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V A A S A N

Vasas Sannfinländarna

Ennen vanhaan demokratia oli yksin-
kertaista. Puoluekenttä oli vakiintunut, 
kullakin puolueella oli enemmän tai 
vähemmän vakiintunut äänestäjäkun-
tansa, liikkuvia äänestäjiä oli melko 
vähän. Olivatpa vuorossa kunnallis-, 
eduskunta-, europarlamentti- tai pre-
sidentinvaalit, kaikki puolueet pyrkivät 
aktivoimaan omia joukkoja uurnille. Ei 
kiistelty siitä, mistä asiasta vaaleissa 
äänestetään. Vaaleissa äänestettiin 
puoluetta ja sen edustamia arvoja. 
Jos puolue menestyi vaaleissa, se 
tulkittiin äänestäjien tueksi kyseiselle 
puolueelle ja sen edustamille arvoille.
Perussuomalaiset ovat sotkeneet 
vanhan puoluekartellin pasmat. Van-
hat puolueet kokevat, että olemme 
jollakin epäreilulla keinolla ryöstäneet 
heidän äänestäjänsä, ja pyrkivät pe-
rustelemaan, miksi meitä ei pitäisi 
äänestää vaaleissa. Yksi perustelu on 
se, että puhumme – kuulemma – asi-
oista, jotka eivät liity kulloinkin järjes-
tettäviin vaaleihin. Kunnissa ei – kuu-
lemma – päätetä maahanmuutosta, 
ilmastopolitiikasta, EU:n tukipaketeis-
ta tai mistään muustakaan asiasta, 
jota perussuomalaiset pitävät esillä. 

Mistä vaaleissa 
äänestetään?

Myös media toitottaa innokkaasti sitä, 
että vaikka äänestäjä olisikin näistä 
aiheista samaa mieltä kuin perussuo-
malaiset, kuntavaalit ovat aivan väärä 
paikka ottaa niihin kantaa.
 Suomessa on n. 300 kuntaa. Pai-
kalliset kysymykset ovat tietysti Ilma-
joella aivan erinäköisiä kuin vaikkapa 
Helsingissä. Maaseudulla pohditaan, 
miten saataisiin väki ja työpaikat py-
symään, kun taas suurissa kaupun-
geissa väkeä tulee vähän liikaakin ja 
lisäksi vääristä paikoista.
 Koska kunnat ovat niin erilaisia, mi-
kään puolue ei pysty muotoilemaan 
yksityiskohtaista, valtakunnallista 
kuntavaaliohjelmaa. Samalla on kui-
tenkin todettava, että koska kunnat 
ovat ennen kaikkea palvelujen järjes-
täjiä, ja koska palvelujen järjestämi-
seen tarvitaan rahaa, ja koska rahaa 
saadaan vain verottamalla työtä ja 
yrittämistä, kaikki teemat palautuvat 
talouteen. On mahdotonta vetää sel-
vää rajaviivaa paikallisen ja valtakun-
nallisen politiikan väliin. Valtion teke-
mät päätökset esimerkiksi ilmasto-, 
EU-, vero- ja maahanmuuttopolitii-
kassa vaikuttavat julkisiin menoihin ja 

tuloihin ja siten kuntien pärjäämiseen. 
Jos hallitus ja eduskunta tekevät pää-
töksiä, jotka nostavat ilmajokelaisen 
kuljetusyrityksen kustannuksia ja 
heikentävät sen kilpailukykyä, päätös 
vaikuttaa Ilmajoen kunnan talouteen 
ja kykyyn pitää vaikkapa kouluja ja 
terveyspalveluja pystyssä.
 Kaikki vaalit ovat yleispoliittisia vaa-
leja. Kuntavaalit ovat tilaisuus antaa 
hallituspuolueille palautetta niiden 
toiminnasta. Jos palaute on riittävän 
tylyä, sillä on ohjaava ja korjaava vai-
kutus näiden puolueiden toimintaan. 
Ei niillä ole halua ottaa uutta selkä-
saunaa vuoden 2023 eduskuntavaa-
leissa.
 Perussuomalaiset on vaihtoehto 
ihmisille, jotka haluavat päätöksen-
tekoon enemmän tervettä järkeä ja 
vähemmän kiilusilmäistä identiteet-
tirummutusta. Suomi kuuluu suo-
malaisille ja kunnat kuntalaisille. Käy 
äänestämässä kesäkuussa!

Jussi Halla-aho
Puheenjohtaja
Perussuomalaiset rp.
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Valtuustoissa päätetään paikallisista asioista, mutta 
vaaleilla on myös valtakunnallista ja yleispoliittista 
merkitystä. Kuinka valtion taloutta esimerkiksi hoide-
taan, heijastuu se vääjäämättä myös kuntatalouksiin.
Maamme jo aiempi velkaantumiskehitys tulee nä-
kymään seuraavien neljän vuoden aikana kunnissa 
niukkuutena. Tilannetta ei todellakaan paranna ns. 
EU-elvytyspaketti, joka elvyttää melkeinpä kaikkia 
muita kuin meitä suomalaisia. Suomalaiset veron-
maksajien miljardit lähtevät muille maille muiden 
käyttöön. Marinin punavihreä hallitus on muutenkin 
hoitanut talouttamme ala-arvoisesti. Maamme talous 
on jo valmiiksi kuralla ilman tätä elvytyspakettia. 
 Ja tilannetta ei helpota sekään, että tällaisesta el-
vytyspaketista on tulossa pysyvä mekanismi. Jou-
dumme siis vastuuseen muiden maiden veloista. Nyt 
ne jäsenvaltiot, jotka saavat elvytyspaketista kym-
meniä, ehkä satoja miljardeja, tuskin tekevät omaan 
talouteensa rakenteellisia uudistuksia, kun ne kerran 
saavat yhteistä ilmaista rahaa. 
 Ei ole siis mitään järkeä antaa rahaa kilpailijamaille, 
jotta ne pystyisivät kilpailemaan kanssamme parem-
min.

