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”Luottamus vetää nöyräksi”
Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos:

PERUSSUOMALAISTEN tuore 
puoluesihteeri Simo Grönroos aikoo 
jatkaa puolueen kehittämistä päämi-
nisteripuoluekuntoon samalla tutul-
la ja hyväksi havaitulla linjalla, jol-
la edellinenkin puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo luotsasi perussuo-
malaiset monien vaikeiden paikkojen 
läpi gallupien ykköspuolueeksi. Lin-
jan muuttamiseen ei ole syytä.

- Aivan ensimmäiseksi täytyy ottaa 
edelliseltä puoluesihteeriltä vastaan 
oppia siitä, mitä ohjeita hänellä on 
tehtävään liittyen. Sitten on lähdet-
tävä ihan käytännön töihin, valmis-
tautumaan seuraaviin kuntavaaleihin, 
käynnistämään puolueen sääntömuu-
tostyötä ja muun muassa selvittä-
mään, mitä rekrytointitarpeita puo-
luetoimistolla on, Grönroos kertoo.

Puolueen säännöt 
kaipaavat uudistamista

Puolueen sääntöihin tarvitaan uu-
distuksia hyvin laajalla rintamalla. 
Muun muassa puoluevaltuuston va-
lintoihin liittyvissä asioissa, vaalien 
ehdokasasetteluun liittyvissä kysy-

Kesäkuussa Tampereen puoluekokouksessa 2019 valit-
tu puoluesihteeri Simo Grönroos otti puolueväeltä saa-
mansa luottamustehtävän nöyränä vastaan ja lupasi tehdä 
parhaansa ollakseen luottamuksen arvoinen.

myksissä, puheenjohtajiston suku-
puolikiintiöissä ja monissa muissa on-
gelmakohdissa tarvitaan muutoksia 
sääntöihin.

 Siinä on puoluesihteerille yksi 
isompi savotta, että uudet säännöt 
voitaisiin hyväksyä seuraavassa puo-
luekokouksessa vuonna 2021.

Yhteishengen ja 
yhtenäisyyden 
kohottaminen tärkeää

Grönroos kokee puoluesihteerin 
rooliksi asioiden hoitamisen taustal-
la ja puolueorganisaation kehittämi-
sen. Omaa politiikkaa pitää tehdä sen 
verran kuin aikaa jää ja ennen kaikkea 
puoluesihteerin pitää edistää jäsenis-
tön yhteishenkeä ja yhtenäisyyttä.

- Odotan tehtävältä paljon uusia ja 
mielenkiintoisia asioita. Hyvin inten-
siivisiä seuraavat pari vuotta tulevat 
varmasti olemaan, Grönroos uskoo.

Pitkä historia 
perussuomalaisissa

Grönroosilla on pitkä historia perus-

suomalaisissa. Hän on ollut puolueen 
toiminnassa mukana yli kymmenen 
vuoden ajan, joista neljä hän toimi Pe-
russuomalaisten Nuorten pääsihtee-
rinä ja on sen jälkeen ollut ajatuspaja 
Suomen Perustan toiminnanjohtajana 
viimeiset vuodet.

- Nuorena kiinnostuin etenkin maa-
hanmuuttokysymyksistä ja koin EU:n 
kasvavan vallan uhkaksi Suomen itse-
näisyydelle. Perussuomalaiset oli ai-
noa puolue, joka uskalsi puolustaa 
Suomen ja suomalaisten etuja. Nöy-
räksi vetää puolueen jäsenistön an-
tama suuri luottamus. Yritän olla sen 
arvoinen, Grönroos sanoo.

Perussuomalaisten ensimmäkseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka 
Purra, toiseksi Arja Juvonen ja kol-
manneksi Juho Eerola. Puheenjohta-
jana jatkaa Jussi Halla-aho.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

“Odotan tehtävältä 
paljon uusia ja

mielenkiintoisia asioita. 
Hyvin intensiivisiä

seuraavat pari vuotta 
tulevat varmasti olemaan.”

Terveisiä puolue-
sihteerille
Perussuomalaisten puoluekoko-
ukseen Tampereelle saapuneelta 
kokousväeltä kysyttiin, millaisia 
terveisiä he lähettävät puolue-
sihteerinä aloittaneelle Simo 
Grönroosille.

JENNI SIPPOLA, JALASJÄRVI
- Toivon puoluesihteerin huolehtivan 
hyvin puolueen uudistamisesta. Sosiaa-
linen media ja tekniikka kehittyy koko 
ajan, ja puolueen on pysyttävä siinä ke-
hityksessä mukana. Tietysti hänen pitää 
myös kiertää paljon kenttää piirien ja 
paikallisyhdistysten tapahtumissa ym-
päri maan.

JESSICA VAHTERA, TURKU
- Toivon puoluesihteerin tekevän hy-
vää yhteistyötä kaikkien tahojen kanssa, 
niin nuorten, naisten kuin muidenkin 
puolueen järjestöjen kanssa. Toivon että 
Simo pitää itsensä helposti lähestyttä-
vänä, ja että keskustelukulttuuri puolu-
een sisällä kehittyy edelleen.

MIKKO NIEMI, KÄRSÄMÄKI
- Uuden puoluesihteerin tulisi pyö-
riä paljon kansan keskuudessa. Kansal-
la on hyviä ideoita, ne on vain otetta-
va käyttöön. Meidän on myös voitettava 
takaisin ne jäsenet, jotka vuoden 2017 
tapahtumien jälkeen lähtivät. Meillä tar-
vitaan pätevää ja osaavaa jäsenistöä.

TARJA RINNE, SALO
- Maltillista ja määrätietoista jämäkkyyt-
tä hommaan. Nuorten mukaan ottami-
nen on nyt avainasia. Maakunnissa nuo-
ret ovat erittäin innostuneita asialle.

OSKAR VIDING, HELSINKI
- Ennen kaikkea toivotan hänelle onnea 
tehtävään. Simo osaa luovia siinä roolis-
sa hyvässä yhteistyössä nuorisojärjestön 
ja piirien kanssa. Toivon ennen kaikkea 
maltillista rahankäyttöä piirien kanssa.
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Pohjois-Pohjanmaan piiri: 
Kuntademokratia koetuksella

Kauhajoen kesämarkkinat olivat 
perussuomalaisten suurta juhlaa 

SUOMI elää murroskautta. Pe-
rinteisten puolueiden vuosi-
kymmeniä jatkunut johtamis-
malli on tulossa tiensä päähän. 
Tästä johtuen näemme kipuilua 
alueemme useissa kunnissa. 
Perinteisiin liittynyt ”hyvä veli”
-järjestelmän mukainen päätök-
sentekomalli on muuttumassa 
oikeudenmukaiseksi ja demo-
kraattiseksi päätöksentekomal-
liksi. Kittilä, Muhos ja Limin-
ka käyvät hyvänä esimerkkinä 
edellä mainitusta kipuilus-
ta. Kun perussuomalaiset ovat 
ajaneet oikeudenmukaisuut-
ta kunnissa, ovat heitä vastaan 
tehdyt toimet koventuneet.

 Perussuomalaisten Poh-

jois-Pohjanmaan piiri on huo-
lestuneena seurannut oikeu-
denmukaisuutta ajaneiden 
luottamushenkilöiden kohtelua 
kunnissa. Jäseniltä on pyydet-
ty kunnanhallitusten toimesta 
selvityksiä tekaistuin perustein. 
Perussuomalaisia luottamus-
henkilöitä on pyydetty vaikene-
maan kunnassa tapahtuneista 
rikkomuksista sekä moraalitto-
muuksista. Yhtenä esimerkkinä 
voi nostaa esille Limingan kun-
nan toiminnan, jossa osa kun-
nan johtavista viranhaltijoista ja 
luottamushenkilöistä ovat pyr-
kineet vaientamaan luottamus-
henkilöitä pelottelemalla. 

Oikeusvaltion periaatteisiin 

poliittinen vaientaminen tai pe-
lottelu ei kuulu. Perussuoma-
laisten Pohjois-Pohjanmaan 
piiri vaatii Limingan kuntaa lo-
pettamaan välittömästi tällai-
sen toiminnan. Samalla halli-
tus muistuttaa muita kuntia, 
että perussuomalaiset seuraa-
vat kuntien tilannetta ja ovat 
valmiina puuttumaan tilantee-
seen, mikäli Limingan kaltaisia 
demokratiaan kuulumattomia 
ylilyöntejä ilmenee. 

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry, 
hallitus 

KAUHAJOKI on aina kuulunut 
Etelä-Pohjanmaan piirissä pe-
russuomalaisten vahvoihin alu-
eisiin. Viime kuntavaaleissa 
Kauhajoen yhdistys näytti voi-
mansa ja sai piirin alueelta eni-
ten ehdokkaita listoilleen. 

Perinteiset Kauhajoen kesä-
markkinat kuulun Kauhajoen 
Kasinon alueella todistivat, että 
perussuomalainen aate elää 
paikkakunnalla entistä vahvem-
pana. Suuri kiitos tästä kuuluu 
toimeliaalle ja vireälle paikallis-
yhdistykselle. 

