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K
aupungin talous on kuralla, eikä isoveli val-
tiokaan voi juuri kehuskella punavihreällä 
talousosaamisellaan. Vesi, sähkö ja digi-
verkko ovat yleensä paikallisia monopoleja, 
joita kansalaisten on pakko käyttää, minkä 

vuoksi kulutuksen hinnoittelulle saattaa tulla yllättäviäkin 
paineita.
 Viime aikoina tapeetille on nostettu juuri vesilaitosten 
kohtalo. Ainakin Jyväskylässä ja Ähtärissä on käynnissä 
vesilaitosten yksityistäminen.
 No, myydäänkö Vaasan Vesi? Ei todellakaan. Vaa-
san Vesi on erinomaisesti hoidettu Vaasan kaupungin 
omistama liikelaitos, joka ei ole myynnissä. Ainakaan 
vielä. Kaikki ei kuitenkaan aina mene kuten Strömsössä. 
Vaikka vesihuolto Suomessa on perinteisesti ollut kun-
tien tai kuntayhtymien hallinnoima toiminto, sen myynti 
ei todellakaan tapahdu hetkessä, vaan sitä kehitellään 
hiljaa ja hivuttamalla bisnestietoisten talouskonsulttien 
toimesta.
 Talouskonsultit kiertävät tänä päivänäkin ympäri Suo-
mea velkaisissa kunnissa neuvomassa yhtiöittämään 
toimintoja kunnan talouden parantamiseksi.

Monissa Suomen kunnissa vesilaitoksia onkin muutet-
tu osakeyhtiöiksi, jolloin laitos ei ole enää täysin kun-
tapäättäjien valvonnassa. Kuntalaiset eivät hyödy tästä 
yhtiöittämisestä mitään, vaan joutuvat kiltisti maksa-
maan korotettuja vesi- ja jätevesilaskuja, koska yhtiöi-
den kuuluu tehdä tulosta.
 Yleensä hinnankorotukset tehdään pikkuhiljaa ja hivut-
tamalla. Lisäksi kun vesihuolto on yksityisessä mono-
poliasemassa, ei asiakas voi muuta kuin maksaa minkä 
firma kehtaa pyytää.
 Kun sitten osakeyhtiö tahkoaa mukavaa tulosta ja 
maksaa hyvää osinkoa, ollaankin seuraavaksi jo sitten 
myyntipuuhissa ja harkitaan vähemmistöosuuksien 
myyntiä yksityisille sijoittajille. Vakuutetaan, että pää-
täntävalta enemmistöosuuden turvin säilyy kunnalla ja 
vesimaksut eivät nouse. Haetaan kaunopuheisesti ”ke-
hityskumppania”, jotta palvelu ja laatu paranisivat.
 Jos puheet eivät auta, niin pelotellaan lisävelan otolla. 
Taktiikka on aivan samanlainen, mitä käytettiin sähkö-
verkkojen myynnin yhteydessä.

Näin on juuri tapahtumassa Jyväskylässä, joka on en-
simmäinen suuri kaupunkimme, joka valmistelee vesi-

Myydäänkö 
Vaasan Vesi?

huoltonsa osittaista myymistä sijoittajille. Kyllähän 
lypsävän lehmän ostajia riittää jonoksi saakka ja 
varsinkin ulkomaiset sijoittajat ovat kiinnostuneita 
Suomen puhtaista vesistä ja monopoliasemas-
sa toimivasta yhtiöstä. Ja miksipä eivät olisi? He 
odottavat sijoituksilleen vain ja ainoastaan korke-
aa tuottoa. Tämä taas johtaa väistämättä hintojen 
korotuspaineisiin, vaikka kunnassa vakuuteltaisiin 
aivan muuta.
 Ja mitä tapahtuu maamme pohjavesialueille? 
Nekin ovat myytävissä. Lahdessa singaporelainen 
sijoitusyhtiö sai viime vuonna luvan pumpata Sal-
pausselän vettä yli miljoona litraa päivässä ja myy-
dä sen Kiinaan.

Sanotaan, että seuraavat sodat käydään puhtaasta 
vedestä, ei öljystä. Vesi on kaiken elämän perusta, 
pohjavesivarat kansallisomaisuuttamme ja toimiva 
vesihuolto jokaisen kunnan välttämättömyys. Yh-
teiskunnan omistamista vesilaitoksista luopuminen 
on vaarallinen suunta. Muistutettakoon siitä, mitä 
seuraamuksia oli, kun sähköverkkoamme myytiin 
typerän sinisilmäisesti ulkomaisille sijoittajille.
 Perussuomalaiset ovat reagoineet tähän valitetta-
vaan kehitykseen voimakkaasti. Puolue on jättänyt 
hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavasti 
siitä, miten vesihuollon yksityistäminen voidaan 
kansallisesti estää.

Juha Rantala
Vaasan Perussuomalaiset, päätoimittaja

teemu.syrjalainen@gmail.com

TEEMU 
SYRJÄLÄINEN

Perhe, 
   uskonto, 
      isänmaa.

Kansanedustaja Ville Tavio (ps.): 

Suomalaisuus 
on voima

Suomi on suomalaisten koti. Poliittis-
ten puolueiden tärkein tehtävä on tuon 
yhteisen kodin puolustamisen.
 Suomalaiset ovat kansa, joka on 
taistellut oman kansakuntansa säi-
lymisen ja maansa puolesta silloin 
kun on ollut tarve. Suomen maa on 
esi-isien verellä lunastettu, eikä yksit-
täinen sukupolvi tai kourallinen valtaa 
pitäviä poliitikkoja saa päättää Suo-
men myymisestä tai luovuttamisesta 
ulkopuolisille.
 Nykyään näyttää koko ajan enem-
män siltä, että vain Perussuomalaiset 
ovat enää suomalaisen kansallisvalti-
on puolella. Muut puolueet ovat val-
miina myymään kaiken kansainvälisil-
le markkinavoimille, antamaan periksi 
EU:lle ja samalla hyväksymään mas-
siivisen siirtolaisuuden Lähi-idästä ja 

Afrikasta. Tämä on valitettavaa, mutta 
meillä on yhä toivoa Suomen kansan 
yhdentymisestä. Vielä ei ole myöhäis-
tä.
 Sananvapaus on vapaan yhteiskun-
nan kulmakivi. Perussuomalaiset ei-
vät pelkää suoraa puhetta. Politiikas-
sa kuulee usein hoettavan epäselviä 
käsitteitä, varsinkin kun niistä on tullut 
valtavirtaa.
 Ilmastonmuutos. Vihapuhe. Femi-
nismi. Esimerkiksi näiden käsitteiden 
ympärille moni pyrkii maalaamaan 
kuvaa omasta valveutuneisuudes-
taan. Poliittinen korrektius tekee ihmi-
sistä tyhmiä. Ei kannata olla lammas, 
vaan kannattaa ajatella itse, mikä on 
totta ja mikä ei.
 Perussuomalaiset asettavat politii-
kassaan rohkeasti oman maan etu-

sijalle. Kansallismieliseen politiikkaan 
kuuluu vanhusten, sairastuneiden 
ja syrjäytyneiden suomalaisten aut-
taminen. Perussuomalaiset tekevät 
talouspolitiikkaa suomalainen työ ja 
yrittäminen edellä.
 Muut puolueet ajavat oikeiston ra-
havaltaa tai vasemmiston järjestöval-
taa. Politiikka ei saa olla oman edun 
tavoittelua ja hyvä veli -kerhon käh-
mintää. Suomen politiikka tarvitsee 
rehellisen vaihtoehdon.
 Suomi tarvitsee sinua. Lähde mu-
kaan Suomen suurimpaan kansallis-
mieliseen kansanliikkeeseen.

Ville Tavio
Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän pj.

Vaasalaisella perusaktiivi Risto Rintamäellä ja Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Ville Taviolla riitti keskusteltavaa Vaasan torilla. - Kuva: Juha Rantala
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Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jussi Halla-
ahon mielestä ilmas-
tonmuutosta torjutaan 
tehokkaimmin kokonais-
valtaisella politiikalla, 
joka globaalisti vähentää 
nettopäästöjä ja ohjaa 
teollisuutta ja liiken-
nettä kohti vastuullisia 
toimintatapoja.

