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Periaatteista
”ON usein helpompi taistella periaatteiden puolesta kuin elää niiden mukaan”,
tuumi A. Stevenson, ja hyvin tuumikin.
ONKO sinulla periaatteita?
ISOJA, pieniä tai keskikokoisia periaatteita? Kotitöihin, yhteiskuntaan tai
johonkin muuhun liittyviä? Kenties lasten kasvatukseen tai töiden tekemiseen liittyviä periaatteita? Useimmilla on.
KOTIIN liittyviä periaatteita on helppo listata: roskat viedään, koti pidetään
siistinä ja työtaakkaa jaetaan. Lasten ei anneta viettää liikaa aikaa kännykän ääressä. Koulupäivinä mennään hyvissä ajoin nukkumaan. Samaten politiikassa viljellään runsaasti periaatteita: heikompiosaisista pidetään huolta. Ketään ei jätetä. Koulukiusaamiseen on nollatoleranssi. Ja niin edelleen.
Mutta periaate on eri asia kuin sen toteuttaminen käytännössä.
TUPAKOIVAN ihmisen on helppo todeta tapansa haitalliseksi ja tehdä päätös lopettamisesta. Samoin liikakiloja kerryttäneen on helppoa luvata syödä
vähemmän ja liikkua enemmän. Mutta jokainen näitä yrittänyt tietää, kuinka
pirullisen vaikeaa itselle tehdyn lupauksen pitäminen voi olla.
PERIAATTEEN lausuminen on eri asia kuin periaatteen toteuttaminen. Ja
vastaavasti lakien säätäminen on helpompaa kuin niiden toteuttaminen.
ON vaivatonta uskotella itselleen puolustavansa demokratiaa, sananvapautta ja länsimaista yhteiskuntajärjestelmää. Mutta kun näitä yhteiskuntamme
ydinarvoja rampautetaan, tuntuu paljon vaikeammalta käydä toimeen. Kun
vastus on massiivinen, on helpompaa olla tekemättä mitään.
ON kysyttävä:
Jos ei toimi periaatteensa mukaisesti, niin onko periaatetta itse asiassa olemassakaan?
Jos kannattaa asiaa, muttei toimi asian edistämiseksi, niin voiko tällöin
väittää olevansa asian kannattaja?
MIKSI periaatteiden mukainen toiminta on niin vaikeaa?
SE on vaikeaa, koska lupausten ja periaatteiden toteuttamisesta on maksettava hinta. Hinta voi tarkoittaa rahaa, aikaa, vaivaa tai epämukavuutta. Joskus
hinta voi olla kova. Hinta ei lankea maksuun sillä hetkellä kun lupaa toimia.
Vaan sillä hetkellä, kun lupauksesta olisi pidettävä kiinni.
ELLEI toimi periaatteidensa mukaisesti, niin periaate lakkaa olemasta. Periaatteesta tulee toive.
TOIVETTA kutsutaan myös haaveeksi. ”Haaveilen laihtumisesta. Haaveilen
tupakoinnin lopettamisesta. Haaveilen demokratiasta ja sananvapaudesta”.
HAAVE ei kuulosta likimainkaan yhtä vakuuttavalta kuin periaate.

+++
TOISINAAN kohtaa heitä, jotka tietävät olevansa kykenemättömiä toteuttamaan omia periaatteitaan, mutta sitäkin sinnikkäämmin vaativat muita
toteuttamaan omia toiveitaan. Erinomainen esimerkki on Japaniin perheinensä lentänyt vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto, jolla riittää kyllä pokkaa
vaatia muita lopettamaan fossiilisten polttoaineiden käyttö.
MITÄ idealistisempi henkilö, sen korkealentoisemmat (sic.) periaatteet.
Ja mitä neuroottisempi henkilö, sen innokkaammin on vaatimassa lisää sääntelyä.
JOS omien lupausten pitäminen on vaikeaa, niin vielä vaikeampaa on pitää
kiinni lupauksista ja säännöistä, jotka muut ovat puolestasi tehneet. Ja jos ei
koe kiihtyvää sääntöjen pakkosyöttöä itselleen hyödylliseksi, niin kannattaisiko kenties avata suunsa?
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Perussuomalaiset eivät hyväksy
sopeutumisrahan korotuksia:

Kansanedustaja
viivalle palkans
Väännetään se nyt vielä rautalangasta: perussuomalaiset ovat vaatineet jo vuosia, että kansanedustajille maksettava sopeutumiseläke
lopetetaan. Kansanedustajille ei pitäisi perussuomalaisten mielestä myöskään puuhata sopeutumisrahan korotuksia.
PERUSSUOMALAISET ovat tyytyväisiä, että kansanedustajille maksettava sopeutumiseläke on tulossa
tiensä päähän. Sen sijaan perussuomalaiset eivät hyväksyä mallia, jossa
kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamisen korvikkeeksi korotetaan kansanedustajien sopeutumisrahaa.
Eduskunnassa aiheesta väännettiin kättä oikein kunnolla ja heitettiin ilmaan jopa väitteitä, joiden
mukaan perussuomalaiset eivät olisi
poistamassa sopeutumiseläkettä.

Median paine
herätti muut
Perussuomalaiset ovat jo pitkään
halunneet poistaa kansanedustajien
sopeutumiseläkejärjestelmän, joka
on taannut entisille kansanedustajille ruhtinaalliset tulotasot aina
vanhuuseläkeikään saakka.
- Toivon hartaasti, että saamme
vihdoin maaliin sopeutumiseläkkeen lopettamispäätöksen. Se on
oikeus ja kohtuus. 27.4.2016 tässä
salissa käsiteltiin tekemääni lakialoitetta, jossa esitettiin sopeutumiseläkkeen poistoa. Vain kuusi henkilöä, kaikki perussuomalaisia, puhui
täällä sopeutumiseläkkeen poiston
puolesta. Onko median paine saanut
nyt kaikki heräämään? perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto

kysyi eduskunnan kyselytunnilla.

Aktiivimallin
tulee koskea myös
kansanedustajia
Muiden eduskuntaryhmien tekemässä lakialoitteessa on suurimpana ongelmana se, että siinä kansanedustajien sopeutumisrahaa ei olla
tuomassa aidosti ja kaikissa tilanteissa samalle viivalle tavallisen palkansaajan kanssa.
Perussuomalaisten mielestä nyt
esitetty malli on epäoikeudenmukainen niitä kansalaisia kohtaan,
jotka ovat joutuneet työttöminä aktiivimallin leikkurin kohteiksi. Samaan leikkuriin pitäisi laittaa myös
työttömäksi jäävä kansanedustaja.
- Suurin epäkohta, mikä tässä on,
on se, että te halusitte tämän esityksen kautta myös lisätä ja koplata itsellenne 260 euroa lisää rahaa
kuukaudessa. Tässä korotetaan kansanedustajien sopeutumisrahaa samaan aikaan, kun se dinosauruspykälä nyt poistetaan, kansanedustaja
Mika Niikko arvosteli mallin kannattajia.

Lakiesityksessä
monia ongelmia
Ongelmallista aloitteessa on sekin,
että perussuomalaisille tarjottiin

Laura Huhtasaari ihmetteli,
miten voi olla
mahdollista,
että eduskunnan vasen siipi
on sopeutumisrahan korottamisen kannalla.

Kansanedustajat
aktiivimallin piiriin

tajat samalle
ansaajien kanssa
valmiiksi viilattua sopimusta, johon
ei saanut tehdä eikä esittää mitään
muutoksia siitä huolimatta, että aloitteeseen sisältyy monia muitakin ongelmia sopeutumisrahan korottamisen lisäksi.
- Esimerkiksi se, että ensimmäisen
vuoden jälkeen olisi oikeutettu sopeutumisrahaan. Tämähän on ihan
kuin räätälöity joitakin edustajia varten, jotka ovat täällä vuoden istuneet
tai vähän pidempään. Jos olisi käynyt
niin, että tämä olisi sidottu ansiosidonnaiseen päivärahaan, me olisimme sen hyväksyneet sen tähden, että
se olisi ollut samalla viivalla palkansaajan kanssa. Silloin palkansaaja olisi hyväksynyt myös sen, että kansanedustaja menee työttömyyskortistoon
ja tarvittaessa aktiivitoiminnan piiriin, jos ei töitä löydy, Niikko totesi.

PS: Ei korotuksia
mihinkään etuuksiin
Perussuomalaisten kanta asiaan on
se, ettei kansanedustajille pidä tehdä
mitään korotuksia mihinkään etuuksiin. Kansanedustaja Ville Tavio ihmettelikin, miksi asia, josta kaikki
ovat yhtä mieltä eli itse sopeutumiseläkkeen poistaminen pitää koplata yhteen kansanedustajien etuuksiin
esitettyjen korotusten kanssa.
- Eikö teille kelpaisi, että poistetaan
ainoastaan se sopeutumiseläkejärjestelmä, niin kuin kaikki täällä tahtovat,
ja sitten, kun te tahdotte näitä erilaisia korotuksia omiin etuuksiinne,
miksei niitä voida tuoda vaikka erikseen tänne käsittelyyn? Miksi SDP ei
halua, että kansanedustajat kuuluvat
aktiivimalliin? Miksei vasemmistoliitto halua, että kansanedustajat kuuluvat aktiivimallin piiriin?

”Meille käy
se, että sopeutumiseläke lopetetaan.
Me kannatamme sitä
lämpimästi.
Meille ei käy, että
sopeutumisrahaa
korotetaan.”
Eduskunnan vasen laitakin
korotusten kannalla
Myös kansanedustaja Laura Huhtasaari ihmetteli, miten voi olla mahdollista, että eduskunnan vasen siipi on sopeutumisrahan korottamisen
kannalla. Yksimielinen päätös asiasta
olisi ollut mahdollinen, jos sopeuttamisraha olisi jätetty korottamatta.
- Meille käy se, että sopeutumiseläke lopetetaan. Me kannatamme sitä
lämpimästi. Meille ei käy, että sopeutumisrahaa korotetaan. Tulkaa perussuomalaisten linjoille, ja kun jätämme
sopeutumisrahan korottamatta, niin
me saamme tästä yksimielisen päätöksen.

Esitys suosii edelleen
kansanedustajia
Kansanedustaja Sami Savion mukaan sopeutumisrahan minimin yksipuolinen korotus ilman tavallisia
palkansaajia koskevia erilaisia aktiivisuusehtoja, kuten voimassa oleva aktiivimalli ja valmistelussa oleva

omaehtoisen työnhaun malli, on perussuomalaisten näkökulmasta erittäin epäoikeudenmukainen ottaen
erityisesti huomioon sen, millaista
politiikkaa tavallisia palkansaajia ja
työttömiä kohtaan tällä vaalikaudella
on Sipilän hallituksen toimesta harjoitettu.
- Lisäksi sopeutumisrahaa maksetaan jatkossakin siltä osin kuin se ei
yhdessä työ- tai yrittäjätoimintaan
perustuvien ansiotulojen ja tuloverolaissa tarkoitettujen pääomatulojen
kanssa ylitä kansanedustajan eläkkeen hieman yli 4 000 euron enimmäismäärää.
- Laki mahdollistaa siis edelleen sellaisia tilanteita, joissa entinen kansanedustaja tekee osa-aikaista työtä
ja siitä ansaitsemansa palkan lisäksi hänelle maksetaan laissa säädetty sopeutumisraha ilman normaalia
palkan ja etuuden sovittelua. Myös
yrittäjänä toimiminen on sopeutumisrahakauden aikana mahdollista ja
erityisesti, jos henkilö kerryttää yrityksensä pääomaa nostamatta palkkaa tai osinkoja, Savio ihmetteli.

Muutosesityksiä
seuraa keväällä
Savio uskoikin, että kun lakiesitys
varsin todennäköisesti tulee etenemään lainsäädännöksi asti ensi keväänä, tullevat perussuomalaiset esittämään siihen aikanaan muutosta,
joka säilyttäisi sopeutumisrahan nykytasollaan. Tällöin kokonaisuudesta
muodostuisi jokseenkin oikeudenmukainen ja kansalaisten näkökulmasta
kohtuullinen.
- Kyllä tässä jonkinlainen ulkopuolinen valmistelu, olisipa se sitten tapahtunut palkkiotoimikunnan toi-

mesta tai muuten, olisi voinut olla
tarpeen. Sillä olisi helpommin vältetty nämä erilaiset ristiriidat, ja ehkä
tämä asia on joillakin mennyt hiukan
tunteisiinkin. Ehkä jatkossa voimme
oppia siitä lisää.

Käsittämättömiä
väitteitä
Perussuomalaisia kohtaan esitettiin keskustelussa kovaa kritiikkiä ja
väitettiin jopa, että perussuomalaiset vastustaisivat sopeutumiseläkkeiden poistoa.
Kansanedustaja Toimi Kankaanniemi piti väitettä käsittämättömänä ottaen huomioon, että juuri
perussuomalaiset ovat koko sopeutumiseläkejärjestelmää pyrkineet ajamaan alas aloitteilla ja kysymyksillä
jo vuosien ajan.
- Meidän linjamme tulee näkyviin
valiokunnassa ja sitten täällä, kun ollaan ensimmäisessä käsittelyssä. Uskon, että meillä on silloin pariin pykälään muutosesitykset, joista päästään
äänestämään, ja näemme, miten esimerkiksi vasemmistoliitto niissä äänestää.
- Toivomme, että ne ongelmat, epäkohdat, jotka olemme nostaneet tässä esille, korjataan ja ensimmäisessä
käsittelyssä voimme hyväksyä paremman mallin, jonka voimme toisessa käsittelyssä sitten hyväksyä ja joka
tulee voimaan, jolloin korjataan ne
kohtuuttomuudet eikä toisaalta tehdä
sellaisia päätöksiä, jotka loukkaavat
niitä ihmisiä, joilta olemme tällä kaudella etuuksia leikanneet, Kankaanniemi sanoi.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA
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Eduskunnan EU-uskovaiset närkästyivät
liittovaltionsa puolesta

Tavio latasi suorat
sanat unionin rappiosta
Turkulainen kansanedustaja Ville Tavio pisti eduskunnassa
menemään tujakkaa kritiikkiä EU:sta. Uneliaimmatkin takapenkkiläiset heräsivät, kun Tavio paukautti pöytään vertauksen, jossa EU rinnastettiin Neuvostoliittoon ja Natsi-Saksaan.
PERUSSUOMALAISTEN
kansanedustaja Ville Tavion puhe eduskunnassa herätti närää EU:n puolustajissa. Pyhää lehmää ei noin vain
soimata, ja liittovaltiouskovaiset säntäsivät moittimaan
majesteettirikoksen tehnyttä Taviota.
- Federalistit, Eurooppaa
ihannoivat päättäjät uhkaavat Euroopan kansoja. Federalistit uhkaavat kansallisvaltioita. Federalistit luovat vain
uudenlaista Neuvostoliittoa
EU:sta, ne luovat uudenlaista
natsi-Saksaa. EU:n globalismi
on vain uudenlaista fasismia,

fasismia uudessa muodossa, Tavio pamautti eduskunnassa.
Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa sekä journalismissa on tapana ohittaa
kaikenlainen EU:n kriittinen
arviointi. Niinpä ärhäkkä vertaus herätti kovan älämölön
EU-liittovaltiohankkeeseen
sitoutuneilta kansanedustajilta.

