
Vaasan Perussuomalaisten virallinen äänenkannattaja  |  Eduskuntavaalit 2019  |  www.vaasa.perussuomalaiset.fi

V A A S A N

Vasas Sannfinländarna

ÄÄNESTÄ 
SUOMI TAKAISIN

www.perusjukka.fi

Ku
st

an
ta

ja
: M

äk
yn

en
 J

uk
ka

 tu
ki

ry
hm

ä:
 F

I 0
54

7 
27

00
 1

01
0 

48
12

Vaasalaisten
edunvalvojaksi

eduskuntaan

Ennakkoäänestys:• kotimaassa: 03.–09.04.• ulkomailla:   03.–06.04.

VAALIPÄIVÄ: 
SUNNUNTAI 14.04.

Julkisen vallan tehtävä on puolustaa Suomen ja suomalaisten etua. 
Mitään muuta järkevää perustelua Suomi-nimisen
valtion olemassaololle ei ole.

Suomen valtio on olemassa suomalaisia varten, ja sen
täytyy aina huolehtia ensisijaisesti suomalaisista.
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Perussuomalaisilla on erinomai-
nen eduskuntavaaliohjelma. Siinä 
tärkein asia on ajaa Suomen ja 
suomalaisten asiaa. Ohjelman 
alussa todetaan, että julkisen 
vallan tehtävä on puolustaa Suo-
men ja suomalaisten etua. Mitään 
muuta järkevää perustelua Suomi-
nimisen valtion olemassaololle ei 
ole.
Suomen valtio on olemassa suo-
malaisia varten, ja sen täytyy aina 
huolehtia ensisijaisesti suomalai-
sista.
 Tällaisen ohjelman on jokaisen 
suomalaisen helppo allekirjoittaa. Ja niinhän kaikki 
aina tekevätkin - ennen vaaleja. Suomen ja suomalais-
ten etujen ajaminen tuntuu olevan konsensuspuolueille 
todellisuudessa aivan toisarvoinen asia. Paitsi tietysti, 
jos raha-asiat ovat kunnossa.
 Sipilän ja Orpon (kepu/ kokoomus) hallituksen toi-
mia kuvaamaan ei tahdo oikein sanat riittää. Näiden 
veijareiden aikana ihmisistä, ja varsinkin niistä hei-
kommista ja köyhimmistä, on tullut pelkkää kauppata-
varaa. Hyvä veli-järjestelmä on taannut, että politiikas-
ta bisnekseen siirtyneet uskolliset puolue-elitistit ovat 
päässeet huseeraamaan hoivayhtiöiden hallituksiin 
ansaitsemaan hädänalaisilla. Pöyristyttävää toimintaa, 
jota vielä valtion rahakirstun vartija, valtiovarainminis-
teri Orpo kehtaa puolustaa.
 Varsinkin heikkokuntoiset vanhukset ja syrjäytyneet 
ovat tälle elistikoneistolle helppoa riistaa. Eiväthän 
nämä muisti- ym. sairaat osaa pitää eduistaan kiinni, 
saati sitten puolustautua. Olikin varmasti epäsopivaa, 
että tällainen ennemminkin historiaan ja 30-luvulle 
kuuluneen  ”lopullisen ratkaisun” hakeminen näin en-
nen vaaleja pompahti julkisuuteen juuri niin raadollise-
na kuin se on. Ja kuitenkin kaikki esilletullut on valitet-
tavasti vain jäävuoren huippu.
 Käsikirjoitukseen kuuluu myös se, etteivät nämä or-
pot ja sipilät osaa edes hävetä. He kehtaavat jopa nos-
taa puolueidensa eduskuntavaaliehdokkaiksi nimiä, 
jotka julkisuudessa ovat ilmoittaneet inhonsa tällaista 
ihmisroskaryhmää kohtaan, tarkoittaen suomalaisia 
sairaita, vanhuksia ja syrjäytyneitä.
 Joka tapauksessa näiden kyky-puolueiden neli-
vuotiskausi on ollut täysi pannukakku. Nousukauden 
aikana on otettu yli puolitoista miljardia lisävelkaa. 
Taantuman jo häämöttäessä taivaanrannalla nämä 
kykypuolueiden ylikyvyt pesevät kätensä, siirtyvät 

Suomesta ja suomalaisista 
huolehtiminen pitäisi olla 

meidän kaikkien ykkösasia
poliittisen katsomon puolelle 
odottamaan mitä tuleman pitää. 
Taviksen töppäillessä hän joutuu 
tekemisistään vastuuseen, mutta 
eivät nämä herrat. He ovat kaiken 
lain ja vastuullisuuden yläpuolella. 
Ja hyvä veli-systeemi kyllä pitää 
heistä taas huolen.

- - -
Mediasta, meidän vallan vahti-
koirasta, on tullut laiska ja poliit-
tisesti sitoutuneena se ei toteuta 
tehtäväänsä. Se leimaa, osoittelee 
ja vääristelee. Niin valitettavasti 
myös meillä Vaasassa. Paikallinen 

suomenkielinen valtamedia on toteuttanut sitä Ylenkin 
markkinoimaa vastuullista ja vapaata tiedonvälitystä 
juuri sellaisena kuin nämä valtakoneiston äänitorvet 
sen haluavat nähdä. Eli vaietaan persut kuoliaiksi, paitsi 
silloin kun on kyse Hakkaraisen sauna-asumisesta tai 
Jukka Mäkysen oikeudenkäynnistä tai vaikkapa Päivi 
Karpin lehtihaastattelusta.
 Lehden toimittaja teki nimittäin Päivistä jutun. Hy-
vään lehtimiestapaan kuului, että toimittaja luetutti jutun 
haastateltavallaan, joka piti sitä hyvänä ja asiallisena. 
Meni päivä  ja meni toinen, eikä Päivin juttua vaan leh-
dessä näkynyt. Tomerana flikkana Päivi otti ja soitti toi-
mittajalle, että mitä sille jutulleni oikein kuuluu ja koska 
se julkaistaan? Toimittaja sai kakistettua suustaan, että 
päätoimittaja on hyllyttänyt sen. Syy oli hyvin yksinker-
tainen: toimittaja oli tehnyt perussuomalaisesta päätoi-
mittajan mielestä aivan liian myönteisen kirjoituksen, 
eikä tällainen tässä lehdessä tule kuuloonkaan. Aina-
kaan vaalien alla. Juttu kyllä sitten aikanaan julkaistiin. 
Vesitettynä. 
 Monen vaasalaisen silmistä varmasti  tipahtivat 
rääpät aamupuuroon, kun sitoutumattoman lehden 
päätoimittaja päätti lähteä kokoomuksen eduskunta-
vaaliehdokkaaksi. Ja jos äänestäjät päättävät toisin eli 
päätoimittaja jääkin rannalle ruikuttamaan, niin hän hän 
on jo ajatellut asian valmiiksi. Hän palaa muina miehinä 
takaisin lehteen vanhan sorvinsa ääreen.
 Tämä päätoimittaja ei ole ollut vesittämässä puo-
lueensa ehdokkaiden haastatteluja. Eikä edes omaa 
kampanjaansa. Oman työnantajansa kritiikittömällä net-
titentillä olikin sitten hyvä käynnistää se oma polku kohti 
eduskuntaa niin kokoomuslaisille uskolliseen tyyliin.

Juha Rantala
Vaasan Perussuomalaiset, päätoimittaja

Perussuomalaiset Naiset:

Haittamaahan-
muuttoon 
kohdennetut rahat 
suomalaisten 
hyvinvointiin

Perussuomalaiset Naiset ovat ylpeitä 
perussuomalaisten vaali- ja maahan-
muutto-ohjelmasta. Naiset kehuvat 
erityisesti turvallisuus-, työ- ja ympä-
ristölinjauksia sekä heikompien ase-
man huomioimista.
- Turvallisuuteen vaikuttaa erityisesti 
maahanmuuttopolitiikka. Vain perus-
suomalaisilla on tähän aito vaihtoehto, 
joka muuttaa asioita. Me emme se-
littele. Olemme esittäneet ja tulemme 
esittämään tiukkoja ja konkreettisia 
toimia jatkossakin - ainoana puo-
lueena, Perussuomalaisten Naisten 
puheenjohtaja, kansanedustaja Ritva 
”Kike” Elomaa toteaa.
 Perussuomalaisten tavoitteena on 
lopettaa kokonaan kaikki sellainen 
maahanmuutto, joka on haitallista 
Suomelle ja suomalaisille.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa haluaa kohdentaa mm. haittamuuttoon 
menevät rahat ennemminkin suomalaisten hyväksi, suomalaisten hyvinvointiin.

Suomalaiset voivat huo-
nosti

Kike Elomaa korostaa, että perussuo-
malaiset kohdentaisivat muun muas-
sa haittamaahanmuuttoon kohden-
netut rahat parempaan suomalaisten 
hyvinvointiin. Perussuomalaisten 
teettämän tutkimuksen mukaan valta-
osa kansasta haluaa kohdentaa rahat 
juuri näin.
 - Lisäksi sillä tuella, joka annetaan 
Suomessa, saadaan paljon suurempi 
vaikutus suuremmalle ihmisryhmälle 
pakolaisleireillä, Elomaa huomauttaa.
 - Me kaikki tiedämme, mihin kun-
toon esimerkiksi vanhustenhoito on 
mennyt.
Perusterveydenhuolto tökkii ja nuor-
ten syrjäytymisluvut ovat järkyttäviä. 
Näihin me haluamme kohdentaa va-

roja ja ohjelmamme on vastaus niille, 
jotka ajattelevat kanssamme samalla 
tavalla, Elomaa täsmentää.