 - Ihmisten kurittaminen ja syyllis-
täminen ei auta. Päättäjien on huo-
lehdittava myös siitä, että Suomessa 
on mahdollista elää, liikkua, yrittää ja 
tehdä työtä. Jos nämä edellytykset 
tärvellään, loppuu myös Suomen 
ja suomalaisten kyky tehdä mitään 
suurempien tavoitteiden hyväksi.
 Kuinka paljon punavihreä politiikka 
maksaa, kuka sen maksaa ja millai-
sia vaihtoehtoja sille on? Perussuo-

Jussi Halla-aho peräänkuuluttaa suhteellisuudentajua ilmastopolitiikkaan:

Punavihreän hallituksen suuruudenhullut
kansalliset tavoitteet ovat epäoikeudenmukaisia
ja ilmaston kannalta merkityksettömiä

malaisten puheenjohtaja Jussi Halla-
aho totesi, että ilmastokeskustelua 
on pitkään leimannut voimakas po-
larisoituminen ja mustavalkoisuus. 
Toisella puolella on Greta Thunbergin 
ja IPCC:n raportin ympärille rakentu-
nut itseruoskintakultti, joka on saa-
nut hurmoshenkisen uskonnollisen 
liikkeen piirteitä.
- Perussuomalaisia lukuunottamatta 
kaikki suomalaiset eduskuntapuo-
lueet ähtivät tähän rummutukseen 
mukaan yhteisellä ilmastolinjauk-
sellaan toissasyksynä. Ilmapiirille 
on ominaista se, että jokainen, joka 
kyseenalaistaa piiruakaan ilmasto-
kultin tavoitteista tai edes keinoista, 
on ilmastodenialisti tai vähintään täy-
dellisen vastuuton ja välinpitämätön 
maapallon tulevaisuudesta, Halla-
aho toteaa.

Ilmastopaniikin lietsomi-
nen tuo julkisuutta

Suurin osa ihmisistä on huolissaan 
ilmaston ja ympäristön tilasta. Halla-
ahon mukaan näin pitääkin olla.
 - Ilman kriisitietoisuutta ei saavute-
ta tavoitteita. Perussuomalaisilla, sen 
enempää kuin useimmilla muillakaan 
poliitikoilla, ei kuitenkaan ole tietotai-
toa arvioida monimutkaisia ilmas-
tomalleja, vaan joudumme rakenta-
maan omat poliittiset linjauksemme 
asiantuntijatiedon varaan. Samalla 
on kuitenkin muistettava ja ymmär-
rettävä, että myös tutkimustieto on 
moniselitteistä ja vahvasti politisoitu-
nutta.
 - Paniikkia lietsomalla saa tällä 
hetkellä paremmin julkisuutta ja tut-
kimusrahoitusta kuin maltillisemmilla 
lähestymistavoilla. Hyvänä esimerk-

kinä voidaan mainita erilaiset tutkijoi-
den ja asiantuntijoiden allekirjoitta-
mat avoimet kirjeet ja julkilausumat, 
joita on julkaistu tiedotusvälineissä. 
Kun sisältö on sopivan muodikasta, 
allekirjoittajaksi kelpaa vaikka Mikki 
Hiiri, joka edustaa Mikki Hiiri-insti-
tuuttia. Maltillisemmat puheenvuorot 
jäävät julkaisematta, vaikka niiden 
takana olisi asioista jotain oikeasti 
ymmärtäviä tahoja.

Ilmakehä ja ilmasto eivät 
tunnista rajoja

Perussuomalaiset hyväksyvät läh-
tökohdan, että ilmasto lämpenee, ja 
että tämä liittyy ihmisen toimintaan. 
Perussuomalaiset hyväksyvät myös, 
että Suomen tulee tehdä oma osuu-
tensa. Halla-aho sanoo, että perus-

90-luvun laman 
uhrien asema otettava 
uudelleen esille

suomalaiset kuitenkin peräänkuulut-
tavat suhteellisuudentajua, joka on 
ollut hakusessa useimmilta keskus-
telijoilta.
 - Ensinnäkin ilmakehä ja ilmasto 
on globaali, eikä se tunnista rajo-
ja. Päästöjä on vähennettävä siellä, 
missä niitä tuotetaan. Suomalaisia 
on promille maailman väestöstä, 
ja meidän osuutemme hiilidioksidi-
päästöistä on samaa luokkaa. Ener-
giantuotanto on Suomessa jo nyt 
erittäin ympäristövastuullista. Ydin-
voiman ja uusiutuvien osuus on mer-
kittävä, kivihiilen osuus taas mitätön. 
Samalla, kun Suomi kiristää ruuvia 
omalla kohdallaan ja keksii itselleen 
yhä mielipuolisempia päästötavoit-
teita, suuret saastuttajat, kuten Kiina 
ja Intia, vain lisäävät omaa kivihiilika-
pasiteettiaan.

 Suomen punavihreän hallituksen 
suuruudenhullut kansalliset tavoitteet 
ovat paitsi epäoikeudenmukaisia, 
myös ilmaston kannalta merkityk-
settömiä. Itse asiassa ne pahentavat 
tilannetta epäsuorasti.
 - Energiakustannusten nostami-
nen, samoin kuin metsäteollisuuden 
toiminnan vaikeuttaminen, ajavat 
teollisuutta sinne, missä se saas-
tuttaa kaikkein eniten. Metsäteolli-
suuden tuotteiden kysyntä kasvaa 
maailmalla. Tähän Suomi ei voi 
vaikuttaa. Sen sijaan Suomi voi vai-
kuttaa siihen, valmistetaanko näitä 
tuotteita vastuullisesti Suomessa, vai 
kiihdyttääkö Kiina Kaakkois-Aasian 
sademetsien parturoimista ja tuot-
teiden valmistamista kivihiilisähköllä 
pyöivissä tehtaissaan, Halla-aho pai-
nottaa.

90-luvun lama johti Suomessa noin 
13-15000 itsemurhaan. Vertailun 
vuoksi toisen maailmansodan aikana 
kaatui 95 000 suomalaissotilasta. Eli 
90-luvun laman seurauksena kuoli yli 
15 prosentin osuus toisen maailman-
sodan kaatuneista suomalaisista. 
 Tämä on järkyttävä luku, ja osoittaa, 
että myös rauhan aikana voi tapahtua 
hirveyksiä, jotka tuhoavat ihmiselä-
miä. Suomen sisällissodan aikana 
kuoli noin 37 000 ihmistä. Eli 90-lu-
vun laman seurauksena kuoli melkein 
puolet sisällissodan uhrimäärästä.

Koiviston konklaavi

Koiviston konklaavista ja velkojen 
kaatamisessta velallisten niskaan 
isoilla koroilla oli pitkään vaiettu aihe. 
3. huhtikuuta 1992 tehtiin Korkeim-
man oikeuden päätös, jonka mukaan 
pankilla ei ollut oikeutta yksipuolisesti 
nostaa lainansaajan korkoa. Mauno 
Koiviston mielestä kuitenkin tuomiois-
tuinten oli ajateltava erityisesti pank-
kien asemaa. Pankit kärsivät mas-
siivisista ongelmaluotoista, toisaalta 
talouslaman vuoksi ja toisaalta siksi, 
että ne halusivat periä luotoista de-
valvaatiokorotukset, mikä oli monelle 

yritykselle liikaa.
 Mielestäni pitäisi lailla antaa anteek-
si nämä velat niille henkilöille, jotka 
vielä tänä päivänäkin joutuvat mak-
samaan velkoja 90-luvun laman ja 
Koiviston konklaavin toiminnan takia.
 Vertailun vuoksi esimerkiksi kylmän 
sodan aikana Neuvostoliitto oli uhka, 
jonka vuoksi oli erittäin vaikeaa antaa 
toisen maailmansodan suomalaisille 
sotaveteraaneille heille kuuluva kunni-
anpalautusta ja muita heille kuuluvia 
etuja. Pelkäävätkö suomalaiset poliiti-
kot pankkeja tai joitain muita tahoja, 
koska lukuisista yrityksistä huolimatta 
90-luvun laman uhrit eivät ole saaneet 
oikeutta tässä maassa?

Vaiettu asia yhä edelleen

90-luvun lama johti myös lukuisiin 
avioeroihin ja moni perhe tuhoutui 
laman seurauksena. Viime vuosi-
kymmeninä ovat lisääntyneet erilaiset 
tutkimukset avioeroista ja meillä tut-
kitaan verorahoilla erilaisia yhteiskun-
nallisia ongelmia ja niiden mahdollisia 
ratkaisuja esimerkiksi yliopistoissa.
 Halvemmaksi olisi tullut tajuta asiat 
laman aikana ja ihmettelyn sijaan oh-
jata julkista rahaa tutkimusten sijaan 

rikkonaisten perheiden auttamiseen, 
toipumiseen ja nostamiseen jaloilleen 
laman kourista. Moni asia, niin kuin 
esimerkiksi avioerot, johtuvat selkeis-
tä syistä kuten perheen taloudellisista 
ongelmista.
 Sotaveteraanit saivat liian myöhään 
kunnianpalautuksen ja moni oli jo siir-
tynyt manan maille. 90-luvun laman 
uhreja on sentään vielä paljon kes-
kuudessamme, joten on vielä aikaa 
tuoda oikeutta heille. On suuri vää-
ryys, että esimerkiksi liikemies Peter 
Fryckman yritti maksaa velkansa pois 
laman aikana täysimääräisenä, mutta 
pankit eivät suostuneet tähän, vaan 
hänen firmansa ja liiketoimensa ajet-
tiin väkisin alas konkurssiin pankkien 
toimesta.
 90-luvun lamasta on tehtävä puolu-
eeton selvitys valtiovallan taholta. Li-
säksi Koiviston konklaavin keskustelut 
on saatava julkiseksi tiedoksi. Toinen 
demaripresidentti Tarja Halonen sa-
lasi nämä keskustelut. Suomessa on 
tasaisin väliajoin esitetty kritiikkiä eri 
maiden oikeusvaltion tilanteeseen, 
sananvapauteen, ja esimerkiksi histo-
rioitsijat mainitsevat usein, että jonkin 
maan lähihistoriassa on kansankun-
nan käsittelemättömiä tabuja, jotka 

pitäisi avata.
 Näissä puheenvuoroissa unohtuu 
usein se, että myös täällä meidän ko-
timaassamme Suomessa on kipeitä 
lähihistorian kipukohtia ja kansalaisiin 
kohdistuneita vääryyksiä ja vallan 
väärinkäytöksiä, jotka tulisi avata ja 
selvittää virallisesti valtiovallan tahol-
ta, jotta nämä oman maansa valtaa-
pitävien mielivallan uhreiksi joutuneet 
henkilöt saisivat korvauksia ja kunni-
anpalautuksen esimerkiksi 90-luvun 
laman seurauksista.