•••

Jokuhan nämäkin viulut maksaa! Suomen lapioi-
dessa miljardeja EU:n pohjattomaan kaivoon, alkaa 
pohja pian näkyä valtiomme kassassa. Jostakin on 
saatava rahaa lisää. Katseet kääntyvät suomalaiseen 
veronmaksajaan. Jo nyt Suomi on yksi Euroopan 
raskaimmin verotetuista maista.
 Marinin punavihreä hallitus jakaa holtittomasti hy-
vinvointiamme unionille, haittamaahanmuuttoon ja 
ilmastohysteriaan, ja ottaa rahat suomalaiselta ve-
ronmaksajalta, jolla on jo nyt vaikeuksia selvitä kai-
kista arjen maksuista ja velvoitteista. Mutta tämähän 
ei Marinia ja kumppaneita huoleta.
 Suomi maksaa jo nyt EU:lle vuosittain tullitulot 
huomioiden lähes tuhat miljoonaa euroa enemmän 
kuin siltä saa. Valta omiin päätöksiin luulisi tarkoitta-
van hallitukselta myös vastuuta.
 Itsenäisen valtion päätöksentekijöiltä vaaditaan nä-
kemystä siitä, mikä maallemme ja sen kansalaisille 
on parhaaksi, ja miten tehdään kansainvälistä yhteis-
työtä omat lähtökohdat ja edut huomioiden.
 Valitettavasti vain EU:n päätöksentekoa ohjaavat 

Iloista 
antajaa 
Unioni 
rakastaa

suuret jäsenmaat ja suuryritykset. Tämän takia unionin 
politiikka synnyttää köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Pahim-
min lisääntyvät veronkorotukset kurittavat jo nyt an-
keassa taloudellisessa asemassa olevia suomalaisia. 
Luulisi varsinkin vasemmistopuolueiden nousevan tätä 
kehitystä vastaan. Mutta ei, sillä unionin hillotolpat ovat 
marineille ja anderssoneille aatettakin tärkeämpää. Ja 
vappunahan sitten sitä saa taas kertoa rahvaalle mitä 
sylki suuhun tuo.

•••

Eniten ihmetystä herättää demareiden täysin kritiiki-
tön EU-kiima. Puolue on unohtanut kokonaan oman 
aatteensa ja perinteisen kannattajakuntansa. Tuskin 
kukaan voisi kuvitella demareille ja ay-liikkeelle viha-
mielisempää ideologiaa kuin unionin uusliberalismi, 
joka kurjistaa kaikkien muiden paitsi suurpääomista-
jien elämän. Itsekkyydestä ja ahneudesta on tehtykin 
meidän punavihreän valtaeliitin toimesta hyväksyttyjä 
moraaliarvoja. Demarien puolue-eliitti palkitsee ruhti-
naallisesti nöyrät juoksupoikansa työllistämällä kaiken 
maailman avustaja-armeijat, joiden palkkaus on sel-
laista, joista tavallinen duunari voi vain lottoarvontaa 
odotellessa haaveilla.
 Meitä ollaan siis viemässä liittovaltiokehitykseen, 
jossa uhrataan maamme kaikki tähänastiset tärkeät 
savutukset aina hyvinvointiyhteiskuntaa, kansankotia, 
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa 
myöten. 
 Ainakin me perussuomalaiset haluamme, että talous 
ja markkinat palvelevat ihmistä eikä päinvastoin. Mei-
dän velvollisuutemme on pitää huolta omista lapsista, 
vanhuksista, sairaista ja syrjäytyneistä. Suomalainen 
työ ja yrittäminen on oltava etusijalla, ja jos sitten ra-
haa jää, niin parannetaan maailmaa ja autetaan muita.
Hyvinvointiyhteiskuntamme on ollut ylpeyden aiheem-
me. Miksi siis ehdoin tahdoin annamme isänmaatam-
me halveksivien voimin tuhota koko yli satavuotiaan 
kansallisen perintömme?
 Mutta iloista antajaahan Euroopan Unioni rakastaa!

Juha Rantala
Vaasan Perussuomalaiset ry.
puheenjohtaja
kuntavaaliehdokas

Äänesi arvoinen - Värt din röst

ANNE RINTAMÄKI
Poliisi - Yrittäjä

Polis - Företagaren
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Jos haluat muutosta,
äänestä muutosta!
Vaikka kuntavaalit ovat paikalliset 
henkilövaalit, on se kuitenkin tärkeä 
signaali istuvalle hallitukselle siitä, 
että jotakin täytyy tehdä toisin. Vaikka 
muut puolueet ja media ovat vakuu-
telleet, että vaaleissa otetaan kantaa 
vain kuntien asioihin niin tähän ne 
eivät usko itsekään! Valtakunnallinen 
politiikka heijastuu myös kuntapo-
litiikkaan, siksi nyt on aika äänestää 
muutosta!

Veronkorotuksia  
luvassa lisää

Oletko eläkeläinen? Onko vaikea 
selviytyä pakollisista laskuista? Mo-
nilla pienitulosilla eläkeläisillä on ja 
se joukko kasvaa jatkuvasti. Elinkus-
tannukset nousevat, mutta eläkkeet 
eivät.  On surullista, että monet joutu-
vat miettimään ostaako lääkkeitä vai 
ruokaa.
 Oletko autoilija? Kuritetaanko si-
nua täysin turhilla viherveroilla? Säh-
köautoon ei ole varaa ja vanha toimiva 
auto on yhä suurempi kuluerä. Työ-
matkat ja kauppareissut tulevat yhä 
kalliimmiksi. Polttoaineen hinnat ovat 
nousemassa pilviin päästökaupan ta-
kia. Lisäksi polttoaineiden korotukset 

heijastuvat kaikkiin kulutushintoihin, 
koska tavarat kulkevat kumipyörillä.
 Asutko omakotitalossa? Onko 
kiinteistövero jo liian korkea, onko 
sähkölaskusi järkyttävä? Vesi-, hule-
vesimaksut ja jätemaksut ovat myös 
nousussa ja lisää kustannuksia on 
luvassa. Öljylämmitys pitäisi vaihtaa 
ekologisempaan, eikä puutakaan saisi 
polttaa tulevaisuudessa.
 Oletko yrittäjä? Kurittaako vihreä 
ideologia liiketoimintaasi? Onko yhä 

vaikeampi palkata työntekijöitä pal-
kan sivukulujen noustessa? Montako 
lupakorttia on lompakossasi, tarvit-
setko niitä lisää jotta voit harjoittaa 
liiketoimintaasi?
 Haluatko että tämä kaikki jatkuu ja 
syvenee? Jos et, niin nyt kuntavaa-
leissa on aika antaa ääni muutokselle. 
Toki on ymmärrettävää, että se hyvä 
kaveri on niin mukava ja aikaansaava, 
mutta se ei riitä. Puoluekuri jyrää hy-
vänkin kaverin tavoitteet.