Kotimainen työ etusijalle

Myös ympäristö on huomioitu pe-
russuomalaisten ohjelmissa. Elomaa 
ihmettelee, miksi perussuomalaisia 
usein pidetään puolueena, joka ei 
ajattele ympäristöasioita.
 - Päinvastoin. Me haluamme pitää 
työn täällä, jossa ympäristöstä välite-
tään. Me emme halua, että ylikansal-
liset jätit varastavat luonnonvarojam-
me, saati sitä, että typerällä ja kalliilla 
politiikalla työt karkaavat Suomesta 
sinne, jossa ympäristöstä ei välitetä. 
Suomalainen työ ja yrittäjyys ovat 
ekotekoja, korostaa kansanedustaja 
Elomaa.

Kevät 2019

Julkaisija: Vaasan Perussuomalaiset ry.

Päätoimittaja: Juha Rantala
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Syyskuussa 2018 Perussuomalaiset 
kokoontuivat puolueneuvoston koko-
ukseen Lahteen. Siellä puheenjohta-
jamme Jussi Halla-aho puhui osallis-
tujille mm. politiikan vakavuudesta ja 
määrätynlaisesta negatiivisuudesta. 
Hän korosti sitä, että poliitikon tehtävä 
on tuoda esiin ongelmakohtia ja puut-
tua niihin. Ihmisen itsemääräämisoi-
keus on vakava ja tunteita herättävä 
asia, mutta haluan nostaa sitä esiin 
politiikassa poliitikon ja kätilön silmin. 
 Olen ehdolla kevään 2019 eduskun-
tavaaleissa ja vaalityö on jo täydessä 
vauhdissa. Yksi ongelmakohta Suo-
messa on se, että sikiöllä ei ole min-
käänlaisia ihmisoikeuksia. Olen aikai-
semminkin tätä aihetta tuonut esiin ja 
toivon, että tulevaisuudessa Suomes-
sa laki muuttuisi niin, että odottavaa 
naista voitaisi ääritapauksissa pakko-
hoitaa sikiön kasvun turvaamiseksi. 

 Kansanedustajaehdokas Päivi Karppi:

Lakimuutosta elämän alkuun
Tein aiheesta muutosehdotuksen Pe-
russuomalaisten sosiaalipoliittiseen 
ohjelmaan.

Huumausaineriippuvais-
ten raskaana olevien 
pakkohoidon mahdollis-
taminen

Suomessa syntyy vuosittain vauvoja 
päihderiippuvaisille naisille. Nämä 
vauvat syntyvät vieroitusoireisina ja 
ovat usein saaneet pysyviä vaurioita 
raskausajasta. Lakimme takaa suo-
malaisille vahvan itsemääräämisoi-
keuden. Nykyään ihminen voidaan 
ottaa hoitoarvioon vasten tahtoaan 
vain lääkärin lähetteellä, jos henkilön 
todellisuudentaju on vakavasti häiriin-
tynyt. Syntymätöntä sikiötä ei voida 
riittävästi suojella, jos odottavalla 
naisella on esim. huumausaineriip-
puvuus. Tukitoimet perheelle voivat 

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, kaupunginval-
tuutettu Päivi Karppi on huolissaan siitä, että syntymätöntä 
sikiötä ei voida riittävästi suojella, jos esimerkiksi odottavalla 
äidillä on huumeriippuvuus. - Kuva: Juha Rantala

Saan päivittäin puheluita ja sähkö-
posteja huolestuneilta kansalaisilta. 
Eräs tuttavani otti yhteyttä ja halusi 
avautua tilanteestaan. Hän oli jonkin 
aikaa sitten eronnut puolisostaan ja 
joutunut taloudelliseen ahdinkoon, 
kun ex-puoliso ei enää suostunut-
kaan maksamaan avioliiton aikaisia 
yhteisiä velkoja pois, vaikka näin oli 
yhdessä sovittu.
 Luottotiedot oli yhteyttä ottaneella 
vielä tuolloin kunnossa ja halusikin 
vastuullisesti maksaa velkansa pois 
ottaen yhteyttä velkaneuvojaan. Vel-
kaneuvonta on siirtynyt vuoden alus-
ta kunnilta valtiolle. Tuttavani saikin 
muutaman puhelinsoittokierroksen 
jälkeen velkaneuvonnasta kiinni hen-
kilön, jonka kanssa keskusteltuaan ja 
kerrottuaan tilanteensa saikin ystäväl-
listä palautetta. Velkaneuvoja totesi 
asiaa tutkittuaan, että tuttavani tilanne 
on sen verran hankaloitunut, että asi-
alle pitää ja voidaankin tehdä jotakin.
 Jo seuraavana päivänä tuttavani 
saikin sieltä puhelun, mutta eri hen-
kilöltä ja tämän velkaneuvojan asenne 
oli suorastaan jäätävä. Kun selvisi, 
että tuttavallani on luottotiedot kun-
nossa, niin velkaneuvoja kehotti tätä 

olla hyvin kattavat sosiaalihuollosta 
päihdehuollon korvaushoitoon jne, 
silti liian moni odottaja ei pysty vie-
roittumaan huumausaineista raskaus-
aikanaan. 
 Ehdotan, että Perussuomalaiset 
ohjelmassaan ajavat lakimuutosta, 
joka mahdollistaa raskaana olevien 
pakkohoidon sikiön kasvun turvaami-
seksi. Päihderiippuvuus ei ole henki-
lön oma valinta, mutta voi toisilla olla 
niin voimakas, että edes oman lapsen 
kasvu kohdussa ei riitä motivaatioksi 
katkaista kierrettä. 
 On täysin mahdollista, että jopa 
muutaman viikon pakolla vietetyn 
päihteettömän ajanjakson jälkeen, 
riippuvaisen odottajan oma ajatuskin 
selkiintyy ja hän ymmärtää tilanteen 
ja vieroittuu. Jatkuvasti huumausai-
neita käyttävän aivotoiminta on ma-
daltunutta ja se on osasyynä, miksi 

tuleva äiti ei pysty laittamaan synty-
mättömän lapsen etua oman riippu-
vuutensa edelle. 
 Oikeudenmukaisempaa on se, että 
aikuinen ihminen kärsii muutaman 
viikon voimakkaista vieroitusoireista, 
kuin se, että pieni vastasyntynyt aloit-
taa elämänsä vieroitusoireisena. Ras-
kauden aikaisen huumausaineiden 
käyttö näkyy myös tämän syyttömän 
ihmisen elämässä aina esim. psyyk-
kisinä sairauksina, kehitysvammoina, 
keskittymisvaikeuksina jne. Nämä 
äitiensä vaurioittamat henkilöt tulevat 
yhteiskunnalle kalliiksi, koska heillä 
on suuri riski myös ajautua päihde-
riippuvaiseen elämään. 

Päivi Karppi (ps)
kansanedustajaehdokas
kaupunginvaltuutettu, kätilö,
terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja

 Valtiollisen velkaneuvojan neuvo:

 Jätä laskut 
maksamatta!

jättämään kaikki laskut ja velat mak-
samatta ja ajautumaan ulosottoon! 
Tämä velkaneuvoja vielä selitti, että 
vähävaraisena hän sitten varmasti 
pääsisi jossain vaiheessa velkasa-
neeraukseen. Kuuntelin sanattomana 
tätä kertomusta. Mitä ihmettä tässä 
maassa oikein on tapahtumassa? 
Tällaisiako neuvoja velkaneuvontam-
me asiakkailleen antaa. Uskomatonta 
ja pöyristyttävää!

Suomiko hyvinvointi-
valtio?

Suomessa elää jo 1,2 miljoonaa 
ihmistä alle EU:n määrittämän köy-
hyysrajan. Ulosotossa on liki 600 000 
henkilöä ja maksuhäiriömerkintöjä va-
jaalla puolella miljoonalla. Siis meillä 
noin 5,5 miljoonan asukkaan Suo-
messa! Hallituksen holtiton velanotto 
on pakottanut leikkauksiin, jotka ovat 
rankimmin kurittaneet yhteiskunnan 
vähäosaisia ja opiskelijoita. Suomes-
ta ei enää voida käyttää nimitystä hy-
vinvointivaltio, koska köyhän kansan-
osan ja rikkaan eliitin välinen kuilu on 
kasvanut valtavaksi. 
 Suomen aika oikeusvaltiona loppui 
90-luvun alussa pankkien valuuttakei-

nottelun ja presidentti Koiviston (sdp) 
rosvokoplan valtiopetoksesta alkaen. 
Sipilän (kepu) hallitus on romuttanut 
viimeisetkin rippeet demokratiasta ja 
demokraattisesta päätöksenteosta, 
ja perustuslaki tai valtiosäännöt eivät 
tunnu tämän hallituksen toimia estä-
vän.
 Hyväveli-järjestelmän korruptoi-
tuneet virkamiehet eivät halua puut-
tua meneillään olevaan kansalaisten 
omaisuuksien laittomaan uudelleenja-
koon. Meidän pienten ihmisten puolel-
la on enää vain kourallinen edustajia, 
jotka vaativat omille kansalaisillemme 
heidän laillisen oikeusturvan palautta-
mista 90-luvun laittomuuksista alka-
en.