- Kesämarkkinat on meille va-
kiotapahtuma ja tänäkin kesä-
nä väkeä kävi ilahduttavan pal-
jon teltallamme. Kauhajoella, 
niin kuin muuallakin Pohjan-
maalla, palaute on ollut rohkai-
sevaa. Perussuomalaiset ovat 
aidosti suomalaisten asialla, to-
tesi Tapio Pihlaja, tyytyväinen 
paikallisosaston puheenjohtaja 
ja Etelä-Pohjanmaan piirin en-
simmäinen varapuheenjohtaja. 

Pihlaja, joka toimii jo perä-
ti seitsemättä kautta Kauhajo-
en kaupunginvaltuustossa, on 
toiminut myös piirin puheen-
johtajana. 

- Vaalikevät oli kieltämättä vä-
lillä raskasta, mutta kyllä se pal-
jon antoikin. Vaalivoitto ja suu-
rimman puolueen asema antaa 
kummasti lisävirtaa ja saam-
me kaikki olla ylpeitä tekemisis-
tämme. Olemme saaneet Kau-
hajoelle paljon uusia jäseniä ja 
alamme pikku hiljaa jo panos-
tamaan kuntavaaleihin. Sitä en-
nen meillä on vielä syystapah-
tuma hoidettavanamme.

Pihlaja suitsutti vilpitöntä kii-
tosta myös perussuomalaisten 
kansanedustajien suuntaan, sil-
lä peräti neljä edustajaa oli kii-
reiltään saapunut Kauhajoelle 
vieraiksi. Eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Ville Tavio, puolu-
een toinen varapuheenjohtaja 
Arja Juvonen sekä Vaasan vaa-
lipiirin omat pojat Mauri Pelto-

kangas ja Juha Mäenpää kiin-
nostivat kukin markkinavieraita 
ja juttua riitti. 

- Palaute oli positiivista ja kan-
nustavaa, ja suora puhe sekä 
mielipiteet eivät ainakaan ihmi-
siä täällä Pohjanmaalla järkytä 
niin kuin eduskunnassa Helsin-
gin poliisia ja vihervasemmis-
toa. Täällä kun on totuttu pu-
humaan asioista niiden oikeilla 
nimillä eikä millään vääristy-
neillä ja harhaisilla mielikuvilla, 
totesi suorapuheinen kansan-
edustaja Mäenpää Ilmajoelta. 

Mäenpää on kiertänyt mah-
dollisuuksien mukaan kesän ta-
pahtumissa. 

- Kauhajoella olen ollut mark-
kinoilla useina perättäisinä ke-
sinä ja tänne on aina mukava 
tulla. Hyvä tunnelma ja toimiva 
yhdistys. Ei siinä muunlaista re-
septiä juuri kaivata. 

Juha Rantala 

Kauhajoen kesämarkkinoilla perussuomalaisuus näkyi ja kuului. Kuva: Juha Rantala

Kokouskansio
Puoluekokouksessa Tampereella Lapista käväistiin,
sille omalle mielitietylle me ääni jokainen annettiin.
Ei raiveleihin kukaan kajonnut,
eikä edes puolue hajonnut,
matkatovereistakaan kukaan ei reissulla kadonnut.
Linja-auto kyydin jälkeen perillä odotti hulppea majoitus,
siellä sattui tietääkseni ainakin yksi hauska sattumus.
Vichy-pullon ostokin,
aiheutti lähes konkurssin,
aamupala sentään sisältyi majoitushintoihin.

Ja parin vuoden päästä taas me matkataan,
kalleimmasta hotellista sviitit jälleen varataan.
Kas parin vuoden päästä taas tuttuja tavataan,
ehkä sitten jopa tittelinhaltijat me haastetaan.

Muutamia selfieitä kera starojen tietty napsittiin,
sattumalta kameran kanssa ihan kylkeen satuttiin.
Se hetki on heillekin,
kuten monelle meillekin,
kokousviikonlopun tapahtumista juuri se ikimuistoisin.
Ikääntyessään valokuvia voi itse kukin sitten selailla,
ja sitä oman poliittisen uransa huippuhetkeä muistella.
Vuodet kun kuluvat,
kasvotkin aina vaihtuvat,
jää onneksi muistot ajan kultaamat.

Ja parin vuoden päästä taas me matkataan,
kalleimmasta hotellista sviitit jälleen varataan.
Kas parin vuoden päästä taas tuttuja tavataan,
ehkä sitten jopa tittelinhaltijat me haastetaan.

    
           Ari Saukko, Tervola
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Poistuuko kiky?

Ilkka Soukka 60 vuotta

TYÖMARKKINAJÄRJESTÖT pa-
lailevat kesälomiltaan ja valmis-
tautuvat syksyn neuvotteluihin. 
Vuonna 2016 solmittu kilpailuky-
kysopimus ja etenkin siihen sisäl-
tyvä 24 tunnin palkaton työajan 
pidennys näyttää muodostu-
van syksyn liittokierroksilla kyn-
nyskysymykseksi. Työajan piden-
nyksellä ei ole ollut työllistävää 
vaikutusta ja se koetaan laajasti 

epäoikeudenmukaiseksi ja syystä. 
24 talkootunnin lisäksi tulee 

muistaa, että myös eläke- ja työt-
tömyysvakuutusmaksuja siirret-
tiin palkansaajan maksettavaksi. 
Samoin palkankorotuksista luo-
vuttiin, jolloin ostovoima heikke-
ni. Sipilän hallitus vauhditti kilpai-
lukykysopimuksen hyväksymistä 
uhkaamalla palkansaajajärjestö-
jä pakkolaeilla, jotka olisivat iske-

neet työntekijöihin vielä kipeäm-
min kuin ”kiky”. 

Nyt kysymys kuuluukin; onko 
Antti Rinteellä joukkoineen mus-
kelia uhitella työnantajajärjestö-
jä lakimuutoksilla kikyn poista-
miseksi ilman muita merkittäviä 
heikennyksiä?

Mikko Nurmo
Valkeakoski

HELTEISESSÄ säässä K-Market 
Aurantorin pihanurmella viet-
tämäni syntymäpäiväjuhla oli 
kuntalaisia ja ystäviäni varten 
järjestetty tapahtuma, jossa it-
sekin yllätyin yli sadan hengen 
kävijämäärästä. 

Kuntalaisten lisäksi vierailijoi-
den joukossa olivat myös kan-
sanedustaja Kike Elomaa sekä 
suuri joukko perussuomalaisia 
toimijoita, jopa Satakunnan pii-
ristä saakka. Edustettuina oli-

vat myös Lieto, Turku, Oripää, 
Mynämäki sekä tietysti Aura ja 
Marttila, jotka olivat vahvasti 
mukana myös järjestelyissä. 

Juhlissa oli mukana K-kau-
pan lihamestarina tunnettu Ari 
Numminen mainiona makkara-
mestarina toimimassa. Paikalla 
oli myös arvontaa, jossa voittoi-
na olivat lahjakortit eläintarvi-
keliike AuraPet:iin ja Ravinto-
la Hullu Poniin. Kiitokset Merja 
Heiskaselle ja Pauliina Vinel-

le sekä onnittelut arvontojen 
voittajille Sirpa Järvelle ja Leena 
Männikölle.

Kiitokset kaikille kävijöille, pe-
russuomalaisille toimijoille ja 
muuten juhlien edesauttami-
seksi toimineille, teitte juhlasta-
ni ikimuistoisen! 

Ilkka Soukka 
Aura

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettujen Mauri Ollilan ja 
Päivi Karpin seurassa Vähänkyrön yrittäjien puheenjohtaja 
Kari Rinta ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joa-
kim Strand (r.), joka kiitteli perussuomalaista valtuustoryhmää 
hyvästä yhteistyöstä. Kuva: Juha Rantala 

Perussuomalaiset ainoana 
puolueena mukana Köpingin 
markkinoilla 
PERINTEISET Köpingin mark-
kinat järjestettiin Vähänkyrön 
yrittäjien toimesta 41. kerran 
heinäkuun viimeisenä viikon-
loppuna Vaasan Vähänkyrön 
Tervajoella. Uudistunut ohjel-
ma ja uusi markkina-alue kiin-
nostivat markkinavieraita taas 
läheltä ja kaukaa. Viikonlopun 
yli 30-asteinen helle ei ainakaan 
perussuomalaisia pelottanut. 

- Eniten kummastusta niin 
markkinaväen kuin järjestäjien-
kin taholta herätti se, että pe-
russuomalaiset oli ainoa puolue 
tässä kaksipäiväisessä tapahtu-
massa. Tätä asiaa tuli perussuo-
malaisten osastolle ihmettele-
mään useampikin henkilö. Kun 
näköjään nyt vaaleja ei ole lähi-
aikoina, niin ihmisten kohtaa-
minen ei enää muita puolueita 
jaksa kiinnostaa, summasi asi-
aa kaupunginvaltuutettu Mau-
ri Ollila. 