En viitannut
puheessani
holokaustiin
Tavio kertoo, miksi hän pää-

tyi sanavalintaansa.
- Kritisoin eduskunnan
täysistunnossa Euroopan
unionin suuntaa. Kerroin
kannattavani Suomen itsenäisyyttä ja sanoin EU-myönteisten federalistien luovan
uudenlaista Neuvostoliittoa
tai natsi-Saksaa. Puheeni haluttiin ymmärtää tahallaan
väärin. Esimerkiksi pääministeri Juha Sipilä (kesk.) väitti puheeni halventavan holokaustin uhreja.
- Väite on naurettava ja sillä
yritetään siirtää huomio pois
EU:n, Neuvostoliiton ja natsi-Saksan yhtäläisyyksistä.

“Nimellinen sananvapaus, propagandaa,
mustamaalaamista...”
Puheenvuorossani en viitannut holokaustiin. Olen yksi
harvoista nykyisistä kansan-

edustajista, joiden vieraina
on jopa eduskunnassa käynyt
holokaustista selvinneitä.

Mäkelä: Missä ne pääministerin
ylistämät EU:n hyödyt ovat?
EU:n kriisitila jatkuu edelleen.
Euroopan suuret maat eivät
pysty huolehtimaan omistakaan asioistaan. Italia ja Ranska
horjuvat taloudessa ja Britannian lähtö unionista on toteutumassa, kirjoittaa perussuomalaisten kansanedustaja Jani
Mäkelä.
- Suomen valtapuolueiden
poliitikkojen EU-liturgiaa on
koomista kuunnella. Päämi-

nisteri Juha Sipilä (kesk.) sanoi
eduskunnalle, että EU:n hyödyt
ovat ”valtavat”, mutta hyödyistä ei ollut esittää yhtään esimerkkiä.
- Viime aikoina on nähty vapaan maahanmuuton ja avoimien rajojen haittavaikutuksia.
Päättäjät ovat niiltä vaikutuksilta turvassa – kärsijän rooli
jää tavalliselle kansalle, Mäkelä
muistuttaa.

Suora puhe islamista oli liikaa

Uusi Suomi laittoi
Huhtasaaren
kirjoituskieltoon
Kansanedustaja Laura Huhtasaari sai kirjoituskiellon
Uusi Suomi -verkkolehden blogipalveluun.
AJOITUS on hämmästyttävä ottaen huomioon, että Laura Huhtasaari oli aiemmin samana päivänä julkaissut sananvapauden
puutetta kritisoivan kuvan yhdessä muiden perussuomalaisten vaikuttajanaisten kanssa.
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Kirjoituskiellon huomattuaan
Huhtasaari otti Uuden Suomen
päätoimittajaan Markku Huuskoon yhteyttä puhelimitse.
- Hän oli vaivautunut ja sanoi lähettäneensä sähköpostia,
Huhtasaari kuvailee puhelun si-

Mäkelä huomauttaa, että hallitsemattoman ja hallitun maahanmuuton eron Euroopassa
voi nähdä vertaamalla itäisen
ja läntisen Euroopan joulukatuja.
- Lännessä ovat joulukadulla
konepistoolein varustautuneet
poliisit panssariautoissa, kadulla betoniporsaat ja naiset peloissaan. Itä-Euroopassa juhlitaan joulua turvallisesti.

sältöä. Huusko ei puhelimessa eritellyt kiellon syitä, ja puhui
”lyhyestä kirjoituskiellosta”.

Kielto tuli kahden
kuukauden takaisesta
kirjoituksesta
US-toimitus lähetti Huhtasaarelle kaksi sähköpostiviestiä.
Viestit kertoivat, että kyse on
noin kaksi kuukautta sitten julkaistusta islam-kriittisestä kirjoituksesta.
Tekstissä on muun muassa
seuraavat lauseet, jotka eivät
ole keskusteluohjeen mukaisia:
”Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on alistanut sananvapauden islamilaisen vallan alle”
ja ”Euroopan ihmisoikeustuo-

Perussuomalainen 12/2018 • www.perussuomalaiset.fi

- EU:n ansioksi on nähty rikollisuuden torjunta – väitän
toisin. Strasbourgin ampujalla
oli uutistietojen mukaan rikostaustaa kolmessa maassa, Oulun raiskaustapauksen epäilty

mioistuin on islamin hallussa.”
US:n keskusteluohjeessa sanotaan muun muassa, että valheellisen tai perättömän tiedon
levittäminen on kiellettyä.

Mitä blogissa sitten luki?
Huhtasaari otti blogissaan
kantaa islamin varjopuoliin:
Rauhan uskontoa ei saa pilkata tai kritisoida, riippumatta edes
siitä, puhuuko totta vai ei. En
suotta avaa termiä ”rauhan uskonto”, koska kaikki tietävät automaattisesti, mistä uskonnosta
on kyse, koska vain yhdestä uskonnosta käytetään nimitystä
”rauhan uskonto”.
Oikeus on hävitty, vapaus on
viety. Jos joskus oli niin, että

saatiin kiinni Saksassa ja Suomeen on tullut satoja uusia
seurattavia suojelupoliisille.
Tämä kuulostaa rikollisten vapaan liikkuvuuden mahdollistamiselta.

vain islamistisissa maissa islamin pilkka oli kielletty, niin nyt
se on myös täällä. Ei auta, vaikka olisit sanonut rumasti yhdeksän vuotta sitten, kyllä ne kaivetaan esiin, kuten itävaltalaiselle
naiselle kävi. Nainen oli seminaarissaan kertonut profeetta Muhammedin avioituineen Aishan
kanssa tämän ollessa 6-vuotias.
Pari oli perimätiedon mukaan sukupuoliyhteydessä Aishan ollessa 9-vuotias. Eikä siinä vielä kaikki, tämä röyhkeä nainen oli vielä
jatkanut:”Millä nimellä kutsumme sitä, ellei se ole pedofiliaa?”
Tämän päivän katajainen kansa taipuu omaa oikeudentuntoa
loukkaavien määräysten edessä.
Sama kansa istuu hiljaa ja naama peruslukemilla, kun katuku-

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Loppusuora lähestyy
PAIKALLISYHDISTYKSET, piirijärjestöt, naisjärjestö ja
nuorisojärjestö ovat syksyn yleiskokouksissa valinneet ne
joukkueet, joiden johdolla perussuomalaiset lähtevät vaalikevääseen. Huhtikuussa pidetään eduskuntavaalit ja toukokuussa eurovaalit. Näiden vaalien tulos ratkaisee puolueemme poliittisen vaikuttavuuden ja uskottavuuden sekä tietysti
rahoitusaseman neljäksi vuodeksi eteenpäin.
EDUSKUNTAVAALIEN osalta ehdokasasettelu on monessa piirissä saatu valmiiksi tai melkein valmiiksi. Useimmista
muista maista poiketen Suomessa on vaalijärjestelmä, jossa
puolue ei aseta listalla olevia ehdokkaita läpimenojärjestykseen, vaan henkilökohtaiset äänet ratkaisevat.

Kasvavaa sensuuria ja
suuruudenhulluja
visioita
Tavio listaa perusteita, miksi vertasi EU:ta Neuvostoliittoon ja natsi-Saksaan:
- Yhden näkemyksen esittäminen totuutena opetuksessa ja valtio-omisteisessa
mediassa. Nimellinen sananvapaus, todellisuudessa kasvava sensuuri. Tuotetaan propagandaa keksityin termein
kuten ”vihapuhe” tai ”populismi”, jotka todellisuudessa
tarkoittavat lähinnä järjestelmän vastustamista. Pyrkimys
estää ja mustamaalata järjestelmän vastustajat.
- Keskuskomitean harvainvalta, jossa yhdestä maasta
johdetaan järjestelmälle suosiollisten hallitusten vetämiä
vasallivaltioita. Järjestelmän

va, päiväkodit ja koulut täyttyvät
peitetyistä tytöistä ja naisista. Viimeisiä islamofoobeja etsitään, jotta heidän saadaan asetettua kyseenalaiseen valoon,
ehkä jopa tuomittua, jos ovat puhuneet islamista rumia. Vankila
heille, jotka loukkaavat profeetta

suuruudenhulluja visioita ja
laajentumispyrkimyksiä. Sokea usko omaan byrokratiaan ja säätelyyn. Massiiviset
väestönsiirrot. Näennäisesti menestyvä mutta velkarahaan perustuva valtiontalous.
Johtohenkilöitä ei valita vaaleilla, vaan heidät nimitetään
eliitin keskuudesta, Tavio luettelee.

SDP:n puheenjohtaja vaati Tavion
hiljentämistä
Oppositiopuolue SDP:n
puheenjohtaja Antti Rinne vaati täysistunnossa Tavion hiljentämistä ja vei asian
eduskunnan puhemiesneuvoston käsittelyyn vaatien perussuomalaisedustajalle rangaistusta.
- Puhemiesneuvosto käsitteli asian, eikä antanut mi-

Mohammedia.
Me hävisimme tai muutoin vain
alistuimme islamin edessä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
on päättänyt, että profeetta Muhammedin solvaaminen ei kuulu sananvapauden piiriin. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on

nulle minkäänlaisia sanktiota.

Sensuurivaatimuksille
ei perusteita
Kansanedustajien puheoikeus eduskunnassa on
äärimmäisen vahva. Heillä on perustuslain suoma oikeus puhua vapaasti
kaikista keskusteltavana
olevista asioista sekä niiden käsittelystä.
Vastaavia sanakäänteitä on aiemminkin käytetty eduskunnassa.
Demareiden mölinästä
huolimatta Tavio ottaa tapauksen tyynesti.
- Ei suoraa puhetta kannata pelätä, hän kommentoi.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA MATTI MATIKAINEN

alistanut sananvapauden islamilaisen vallan alle. Sinä
olet väärässä ja islam on ”oikeassa”.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on islamin hallussa. Eurooppa on antautunut
islamille.
Kirjoituksen lopussa oli
linkki HS:n uutiseen, joka
käsittelee ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä kieltää profeetta Muhammedin
kutsuminen pedofiiliksi.
Huhtasaari ilmoitti kiellon
jälkeen, ettei hän aio enää
kirjoittaa Uuden Suomen
blogialustalla.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET

VAALIKUUMEEN noustessa tämä asetelma synnyttää täysin ymmärrettävän kiusauksen kampanjoida paitsi muita puolueita myös oman listan muita ehdokkaita vastaan. Riski on
hyvä tiedostaa, jotta sitä pystyy torjumaan. Hyvä yhteishenki ja keskinäinen tuki tekevät kampanjoimisesta mukavampaa, ja siitä hyötyy sekä puolue että jokainen ehdokas, koska
se saa meidät näyttäytymään houkuttelevampana vaihtoehtona myös äänestäjälle.
GALLUP-KANNATUKSEMME on pysynyt hyvin itsepäisesti niissä lukemissa, joihin se oli asettunut ennen Jyväskylän puoluekokousta toissa vuonna. Nykyisillä lukemilla säilyttäisimme suunnilleen nykyisen kansanedustajamäärämme.
Tavoitteen on kuitenkin oltava paljon korkeammalla, ja uskon,
että vaalituloksemme on huomattavasti parempi. Kiihtyvät
hyökkäykset median ja muiden puolueiden suunnalta osoittavat, että sielläkin ymmärretään perussuomalaisten osittain
piilossa oleva kannatuspotentiaali.
KULUNEET puolitoista vuotta ovat tehneet selväksi, että perussuomalaiset ovat selvemmin kuin koskaan vaihtoehto kaikille muille puolueille monissa peruskysymyksissä. Näistä kysymyksistä tärkein on se, kenen etua ja asiaa julkisen vallan
pitää Suomessa puolustaa. Mikä on suomalaisen duunarin,
yrittäjän, eläkeläisen ja opiskelijan rooli omassa maassaan?
Onko hän päähenkilö, vaiko pelkkä maksaja ja hallintoalamainen?
NIILLE linjauksille, joita olemme esittäneet ja jotka erottavat meidät muista puolueista, on paljon laajempaa kannatusta
kuin nykyiset gallup-prosenttimme. Meidän keskeinen haasteemme on ravistella uudelleen hereille ne ihmiset, jotka viime vaalien jälkeen menettivät kokonaan uskonsa äänestämiseen ja jotka eivät tällä hetkellä ilmaise lainkaan kantaansa
kyselyissä. Meidän on myös korostettava kansalaisille, että jos
he äänestävät vaaleissa omien näkemystensä vastaisia puolueita, he saavat omien näkemystensä vastaista politiikkaa.
PERUSSUOMALAISILLA on sekä eduskunta- että eurovaaleissa huolellisesti valmistellut ja johdonmukaiset vaaliohjelmat. Tästä haluan esittää suuret kiitokset poliittisille suunnittelijoillemme, puoluehallitukselle ja palautetta antaneelle
kenttäväellemme. Lisäksi Suomen Perusta -ajatuspajamme
on tuottanut erinomaista tutkimustietoa esimerkiksi erittäin
ajankohtaiseen ulkomaisen työvoiman saatavuusharkintaan
liittyen. Toivon, että ehdokkaat hyödyntävät täysimääräisesti
tätä materiaalia omassa kampanjatyössään. Me olemme tosiasiapuolue, ja tosiasiat ovat meidän puolellamme.
KIITÄN kaikkia perussuomalaisia osoittamastanne ystävyydestä, tuesta ja isänmaallisen aatteen palosta. Toivotan teille
ja perheillenne mitä parhainta joulua ja uutta vuotta. Pyhien
aikana on hyvä ladata akkuja. Tammikuussa pannaan kaikki
peliin!
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Liikkuminen ja asuminen halvemmaksi.
Tuet pois tuulivoimaloilta.

Perussuomalaisilta oikeudenmukainen ympäristö- ja
energiapoliittinen ohjelma:
Perussuomalaisten ympäristö- ja energiapoliittista ohjelmaa on valmisteltu viime keväästä saakka. Perusteellisesti harkittuun ja
kattavaan ohjelmaan on sisällytetty ympäristö- ja energiapolitiikan lisäksi myös luonnonja eläinsuojelu.
KOKONAISVALTAISEN ja
harkitun ympäristöpoliittisen ohjelman lähtökohtana
on se, että ympäristöpolitiikassa on otettava huomioon
kokonaisuus, ympäristönsuojelun ja päästövähennysten
lisäksi myös yhteiskunnan ja
teollisuuden tarpeet ja kilpailukyky.
Tärkeää on, että ei lähdetä
sokean poliittisen moralismin
nimissä heikentämään yhteiskunnan toimintakykyä.
- Myös EU:n sisäisen taakanjaon epäkohdat on korjattava. Perussuomalaiset ovat
jo pitkään suhtautuneet kriittisesti EU:n päästökauppajärjestelmään ja ajaneet sen
tilalle ominaispäästöjärjestelmää, jossa tuotannon eri sektoreille sovitaan tavoiteltavat

päästömäärät, joiden yli menevästä osasta jouduttaisiin
maksamaan päästömaksuja. EU:n ulkopuolisille maille
olemme ehdottaneet hiilitulleja, sanoo perussuomalaisten poliittinen suunnittelija
Sakari Puisto.