Velallista kyykytetään 
laillisesti kyseenalaisin 
keinoin

Ulkomaisten sijoittajien ja perintäfir-
mojen puskeminen Suomen markki-
noille on ollut silmiinpistävää. Tele-
vision kun avaat, niin saat silmillesi 
pikavippifirmojen mainoksia joka ka-
navilta. Siellä tyrkytetään lainarahaa 
ja josta perittävä sikamainen korko 
täyttää helposti koronkiskonnan tun-

nusmerkit. Lisäksi perintäfirmat 
tekevät bisnestä velallisen velalla 
myymällä sen toiselle perintäfirmalle 
vaikkapa yhdellä eurolla ja kuittaavat 
lopun saamatta jääneen perintävelan 
luottotappioksi. Velan ostanut toinen 
perintäfirma myy taas jonkin ajan 
kuluttua saman velan toistamiseen 
kolmannelle kirjaten taas itselleen 
luottotappion omilla kuluilla korotet-
tuna. Näin homma jatkuu kolmannen 

kanssa ja veroja kierretään laillisesti, 
koska luottotappio pienentää yri-
tyksen tulosta ja siitä maksettavaa 
veroa. Ahneet perintäyhtiöt ovat kuin 
raatelevat sudet velallisen kimpussa 
pienimmästäkin laskun viivästymi-
sestä muhkeine huomautuslaskui-
neen. Ei siis ihme että perintäalalla 
menee hyvin. Eikä todellakaan ihme 
että Suomessa on valtava määrä vel-
kakierteessä olevia ihmisiä! Ilmeisesti 

meillä on varaa pitää velallisia syrjäy-
tyneinä, yhteiskunnan pohjasakkana, 
koska laki sen sallii.
 Itse 90-luvun laman uhrina olen 
kamppaillut vääryydellä minulle lan-
getetun velkahelvetin läpi ja selvinnyt 
siitä kuiville. Nykymenoa katsoessani 
mikään ei ole muuttunut. Edelleenkin 
sikamaisuudet jatkuvat velallisia koh-
taan. Ja kaikki tämä hallituksen siuna-
uksella. 
 Äänestäjä! Kysy ehdokkaaltasi, 
kumpi on tärkeämpää: oma etu vai 
valtion ja meidän kansalaisten etu? 
Ja onko ehdokkaasi valmis ja halukas 
palauttamaan oikeudenmukaisuuden 
ja todellisen lainkunnioituksen isän-
maahamme?

Jukka Mäkynen
Perussuomalaiset
kansanedustajaehdokas

Perussuomalaisten kansanedustajaehdokasta Jukka Mäkystä 
sapettaa, että suomalaista velallista kyykytetään laillisesti ky-
seenalaisin keinoin. Tätä on jatkunut jo 90-luvulta lähtien. Eikö 
nyt olisi aika laittaa piste tälle suomalaiselle häpeätahralle?

Lukuisat  
pikavippifirmat 
ja ulkomaiset 
perintäyhtiöt 
ajavat velalliset 
entistäkin 
pahempaan 
ahdinkoon!

”
”
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Kunnan tehtävissä ensisijainen pri-
oriteetti tulee olla peruspalveluitten 
hoitaminen. Varhaiskasvatus ja pe-
rusopetus, perusterveydenhuolto, 
vanhuksista ja muista avuntarvitsi-
joista huolehtiminen sekä toimiva inf-
rastruktuuri (tiet, kunnallistekniikka) 
tulee hoitaa järkevällä kustannusra-
kenteella tulevia tarpeita ennakoiden. 
Kaikki muu on kuntalaisten kannalta 
toissijaista.

Kouluverkkosuunnittelu 
retuperällä Vaasassa

Vaasan kaupungista puuttuu pitkän-
tähtäimen kouluverkkosuunnitelma. 
Jo kahden vuoden takaisissa kunta-
vaaleissa Vaasan Perussuomalaisten 
vaaliohjelmassa oli kattavan koulu-
verkkosuunnitelman tekeminen. Se 
on erittäin tarpeellinen nyt, kun edes-
sä on mahdollinen kuntaliitos Musta-
saaren kanssa. Mustasaaren puolella 
kouluverkkokysymykset ovat olleet 
tapetilla viime aikoina, eikä sielläkään 
homma tunnu olevan hanskassa. 
Siellä päättäjät taitavat odottaa, että 

Kunnallispolitiikkaa Vaasan malliin

Kunnan tehtävissä ensisijainen prioriteetti tulee olla peruspal-
veluiden hoitaminen. Kaikki muu on kuntalaisten kannalta tois-
sijaista, painottaa Vaasan perussuomalaisten Matti Anttonen.

kouluasiat laitetaan kuntoon yhdisty-
neen kunnan toimesta.
 Kouluissa piilee isoja riskejä, sillä 
tulevaisuudessa erityistä tai tehos-
tettua tukea tarvitsevien oppilaiden 
määrä kasvaa. Nämä oppilaat tarvit-
sevat enemmän yksilöllistä ohjausta. 
Koulut ovat kuitenkin paikkoja, missä 
uutta sukupolvea kasvatetaan. Usein 
ne toimivat myös asukkaitten ko-
koontumis- ja harrastustiloina. Suur-
ten kokonaisuuksien rakentaminen 
ja näennäinen kustannustehokkuus 
(kustannus per oppilaspaikka) ei tuo 
autuutta.

Sisäilmaongelmia useissa 
rakennuksissa

Monet kaupungin työntekijät kärsivät 
sisäilmaoireista työpaikoillaan. On 
hyvä, että nyt työterveydestä vas-
taavat tahot ovat heränneet ja ottavat 
asian tosissaan. Vaasan kokoisessa 
kaupungissa näiden ongelmien koh-
dalla on kyse miljoonista euroista, 
kun puhutaan sisäilmaongelmien 
ratkaisuista. Työntekijöiden saamat 

sairaskohtaukset, jatkuva sairastelu 
ja seurauksena tuleva yliherkkyys 
sisäilmaongelmille ovat todella vaka-
vasti otettavia asioita.

Imagoa kiillotetaan in-
vestoimalla ”kulttuuriin”

Vaasan kaupunki säästää peruspalve-
luista, mutta investoi samaan aikaan 
ennätyssummia muihin hankkeisiin. 
Näitä hankkeita perusteltaessa löytyy 
muutama yhteinen nimittäjä. Silloin 
vedetään esiin tulevaisuuden skenaa-
rioita ”Uudesta Vaasasta”, kuinka uusi 
kasvava Vaasa tarvitsee laivaa, Wasa 
Station -kulttuurikeskusta, isom-
paa jäähallia ja hienosti remontoitua 
hallintotaloa. Vielä ei kuitenkaan ole 
esitetty skenaariota, joka perustuisi 
johonkin muuhun kuin jatkuvaan talo-
udelliseen ja asukasmäärän kasvuun.
 Laivan, kulttuurikeskuksen ja jää-
hallin rahoitusriskit ovat yhteenlasket-
tuna todella suuret. Mikäli investoin-
nit ovat todella niin kannattavia kuin 
annetaan ymmärtää, miksi mikään 

kaupallinen taho ei ole kiinnostunut 
niistä?

Moni asia toimii, pidetään 
ne toiminnassa

Aktiiviset kansalaiset saavat monet 
asiat tehtyä itse ilman kaupungin 
väliintuloa, kunhan toiminnan edel-
lytyksiä ei hankaloiteta ja tarvittavat 
toimintaluvat saa asianmukaisesti. 
Olisikin järkevää, että kaupunki hyö-
dyntäisi enemmän kaupunkilaisten 
oma-aloitteisuutta.
 Kuntaliitoksen myötä Vaasassa tu-
lee olemaan paljon pieniä kyliä, joissa 
on kyläyhdistyksiä ja muuta asukas-
toimintaa. Nyt olisi hyvä sauma edis-
tää paikallisaktiivisuutta myös Vaasan 
eri kaupunginosissa ja toiminnoissa. 
Olemme vielä pieni kaupunki, jossa 
ihmiset tuntevat toisiaan ja luottavat 
toisiinsa. Säilytetään nämä hyvät 
puolet, vaikka kasvettaisiinkin.

Matti Anttonen
Vaasan Perussuomalaiset

Perussuomalaiset ovat penänneet 
hallitukselta toimia pienten työeläk-
keiden korottamiseksi. Lisäksi perus-
suomalaiset vaativat, että eläkkeiden 
verotuksen taso ei saisi koskaan olla 
palkansaajien verotusta kireämpää.
 - Pienet eläkkeet eivät tahdo riittää 
elämiseen. Tämä on ollut jo pitkään 
tiedossa. Perussuomalaiset haluavat 
kiinnittää huomion varsinkin matala-
palkka-aloilla kauan työskennelleisiin, 
pientä työeläkettä saaviin ihmisiin, 
korosti perussuomalaisten kansan-
edustaja Sami Savio.
 Savio huomautti, että monen pien-
eläkeläisen toimeentulo on tiukoilla 
vuokran, sähkön, lääkkeiden ja mui-
den pakollisten menojen jatkuvasti 
kallistuessa. Monet heistä joutuvat 
turvautumaan jopa toimeentulotu-
keen.
 - Perussuomalaisten eläkemalli 
parantaisi erityisesti näiden ihmisten 
asemaa. Korottaisimme jokaisen työ-
eläkeläisen kuukausittaista eläkettä 

Kansanedustaja Sami Savio (ps.):

Oikeudenmukaisuutta 
pieniin työeläkkeisiin ja 
eläkkeiden verotukseen

Perussuomalaisten kansanedustaja Sami Savio ihmettelee 
kokoomuksen, kepun ja sinisten haluttomuutta korottaa pieniä 
työeläkkeitä.

puoliväli-indeksillä ensimmäisen tu-
hannen euron osalta. Esityksemme 
hyödyttäisi siis kaikkia työeläkeläisiä, 
mutta pientä työeläkettä saavien os-
tovoima kohentuisi kuitenkin eniten, 
Savio täsmensi perussuomalaisten 
mallia.
 - Hyötyjänä olisi eläkeläisten lisäksi 
koko kansantalous.