Tervajoella asuva Ollila sa-
noo perussuomalaisten osallis-
tuneen Köpingin markkinoille 
niin kauan kuin jaksaa muistaa. 

- Vastaanotto oli erinomais-
ta. Vaalivoittomme ansiosta 
yhä useampi uskaltaa tulla kes-
kustelemaan kanssamme asi-
oista niiden oikeilla nimillä. Pe-
russuomalaisia uskalletaan 
avoimesti kehua ja jopa julki-
sesti ilmoittaa, että hei me ää-
nestettiin teitä. Tämä on hyvä 
merkki jatkoakin ajatellen, sa-

noi Ollila. 
Samoilla linjoilla Ollilan kans-

sa olivat myös perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Anne Matokangas 
ja toinen vaasalaisvaltuutettu 
ja Vaasan vaalipiirin ensimmäi-
nen varakansanedustaja Päi-
vi Karppi. 

- Saimme paljon kiitosta siitä, 
että olemme esillä ja kansan ta-
voitettavissa myös silloin kun ei 
ole vaaleja näköpiirissä. Eniten 
väki tuntui olevan pettynyt de-
mareihin ja kepuun. Varsinkin 
kaksien vaalien suurimman hä-
viäjän eli kepun härskiä toimin-
taa ihmeteltiin. Moni sanoi, että 
kuinka he kehtaavat, mutta kyl-
lähän he kehtaavat. Perussuo-
malaisten toimintaa kiiteltiin ja 
kilvan kehuttiin, ja palaute oli 
kauttaaltaan positiivista, totesi 
Matokangas. 

- Kyllähän nämä markkinat 
taas vahvistivat sen, minkä me 
jo tiedämme, että olemme Suo-
men ylivoimaisesti paras to-
ripuolue. Ihmisiä tuli aikai-
sempaa enemmän avoimesti 
osastollemme juttelemaan ja 
kyselemään, ja keskustelut oli-
vat hyvin kannustavia. Tästä on 
hyvä lähteä tekemään jo nyt 
työtä kuntavaalien menestyk-
sen eteen, sanoi Karppi. 

Juha Rantala

PIEKSÄMÄKI
Pieksämäen Perussuomalaiset ry 
kutsuu jäsenensä yleiseen kokouk-
seen perjantaina 6.9. klo 18 ABC:n 
kabinettiin (Pieksämäki). Käsitel-
lään piirille tehtäviä ehdotuksia ja 
kuntavaalien aloittaminen sekä ta-
lousasiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Myyr-
mäen Syysmarkkinoilla lauantaina 
7.9. klo 10-14 Myyrmäen Paaluto-
rilla. Tervetuloa teltallemme ta-
paamaan Vantaan Persujen aktiivi-
toimijoita!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Korson 
Maalaismarkkinoilla sunnuntai-
na 15.9. klo 10-14 Vantaan Korsos-
sa. Tervetuloa torivilinän humuun 
tapaamaan Vantaan Perussuoma-
laisten päättäjiä ja aktiiveja! Uusi 
PS-lehti on noudettavissa teltal-
tamme.

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n sään-

tömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 15.9. klo 12 Ou-
lun Satamaravintolassa, Satamatie 
35. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset jal-
kautuu perinteisille Rovaniemen 
kauppatorin syysmarkkinoille 17.-
19.9. Mukana ainakin paikallisia 
perussuomalaisia kuntapäättäjiä 
ja aktiiveja. Tarjolla mm. uusinta 
Perussuomalainen-lehteä.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
avoin keskusteluilta torstaina 26.9. 
klo 18-19.30 Haagassa, Ilkankul-
man kokoustilassa, Ilkantie 16B. 
Kahvitarjoilu. Tule mukaan kuun-
telemaan ja keskustelemaan!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset perin-
teisesti mukana Myllypuro-päivil-
lä lauantaina 28.9. klo 10-13 Mylly-
puron ostoskeskuksella.

LIETO
Liedon Perussuomalaisten teltta 
on jälleen Mikkelinpäivän markki-
noilla sunnuntaina 29.9. klo 10-15 
Liedon kauppapihalla, Hyvätty-
läntie 4. Tervetuloa keskustele-
maan ajankohtaisista asioista.

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuo-
malaisten tupailtaan sunnuntai-
na 29.9. klo 14-17 Club Paratiisiin, 
Kauppakuja 1. Vieraana kansan-
edustaja Ville Vähämäki. Jokainen 
Janakkalan Perussuomalaisista 
kiinnostunut on Tupailtaan läm-
pimästi tervetullut. Vapaa pääsy.

ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään lauantai-
na 28.9. klo 13 Seinäjoen kaupun-
gintalolla, Kirkkokatu 6, Seinäjoki. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Klo 12 alkaen kahvitar-
joilu. Vierailijana puoluesihteeri 
Simo Grönroos. Tervetuloa !

PiiritPS

Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fiPS

Onko nuoren ja vanhan hoito 
Suomessa samanarvoista?
19.8. uutisoitiin, ettei aluehal-
lintovirasto eikä myöskään Val-
vira näe haamuhoitajien käy-
tössä sellaista ongelmaa, että 
sille voisi antaa jonkin rikos-
nimikkeen. Kansalaisena tus-
kin olen ainoa, joka näkee täs-
sä valvontavirastojen kannassa 
mittavan ongelman. Puolustus-
kyvyttömien laitoshoidettavien 
terveys ja hyvinvointi vaaran-
tuvat perustavanlaatuisesti, jos 
vuorossa oleva hoitaja ei ole oi-
keasti työpaikalla vaan ainoas-
taan nimi paperilla. 

Minusta tällaisiin – jo usei-
siin ilmitulleisiin – haamuhoi-
tajatapauksiin pitäisi puuttua 
lujalla kädellä. Ei pidä lähteä 

ruokkimaan vinoutunutta haa-
muhoitajakäytäntöä “uute-
na normaalina”. Eikö pitäisi olla 
selvä asia, että myös laitoshoi-
dossa olevalla vanhuksella on 
kaikki yhdenvertaiset ihmisoi-
keudet turvanaan? 

Attendon ja Esperin tapais-
ten sijoittajayhtiöiden tapa teh-
dä rahaa hoitoa laiminlyömällä 
ei sovi suomalaiseen hoitokult-
tuuriin. Hyssyttelyn aika on ohi 
- on aika palata takaisin jo hy-
väksi koettuun “vanhaan nor-
maaliin”.

Arto J. Heinämäki
Tampere
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Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan 
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Ilmastovouhotuksesta

Olemme kaikki stagella

TIESITTEKÖ, että 1970-luvulla 
tiedemiehet suunnittelivat jää-
tiköiden sulattamista? Syynä sii-
hen oli kolme vuosikymmen-
tä kestänyt maapallon ilmaston 
kylmeneminen. Vuonna 1974 
Time Magazine varoitteli uuden 
jääkauden tulosta, kun jääpeite 
oli kasvanut 12 %. Vuonna 1975 
Newsweek-lehti varoitteli kyl-
menevästä maailmasta ja ruo-
kapulasta. Ratkaisuksi esiteltiin 
mm. tuhkan levittämistä napa-
jäätiköille, jotta ne sulaisivat. 

Kun tuosta kylmästä jaksosta 
toivuttiin ilman napajäätikköjen 
keinotekoista sulattamista, niin 
eräät tahot keksivät, että läm-
peneminen onkin huono asia. 
1980-luvulla ennustettiin me-
reen uppoavan satoja saaria - 
ja jopa valtioita - seuraavien 30 
vuoden aikana. Yksikään saari ei 
kuitenkaan ole uponnut.

Näistä vääristä ennusteis-
ta huolimatta kohu jatkui ja 
2010-luvulla se suorastaan lei-
mahti liekkeihin: maapallo ehkä 
lämpenee liikaa? Silti yhä esitel-
lään suunnitelmia antarktisen 
napajään viemisestä Afrikkaan 

UUSIA kykyjä etsivillä televi-
sio-ohjelmilla ei ole pulaa taita-
vista esiintyjistä, koska monilla 
ihmisillä on hinku päästä näyt-
tämään kykyjään ja todellista 
luonnettaan esiintymislavalle.

Ihmiset kaipaavat elämässään 
kiitosta, hyväksyntää, ihailua ja 
mielihyvää monissa eri muo-
doissa. Monet hakevat näitä 
esiintymislavalta, urheilusta ja 
peleistä - tai haalimalla itselleen 
valtaa politiikan, liike-elämän 
tai varallisuuden kautta. Jot-
kut taas etsivät tyydytystä huu-
meiden, rikosten tai sodan avul-
la, kun positiiviset ja rakentavat 
keinot eivät enää riitä.

Ikävä kyllä mitkään näistä ul-
koisista keinoista eivät tuo-
ta kestävää ratkaisua, koska to-
dellinen mielenrauha syntyy 
oman elämämme stagella ojen-
tamalla auttava kätemme kans-
saihmisille ajattelematta, mitä 
hyötyä siitä meille on. Voimme 
epäonnistua, meidät voidaan 
tyrmätä ja unohtaa, mutta kai-
kesta huolimatta meidän kan-
nattaa tehdä hyvää ja parantaa 
maailmaa.