Monipuolista
energiantuotantoa
Energiapuolella perussuomalaiset ajavat sähköveron
alennuksia teollisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja
myös kotitalouksille. Omavaraisuus on säilytettävä ja sähköverkot pidettävä omissa
käsissä.
Myös sähkön siirtohinnoittelu, joka varsinkin maaseudulla voi olla hyvinkin

Asuminen ja liik
- tuulivoimalta s

korkea, on pidettävä kohtuullisella tasolla.
- Olemme ydinvoimamyönteinen puolue, sillä ydinvoima on tällä hetkellä välttämätön ilmastoneutraali
sähköntuotantomuoto. Sähkön perustuotannon selkärankana tulee olla ydinvoima ja panostuksia on tehtävä
myös ydinenergia-alan koulutukseen ja tutkimukseen,
kuten muuhunkin energiaalan tutkimus- ja kehitystyöhön Suomessa. Jos uusiutuvan energian tuotantotukia
maksetaan, pitää se tehdä
teknologianeutraalisti, Puisto sanoo.
Nykyisten tuulivoiman syöttötariffien maksatus on keskeytettävä. Turvetuotanto pitää säilyttää, ja turpeen
alasajo johtaisi vain siihen,
että turve korvautuisi puulla.
Kivihiilestä ei kannata luopua
ennenaikaisesti, vaan korvaavien energiamuotojen käyttöönotto on tehtävä järkevässä aikataulussa. Liian kireä
aikataulu johtaisi kustannus-

Perussuomalaisten puoluehallitus:

Autoilijoiden niskat yritetään taittaa,
vaatimukset ovat täysin kohtuuttomia
Raja sille, kuinka paljon autoilijoita voidaan
kurittaa, on ylitetty.
KULJETUSALA työllistää runsaat satatuhatta suomalaista ja
sen liikevaihto on lähes kuusi
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miljardia. Nämä työpaikat ja yritykset on säilytettävä Suomessa. Samalla on varmistettava,

että kauppamme ja teollisuutemme kilpailukykyä ei horjuteta kuljetuskustannusten rajuilla
korotuksilla.
Kaupalle ja teollisuudelle elintärkeä raskas hyötyliikenne
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Polttoaineverotusta ja myös
autoveroa on kevennettävä,
jotta Suomen autokanta uusiutuisi nopeammin. Perussuomalaiset ovat pohtineet
myös polttoaineverotuksen
aluekohtaistamista siten, että
autoilu voisi olla kalliimpaa
pääkaupunkiseudulla kuin

maaseudulla, missä se on
välttämättömyys.
Perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti myös biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen.
- Ylipäätään haluamme
tolkkua kaupunkien autoton
keskusta- ja kaupunkibulevardihankkeisiin. Sähköautot
tulevat yleistymään, mikä on
hyvä asia, mutta pitää muistaa, ettei sähköautojen eikä
niiden energiankaan tuotanto
päästötöntä ole. Emme kannata sähköautojen hankintatukea, mutta arvonlisäverottomuutta voisi harkita, Puisto
pohtii.
Suomen ei kannata lähteä Ruotsin tavoin lähteä perimään erillistä lentoveroa,
koska se voisi heikentää alan
kotimaisten toimijoiden kilpailukykyä. Laiva- tai lentoliikenteen toimet pitää tehdä
osana isompaa kansainvälistä pakettia.
- Laajamittainen väestönsiirto kehitysmaista pohjoiseen ei ole ympäristönsuo-

ei kulje ilman dieseliä. Dieselin kieltävä laki olisi suurta hulluutta.
Väitetään, että vähävaraisille
voitaisiin tuloveronvähennyksillä kompensoida sekä jättisuuret polttoaineveron korotukset että polttomoottoriautojen
vuotuiseen käyttöön liittyvät
huimat veronkorotukset. Tällainen puhe on poliittista epärehellisyyttä.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.)
vaatii suomalaisia tekemään
”enemmän ja nopeammin”.

Idealistisella vaatimuksella on
suomalaiselle raskas hinta. Ensimmäisenä maksumiehiksi joutuvat jälleen autoilijat. ”Enemmän ja nopeammin” tarkoittaisi
jatkuvia korotuksia bensiinin ja
dieselin pumppuhintoihin.
Hallituspuolueiden ohella SDP
ja vihervasemmisto vaativat
myös hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ”enemmän ja nopeammin”. Vaatimukset ovat kohtuuttomia. Suomi on jo tehnyt
oman osuutensa ja paljon ylikin.

Sähköveroa
alas teollisuuden
kilpailukyvyn ja
kotitalouksien
maksukyvyn
säilyttämiseksi.
ten lisäksi siihen, että korvaavien järjestelmien aiheuttamat päästöt nousisivat
kivihiiltäkin korkeammiksi.
Kivihiili pitää huoltovarmuuden nimissä säilyttää varapolttoaineena varmuusvarastoissa tulevaisuudessakin.

Liikenteen
verotukseen järkeä

Ydinvoima on tällä hetkellä
välttämätön ilmastoneutraali
sähköntuotantomuoto.

iikkuminen halvemmaksi
a satojen miljoonien tuet pois
jelunkaan kannalta järkevää,
koska se lisää hiilijalanjälkeä. Sen sijaan pitää panostaa
syntyvyyden vähentämiseen
ja naisten aseman parantamiseen kehitysmaissa, Puisto pohtii.

Suomalaiset
ovat eläinrakasta
kansaa
Suomalaiset ovat hyvin
eläinrakasta kansaa. Meillä
on lemmikkeinä pelkästään
kissoja ja koiria 1,4 miljoonaa
sekä valtava määrä erilaisia
tuotanto- ja harrastuseläimiä,
joiden hyvinvointi ja tarpeettoman kärsimyksen välttäminen on perussuomalaisille

Kotimaisille
alkutuottajille
nykyistä
suurempi korvaus
ruuan
tuottamisesta.

Etäisyydet Suomessa ovat
EU:n pisimmät ja ilmastomme on EU:n kylmin. Tästä huolimatta henkilöautojen osuus
maamme kokonaispäästöistä on ainoastaan noin 11 %. Perussuomalaisten puoluehallitus
vaatii, että Suomi ei tee päästövähennyksiä enempää eikä nopeammin kuin muut EU:n maat.
Suomea lukuun ottamatta
muut EU-maat eivät ole päässeet lähellekään Pariisin sopimuksen tavoitteita. Eurostatin
mukaan Suomi oli EU:n eni-

tärkeä asia. Uusi eläinsuojelulaki astunee voimaan vuoden 2020 alusta. Laki tuo parannusta moniin epäkohtiin,
mutta parantamisen varaa
olisi vieläkin.
- Tuotantoeläinpuolella on
kiinnitettävä huomiota esimerkiksi siihen, että eläimillä on riittävästi juomavettä ja
kivunlievityksestä huolehditaan. Eläinsuojelurikoksista
pitäisi antaa nykyistä kovempia rangaistuksia ja pidempiä eläintenpitokieltoja. Julkisten eläinlääkäripalvelujen
pitää säilyä sote-uudistuksen
jälkeenkin. Pentutehtailua
pitää pystyä valvomaan nykyistä paremmin, sanoo perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja,
kansanedustaja Leena Meri.

Uskonnon varjollakaan eläimille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä. Uusi eläin-

suojelulaki onkin kieltämässä
ns. halal-teurastukset, joissa
eläin teurastetaan ilman tainnuttamista. Myös eläinten
seksuaalinen hyväksikäyttö
muuttuu jatkossa rangaistavaksi teoksi.
Eduskunnan eläinsuojeluryhmän puheenjohtajana toimii perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike”
Elomaa, joka on jo vuosien ajan tehnyt valtavasti työtä eläinten olojen parantamiseksi Suomessa, samoin kuin
itsekin ryhmän jäsenenä toimiva Meri.
Perussuomalaiset on myös
valmistelemassa omaa eläinsuojelupoliittista ohjelmaansa, jollainen puolueelta on aiemmin puuttunut.
- Erittäin tärkeää on huolehtia myös siitä, että kotimaiset alkutuottajat saavat
tuottamastaan ruuasta nykyistä suuremman korvauksen kilpaillessaan ulkomaisten tuottajien kanssa, jotta he
pystyvät paremmin huolehtimaan eläinten hyvinvoin-

Myös luontoa on vaalittava,
mutta samalla pitää huolehtia
siitä, etteivät keskeisimmät
luonnonvarat siirry ulkomaisiin käsiin. Metsiä on voitava käyttää kestävällä tavalla
metsätalouden ja energiantuotannon tarpeisiin. Myös
hiilidioksidia sitova puurakentaminen on tärkeää.
Suomessa on maailman
puhtain ilmanlaatu, joka on
hieno asia. Muillakin mailla on kuitenkin velvollisuus
huolehtia ympäristöstään ja
räjähdysmäisestä väestönkasvustaan, sillä Suomi ei yksinään voi ratkaista koko maailman ongelmia.
- Suomalaiset elävät metsästä, me hengitämme metsää ja

ten ilmastopäästöjä vähentänyt maa vuonna 2017. Suomessa hiilidioksidipäästöt vähenivät
lähes 6 %. Suomen nettopäästöt ovat vähentyneet yli 50 %
vuodesta 1990, kun EU:n keskimääräinen vähenemä on ollut
vain 26 %.
”Enemmän ja nopeammin”
tarkoittaisi lisäksi erityisesti
vanhasta autosta vuosittain perittävän ajoneuvoveron rajua
korotusta. Se tarkoittaisi myös
tietulleilla rahastamista kaupunkien rajoilla ja pysäköinti-

maksujen jatkuvia korotuksia
kaupungeissa.
Liikenneministeriö lopettaisi myös uusien bensiini- ja dieselkäyttöisten henkilöautojen
myynnin Suomessa viimeistään
vuonna 2035. Tämä autokieltolaki on tarkoitus säätää maassa,
jonka teillä liikkuu 2,7 miljoonaa henkilöautoa, joista ainoastaan noin 13 000 on täyssähköautoja tai ladattavia hybridejä.
Ikään kuin tässä ei olisi vielä tarpeeksi, hallitus on jo esittänyt muiden puolueiden tu-

kemana, että Suomi enemmän
kuin tuplaisi biopolttoaineen
osuuden polttoaineessa suhteessa EU-tavoitteeseen. Perussuomalaiset eivät hyväksy
tällaisia esityksiä. Suomeen säädettävä pakkolaki tarkoittaisi
30 % sekoitevelvoitetta vuonna 2030, kun se EU:ssa on 14 %.
Laki nostaisi Suomessa tankattavan dieselin hintaa kesäkaudella 30 senttiä litralta ja talvilaadulla jopa 50 senttiä litralta.
Tällainen ei ole hyväksyttävää.
Autoilijoiden niskat yritetään

Myös tuottajien
hyvinvoinnista
huolehdittava

nista. On tutkittu asia, että
kuluttajatkin ovat valmiita
maksamaan enemmän, jos he
tietävät eläinten saaneen hyvän kohtelun, Meri kertoo.

Suomi ei voi
ratkaista koko
maailman ongelmia

rakastamme luontoa. On hyvin terapeuttista liikkua luonnossa ja olla eläinten kanssa
tekemisissä. Toivon, että Suomi pysyykin sellaisena maana
eikä meitä tule tänne liikaa.
Väestönsiirto kehittyvistä
maista uhkaa luonnon monimuotoisuutta, liika on liikaa,
sanoo Meri.
Eläintensuojelu on nykyään hyvin paljon vapaaehtoisten järjestöjen käsissä, mutta kyllä julkista rahaa pitäisi
riittää sinnekin. Se, miten
kohtelemme eläimiä, kertoo
meistä ihmisinä ja yhteiskuntana hyvin paljon. Yhteiskunnan arvo mitataan sillä, miten
kohtelemme kaikkein heikoimpiamme.
- Eläinten suojelu ei ole ihmisiltä pois. Hyvinvointivaltion pitää huolehtia aivan kaikista. Kyllä meillä on siihen
sydäntä ja varaa, Meri toteaa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

nyt taittaa. Tätä ei voida hyväksyä. Ilmastohysterialle on asetettava rajat. Ilmastohysterialla romutetaan Suomen talous ja
teollisuus sekä tuhotaan kansalaisten vuosikymmenten työn
hedelmät ja tyhjennetään maaseutu.
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUEHALLITUS
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Ilmastonmuutos on vakava uhka koko ihmiskunnalle ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on välttämätöntä, mutta toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on tehtävä
oikeudenmukaisella ja taloudellisesti järkevällä tavalla, painottaa teoreettisen fysiikan
tohtori ja tutkija Tiera Laitinen (ps.).
MYÖSKÄÄN asumisen kustannukset eivät saa kasvaa liian korkeiksi. Esimerkiksi Helsingin Energia käyttää vielä
melko paljon kivihiiltä kaukolämmön ja sähkönkin tuotantoon, mutta joutuu nyt hyvin
nopealla aikataululla tekemään
hätäratkaisuja kivihiilen korvaamiseksi muulla tuotannolla. Uusien voimaloiden hinta
siirtyy yhtiövastikkeisiin ja sitä
kautta asuntojen vuokriin.
- Alun perin kivihiilikielto kuulosti minusta oikeinkin
hyvältä idealta, koska kivihiili on yksi eniten hiilidioksidipäästöjä aiheuttavista aineista maailmassa ja sen käyttö
on pyrittävä jollain aikavälillä lopettamaan. Sähkön ja lämmön tuotanto EU:ssa on kuitenkin päästökaupan alaista
toimintaa, eli jos Suomi hyvin
nopeassa aikataulussa luopuu
kivihiilestä, voi joku muu ostaa päästöoikeudet itselleen ja
ottaa ne käyttöön esimerkiksi
puolalaisessa voimalassa. Siksi
kivihiilikielto Suomessa ei vähentäisi hiilidioksidipäästöjä
EU:n tasolla ollenkaan, pohtii
perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas, teoreettisen fysiikan tohtori ja tutkija Tiera
Laitinen Ilmatieteen laitokselta.

Mielikuvapolitiikalla
ei ole todellisia
vaikutuksia
Jos ilmastonmuutosta yritetään hillitä tekemällä muutoksia päästökauppajärjestelmän alaiseen toimintaan, siinä
vain sotkeudutaan markkinoi-

den toimintaan eikä vähennyksiä saada aikaan siellä, missä ne
olisivat edullisimpia. Tällainen
ilmastopolitiikka onkin enemmän mielikuvapolitiikkaa, joka
näyttää ja kuulostaa hyvältä,
mutta jolla ei ole todellisia vaikutuksia ilmastonmuutokseen.
- Todella vaikuttavaa politiikkaa EU:n sisällä olisi päästöoikeuksien vähentäminen. Mutta jos päästöoikeuksien hinta
nousee kovin korkeaksi, heikentää se teollisuuden kilpailukykyä ja aiheuttaa hiilivuotoa siten, että tuotanto siirtyy
sellaisiin maihin, jotka eivät
ole päästökaupan piirissä. Sen
vuoksi, kuten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ehdottanut, pitäisi laittaa hiiliveroa tai
tullia sellaisille maille, jotka eivät ole päästökauppajärjestelmässä mukana, Laitinen toteaa.

Keskinäinen
taakanjako
ongelmallista
EU:n ilmastopolitiikassa on
ongelmallista maiden keskinäinen taakanjako. Esimerkiksi Suomelle, joka on yksi eniten päästöjään jo vähentäneistä
maista, on asetettu 39 prosentin vähennystavoite päästökaupan ulkopuoliselle sektorille.
Se on varsin kova tavoite.
- On ongelmallista, jos ne
maat, jotka ovat eniten onnistuneet vähentämään hiilidioksidipäästöjään, palkitaan
entistä kovemmilla vähennystavoitteilla tulevaisuudessakin, kun taas eniten saastuttavat maat pääsevät vähemmällä.
Pitkällä tähtäimellä päästöta-

Eniten päästöjä
vähentäneitä maita
kuritetaan entisestään.
voitteiden pitäisi perustua väkilukuun, se olisi tasapuolisempaa, Laitinen sanoo.