Hallitukselta ei lupauksia 
tilanteen kohentamiseksi

Hallituksen vastauksessa ministerit 
Pirkko Mattila (sin.) ja Petteri Orpo 
(kok.) totesivat, ettei tämä hallitus tee 
enää perussuomalaisten esityksen 
mukaisia uudistuksia.
 - Ministerien vastauksien perusteel-
la työeläkkeiden noususta ei ole juuri 
toivoa. Nähtävästi seuraavan hallituk-
sen onkin otettava eläkeläisköyhyy-
den helpottaminen viimein hoitaak-
seen, Savio totesi.
 Savio nosti esille myös toisen eläk-
keitä koskevan epäkohdan: palkkatu-

loja korkeamman verotuksen. Perus-
suomalaiset esittivät jo viime syksynä 
eläkeläisten verotusta madallettavaksi 
siten, ettei se enää olisi palkansaajien 
verotusta kireämpää missään tulo-
luokassa.
 - Tämäkin muutos olisi parantanut 

merkittävästi kotimaista kulutusky-
syntää. Perussuomalaisten esitys 
kuitenkin tyrmättiin sen oikeuden-
mukaisuudesta huolimatta joulukuun 
budjettiäänestyksessä, Savio huo-
mautti.

Eduskunta äänesti vuoden 2019 
tuloveroasteikosta. Perussuoma-
laiset esittivät, että hallitus ryhtyy 
viivytyksettä laskemaan keskitu-
loisten palkansaajien verotusta 
niin, että se lähenee Ruotsin tasoa, 
jossa verotus on merkittävästi pie-
nempää keskituloisilla. Perussuo-
malaisten esitys kaatui äänestyk-
sessä selvin numeroin.
 - Palkansaajan käteen jäävän 
tulon määrällä on merkittävä vai-
kutus kotimaiseen kysyntään ja sitä 
kautta työllisyyteen. Tämä olisi ollut 
tärkeä teko suomalaiselle ostovoi-
malle, sanoo Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
Leena Meri.
 Ruotsissa verotus on selkeästi 
kevyempää keskituloisilla. 40-60 
000 euroa vuodessa tienaavilla 
palkansaajilla ero on suurin; heitä 
verotetaan useita prosenttiyksiköi-
tä ankarammin Suomessa. Kes-
kituloiselle ruotsalaiselle jää jopa 
200 euroa kuukaudessa enemmän 
käteen. Perussuomalaiset olisivat 
laskeneet verotusta alkuun 300 
miljoonalla eurolla. Sen jälkeen 
veroalennukset olisi sidottu työlli-

Perussuomalaiset
esittävät merkittävää 
veroalea työtuloihin  
ja eläkkeisiin

syysasteen kasvuun.
 - Työlisyysasteen nostamisessa 
keskeistä on työn ensisijaisuuden 
ja kannattavuuden korostaminen 
suhteessa sosiaalietuuksiin. Vaa-
dimme, että työnteko tulee tehdä 
kaikissa tilanteissa sosiaalietuuksi-
en varassa elämistä taloudellisesti 
kannustavammaksi sekä verotusta 
keventämällä että kannustinloukku-
ja purkamalla, painottaa Meri.
Lisäksi perussuomalaiset halua-
vat vaihtoehtobudjetissaan korjata 
epäkohdan, jossa saman suu-
ruisesta eläketulosta on joutunut 
maksamaan suuremman veron 
kuin vastaavasta palkkatulosta.
 Eläkkeiden verotus on kireäm-
pää noin yli 1300 euron kuukausi-
eläkkeestä alkaen. Räikein ero on 
1700 euroa eläkettä saavilla, jotka 
maksavat noin 40 euroa kuussa 
enemmän veroa kuin vastaavasta 
palkkatulosta.
 - Haluan täsmentää, että alle 
1300 euron kuukausieläkkeiden 
verotukseen, joka on työtuloa ke-
vyempää, emme koskisi. Varjobud-
jettimme lupaus on, että kenenkään 
verotus ei kiristy vaan päinvastoin.
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Suomalaista tukirahaa valuu 
järjestelmällisesti ulkomaille
Suomi antaa kehitysapua tänä vuon-
na miljardin verran, josta noin 600 
miljoonaa on varsinaista rahallista ke-
hitysapua ulkomaille ja siellä oleville 
avustusjärjestöille. Rahaa jaetaan ke-
hitysmaihin erilaisiin projekteihin, itäi-
seen Afrikkaan, Afganistaniin ja muu-
tamaan Kaukoidän maiden tarpeisiin.
Itse olen sitä mieltä, tietotaidon ja 
materiaalin vienti  kehitysmaihin on 
parempi vaihtoehto, kuin suoranaisen 
rahan antaminen kehitysapuna. Jos 
kehitysapurahojen valvonta on heik-
koa, vaarana on, että suuri osa rahas-
ta valuu korruptioon, valtaapitävien 
taskuihin tai muun rikkaan eliitin elin-
tasoon, eikä kanavoidu niille kohteille 
joihin se olisi tarkoitettu. Kehitysapu 
on vaurastuttanut lähinnä kehitysmai-
den eliittiä ja vaatimukset ovat kasva-
neet sen myötä. Lisärahantarpeeseen 
käytetään hyödyksi pakolaisjärjes-
telmää. Länsimaihin virtaa turvapai-
kanhakijoita nauttimaan rahallisesta 
sosiaaliturvasta, josta riittää rahaa 
kotimaahan lähetettäväksi. 
 - Olen jo vuosia sitten huomannut, 
että tämä toiminta näyttää toimivan ja 
kukoistaa Suomessa!
 
Rahaa siirtyy ulkomaille 
miljoonia

Meillä Suomessa on erittäin avo-
kätinen sosiaaliturva, josta näyttää 
riittävän runsaasti kotiin lähetet-
tävää. Ulkomaalainen voi lähettää 
esimerkiksi 100 euroa kuukaudessa 
kotimaahansa, jolla koko suku elää 
melko hulppeasti. Lain mukaan so-

siaaliturvaa EI ole tarkoitettu koti-
maassa olevien sukulaisten tai mui-
den elättämiseen, silti tätä tapahtuu 
laajamittaisesti ja systemaattisesti, 
viranomaisten siihen juurikaan puut-
tumatta. Tämä johtuu pääosin siitä, 
että ”tietty taho” pitää tätä toimintaa 
osana kehitysapua, joka menee suo-
raan ilman välikäsiä avun tarvitsijoille. 
Haluankin kysyä, mistä tiedämme 
meneekö raha omalle perheelle vai 
jollekin terroristijärjestölle? Emme 
käytännössä mistään! 
 Yritin tehdä selvitystyötä siitä, 
paljonko suomalaisten jakamaa toi-
meentulorahaa siirtyy ulkomaille ja 
otin kohteeksi yhden suurimman po-
tin saajista - Somalian.
 Helsingissä on Dahabshiil Money 
Transfer and Exchange Oy:n toimi-
piste, jonka liikevaihto muodostuu 
rahansiirtopalkkioista. Vuonna 2017  
liikevaihto oli 71.076 euroa (vuoden 
2018 tilinpäätöstä ei vielä ollut saata-
villa). Dahabshiilin palkkio 100 euron 
siirrosta on 6 euroa. Liikevaihdon pe-
rusteella siirrettävän rahan määrä oli-
si ollut yli miljoona euroa (1.184.600 
eur), josta suurin osa meni Somali-
aan. Suomeen suhteutettuna tämän 
rahan ostovoima Somaliassa on 15-
20 kertainen.
 Ulkomaille rahaa välittävät monet 
muutkin, kuten Western Union, Mo-
neyGram, erilaiset kansalaisjärjestöt 
ja moskeijat. Lisäksi käteistä rahaa 
jaetaan paljon pakolaisille, vaikka 
vähitellen ollaan siirtymässä maksu-
korttijärjestelmään. Käteisen vuoksi 

on mahdotonta tietää paljonko rahaa 
todellisuudessa kulkeutuu ulkomaille, 
sen voi vain varovasti arvioida. CIA:n 
Factbookin mukaan rahalähetykset 
eri maista Somaliaan ovat noin 1,6 
miljardia dollaria vuodessa. Somalian 
bruttokansantuote puolestaan oli noin 
2,4 miljardia dollaria. Fingo ry:n mu-
kaan jopa 40 prosenttia Somaliassa 
asuvien toimeentulo on rahalähetyk-
sistä riippuvainen.
 Somaleita tai somaliaa äidinkie-
lenään puhuvia on Suomessa noin 
20.000. Saamieni tietojen perusteel-
la, jokainen somali (lapset mukaan 
lukien) lähettää keskimäärin 30 euroa 
kotimaahansa kuukaudessa. Tämä 
tarkoittaa 600.000 euroa kuukaudes-
sa ja 7,2 miljoonaa euroa vuodessa. 
Jos somalien työllisyysaste on vain 
20 %, voidaan laskea karkeasti, että 

Kelan jakamia rahoja lähtee joka vuosi 
noin 5,7 miljoonaa pelkästään soma-
litaustaisten taholta. 
 Keskustelu somalialaisten rahalähe-
tyksistä on paitsi hyvin ajankohtainen 
myös tulenarka aihe. Kun ei varmuu-
della tiedetä kenelle rahalähetykset 
menevät, monet pankit ympäri maa-
ilmaa ovat sulkeneet rahanlähetystilit 
Somaliaan, esim. Nordea Suomessa.