Turvattomuutta  
ja ghettoutumista

Liian lepsu maahanmuuttopolitiikka 
houkuttelee tänne elintasosurffareita, 
jotka ovat kiinnostuneet avokätisestä 
sosiaaliturvastamme eivätkä työpai-
kasta. Lisäksi tapahtuu asuinalueiden 
ghettoutumista ja turvattomuus li-
sääntyy. Ruotsin malli ei saa olla mei-
dän malli! Vaasan tähän asti piilotetut 
maahanmuuttokulut olivat vuonna 
2018 noin 21 miljoonaa euroa. Siinä 
luvussa ei ole vielä harkinnanvaraiset 
avustukset eikä muut oheiskulut, ku-
ten esim. tulkkipalvelut ja oikeuden-
käyntikulut.
 Maahanmuutto on olennainen osa 
kunnan taloutta, sitä ei voida vähätellä 
tai käsitellä asiana, jolle ei voi mitään. 
Veronmaksajille kallis maahanmuutto 
tarvitsee huomiota, koska jokaisella 
kuntalaisella on oikeus tietää mitä me 
saamme tällä rahalla? Veronmaksa-
jiako? Kokemus ja tilastot puhuvat 
karua kieltä, maahanmuuttajat jäävät 
yleisesti miinusmerkkiseksi kulueräk-
si yhteiskunnalle. Tämä ei ole pel-
kästään Vaasan ongelma, vaan ihan 
maailmanlaajuinen ongelma tiettyjen 
maahanmuuttajaryhmien kanssa.

Haluatko että sama  
kehitys jatkuu?

Perussuomalaisten kuntavaaliohjelma 
korostaa asioiden tärkeysjärjestystä. 
Suomalaisten verorahat on käytettävä 
ensisijaisesti suomalaisten hyödyksi, 
eikä rahaa levitetä holtittomasti tässä 
taloustilanteessa ulkomaille.
 Kaikki turhanpäiväiset kankkulan 
kaivot on tukittava ja siihen heitetyt 
rahat ohjattava yhteiskunnan tärkeim-
piin toimintoihin, kuten esimerkiksi 

Tuet maahanmuuttaja-
taustaisille 2018

VAASA

Toimeentulotuki ...............

Työttömyystuki ..............

Asumistuki ......................

YHTEENSÄ ...................

3 359 058 €
12 563 982 €

5 111 415 €

21 034 455 €

(Luvut ovat Tilastokeskuksen tilastoista vuodelta 2018 koostettu) 

terveydenhuoltoon, koulutukseen ja 
huoltovarmuuteen. Mikään ideologi-
nen aate tai suhteeton ilmastopolitiik-
ka ei saa korottaa verojamme!
 Yrityksille, jotka tuovat verokerty-
mää Suomeen, on luotava paremmat 
edellytykset kotimaassa, ettei pako 
ulkomaille ole vaihtoehto.
 Näitä asioita perussuomalaiset 
painottavat kuntavaaleissa ja tuovat 
maalaisjärkeä taloudenpitoon. Voit tar-
kastella perussuomalaisten kuntavaa-
liohjelmaa: www.perussuomalaiset.fi

Jukka Mäkynen
Kansanedustaja
Kaupunginvaltuutettu
Perussuomalaiset

Vaasan kaupungin päätöksenteko 
on kokenut monet muutokset aikana 
jona olen ollut mukana Vaasan val-
tuustossa. Hallintosääntöä on muu-
tettu useasti vuoden 2013 jälkeen, 
jolloin Vähänkyrön kunta tuli osaksi 
Vaasaa. Nyt korona-aikana on sel-
västi havaittavissa, että valtuutettujen 
valta on kaventunut ja vastaavasti vi-
ranhaltijoiden kasvanut.
Itse kaupunginhallituksen toisena va-
rapuheenjohtajana olen ollut rivival-
tuutettuja paremmassa asemassa ja 
saanut paremmin tietoa.
Monesti olen todennut, kuinka lau-
takunnat kävelevät valtuuston yli ja 
takana on useimmiten viranhaltijan 
esitys. Viimeksi avoimien päiväkotien 
tapauksessa, joista valtuusto äänes-
ti, että kaksi avointa päiväkotia on 
budjettiin sopiva määrä. Lautakun-
nan päätös oli, että pitää olla kolme, 
varmastikin näin on parempi, mutta 
budjetti ylittyisi.
Mutta selitys tähän oli mielenkiintoi-

Viranhaltijoiden valta kasvanut
Vaasassa valtuuston kustannuksella

nen. Henkilökuntaa ei riittäisi näihin 
kahteen, mutta kolmeen riittäisi! Eh-
käpä syynä oli se, että henkilökunta ei 
halunnut uuteen paikkaan.

Pesäpallokenttä vetten 
päälle

Toinen tällainen mielenkiintoinen uuti-
nen oli lehdessä, että pesäpallokentän 
paikka on ratkennut. Siinä kuntateknii-
kan johtaja julisti, että kenttä raken-
netaan vetten päälle niin kuin kaava 
osoittaa.
Rahaa on myönnetty vain nykyisten 
rakennelmien siirtoon, ei euroakaan 
uuden rakentamiseen. Toki ei Vaa-
sassa ole harvinaista, että työt on 
jo jollain tapaa aloitettu ja päätöksiä 
tehdään sitten kun se on jo myöhäis-
tä. Itse vastustan kentän tekoa noin 
ahtaaseen ja kalliiseen paikkaan. Ei 
täällä maa nyt noin vähissä ole, että 
merta pitää alkaa täyttämään pesä-
pallokentän takia.
Näin maalaisena olisin kyllä ajattanut 

kiviä ja maamassoja viereiseltä sai-
raalatyömaalta sinne jorpakkoon jos 
kerran halutaan lisää tilaa. Ratkaisu 
olisi ollut halvempaa ja ehkä ”vih-
reämpää”. Vaasa kumminkin maksaa 
puolet kyseisestä työmaasta. Täytyy 
tunnustaa, että olin hyväksymässä 
tuota kaavaa, että en nyt ole aivan 
syytön aiheutuneeseen tilanteeseen.