Väestönkasvu on
kaikkien ympäristöongelmien äiti
Ilmastonmuutoksen suurin
syy viimeisten sadan vuoden
aikana on ihmisen aiheuttamat
kasvihuonekaasupäästöt, erityisesti hiilidioksidi ja metaani. Voisi kuitenkin sanoa, että
niin ilmastonmuutoksen kuin
kaikkien muidenkin ympäristöongelmien äiti on maapallon
väestönkasvu. Mitä enemmän
meitä on, sitä enemmän kulutamme ja tarvitsemme energiaa.
- Esimerkiksi paljon haukuttu Kiina on tehnyt itse asiassa kaikkien aikojen suurimman ilmastoteon yhden lapsen
politiikallaan, jolla he saivat
oman väestönkasvunsa taitettua. Myös muualla maailmassa
tulisi pyrkiä hitaaseen ja hallittuun väestönkasvun pienemiseen. Liian nopeat toimet aiheuttaisivat teollisuusmaissa
ongelmia huoltosuhteeseen ja
eläkejärjestelmään. Teollisuusmaissa ei oikeastaan tarvita
enää erityisiä toimia väestönkasvua vastaan, koska syntyvyys on laskenut riittävän pieneksi itsestään, kunhan vain ei
pidettäisi väestönkasvua yllä

PS lähtee yhteisistä ilmastoneuvotteluista:

”Tavoitteet ovat utopistisia”
PÄÄMINISTERI Juha Sipilän
(kesk.) kokoon kutsuma ja ministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.)
vetämä eduskuntapuolueiden
yhteinen ilmastotyöryhmä lähti perussuomalaisten mukaan
heti väärään suuntaan.
Työryhmän tavoitteena piti
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olla esittää keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Niiden sijaan puolueet kehittävät
yhä kovempia tavoitteita ilman
konkreettisia askelmerkkejä tai
minkäänlaisia politiikan hintalappuja.
Perussuomalaisten keskeinen

vaatimus on ollut EU:n päästötaakanjaon uusiminen. Nykyisellä nurinkurisella taakanjaolla
EU:n kokonaispäästöt vain lisääntyvät, toteaa perussuomalainen ilmastotyöryhmän jäsen,
poliittinen suunnittelija Riikka Purra.
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”Suomen
osuus maailman
hiilidioksidipäästöistä on noin
1,5 promillen
luokkaa.”
liian runsaalla maahanmuutolla., Laitinen kertoo.

Suomen osuus
päästöistä vain
1,5 promillea
Päästökaupan ulkopuolelle
EU:ssa jää esimerkiksi maa- ja
metsätalous. Maatalouden alalla päästöjä voidaan vähentää
esimerkiksi huolehtimalla siitä,
että metsät kasvavat ja kehittämällä sellaisia viljelysmenetelmiä, jotka sitovat hiilidioksidia
maaperään. Esimerkiksi Saharan metsittäminen olisi oikein
hyvä keino ilmastonmuutoksen
torjumiseksi.
- Suomen osuus maailman
hiilidioksidipäästöistä on noin
1,5 promillen luokkaa, ja sen
verran suunnilleen voi Suomi
yksinään ilmastonmuutokseen
vaikuttaa. Ilmastonmuutoksen
hillitseminen on kuitenkin vähän sama asia kuin verotus, eli
kaikkien täytyy siihen osallistua, tai muuten kukaan ei osal– Suomelle liian kunnianhimoiset mutta globaalisti ajateltuna tehottomat tavoitteet
johtavat toteutuessaan viimeisenkin suomalaisen teollisuuden ulosliputukseen. Seurauksena on lisää työttömyyttä, lisää
kiinalaista tuotantoa ja lisää
päästöjä. Tämä ei ole ilmastoystävällistä eikä tämä ole Suomen
edun mukaista. Samaan aikaan
Kiinaa kohdellaan ilmastopolitiikassa kehitysmaana – maata,
jonka kansantalous on maail-

Tiera Laitinen
listu. Suomessa arvokkainta
on päästöttömien energiamuotojen kehitys- ja tutkimustyö,
jota kautta voi samalla syntyä
kannattavaa vientiteollisuuttakin, Laitinen pohtii.

Liha ei aina
ole paha
Yksittäisten ihmisten keinot vaikuttaa ilmastonmuutokseen ovat melko rajalliset, mutta omilla valinnoillaan
voi omaan hiilijalanjälkeensä vaikuttaa. Kasvissyöjät ovat
käyttäneet ilmastonmuutoskeskustelua vähän keppihevosenaankin luomalla mielikuvaa, että lihansyönti on aina
paha ja kasvissyönti aina hyvä
man suurin, Purra selittää.
Purra kysyy, mahtaako ilmastotyöryhmä uskaltaa kertoa
vaateensa posketonta hintalappua veronmaksajille.
– Mikäli kustannukset kompensoidaan ylimääräisellä tukipaketilla, mistä ihmeestä nämä
sadat miljoonat otetaan? Puolueet ovat innokkaasti esittämässä suomalaisille kalliiksi käyviä
kauniilta kuulostavia toimenpiteitä, joilla ei ole vaikutusta
edes EU:n päästöjen vähentä-

Suomessa on
maailman puhtain
ilmanlaatu.

”Itse ongelma
ei kuitenkaan maton
alle lakaisemalla
poistu, vaan tilanne
tulee käymään yhä
pahemmaksi.”

Ilpo Forsman varoittaa
tuulivoiman terveysvaikutuksista.

Tuulivoimaloiden ongelmat lakaistaan maton alle:

”Ihmiset yritetään uuvuttaa hiljaisiksi”
ilmastonmuutoksen kannalta. Todellisuudessa asia ei
kuitenkaan ole aivan noin yksioikoinen.
- Naudanlihan tuotanto aiheuttaa eniten metaanipäästöjä, se on selvää, mutta esimerkiksi sianlihan tuotannon
ilmastovaikutukset ovat suurin piirtein samat kuin riisin tuotannolla. Yksittäisen
ihmisen kannalta naudanlihan korvaaminen sianlihalla
olisikin suurempi ilmastoteko kuin kokonaan kasvissyöjäksi ryhtyminen kalasta puhumattakaan, joka on
hyvinkin ilmastoystävällistä
ruokaa. Myös suurissa kasvihuoneissa tuotetut vihannekset aiheuttavat isot ilmastopäästöt. Niiden korvaaminen
kotimaisilla marjoilla ja juureksilla vaikuttaisi päästöihin
paljonkin. Kasvissyöjät eivät
tätä asiaa tuo esille missään,
koska se ei edistäisi heidän
agendaansa, Laitinen kertoo.
Yksittäisen ihmisen ei kuitenkaan kannata kovin suurta syyllisyyttä potea omasta
hiilijalanjäljestään, sillä ongelmat ovat suuria ja ne ratkeavat vain kansainvälisissä
neuvottelupöydissä kansainvälisillä sopimuksilla.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO JA
LEHTIKUVA

miseen, puhumattakaan koko
maapallon. Kenelle tätä ilmastopolitiikkaa oikein tehdään?
Purra ihmettelee.
Puolueen työvaliokunta
päätti irrottautua eduskuntapuolueiden ilmastotyöryhmästä. Perussuomalaisten
ympäristö- ja energiapoliittinen ohjelma julkaistaan torstaina.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET

Merikarvialainen Ilpo Forsman joutui yhdeksänlapsisine perheineen evakkoon
omasta kodistaan perheen sairastuttua keväällä 2015 outoihin oireisiin, joiden
syyksi paljastuivat lähistölle rakennetut teollisen kokoluokan tuulivoimalat.
OIREET alkoivat yllättäen. Niihin
kuului muun muassa korvien lukkiutumista, päänsärkyä, huimausta, huonovointisuutta ja jäsensärkyä. Ilpo Forsmanin vanhin tytär
käytettiin lääkärissä tulehtuneiden polvien takia ja sai diagnoosin nivelreumasta – joka myöhemmin parani itsestään perheen
muutettua pois tuulivoimaloiden
välittömästä läheisyydestä.
- Vaimo heräili yöllä jatkuvasti hiestä märkänä, verenpaine ja
leposyke heittelivät. Nuorin kaksivuotias lakkasi leikkimästä eikä
ruoka maistunut. Koulusta tuli
viestiä, että lapset eivät jaksa tunneilla, ovat nuupahtaneita ja väsyneitä, Forsman kuvailee perheen painajaista.
Forsmanit lähtivät yksi toisensa
jälkeen sulkemaan pois mahdollisia syitä äkillisesti ilmaantuneiden
oireiden taustalla rakennuksen
teknisiä ratkaisuja ja ruokavalioita myöten. Lopulta he päättelivät,
että syynä saattaisivat olla puolentoista kilometrin päähän Forsmanien kotitalosta rakennetut
tuulivoimalat, jotka olivat aloittaneet tuotannon juuri oireiden alkamisen aikoihin.
Forsmanit alkoivat selvittää asiaa tarkemmin, ja pian heille selvisi perheen kokemien oireiden
olevan aivan tyypillisiä infraäänialtistuksen oireita.

Sairastuneita tuli lisää
Pian Forsmaneille selvisi, että
kyseessä oli aivan valtavan suuri ongelma joka maassa, jossa tuulivoimaa käytetään, mutta he tekivät hullun lailla töitä
varmistaakseen, että heillä olisi käytettävissään asiansa tueksi
kunnollinen todistusaineisto. Sairastuneita perheitä löytyi lähiseudulta enemmänkin, muun muassa Porin ja Raahen seudulla.
Perheitä alkoi muuttaa kodeis-

Forsmaneille
selvisi perheen
kokemien oireiden
olevan aivan
tyypillisiä
infraäänialtistuksen
oireita.
taan kesän, syksyn ja tulevan talven aikana.
- Loppukesän ja syksyn 2015 aikana luulimme, että asia ratkeaa,
kun viranomaiset saavat tietää siitä. Olimme yhteydessä monien
muiden kanssa kuntaan, sosiaali- ja terveysministeriöön, poliisiin,
hallitukseen, aluehallintovirastoon, valtakunnansyyttäjään, oikeusasiamieheen, aina presidenttiin saakka. Otimme yhteyttä
lääkäreihin, eri alojen tutkijoihin,
lakimiehiin ja verkostoiduimme
muiden samassa jamassa olevien
kanssa, Forsman kertoo.

Sairastuneet yritetään
hiljentää
Toisin kuitenkin kävi. Forsman
taustaverkostoineen tapasivat
muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä ja koostivat näille pyynnöstä talkoilla
kansalaistyönä noin satasivuisen
raportin olemassa olevista tutkimuksista, jotka he käänsivät suomen kielelle.
Kaikki poliitikot, viranomaiset ja
valtion instansseissa toimivat tutkijat esittivät lopullisena näkemyksenään, ettei tuulivoimaloiden aiheuttamasta infraäänestä
voi olla haittaa, koska ihminen ei
sitä kuule.
- Sairastuneita ihmisiä on median hyvällä sparrauksella yritetty
saada hiljaisiksi leimaamalla hei-

dät mielisairaiksi tai vajaaälyisiksi. Suurimman osan poliitikoista
kanta on se, että tuulivoima ei sairastuta, vaan siitä puhuminen sairastuttaa, Forsman ihmettelee.
Joulukuussa 2015 sosiaali- ja
terveysministeriö myönsi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle
(THL) määrärahan selvittää asiaa
kyselytutkimuksella – toisin sanoen samat tahot, joiden ansiosta Suomeen on infraääniongelma syntynyt, tutkivat nyt omia
aikaansaannoksiaan. Ei siis ihme,
että tutkimuksesta saatiin lopputuloksena juuri se tulos mitä haettiinkin – että asenne sairastuttaa,
ei infraääni.

Jäävit tahot tutkivat omia
aikaansaannoksiaan
Vain perussuomalaisten Matti Putkonen otti asian tosissaan,
joka johti siihen, että perussuomalaiset vaativat uuden tariffin
ehdoksi tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutusten tutkimista.
Hallitus hyväksyi ehdon, ja
vuonna 2017 tutkimuksen ensimmäinen vaihe annettiin jälleen saman jäävin tahon, THL:n tutkittavaksi, eikä lopputulos tietenkään
ollut sen kummempi kuin aikaisemminkaan.
- Nyt syksyllä 2018 tutkimuksen
toinen vaihe annettiin yhtä jäävin tahon hoidettavaksi, ohjausryhmän, jonka vetäjiin kuuluvat
muiden muassa Juha Rehulan nyttemmin entinen erityisavustaja
Hanna-Maija Kause ja tuulivoiman
syöttötariffijärjestelmän äiti Anja
Liukko, ja tutkijoina toimivat VTT
ja THL, eli se siitä objektiivisuudesta, Forsman toteaa.

Korruptio rehottaa
Suomessa
Tällä hetkellä Forsmanien perhe

voi terveydellisessä mielessä hyvin. Muuten heidän tilanteensa
on ikävä, koska lapsilla on ikävä
kotia, vanhempien omaisuus on
talossa kiinni ja Ilpo on joutunut
käymään jatkuvaa ja turhauttavaa
taistelua viranomaisten ja poliitikkojen kanssa, jotta nämä tekisivät
tehtävänsä.
- Näin toimitaan oikeusvaltiossa, jolla on varaa puuttua muiden maiden ihmisoikeuskysymyksiin, vaikka ensin olisi syytä hoitaa
oma hiekkalaatikko kuntoon, sanoo Forsman.
Forsman ei halua ottaa asiasta kunniaa itselleen, vaan huomauttaa, että hänen takanaan on
todella suuri joukko infraäänen
sairastuttamia kodeistaan pakenemaan joutuneita ihmisiä.
- Kiitos aikaansaannoksistamme
kuuluu kaikille, jotka ovat olleet
mukana tätä asiaa eteenpäin viemässä. Yksin minä ja Matti emme
olisi pärjänneet, Forsman kiittää.

Ongelma ei maton alle
lakaisemalla poistu
Paini viranomaisten ja poliitikkojen kanssa jatkuu edelleen. Vajaan vuoden verran infraäänistä
sairastuneiden verkosto on tehnyt tiivistä yhteistyötä myös homeongelmaisten kanssa johtuen
siitä, että home- ja kosteusvaurioiden vuoksi sairastuneiden kohtelu viranomaisten ja poliitikkojen
taholta on ollut aivan samanlaista ja asian taustalla huseeraavat
virkamiehet ja poliitikotkin pitkälti samoja.
- Jos leimaaminen ja mitätöinti ei onnistu, laitetaan asiat jauhautumaan byrokratian rattaisiin
ja yritetään sillä tavoin uuvuttaa
ihmiset hiljaisiksi. Itse ongelma
ei kuitenkaan maton alle lakaisemalla poistu, vaan tilanne tulee käymään yhä pahemmaksi ja
pahemmaksi ja sitä kautta meteli asian ympärillä voimistuu, Forsman toteaa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO
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Perussuomalaiset vastustivat yksin tuhoisaa GCM-sopimusta:

”Surullinen päivä
Suomelle”

Joulukuun 14. päivänä
avattu YK:n siirtolaissopimusta vastustava
kansalaisaloite sai
rakettilähdön. Aloite
keräsi kolmessa päivässä
yli 10 000 nimeä.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) kävi Marokon Marrakechissa
laittamassa nimensä YK:n maahanmuuttosopimukseen, jolla on
tuhoisia vaikutuksia suomalaisille veronmaksajille.
PERUSSUOMALAISET
vaativat eduskunnan kyselytunnilla, ettei Suomi hyväksy GCM-sopimusta eli niin
sanottua globaalin maahanmuuton ”kompaktia”. Perussuomalaiset äänestivät
aikaisemmin ulkoasiainvaliokunnassa hyväksymistä vastaan, mutta jäivät yksin.
- Hyväksymällä kompaktin
Suomi asemoi itsensä niihin
maihin, jotka tietoisena poliittisena valintana haluavat
lisätä itselleen maahanmuuton lukuisia ongelmia, kansanedustaja Laura Huhtasaari totesi.