Terve itsetunto ja itsekunnioi-
tus syntyvät kuuntelemalla ja 
auttamalla muita ihmisiä ta-
vallisessa arjessa sekä avoimel-
la persoonallisuudella, joka ei 
pelkää haavoittumista. Pelkän 

oman edun tavoittelu ja oman 
persoonallisuuden piilottami-
nen johtavat omahyväiseen it-
sekeskeisyyteen sekä kapeaan 
ja mitättömään elämään.

Yhteiskunnan hyvinvoin-
tia yritetään parantaa erilais-
ten yksityisyyden suojaa lisää-
vien lakien avulla. Ikävä kyllä 
riskinä on, että samalla kuljem-
me kohti suljettua yhteiskun-
taa, jossa turvallisuus perustuu 
salailuun, ihmiset piiloutuvat ri-
kollisilta ja muuttuvat anonyy-
meiksi. Sen sijaan meidän tulisi 
luoda avoin yhteiskunta, jos-
sa erilaisuus on rikkaus ja ihmi-
set uskaltavat ylpeänä olla oma 
itsensä sukupuolisista mielty-
myksistä, rodusta, uskonnos-
ta, älykkyydestä tai ulkonäöstä 
riippumatta.

Ihmisen aineellinen menes-
tys maallisilla estradeilla riippuu 
pitkälti ihmisen saamista synty-
mälahjoista kuten älykkyydestä 
ja fyysisestä olemuksesta. Ihmi-
sen hengellinen kohtalo riip-
puu kuitenkin siitä, miten suu-
ren osuuden näistä lahjoistaan 
hän käyttää kanssaihmisten tu-
kemiseen. Parempaa yhteiskun-
taa voidaan rakentaa monin eri 
tavoin; tosin aito myötätunto, 
ystävälliset sanat ja hymy ovat 
usein arvokkaampia kuin raha.

Tieteellisten havaintojen mu-

kaan elämme fyysisellä näyttä-
möllä, jossa ympärillämme ole-
vat upeat kulissit muodostuvat 
tyhjää täynnä olevista atomeis-
ta, joissa materiaa ei ole juuri 
lainkaan. Vaikuttaa siis siltä, että 
tämä fysikaalinen areenamme 
on vain henkisen todellisuu-
den varjo. 

Viime kädessä ihmisen elä-
män tärkein päätös on valin-
ta uskon ja ateismin välillä. Kyse 
ei ole valinnasta fiktion ja fak-
tan välillä, koska usko perus-
tuu omakohtaiseen henkiseen 
kokemukseen, jota tieteen fy-
sikaaliset sensorit eivät voi mi-
tata. Tiede ja usko eivät voi olla 
ristiriidassa keskenään, koska 
ne toimivat eri ulottuvuuksissa. 
Uskon avulla ihminen keven-
tää sielunsa taakkaa hankkimal-
la kaukokatseisen näkemyk-
sen elämänuransa jatkumisesta 
maailmankaikkeudessa.

Tämä mahtava näyttämö on 
olemassa, jotta voisimme itse 
kokea virheellisten ja oikeiden 
valintojen seuraukset; löytää to-
tuuden ja kauneuden, ja ennen 
kaikkea oppia tuntemaan ja ra-
kastamaan lähimmäisiämme.

Antti Roine
Ulvila

ja Arabian niemimaalle sula-
maan juomavedeksi. 

Viimeiset parikymmentä vuot-
ta on keskilämpötila taas hiu-
kan laskenut. Milloinkohan al-
kavat miettiä, kuinka tämä 
kylmeneminen tällä kertaa es-
tetään? Hätäisimmät kun jo va-
roittelevat uuden jääkauden tu-
losta 2030-luvulla. 

Tästä ilmastovouhotukses-
ta kirjoitettiin jo 1871 kuvaten 

(Pall Mall Gazette 10.1.1871), 
kuinka aina välillä uutisissa mai-
nostetaan nykyilmastoa mil-
loin poikkeuksellisen kuumaksi, 
tuuliseksi tai kylmäksi. Näin 148 
vuotta myöhemmin voidaan to-
deta, ettei uutisointi ole tältä 
osin yhtään muuttunut.

Toni Rintala
Hyvinkää

Kirottu Veikkaus

Hävettää olla 
suomalainen juristi

JULKISUUDESSA on alkanut 
liikkumaan tietoa ihmisten kyl-
lästymisestä Veikkauksen toi-
mintaan, josta olen itsekin lä-
hettänyt yhtiölle usean kerran 
palautetta.

Veikkaus on laillistettua ryös-
töä. Ja ryöstön kohteena ovar 
Suomen köyhät ja pientuloiset 
eläkeläiset. Sääliksi käy köyhiä 
ihmisiä ja eläkeläisiä, jotka pa-
nevat kauppojen kassoilla vii-
meiset rahansa Veikkauksen pe-
leihin.

Joka kaupassa, kioskissa ja 
huoltoasemalla on kassatasol-
la läpinäkyvä laatikko, jossa on 
Veikkauksen pelejä. Veikkaus 
houkuttaa kassoilla ihmisiä te-
kemään viimeisen ”impulssios-
toksen”, joka hidastaa kauppo-
jen kassajonoja.

Kävin paikallisella R-kioskil-
la. Kioskilla on noin 4-5 peliau-
tomaattia. Jokaisella automaa-
tilla pelasi eläkeläisen näköisiä 
ihmisiä.

Veikkaus myös valehtelee tör-

MINULLA on pitkä kokemus 
suomalaisista juristeista ja tie-
dän, että tuomioistuinjuristeis-
sa on sekä hyviä että huonoja. 

Ennen vanhaan juristien am-
mattitaito lisääntyi ajan mittaan 
ja vastuuasema koheni koke-
muksen myötä. Nykyisin vaikut-
taa siltä, että tuomarin kyky tai 
halu selvittää totuus kulloinkin 
käsiteltävänä olevassa asiassa 
heikentyy vuosi vuodelta. Esi-
merkkinä käy vaikkapa tapaus 
Jari Aarnio, jossa ilmeisesti kos-
tonhalu ja salaseuran jäsenyys 

ovat olleet tuomioon vaikutta-
via tekijöitä. 

Joku viisas on todennut, että 
mitä suurempi valhe, sitä hel-
pommin se uskotaan. Nykytek-
niikalla on hyvin helppoa vää-
rentää kännykän sijaintitiedot 
etenkin viranomaisilla, joten ko. 
tietoihin pitäisi tuomarin ym-
märtää suhtautua varaukselli-
sesti, eikä kuten joulupukkiin 
uskotaan. 

Johan Syrén
varatuomari,Tampere

Verotiedoilla mässäily 
saa loppua
JOKAVUOTISET verotietojen 
julkistukset ovat mässäilyn aihe. 
”Kateuspäivänä” ihmiset saavat 
tirkistellä toistensa lompakoi-
hin. Miksi?

Verotietojen julkisuuteen liit-
tyy paljon kyseenalaisia piirtei-
tä. Verotietojen julkistamisessa 
on kyse yksilön oikeudesta yksi-
tyisyyteen ja sen luulisi olevan 
perustuslailla turvattu perusoi-
keus. Tätä sääntöä noudatetaan 
monessa muussa asiassa. Esi-
merkiksi yksilön terveystiedot 
ja sosiaalihuollon asiakirjat ovat 
luottamuksellisia. Jos ihminen 
on pois töistä taudin vuoksi, se-
kään ei ole julkinen tieto. Myös 
yksityinen viestintä on luot-
tamuksellista. Lisäksi kenen-
kään koti ei ole julkinen paik-
ka, johon vieraat ihmiset voivat 
marssia ilman lupaa (kotirauha).

Verotietojen julkisuutta on pe-
rusteltu vallankäyttäjien vah-
timisella, mutta perustelu on 
surkea. Samalla verukkeella voi-
taisiin oikeuttaa myös muiden-
kin perusoikeuksien polkemi-
nen. Miksi ihmisillä ei saisi olla 
oikeutta saada kaikkien päättä-
jien terveys- ja sosiaalihuollon 

tietoja? Sillähän voisi olla yh-
teiskunnallista merkitystä. Mik-
si ihmisillä ei saisi olla oikeutta 
astella julkkisten koteihin? Siel-
lähän voisi olla merkkejä epäi-
lyttävästä toiminnasta. Miksi 
konsernijohtajien viestintäsalai-
suutta ei voitaisi raottaa? Siel-
tähän voisi paljastua kohu. Jos-
tain syystä näitä vaatimuksia ei 
näy julkisuudessa, vaikka niissä 
on sama logiikka: yksilön oikeus 
yksityisyyteen väistyy muiden 
ihmisten uteliaisuuden tieltä. 
Kannattaa myös muistaa, että 
rikollisetkin näkevät verotiedot.