Asioita kesken

Nämä asiat eivät kuitenkaan olleet 
syynä siihen, että lähdin vielä kerran 
ehdokkaaksi. Syynä on tuo itäinen 
Vaasa eli Vähäkyrö. Joitakin asioi-
ta on jäänyt kesken ja haluaisin olla 
saattamassa ne valmiiksi.
Aluelautakunta on vahva toimija alu-
eella, mutta nytkin hallintosääntö-
uudistusten yhteydessä kaupungin-
hallituksen puheenjohtaja olisi ollut 
lopettamassa lautakuntaa. Onneksi 
muut eivät lähteneet tähän mukaan.
Meillä on ollut onnea, että aluelauta-
kunnalla on ollut ja on hyvät vetäjät. 

Lautakunnan jäsenenä on ollut mu-
kava olla mukana kun homma toimii. 
Vuoden 2022 alusta alkaa toimi-
maan uusi hyvinvointikuntayhtymä, 
joka mullistaa täysin Vaasan seudun 
sosiaali- ja terveyspuolen. Enää ei 
kaupunki järjestä kumpaakaan, vaan 
kaikki palvelut siirtyvät kuntayhty-
mään. Alkuvaiheessa varmasti tulee 
käynnistysvaikeuksia ja pelkoa lähi-
palveluiden säilymisestä.
Uuden aluelautakunnan pitää pystyä 
puolustamaan Vähänkyrön alueen 
palveluja  ja siksi se tarvitsee tukijoita 
valtuustoon ja kaupunginhallitukseen 
joista käsin pystytään vaikuttamaan 
myös kuntayhtymän päätöksente-
koon. 

Mauri Ollila
kaupunginvaltuutettu
kaupunginhallituksen 2. vpj
kuntavaaliehdokas (ps.)

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhal-
lituksen 2. varapuheenjohtaja Mauri Ollila on huolestuneena 
pannut merkille sen, että varsinkin korona-aikana on valtuus-
ton valta kaventunut, kun taas viranhaltijoiden kasvanut.  - 
Kuva: Juha Rantala
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Torikauppiaatkin toivottivat perussuo-
malaiset takaisin Vaasan kauppatorille
Iloista jälleennäkemisen riemua oli 
ilmassa, kun Vaasan Perussuoma-
laiset pystyttivät telttansa tuttuun 
paikkaan Vaasan kauppatorille Va-
paudenpatsaan viereen. Edellisestä 
kerrasta olikin jo vierähtänyt tovi, sillä 
perussuomalaiset nähtiin tuolla tutulla 
paikallaan viimeksi syyskuussa. Ko-
vasti perussuomalaisia olikin torille 
kaivattu, sillä useat torikauppiaat tu-
livat hymyssä suin toivottamaan pe-
russuomalaiset takaisin.
 - Kyllä teitä onkin kaivattu. Tuotte 
aina mukananne iloista ilmettä ja hy-
vää mieltä. 
 Vaikka lauantaisesta toritapahtu-
maa ei oltu markkinoitu muuta kuin 
Vaasan Perussuomalaisten omilla so-
mekanavilla, niin sana oli kiertänyt ja 
tori täyttyi hetkessä ihmispaljoudesta. 
Kesäkuun kuntavaalit olivat kaikkien 
huulilla ja asiaa ja kerrottavaa riitti. 
 Tavallaan nyt jatkettiin siitä mihin 
syksyllä jäätiin. Kuntavaaliasettelu oli 
saatu päivää aikaisemmin pakettiin, ja 
torilla nähtiin useita kymmeniä kun-
tavaaliehdokkaita niin Vaasasta kuin 
Mustasaarestakin. Vaasan Perussuo-
malaisilla on asettaa kesäkuun kun-
tavaaleihin 66 ehdokkaan laadukas 
lista. Edellisissä kuntavaaleissa 2017 
Vaasan Perussuomalaisilla oli listoilla 
37 ehdokasta. Edes viileä ilma ja uk-
kossateen uhka ei tunnelmaa latista-
nut.
- Eteenpäin on menty aimo harp-
pauksin. Paitsi, että meillä on näinkin 
kattava ehdokaslista, niin perussuo-
malaisten kasvavaa asemaa Vaasas-

Yli puolen vuoden tauko edellisestä toritapahtumasta on pitkä aika. Jälleennäkemisen riemua, 
uusia tuttavuuksia ja paljon asiaa oli tarjolla, kun vaasalaiset perussuomalaiset kohtasivat 
äänestäjiä tutulla paikalla. - Kuva: Juha Rantala

sa kuvaa sekin, että yhdistyksemme 
jäsenmäärä on jatkuvassa kasvukii-
dossa. Kuntavaaleista on lupa odottaa 
erinomaista tulosta, sanoo Vaasan 
Perussuomalaisten puheenjohtaja 
Juha Rantala.

Ihmisiä ja iloisia ilmeitä

Vaasan Perussuomalaisten sihteeri 
Risto Rintamäki oli myös silminnäh-
den kiitollinen puolueensa saamasta 
vastaanotosta.
 - PS-aate elää ja voi hyvin Vaa-
sassa. Kyllä tämä meidän porukan 

Perussuomalaiset ja kannattajat yhteispotretissa Vapaudenpatsaan juurella Vaasan kauppatorilla. - Kuva: Juha Rantala

yhteishenki on mahtavaa, sellaista 
yhteen hiileen puhaltamista, ja kyllä 
tuo jos mikä näkyy ulospäin. Ihmi-
set tulivat avoimesti juttelemaan ja 
samalla sai tutustua myös meidän 
paikallisyhdistyksenkin uusiin jäseniin 
ja kuntavaaliehdokkaisiin. Osan heistä 
tapasin nyt ensimmäistä kertaa ja vai-
kutelma heistä oli mykistävän hieno.
 Rintamäki kertoi, että punavihreän 
hallituksen masinoima ns. EU:n el-
vytyspaketti sai raivokasta palautetta. 
- Palaute, kuinka he kehtaavatkin, tuli 
tulikivenkatkuisesti monen suusta.