Tulee vaikuttamaan
Suomen päätöksiin
Perussuomalaiset korostavat, että vaikka sopimus ei ole
oikeudellisesti sitova, on selvää, että se tulee vaikuttamaan poliittiseen järjestelmään.
- Suomella on tapana sitou-

tua myös ei-oikeudellisesti sitoviin sopimuksiin orjallisesti, kuten huomasimme
vapaaehtoisen taakanjakomekanismin yhteydessä, Huhtasaari huomautti.
- Vetoaisin nyt hallitukseen, että harkitkaa vielä uudestaan ja älkää lähettäkö
Suomesta edustajaa hyväksymään tätä asiakirjaa, Huhtasaari sanoi asiasta vastaavalle ulkoministeri Timo
Soinille (sin.).

Soini kierteli
jälleen
Soini kierteli Huhtasaaren
vetoomusta ja kertasi, ettei
mitään fyysisesti sopimusta
allekirjoiteta. Tämä on Huhtasaaren mukaan saivartelua.
- Oletteko Te lukeneet sopimuksen, ministeri Soini? Sopimuksessa mainitaan sanat
”maat sitoutuvat” 86 kertaa
– esimerkiksi ”sitoudumme
varmistamaan, että kaikille

siirtolaisasemastaan huolimatta turvataan pääsy peruspalveluihin”, Huhtasaari sivalsi.
- Suomessa on Pohjoismaiden löysin turvapaikkapolitiikka. Voisitteko kiristää sitä
edes Tanskan tasolle?
Soinilla meni kieli solmulle,
eikä hän pystynyt vastaamaan
esitettyihin kysymyksiin.

GCM tuo vipuvartta kovaääniselle
joukolle
Sopimuksen allekirjoittanut sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) väittää, että Suomi
päättää jatkossakin, keitä tänne päästetään. Muutkin YK:n
maahanmuuttosopimuksen
puolustajat ovat väittäneet,
ettei asiakirja velvoita mihinkään, koska se ei sido valtioita juridisesti.
- Tämä näkemys on ongelmallinen, sillä maahanmuuttopolitiikkaan vaikutetaan

huomattavasti muillakin tavoin kuin juridisin sopimuksin, kirjoittaa perussuomalaisten poliittinen
suunnittelija Riikka Purra
blogissaan.
- Pelkkä juridinen luenta on aivan liian yksipuolista ja häivyttää suuren osan
sopimuksen vaikutusalasta ja politiikan mekanismeista. GCM tulee ehdottomasti
vaikuttamaan kansalliseen ja
EU-tason maahanmuuttopolitiikkaan, erityisesti Suomessa, jossa ei ole olemassa juuri minkäänlaisia vastavoimia,
perussuomalaisia lukuun ottamatta, Purra sanoo.

Purran mukaan maahanmuuttoa kannustava ideologia, monikultturismi ja
globalismi perustuvat julistuksellisuuteen ja epäselvään
kieleen. Abstraktit ja pinnalliset käsitteet ja muotoilut
muuttuvat voimakkaiksi jatkuvan toiston avulla. Tällaisista rakentuu myös GCMsopimus.
- Toistoa suorittavat oikeamieliset poliitikot, kansalaisjärjestöt, poikkikansalliset ja
hallitustenväliset elimet, liberaali media ja valtava oikeustoimijoiden joukko, kuten
pakolaislakimiehet ja ihmisoikeusaktivistit. Pelkkä tar-

Vieläkö luotat “vastuulliseen mediaan”?

Yle julkaisi valeuutisen Hallaahosta tarkistamatta faktoja
Itsenäisyyspäivän aikaan Yle julkaisi eri kanavissa valheellisia väitteitä,
joiden mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho olisi osallistunut natsien tilaisuuksiin. Ylen tuottaja Petri Kejonen myöntää, että väitteet perustuivat sosiaalisessa mediassa aiemmin esitettyyn Twitter-viestiin, jonka faktat jäivät tarkistamatta.
YLEN valeuutiset lähtivät nopeasti kopioitumaan mediassa, kun
kokoomuslehti Karjalaisen pääkirjoitussivulla väitettiin
sunnuntaina Jussi
Halla-ahon ”marssineen natsilippukulkueessa”. Valheellisen väitteen
esitti kulttuuritoimittaja Suonna Kononen.
Itsenäisyyspäivän iltana ja seuraavina päivinä
Yle levitti eri kanavissa valheita, joiden mukaan perussuomalaisten puheenjohtaja
olisi muka osallistunut natsien tilaisuuksiin. Itsenäisyys-
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päivänä Yle muun muassa
julkaisi verkkosivullaan yksityishenkilön Twitter-viestin, jonka mukaan Halla-aho
olisi lähdössä marssille natsien kanssa.
Samassa yhteydessä Yle tuli
julkaisseeksi valokuvan, josta
oli tunnistettavissa yksityishenkilöitä. Nämä henkilöt tulivat siten vedetyiksi mukaan
Ylen natsiväitteisiin – tietämättä asiasta mitään.
Ylen Ykkösaamu –ohjelmassa väitettiin perjantaina,
että Halla-aho olisi itsenäisyyspäivänä käynyt Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen
kulkueen kokoontumispaikalla Helsingin Kaisanie-
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messä. Valheellinen väite sisällytettiin sisäministeri Kai
Mykkäsen (kok.) haastattelussa yhteen kysymykseen.

Media loi
vaihtoehtoista
todellisuutta
Ylen Ykkösaamussa esitettyä väitettä ei ollut tarkistettu mitenkään. Tietojen tarkistamisen laiminlyönti kävi
ilmi jo Mykkäselle ohjelmassa esitetystä kysymyksestä,
jossa toimittaja vain epämääräisesti viittasi ”sosiaalisessa
mediassa ilmestyneisiin valokuviin”.
Yle ei siis ollut selvittä-

nyt faktoja, vaikka Yle on sitoutunut Journalistin ohjeisiin. Journalistin ohjeiden
mukaan tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin
– myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
Jo pelkästään maalaisjärjellä ajateltuna lienee selvää,
ettei sosiaalisessa mediassa
esitettyjä väitteitä tulisi hyväksyä sellaisenaan.
Valeuutisiin reagoitiin somessa nopeasti. Myös Halla-aho itse kommentoi tapauksia Facebookissa, jossa hän
kirjoitti median ryhtyneen
luomaan vaihtoehtoista todellisuutta.

Valeuutiset levisivät
kulovalkean tavoin
Journalistin ohjeiden mukaan olennainen asiavirhe on
korjattava viipymättä ja niin,
että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheel-

oikeuksia ja palveluita ja niin
edelleen.
Purran mielestä Suomen ei
olisi missään nimessä pitänyt hyväksyä GCM-sopimusta eikä mitään muutakaan
kansainvälistä tai globaalia
instrumenttia, joka koskettaa
kansallista maahanmuuttopolitiikkaa.

Suomessakin olisi suruliputus paikallaan. Belgiassa
allekirjoitus johti kansalaisten mielenilmauksiin, joiden jälkeen maan
pääministeri erosi tehtävästään.

Suomi sitoutuu
kaikkiin sopimuksiin
orjallisesti

peeksi kovaa huutava kansalaisjärjestö- ja mediakenttä
saa Suomessa polvilleen niin
maahanmuuttoviraston kuin
sisäministeriönkin. GCM tuo
näille toimijoille huomattavasti vipuvoimaa suoraan
korkeimmalta kansainväliseltä tasolta, Purra sanoo.

Myös kielteisen
päätöksen saaneet
jäävät maahan
GCM-sopimuksen merkittävin sisältö liittyy siihen,
että se esittää niille kehitysmaista saapuville ihmisille,
jotka eivät saa kansainvälis-

tä suojelua, samoja oikeuksia kuin suojeluaseman saaneilla on.
- Kaikki rajojemme yli saapuvat halutaan nähdä ”yhtä
tärkeinä”, riippumatta siitä,
mitä turvapaikkaselvityksestä ilmenee. Kielteisellä turvapaikkapäätöksellä ei tässä
ajatuksessa ole mitään merkitystä, Purra korostaa.
- Oikeasti kielteinen turvapaikkapäätös on jo nyt menettänyt merkityksensä. Kielteisen päätöksen saaneita ei
haluta palauttaa, heille halutaan antaa työlupa, heitä kutsutaan ”paperittomiksi”, joille taas täytyy antaa lukuisia

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen toteaa Marokon Marrakechissa
pidetyn YK:n siirtolaisuuskokouspäivän olleen ”surullinen
Suomelle”.
- Suomi sitoutui tuhoisaan
GCM-sopimukseen. Sopimuksen ulkopuolelle ymmärsivät jäädä mm. Yhdysvallat, Itävalta, Australia, Italia,
Dominikaaninen tasavalta, Tšekin tasavalta, Unkari, Puola, Latvia ja Slovakia.
Nostan hattua näille maille.
- Sopimusta on puolusteltu sillä, ettei se ole oikeudellisesti sitova. Suomi tuskin kuitenkaan sitoutuisi mihinkään
sopimukseen sillä periaatteella, ettei se aio noudattaa
sopimusta. Suomella on tapana sitoutua kaikkiin sopimuksiin orjallisesti, kuten nähtiin
mm. vapaaehtoisen taakanjakomekanismin yhteydessä,
Immonen toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

Jussi Hallaaho ihmetteli
Facebookissa
Suonna Konosen valheellisia väitteitä hänen
liikkeistään
itsenäisyyspäivänä.

listä tietoa saaneen yleisön.
Korjaus on julkaistava sekä
tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että
julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
Korjauksen huomioarvo on
suhteutettava virheen vakavuuteen.
Yle julkaisikin myöhemmin
verkkosivullaan lyhyen oikaisun. Natsiväitteitä sisältänyt
Twitter-viesti kuitenkin poistettiin verkosta vasta maanantaina. Korjaus kuultiin
myös maanantaina Ykkösaamu-ohjelmassa. Virheellinen
tieto poistettiin myös Karjalaisen verkkosivuilta.

Valheiden korjaaminen
jälkikäteen vaikeaa
Epäselvää kuitenkin on,
kuinka moni on nähnyt Ylen
julkaiseman lyhyen oikaisun
tai edes osannut etsiä sitä.
Valheellisen mielikuvan levittäminen on aina helpompaa
kuin virheen korjaaminen
jälkikäteen siten, että korjaus tavoittaa kaikki virheellistä tietoa vastaanottaneet henkilöt.
Valeuutiset lähtivät leviämään vain siitä syystä, että
toimittajat laiminlöivät tietojen tarkistamisen Journalistin ohjeiden edellyttämällä

tavalla. Jos tiedot olisi tarkistettu ennen niiden julkaisua,
ei olisi syntynyt virheitäkään,
joita jälkikäteen sitten jouduttiin korjaamaan.

Ylen Ykkösaamun
tuottaja: ”Se oli virhe”
Ylen Ykkösaamun tuottaja Petri Kejonen myöntää,
että ohjelmassa esitetty väite Halla-ahosta natsikulkueen kokoontumispaikalla perustui pelkkiin sosiaalisessa
mediassa esitettyihin huhuihin, tässä tapauksessa siis
Ylen verkkosivulla aiemmin
julkaistuun aineistoon, jota ei
oltu tarkistettu.
-Se (Ykkösaamussa esitetty

Työvoiman vapaa liikkuvuus on
aiheuttanut monia ongelmia
EU:sta on valitettavasti tullut
suuruudenhullu liittovaltioprojekti, jonka keskeinen tavoite
on paisuttaa omaa valtaansa jäsenmaiden kustannuksella, sanoo perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron eduskunnassa
pitänyt kansanedustaja Mika
Niikko.
- Yhteisvaluutta oli poliittinen utopia. Se on rampauttanut monen jäsenmaan talouden, ja se synnytti kymmenen
vuotta sitten Kreikassa kriisin,
jonka hintaa myös suomalaiset
veronmaksajat maksavat vielä pitkään.
- Työvoiman vapaa liikkuvuus
on aiheuttanut väestökriisin
monissa Itä-Euroopan maissa ja
luonut halpatyömarkkinat Länsi-Eurooppaan, myös Suomeen.
Schengen-alue ja sisärajojen
poistaminen mahdollistivat
koko Eurooppaa ravistelleen
siirtolaiskriisin.

Perussuomalaisten mielestä integraatiota, josta on vahinkoa Suomelle, pitää purkaa. Ongelmia ei pidä yrittää ratkaista
lisäämällä yhdentymistä entisestään.
- Ratkaisu euron kriisiin ei ole
se, että Bryssel kaappaa jäsenmaiden kansalaisilta mahdollisuuden hallita omia verorahojaan, vaan tarvittaessa euron
alasajo. Ratkaisu siirtolaiskriisiin ei ole turvapaikkamenettelyn keskittäminen Brysseliin
vaan sisärajavalvonnan palauttaminen.
- Suomen ja jäsenmaiden ei
pidä hyväksyä sitä, että EU ei
kykene ratkaisemaan yhteisiä
ongelmia ja samaan aikaan estää jäsenmaita ratkaisemasta niitä kansallisesti, Niikko painottaa.

väite Halla-ahosta) oli virhe.
Se perustui niihin sosiaalisen
median huhuihin. Me korjattiin se sitten verkossa, ja tänä
aamuna (maanantaina) myös
oikaisimme suorassa lähetyksessä.
Virhe olisi ollut helppo välttää, jos asiasta olisi kysytty
Halla-aholta itseltään. Asia
olisi selvinnyt yhdellä puhelinsoitolla. Ykkösaamun toimituksessa ei kuitenkaan jostain syystä tehty näin.
- Me teimme virheen suorassa lähetyksessä, Kejonen
toteaa lyhyesti.

teitä ja valokuvan sisällään
pitämän Twitter-viestin lisääminen Ylen toimituksellisen
aineiston osaksi osoitti Yleltä
huonoa harkintaa.
Seurin mielestä Ylellä ei
kuitenkaan olisi tekemistä
kyseisen Twitter-viestin sisällön kanssa siitäkään huolimatta, että viesti julkaistiin
tarkistamattomana ja sellaisenaan Ylen alustalla.
- Kyseessä on twiittaajan
eikä Ylen näkemys, eikä sitä
ole pyritty tarkistamaan.