Kun tirkistelyn tielle on läh-
detty, kuinka pitkälle poliitikot 
ovat valmiita menemään: jul-
kistetaanko seuraavaksi kaikki-
en ihmisten Kela-tuet, jotta voi-
daan tutkia Kela-huijauksia? 
Sivistysvaltion eräs mittari on 
se, kuinka hyvin valtio suojaa 
ihmisten oikeutta yksityisyy-
teen. Kysymys kuuluu: kuinka 
kauan moraalittoman nykytilan 
annetaan jatkua?

Aleksi Hernesniemi
yhteiskuntatieteiden maisteri

keästi voittovarojen käytöstä. 
Se mainostaa, että tuotot me-
nevät suomalaisille avun tarvit-
sijoille, mutta tutkiva journalis-
mi on selvittänyt, että suuri osa 
Veikkauksen tuotoista menee 
maahanmuuttajille ja maahan-
muuttajia auttaville järjestöille.

Nimimerkillä 
lopen kyllästynyt
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EU-puheenjohtajuus ja 
Suomen etu

Hallitus pelaa talouden uhkapeliä 

SUOMALAISIA ovat aivan ai-
heesta pöyristyttäneet pu-
navihreän hallituksen mi-
nisterien kommentit, joiden 
mukaan Suomi ei aja EU-pu-
heenjohtajamaana suoma-
laisten etua, vaan Euroopan 
etua.

Maamme EU-politiikka on 
aina ollut harmillisen naiivia 
– on lähdetty takki auki Eu-
roopan isoihin pöytiin, leik-
kimään ”kokoistaan suu-
rempaa vaikuttajaa”. Näin ei 
kokemukseni mukaan kanna-
ta toimia, koska kaikilla mail-
la on omat tavoitteensa, joita 
ne myös ajavat eivätkä pyydä 
sitä keltään anteeksi.

Toki jokainen ymmärtää, 
että olisi naurettavaa julis-
taa kovaan ääneen ajavan-
sa omaa etuaan EU-puheen-
johtajamaana. Mutta ei tätä 
kukaan ole tarkoittanut-
kaan. Kyse on siitä, mitä asioi-
ta Suomi nostaa esille ja kes-
kusteluun.

Hallituksen mielestä Suo-
men tulisi nostaa ilmaston-
muutos puheenjohtajakau-
den tärkeimmäksi teemaksi 
ja painottaa oikeusvaltioperi-
aatetta ja sosiaalista Euroop-
paa. Tämä sanahelinä ei juuri 

hyödytä suomalaista veron-
maksajaa, työntekijää tai yrit-
täjää.

Mielestäni Suomen tuli-
si sen sijaan korostaa metsä-
teollisuuden kilpailukykyä ja 
mahdollisuuksia puuvarojen 
hyödyntämiseen, maatalou-
den toimintamahdollisuuksia 
pohjoisessa, pohjoisia väy-
lähankkeita ja kaupankäyn-
tiä itään. Nämä asiat eivät ole 
eteläisten isojen jäsenmai-
den intressissä, ja tuskin nou-
sevat keskusteluun, ellei Suo-
mi niitä pidä esillä.

Suomi on valitettavasti EU:n 
nettomaksaja nyt ja näköpii-
rissä olevassa tulevaisuudes-
sa. Meidän pitäisi ajaa kaltais-
temme pienten varakkaiden 
maiden asemaa EU:ssa. Ko-
rostaa kansallisvaltioiden 
päätösvaltaa ja vastustaa vi-
reillä olevia aikeita lisätä isoja 
maita suosivien määräenem-
mistöpäätösten käyttöä.

Kansallinen etumme on 
vienti ja kaupankäynti - sitä ei 
ole muiden laskujen maksa-
minen ja määräysvaltaan alis-
tuminen!

Jani Mäkelä
kansanedustaja, Lappeenranta

POLIITIKKOJEN tärkein tehtä-
vä on huolehtia siitä, että kan-
salaiset voivat rauhassa elää ai-
van tavallista ja hyvää elämää. 
Tämän hyvän elämän eräs tär-
keä perusta on tasapainoinen 
julkinen talous. Päätöksente-
on tulee taata maallemme hy-
vinvoivia ja osaavia kansalaisia 
sekä kannustaa yrittämiseen ja 
työntekoon. Pääministeri Ant-
ti Rinteen johdolla olemme vali-
tettavasti saamassa jotain ihan 
muuta.

Hallitus saatiin kokoon kat-
teettomien lupausten avulla. 
Hallituksessa nyt istuville an-
nettiin houkuttelevia, mutta 
maamme tulevaisuuden kan-
nalta katalia lupauksia. Talou-
dellisen huoltosuhteen ja kestä-
vyysvajeen ongelmat ohitettiin 
vastuuttomasti. Jo Rinteen hal-
lituksen ensimmäinen kuukausi 
on osoittanut hallitusohjelman 
ja sitä edeltäneet sdp:n vaali-
lupaukset ennennäkemättö-
män härskisti toteutetuksi hui-
jaukseksi. 

Eläkkeisiin luvattu vappusa-
tanen kutistui lanteiksi ja lo-
put pitäisi repiä muka työelä-
kejärjestelmästä, mitä ei tule 
tapahtumaan. Suurten rata-
hankkeiden kuten Suomiradan 
eteneminen yksityisellä rahal-
la on käytännössä tältä kaudel-
ta haudattu ideologisista syistä. 
Yksityistä rahaa kutenkin tarvi-
taan, sillä valtion ja kuntien ra-
hat eivät mitenkään yksin rii-
tä hankkeiden toteuttamiseen. 
Hoitajamitoitus takkuaa edel-
leen. Yrittäjille ohjelma ei sisäl-
lä mitään kannustimia lisätä ris-
kinottoa. Lista jatkuu ja jatkuu.

Rinteen huijaus perustuu suu-
riin lupauksiin varauksella ”jos 

Asumisen kustannuksia 
ei saa lisätä
HALLITUS kaavailee lisää veroa 
lämmityspolttoaineisiin vauh-
dittaakseen uuden tekniikan 
käyttöönottoa, samanaikaisesti 
kuitenkin kotitalousvähennystä 
alennetaan.

Öljylämmityksen vaihto maa-
lämpöön on monille eläkeläi-
sille ylivoimainen investointi ja 
toisaalta toimivan laitteiston 
hylkääminen ei ole kansantalo-
udellista. Suomessa on 200 000 
öljylämmitystaloutta (Suomen 
Omakotiliitto).

Sähköllä tai maalämmöllä 
lämpiävät omakotitaloudet jou-
tuvat jo maksamaan lisää veroa, 
kun viime elokuussa hallituksen 
ohjauksessa oleva Energiavi-
rasto salli sähkön siirtomaksun 
reippaan lähes kymmenen pro-
sentin korotuksen. Siirtomak-
sussa on veroa huimat 57 %, 

joten siltä osin hallituksen ”pii-
lovero” nousikin jo viime vuon-
na siirtomaksun myötä. Tämä 
kohtuuton vero pitää oikaista.

Perustuslaki kuitenkin ohjaa 
tukemaan omatoimista asumis-
ta, jota sähkön siirtohinnan ko-
rotus ei edesauta. Kiinteistöve-
rojen korotus on myös monen 
kunnan esityslistoilla. Aiempi-
en tutkimuksien mukaan kol-
me neljäsosaa suomalaisista 
haluaa asua omakotitalossa, tä-
män hallituksen ilmastopolitiik-
ka ohjaa kuitenkin kaikin tavoin 
kerrostaloasumiseen. 

Hallitusohjelman hyvinvointi-
tavoite ja asumisohjaus ovat ris-
tiriidassa, toivottavasti hyvin-
vointi voittaa.

Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

niihin on rahaa”, ja lupausten 
toteutusaikataulujen epämää-
räisyyteen. Näin mistään ei jää 
kiinni nopeasti, ja petetyt odo-
tukset voi myöhemmin kuitata, 
ettei rahaa sitten ollutkaan. 

Huijaus ei ole vahinko. Hal-
litusohjelman rahoitus perus-
tuu odotuksiin työllisyysasteen 
nousun kiihdyttämästä verotu-
lojen kasvusta. Valmistelijoilla 
on ollut tiedossaan, että kaikki 
koti- ja ulkomaiset ennustelai-
tokset ovat nopeasti alentaneet 
kasvuennusteitaan. 

Työllisten määrän kasvu on hi-
dastunut jo ainakin 1,5 vuotta 
suuntaan, joka saavuttaa nollan 
vielä tänä vuonna. Lyhyet korot 
ovat nyt pitkiä korkeammat, ti-
lanne, joka on koko sotien jäl-
keisen ajan merkinnyt taantu-
maa 12-18 kuukauden viiveellä. 

Huijauksen tahallisuuden var-
misti Rinteen hallituksen li-
sätalousarvio, joka saatiin yli-
jäämäiseksi 300 miljoonan 
perusteettomalla verotulojen li-

säkasvulla. Tosiasia on, että ve-
rotulojen kasvu ei voi kiihtyä 
tilanteessa, jossa talouden ja 
työllisyyden kasvu hidastuu. 