Perussuomalaisuus, Suomen lippu ja Vapaudenpatsas. Tuskin 
kenellekään jää epäselväksi arvomaailmamme. - Kuva: Juha 
Rantala

 Yhdessä Risto Rintamäen, Raimo 
Turpeisen ja Lilja Karpin kanssa telt-
ta- ja grillimestarina häärinyt Teemu 
Syrjäläinen oli myös tyytyväinen 
saatuun palautteeseen.
 - Koronan takia jouduimme pi-
tämään pakollisen paussin näistä 
toritapahtumista, mutta toimme nyt 
aivan selvästi uutta potkua torielä-
mään. Makkara, mehu ja painettu ps-
sanoma otettiin ilolla vastaan. Ja kun 
porukkaa oli taas näinkin paljon, niin 
mukaan mahtui uusia tuttavuuksia.
Myös Maarit-Catherine Roine sai 

hyvät fiilikset tapahtumasta.
 - Meillä on mahtava yhteishenki ja 
kaikki ovat kuin yhtä suurta perhettä. 
Ei ihme, että meidän teltalle virtaa vä-
keä solkenaan. Positiivisella, avoimel-
la mielellä saa paljon aikaan. Ihmiset 
olivat suorastaan innoissaan.
 Risto Helin myhäili myös tapahtu-
man positiivisuudelle. 
 - Kun katseli ja vertasi tunnelmaa 

meidän ja naapurissa värjöttäviin 
vasureihin ja demareihin, niin tuntui 
kuin punavihreällä puolella olisi juuri 
vietetty hautajaisia. Ehkäpä vaasa-
laisten kipakat kommentit toverileirien 
tukipakettikantoihin panivat suut sup-
puun ja korkit korviin. 

Samuel Martin
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Helsingin Koskelassa tapahtuneen 
väkivaltaisen kuolemantapauksen 
jälkeen lastensuojelu on maassam-
me noussut jälleen keskusteluihin. 
Jälleen kerran studioon on marssi-
tettu asiantuntijoita keskustelemaan 
ja pohtimaan mitä asialle olisi pitänyt 
tehdä silloin, kun nuori oli vielä elos-
sa. Mieliin muistuu Vilja Eerikan su-
rullinen tapaus vuosien takaa. Silloin 
väkivalta oli viranomaisten tiedossa, 
mutta se kynnys puuttumiseen järein 
keinoin ei ylittynyt koskaan. Vilja Ee-
rikan tapauksen jälkeen lastensuoje-
lun tilasta tehtiin useita selvityksiä ja 
viranomaisyhteistyön korjaamiseksi 
tehtiin parannusehdotuksia, mutta 
onko mitään konkreettista saatu ai-
kaiseksi vuosien aikana? Kaikilla elä-
mänsä alkutaipaleella olevilla lapsilla 
on oikeus turvalliseen polkuun, mutta 
esimerkiksi lastensuojelussa mukana 
toimivat tietävät polun olevan kivinen.
 Lastensuojelun lisääntyvä tarve 
on monen eri tekijän summa, mutta 
yhteisenä nimittäjänä on perheen si-
säiset ongelmat. Perheiden arjessa 
tapahtuvat muutokset, kuten avio-
ero, päihteet, työttömyys tai sairaus, 
laittaa rutiinit uusiksi, joka vaikuttaa 
ihmissuhteisiin ja myös perheen tu-
lotasoon. Maahanmuuttajaperheissä 
kulttuurien yhteensovittaminen ja 
kielitaidon puute luovat arkeen ylitse-

Lapset ja nuoret 
ansaitsevat turvallisen huomisen

pääsemättömiä ongelmia. Edellä mai-
nituista syistä lapset alkavat oireilla, 
joka ilmenee poissaoloina koulusta, 
itsetuhoisuutena, päihteiden käyttönä 
ja yhä vakavimpina väkivallantekoina, 
joista kaikki eivät tule viranomaisten 
tietoon. Kun joku sitten kuolee ja käy 
ilmi, että väkivalta on jatkunut jo pit-
kään, tavallisen kaduntallaajan ihme-
tys on suuri, kun kukaan ei puuttunut 
ajoissa. Meillä kyllä satsataan jälki-
puintiin ja sammutellaan tulipaloja, 
kun pitäisi pyrkiä ennalta ehkäise-
mään.

Vaikenemisen  
kulttuurista  
asenteiden  
muokkaamiseen

Suomessa lastensuojelun piiriin ajau-
tuu muista kulttuureista tulleita per-
heitä, mutta keskusteluissa näiden 
etnisten perheiden ongelmista ei saa 
puhua, vaan asioista keskustellaan 
yleisellä tasolla. Kokemuksesta tie-
dän, että yksityisissä lastensuojeluyk-
siköissä on kasvavassa määrin etni-
sen taustan omaavia lapsia ja nuoria, 
joiden ongelmat ovat moninaisia. 
Ulkomaalaistaustaisten perheiden ko-
toutumisen epäonnistuminen johtaa 
siihen, että lapset kasvavat kahden 
kulttuurin välissä, pyrkien olemaan 
suomalaisia ja omaksuvat kyllä län-

simaisuutta, mutta perheen aikuiset 
eivät sitä aina salli, vaan haluavat, 
että lapsi kasvaa tiukassa, autoritaa-
risessa ilmapiirissä.
 Ruumiillinen kurittaminen on eri 
kulttuureissa myös hyvin tavallista. 
Suomalaisten viranomaisten tehtävä-
nä on siis selvittää kielitaidottomalle 

perheenpäälle, että se mitä vielä kuu-
kausi takaperin teit lähtömaassasi, ei 
ole laillista Suomessa. Myös asentei-
den muokkaamisessa on työtä, koska 
mieskeskeisessä kulttuurissa kas-
vanut ei välttämättä halua omaksua 
uutta, tasa-arvoista kasvatusmetodia. 
Kun sitten kuritetaan ja kurittamisesta 

jää jälkiä, ne tulevat neuvolan, koulu-
terveydenhoitajan ja -kuraattorin tie-
toon ja sitä kautta lastensuojeluun ja 
edelleen poliisille. Sitten tehdään kii-
reellisiä sijoituksia kodin ulkopuolelle 
ja viime kädessä tehdään huostaanot-
to.