Ylen sisältöpäällikkö: ”Ei pyritty
tarkistamaan”
Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältöpäällikön
Ville Seurin mielestä Ylen itsenäisyyspäivän tapahtumien
hetki hetkeltä -seuranta verkossa oli kokonaisuutena asiallinen.
- Jutussa seurattiin itsenäisyyspäivän suuria mielenosoituksia ja kulkueita iltapäivästä myöhään iltaan.
Seurannassa kolme kulkuetta erottuvat hyvin toisistaan.
Päivityksiä on erittäin suuri määrä, ja niistä muodostuu
hyvä kokonaiskuva tapahtumista, Seuri sanoo.
Hän myöntää, että natsiväit-

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Faktat olisi
voitu tarkistaa
Halla-aholta
Journalistin ohjeiden edellyttämä tietojen tarkistaminen olisi ollut helppo tehdä
yksinkertaisesti soittamalla
Halla-aholle tai vaikka lähettämällä tekstiviesti. Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan
toimituksessa tätä ei kuitenkaan nähty tarpeelliseksi.
- Hetki hetkeltä -seurannan tekeminen on kiihkeää,
tiukkatahtista touhua, mutta
otamme tästäkin tapauksesta
opiksemme, Seuri selittää.
■ TEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN JA
TWITTER/KUVAKAAPPAUS
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stä
Perussuomalaiset Oulun järkyttävi
lapsiraiskauksista:
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tyyppejä Suomeen!
Kahdeksaa Suomeen turvapaikanhakijoina ja kiintiöpakolaisina
tullutta miestä epäillään hieman yli 10-vuotiaan oululaistytön raiskauksista - eikä tapaus ole ainoa. - Kansan mitta on täynnä, perussuomalaiset sanovat ja vaativat päättäjiä ryhtymään viimein toimiin alaikäisten tyttöjen ja naisten suojelemiseksi.
OULUSSA on sattunut syksyn aikana monta alaikäiseen
kohdistunutta seksuaalirikosta, joista epäillään ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Järkyttävimmässä tapauksessa
rikosnimikkeinä ovat törkeä
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus, joiden uhri on hieman yli
10-vuotias suomalaistyttö ja
tekijöiksi epäillään jopa kahdeksaa miestä.
- Minä en halua näitä tyyppejä Suomeen. Sanon sen
ihan suoraan, eikä siinä ole
pienintäkään sijaa rasismin
kanssa. Keitä minä mieluummin haluaisin ja ottaisin Suomeen? Niitä raiskattuja, piinattuja ja kärsineitä naisia,
lapsia, sotien ja vainon keskeltä. Jos jollekin olisi apua
antaa niin heille, perussuomalaisten kansanedustaja
Arja Juvonen puuskahtaa ja
jatkaa:
- Sen sijaan näille muille
tyypeille potkut Suomesta ja
kotimaahansa kärsimään rangaistuksensa, jotka saattaisivat jopa olla siellä Suomenkin
vankilaoloja tuntuvampia.

Naisten ja lasten
puolesta toimittava
Juvonen toteaa, että Suomi on turvaton maa etelästä

pohjoiseen.
– Nämä suomalaisia ja länsimaisia arvoja arvostamattomat ovat rikkoneet maamme
rauhan – jos me suomalaiset
naiset ryhtyisimme joukolla,
kaikkien puolueiden naiset,
aivan kuten maailmanlaajuinen liike #metoo nostettiin,
vastustamaan tätä ja hankkisimme pippurisumuttinet ja
kyynelkaasut taskuihimme –
saisimmeko äänemme kuuluviin? Yrittäisikö joku sen vaientaa?
– Me päätämme itse – naistemme ja lastemme puolesta
meidän on ryhdyttävä toimimaan. Yksikään ei voi sulkea
enää näiltä asioilta silmiä tai
korvia. Kadulla pitää voida
kävellä, vastaantulijoita pitää voida katsoa silmiin – me
olemme Suomessa, Juvonen
muistuttaa.

Suomeen ei tarvita
enempää raiskaajia
Mitta on tullut täyteen myös
perussuomalaisten Helsingin
kaupunginvaltuutettu Mari
Rantasella, joka kirjoittaa
blogissaan, kuinka vaikeaa on
pukea sanoiksi vihaisia ajatuksia alaikäisten tyttöjen
raiskauksista.
- 10-vuotias pieni lapsi,
14-vuotias tyttö ja niin edel-

leen. Näiden lasten elämää on
rikottu. On todella järkyttävää, ettei Suomen valtio kykene suojelemaan lapsiaan tai
naisiaan vaan Suomi holtittomalla maahanmuuttopolitiikallaan lisää naisten ja lasten
turvattomuutta.
- Kyllä, tiedän varsin hyvin, että lapsiinsekaantujia ja
raiskaajia on kotoperäisessäkin porukassa, mutta miksi pitää väen vängällä lisätä
sitä väkeä, jonka riski syyllistyä näihin kuvottaviin rikoksiin on huomattavasti korkeampi kuin kantaväestöllä. Me
emme tarvitse kotoperäisten
brutaalien pahantekijöiden
lisäksi yhtään enempää.

Monikulttuurisuussoopa on syytä lopettaa
Rantanen kysyy, missä on
karkotusautomaatti tällaisten
rikosten jälkeen.
- Kuinka helkutin tyhmä
kansa ei sellaista lainsäädäntöä saa aikaiseksi? Monikulttuurisuussoopa on syytä lopettaa. Jos me jankutamme
näissä varsin epäonnistuneissa kotouttamistoimissamme
vain monikulttuurin ihanuutta ja että omaa kulttuuria saa
ja pitää Suomessa harjoittaa,
on tulos tämä. Lapsiin ja naisiin kohdistuvia seksuaaliri-

Halla-aho ihmettelee hallituksen toimettomuutta:

Oulun kaltaiset raiskaukset
ovat estettävissä
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho syyttää hallitusta holtittomasta
maahanmuuttopolitiikasta ja kuittaa sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) lausunnot
Oulun järkyttävistä lasten raiskauksista pelkiksi puheiksi, joilla ei ehkäistä vastaavia tapauksia.
SISÄMINISTERI Kai Mykkänen
totesi Oulun raiskauksista Iltalehdelle, ”ettei tällaista pitäisi Suomessa tapahtua” ja mietti,
”millä keinoilla tänne muuttavat voivat nykyistä enemmän
sitoutua meidän arvosääntöihimme”.
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- Se ei ole mikään toimenpide,
että todetaan tapahtumat ”kauheiksi” tai ”törkeiksi”. Tämä on
pelkkää puhetta, joka ei ehkäise vastaavia tapauksia.
- Se ON toimenpide, että tällaiset henkilöt päästetään esteettä maahan, ja että heidän

annetaan kulkea vapaana sekä
turvapaikkaprosessin aikana että sen jälkeen. Hallitus on
vastuussa siitä, että näillä henkilöillä on ollut mahdollisuus
raiskata lapsia, Jussi Halla-aho
kirjoittaa Facebookissa.
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Perussuomalaiset
naiset Arja Juvonen, Riikka Purra,
Leena Meri, Riikka
Slunga-Poutsalo,
Laura Huhtasaari ja Kike Elomaa
ihmettelevät, miksi
ulkomaalaisten
Suomessa tekemistä raiskauksista ei
haluta puhua.

koksia ja raiskauksia, lasten
silpomista, kunniaväkivaltaa, lapsiavioliittoja, pakkoavioliittoja, naisten alistamista ja tasa-arvon polkemista ja
niin edelleen. Tähän asiaan
on tultava loppu.
- Mielestäni pitäisi puhua
kotiuttamisesta. Jos ei kieli,
suomalaiset tavat ja työ luonnistu eikä kiinnosta, ulos. Jos

Mykkänen avasi suunsa
vain vaalien vuoksi
Halla-ahon mielestä sekin olisi
toimenpide, että turvapaikanhakijat ja kielteisen päätöksen
saaneet henkilöt sijoitettaisiin
paikkaan, josta heillä ei ole pääsyä jahtaamaan tavallisia ihmisiä.
- Esimerkiksi saareen. Tätä perussuomalaiset ovat esittäneet,
ja esittävät edelleen, mutta
Mykkäselle ja kumppaneille sellainen on ääriajattelua.
- Pelkästään 2015 ja sen jälkeen saapuneet turvapaikanhakijat ovat raiskanneet, pahoinpidelleet ja tappaneet lukuisia
suomalaisia. Mykkänen ja hallitus eivät ole tehneet mitään

teet henkeen ja terveyteen
kohdistuvan rikoksen, ulos.

Missä nais- ja lastensuojelujärjestöt?
Rantasen mielestä poliittisten päättäjien on syytä lopettaa ongelman väistely.
- Kova ja tiukka maahanmuuttopolitiikka on kaikki-

tämän ehkäisemiseksi, eivätkä tule tekemään jatkossakaan.
Mykkänen puhuu vain siksi,
että Oulun tapahtumat kuohuttavat oikeutetusti ihmisten mieliä ja vaalit lähestyvät.

Tekijät eivät
kunnioita naisia
Halla-aho sanoo viranomaisten tyytyneen toteamaan sen,
minkä aina ennenkin: kyse on
yksittäistapauksista eivätkä ne
liity mihinkään.
- Poliitikot muissa puolueissa
ovat hiljaa. Tavalliset kansalaiset
puristelevat käsiä taskussa, koska he tietävät, että vihapuhepoliisi on valppaana, mikäli he puhuvat maahanmuuttajista tai
Suomeen sopimattomista kult-

en etu. Se suojelee niin lapsia,
naisia kuin niitä maahanmuuttajia, jotka ovat asiallisin perustein tulleet ja tänne
kotiutuneet työhön ja yrittäjiksi.
- Haluaisin myös kysyä missä ovat naisjärjestöt ja lastensuojelujärjestöt? Monikulttuurisuustyössä? Hiljaisuus
on korviin sattuvaa. Uskalta-

kaa nyt edes jotain sanoa! Te
ette edes hymistele, te olette hiljaa.

Haittamaahanmuuton
lopputulos
Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen jätti eduskunnassa hallituksen
vastattavaksi kirjallisen kysy-

”Kyllä kaduilla
uskaltaa liikkua edelleen.
Sosiaalisen
median käyttämiseen kannattaa kuitenkin kiinnittää
huomiota.”

tuureista, Halla-aho sanoo.
- Rikokset kuitenkin liittyvät
täysin yksiselitteisesti maahanmuuttoon ja harjoitettuun maahanmuuttopolitiikkaan. Niissä
kehitysmaissa, joista Suomeen
pääasiassa saavutaan, naisen
asema on heikko. Käsitykset

naisten ja lasten koskemattomuudesta ja ihmisarvosta ovat
hyvin erilaiset kuin Suomessa.

Jatkuvia rikoksia
suomalaisia kohtaan
Halla-aho painottaa, ettei

myksen ulkomaalaisten tekemistä seksuaalirikoksista.
- Nämä tapaukset osoittavat yksiselitteisesti sen, miten
turvattomaksi ympäristöksi Suomi muuttuu haittamaahanmuuton seurauksena,
Immonen toteaa ja vaatii hallitusta vihdoin myöntämään
kulttuurierot selittävinä syinä ulkomaalaisten tekemissä

seksuaalirikoksissa.
- Maahantulijoiden oma haluttomuus kotoutua johtaa
välinpitämättömyyteen suomalaisia, suomalaista yhteiskuntaa, maan lakeja ja
käytäntöjä kohtaan. Vastikään uutisoitiin tapauksesta, jossa turvapaikanhakija
oli raiskannut useita naisia ja
perustellut raiskauksia kult-

tuurieroilla. Tekijä ei omien
sanojensa mukaan ollut vielä sopeutunut suomalaiseen
yhteiskuntaan. Eikö röyhkeydellä ole enää mitään rajaa!

naisten huonolla kohtelulla ole
tekemistä kotouttamisen epäonnistumisen tai suomalaisten
harjoittaman syrjinnän kanssa.
- Toisaalta myös näiden rikosten ehkäisy olisi helppoa. Se
onnistuisi maahanmuuttopolitiikan radikaalilla tiukentamisella. Tietenkään perussuomalaisia
lukuun ottamatta muut eivät
ole tähän valmiita, kuka mistäkin syystä. Rikokset suomalaisia
kohtaan eivät kuitenkaan ole
loppumassa, päinvastoin, Hallaaho sanoo.

ton lakkauttamista kalliina, tehottomana ja kansalaisten
turvallisuutta ja Suomen hyvinvointia uhkaavana.
- Pian julkaistavassa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassamme vaadimme merkittäviä
tiukennuksia kaikille humanitaarisen maahanmuuton osaalueille – rajavalvontaan, hakemusten ketjuttamiseen ja
oleskelulupien pituuteen, perheenyhdistämisiin, suojeluaseman kestoon, palauttamiseen,
säilöönottoon ja karkotuksiin,
Halla-aho sanoo.

tekemässä.
- Rikoksista tuomitut maahanmuuttajat vietäisiin saarelle
odottamaan palautusta lähtömaihinsa. Keinoja monikulttuurisen seksuaalirikosepidemian
pysäyttämiseksi kyllä on olemassa, Halla-aho sanoo.
- Perussuomalaisten mielestä valtion ensisijainen tehtävä
on suojella oman maan kansalaisia. Suomessa on kuitenkin
enemmän vallalla ajatus, jonka
mukaan rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien ihmisoikeuksien toteutuminen on
tärkeämpää.

Humanitaarinen
maahanmuutto
lopetettava
Perussuomalaiset vaatii koko
humanitaarisen maahanmuu-

Rikolliset saarelle
odottamaan palautusta

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT MATTI MATIKAINEN

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisille sopisi hyvin se, mitä Tanskan hallitus on
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Porin lenkkeilijätytön raiskannut ja murhannut afgaani sai
elinkautisen
vankeustuomion
teoistaan.

Poliisilla vanha tuttu selitys
Oulun lapsiraiskauksille:

”Kotouttaminen on epäonnistun
Vaikka ulkomaalaisten tekemiksi epäillyt raiskaukset ovat
voimakkaasti lisääntyneet Oulussa tänä syksynä, poliisin
mukaan kaupungin kaduilla on edelleen turvallista kävellä.
POLIISI tutkii Oulussa laajaa seksuaalirikoskokonaisuutta, jossa kaikissa tapauksissa tekijöiksi epäillään
turvapaikanhakijoita tai
muuten ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.
Rikostapauksia on useita,
joista järkyttävimmässä rikosnimikkeinä ovat törkeä
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.

Poikkeuksellisen
törkeitä rikoksia
Kyseisessä tapauksessa uhri
on hieman yli 10-vuotias suomalaistyttö ja tekijöiksi epäillään jopa kahdeksaa miestä.
Epäiltyjä voi olla enemmänkin. Rikosnimikkeitä ovat pa-

hoinpitely, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja
törkeä raiskaus.
Oulussa on syksyn aikana
paljastunut ainakin viisi tapausta. Rikosnimikkeitä tapauksissa ovat lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö sekä
törkeä raiskaus ja törkeä seksuaalinen hyväksikäyttö.
Kaikissa rikostapauksissa
uhrit ovat alakouluikäisiä tyttöjä. Poliisi kuvailee epäiltyjä rikoksia poikkeuksellisen
törkeiksi.