Roskiksesta löytyneet kui-
tit ovat karua luettavaa

Nimetön henkilö oli jättänyt oveni 
taakse muovipussillisen kuitteja, jotka 
Suomen länsirannikon kaupungissa 
asunut ulkomaalainen oli heittänyt 
roskikseen muuttaessaan takaisin 
kotimaahansa. Olen näitä kuitteja säi-
lyttänyt itselläni jonkin aikaa ja vasta 

nyt ajattelin laittaa asian julkiseksi, 
koska henkilö ei enää asu Suomes-
sa. Kuitteja oli valtavasti ja suurin osa 
Western Unionin, jonka kautta rahaa 
on lähetetty. Tiliotteista ja muista pa-
pereista kävi ilmi, että kyseinen hen-
kilö on ollut työtön ja asunut vuokra-
talossa, jonka vuokrasta 70% maksoi 
KELA. Lisäksi hänellä oli pihassa kak-
si autopaikkaa ja seitsemän pankin 
tallelokeroa. Kolmen vuoden aikana 
oli siirretty rahaa erilaisia summia 
100 ja 1000 euron väliltä kuukaudes-
sa. Parhaimpana vuonna rahaa siirtyi 
yhteensä n. 12.000 euroa ulkomaille. 
Kuinka yksinäisellä työttömällä on täl-
laiseen varaa? Haluaisin kuulla hyvän 
selityksen viranomaisilta ja Kelalta 
tähän!

Päättäjät ja viranomaiset 
ovat syyllisiä

Pakolaisia ei voida rahansiirtotoi-
minnasta syyttää, vaan he käyttä-
vät meidän lepsua valvontaamme 
ja sosiaaliturvaa hyväksi, koska se 
sallitaan heille. Syyllisiä ovat meidän 
unelmakuplassa elävät idealistit, jotka 
vaikuttavat päättävissä elimissä sal-
lien tällaisen toiminnan. EU tai jokin 
ulkoinen taho ei voi sanella meille 
ohjeita omien rahojemme käytöstä, 
vai olemmeko tosiaan niin tyhmiä, 
että annamme sen tehdä? Asenteissa 
täytyy tapahtua muutos, koska emme 
voi toimia koko maailman sosiaalitoi-
mistona! Elämme jo nyt velkarahalla 
ja lisää otetaan, siksi tähän rahansiir-

totoimintaan pitää saada stoppi ja val-
vonta. Valvotaanhan suomalaistenkin 
rahaliikennettä äärettömän tarkasti, 
miksi ei sitten ulkomaalaisten?
 Meillä on liian hyväntahtoinen ja na-
iivi suhtautuminen tähän asiaan. Suo-
malaisten sinisilmäisyys on ulkomail-
la melkoinen vitsi. Ja hemmetin kallis 
vitsi onkin! ”Kurpitsavaunutarinat” 
tuntuvat uppoavan ihan poliittista joh-
toa myöten. Kun turvapaikkaturismia 
mainostavat rikolliset tahot kertovat, 
että Suomessa saa ilmaisen elan-
non lisäksi rahaa mitään tekemättä 
ja enemmän palkkaa kuin Afrikassa, 
saa se ihmiset liikkeelle. Lisäksi tämä 
uusi hallituksen lupaama 5000 euron 
kotiinpaluuraha lisää rahaliikennettä 
ulkomaille ja houkuttaa turvapaikkatu-
risteja lisää!
 Ei tässä suomalaisessa sinisilmäi-
sessä järjenköyhyydessä jaksa enää 
muuta sanoa kuin lainata Simo Salmi-
sen aikoinaan esittämää rotestilaulua: 
”Se se vaan on sillä lailla, että tässäki 
maassa on sitä paljon mälsää … kyllä 
olis nuijalla töitä!”

Jukka Mäkynen
Kansanedustajaehdokas (PS)
Vaasan vaalipiiri

- - -
LÄHTEET:
MOT-ohjelma: ”Suomen kehitysapua katosi kor-
ruptioon Sambiassa”
Anna Katariina Rundgren: ”Kahden maan välis-
sä, 2013”
Dahabshiil / Yritystieto
Ulkoministeriö

Meidän poliittinen kulttuurimme
on “pettämisen kulttuuria”
Me kaikki tiedämme kokoomuslaisen 
arkityypin. Puku päällä hienoja puhu-
va menestyjä, joka puhuu mediassa 
ja torilla haittamaahanmuutosta, mut-
ta kuitenkin valtuustossa ajaa pako-
laiskeskuksia kaupunkeihin. Puhuja 
voi olla myös demari ja kepulainen. 
Ainoa mikä erottaa on se, kuka pettää 
äänestäjät pahiten.
 Suomessa äänestysprosentti on 
surkea. Väitän sen johtuvan meidän 
poliittisesta pettämisen kulttuurista. 
Lupauksista ei pidetä kiinni, ja jos jon-
kun puolueen ruohonjuuritaso haluaa 
puhaltaa pelin poikki ja saattaa puolu-
een johdon vastuuseen, käy kuten pe-
russuomalaisille kesällä 2017, jolloin 

puolueen eliitti oli irtautunut ajamaan 
omaa etuaan ja korruptoitunut järjes-
telmä hyväksyi tämän. Maatamme 
onkin hallinnut jo pari vuotta hallitus, 
jonka ministereistä osalla ei ole
minkäänlaista äänestäjien hyväksyn-
tää.
 Tämä on mahdollista, sillä vaikka 
soraääniä olisikin, ne eivät pääse 
pinnalle, sillä median tässä maassa 
omistaa valtaapitävä eliitti ja se päät-
tää mistä ja miten media kirjoittaa. 
Toki meillä on puolueettomaksi ja 
tasapuoliseksi julistautunut Yle, jonka 
tiedonvälityksestä en ole tähän päi-
vään mennessä vielä törmännyt maa-
hanmuutto- tai EU-kriittisiin julkaisui-

hin. Vastakkaista aivopesua kyllä sen 
sijaan löytyy päivittäin.

Perussuomalaiset ovat 
eliitille kivi kengässä

Me nykyiset Jussi Halla-ahon johta-
mat perussuomalaiset olemme tässä 
järjestelmässä kivi kengässä, ja ainoa 
puolue, jota äänestämällä voidaan 
saada järjestelmäämme muutosta.
Eliitin hallitsema media tämän tietää, 
ja koska se ei enää voi vaieta meitä 
kuoliaaksi, niin se haluaa leimata mei-
dät yhden asian eli maahanmuutto-
vastaisuuden junttipuolueeksi.
 Mistään juuri ei käykään ilmi, että 
meistä on moneksi. Itselleni suurin 

Ismo Takalalla on kädessään 
lehti, jossa asiat kirjoitetaan 
niin kuin ne ovat. Valitettavas-
ti vaasalaista paikallismediaa 
ohjaa suomalainen poliittinen 
eliitti, joka päättää mitä siinä 
kirjoitetaan, mitä ei. - Kuva: 
Juha Rantala

syy liittyä aikoinaan perussuoma-
laisiin oli sananvapauden pyhyys ja 
korruption vastaisuus.
 Monelle muulle syyt ovat sosiaa-
liset, tietoisuus siitä kuinka nykyva-
semmistolle tärkeimmät arvot ovat 
mamujen ja seksuaalivähemmistöjen 
asema, tavallisen duunarin maksaes-
sa tämän kaiken omasta selkänahas-
taan. Selkänahka tullee kipeytymään 
entisestään tavallisten ihmisten jou-
tuessa maksamaan eliitin maailman 
pelastaminen ja erityisesti lisääntyvät 
viherverot. Kuka pelastaisi tavallisen 
suomalaisen palkansaajan?
 Koska me perussuomalaiset olem-
me se ainoa vaihtoehto, niin ette te 
lukijat voi koskaan lukea paikallises-
ta mediasta Päivi Karpin mielipiteitä 
sosiaalipolitiikasta tai Jukka Mäkysen 
tuskastumista byrokratiaan. Maahan-
muutto on ainoa asia, jossa media 
jollain tapaa pitää meitä perussuoma-

laisia otsikoissa.
 Toki sekin on hyvä asia, sillä vii-
meistään Oulun tapaukset toivat kai-
kille selväksi, että perussuomalaisten 
linja suhteessa maahanmuuttoon on 
aina ollut oikea. Nyt muut puolueet 
ovat tulossa meidän linjoillemme, 
mutta vain puheissa. Puheiden taka-
na on suuri perussuomalaisten pelko. 
Todellisuudessa muut puolueet eivät 
tule linjaansa maahanmuuton suhteen 
muuttamaan millään lailla.
 Äänestäjät! Varokaa näitä puhuvia 
päitä, näitä feikkejä. Vain ääni pe-
russuomalaisille tuo todellisen muu-
toksen. Sinä päätät jatkuuko suoma-
lainen kaveripiirin kulissidemokratia 
vai siirrymmekö perussuomalaisten 
johdolla vihdoin todelliseen kansan-
valtaan.

Ismo Takala
Vaasan Perussuomalaiset

Oveni taakse oli jätetty muovikassillinen paperinkeräysros-
kiksesta löytyneitä kuitteja, jotka todistavat millaisia summia 
siirtyy jatkuvasti ulkomaille.
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Pohjanmaan poliisilaitoksen, johon 
kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakun-
nat, raportit raiskaustapausten räjäh-
dysmäisestä kasvusta kertoo karua 
kieltä siitä, että tämä raukkamainen 
väkivallan muoto ei ole vain hetkittäi-
nen nippu Oulun tai Helsingin alueita 
koskevia yksittäisiä tapauksia.

Raiskausrikosten kasvu 
koskee koko maata.