Anteeksipyyntö olisi pai-
kallaan

Eduskunnassa voitaisiin pitää hiljai-
nen hetki laman uhreille ja presidentti 

voisi pyytää anteeksi edellisten presi-
denttien vääryyksiä. Näillä eleillä olisi 
korvausten ja velkojen anteeksianta-
misen lisäksi suuri symbolinen arvo, 
joka palauttaisi hieman ihmisarvoa 
todella kovia kohtaloita kokeneille la-
man uhreille.
 Koiviston konklaavin toiminta on 
selvitettävä valtakunnanoikeudessa 
ja selvitettävä samalla kaikki mah-
dolliset rikosepäilyt, joita Koiviston 
konklaavin toiminta on aiheuttanut 
90-laman uhreille.
 Erityisesti viime vuosikymmenellä 
on monien poliitikkojen taholta tullut 
kehoituksia esimerkiksi työttömille 
työnhakijoille ryhtyä yrittäjäksi. Moni 
näistä työttömistä on nuoria aikuisia, 

jotka näkivät näköalapaikalta omien 
yrittäjävanhempiansa ahdingon. On 
suorastaa törkeää ehdottaa yrittäjäk-
si ryhtymistä maassa, jossa yrittäjät 
ryöstöverotaan ja joiden liiketoiminta 
tuhottiin 90-luvulla pankkien kaataes-
sa hirveine korkeineen velat yrityksil-
le. 
 Osa näistä yrittäjäksi yllyttäjistä 
on ollut mukana politiikassa kansan-
edustajatasolla jo ennen 90-luvun la-
maa, joten tällaisia yrittäjäksi ryhtymi-
sen kehoituksia tulee myös sellaisilta 
politiikoilta, jotka ovat olleet vallassa 
90-luvun laman aikana. Eli he elävät 
jossain rinnakkaistodellisuudessa, 
jossa 90-luvun lamaa ja suomalaisten 
yrittäjien tuhoamista ei olisi ikään kuin 
tapahtunut ollenkaan. Ei Suomi ole 
mikään USA, jossa yrityksiä kaatuu ja 
uutta laitetaan rohkeasti tilalle. 
 Täällä jos yritys kaatuu olet rikolli-
nen ja otsaasi lyödään leima ikuisena 
epäonnistujana.  Eli toisin sanoen niin 
kauan kun laman vääryyksiä ei selvi-
tetä kunnolla eikä hyvitetä laman uh-
reille, myös tulevaisuuden taloudelli-
sen pohjan rakentaminen tälle maalle 
vaikeutuu huomattavasti. Pitää erot-
taa normaaliin yrittämiseen kuuluvat 
riskit siitä, että koko elämä tuhoutuu 
yrittäjänä. Nyt monella yrittäjäksi har-
kitsevalla tämän ponnistuksen estää 
se, että he eivät halua saada samaa 
kohtaloa kuin 90-luvun laman uhrit.

Jukka Mäkynen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Kansanedustaja Jukka Mäkynen (ps.) vaatii, että 90-laman 
uhrien asema on otettava viipymättä uudelleen esille. Asiasta 
on vaiettu liian kauan, vaikka tapaus on lähihistoriaa ja se on 
koskettanut traagisesti satojatuhansia suomalaisia.
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Perussuomalaisten 1. varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Riikka Purra 
sanoo, että suomen kielen tukeminen 
on keskeisessä asemassa tulevaisuu-
temme kannalta. Englannin ylivalta 
ja maahanmuutto haastavat suomen 
kieltä monella rintamalla.
 Perussuomalaisten mielestä yhtei-
nen kulttuuri vahvistaa kansakunnan 
identiteettiä ja yhteisöllisyyttä.
 - Toisaalta kulttuuri toimii monen-
laisena voimavarana, esimerkiksi in-
himillisesti, ja parhaimmillaan myös 
kilpailutekijänä. Kulttuuri-instituuti-
oista nostan tässä yhteydessä esille 
erityisesti kirjastolaitoksen. Kattava ja 
laadukas kirjastoverkko on tärkeässä 
roolissa sivistyksen ja kansalaisten 
tasa-arvon näkökulmista, Purra tote-
si.

Perussuomalaisten mielestä Suomessa tulee 
edellyttää suomen kielen osaamista

Kirjasto on merkittävä 
kulttuuripalvelu

Suomalainen kirjasto on merkittävä 
kulttuuripalvelu kansalaisten mielestä: 
yli 90 prosenttiasuomalaisista on sitä 
mieltä, että on vähinttänkin melko tär-
keää, että omalta asuinpaikkakunnalta 
löytyy kirjasto.
 - Digiaika haastaa ja kirjastoilla voi 
olla monia tehtäviä, mutta perussuo-
malaiset toivoo niistä tärkeimmän 
olevan kielen, lukemisen ja sivistyk-
sen edistäminen. Olemme erityisen 
huolissamme lukutaidon heikentymi-
sestä. Heikkojen lukijoiden osuus on 
merkittävä ja kasvussa. On arvioitu, 
että jopa 11 prosenttia maamme 
asukkaista kuuluu heikkoihin luki-
joihin, joille jatko-opinnot tai työhön 
sijoittuminen tuottavat vaikeuksia. 

Tyttöjen ja poikien väliset erot ovat 
Suomessa suurempia kuin missään 
muussa OECD-maassa, Purra sanoo.
 Suomen kielen tukeminen on Pur-
ran mielestä keskeisessä asemassa 
tulevaisuutemme kannalta.
 - Jokin aikaa sitten valtiollisen kou-
lutuksen asiantuntijataho sanoi, että 
”suomen kielen roolia haku- ja pääsy-
koekäytänteissä olisi syytä tarkastella 
yhdenvertaisuuden toteutumisen nä-
kökulmasta kulttuurisesti moninais-
tuvassa Suomessa”. Selkosuomeksi 
käännettynä tämä uuskielinen linjaus 
tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajien 
tämänhetkisetkin olemattomat kielen 
osaamisen vaatimukset ovat liikaa ja 
niistä pitäisi luopua!
- Me perussuomalaiset olemme täy-
sin eri mieltä. Suomessa tulee edel-
lyttää suomen kielen osaamista, ja 

Itseään duunaripuolueena pitäneen 
sdp:n kannatus on pudonnut puolen 
vuoden aikana erityisesti työllisten 
joukossa, kun taas perussuomalaiset 
on kasvattanut suosiotaan työllisten 
keskuudessa.
 Perussuomalaiset on vakiinnut-
tanut asemansa Suomen selvästi 
suosituimpana puolueena. Taloustut-
kimuksen uusimman, Ylelle tekemän 
kannatusmittauksen mukaan perus-
suomalaisten kannatus on jo 24,3 
prosenttia eli lähes joka neljäs äänes-
täjä luottaa perussuomalaisiin.
 Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja 
Pasi Holm on nostanut esiin erään 
kiinnostavan muutoksen puolueiden 

Perussuomalaiset suurin duunaripuolue

Kannatus työväestön 
keskuudessa jo yli 41 prosenttia

kannatuksessa. Holm analysoi Ta-
loustutkimuksen aineistoa jaotellen 
kannatuksen työssä käyviin ja koko 
väestöön. Työntekijätason tehtävissä 
toimivien keskuudessa perussuoma-
laisten kannatus on huimat 41,5 pro-
senttia, kun taas sdp:n vastaava luku 
on 13,1 prosenttia.