Rinteen hallitus yrittää epä-
toivoisesti luoda mielikuvaa sii-
tä, että talous on hanskassa ja 
vaalilupaukset voidaan toteut-
taa. Hallitusohjelma on uhka-
peli, joka pamahtaa hallituksen 
naamalle jo ennen kuin se ehtii 
tehdä juuri mitään. Sdp ja pää-
ministeri Rinne ovat ostaneet 
aikaa lupaamalla kaikille hyvää 
siinä toivossa, että tässä kuiten-
kin kävisi hyvin. Että hallituk-
sen kuherruskuukausien, selvit-
telyjen ja suunnittelujen aikana 
maamme talous nousisi, kuten 
vielä viime kesään asti näytti. 
Ikävä totuus on, ettei se nouse. 
Hallituksen onkin tämän vuok-
si lähdettävä pikaisesti talous-
realismin tielle. Suomalaisten 
tähden.

Lulu Ranne,
kansanedustaja (ps.)

Pääministeri Antti Rinteen ikiomat kuplat 
PÄÄMINISTERI Antti Rinne pii-
pahti Jyväskylän suurajoissa ja 
antoi haastattelun. Kun toimit-
taja kysyi hänen mielipidettään 
kollegansa Unkarin pääminis-
terin Viktor Orbánin muun mu-
assa Suomen oikeuslaitokseen 
kohdistuvasta ryöpytyksestä, 
niin Rinne vastasi:”Olen jättänyt 
sen omaan arvoonsa. Hänen 
puheensa ovat olleet pitkään 
mitä sattuu.”

Pääministeri Rinnettä ei näy-
tä kiinnostavan oman maan-
sa Suomen oikeusvaltion tila. 
Orbánhan sanoi vain totuu-
den. Suomi ei ole oikeusvaltio, 
eikä Suomessa ole perustusla-
kituomioistuinta eikä totuus-
foorumia. Sitä vastoin samat 
kansanedustajat ensin hyväk-
syvät ryhmäkurin mukaises-
ti lait painamalla sitä nappia, 
jota puoluejohto määrää, sen 
jälkeen nämä samat kansan-
edustajat istuvat perustuslaki-
valiokunnassa päättämässä la-
kien perustuslainmukaisuuden 
noudattamisesta. Hehän ovat 
jäävejä käsittelemään samaa 
asiaa toistamiseen.

Sitten ns. Koiviston konklaavin 
(6.5.1992) jälkeen meillä ei ole 
ollut oikeuslaitosta, koska Koi-

visto määräsi, että instituutiot 
eivät saa hävitä. Lisäksi vuotta 
myöhemmin (22.10.1993) val-
tio ja neljä pankkia tekivät SSP-
pankin pilkkomista koskevan 
salaisen sopimuksen. Näin oi-
keuslaitoksemme on kohta 30 
vuotta tehnyt päätöksiä, joilla ei 
ole mitään tekemistä oikeuden, 
oikeudenmukaisuuden, lain tai 
kohtuuden kanssa - sillä insti-
tuutiot voittavat aina.

Yleensä oikeusvaltiossa ih-
miset saavat oikeutta ja vääriä 
päätöksiä tehneet virkamiehet 
pannaan viralta sekä velvoite-
taan korvaamaan kansalaisille 
aiheuttamansa vahingot. Suo-
messa tulospalkkaiset virkamie-
het tahkoavat itselleen rahaa 
ja tekevät tulospalkkioiden sii-
vittäminä päätöksiä, jotka eivät 
perustu lainsäädäntöön. Ei täl-
lainen valtio voi olla oikeusval-
tio. Sillä oikeusvaltiossa jokai-
nen päätös, jota asiakas väittää 
virheelliseksi, tutkitaan uudel-
leen, tehdään uudet päätökset 
ja velvoitetaan väärän päätök-
sen tehnyt korvaamaan tuomi-
tulle aiheutuneet vahingot.

Muun muassa kotitekoi-
sen pankkikriisin seurauksena 
1990-luvun alussa 65 000 yri-

tystä ajettiin konkurssiin. Niis-
tä suurin osa oli elinkelpoisia. 
Sadat tuhannet kotitaloudet 
velkaantuivat ja yrittäjät me-
nettivät työpaikkansa ja omai-
suutensa - jopa kotinsa. Jäljel-
le jäi vain ylitsepääsemättömiä 
velkoja. Kriisiä seurasi myös 600 
000 henkilön massatyöttömyys, 
jolloin Suomi itsekin oli joutua 
selvitystilaan. Ja kaikki vain sik-
si, että presidentti Koivisto tar-
vitsi järjestelyaikaa Suomen 
saattamiseen EU-kuntoon.

Kesäkuun lopussa eduskun-
nan täysistunnossa (25.6.), kun 
keskusteltiin “taitetun palkkain-
deksin” poistamisesta, saimme 
kuulla pääministerin silloisen 
kuplan: “Mitään tällaista ei ole 
tulossa ja hallitus ei korjaa tai-
tettua indeksiä.” Eläkeläisten ve-
rokohtelu on perustuslain 2 lu-
vun 6 pykälän vastaista, sillä 
mitään kansalaisryhmää ei saa 
asettaa eriarvoiseen asemaan.

Nyt kun Suomi on EU:n pu-
heenjohtajamaa ja ollut jo vuo-
sia nettomaksaja, se voisi siirtyä 
oikeusvaltioksi.

Heikki Elonheimo
eläkeläinen/yrittäjä, Jyväskylä
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Puoluekokoushartaus Tampereella 
30.6.2019
HYVÄT puoluesisaret ja veljet! 
Usein näissä hartaushetkis-
sä olemme tervehtineet myös 
sotiemme veteraaneja, mut-
ta enää he eivät korkean ikän-
sä johdosta ole jaksaneet tul-
la paikalle.

Olemme kokoontuneet pe-
rinteiseen sunnuntaiaamun 
hartaushetkeen aloittamaan 
toista puoluekokouspäivääm-
me eilisen antoisan puolue-
johtomme valintapäivän jäl-
keen. Toivon mukaan olemme 
menossa yhä parempaan tule-
vaisuuteen.

Tänne Tampereelle kokoon-
tuessamme mielessäni on soi-
nut kansanlaulu Talikkalan 
markkinoilla. Meistä juuri ku-
kaan ei varmaan tiedä mitään 
Talikkalasta. Talikkalan talvi-
markkinoita järjestettiin en-
nen sotia Etelä-Karjalassa si-
jainneessa Antrean kunnassa. 
Se jouduttiin luovuttamaan 
Neuvostoliitolle 1944. Antre-
alaiset sijoitettiin silloin pää-
asiassa Kanta-Hämeeseen 
Hämeenlinnaan, Vanajaan, Ja-
nakkalaan, Hausjärvelle, Lo-
pelle ja Riihimäelle. Näin 
saamme muistaa ansiokkaita 
itsenäisyytemme säilyttäneitä 
raskaita uhreja vaatineita so-
tiamme ja kiittää itsenäisyy-
destämme ja siitä, että vapaan 
isänmaamme merkiksi saam-
me juhlapäivinä nostaa siniris-
tilippumme: “Sinä hulmullas 
mielemme nostat ja kotimme 
korotat.”

Näin jo varttuneeseen ikään 
ehtineenä lienee sallittua 
muistella näitä entisiäkin har-
taushetkiämme, sillä esimer-
kiksi Porin puoluekokouksis-
sa olen ollut jo tasan 50 vuotta 
sitten 1969 varusmiespalve-
lusta suorittavana ainoana so-
tilaspuvussa paikalla olleena. 
Vuonna 1979 Porin puolue-
kokouksessa olin uunituore 
kansanedustaja ja 1989 Sata-
kunnan piirin puheenjohta-
jana sain toivottaa puoluevä-
en tervetulleeksi ja pitää myös 
tämän vastaavan sunnuntai-

aamun hartauden näin seura-
ten sen aikaisemmin pitäneen 
tuomiorovasti Eino Sareksen 
jälkiä. 

Juuri eilisiltana kokouspaik-
kamme kuljetuksessa sai is-
tua vierekkäin puolueveljen 
kanssa, jolle Sares on appi-
vaari. Muistan hyvin nämä 
vaikuttavat hartaudet, kun 
kokoonnuimme puolueko-
kouskaupungin torille ryhmit-
tyen kukin oman piirinsä lipun 
taakse. Hartauden jälkeen lä-
hetettiin seppelepartiot san-
karihaudoille ja vakaumuk-
sensa puolesta kaatuneiden 
haudalle. Lopuksi marssittiin 
lippulinnan perässä kokous-
paikalle. Kristillisessä työryh-
mässämme Sares aina tähden-
si, että myös puoluejohdon 
puhetilaisuudet voi laskea 
työryhmän toiminnoiksi, sik-
si isänmaallisten ja kristillisten 
perusarvojen mukaiseksi koko 
toimintaamme voi lukea.