Jotain faktaa Pohjanmaan poliisilai-
toksen alueelta: raiskaustapaukset 
ovat tuplaantuneet vuoden 2017 (50 
tapausta) luvuista yli sataan (2018 
lukemat). Ja lisää faktaa: raiskausri-
koksista epäillyistä 37 prosenttia on 
maahanmuuttajataustaisten tekemiä. 
Lisäksi tapauksista 17 prosenttia on 
sellaisia, joissa raiskauksen tehneen 
henkilöllisyyttä ei tiedetä. Raiskaus-
rikoksissa ulkomaalaisten osuus on 
väkilukuun nähde yli kymmenkertai-
nen!
 Niinpä. Nämä ovat siis vain polii-
sin tietoon tulleita tapauksia, joiden 
joukossa Pohjanmaallakin on useita 
lapsiin kohdistuneita törkeitä seksu-
aalirikoksia. Yksikin tällainen tapaus 
on liikaa, eikä niitä saa viranomais-
ten taholta peitellä eikä niistä media 
vaieta. Myös tietyille vaasalaisille 

Raiskaukset lisääntyneet
räjähdysmäisesti Vaasan
vaalipiirin alueella

Vaasalainen perussuomalainen Risto Helin ihmettelee hallituksen ja median välinpitämättömyyttä ja vähättelyä törkeiden sek-
suaalirikosten osalta. Ei ongelma poistu sillä, että aihe lakaistaan julkisuudesta maton alle. Lasten raiskaukset ovat rikoksista 
kammottavampia. - Kuva: Juha Rantala

valtuutetuille voisi aiheellisesti heittää 
kysymyksen, kumpi on enemmän 
syyllinen, jos kettu tekee tuhojaan ka-
natarhassa, se kettuko, vaiko se, joka 
on päästänyt ketun tuohon kanatar-
haan.

Suunnan on muututtava

Jokaisen meistä tulisi ymmärtää, että 
tämä kaikki on seurausta edesvas-
tuuttomasta ja huonosta maahan-
muuttopolitiikasta. Näin vaalien alla 
lähes kaikki puolueet ovat yllättäen 

perussuomalaisten linjoilla siinä, että 
jotakin tulisi tehdä. Vaalien jälkeen 
saamme taas huomata, että puheet 
olivatkin taas vain niitä katteettomia 
vaalilupauksia.
 Perussuomalaiset ovat jatkuvasti 

esittäneet kovempia keinoja raiskaus-
rikosten ehkäisyyn. Muut puolueet ei-
vät ole innostuneet esimerkiksi perus-
suomalaisten vaatimuksista kielteisen 
turvapaikan saaneiden ja laittomasti 
maassa olevien säilöönotosta. Säi-

löönotto esimerkiksi uskoakseni vain 
kiihdyttäisi vapaaehtoista paluuta ko-
timaahan ja jo se toisi turvallisuutta.
 Perussuomalaisilla on paljon hyviä 
ehdotuksia, joilla turvapaikkapolitiik-
kaa kiristettäisiin. Koska raiskausaalto 
on suoraa vaikutusta huonosta turva-
paikkapolitiikasta, niin nämä toimen-
piteet vaikuttaisivat suoraan tyttöjen 
ja naisten turvallisuuteen. Yksi keino 
on kiristää kansalaisuuden saannin 
ehtoja, oleskelulupien pituuden lyhen-
tämistä ja kokonaan peruuttamista 
tilanteen vaatiessa sekä pikapalautuk-
sia maahanmuuttajien kotimaahan. 
Tärkein asia on kuitenkin raiskaus-
rikoksista tuomittavien tuomioiden 
tuntuva korottaminen.

Hallitus täysin kädetön

Moni suomalainen on suorastaan 
raivona Sipilän ja Orpon hallituk-
sen välinpitämättömyydelle näinkin 
vakavien asioiden edessä. Esimer-
kiksi sisäministeri Mykkänen (kok.) 
ei tahdo tai halua ymmärtää näitä 
todellisia ongelmia ulkomaalaisten 
tekemien seksuaalirikosten taustalla. 
Suomeen tulevista monet ovat täysin 
kotoutumishaluttomia, eikä heillä ole 
aikomustakaan toimia yhteiskunnas-
samme sääntöjen mukaan.
Kokoomuslaisen sisäministerin olisi 
korkea aika tajuta ongelman vaka-
vuus. Jopa keskusrikospoliisi on to-
dennut lasten systemaattisen hyväk-
sikäytön ja raiskausten olevan ilmiö, 
josta on nyt paljastunut ainoastaan 
jäävuoren huippu. Ja tämä pätee 
myös Pohjanmaan poliisilaitoksen 
alueeseen.

Risto Helin
Vaasan Perussuomalaiset

Ilmastofanatismi saanut vaarallisia piirteitä

SDP vieraantunut 
suomalaisten arjesta
Vastikään julkaistu SDP:n ilmasto-
ohjelma on herättänyt laajaa kritiik-
kiä kansalaisten keskuudessa. Myös 
perussuomalaisten kansanedustajat 
ja eduskunnan ympäristövaliokunnan 
jäsenet Rami Lehto ja Olli Immonen 
pitävät SDP:n ohjelmaa monin tavoin 
tavallisille kansalaisille haitallisina.
 SDP pitää keskipitkän aikavä-
lin ilmastopolitiikan suunnitelman 
(KAISU:n) 250 000 vähä- tai nolla-
päästöisen auton tavoitetta vuodelle 
2030 riittämättömänä. Puolue esit-
tääkin peräti 750 000 vähä- tai nol-
lapäästöisen auton tavoitetta vuodelle 
2030.

 SDP:n ohjelman mukaan seuraa-
valla hallituskaudella tulee laatia ai-
kataulu uusien polttomoottoriautojen 
kieltämiseksi henkilöliikenteessä ja 
biopolttoaineisiin siirtymiseksi ras-
kaassa liikenteessä.
 - Tämä viimeistään osoitti sen, että 
demarit ovat täysin vieraantuneet ta-
vallisen ihmisen arjesta. Ilmastofana-
tismi on saanut jo vaarallisia piirteitä, 
perussuomalaisten kansanedustajat 
Rami Lehto ja Olli Immonen toteavat.
 Autoliiton mukaan Suomessa on 
liikennekäytössä 2,7 miljoonaa hen-
kilöautoa, joiden arvo on keskimäärin 
3600 euroa.

 - On täysin epärealistista kuvitella, 
että suomalaisilla olisi varaa tällaisen 
siirtymäajan puitteissa ostaa noin val-
tava määrä kalliita uusia autoja, säh-
köautoista puhumattakaan, Immonen 
sanoo.
 - Demarit eivät ole esittäneet ko-
vinkaan yksityiskohtaisia ja realistisia 
keinoja siitä, millä näihin tavoitteisiin 
päästäisiin. Keinovalikoimaan tulee 
väistämättä sisältymään suuria ve-
ron- ja muiden maksujen korotuksia, 
toteaa puolestaan Lehto.
 Kansanedustajat näkevät SDP:n 
esityksen kurittavan tavallisten duu-
narien lisäksi kaikkein pienituloisim-

pia ja heikommassa asemassa olevia 
suomalaisia, kuten työttömiä, opiske-
lijoita ja eläkeläisiä.
 - Keskustojen ytimissä asuvat 
viherdemarit eivät selvästikään ym-
märrä, että erityisesti kasvukeskus-
ten ulkopuolella oman auton käyttö 
on suomalaisille välttämätöntä työ-, 
asiointi- ja koulumatkoilla, Immonen 
painottaa.
 - Ilmastofanatismissaan SDP on 
valmis tasaverotusta nostamalla tup-
larankaisemaan pienituloisia. Eikö rai-
paniskujen määrällä ole mitään rajaa, 
ihmettelee Lehto.

Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen ei voi 
ymmärtää viherdemarien kantaa siitä, kuinka tarpeellista ja 
välttämätöntä suomalaisille on oman auton käyttö esimerkiksi 
työ-, asiointi- ja koulumatkoilla varsinkin kasvukeskustojen 
ulkopuolella.



7

Keskusta ja kokoomus ovat viime 
vuosien aikana saaneet Suomeen 
karmeaan tilaan. Hallitus jatkaa edel-
leen tuhotyötään ja jakaa tänä vuon-
na 127 miljoonan euron jättipaketin 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
vastaanottoon sekä reilu 32 miljoo-
naa vastaanottokeskuksen asiakkaille 
maksettaviin tukiin. Samaan aikaan 
suomalaisia nuoria, veteraaneja, pe-
lastusviranomaisia ja nälkäisiä kyyky-
tetään urakalla.
 Kentältä kuuluva ääni on todella 
hälyttävä. Jo viime marraskuussa 
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto vaati 
maahan lisää poliiseja, koska maassa 

Keskusta ja 
kokoomus ryöstävät 
suomalaisten rahat

jää vuosittain jo noin joka kymmenes 
hälytystehtävistä hoitamatta. Poliisien 
loppuun palaminen on yleistä, ja teh-
täviä joudutaan työvoimapulan vuoksi 
jättää tekemättä ja rikoksia selvittä-
mättä. Maahanmuutto ja sen aiheut-
tavat ongelmat on saatava Suomessa 
hallintaan, jotta voimme välttyä Ruot-
sin kaltaiselta kaaokselta, jossa väki-
valtaiset jengit tappelevat keskenään 
ja autoja poltetaan lähiöissä.
 Yksi tärkeä keino tilanteen hallin-
taan saamiseen on poliisien määrän 
välitön lisääminen. Viime syksynä 
sisäministeri Kai Mykkänen (kok) 
kuitenkin tyrmäsi ehdotuksen, jonka 