”Ennen oli kaikki  
paremmin”

Me aikuiset annamme kasvatuksel-
lamme toimintamallin jälkikasvul-
lemme ja se malli on yhtenä syynä 
omiaan selittämään sen, että kou-
luissa levottomuudet ovat lisäänty-
neet. Lisäksi lapset ja nuoret saavat 
pelimaailmasta ja toimintaelokuvista 
vääränlaista mallia mielipide-erojen 
ratkaisuun. Tunnettua on slogan, ”vä-
kivalta lopettaa vittuilun”, jota viljel-
lään hanakasti etenkin sosiaalisessa 
mediassa. Väkivaltakeskeinen ajattelu 
ja ongelmanratkaisutapa ei kuitenkaan 
koskaan johda mihinkään hyvään ja 
meillä Suomessa tulisi jo pikkuhiljaa 
päästä erilleen ”saunan taakse” -ajat-
telutavasta. Vaasassakin pahoinpite-
lyjä tapahtuu kouluissa, vapaa-ajalla 
sekä lastensuojeluyksiköissä ja teki-
jällä on hyvin usein diagnosoitu joko 
yksi tai kaksi pillereillä tasoitettavaa 
kirjainyhdistelmäsairautta. Nykymaa-
ilmassahan on hyvin tärkeää saada 
kulloisellekin oireelle nimi ja tuolloin 
lääkärit kirjoittavat lääketehtaiden 
iloksi reseptin.
 ”Ennen kaikki oli paremmin” -sa-
notaan ja siihen on helppo yhtyä. 
Tuolloin lapset kasvoivat kurissa ja 
nuhteessa, eikä heille annettu tehtä-
väksi määritellä itse omaa sukupuol-
taan tai kysyä vanhemmiltaan, kumpi 
heistä synnyttää lapselle sisaruksen. 
Autoissa ei ollut turvavöitä eikä ku-

kaan käyttänyt kypärää ja se oli arjen 
extremeä, muuta ei tarvittu. Mieliala-
lääkkeitä syötiin vähemmän ja liha-
ruokaa enemmän. Ei ollut sosiaalista 
mediaa kunnianloukkauksineen ja 
viharikoksineen, vaan asiat hoidettiin 
miehissä ja naisissa nenätysten tai 
lankapuhelimella. Persoonalliset eris-
kummallisuudet ja outoudet pidettiin 
piilossa, eikä niitä käytetty hyväksi 
aseman tavoittelussa. Nykyään on 
toisin. Ihmiset voivat muuttaa suku-
puoltaan toiseksi, he voivat mennä 
televisiossa vihille tuntemattoman 
kanssa ja pelehtiä saarella muiden 
oman elämänsä sankareiden joukos-
sa, rahapalkinnon ja julkisuuden toi-
vossa. Yhteiskuntamme on kuitenkin 
sellaisessa murroksessa, jota tosi-TV 
sankarit eivät korjaa, vaan tarvitsem-
me päättäjiemme joukkoon enemmän 
tavallisia maalaisjärjellä ajattelevia ih-
misiä. Käytä ääntäsi kuntavaaleissa.

Anne Rintamäki (ps.)
kaupunginvaltuutettu
poliisi, yrittäjä
Vaasa

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Anne Rintamäen 
mielestä yhteiskuntamme on tällä hetkellä sellaisessa mur-
roksessa, että tarvitsemme päättäjiemme joukkoon enemmän 
aivan tavallisia, maalaisjärjellä ajattelevia ihmisiä.

”Meillä kyllä 
satsataan 
jälkipuintiin ja 
sammutellaan 
tulipaloja, kun 
pitäisi pyrkiä 
ennalta 
ehkäisemään.”

Lapsi tulee ensimmäiselle neuvola-
käynnille noin kahden viikon ikäisenä 
ja toivottavaa olisi , että koko perhe 
olisi silloin läsnä.
Neuvolakäynneillä seurataan lapsen 
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 
kasvua ja hän saa siellä rokotusohjel-
maan kuuluvat rokotukset.
Neuvolakäynnit jatkuvat kouluun me-
noon saakka ja perhe varaa ajat oman 
alueensa neuvolaan.
 Neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 
4 vuoden ikäisenä tehdään laaja 
terveystarkastus, jolloin arvioidaan 
koko perheen hyvinvointi ja elämän-

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas, ylilääkäri Aarne Ko-
lehmainen toteaa, että Suomessa on yksi maailman parhaista 
lasten ja nuorten hyvinvointipalveluista.

tilanne sekä terveystottumukset yh-
dessä terveydenhoitajan ja lääkärin 
kanssa.
 Asiakkuus lastenneuvolaan säilyy 
koulun aloittamiseen saakka, jolloin 
asiakkuus siirtyy kouluterveydenhoi-
toon.
 Lasten mielenterveyspalvelut ta-
pahtuvat lääkärin lähetteellä lasten-
psykiatrian yksiköissä, poliklinikalla 
ja osastolla 13 ikävuoteen saakka ja 
tämän jälkeen nuorisopsykiatrian
yksiköissä lääkärin lähetteellä 18 ikä-
vuoteen saakka. Lasten ja nuorten 
akuutti sairaudenhoito tapahtuu ter-

veysasemilla.
 Kouluterveydenhuolto vastaa koulu-
ikäisten terveydenhoidosta ja lähettää 
tarvittaessa erikoissairaanhoitoon.
 Vaasassa toimii Nuorisoasema 
Klaara, joka tarjoaa mielenterveys-, 
päihde-,  ja elämänhallintaan sekä on-
gelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon 
keskittyviä palveluja
luottamuksellisesti ja maksuttomasti 
13-24-vuotiaille nuorille. Lähetettä ei 
välttämättä tarvita.
Palvelut ovat tarkoitettu vaasalaisille 
nuorille ja sopimuksesta Jurvan, Kok-
kolan, Laihian, Mustasaaren, Närpiön, 

Oravaisten, Uudenkaarlepyyn ja Vöy-
rin nuorille.
 Yliopistossa tai ammattikorkeakou-
lussa opiskelevat käyttävät Ylioppilai-
den terveydenhoitosäätiön palveluja.
 Terveyskeskuksien palvelut ovat 
kaikenikäisten käytössä.