Sares kohdisti puheensa kai-
kille ympäri maata eri maa-
kunnista tulleille käyden aina 
läpi kaikki maakuntamme kii-
tollisena siitä, että kaikissa 
maakunnissa on puolueem-
me kannattajia ja siten myös 
ilonaiheita kuten nytkin, kun 
jokaisesta vaalipiiristä meil-
lä on kansanedustajia. Kun nyt 
olemme täällä Pirkanmaalla, 
joka ei ole alkuperäisten yh-
deksän maakunnan joukos-
sa, voimme kuitenkin lähteä 
liikkeelle  täällä omaksi omak-
sutusta Topeliuksen laulus-
ta Kesäpäivä Kangasalalla: “Mä 
oksalla ylimmällä oon Harjulan 
seljänteen...”

Voimme seuraavaksi maa-
kunnaksi ottaa tänne liittyen 
Hämeen: “On mulle Suomi su-
loisin, vaan Häme siitä kalli-
hin…” Ja Satakunnan, johon 
Tamperekin on aikoinaan lu-
ettu: “Kauas missä katse kan-
taa yli peltojen, missä kaartaa 
taivon rantaa salo sininen…” 
Sitten voimme edetä alkupe-
räisessä maakuntien järjestyk-
sessä Varsinais-Suomi: “Helky 

laulu Auran rantain, täällä Suo-
men synnyinmuistot…” Uusi-
maa suurimpana: “Missä maat 
on mainioimmat, vetreämmät 
veet, sadat saartaa niemet, 
lahdet rakkaampata rantaa…”

Savosta on aina ollut pal-
jon iloa vaikeimpinakin aikoi-
na: “Mun muistuu mielehe-
ni nyt suloinen Savonmaa…” 
Karjalasta kajahtaa: “Suloises-
sa Suomessamme oisko maa-
ta armaampaa, kuin on kaunis 
Karjalamme laulun laaja koti-
maa…” Pohjanmaa puolestaan 
on yksin pitänyt meitä hengis-
sä viimeisimpinä vaikeina ai-
koina: “Maa ponteva Pohjolan 
äärillä on, se on entistaisto-
jen tanner…” Kainuu: “Kuulkaa 
korpeimme kuiskintaa, jylhien 
järvien loiskintaa…” Ja sydä-
miämme ilahduttaa aina myös 
Lappi: “Oi tunnetko kaukaisen 
tunturimaan, niin jylhän, kau-
niin ja loistokkaan…”

Saamme myös tässä yhtei-
sessä pyhäaamun hartaushet-
kessä hetken levähtää ja vir-
kistyä meidän keskellämme 
näkymättöminä läsnä olevi-
en meitä rakastavien hyvän 
Taivaallisen Isämme ja hänen 
poikansa Vapahtajamme Jee-
suksen Kristuksen siunaavien 
käsien alaisina. Voimmekin sy-
dämiemme pohjasta tuntea 
psalmirunoilijan tavoin: “Kiittä-
kää Herraa, sillä hän on hyvä. 
Sillä hänen armonsa pysyy ian-
kaikkisesti.”

Voimme myös todeta Paa-
valin sanoin: “Kiitos Juma-
lalle, joka on antanut meille 
voiton meidän Herramme Jee-
suksen Kristuksen kautta, kos-
ka Hän on ristinkuolemallaan 
ja ylösnousemisellaan taistel-
lut (jos tällaista sanaa saa käyt-
tää) voiton kaikista pahuu-
den henkivalloista tehdäkseen 
meidät jokaisen osalliseksi ilo-
sanomasta ja autuuden peri-
misestä.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

SYNTYVYYS on tällä vuosikym-
menellä syöksynyt kovaa vauh-
tia alaspäin. Samaan aikaan suo-
malaisten toivottu lapsimäärä on 
kuitenkin pysynyt terveellä ta-
solla, lähes kolmessa lapsessa. 
Tästä voidaan päätellä, että syn-
tyvyys korjaantuu, jos yhteiskun-
ta käyttää keinojaan perheiden 
olosuhteiden parantamiseksi.

Yksi keino on perheverotus. 
Perheverotusmallissa pariskun-
ta saa valita, verotetaanko heitä 
yksilöinä vai perheyksikkönä. Mi-
käli pariskunta valitsee yksikkö-
verotuksen, heidän verotettavat 
tulonsa lasketaan ensin yhteen 
ja sen jälkeen jaetaan kahtia ve-
rotusta varten. Tällä tavalla saa-

daan helpotettua erityisesti nii-
den pariskuntien taloudellista 
tilannetta, joissa osapuolien kes-
kinäiset tulot eroavat suuruudel-
taan huomattavasti toisistaan. 
Tällainen tilanne on yleinen lap-
siperheissä, joissa toinen osa-
puoli käy töissä ja toinen hoitaa 
lapsia kotona.

Perheverotuksen avulla saa-
daan siis tehokkaasti helpo-
tettua nimenomaan nuorten 
lapsiperheiden taloudellis-
ta tilannetta. Tämä puolestaan 
omalta osaltaan mahdollis-
taa perheille useamman lapsen 
hankkimisen, koska lapsen aihe-
uttama taloudellinen paine on 
helpompi kestää. Koska perhe-

verotus on tuloverohelpotus, se 
myös kohdistuu eniten tavalli-
siin työssäkäyvien vanhempien 
perheisiin. 

Tämän vuoksi perussuomalais-
ten tulisi esittää perheverotus-
mallin käyttöönottoa tulovero-
tuksessa. Tällä parannettaisiin 
lapsiperheiden taloudellista ti-
lannetta sekä lisättäisiin per-
heiden valinnanvapautta ja 
mahdollistettaisiin ihmisille lap-
siluvun kasvattaminen. Samal-
la pystyisimme myös profiloitu-
maan vahvan perhepolitiikan 
puolueeksi. 

Sami Salonen
Lappeenranta

Perheverotus on yksi tehokas keino 
syntyvyyden korjaamisessa Yle on ylileveä elätettävä 

TOKKOPA lienee missään Eu-
roopan ja maailman maas-
sa yhtä leveää veronmaksajien 
kukkarolla elävää valemediayh-
tiötä kuin Yleisradio. Yhtiö yrit-
tää aivopestä suomalaisia me-
dian kuluttajia turvapaikkaa 
hakeneiden oikeuksilla ja ilmas-
tohysterialla.

Ylellä on ennenkuulumatto-
mat resurssit suoltaa valeuutisia 
ja muuta roskaa veronmaksa-
jien piikkiin. Yhtiö ei edistä sa-
nanvapautta millään muotoa, 
vaan ajaa härskisti omaa agen-
daansa tilanteen mukaan.

Suomalainen sananvapaus ja 
demokratiakäsite ovat oma tai-
teenlajinsa. Miksi kansalaisten 

täytyy maksaa valtion monopo-
lin tuottamasta “sananvapau-
desta” verojen muodossa? Eikö 
tällainen verorahoitteinen me-
dia kuuluisi jo menneisyyteen? 

Yhtiöllä ei ole minkäänlais-
ta tulosvastuuta, vaan tappiot 
kuitataan veronmaksajien kuk-
karosta. Ei ole kaukaa haettu, 
että Suomen Yleisradio on ny-
kymuodossaan sananvapauden 
irvikuva, jossa veronmaksajat 
kustantavat yhtiön toimittaji-
en ajatukset - kuten Yleisradi-
on loputon rahoitus antaa ym-
märtää. 

Jari Rautiainen 
Siilinjärvi

Verokikkailu on 
sosiaaliapua rikkaille
VEROT eivät ole kuluja. Ne ovat 
sijoitus tulevaisuuteen. Hy-
vinvointivaltion jäsenmaksu. 
Veroilla kustannetaan julkis-
hyödykkeitä; liikenneväyliä, päi-
vähoito, koulutus, pelastuspal-
velu, turvaverkko...

Kun koulutuksella kiivetään 
hyväpalkkaisiin ammatteihin, 
niin usein unohdetaan, mitkä 
henkilökohtaiset edut on saa-
vutettu veroeuroilla.

Politiikka polvistuu rahavallan 
edessä. Se toimii jopa ponnah-
duslautana rahamaailmaan. Val-
lasta hyötymiseen sisältyy vau-
rauden kertyminen.

Riittävien verotulojen kerää-
minen on sekä poliittisesti että 
käytännössä vaikeaa. Siksi ei 
ole ihme, että kuntien ja val-
tion kukkarot eivät ole kunnos-
sa. Veronalennukset jättävät jäl-
keensä valtavia aukkoja.

On paradoksi, että enin osa 
suomalaisista haluaa maksaa 
verot ja lisäverot mielellään, 
mutta veronkierto on tutkimuk-
sen mukaan varakkaiden har-
rastus.

Eduskunnan vuonna 1992 te-
kemä päätös eriyttää pääoma- 
ja ansiotulojen verotus sekä 
varallisuusveron poisto 2006 
olivat mokia. Yhtiömuodon va-
linnalla keinotekoisin yritysjär-
jestelyin valmistellaan sekä ve-
rojen välttelyä että puijaamista.