Perussuomalaiset myös 
nuorten suosikki

Perussuomalaisten suosio näyttää 
vahvalta myös siinä mielessä, että 
perussuomalaisten kannattajat ovat 
nuorempia kuin sdp:n kannattajat.
 - Sdp on ollut pitkään eläkeläisten 
puolue. Sdp:n ongelma on, että aikai-

sempaa isompi osa poistuu keskuu-
destamme ja aikaisempaa vähemmän 
ihmisiä tulee eläkkeelle, Holm sanoo.
 Perussuomalaisten työmies Matti 
Putkonen nostaa esille konkreettiset 
syyt, jotka ovat tehneet perussuoma-
laisista Suomen suurimman duunari-
puolueen.
 - Me olemme ainoa puolue, joka on 
määrätietoisesti jo useamman vuo-
den ajan, etenkin ilmastopoliittisessa 
keskustelussa pitänyt tiukasti kiinni 
siitä, että suomalaisen teollisuuden ja 
vientiteollisuuden edellytyksiä ei saa 
tuhota ilmastopoliittisilla päätöksillä.
 Suomalainen teollisuus on muuten-
kin varsin puhdasta. Perussuomalais-

Itseään duunaripuolueena pitäneen sdp:n kannatus on pudonnut rajusti puolen vuoden aikana erityisesti työllisten joukossa, kun 
taas perussuomalaiset on kasvattanut suosiotaan työllisten keskuudessa. - Kuva: Juha Rantala

Suomi on ollut sydänkeskiajalta lähtien osa Euroopan kristillistä sivili-
saatiota. Kristinusko on näiden monien vuosisatojen aikana vaikuttanut 
keskeisellä tavalla suomalaiseen kulttuuriin, taiteeseen ja siihen, miten 
yhteiskunta on järjestäytynyt. 1500-luvun uskonpuhdistuksen myötä 
Suomesta tuli luterilainen. Luterilainen käänne maassamme johti mm. 
siihen, että Mikael Agricola käänsi Uuden Testamentin ensimmäistä ker-
taa suomeksi.
 Luterilainen etiikka ja mentaliteetti on monilla tavoin juuttunut hyvin 
syvästi osaksi suomalaisuutta. Tästä syystä on huolestuttavaa, miten 
nopeasti tätä kansallista luterilaista perintöä ollaan murentamassa.
 Apulaisoikeusasiamiehemme päätöksen mukaan mm. kouvolalaisen 
koulun joulujuhlaa ei saanut järjestää kirkossa, koska se loukkasi us-
konnonvapautta ja yhdenvertaisuutta. Apulaisoikeusasiamies samassa 
päätöksessä myös paheksui eräiden muiden koulujen uskonnollisia aa-
munavauksia ja kiirastorstain kirkkovierailuja.
 Suomessa on harjoitettu viimeiset 30 vuotta niin kutsuttua monikult-
tuurista yhteiskuntapolitiikkaa, jossa vähemmistöjen kulttuureja ja us-
kontoja, erityisesti islamia, keinotekoisesti pönkitetään valtiovallan ak-
tiivisin toimin. Samalla suomalainen kulttuuri ja luterilainen perintömme 
joutuu perääntymään ja sen vaalimista pyritään vaikeuttamaan.
 Jos riistämme lapsiltamme oikeuden vaalia omaa suomalaista ja lu-
terilaista perimäämme, teemme heistä vailla mitään kulttuurisia kiinne-
pisteitä omaavia eksyksissä olevia yksilöitä. Tilanteen tekee erityisen 
hankalaksi silloin, kun nämä uskonnollis-kulttuurisista juurista tietä-
mättömät lapset kohtaavat maahanmuuttajanuoria, joita on valtiovallan 
toimesta kannustettu olemaan ylpeitä omasta taustastaan. Yleisesti 
yhteiskunnan tasolla ei ole kestävää, jos Suomella ei ole yhteistä johto-
kulttuuria, jota kohti kaikki väestöryhmät orientoituisivat.
 Suomessa on syytä tehdä nyt ryhtiliike ja alettava vaalimaan ja vah-
vistamaan suomalaista kristillistä arvomaailmaa. Loukkaamatta kenen-
kään uskonnottoman vakaumusta maamme kouluissa olisi pyrittävä ai-
dosti sivistämään lapsia kristillisyyden perinnöstä yhteiskunnallemme. 
Kouluissa järjestetyt juhlat, jotka sisältävät kristittyjä elementtejä, täytyy 
jatkossa olla sallittuja myös kirkon tiloissa. Monille suomalaisille kou-
lujen kevät- ja joulujuhlat kuuluvat rakkaimpiin lapsuuden muistoihin, 
eikä tätä iloa saa riistää lapsilta väärin ymmärretyn suvaitsevaisuuden 
nimissä. Yleisesti väestöryhmien välisissä suhteissa tulee luopua keino-
tekoisesta ja segregaatiota lisäävästä monikulttuurisesta politiikasta ja 
kannustaa suomalaisen valtakulttuurin omaksumiseen.

Laura Huhtasaari
Europarlamentaarikko, Perussuomalaiset

Pidetään kiinni 
kristillisestä  arvo-
maailmastamme

Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps.) on hyvin 
huolissaan luterilaisen perinteen asemasta Suomessa. 
Hän kannustaa suomalaisia pitämään kiinni kristillisestä 
arvomaailmasta. - Kuva: Juha Rantala

kaikkia vaatimustasoja pitää nostaa, 
Purra toteaa.

Äidinkielen opetusta 
tulee lisätä

Perussuomalaisten mielestä kielem-
me rappio ei ole mikään luonnonvoi-
ma.
 - Meidän on ryhdyttävä vastais-
kuun. Suomen kieltä tulee aktiivisesti 
suojella, oikeakielisyyttä edistää ja 
kaikilta vaatia kielemme osaamista. 
Äidinkielen opetusta tulee lisätä, ja 
peruskoulun vaatimustasoa nostaa. 
Etenkin poikien osaamiseen on kiin-
nitettävä paljon enemmän huomiota, 
muun muassa siksi, että syrjäytymi-
nen juontaa usein lapsuuteen ja pe-
ruskouluikään sekä huonoon lukutai-
toon, Riikka Purra painottaa.

ten mielestä tehtaanpiippu Suomessa 
on samalla aina ilmastoteko.
 - Kun julkisuudessa on käyty ilmas-
topoliittista keskustelua, esimerkiksi 
hiilineutraalisuuteen pyrkimisessä, 
niin se on johtunut mm. siihen, että 
hallitus on nyt nostamassa jokapäi-
väisiä elinkustannuksia. Toimenpiteet 
kohdistuvat asuntojen lämmitykseen 
ja liikkumiseen, puhumattakaan har-
rastus- ja työmatkoista. Tavallisten 
perheiden ja teollisuuden röyhkeä 
rahastus on selkeästi laskenut aina-
kin demareiden kannatusta ja tuonut 
sieltä työväestöä perussuomalaisten 
joukkoihin, Putkonen sanoo.

KOLUMNI
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Vanhan kansan viisaus pitää paik-
kansa, todenpuhujat on aina pyritty 
vaientamaan. Perussuomalaiset jou-
tuvat jatkuvasti taistelemaan median 
luomia väittämiä vastaan. Kaikki ha-
luavat sanoa perussuomalaisista mitä 
me olemme, mitä kaikkea pahaa me 
aiheutamme, jos päästään valtaan. 
Joskus tuntuu, että valtamediassa on 
kilpailu siitä, kuka keksii typerimmän 
olkiukon jonkun persun sanomisista. 
Oikeuslaitos ja poliisi ovat herhiläisi-
nä perussuomalaisten kimpussa, jos 
joku meistä sanoo vähänkin jotain 
negatiivista, nämä samat tahot eivät 
välitä jos perussuomalaiset saavat 
tappouhkauksia, ikkunoita kivitetään 
rikki tai jos meitä haukutaan natseiksi 
ja rasisteiksi aivan syyttä.
 Esimerkiksi demareiden Husu Hus-
sein haukkui kaikki perussuomalai-
set ja meidän äänestäjät rasisteiksi. 
Asiaa tutkittiin vasemmalla kädellä 
ja syyttämättä jättäminen perustel-
tiin, ettei poliittinen puolue ole laissa 

Mediasotaa perus-
suomalaisia vastaan

Vaasalainen perussuoma-
lainen Ville Hämäläinen on 
saanut kuvaan kelpo seuraa 
P.E. Svinhufvudista ja C.G.E. 
Mannerheimista. Isänmaan 
miehiä kaikki kolme. - Kuva: 
Juha Rantala

tarkoitettu kansanryhmä. Kuinka ol-
lakaan kansanryhmää vastaan kii-
hottamispykälässä mainitaan yhtenä 
tekijänä vakaumus. Minun tietääkseni 
poliittinen jäsenkirja on yhtälailla va-
kaumus kuin esimerkiksi uskonto. 
Tämän nojalla olisi Husu voitu myös 
tuomita, mutta nyt on virallista se, että 
poliittinen puolue ei ole kansanryhmä, 
joten puolueita ja äänestäjiä saa tästä 
lähtien haukkua miten lystää, kun en-
nakkotapaus on olemassa.