Eduskuntavaaliehdokas Micael Westerholm Mustasaaresta pi-
tää nykyhallituksen toimia pöyristyttävänä.  Kuva: Juha Rantala

mukaan poliisien määrä tulisi korot-
taa 7200:sta 8000:een. Laskelmien 
mukaan 800 lisäpoliisin palkkaus 
olisi maksanut 50 miljoonaa euroa 
vuodessa. Mykkänen ei pitänyt po-
liisien määrän kymmenen prosentin 
korotusta mahdollisena nykyisessä 
taloustilanteessa.
 Tämä on suorastaan hävytöntä 
ja suomalaisten ihmisten todellista 
halveksuntaa. Rahojemme syytämi-
nen muiden maiden kansalaisille on 
todella saatava loppumaan. Lakeihin 
on tultava tiukat muutokset, sillä ny-
kyisin kuka hyvänsä voi marssia suo-
malaisten elätettäväksi suomalaisten 

Pohtiessamme käsitteitä ”Olemisen 
sietämätön keveys” tai ”Einmal ist 
keinmal” pääsemme huomaamat-
ta ulos arjen paineistamme. Olen 
huomannut hyvin suurta yksilöllistä 
vaihtelua ajattelussa ja asenteissa 
elämään, omaan osaamme ja lähipii-
riimme.
 Suoritusodotukset ja sidonnaisuu-
det oikeassa suhteessa kykyyn ja 
resursseihin voivat olla elämän suuria 
ilon antajia. Tärkeintä on olla oman 
elämänsä johtaja, ohjaaja ja pääosan 
esittäjä.
 Suhteesi lähimmäisiin on parhaim-
millaan molemminpuolista arvostus-
ta, kiintymystä ja avuliaisuutta. ”Saat 
mitä tilaat” toimii hyvin ihmisyhtei-
sössä niin kuin myös verkkokaupas-
sakin. Paitsi, että ihmissuhteet eivät 
ole kaupattavia hyödykkeitä. Ne ovat 
lajillemme ominaisia edellytyksiä ryh-
män koossa pysymiseen.

Kriminaalipolitiikka 
on uusittava

Yhteiskunnan sääntöjen ja valvon-
nan tulee olla laajasti hyväksyttyjä ja 

Saat mitä tilaat 
toimii hyvin niin
ihmisyhteisössä 
kuin verkkokaupassa

hyviksi todettuja. Sääntöjen rikkojat 
tulee kyetä saattamaan vastuuseen 
käytöksestään. Kun rikot sääntöjä 
astut laittomalle kaistalle. Lakien ja 
sääntöjen rikkojat tulee automaatti-
sesti sulkea pois yhteiskunnan suo-
javerkoista. 
 Kriminaalipolitiikka on uusittava 
siten, että toleranssi on nolla. Kai-

kenlaiset rikoksenuusijat kuvottavat. 
Yksilöä koskevat rajoitukset puolus-
taa itseään ja omaisuutta rikollista 
toimintaa vastaan on vapautettava 
kohtuullisessa määrin (terve suoma-
lainen järki) seuraamuksilta.
 Viime aikoina on paljastunut ei vain 
väkivaltarikollisuuteen kuuluvia tapa-
uksia, vaan myös suuria talousrikok-

Vaasan Perussuomalaisten sihteerillä Risto Rintamäellä ja perussuomalaisten kansanedustajal-
la Ville Taviolla oli Vaasan torilla paljon mielenkiintoista keskusteltavaa. - Kuva: Juha Rantala

kustannuksella. Miten monen suo-
malaisen täytyy vielä kuolla tai joutua 
raiskauksen tai muun seksuaalirikok-
sen uhriksi ennen kuin ongelmiin tar-
tutaan?
 Huhtikuun eduskuntavaalit lähesty-
vät, ja nyt on kriittinen hetki vaikuttaa 
asioihin. Suomi ja suomalaiset eivät 
enää kestä keskustan ja kokoomuk-
sen toimia. Älä jätä äänestämättä, 
sillä sinä maksat nämä haittamaahan-
muuton kustannukset verorahoillasi ja 
valtio jatkaa hirvittävää velanottoa.

Micael Westerholm (ps.)
Mustasaari, eduskuntavaaliehdokas

siksi luettavia paljastuksia. Korruptio 
on löytänyt lonkeronsa viranomaisiin, 
poliitikkoihin ja jopa johtaviin oppilai-
tosten ja talouselämän johtajiin. Tapa-
uksia paljastuu viikottain.
 Mitä ajattelee työuransa tunnolli-
sesti elänyt työntekijä? Eläkeläinen. 
Päättelen, että vallassaolijat ovat ol-
leet ja ovat edelleenkin sokeita ja kuu-
roja kansalaisten mielipiteille. Niinpä: 
ensimmäisenä minä itse, toisena 
ryhmä, kolmantena puolue ja jossain 
kaukana tulee Suomen kansa. Tätä ja-
koa voisi kutsua nimeltä ”poliitikoiden 
kultainen leikkaus”.
 Ehdotan soveltuvuustestejä ehdok-
kaille. Samoin tulisi vastuunkantoa 
tehostaa esimerkiksi viraltapanolla ja 
rahallisilla korvauksilla vääristä pää-
töksistä.

Risto Rintamäki
Vaasan Perussuomalaiset

Anne Matokangas johtaa
Etelä-Pohjanmaan piiriä
Kaupunginvaltuutettu Anne Matokangas, 49, Alajärveltä valittiin Musta-
saaressa Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa 
piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Matokangas voitti äänestyksessä istuvan 
puheenjohtajan, vaasalaisen Jukka Mäkysen tiukassa änestyksessä lu-
kemin 30 – 25.
 Puolueen johtoa syyskokouksessa Mustasaaren kulttuuritalolla edusti 
3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola.
Matokangas teki Etelä-Pohjanmaalla myös puoluehistoriaa olemalla piirin 
ensimmäinen naispuheenjohtaja.
 – Vuosi 2019 vaaleineen asettaa niin puolueen kuin piirin valtavan haas-
teen eteen. Tiedän, että Etelä-Pohjanmaalla tästä selvitään yhteistyöllä ja 
joukkuehengellä. Meillä täytyy olla tavoitteet korkealla. Menetimme loik-
karien takia piirissä kaikki kolme kansanedustajapaikkaa, ja se olisi kova 
paikka mille tahansa puolueelle. Niinhän se on meillekin, mutta eiköhän 
lähdetä siitä, että otamme eduskuntavaaleissa nuo kolme paikkaa takai-
sin. Tavoite on kova, mutta ei mahdoton.
 Matokankaan mukaan ei puolueen kannatus piirin alueella ole minne-
kään hävinnyt. Sen osoittaa jäsenmäärän kasvu sekä se valtavan myön-
teinen kuhina, mitä toritapahtumissa ja muissa puolueen riennoissa ken-
tällä tapahtuu.
 – Ihmiset ovat tulleet monissa tori- ja markkinatapahtumissa kiittele-
mään perussuomalaisia siitä, että meillä on vielä yksi puolue, joka ajaa 
tässä maassa Suomen ja suomalaisten asioita. Tuollainen palaute antaa 
kummasti lisää potkua tekemisiimme.
 Piirin järjestäytymiskokous puolestaan valitsi 1. varapuheenjohtajaksi 
Tapio Pihlajan Kauhajoelta, 2. varapuheenjohtajaksi Yrjö Paukkusen Ala-
vudelta ja 3. varapuheenjohtajaksi Piia Riikin Laihialta. Piirisihteeriksi va-
littiin Petri Saunamäki Ilmajoelta, taloudenhoitajana jatkaa Mikael Ö Vaa-
sasta sekä piirin tiedottajana ja vaalipäällikkönä Juha Rantala Vaasasta.
 Puolueen tervehdyksen syyskokoukseen tuonut Juho Eerola loi pu-
heessaan uskoa pohjalaiseen kenttäväkeen.
 – Totta kai piirin perussuomalaiset ovat täällä kovan haasteen edessä. 
Mutta tiedän, että täällä ei anneta periksi ja vaalityötä tehdään sillä asen-
teella, että nuo menetykset otetaan korkojen kera takaisin.

Juha Rantala
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Helmikuinen lauantaipäivä Vaasassa. 
Pari astetta plussan puolella. Sataa. 
Välillä vettä, välillä räntää. Hyvä, että 
eteensä näkee.
 Eipä taida olla tänään väkeä liikkeel-
lä. Mutta kun lehdessä oli ilmoitus ja 
perussuomalaisten kansanedustaja 
Ville Tavio on tulossa Turusta Vaa-
saan vierailulle, niin eihän tässä poru-
kalle voi pettymystäkään tuottaa. Tuli 
sitten väkeä tai ei...
 Muutaman vaasalaisaktiivin huoli 
oli aivan turhaa! Kun osasto oli pys-
tyssä ja grilli kuumana, niin Vaasas-
sakin saatiin kokea se, että puheet 
perussuomalaisten kannatuksen kas-
vusta eivät ole turhaa sanahelinää.
 - Tällaista väenpaljoutta emme 
osanneet odottaa. Parin tunnin aika-

Perussuomalaiset saivat 
väen liikkeelle Vaasassa

na perussuomalaisten teltalla kävi yli 
kolmattasataa kävijää ja tunnelma oli 
sen mukaista. Moni tuli suoraan sa-
nomaan, etteivät ole ennen perussuo-
malaisia äänestäneet, mutta nyt heillä 
on mennyt usko kaikkien muiden 
puolueiden tekemisiin. Osa ihmisistä 
oli suorastaan raivona sille, mitä Suo-
messa tapahtuu meidän vanhuksille, 
syrjäytyneille ja työttömille sekä ih-
meteltiin joukolla hallituksen ja onnet-
toman ja kaksinaamaisen mediamme 
välinpitämättömyyttä. Hallitus siunaa 
suoranaisen heitteillejätön ja suvait-
sevainen mediamme vaikenee, eikä 
uskalla kertoa mm. Vaasassa tapah-
tuneista maahanmuuttajien hirvittä-
vistä rikoksista, ihmettelee Vaasan 
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 