Rälssi on saanut jo vuosikym-
meniä nauttia verovapauksis-
ta ja -helpotuksista. Esimerkiksi 
korkovähennys vääristää asun-
tomarkkinoita ja lihottaa eten-

kin pääomittajia. Ne sijoittavat 
pienasuntoihin ja vuokraavat 
niitä hyvällä voitolla yhteiskun-
nan tukemille vähäväkisille. Ra-
haa tehdään rahalla. Keinotel-
laan.

Monikansalliset yritykset juo-
nivat usein verosuunnittelulla. 
Ne tulouttavat voittonsa mata-
lan verotuksen valtioon. Korko-
menot, tappiot, velat, liiat lainat 
sekä lisenssimaksut sitä vastoin 
ujutetaan vähennyksinä korke-
amman verotuksen maahan. 

Yhteiskunnan kannalta on 
harmillista, että tällaisia suur-
yrityksiä tuetaan jopa verova-
roin ja niiden tappiot ovat vä-
hennyskelpoisia vuosien ajan. 
Varakkaimmilla lähes kaikki tu-
lot ovat pääomatuloja. Niiden 
kasvaessa verotus pysyy 34 pro-
sentissa. Verokatoa lisää, että 
pääomatulosta ei makseta kun-
nallisveroa.

Selkeys on valtaa. Maailman-
laajuisen verotuksen mutkis-
tuessa julkistaloudet ovat ryh-
tyneet oveliin rahoitusalan 
tuotteisiin. Ne synnyttävät kup-
lia toisensa jälkeen. Paholaisen 
vaatima hinta on ainakin mo-
raalinen konkurssi. 

Elämänmittainen ammatti tai 
työpaikka kuulostavat aatamin-
aikaiselta. Tulevaisuudessa on 
suojeltava työläisiä eikä työ-
paikkoja, sillä valtaosa saattaa 
kärsiä tarpeettomuudesta. Entä 
kuka maksaa verot?

Mikael Miikkola
veteraanipoliitikko (ps.)
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P A L V E L U K O R T T I

Lapset tarvitsevat kuria ja 
huolenpitoa aikuisilta
ELÄMME aikaa, jolloin kaikes-
ta kuuluu ajatella positiivisesti. 
Kaiken positiivisuuden, ymmär-
tämisen ja mielipahattomuu-
den keskellä lapset ja nuo-
ret voivat entistä huonommin. 
Olen itse työskennellyt lasten-
suojelussa yli 20 vuotta, joten 
tiedän mistä kirjoitan.

Lapset saavat elää ilman ra-
joja ja käyttää itsemääräämis-
oikeutta kaikissa heitä koske-
vissa asioissa. Vanhemmuus 
on hukassa, ja olemme lastem-
me kavereita. Uusia lastensuo-
jelulaitoksia nousee kuin sieniä 
sateella, ja ne täyttyvät valmis-
tuttuaan pikavauhtia. Huos-
taanotot lisääntyvät ja ne ovat 
entistä rikkonaisempia. Mo-
nelle on murrosikään mennes-
sä kehittynyt vakava päihdeon-
gelma. 

Laitoksissa lapset ja nuoret 
käyttäytyvät monesti aggressii-
visesti ja ovat vaaraksi itselleen 
ja toisille. Työntekijöiltä on otet-
tu koko ajan enemmän keino-
ja pois kasvatustyöstä. Lapsilta 
ja nuorilta ei saa vaatia mitään, 
mitä he eivät itse halua. Lapset 
vievät ja aikuiset vikisevät.

Lastensuojeluyksiköissä asu-
vat ovat koko kotona asumisen-
sa ajan joutuneet huolehtimaan 
itsestään ja usein myös van-
hemmistaan. Ei heillä ole laitok-
seen jouduttuaankaan kykyä 
eikä voimavaroja päättää omis-
ta asioistaan kaikessa. Eikä niin 
pidä ollakaan.

Mikä siis muuttuu kotioloi-
hin verrattuna? Mikään muu ei 
muutu kuin se, että laitoksessa 
aikuiset ovat selvin päin ja saa-
tavilla yötä päivää ja että lap-
silla on oma huone, puhdas 
sänky, puhtaat sään mukaiset 
vaatteet, hyvää ruokaa säännöl-
lisesti sekä 52 euron suuruinen 
kuukausiraha, jonka lapsi saa 
käyttää mihin itse haluaa. Hyvä 
sekin, mutta ei riitä.

Tiukat, selkeät ja oikeuden-

mukaiset rajat eli vanhanaikai-
sesti sanottuna kuri sekä huo-
lenpito ovat se, mitä nämä 
lapset tarvitsevat. 

Aikuinen on vetovastuus-
sa, ei lapsi itse. Lapsen tai nuo-
ren tulee oppia tekemään myös 
epämiellyttäviä asioita ja kes-
tämään pettymyksiä. Pettymys-
ten sietämistä opetellaan aikui-
sen tuella. Se luo turvallisuuden 
tunteen ja rakentaa kiintymys-
suhdetta hoitaviin aikuisiin. 

Olisiko kuitenkin tämän paa-
pomiskulttuurin keskellä niin, 
että ongelmat, pettymykset ja 
suru eivät ole kadonneet min-
nekään? Meillä vain ei enää ole 
keinoja eikä halua käsitellä ikä-
viä asioita. Kaikessa pitäisi vain 
olla peukku ylöspäin.

Jos meillä kasvattajilla itsel-
lämme on mainitun kaltainen 
suhtautuminen elämään, miten 
voimme opettaa lapsille, että 
elämään kuuluu myös ikäviä 
asioita. On takuuvarmaa, että 
pettymyksiä tulee ja että joskus 
olemme ne itse aiheuttaneet. 
Aina emme voi syyttää muita. 

Vaikeat tilanteet lasten kas-
vatuksessa on helpompi ohit-
taa antamalla periksi. Onko niin, 
että me kasvattajat vain kat-
somme sivusta, kun lapsemme 
ja nuoremme pilaavat mahdol-
lisuuksiaan?

Eikö vanhemmilla ei ole aikaa, 
viitseliäisyyttä tai voimia olla 
lastensa arjessa läsnä kannus-
tamassa, mutta myös sanomas-
sa ”ei käy, nyt lopetat”. Vai olem-
meko vain kadottaneet kyvyn 
kasvattaa lapsiamme? Vai onko 
se viety meiltä yhteiskunnalli-
sin keinoin? Lapsen ajatusmaa-
ilmasta saa parhaiten kuvan 
yhdessä olemalla, jutustelemal-
la ja rennosti yhteisestä ajasta 
nauttien. 

Eeva Putkonen

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja 
lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

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

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat lehden 
aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen 
tapahtuman nimi, 
paikka, osoite, 
päivämäärä ja 
kellonaika. 

i

HYÖNTEISET ovat elintärkei-
tä ekologisista syistä, pölyttäji-
nä. Ilman pölyttäjiä ei olisi kas-
veja ja ilman kasveja ei synny 
happea. Samoin linnunpön-
töt - rakennetussa maailmassa 
“taivaan lähetitkin” tarvitsevat 
turvapaikan. Ihminen on riip-
puvainen luonnosta, luonto ei 
meistä. Kunnioittakaa luontoa.

Mikään ei estä meitä nikka-
roimasta tai ostamasta pesiä 
karvaisille ja höyhenpeitteisil-
le ystävillemme. Kun metsiä ja 
niittyjä raivataan, jää vähem-
män elintilaa karvakavereille. 
Mielestäni jokaisen sivistyneen 
ihmisen velvollisuus on auttaa 
hädässä olevia eläviä olentoja.

Luonnon kannalta olisi pa-
rempi, ettei ihmiskuntaa olisi. 
Jossain historian pyörteissä ih-
minen menetti suhteen elävään 
luontoon, eli meistä länsimaa-
laisista on tehty tavallaan teolli-
suuden ehdoilla eläviä robotte-
ja. Ruoka haekaan marketeista, 

Suomen luonto kuuluu suomalaisilleVerokikkailu on 
sosiaaliapua rikkaille

vesi tulee hanasta jne. Suurin 
murhe on se, kun Kauniita ja 
rohkeita tai Salattuja elämiä ei 
satu näkymään juuri nyt. 

Minä arvostan muinaissuoma-
laista suhdetta luontoon, jos-
sa esim. karhu edusti metsän-
jumalaa. Jos karhu kaadettiin, 
piti järjestää peijaiset, johon 
suunnilleen koko kylä osallistui. 
Kyykärmeen rasvaa käytettiin 
pientuholaisten (kuten rottien) 
torjuntaan. Esi-isämme ymmär-
sivät asioita, joista monet nyky-

polvesta eivät ole edes tietoisia, 
vaikka sen Suomen kulttuuri-
historian osana pitäisi kuulua 
koulujen opetusohjelmaan. 

Pitäkää huolta luonnosta ja 
ihmisistä, älkää vihreästä aat-
teesta, joka on lähtöisin Itä-Sak-
san Stasin ajatushautomosta. 
Suomen luonto kuuluu suo-
malaisille, sitä tulee arvostaa ja 
varjella.

Timi Juhani Gröhn
Turku
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