Aarne Kolehmainen (ps.)
erikoislääkäri
kuntavaaliehdokas
Vaasa

Suomessa on yksi maailman parhaista lasten ja nuorten hyvinvointipalveluista.

Lasten ja nuorten hyvin-
vointipalvelut ovat 
maassamme huippuluokkaa
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Verotehokkuus, eli kuinka maksetut 
verot palautuvat takaisin palveluina, 
vaatii tehostamista jo pelkästään 
säästöjen muodostamiseksi. Tehot-
tomuus ilmenee hitaana toimintana, 
mahdollisesti huolimattomana val-
misteluna tai ihan paikallaan junnaa-
misena. Tehottomuus kuntien palve-
lutuotannossa on tullut esille myös 
Suomen yrittäjien ja Elinkeinoelämän 
valtuuskunnan tutkimuksissa.
 Suomalaisten mielestä kunta-
palvelut voitaisiin tuottaa nykyistä 
tehokkaammin. Vain 15 prosenttia 
Elinkeinoelämän valtuuskunnan ky-
selyn vastaajista arvelee, ettei kuntien 
palvelutuotannossa ole juurikaan te-
hostamisen varaa. Enemmistö eli 59 
% on asiasta toista mieltä. Havainto 
siitä, että kuntien palvelutuotantoa 
olisi mahdollista tehostaa ja pitäisikin 
tehostaa jaetaan laajalti kaikissa vä-
estöryhmissä.
 Peräti 70 prosenttia suomalaisista 
ilmoittaa oman kuntansa päätöksen-
teon ja hallinnon olevan hyvin etäistä 
ja sen torjuu vain noin 1/5 eli vajaat 
20% suomalaisista. 
 Myös yrittäjät ovat huomanneet 

Verotehokkuudesta säästöjä
tehottomuuden. Suomen yrittäjien 
pahimpana ongelmana yrittäjien kes-
kuudessa pidetään päätöksenteon 
tehottomuutta.  Kunnan kannattaakin 
satsata erityisesti yrityspalveluihin ja 
yritysten palvelemiseen edistämällä 
uusien yritysten syntymistä ja sijoit-
tautumista ja jo toimivien yritysten 
kehittymistä sekä pitää toimintaym-
päristö omalta osaltaan sujuvana.
 Suomen yrittäjien kunnallisvaalioh-
jelmassa mainitaankin että sujuvilla 
kaava- ja lupaprosesseilla on vaiku-
tuksensa alueen houkuttelevuuteen. 
Ohjelmassa mainitaan että nopean 
ja ketterän kaavoituksen kunta antaa 
itsestään houkuttelevan kuvan inves-
tointipaikkana. Hitaan kaavoittajan tai 
luvittajan maineessa olevat kunnat 
eivät ole yrityksille niinkään vetovoi-
maisia sijoituspaikkoja. 

Valitukset hidasteena

Vaasassa kaavoitusta on pitkään hi-
dastanut niistä tehdyt valitukset. Ym-
päristöministeriössä tämä huomioitiin 
ja saatiin aikaan malli, jolla kaavoista 
kiusallaan valittamista on saatu suit-
sittua. Nyt olemme tilanteessa, jossa 

korkeimmalta hallinto-oikeudelta pitää 
aina saada lupa, jos haluaa tehdä sin-
ne valituksen.
 Hallinto-oikeuteen valittamista laki 
ei kuitenkaan rajaa ja hallinto-oikeuk-
sien pitäisi ehkä muuttaa täten omia 
toimintatapojaan. Tällä hetkellä kaikki 
käsiteltävät asiat laitetaan jonoon. Jos 
käsittelyyn tulee useita hankalia tapa-
uksia niin yksinkertainen asia odottaa 
käsittelyään jopa vuoden. Kiusallaan 
perusteetta tehtävien valitusten mää-
rä vähenisi, jos hallinto-oikeudessa 
käsiteltäisiin nämä perusteettomat 
valitukset nopeasti pois, Tämä vaa-
tisi valitusten lajittelua jo kirjaamis-
vaiheessa. Lajitteluun voisi käyttää 
vaikka hallinto-oikeudessa yhden aa-
mupäivän viikossa.
 Kaavan hyväksyminen on kuitenkin 
kunnallinen päätös, ja mahdolliseen 
valitukseen on meillä demokratias-
sa oikeus.  Jos kaava hylätään, niin 
se on tehty väärin, huonosti tai jopa 
lainvastaisesti ja tällaisten tapausten 
osalta valitusoikeus on oikea menet-
telytapa.
 Koko maan tulokset varmasti 
heijastuvat myös Vaasaan, ainakin 

tehostamisen puolesta. Otetaan esi-
merkiksi Vaasan tekninen toimi, jonka 
toiminnasta on viime  huomioitu että 
viranhaltijoihin on vaikea saada yh-
teyttä. 
 Mistä tämä johtuu on toissijaista, 
on kysymys sitten resurssipulasta 
tai mistä vain, niin lopputuloksena on 
tehoton toiminta eli täten verotehotto-
muus. 
 Olisiko siis veronmaksajien, niin yk-
sityishenkilöiden kuin yritysten, saa-
tava jonkinlainen palvelutakuu myös 
teknisen toimen palveluiden osalta? 
 Rakennushankkeissa viivästykset 
maksavat kuitenkin aina rahaa, ja 
jos viivästys johtuu viranhaltijoiden 
tehottomuudesta, niin  kokemus on 
kallis ja antaa varmasti negatiivisen 
mielikuvan kuntapalveluista.  Valtuus-
totyössä tiedän voivani olla hakemas-
sa keinoja verotehokkuuden nostami-
seen Vaasan julkisissa palveluissa ja 
teen sen mielelläni.’

Tero Koski (ps.)
kuntavaaliehdokas
Vaasa

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Tero Koski lupaa, että 
hän valtuutettuna hakee keinoja verotehokkuuden nostamisek-
si Vaasassa.

