (tuleva keskuspankin pääjohtaja), Milton Friedman ja William Simon (valtiovarainministeri
1974-77) sekä tietysti isäntä Shultz (Richard Nixonin
valtiovarainministeri 197274) ja Martin Anderson
(Yhdysvaltain historian nuo-

rin taloustieteen professori).
Tuon illallisen aikana hahmoteltiin 80-luvun ulkopolitiikka ja talouspolitiikka.
Kyseisen aivoriihen säännölliset tapaamiset alkoivat siis yli kaksi vuotta ennen vaaleja ja Reagan oli yksi
historian parhaimmin valmistautuneista presidenteistä. Lehdistö ja poliittiset vastustajat Yhdysvalloissa eivät
tienneet tämän ryhmän kokoontumisista mitään.

Mustamaalausta
ja pilkkaa
1970-luvulla alkoi Yhdysvalloissa ns. tähtijournalismi,
jolloin toimittajista itsestään

tuli osa tarinaa. He innostuivat Vietnamista ja Watergatesta. Nuo samat, itsensä tähdiksi korottaneet toimittajat
kuvittelivat saavansa Reaganista seuraavan kohteen pilkalleen. Heillä itsellään oli
valmiit mielipiteet poliittisiin
kysymyksiin ja sitten he syyttivät Reagania kun tällä ei ollutkaan samoja mielipiteitä.
Saman kehityksen Suomessa toteaa Jan Vapaavuori
tänä vuonna ilmestyneessä
kirjassaan Puoliholtiton Suomi. Siinä hän muistelee ministeriajoiltaan tuttuja tilanteita, kuinka toimittaja usein
lupasi ruutuaikaa, jos Vapaavuori edustaisi toimittajan
toivomaa kantaa tai olisi luvannut lausua toimittajan syöttämät sanat oikeassa järjestyksessä.
Poliittiset vastustajat
ja kolumnistit panettelivat Reagania ex-näyttelijäksi. Washington
Post -lehden kolumnisti Richard Harwood kirjoitti Reagan olevan sekä liian
tuntematon että liian
tyhmä presidentiksi.
The New Yorker lehdessä kuuluisa kolumnisti Elisabeth
Drew kirjoitti Reaganin valinnan republikaanien ehdokkaaksi takaavan
voiton demokraateille.
Lehtien liberaalit
toimittajat kyselivät aina tilaisuuden tullen Rea-

ganilta, mitä kirjoja tämä on
lukenut. Vastaus oli yleensä jonkun ex-näyttelijäkollegan muistelmat (kuten Sammy Davis Juniorin kirja Yes
I can). Tätä liberaalitoimittajat sitten pilkkasivat kykyjensä mukaan. Lehtien lukijat
sen sijaan arvostivat Reaganin vastauksia.

Reagan lopetti
kylmän sodan
Vuodesta 1977 lähtien Reagan valmistautui presidentiksi. Yksityishenkilönä hän teki
useita ulkomaanmatkoja tavaten Länsi-Euroopan valtionpäämiehiä. Loppuvuodesta 1978 hän kävi Berliinissä ja
samalla myös Itä-Berliinissä.
DDR:n salainen poliisi Stasi teki 45 minuutin pituisesta vierailusta 8-sivuisen raportin. Reaganille kerrottiin,
kuinka Itä-Berliinistä pakenevia on ammuttu ja ruumiit
jätetty lojumaan varoituksena. Reagan lupasi silloisille läsnäolijoille vapauttavansa nuo sosialismin orjuudessa
asuvat saksalaiset jonain päivänä.
Kun hän maanantaina
14.7.1980 lensi Los Angelesista republikaanien puoluekokoukseen Detroitiin, poliittinen sparraaja Stuart
Spencer kysyi koneessa, miksi Reagan haluaa todella tulla presidentiksi. Hetkeäkään
miettimättä Reagan vastasi:
“Koska haluan lopettaa kylmän sodan”. Sen hän presidenttikaudellaan teki - ja
vapautti lupauksensa mukaisesti myös Itä-Euroopan kansat kommunismista.

Suomen media
Trumpin kimpussa

näyttävästi, kuinka Donald
Trump tulisi liian hyvin toimeen Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Moraalisuuden puuskassa
kannattaisi muistaa Neuvostoliiton arvostetun ulkoministerin Andrei Gromykon
rauhantahtoiset ja kaukonäköiset sanat Reaganille Valkoisessa talossa 28.9.1984:
“Niiden kansojen, joiden
miespuoliset kansalaiset pukevat solmion kaulaan mennessään sinfoniakonserttiin,
tulee pitää yhtä, jotta maailma tai edes Eurooppa pysyy
sivistyneenä paikkana”.
Eikö Suomenkin etu olisi nimenomaan Yhdysvaltojen ja
Venäjän suhteiden paraneminen? Siksi luulisi olevan positiivista, jos Trump näkee ihmiskunnan suurimmat uhat
aivan muualla kuin Venäjän
toiminnassa.
Suomalaisen median toimintaa kuvaa hyvin Helsingin Sanomissa (24.5.2016)
julkaistu meppiraati, joka otsikoitiin: ”Ajatus Trumpista
USA:n presidenttinä huolestuttaa europarlamentaarikkoja”. Raadissa haastatelluista
vain Petri Sarvamaa (kok.)
ja Jussi Halla-Aho (ps.) uskalsivat antaa ”väärän vastauksen” ja arvioida, että
Trump ei pelota.
Samalla tavalla peloteltiin
aikanaan Reaganista. Historian valossa herääkin kysymys:
voisiko myös Donald Trump
olla Suomessa saamaansa
mainetta parempi poliitikko
tai jopa presidentti?
Kirjoittaja on kansainvälisiin
luonnonvarakysymyksiin erikoistunut artikkelitoimittaja.
QTEKSTI MATTI HUKARI
KUVAT LEHTIKUVA

Helsingin Sanomissa (19.12.2015) uutisoitiin
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