Media luo vääriä 

illuusioita

Perussuomalaisista lähtee tutkintoja 
käyntiin ja tuomiota erittäin leväpe-
räisin perustein. Tämä on vain yksi 
osa mediapeliä meitä.  Tuomiot ja 
jopa tutkinnat ilman tuomiota aina 
muistetaan mainita. Ihan kuin ihmi-
nen, joka kirjoittaa jotain josta joku 
suuttuu olisi jotenkin huono ja hänen 
mielipiteensä vääriä. Toinen asia mitä 

meistä perussuomalaisista jaksetaan 
rummuttaa on, että me olisimme 
yhden asian puolue. Tämä on täysin 
median itsensä aikaansaama illuusio, 
media ei itse suostu kertomaan pe-
russuomalaisten kantoja esimerkiksi 
vanhustenhoitoon, tuulivoimaan, yrit-
täjäystävällisyyteen, sähköautoihin tai 
köyhien ja eläkeläisten kohteluun ja 
sitten sama media valittaa, että olem-
me yhden asian puolue. Tässä täytyy 
sanoa kiitos kaikille sosiaalisen medi-
an käyttäjille, että perussuomalaisten 
näkemykset eri asioissa tulevat kyllä 
näkyville ja kuuluville somen puolella!
 Meitä totuuden puhujia yritetään 
myös syyllistää, jotta meidän sano-
mamme peittyisi tämän syyllistämis-
hälyn sekaan. Tämä näkyy siinä, että 
nykyiset valtaa pitävät ajavat vimmal-
la vihapuheen kriminalisoimista, ns. 
maalittamisen kriminalisoimista. Eivät 
he tee sitä siksi, että haluaisivat suo-
jella joitain ihmisiä. Syy on täysin se, 
että kun ikävistä asioista kerrotaan to-
tuuksia tai teemme huumorimeemejä 

Olen koulutuslautakunnan jäsen. Kou-
lutuslautakunnan alaisuuteen kuuluu 
Vamia- ammattikoulu, Lyseon lukio, 
Vasa Gymnasium eli ruotsinkielinen 
lukio, opistot eli Vaasa-opisto, Arbis 
ja Kuula-opisto sekä nuorisotoimi.
Koulutuslautakunta vastaa siis pe-
ruskoulusta valmistuneitten toisen 
asteen koulutuksesta sekä aikuiskou-
lutuksesta lukuunottamatta ammat-
tikorkeakoulun ja yliopiston osuutta. 
Lisäksi nuorisotoimi hoitaa nuorten 
palveluja.
 Itse tunnen toisen asteen ammat-
tikoulutuksen rahoitusta ja toimintaa 
jonkun verran johtuen kokemukses-
tani Oppisopimustoimen johtokunnan 
puheenjohtajana viime vaalikaudel-
la. Siihen pohjautuen voin yleisesti 
sanoa, että Vamian toiminnassa on 
huomattavasti enemmän epäselvyyttä 
kuin muissa toiminnoissa yhteensä.
Se johtuu osittain tietysti siitä, että yk-
sikkö on paljon suurempi kuin muut, 
mutta edellisellä vaalikaudella sain 
paljon tyhjentävämpiä vastauksia ky-

Hälytyskellojen tulisi jo soida kaupungin johtoportaassakin

Vaasalaisnuorten ongelmat ja
pahoinvointi hälyttävällä tasolla

Vaasalaisnuorten ongelmat ja pahoinvointi huolestuttaa Matti 
Anttosta (ps.). Kestämätön tilanne saattaa Anttosen mukaan 
kulminoitua todella hälyttäväksi muutamassa vuodessa.  - 
Kuva: Juha Rantala

symyksiini kuin mitä nyt saan Vamian 
toiminnasta.
 Lukioitten, opistojen ja nuoriso-
toimen toiminnasta niiden esittelijät 
kertovat hyvin seikkaperäisesti ja 
selkokielellä esitetyt asiat. Niiden ra-
hoituspohja on myös selvästi yksin-
kertaisempi ja kokenut vähemmän 
muutoksia kuin ammattikoulutus

Vamian toiminnassa epä-
selvyyksiä

Olen lautakunnassa kysellyt eniten 
Vamiaan liittyvistä asioista. Vamian 
budjetti ja toiminta on selvästi muita 
yksiköitä suurempi ja sen alla on pal-
jon Vaasan mittakaavassa suureksi 
määriteltäviä kokonaisuuksia. Silti 
lautakunnan jäsenenä joutuu jatku-
vasti kyselemään ja utelemaan tieto-
ja, joitten pitäisi automaattisesti julki-
suuslain perusteella olla saatavilla.
Julkisuuslakihan sanoo, että kaikki 
viranomaisten asiakirjat ovat julki-
sia, ellei niitä erikseen ole määritelty 
salaisiksi. Esimerkiksi EduVamiasta 

meille ei lautakunnassa kerrottu mi-
tään, mikä ei selviäisi netistä. Saman-
tyyppistä salamyhkäisyyttä huomaa, 
kun kyselee Vamian työntekijöiltä sitä 
koskevista asioista. Tähän on vaikeaa 
saada muutosta lautakunnan yksittäi-
senä jäsenenä.

Nuorten ongelmat kuulu-
vat ja näkyvät kaikessa

Kaupunkimme nuorten ongelmista 
puhutaan jossakin muodossa jokai-
sessa kokouksessa. On ongelmia 
päihteiden, mielenterveyden ja ylei-
semmin elämänhallinnan kanssa. 
Esimerkiksi erään kuraattorin kerto-
man mukaan hänen lähetteillään voisi 
helposti työllistää yhden koulupsy-
kologin. Nuorisotoimen työntekijöillä 
olisi kyllä halua tehdä vaikka mitä, 
mutta kaupunki ei käytännössä ra-
hoita nuorisotoimea suoraan, vaan 
nuorisotoimi pyörittää toimintaansa 
hankerahoituksella.
 Pätkärahoitus taas johtaa pätkätöi-
hin ja sitä kautta toiminta kärsii väki-

sin. Nuorten kohdalla päihdepalvelut 
eivät myöskään toimi.
 Näin mennään meillä Vaasassa, 
kun rahaa ei ole ja lautakunnan pitäisi 
keksiä säästöjä.

 Samoin ammattikoulun keskeytys-
prosentti on todella korkea, joka tosin 
näkyy meille lautakunnassa vain asi-
anosaisen rehtorin päätösluettelosta. 
Tässä tulee myös näkyville yksi räikeä 

epäkohta: kaupungilla on liikaa huo-
nosti toimivia tietojärjestelmiä. Niistä 
ei myöskään saa ulos sinne syötettyä 
tietoa, ainakaan lautakuntaan asti.

Matkalla alaspäin kovalla 
vauhdilla

Kokonaisuutena voi sanoa, että kau-
punkimme suorittavan tason työnteki-
jät tekevät hyvää työtä.
 Ongelmat johtuvat pääosin johto-
portaan päätöksistä. Pitkällä aikavälil-
lä tämä on täysin kestämätön tilanne, 
kun kaupungin kassa ja kaupunkilais-
ten luottamus johdon toimiin menevät 
miinuksen puolelle. Tilanne saattaa 
muutamassa vuodessa kulminoitua 
todella hälyttäväksi, sillä Vaasan lap-
set ja nuoret - tulevaisuutemme - voi-
vat todella huonosti.

Matti Anttonen
Vaasan Perussuomalaiset
varavaltuutettu,
koulutuslautakunnan jäsen

yms. niin kansan tietoisuus vääryyk-
sistä ja epäkohdista kasvaa ja kanna-
tuksemme vain lisääntyy.
 Meidän ei saa antaa sananvapau-
dessa yhtään periksi, nykyisin on 
olemassa uskonrauhan rikkominen, 
kansanryhmää vastaan kiihottaminen 
ja kunnianloukkaus. Nämä kattavat 
kaiken rikollisen sananvapauden, 
kaikki nämä mahdollistavat jo tuomi-
on törkeistä kommenteista. Vihapuhe 
on suunnattu vain perussuomalaisten 
maahanmuuttokritiikkiä kohtaan. Erin-
omaisen puheenjohtajamme ansiosta 
taistelu mediatilasta ja sanomasta on 
ollut perussuomalaisille jatkuvaa  tor-
juntavoittoa toisensa perään. Mutta 
myös jokainen asioitamme kannatta-
va nettiaktiivi on kultaakin kalliimpi. 
Jatketaan taistelua ja toivotaan, että 
valtamediakin hyväksyy meidät jos-
kus monen asian rehelliseksi, suoma-
laisten etuja ajavaksi puolueeksi.

Ville Hämäläinen
Vaasan Perussuomalaiset
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Etelä-Pohjanmaan Pe-
russuomalaiset pitivät 
syyskokouksensa Laihial-
la. Kokousväki oli saanut 
vieraakseen puolueen 
puheenjohtaja Jussi Hal-
la-ahon ja työmies Matti 
Putkosen ja sen myös 
huomasi. Kokouspaikka 
oli tupaten täynnä mui-
takin aktiiveja kuin vain 
piirikokousedustajia.

Kokouksessa äänestettiin piirin pu-
heenjohtajasta. Jo vuosi sitten tehtiin 
Etelä-Pohjanmaalla historiaa, kun 
piirille valittiin puheenjohtajaksi en-
simmäistä kertaa nainen. Nyt pantiin 
vieläkin paremmaksi, sillä istuvan 
puheenjohtajan, alajärveläisen Anne 
Matokankaan haastajaksi ilmoittautui 
Piia Riiki Laihialta.
Äänestyksessä Matokangas voitti 
lukemin 59 - 12 nuoremman kilpaili-
jansa.
 Ilmapiiri Etelä-Pohjanmaan piirissä 
on tällä hetkellä erinomainen, ja siitä 
kiitos istuvalle puheenjohtajalle ja pii-
rin aktiiveille. Perussuomalaisuus on 
lakeuksilla kova sana ja piirissä ollaan 
tehty vuosia määrätietoista työtä sekä 
yhtenäisyyden että puolueen arvojen 
eteen. Siitä saatiin esimakua kevään 
kaksissa vaaleissa, ja nyt odotukset 
ovat korkealla myös kuntavaalityön 
käynnistyessä. Siksi kokousväen oli 

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa:

Perussuomalaisten politiikka
puhuttelee äänestäjiä

helppo yhtyä puheenjohtaja Halla-
ahon sanoihin, että perussuomalai-
nen politiikka puhuttelee äänestäjiä. 
Niin se tekee myös Etelä-Pohjanmaal-
la.