Epäiltyjen
tekijöiden
vangitseminen
lykkääntyi
Oulun rikoskokonaisuus on

alkanut paljastua poliisille jo
kesän aikana. Silti poliisi julkaisi melko myöhään, vasta
tiistaina 4. joulukuuta tiedotteen, jossa varoitetaan paikallisia perheitä tyttölapsiin
kohdistuvasta nettihoukuttelusta, joka on johtanut vakaviin seksuaalirikoksiin.
Oulun poliisin rikosylikomisarion, vt. tutkinnanjohtajan
Markus Kiiskisen mukaan
tiedottaminen vasta tässä vaiheessa liittyy tutkinnallisiin
seikkoihin.
- Tiedotus liittyy rikostutkinnan etenemisen vaiheisiin.
Meidän on siis pitänyt selvittää, mitä oikein on tapahtunut. Epäillyt tekijät eivät ole
olleet tiedossa vielä kesällä,
vaan olemme vielä syksyn ai-

kana keränneet tietoja ja tutkineet asioita, jolloin tekijöitä on varmisteltu, Kiiskinen
sanoo.
Osa rikoksista epäillyistä tekijöistä on vangittu vasta
marraskuussa. Kiiskisen mukaan kaikki kolme rikostapausta ovat toisistaan erillisiä.
- Tapahtumat ovat sattuneet
osin samanaikaisesti, mutta
ne eivät liity toisiinsa. Koska
kaikkiin kolmeen tapaukseen
kuitenkin liittyy yhtenäisiä
piirteitä, harkitsimme, että
poliisin olisi nyt syytä varoittaa asiasta.

Yhä useampi
ulkomaalainen
raiskaa
Ulkomaalaistaustaiset tekijät ovat tunnetusti yliedustettuina raiskaustilastoissa.
Raiskauksista epäillyistä henkilöistä vajaa puolet on ulko-

Oulun PS-valtuutetut:

Media ja viranomaiset
vähätelleet varoituksia
Sebastian Tynkkynen
puhumassa Oulun
mielenilmauksessa.
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OULULAINEN kaupunginvaltuutettu Sebastian Tynkkynen
antoi medialle kyytiä pikkulapsen raiskaustapauksesta. Tynk-
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kynen nosti esiin Helsingin Sanomien Nyt-liitteen esimiehen
Tuomas Peltomäen, joka on jo
pitkään tehnyt karkeaa pilkkaa

maan kansalaisia. Tässä joukossa on määrällisesti eniten
irakilaisia ja afganistanilaisia.
Afrikkalaissyntyisten tekemien raiskausrikosten määrä
vuonna 2014 oli 12-kertainen
kantaväestöön verrattuna.
Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa syntyneiden kohdalla
määrä oli jopa 13-kertainen.
Monet seksuaalirikokset eivät silti koskaan edes päädy
poliisin tietoon.
Kiiskinen myöntää, että Oulun epäiltyjen raiskaustapauksien taustalla on osin
vuonna 2015 Suomeen kohdistunut ennätysmäinen turvapaikanhakijoiden määrä.
- Heidän kotouttamisensa
on epäonnistunut. Kun vuonna 2015 maahan saapui paljon turvapaikanhakijoita, sen
jälkeen on jouduttu kotouttamisprosessissa keskustelemaan kulttuurieroista ja
nuorten naisten huomioimisesta. Silti korostan edelkansalaisten huolista. Videolla hän naureskelee nuorelle turvallisuutensa vuoksi pelkäävälle
turkulaiselle naiselle.
- Myöhemmin juuri Turussa nähtiin terrori-isku, jossa
marokkolainen Abderrahman
Mechkah -nimellä esiintynyt
henkilö puukotti useita ihmisiä. Puukotusta kuvattiin silmittömäksi, kaksi kuoli ja useita
loukkaantui. Uhreiksi valikoitui
erityisesti naisia sekä näitä aut-

Perussuomalaiset tyrmistyivät:

Muita puolueita ei kiinnosta
kansalaisten suojeleminen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä haastoi viime viikolla muut oppositiopuolueet mukaan välikysymykseen siitä, onko hallitus onnistunut turvapaikkapolitiikassa, kotoutuksessa, kansalaisten suojelussa, yhteiskuntarauhan säilyttämisessä ja erityisesti lasten suojelussa. Kaikki kieltäytyivät.
YKSIKÄÄN puolue ei lähtenyt perussuomalaisten kanssa mittamaan hallituksen luottamusta.
SDP kieltäytyi pikavauhtia
heti, kun perussuomalaiset esittivät haasteen välikysymyksestä. Muut puolueet kieltäytyivät,
kun haasteeseen ei vastattu ja
perussuomalaisten ryhmä kyseli virallisesti asiaa sähköpostitse.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena
Meri on tyrmistynyt.
- Ilmeisesti muiden mielestä kaikki on hyvin. Esimerkiksi tuhannet ja taas tuhannet
laittomasti maassa olevat eivät
muiden mielestä aiheuta turvallisuusuhkaa saati muut raiskausrikosten kärjessä keikkuvat
haittamaahanmuuton kautta
Suomeen tulleet, Meri toteaa.

unut”
leen, että Oulussa tutkittavat kolme rikostapausta
ovat toisistaan erillisiä, eikä
sen perusteella pitäisi tehdä
yleistyksiä.
- Ulkomaalaistaustaisten
tekemiksi epäillyt rikosjutut ovat kasvussa, ja näihin
uusimpiin tapauksiin liittyy
sosiaalinen media, Kiiskinen sanoo.

Onko Oulussa
enää turvallista
liikkua?
Onko Oulu enää turvallinen kaupunki, jossa vaikka
14-vuotias tyttö voi liikkua
kaduilla? Kiiskisen mukaan
on, huolimatta viimeaikaisista tapahtumista.
- Kyllä kaduilla uskaltaa
liikkua edelleen.
Sosiaalisen median käyttämiseen kannattaa kuitenkin
kiinnittää huomiota, Kiiskinen sanoo.
taneita miehiä.
- Terrori-iskun olisi luullut
saattavan naureskelijan toisiin
ajatuksiin, mutta turha toivo.
Peltomäki on kirittänyt Helsingin Sanomien läpipolitisoitunutta Nyt-liitettä entistä
harhaisempaan suuntaan, Oulussa mielenilmausta järjestämässä ollut Tynkkynen totesi.
Oululainen kaupunginvaltuutettu Jenna Simula julkaisi Facebookissa kuvan, joka ki-

Lapsiin kohdistuvat
rikokset entistä raaempia

Presidentti ja
pääministeri
”järkyttyivät”
Suomen korkein valtiojohto, presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoivat
molemmat Oulun tapahtumia itsestään selvillä sanankäänteillä, eli molemmat
olivat järkyttyneitä. Myös sisäministeri Kai Mykkänen
(kok.) on kertonut järkytyksestään.
Minkäänlaisia konkreettisia esityksiä ei kuultu sen
kummemmin pääministeriltä kuin tasavallan presidentiltäkään siitä, mitä pitäisi
tehdä, että lapsiraiskaukset
voidaan jatkossa estää. Mykkäseltä kukaan ei mitään
odotakaan.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA

teytti monen tunnot Oulun
joukkoraiskaustapauksesta:
- Ensin te sanoitte, ettei tulijoista ole vaaraa. Te viette heidät kouluihin ja päiväkoteihin,
vaikka ette tiedä heidän taustojaan. Te opetatte lapsille ja
nuorille, ettei saa pelätä. Ettei
saa olla rasisti.
- Nyt te kerrotte, että lapsia
tulee varoittaa ulkomaalaismiehistä. Jotain rajaa.

Oulussa ja muuallakin paljastuneet maahanmuuttajataustaisten tekemät törkeät
raiskausrikokset ovat perussuomalaisten mukaan vasta alkua.
- Oulussa paljastunut raiskausepidemia on Keskusrikospoliisin mukaan vasta jäävuoren
huippu. Lapsiin kohdistuvien
rikosten on viime vuosina havaittu olevan entistä raaempia.
KRP:n mukaan Suomessa pitäisi herätä siihen, että tällainen rikollisuus alkaa olla järjestäytynyttä ja että tällaisia verkostoja
on olemassa.
- Perussuomalaiset yhtyy
KRP:n arvioon. Asia on nostettava keskusteluun ja vaarallinen
kehitys on katkaistava, Meri painottaa.

Kolmannes raiskauksista
ulkomaalaisten tekemiä
Poliisin ja tilastokeskuksen
tuoreen tiedon mukaan jopa 30
prosenttia raiskauksista on ulkomaalaisten tekemiä. Tilastoissa korostuvat erityisesti Irakista
ja Afganistanista tulleet miehet.
- Erityisesti Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulevat siirtolaiset
ovat yliedustettuja seksuaalirikostilastoissa. Tekijälle ennalta tuntemattomaan uhriin kohdistuvat katuraiskaukset ovat
olleet ulkomaalaisten tekemiä, toteaa perussuomalaisten
eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Tavio.
– Maahanmuuttopolitiikan tulisi olla sellaista, että se ei vaaranna naisten ja lasten turvallisuutta, Tavio jatkaa.

teiskunnallista epävakautta. He
ovat rikollisjärjestöjen ja ääriideologioiden värväreille otollinen kohde.

Mitään ei tehty Turun
terrori-iskun jälkeen

Leena Meri

Terrorismin uhka
kasvaa edelleen
Perussuomalaiset muistuttavat, että myös Turun terroristipuukottaja oli kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut
islamisti.
- Suojelupoliisin joulukuussa
julkaisemassa kansallisen turvallisuuden katsauksessa todetaan, että Supon seuraamien
terrorismin torjunnan kohdehenkilöiden määrä on kasvanut
jo 370 henkilöön. Kansallisen
turvallisuutemme näkökulmasta tilanne on kestämätön, perussuomalaisten eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Sami
Savio muistuttaa.
- Meillä on keinot parantaa
suomalaisten turvallisuutta.
Olemme esitelleet keinovalikoimaa vuosia kuuroille korville. No näemmä muiden mielestä kaikki on hyvin ja hallitus on
onnistunut turvaamaan kansalaiset, ryhmäjohto hämmästelee.

Suomessa noin 10 000
kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta
Turun terrori-isku on tuoreessa muistissa. Siihen syyllistyi
kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut henkilö. Kielteisen
päätöksen olivat saaneet myös
kaksi henkilöä, jotka yrittivät
suistaa juuri bussit tieltä.
- Suomessa on noin 10 000
kielteisen turvapaikkapäätöksen saanutta. Heistä noin 7 000
on irakilaisia, palautussopimuksen puuttuminen on akuutti ongelma, perussuomalaiset
muistuttavat.
- Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet aiheuttavat yh-

Turun terrorismitapauksen jälkeen hallitus lupasi tiukentaa
turvapaikanhakijoiden säilöönottoa ja turvata kansalaisia.
- Mitään konkreettista ei tapahtunut. Hallituksen kyvyttömyys turvapaikkapolitiikassa on
johtanut tilanteeseen, jossa yhteiskuntarauha on todellisessa
vaarassa.
Perussuomalaiset ovat esittäneet kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden
säilöönottoa.

Suomalaisia
kytätään netissä
Perussuomalaiset ihmettelevät, kuinka tavallisia suomalaisia kytätään enenevässä määrin
ja paheksutaan heidän vihaista
puhettaan ja syyllistetään ihmisiä heidän turvattomuudestaan
ja pahasta olosta.
- Eivät he ole mitään rikollisia,
vaan tavallisia perheellisiä ihmisiä, jotka haluavat elää turvallisessa Suomessa, joka se oli vielä
muutamia vuosia sitten. Kiukku
vääryyksien edessä ei ole rikos.
Syyttely ei paranna tilannetta
vaan pahentaa sitä entisestään,
Meri painottaa.
- Turvallisuus on hallinnon
ydintehtävä. Ellei hallinto kykene turvaamaan kansalaistensa
arkea, on sen väistyttävä.

Hallitus ei lupaa
järeitä toimia
Oulun tapahtumia julkisuudessa toistuvasti kommentoineen sisäministeri Kai Mykkäsen
(kok.) viesti on ollut karutonta kuultavaa: mitään järeitä ja
selkeitä toimenpiteitä ei ole tulossa.
- Koska hallitus ei ole ryhtynyt
riittäviin ja pikaisiin sekä konkreettisiin toimenpiteisiin maahanmuuton kaikkein pahimpien lieveilmiöiden torjunnassa ja
kielteisen turvapaikan saaneiden säilöönotossa sekä vakavien rikosten tehneiden pikaisessa karkottamisessa, esitämme
epäluottamuslausetta hallitukselle.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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- Vielä ei ole
myöhäistä
auttaa viimeisiä veteraaneja, Elomaa
muistuttaa.

Veteraaneille parempaa hoitoa vaativa Kike Elomaa:

”Kunniavelka ei
vanhene koskaan”
Sotaveteraanien ja -invalidien asia on aina ollut erityisen tärkeä
kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaalle, joka kahden kansanedustajakautensa aikana on jättänyt neljä lakialoitetta ja suuren määrän kirjallisia kysymyksiä veteraanien aseman kohentamiseksi.
VIIMEISIN Kike Elomaan
lokakuussa jättämä lakialoite esittää sotilasvammalain
muuttamista siten, että sotainvalideille korvattaisiin
yksityisessä laitoksessa annettu hoito myös silloin, kun
heidän vammansa ei täytä nykyisessä laissa vaadittua kahdenkymmenen prosentin
haitta-astetta.
Prosenttirajojen poistaminen on perusteltua jo siksikin, että sotainvalideja on
elossa yhä vähemmän ja he
ovat entistä huonommassa

kunnossa.
- Kunniavelka sotaveteraaneillemme olisi pitänyt maksaa jo ajat sitten, mutta vieläkään ei ole liian myöhäistä,
ei niin kauan kuin yksikään
heistä on elossa. Ja sitten tulevat sotaorvot, sotalesket –
kyllä tämän asian kanssa riittää vielä työsarkaa, Elomaa
sanoo.

Kaikki veteraanit
samalle viivalle
Toinen Elomaan sotilas-

vammalain muuttamiseksi jättämä lakialoite on menossa eduskunnassa läpi, kun
eduskuntaryhmät ovat tulleet
neuvotteluissa siihen tulokseen, että kaikkien Suomen
sodissa palvelleiden tulee olla
tasavertaisessa asemassa.
Elomaan toukokuussa jättämässä lakialoitteessa ehdotettiin kotipalveluja laajennettavaksi koskemaan kaikkia
veteraaneja, ei pelkästään sotainvalideja.
- Käytännössä tämä tarkoittaa, että jatkossa sotaveteraa-

Ruohonen-Lerner:

”Terrorismin uhasta on tullut
todellista kaikissa EU-maissa”
Perussuomalaisten meppi Pirkko Ruohonen-Lerner puhui hallitsemattoman
maahanmuuton ongelmista EU-erityisvaliokunnassa vain paria tuntia ennen
Strasbourgin iskua. Ruohonen-Lerner kertoo tapauksesta tuoreeltaan, ja kertoo
samalla muista parlamentin tapahtumista.
EUROOPAN parlamentin vuoden viimeinen täysistunto järjestettiin Strasbourgissa 10.-13.
joulukuuta. Surullisen leiman
viikolle toi kaupunkiin tiistai-iltana kohdistunut terrori-isku.
- Tämän hetken tietojen mukaan viisi henkilöä kuoli ja
toistakymmentä loukkaantui
kaupungin perinteisille joulumarkkinoille suuntautuneessa aseellisessa hyökkäyksessä.
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Tekijäksi epäillään toisen polven maahanmuuttajaa. Uhkataso kaupungissa on pysynyt korkeana, Pirkko Ruohonen-Lerner
kirjoittaa.
- Olin vain pari tuntia ennen
iskua osallistunut keskusteluun
terrorismia käsittelevän erityisvaliokunnan työn tuloksista ja
suosituksista. Omassa puheenvuorossani otin esille hallitsemattoman maahanmuuton on-

gelmia. Terrorismin uhasta on
tullut todellista kaikissa EUmaissa.