Perussuomalaisuus on kovassa kurssissa Vaasassa. Räntäsateesta huolimatta perussuomalaisten vaalitilaisuus houkutteli pai-
kalle lähes nelisensataa kävijää, eikä ihme, että ps-teltalla oli tunnelma korkealla. - Kuva: Juha Rantala

ja Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin vaalipäällikkö Juha Ranta-
la.
 Vaasan torilla oli paikallisaktiivien 
lisäksi suuri joukko Vaasan vaalipiirin 
eduskuntavaaliehdokkaita ja paikalle 
tullut kansanedustaja Ville Tavio piti 
näkemästään.
 - Perussuomalaiset ovat todellakin 
saaneet Vaasassa väen liikkeelle. Täl-
lainen väkimäärä ja erinomainen ilma-
piiri lupaa vaaleja ajatellen hyvää.
Toritapahtumasta perussuomalaiset 
siirtyivät paikallisen seurakunnan 
tiloihin, jossa Ville Tavio antoi vielä 
evästyksiä vaaleja silmälläpitäen.
 - Ei ihme, että suomalaisilla alkaa 
mitta olemaan täynnä. Pääministe-
ri Sipilä ostaa sadantonnin Teslan, 

lentokoneen ja kutsuu tänne 40 000 
pakolaista. Samaan aikaan yhä use-
ammat nuoret kärsivät mielenterve-
ysongelmista, vanhukset, sairaat ja 
syrjäytyneet jätetään heitteille ja maan 
sisäinen turvallisuus heikkenee. Hy-
vinvointi-Suomi natisee liitoksistaan. 
Toisaalta vihervasemmisto on menet-
tänyt todellisuudentajunsa harhaisella 
ilmastopolitiikallaan. Ainoa todellinen 
vaihtoehto kaikelle tälle on perussuo-
malainen politiikka, jonka ytimenä on 
Suomi ja suomalaiset.
 Eduskuntavaaleissa on siis mah-
dollisuus muuttaa Suomen suuntaa!

Samuel Martin

Kaupunginvaltuutettu ja Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan piirin 
vaalipäällikkö ja tiedottaja Juha Ran-
tala jatkaa myös tänä vuonna Vaasan 
Perussuomalaisten puheenjohtajana.
Yhdistykseen hallitukseen valittiin li-
säksi (suluissa henkilökohtainen va-
rajäsen) Niina Mäkinen (Marja-Leena 
Mäkynen), Mauri Ollila (Teemu Syr-
jäläinen), Päivi Karppi (Antti Korpi), 
Jukka Mäkynen (Timo Mäkinen), Lau-
ri Karppi (Kai Seilonen), Ismo Takala 
(Janne Heinua) ja Risto Rintamäki 
(Klaus Laurila).
 Yhdistyksen järjestäytymiskokouk-
sessa Niina Mäkinen valittiin yhdis-
tyksen varapuheenjohtajaksi, Risto 

Juha Rantala jatkaa Vaasan 
Perussuomalaisten puheenjohtajana

Rintamäki sihteeriksi ja Lauri Karppi 
taloudenhoitajaksi sekä yhdistyksen 
vaalipäälliköksi. Mauri Ollila valittiin 
puolestaan hoitamaan tapahtuma-
koordinaattorin virkaa.
 Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin yleisissä kokouksissa 
Vaasan Perussuomalaisia edustavat 
Juha Rantala (Juri Kadar), Juha Mä-
kynen (Matti Sorvari), Jarno Kojonen 
(Mikael Ö), Niina Mäkinen (Marja-
Leena Mäkynen), Mauri Ollila (Teemu 
Syrjäläinen), Päivi Karppi (Antti Kor-
pi), Jukka Mäkynen (Timo Mäkinen), 
Lauri Karppi (Kai Seilonen), Ismo Ta-
kala (Janne Heinua) ja Risto Rintamä-
ki (Klaus Laurila).

Vaasan Perussuomalaisten hallitus vuosimallia 2019. Eturivissä 
Niina Mäkinen,  Juha Rantala ja Päivi Karppi. Takarivissä Risto 
Rintamäki, Ismo Takala, Jukka Mäkynen, Lauri Karppi sekä 
Mauri Ollila.

 Vaasan Perussuomalaisia piirin 
hallituksessa edustaa Lauri Karppi. 
Toiminnantarkastajana toimii tänä 
vuonna Kai Kallio.
 Puheenjohtaja Juha Rantala sanoo 
yhdistyksellä olevan edessä varsin 
haasteellinen vuosi.
 - Eduskuntavaalit, EU-vaalit ja 
mahdollisesti vielä syksyllä maakun-
tavaalit pitävät kyllä huolen siitä, ettei 
tekemisen puutetta ole. Vaalityössä 
tarvitsemme jokaisen perussuoma-
laisen panosta. Puolueen kannatus 
on nousussa ja se näkyy hyvin siitä 
palautteesta, mitä olemme toritilai-
suuksissa saaneet. Tavoitteena meillä 
on ainakin yksi kansanedustajapaikka 

Vaasaan. Lisäksi jatkamme oman 
lehden tekoa, sillä se varmistaa sen, 
että oma sanomamme menee perille 
sellaisena kuin se on tarkoitettukin. 
Valitettavasti Vaasassa varsinkin suo-
menkielinen valtalehti osoittaa kerta 
toisensa jälkeen sen, että puheet 
puolueiden tasapuolisesta ja oikeu-
denmukaisesta kohtelusta on läpi 
vuoden jatkuvaa aprillipilaa. Mutta 
kun lehdeltä katoaa uskottavuus, niin 
sen jälkeen katoavat myös tilaajat. Ja 
näinhän tämän lehden kohdalla on ta-
pahtunut.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri esittää korotusta pieni- ja kes-
kituloisten työeläkkeisiin sekä työeläkkeiden indeksikorotuksen palautta-
mista.
 Vuonna 1995 huolestuttiin suurten ikäluokkien siirtymisestä eläkkeelle 
ja eläkevarojen riittävyydestä. Lipposen hallituksen aikaan tehtiin pää-
tös sijoittaa eläkerahastojen rahat ulkomaille kasvamaan korkoa. Toinen 
huonompi päätös oli sitoa eläkkeet ns. taitettuun indeksiin, joka ei enää 
seurannut palkkojen kehitystä. Taitetun eläkeindeksin vuoksi eläkkeet ovat 
nousseet vajaa puolet siitä, mitä palkkojen nousu on ollut yli 20 vuoden ai-
kana. Eläkkeet alkoivat laahata jälkijunassa, ja nyt 23 vuoden aikana eläke-
läisiltä on riistetty etuuksia enemmän kuin miltään muulta kansanryhmältä 
koko Suomen itsenäisyyden aikana.
 Tämä eläkeläisten todellinen huoli tulee erittäin selvästi ilmi kun juttelee 
heidän kanssaan kasvotusten. Pieneläkeläisten elinkustannukset ovat ka-
ranneet käsistä. Jos eläkeikään mennessä on asunto tai oma talo makset-
tu, ei siinä olekaan enää varaa asua. Jätehuolto, kiinteistövero, sähkönsiir-
tomaksut, lääkemenot ym. pakolliset kulut ovat kasvaneet suhteettoman 
suureksi, eikä eläkkeitten korkea verotusastekaan kohtele oikeudenmukai-
sesti. Muutosta tähän kaivataan pikaisesti!

Onko eläkkeitä varaa nostaa?

Suuret ikäluokat ovat nyt eläkkeellä ja eläkemaksuihin kohdistuu suurin 
paine koko Suomen historiassa. Maksettujen eläkkeiden määrät ovat 
nousseet 20 vuoden aikana puolella, mutta sitä vastoin eläkerahastot ovat 
kasvaneet yli viisinkertaiseksi, ja tuottavat pelkästään korkoa noin 14 mil-
jardia euroa vuodessa. Meillä on siis muhkea ”Roope-Ankan rahasäiliö” 
sijoitettuna ulkomailla, johon kukaan ei uskalla koskea. Lisäksi suurten 
ikäluokkien ns. eläkepommi on jo räjähtänyt, eikä eläkeläisten määrä enää 
kasva nykyisestään.
 Nykyisellä hallituksella ei ole poliittista tahtoa parantaa eläkeläisten ase-
maa, eikä se sovi kokoomuksen ja kepun business-painotteiseen linjaan, 
jossa ihmiset ovat lähes kauppatavaraa. Päättäjien on syytä muistaa, että 
eläkeläiset ovat myös äänestäjiä eikä eläke ei ole mikään lahjoitus tai so-
siaaliturva, vaan omalla työllä hankittu etuus jonka varat ovat eläkeläisten 
omaisuutta.
 Jos pelkästään eläkerahastojen vuotuista korkotuottoa käytettäisiin köy-
hyysrajan alapuolella kärsivien eläkeläisten hyödyksi, olisi siitä suuri apu 
monellakin sektorilla, koska korotukset menisivät suoraan kulutukseen ja 
näkyisivät ostovoiman lisääntymisenä. Maksettavien asumistukien määrä 
myös laskisi.
 Perussuomalaiset esittävätkin korotuksia pienimpiin eläkkeisiin sekä 
työeläkkeiden indeksikorotuksen palauttamista. Vaikka eläkerahastojen 
pääomaan ei kosketa, kuitenkin korkotuotosta osa on käytettävä pieni- ja 
keskituloisten eläkkeiden korottamiseen. Lisäksi eläkkeiden epäoikeuden-
mukainen verotusaste on laskettava palkkojen tasolle.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri

Huoli eläkeläis-
köyhyydestä on todellinen
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