Pidetään koko Suomi asu-
miskelpoisena

Halla-aho sivusi puheessaan vierailun 
aikana käynnissä ollutta hallituskriisiä 

ja Postin lakkoa. Ja aivan oikein: hän 
ei uskonut hallituksen kaatuvan.
- Kun ajatellaan poliittista kulttuuri-
amme, oletus on, että hallitus jatkaa 
tilanteessa kuin tilanteessa. Oppositi-
ossa ei meidän ole tarve tinkiä peri-
aatteistamme. Yhteistyö tai kompro-
missit eivät tuo lisäarvoa.
 Halla-aho toi puheessaan esille 
myös vanhojen puolueiden kriisin, 

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksen ilmapiiri oli erinomainen. Puolueen kannatuksen nousu on näkynyt 
maakunnissa konkreettisesti kentän työssä, mm. erilaisissa toritapahtumissa ja jäsenmäärän huikeassa kasvussa. Näistä lähtö-
kohdista onkin hyvä lähteä tekemään puolueelle kaikkien aikojen kuntavaalitulosta. - Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaisten kannatusluvut mairittelevat puolueen 
puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa, Etelä-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Anne Matokangasta sekä puolueen työmiestä 
Matti Putkosta. Kannatus ei ole sattuman kauppaa, vaan tu-
losta puolueen johdonmukaisesta ja uskottavasta politiikasta 
Suomen ja suomalaisten eteen sekä erinomaisesta kenttätyös-
tä. - Kuva: Juha Rantala

Ennen Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokousta ehtivät puolueen puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho, työmies Matti Putkonen, kansanedustaja Jukka Mäkynen ja piirin tiedottaja 
Juha Rantala käydä tutustumassa yrittäjä, toimitusjohtaja Sture Uddin omaan yritysryppääseen 
Vaasan Pukinkulmassa. Tähän monimuotoiseen yritysryppääseen kuuluvat mm. kirjapaino, 
lehtikustantamo, älykoodiyritys, pienpanimo, ravintola ja konferenssikeskus. Kuvassa Sture Udd 
kertoo ja avaa yritysideologiaansa Matti Putkoselle, Jussi Halla-aholle ja Jukka Mäkyselle.  - 
Kuva: Juha Rantala

joka on nähtävissä myös Etelä-Poh-
janmaalla.
- Perussuomalaisten lisäksi myös 
vihreät ovat löytäneet linjansa, jotka 
puhuttelevat ja houkuttelevat äänes-
täjiä. Sen sijaan keskustan ja sdp:n 
kannatus laskee laskemistaan.
- On kaikkien etujen mukaista, että 

koko Suomi pidetään asumiskelpoi-
sena. Perussuomalaiset haluavat 
edistää elinvoimaista, omillaan pär-
jäävää maaseutua.

Johdonmukainen politiik-
ka tuo tulosta

Työmies Matti Putkonen toi omassa 
puheenvuorossaan esille sen, kuinka 
duunareiden ja yrittäjien keskuudessa 
perussuomalaiset ovat selkeästi suo-
situin puolue. Myös naisäänestäjien 
keskuudessa puolueen kannatus kas-
vaa kasvamistaan.
- Ei tällaisiin muutoksiin mitään pop-
pakonsteja ole tarvittu. Perussuoma-
laisten uskottavuus ja johdonmukai-
nen politiikka tuovat tulosta. Nyt kun 
lähdemme tekemään työtä kuntavaa-
lien eteen, niin tavoitteena on nostaa 
perussuomalaiset kunnissa pikku-
puolueesta suureksi. Ja tämänhän me 
teemme  yhdessä.

Hyvillä mielin kohti kun-
tavaaleja

Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin puheenjohtajana jatkava 
Alajärven kaupunginvaltuutettu Anne 
Matokangas sanoo tekevänsä sitä 
työtä, mitä on tähänkin asti tehnyt.
- Etenemme hyvillä mielin kohti kun-
tavaaleja. Puolueen kannatuksen nou-
su on näkenyt konkreettisesti kentällä, 
jossa toritilaisuuksiin on osallistunut 
aivan käsittämättömästi väkeä ympäri 

piirin aluetta. Teimme upean työn jo 
viime kevään vaaleissa ja panemme 
vieläkin paremmaksi vuoden 2021 
kuntavaaleissa. Kuntavaaleissa haas-
teet ovat hieman kevään vaaleja eri-
laiset, mutta työ piirissä on mennyt 
harppauksin eteenpäin. Meillä on ollut 
erinomaisia yksilöitä ja on tietysti vie-
läkin, mutta nyt alamme näyttämään 
täällä yhtenäiseltä, menestyvältä 
joukkueelta.

Kansanedustajien pu-
heenvuorot kuultiin Juha 
Mäenpäältä ja Jukka 
Mäkyseltä.

Puheenjohtaja Anne Matokankaan li-
säksi Laihialla valittiin myös vuoden 
2020 piirihallitus. Piirihallituksessa 
vaikuttavat Jukka Kangastie (varalla 
Risto Sillanpää), Yrjö Paukkunen (Pet-
ri Juurakko), Hannu Akkanen (Harri 
Koskela), Jorma Rantala (Tony Vaa-
rainkorpi), Raili Varo (Heikki Knoo-
kala), Martti Alkula (Matti Heinonen), 
Tapio Pihlaja (Mika Muurimäki), Mika 
Haapsaari (Martti Puronvarsi), Jorma 
Varpula (Erkki Riippi), Asko Salminen 
(Piia Riiki), Arvi Kangastie (Ahti Kauti-
ainen), Tero Juupajärvi (Sini Syrjälä), 
Micael Westerholm (Susanna Sario-
la), Mika Lukkkarinen (Elisa Panttila) 
ja Päivi Karppi (Teemu Syrjäläinen).

Juha Rantala
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Tarun navigaattori ohjeistaa häntä kääntymään autollaan vasemmalle pi-
haan, joka on kovin synkän ja epämääräisen oloinen. Kerrostalorykelmän 
rapaisella parkkipaikalla on pieni kolo vieraiden autoille. Viereinen auto 
näyttää siltä, että se on katsellut paikallaan maailman menoa hyvin pit-
kään. Taru kurkkaa vielä kassissaan olevista potilaspapereista osoitetta, 
mihin rappuun ja asuntoon hän olikaan menossa katsomaan juuri synty-
nyttä vauvaa. 
 Rappukäytävässä haisee tupakka ja suitsukkeet. Tulkki odottaa rapussa 
Tarua. Perheeseen on syntynyt kuudes lapsi, vanhemmat ovat asuneet 
kahdeksan vuotta Suomessa, mutta eivät osaa suomen kieltä. Taru on 
tilannut tulkin kotikäynnilleen puoleksitoista tunniksi. Tulkkitoimisto las-
kuttaa kotikäynnistä Tarun työnantajaa lähes 200 euroa. 
 Kotikäynnillä Taru juttelee tulkin avulla vaisun oloisen synnyttäneen 
äidin kanssa. Tuoreen vauvan äiti on väsynyt. Hän tuo Tarulle ja tulkil-
le väkevää teetä olohuoneen pöydälle tarjottimella. Perheen isä katselee 
televisiosta oman kielistä ohjelmaa. Taru vie teeastiat keittiöön, jonne per-
heen isä tulee mukana. Taru huomaa miehen katsovan hänen rintojaan ja 
hymyilee leveästi. Tilanteen omituisuutta on vaikea sulattaa. Taru kävelee 
ripeästi takaisin olohuoneeseen, jossa tulkki juttelee äidin kanssa. ”Oletko 
isyyslomalla?” Taru kysyy tulkin avulla perheen isältä. ”En”, vastaa mies, 
”Olen eläkeläinen, joten rahallisesti minun ei kannata olla isyysvapailla”. 
Taru katsoo potilaspaperista, että mies on 41- vuotias. 
 Muutama päivä kotikäynnin jälkeen, Taru on kotonaan laittamassa ruo-
kaa omalle perheelleen. Ovikello soi ja ovelta kuuluu lasten huudot: ”Tääl-
lä on joku mies, joka kysyy sua äiti!”. Taru kävelee ovelle ja tunnistaa heti 
miehen kotikäynnillä olleeksi perheenisäksi. Hämmästys on Tarulla suuri 
ja hän komentaa lapsensa omiin puuhiinsa ja kysyy ovella seisovalta mie-
heltä, mitä on hätänä. ”Ei ole mitään hätää, mutta näin, että olet ihastunut 