Radikalisoitumista pitää
torjua kovalla kädellä
Ruohonen-Lerner painottaa,
että EU:n ulkorajoja on turvattava tehokkaammin ja ihmisten
taustat on pystyttävä tarkastamaan, jotta estetään vaarallis-
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Kiken vuonna
1984 kuollut isä,
majuri
Arvo Sainio
haavoittui
jatkosodassa
kolme kertaa.
nit ovat samalla viivalla kuin
sotainvalidit, mutta ikävä kyllä vasta ensi vuoden marraskuussa, Elomaa harmittelee.
Elomaa on laatinut hallituksen vastattavaksi myös kirjallisen kysymyksen, miten
se aikoo turvata sotaveteraaneille riittävät palvelut ennen
uudistuksen voimaantuloa.
Tähän saakka veteraanijärjestöjen delegaatio on joka
vuosi joutunut anomaan lisää
rahaa budjettiinsa, mikä on

ten henkilöiden pääsy unionin
alueelle.
- Erityisiä haasteita liittyy niihin, jotka ovat lähteneet jäsenmaista taistelemaan terroristijärjestöjen riveihin ja palaavat
nyt Eurooppaan. Jäsenmaiden
välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa on edelleen tehostettava, jotta terroritekoja voidaan
ennaltaehkäistä, paljastaa ja
tutkia.
- Radikalisoitumista pitää torjua kovalla kädellä. Esimerkiksi terroristisen materiaalin leviäminen internetissä on estettävä
poistamalla se mahdollisimman
nopeasti, samoin vihasaarnaajien toiminta on saatava loppumaan.

Selmayr jonon ohi
komission pääsihteeriksi
Keskiviikkona Ruohonen-Lerner osallistui keskusteluun Eu-

Elomaan mielestä kiusallista
ja noloa.

Veteraanijärjestöt
eivät ole rikkaita
Elomaa haluaa vastata myös
kansalaisten usein esittämään
kritiikkiin, joka perustuu virheelliseen käsitykseen veteraanijärjestöjen varallisuudesta. Moni ihmettelee, miksi
veteraanijärjestöt eivät muuta kaikkia kiinteistöjään ja sijoituksiaan rahaksi, vaikka totuus on, että järjestöillä
on omistuksia niin vähän, ettei näin toimimalla jäisi kovin
paljon nokkaa päälle.
- Ihmisten väärä käsitys veteraanijärjestöjen rikkaudesta perustuu ainakin osittain
Lotta Svärd Säätiöön, jolla on
tunnetusti hallussaan paljon
varallisuutta. Rintamamiehiä
se ei kuitenkaan auta yhtään,
Elomaa toteaa.

EU:n ulkorajoja
on turvattava
tehokkaammin ja
ihmisten taustat
on pystyttävä
tarkastamaan.
roopan oikeusasiamiehen vuosikertomuksesta 2017.
- Olen hämmästyneenä seurannut, kuinka päätöksenteon
avoimuudesta puhutaan Euroopan parlamentissa ja eduskunnassa paljon, mutta käytännön työssä tuntuu siltä, että
avoimuutta ei sittenkään haluta edistää. Jos kansalaisten
luottamusta poliittiseen päätöksentekoon halutaan lisätä,
on edunvalvonnan oltava läpinäkyvämpää. Kansalaisilla on
oikeus tietää, kuka tai ketkä
vaikuttavat taustalla lakien val-

Perussuomalaiset ovat
pitäneet sotaveteraanien
asiaa esillä jo pitkään.

maan joukkueeseen kuulunut
Kalervo Savolainen, joka on
kirjoittanut monta sota-aiheista kirjaa. Niissä kuvataan
monia todella kovia tilanteita,
joihin hän isäni kanssa joutui.
Kalervo elää tänä päivänäkin,
hän täyttää kohta 94 ja olemme edelleen yhteydessä muutaman kerran vuodessa, Elomaa kertoo.
Toinen Elomaan mielipiteisiin vaikuttanut tärkeä
hahmo oli jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth, jonka
poika Hans treenasi ja avusti Kike ja Kimmo Elomaan
kuntokoulussa heidän kisamatkojensa aikana 80-luvulla. Sitä kautta Elomaa tuli tutuksi myös jalkaväenkenralin
ja hänen vaimonsa kanssa.
- Ehrnrooth piti veteraaniasiaa voimakkaasti esillä
90-luvulla. Hänen ansiostaan
meillä nousi paremmin myös
nuorten tietoisuuteen, mitä
varten meillä on itsenäinen
Suomi, sanoo Elomaa.

Emme saa unohtaa

Kike ja sotaveteraaneille kasvot antanut jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnrooth 90-luvulla.

Sotaveteraanin
tytär
Perussuomalaiset on pitänyt
sotaveteraanien asiaa esillä
ja halunnut heidän asemaansa parannusta aina edesmenneen kansanedustaja Tony
Halmeen ajoista lähtien.
mistelutyössä eli kenen kädet
kuljettavat kynää.
Saksalaisen Martin Selmayrin
suora nimitys ilman asianmukaista hakuprosessia komission pääsihteerin virkaan aiheutti
paljon kritiikkiä.
- Euroopan oikeusasiamies piti
nimitystä moitittavana ja hän
havaitsi neljä hallinnollista epäkohtaa Selmayrin nimityksessä.
Parlamentissa on vaadittu Selmayrin eroa, joten asian käsittely jatkuu, Ruohonen-Lerner
kertoo.

Kultaiset viisumit ja
erityisesti niillä rahastava
Kypros
Kultaiset viisumit, eli joidenkin
jäsenmaiden käytännöt myydä
passeja ja oleskelulupia rikkaille ulkomaalaisille, olivat monissa keskusteluissa esillä.
- Talousrikoksia, veropetok-

Kike Elomaalle asia on läheinen jo siitäkin syystä, että
hänen vuonna 1984 kuollut
isänsä, majuri Arvo Sainio
haavoittui jatkosodassa kolme kertaa.
- Noihin aikoihin sodasta ei
puhuttu niin avoimesti, mutta vuosia myöhemmin minuun otti yhteyttä isäni johta-

Pirkko Ruohonen-Lerner
sia ja veronkiertoa käsittelevän
TAX3-erityisvaliokunnan kokouksessa puhuin Airiston Helmestä valaisevana esimerkkinä
kultaisten viisumien riskeistä. Yrityksen taustavaikuttajana toiminut venäläishenkilö oli
ostanut itselleen Maltan kansalaisuuden, ja näin lunastanut itselleen vapaan liikkuvuuden

Elomaa istuu usein rintamaveteraanien neuvottelukunnan kokouksissa varajäsenen ominaisuudessa ja tekee
paljon yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa. Veteraaniasioiden lisäksi hänelle on
tärkeää suomalaisten köyhien
ja vähäosaisten auttaminen ja
terve kansallismielisyys.
- Kaikki me perussuomalaiset kuuntelemme paljon
kenttää ja pyrimme puuttumaan asioihin, jotka tarvitsevat korjaamista. Pieni pesämuna täytyy varata myös
sille, että jälkipolvetkin tietävät, miksi elämme itsenäisessä Suomessa. Se pitää opettaa
Suomen kouluissa tulevaisuudessakin. Jos meillä ei ole
omaa armeijaa, meillä on jonkun muun armeija, Elomaa
toteaa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO

unionin alueella. Sama mies
kuohuttaa nyt myös Latviassa,
jossa hän omistaa useita vastaavanlaisia kiinteistöjä.
Mepit keskustelivat Euroopan tulevaisuudesta Kyproksen
presidentin Níkos Anastasiádisin kanssa. Kyproksen tarjoama
kultaisten viisumien käytäntö on yksi EU-maiden löyhimmistä.
- Maassa voi kahdella miljoonalla eurolla lunastaa passin
vain kuuden kuukauden odottelun jälkeen. On väärin muita
EU-maita kohtaan, että passeja
ja oleskelulupia myymällä Kypros ottaa kyllä rahat vastaan,
mutta jakaa järjestelmän mukanaan tuomat riskit ja haitat
kaikkien jäsenmaiden kanssa,
Ruohonen-Lerner toteaa.
■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Kun kannatus kasvaa,
vastustus kasvaa
ALKUVUODESTA käydyt presidentinvaalit näyttivät muille
puolueille ja medialle sen, että perussuomalaiset eivät murtuneet Jyväskylän puoluekokoukseen. Kovassa paineessa hitsauduimme yhteen ja taistelimme puolueemme parhaimman
presidentinvaalien sijoituksen. Politiikan ympärillä puuhaavista tyhmempikin pystyy näkemään sen, että olemme yhtenäisempiä kuin koskaan ja siten myös voimakkaampia kuin
koskaan.
TÄNÄ vuonna olemme tehneet poikkeuksellisen perusteellista ohjelmatyötä. Pystymme tarjoamaan tulevan vuoden
vaaleihin oikean vaihtoehdon kaikille muille puolueille. Perustellun ja perusteellisen. Ohjelmistamme puuttuvat ainoastaan löysät heitot, harkitsemattomat esitykset ja sanahelinä.
PUOLUE sai viime vuonna myös periaateohjelman. Kartan
sille, mitä me olemme, mikä meitä ajaa. Ja sekin on yhdessä
tehty.
GALLUPIT eivät koskaan ole pystyneet ennustamaan meidän
menestymistämme vaaleissa. Eivät pysty nytkään. Me tiedämme, millainen kuhina pyörii ympärillämme toreilla ja turuilla,
kansalaisten keskuudessa. Emme ole kuitenkaan onnistuneet
pitämään tätä perustamme vahvenemista piilossa maailmalta.
Se näkyy ennennäkemättömänä vastustuksen nousuna. Itse
en muista tällaista koskaan kokeneeni.
MEDIA pyrkii maalaamaan meistä demoneita. Puheenjohtaja leimataan natsiksi tarkistamatta edes alkeellisia faktoja. Poliittiselle keskustelulle avoimet blogialustat pistävät jopa puolueemme varapuheenjohtajan sensuuriin. Kansalaiset laajasti
tavoittanut Facebook on alkanut harrastamaan poliittista profilointia kotimaisten valvojiensa välityksellä sulkien ehdokkaidemme tilejä vallan kummallisista syistä. Muut puolueet
kilvan julistavat äänestäjille sitä, että me emme ole kelvollisia
heidän kanssaan samaan hallituspöytään. Tavoitteena on ainoastaan luoda mielikuvaa, ettei meitä kannata edes äänestää,
koska ei meistä ole mihinkään.
MEIDÄN tehtävämme on taistella tämän maan puolesta.
Meidän on nostettava esiin ne asiat, joista muut vaikenevat.
Meidän on uskallettava, oltava rohkeita ja oikeudenmukaisia.
ENSI vuosi on täynnä vaaleja. Aloitetaan huhtikuun eduskuntavaaleilla ja jatketaan toukokuun eurovaaleihin. Kesälläkin
käydään vaalit, tosin puolueen sisäiset puoluekokouksessa.
Jos hallitus runttaa surkean sote- ja maakuntapaketin väkisin
läpi, maakuntavaalit ovat syys-lokakuussa. Ei pilata mitään
näistä vaaleista keskinäisillä kahinoilla, vaan kaadetaan karhu kerrallaan. Yhdessä meissä on sellaista voimaa, jota ei pidättele mikään.
JOULU on täällä. Se tuli vähän yllättäen, juurihan oli juhannus! Minun on pakko tunnustaa, että olen jouluhöperö. Se
varmasti johtuu sukujuuristani tai jostain. Vaikka elämme uusioperheessä, jossa on erilaisia joulun perinteitä yhteensovitettaviksi, olemme ihan vaivihkaa muodostaneet omat perinteemme. Ainoa asia, joka on jäänyt pois, on minun suvustani
tullut tapa tonttuilla. Äitini teki tonttuilusta taidetta: oikean
näköistä partakarvaa, partaliimaa, reittisuunnitelmat, jäljenjättökartat. Lähellä jouluaattoa hän lähti ”kävelylle” - ja kas,
tonttu olikin vieraillut tuon kävelyn aikana veljeni ( ja joskus
myös naapureidemme) ikkunan takana. Jäljelle jääneet jalanjäljet kestivät myös innokkaiden tontunmetsästäjien seurannan. Puolisoni ei ole päästänyt minua tonttuilemaan. Ehkä se
on hyvä. Näen jo otsikot mielessäni: ”Perussuomalaisten puoluesihteeri pidätettiin Lohjalla aatonaattona kurkkimassa ikkunoista tontuksi pukeutuneena”.
KIITOS teille kaikille tästä vuodesta. Kiitos, että olette mukana.
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yleiseen jakeluun uudesta osoitteesta.
ten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Perussuomalainen 1/2019
ilmestyy 28.1.2019
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 15.1.2019

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

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 lehtitilaus-

Toimitus: Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,-
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KUVA: PIXABAY

YMPÄRISTÖ- JA ENERGIAPOLITIIKKA

SUOMALAINEN LUONTO ON KORVAAMATON

LIIKENTEEN TOIMIIN JÄRKEÄ

Puhtaat vedet ja metsät ovat kansallisvarallisuuttamme sekä
erottamaton osa suomalaista kansanperinnettä ja identiteettiä.

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa autoilu varsinkin
haja-asutusalueilla on usein välttämätöntä.

TAAKANJAON EPÄKOHDAT KORJATTAVA –
TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY TURVATTAVA
Suomi ei ole ilmastopahis. Suurimmat saastuttajat on saatava
mukaan talkoisiin.
Suomen kilpailukyvystä huolehtiminen on samalla hyvää
ilmastopolitiikkaa, kunhan Suomen energiantuotanto pysyy
vähäpäästöisenä
EU:n sisäisen taakanjaon epäkohdat on korjattava
EU:n ulkopuolelta tulevalle tuonnille ilmastotulli

autovero alemmaksi – autokanta uudemmaksi. Polttoaineverotus kevyemmäksi ja myös aluekohtaiseksi
biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta ei muita EU-maita
aikaisemmin tai korkeammin
täyssähköautoille vapautus arvonlisäverosta
tolkku kaupunkien ’autottomat keskustat’ -hankkeisiin ja
kaupunkibulevardeihin

ELÄINSUOJELU ON SUOMALAISTA
SIVISTYSPERINNETTÄ
Selkeisiin eläinsuojelun epäkohtiin on puututtava tomerammin.

MONIPUOLISTA, HAJAUTETTUA JA OMAVARAISTA
ENERGIATUOTANTOA
Laajapohjainen ja kotimaisuuteen tähtäävä energiatuotanto tukee
työllisyyttä, talouskasvua ja kotitalouksien ostovoimaa sekä on
myös ekologisesti kestävä.

eläinsuojelurikkomuksista nykyistä ankarammat rangaistukset
häirikköpetojen suhteen toimivalta paikallisille metsästysseuroille
uskonto ei saa olla perusteena eläinten rääkkäykselle

sähköveron alennus kotitalouksille ja teollisuudelle,
siirtohinnoittelu pidettävä kohtuudessa
sähköverkkoyhtiöt on pidettävä kotimaisessa omistuksessa
ydinvoiman tulee olla Suomen sähköntuotannon selkärankana
turvetuotanto on säilytettävä, kivihiilestä ei tule luopua etuajassa
energia-alan tutkimukseen ja kehitykseen kannattaa panostaa
tuulivoiman syöttötariffit keskeytettävä, ei uusia tuotantotukia
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