Tarunomainen hoitotyö
Päivi Karppi kirjoittaa tari-
nan Tarusta. Kaikki saavat 
päätellä itse, onko tarina 
todella tarua?

minuun, joten tulin luoksesi”, mies vastaa. ”Kuka on ihastunut, siis mitä 
tarkoitat? Olen naimisissa. Tässä on tapahtunut joku väärinkäsitys”. 
 Mies ovella hermostuu, hänen aikaisemmin aurinkoinen ilme muuttuu pe-
lottavaksi ja uhkaavaksi. Taru miettii, missä puhelin on. Pitäisikö huutaa, 
kuulisiko omakotialueen lähimmät naapurit huudon. Päättäväisesti Taru sa-
noo lievästi korotetulla äänellä: ”Ole hyvä ja poistu, äläkä enää ikinä tule 
tänne”. Mies ymmärtääkin suomea. Hän kääntyy mumisten jotain mennes-
sään. Kädet vapisten Taru vetää ulko-oven kiinni ja lysähtää lattialle istu-
maan. Olo on aivan voimaton. Ahdistunut. Päässä pyörii: ”Missä vaiheessa 
olin antanut ymmärtää, että olen kiinnostunut miehestä? Mitä sellaista tein? 
Tuleeko hän uudestaan? Pitää suojella lapsia! Hän tuli kotiini! Entä asiakkaa-
ni? Kamalaa, millainen mies hänellä.”
 Tämä kaikki on tietysti pelkkää tarua. Oikealla Tarulla on vaitiolovelvol-
lisuus, eikä hän saa kummoisemmin kertoa työstään. Täyttä totta on se, 
että vuonna 2020 kätilön/terveydenhoitajan kuukausipalkka on 2355 euroa 
ennen veroja. 

Päivi Karppi
Perussuomalaiset
Kaupunginvaltuutettu, varakansanedustaja

Oikeudenmukaisuutta 
arvostavat suomalaiset 
ovat perinteisesti kunni-
oittaneet lakia ja järjes-
tystä. Perussuomalaiset 
kunnioittavat edelleen 
vahvasti näitä kansallisia 
perusarvoja ja uskaltavat 
myös lausua sen julki. 
Vanhoille puolueille, 
puhumattakaan punavih-
reistä, tällaisten arvojen 
merkitys on erilainen ja 
varsin häilyvä käsite.

Suomalaiset luottavat edelleen keski-
määrin myös tuomioistuimiin ja polii-
siin, vaikka viimeaikoina on herännyt 
aito huoli näiden kivijalkojemme toi-
minnan politisoitumisesta. 
 Rikollisuus ja sen myötä turvatto-
muus ovat lisääntyneet, ja suoma-
laisilla on täysi oikeus vaatia tekoja 
puheiden sijasta asiantilan korjaami-
seksi. Olemme saaneet lukea lehdis-
tä järkyttävistä ja raaoista väkivallan 
teoista, jotka ovat koskettaneet myös 
Vaasaa. Jostain kumman syystä tah-
tovat viranomaiset ja media vaieta 
vain tekijöistä, puhumattakaan valtaa 
pitävien puolueiden poliitikoista. Eikö-

Turvattomuus lisääntyy ja siksi poliisin
toimintaedellytykset on turvattava

hän se ole niin, että jos joku päästää 
ketun kanalaan, kantakoon juuri se 
oven aukaisija vastuun tekemisistään.
 Kansalaisilla alkaa mitta olemaan 
täynnä. Sen huomaa kaikesta siitä pa-
lautteesta mitä olen saanut yksityis-
viesteinä, puheluina, sähköposteina, 
suoraan ihmisiltä kahviloissa ja toreil-
la. Olemmeko me suomalaiset todella 
kakkosluokan kansalaisten asemassa 
omassa maassamme?

Poliisiin on opittu luotta-
maan

Me perussuomalaiset vaadimme po-
liisin toimintaedellytysten turvaamista 
etenkin oman väestön suojelemi-
sessa. Hälytysviiveet eivät saa olla 
kohtuuttomia. Jo yleisen lainkuuliai-
suuden takaamiseksi poliisin tulee 
näkyä kaikkialla valtakunnassa, myös 
harvaan asutuilla alueilla.
 Vanhojen puolueiden ja punavih-
reiden ovat jämähtäneet 1960-80-lu-
vuille parhaat päivänsä nähneeseen 
vasemmistolais-liberaaliin mennei-
syyteen. Nyt oikeusturvaamme ja -ta-
juamme uhkaavat Marinin hallituksen 
kaikki ymmärtävä asenne maahan-

Risto Helin Pietu-koiransa 
kanssa takanaan Vaasan 
Nuorisotalo, joka saatiin 
takaisin kaupungin hallintaan 
Helinin takavuosien valtuus-
toaloitteen vauhdittamana. 
- Kuva: Juha Rantala

KOLUMNI

muuttajarikollisuutta kohtaan. - Se 
kuuluu heidän kulttuuriinsa, hokee 
vihreä sisäministeri Ohisalo ideolo-
gista mantraansa.
 Etenkin seksuaalirikollisten rangais-
tukset loukkaavat ihmisten oikeusta-
jua, uhreista nyt puhumattakaan. Ensi 
kertaa kiinni jäänyt raiskaaja selviää 
usein varoituksella (lue: ns. ehdolli-
nen tuomio). Samaan hengenvetoon 
on muistettava, että seksuaalirikok-
sissa näytön arviointi on usein vaike-
aa.

Suomalaisuudestakin kai 
pian rangaistaan

Minkälaista maailmaa me olemme ra-
kentamassa jälkipolville, ja minkälai-
sen kuvan huomisesta me annamme 
lapsillemme ja lastenlapsillemme? 
Tasapuolisuuteen vedoten kai mies-
tenkin pitäisi pystyä jo synnyttämään, 
feministit punavihreiden suulla tuke-
vat naisia alistavaa maahanmuuttoa 
ja rappiotunut ja maallistunut kirk-
komme juoksee Vaasassakin pienen 
pride-porukan pillin mukaan.
 Lainsäädäntöä on kehitettävä viha- 
ja uskonrauharikoksissa, mukaan 

lukien nettikirjoittelussa esiintyvät 
pahimmat harhaisuudet. Tällöin on-
kin pidettävä tarkoin huolta syyte- ja 
tuomiokäytännön tasapuolisuudesta 
niin, että sama vaatimustaso koskee 
kaikkia ryhmiä, esimerkiksi mitä tulee 
uskontoihin/ uskonnottomuuteen ja 
etnisiin enemmistö- ja vähemmistö-
ryhmiin.
 Viharikoslainsäädäntöä edelleen 
kehitettäessä tulee katsoa, ettei aleta 
rajoittaa normaalia poliittista keskus-
telua niin kuin nyt on käynyt.
 Länsimaisen oikeuskäytännön mu-
kaan edelleen jokainen on syytön, 
kunnes toisin todistetaan.

Risto Helin
Vaasan Perussuomalaiset
kirkkovaltuutettu

Hallituksen päätös nostaa polttoainei-
den hintoja on kohtuutonta ja kuuluu 
sarjaan ilmastovouhotus. Kun poltto-
nesteiden hinnat nousevat, sen mak-
saa tavallinen autoilija. Pohjanmaan ja 
meidän Vaasan alueella  tämä alkaa 
tuntua työmatkakustannuksissa.
 Vuoden 2017 tilastojen mukaan 
Pohjanmaan maakunnassa Isokyrö 
mukaan lukien asuinkuntansa ul-
kopuolella kävi töissä 4508, asuin-
kunnassaan työssäkäyviä oli peräti 
24897. Vain harvat käyttivät julkisia 
kulkuneuvoja tai kulkivat jalan tai pyö-
rällä. Yleisin kulkuneuvo oli oma van-
ha auto, josta myös joutuu tulevissa 
hallituksen esityksissä maksamaan 
korotettuja ajoneuvoveroja. 
 Ainoa puolue, joka ei ole sitoutunut 
muiden puolueiden esittämiin ja päät-
tämiin liian suuriin ilmastotavoitteisiin 
on Perussuomalaiset.

Ilmo Eerola
Vähäkyrö / Vaasa
Perussuomalaiset

Työmatka-
kustannukset 
nousevat

Vähäkyröläinen Ilmo Eerola 
(ps.) pitää kohtuuttomana 
punavihreän hallituksen pää-
töstä nostaa polttoaineiden 
hintoja.
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Olen muutaman kerran itse sattunut 
näkemään, lukenut somesta, kuullut 
juttua naapureilta Vaasan Hietalah-
dessa pyörivästä huumekaupasta, 
joka on aika avointa.
 Muutaman rikollisen bisneksien ta-
kia alueella kaahaillaan, lähiseudulta 
katoaa polkupyöriä, autoihin murtau-
dutaan parin kolikon takia ja taloyh-
tiöiden rappukäytävistä löytyy sekavia 
henkilöitä, jotka asuvat aivan jossain 
muualla.
Piikkejä löytyy pihasta, puistoista ja 
hiekkalaatikoista.
 Huumeiden myyjät ovat toki poliisin 
tiedossa, ja he noukkivat diilerit jos-
sain välissä aina talteen, mutta tilalle 
tulee uusia. Aikoinaan ostettiin oma 
asunto, koska mukana saatiin myös 
rauhallinen, samanhenkinen naapu-
rusto. Turvallinen paikka elää ja olla. 
Nyt voi taloyhtiö ja lähiseutu muuttua 
rauhattomaksi ilman, että voit vaikut-
taa siihen millään lailla, aivan ilman 
omaa syytäsi.
 Vuosi sitten Hietalahdessa, ennen 
niin rauhallisella alueella, puhkottiin 
renkaita lähes päivittäin, ilman mi-
tään syytä, pelkästä päähänpistosta. 
Tänä vuonna saa lukea Vaasan alueen 
facebook-ryhmistä samasta epidemi-
asta.
Rikosilmoituksia on tehty, mutta mi-
tään ei ole tapahtunut. Poliisia ei tun-

Hietalahden 
huumekaupasta
mielipidevainoihin

Vaasan Perussuomalaisten hallituksen jäsentä Ismo Takalaa harmittaa Vaasan Hietalahden 
aluetta häiritsevä huumekauppa, joka on tehnyt rauhallisesta kaupunginosasta epävakaan 
alueen. - Kuva: Juha Rantala

nu asia kiinnostavan.

Vaasako pyörävarkauksi-
en pääkaupunki?

Vaasa on saanut kuuluisuutta ole-
malla pyörävarkauksien pääkaupunki 
Suomessa. Missä vika? Onko vika 
yhteiskunnassa, joka maksaa aina 
kaikille kaiken, vai sijoittajan, joka ra-
hastaa asunnollaan ja vuokralaisillaan 
miten vain pystyy?

Meillä on toimiva virka-
valta ja oikeuslaitos.

Diileri, jonka asunto ratsataan pari 
kertaa viikossa, muuttaa äkkiä muu-
alle, varsinkin jos talon vieressä on 
parkissa edes silloin tällöin siviiliau-
to, jossa on pari virkapukuista. Tämä 
häätää diilerin asiakkaat hyvinkin no-
peasti.
 Diileri, joka istuu vankilassa, ei dii-
laa sieltä mitään, ei kenelläkään. Joku 
jää ilman huumeita ja voi päästä niistä 
irti, ja pelastaa itsensä.
 Tähän kuitenkin tarvitaan asenne-
muutos ja rahaa. Ammattirikollisuutta 
ei tule mahdollistaa lievillä tuomiolla. 
Vankilassa pahantekijät pysyvät pois-
sa tuhojaan tekemästä.
 Rahaa riittää kyllä yhteiskunnalla 
kyttäämään sanooko joku mustaa 
ihmistä tarkoittavan sanan netissä, 

ja oikeuslaitos ruuhkautuu meemien, 
joissa mainitaan terroristien uskonto, 
käsittelystä.
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen 
(ps.) meemiä tuijotellaan kaikissa 
oikeusasteissa.  Samaan aikaan pa-
hoinpitelyn uhri saa tiedon, että teki-
jää vastaan ei nosteta syytettä, koska 
teko on liian vähäpätöinen
IS:n mukaan Päivi Räsästä kuulus-
teltiin neljä tuntia, koska hän jakoi 
Raamatun lauseita joidenkin mielestä 
väärässä yhteydessä.
 Useita rikoksia olisi selvitetty,  huu-
mekauppiasta pidätetty, usea elämä 
olisi säästynyt, kun huumeita ei olisi 
ollut tarjolla, jos resurssit olisi koh-
dennettu toisin, eikä vaikkapa Päivi 
Räsäsen tai Sebastian Tynkkysen 
mielipidevainoon?
 Vaasassa moni tietää, missä varas-
tetut pyörät ovat, mutta emme voi ha-
kea omia pois, ei edes poliisi, vaikka 
se olisi parvekkeella näkyvillä, koska 
laki suojelee rikollisia.
Mahtaa poliisiakin harmittaa.
 Tämän me olemme itse saaneet ai-
kaan äänestämällä niin kuin olemme 
äänestäneet. Tarttis varmaan tehdä 
jotain. Ihan itse. Uurnalla. Vaalipäivä-
nä.

Ismo Takala
Vaasan Perussuomalaiset

Vaasan Perussuomalaisten järjes-
tämät Kuntavaalikutsunnat Vaasan 
torilla oli virallinen lähtölaukaus yh-
distyksen kuntavaalikampanjalle. Ku-
ten jo niin monta kertaa aiemmin on 
saatu todeta, niin Perussuomalaiset 
on Vaasassakin ylivoimainen toripuo-
lue. Tammikuun puoliväli ja lauantai-
iltapäivä vetivät taas kerran ennätys-
määrän kansaa Perussuomalaisten 
osastolle.
 Myös tulosta syntyi. Perussuo-
malaiset saivat kampanjallaan yli 
kymmenen uutta jäsentä sekä lähes 
saman verran allekirjoitettiin kunta-
vaalien 2021 ehdokassopimuspape-
reita.
 Perussuomalaisten vaasalainen 
kansanedustaja Jukka Mäkynen oli 
toritapahtumia seuratessaan enem-
män kuin ällikällä lyöty.
 - Niin kauan kuin politiikassa olen 
ollut mukana, niin en ikinä ole koke-
nut tällaista hurmahenkisyyttä. Sadat 
ja taas sadat ihmiset tulivat meitä 
kannustamaan ja kertomaan huolis-
taan. Täytyy sanoa vilpittömästi, ettei 
saatu palaute olisi ollut punavihreän 
hallituspuolueiden kannattajille kovin-
kaan mukavaa kuultavaa. Välillä ih-
miset olivat suorastaan raivostuneita 

Perussuomalaisten 
kuntavaalikutsunnat
saivat väen liikkeelle 
Vaasassa

hallituksen omaa kansaa polkevista ja 
kurittavista päätöksistä.
 Mäkynen ei yhtään ihmettele Vaa-
sankaan vaalipiirin gallup-lukemia (lä-
hes 24 %) perussuomalaisten osalta.
- Se on selvää, että olemme tekemäs-
sä Vaasassa kaikkien aikojen kunta-
vaalitulosta. Nyt ei tarvitse hakemalla 
hakea ehdokkaita, vaan meiltä tullaan 
pyytämään, että pääsiskös mukaan, 
naurahtaa Mäkynen.

Superhuikeaa!

- Superhuikeaa, hihkaisi myös kau-
punginvaltuutettu, piirin 3. varapu-
heenjohtaja ja varakansanedustaja 
Päivi Karppi.
 Hän kertoi monen ihmisen sano-
neen, että teidän tilaisuuksiin on aina 
niin mukava tulla.
- Olemme kuulemma aina hyvällä tuu-
lella ja jaksamme myötäelää ihmisten 
arjessa, niin ilossa kuin surussa. 
Kun tulin politiikkaan mukaan nelisen 
vuotta sitten, ja vertaa sen aikaisia 
toritilaisuuksia tähän päivään, niin 
ero on kuin yöllä ja päivällä. Omalle 
kohdalleni jäi mieleen ihmisten suut-
tumus mm. näistä poliittisista virka-
miesnimityksistä. Tuollainen hyvä 

Vaasan Perussuomalaisten kuntavaalikutsunnat olivat oiva lähtölaukaus puolueen kuntavaa-
lityölle. Lauantain päivätilaisuus tammikuussa veti perussuomalaisten teltoille satoja ihmisiä. 
Tämäkin tilaisuus osoitti yhdessä gallup-tutkimusten kanssa sen, että Perussuomalaiset ovat 
Suomen ylivoimaisesti suosituin puolue. - Kuva: Juha Rantala

veli-järjestelmän vaaliminen punavih-
reiltä menee yli ymmärryksen kaikilta 
rehellisiltä suomalaisilta, tuumi Päivi 
Karppi.
 Vaasalainen perussuomalaisaktiivi 
Risto Helin puolestaan totesi silmäil-
tyään Perussuomalaisten osaston 
edessä vellovaa ihmismassaa, ettei 
kauaa tarvitse miettiä, mikä puolue 
todella on maamme suosituin duuna-
ripuolue.
 - Me perussuomalaiset liikumme 
siellä missä ihmisetkin ja kaikki ovat 
aina yhtä tervetulleita tapahtumiim-
me. Ketään ei kohdella väheksyen. 
Sitä paitsi meitä on helppo lähestyä ja 
väki luottaa meihin, kertomalla moni-
kin avoimesti murheistaan ja elämis-
tään. Monesti arkisista asioista sitten 
siirrytään päivän politiikkaan, ja siinä-
hän sitä kuuntelemista ja keskustelua 
riittääkin, myhäili Helin.
 Vaasan Perussuomalaiset jatkavat 
Kuntavaalikutsuntojaan joka kuukau-
si. Tule mukaan ja tule mukaan  ni-
menomaan vaikuttamaan Suomen 
ylivoimaisesti suosituimpaan puolu-
eeseen.

Juha Rantala