Talouden epävarmuus jatkuu, näin 
ennakoin. Mielestäni alijäämän kat-
tamisen jälkeen tärkeimpiä tavoitteita 
Vaasassa on taloudellisen puskurin 
kasvattaminen. Ei kuitenkaan hinnal-
la millä hyvänsä, ei nipistämällä, ei 
juustohöyläsäästöillä, eikä missään 
nimessä veroprosentin nostolla. Me-
noja pitää karsia toissijaisilla menoilla 
(esim. maahanmuutto). Täytyykin 
antaa kiitokset kaupunginvaltuustolle 
16.11. tehdystä päätöksestä säilyttää 
veroprosentti vuonna 2021 vuoden 
2020 tasolla.
 19.11.2020 julkaistussa tiedottees-
saan kaupungin talous- ja strategia-
johtaja Miia Äkkinen arvioi tuloksen 
olevan 10,9 milj. euroa vuonna 2021. 
Kuten Napoleon aikoinaan sanoi kuu-
luisassa lauseessaan: ”Sotaan tar-
vitaan kolmea asiaa; ensiksi rahaa, 
toiseksi rahaa ja kolmanneksi rahaa.” 
Sama pätee hyvinvoivaan Vaasaan. 
Toivon, että saamme Vaasaan toimi-
van ja yhteistyötä tekevän valtuuston 
ja että ideologiset syyt jäisivät taka-
alalle. Asioista saa ja pitääkin olla 
eri mieltä. Taloa rakentaessa pitää 
olla hyvä perustus ja yhteistyökyky 

Veronkorotusten tie on 
Vaasassa käyty loppuun

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Tero Sulkakosken mielestä veronkorotusten tie Vaasas-
sa on loppuun käyty. Verottamalla vain ostovoima heikkenee ja sitä kautta yrittäjät kärsivät ja 
työpaikat ovat vaarassa. - Kuva: Juha Rantala

on sitä. Kasvavalla ja elinvoimaisella 
kaupungilla on ja pitääkin olla inves-
tointipaineita. Investointimenot tänä 
vuonna ovat noin 50 milj. euroa. Mie-
lestäni investointeja ja suunnitelmia 
pitäisi pikemminkin lisätä tulevaisuu-
dessa.
 Pidemmän aikavälin investointeja 
ovat mm. keskustan koulukampus, 
Ravilaakso, sataman jatkokehitys ja 
sokerina pohjalla Laajametsän teolli-
suusalueen kehittäminen yhteistyös-
sä Mustasaaren kanssa. Jotta asiat 
saadaan hoidettua fiksusti ja Vaasaa 
maksimaalisesti hyödyntäen, on 
paikallisilla yrityksillä oltava mahdol-
lisuus osallistua palveluiden tuotta-
miseen ja investoinneissa urakoiden 
saamiseen. Jos yrittäjällä on fiksu 
idea, sitä pitää auttaa siltä osin kuin 
mahdollista. Asettumalla vastaan on 
väärä linja!

Veronkorotuksille iso EI!

Tulevaisuudessakin veronkorotuksille 
iso ei! On selvää, että verottamalla 
ostovoima heikkenee ja sitä kautta 
yrittäjät kärsivät, mikä taas heijastuu 
työpaikkoihin. Tämä on vaarallinen 
oravanpyörä.
 Maahanmuuttajia ei enempää, eikö-
hän Vaasa ole jo ottanut osansa. Huo-
nosti toimivan kotouttamisen sijaan 
tulee edistää heikosti integroituneiden 
maahanmuuttajien paluumuuttoa. 
Lisäksi pitää karsia pois kaikki ve-
tovoimatekijät tältä osin. Asioita ei 

pidä sekoittaa. Vaasassa on paljon 
kansainvälisiä yrityksiä ja työperäinen 
maahanmuutto on sitä mitä kannatan. 
Tässäkin ihan pienellä asialla saadaan 
hyviä asioita aikaiseksi.
 Tunnen useita ihmisiä, jotka ovat 
tulleet eri puolilta maailmaa Vaasaan 
töihin. Olen opastanut heitä suoma-
laiseen elintapaan ja Vaasaan ylipää-
tään. Eräs insinööri sanoikin minulle, 
kuinka hienolta tuntuisi, jos olisi pieni 
englanninkielinen opas, jossa kerrot-
taisiin Vaasan historiasta, harrastus-
paikoista, nähtävyyksistä, kaupoista, 
toimintatavoista jne. Ehkäpä Visit 
Vaasa voisi olla apuna oppaan laati-
misessa ja yhteistyössä isojen yritys-
ten kanssa tehdä kyseisen opuksen. 
Pieni teko, iso vaikutus!
 Valtuusto on onnistunut tehtäväs-
sään, kun ihmiset viihtyvät omassa 
elinympäristössään. Kaikkea ei toki 
pystytä tekemään, eikä sitä voi koh-
tuudella vaatiakaan. Viihtyvyydes-
tä puheenollen, niin kaupunki voisi 
tarjota edullisia tiloja harrastuksiin, 
kerhotoimintaan, yhdistystoimintaan, 
urheiluun ja muuhun vastaaviin, sekä 
nuorille että varttuneelle väelle.
 Muistakaa käydä äänestämässä 
ehdokastanne kuntavaaleissa. Näin 
voitte vaikuttaa asioihin!

Tero Sulkakoski
Vaasan Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokas
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Perussuomalaisten Leena Meri:

Joko me annamme 
kehitysapua 
EU-jäsenmaillekin
 Perussuomalaisten kansanedustaja 
Leena Meri totesi, että EU-elvytyspa-
ketin kuvio on selkeä: - Me menemme 
kohti liittovaltiota ja yhteistä taloutta. 
Meri viittasi eduskunnassa edustaja-
kollegansa Veikko Vallinin puheen-
vuoroon.
 - Hän otti tämän saman ajatuksen 
esille, jota itsekin olen miettinyt, että 
me olemme ensin suorittaneet kehi-
tysapua kolmansille maille hyvinkin 
mittavasti, mitä perussuomalaiset 
ovat kritisoineet, sen sijaan että me 
voisimme käyttää niitä mieluummin 
merkittävässä määrin omaan kehi-
tykseen meidän omien ikäihmisten ja 
muiden auttamiseen.
 - Ja nyt olemme sitten siirtymässä 
siihen, että me autamme ja annam-
me kehitysapua jo EU-jäsenmaille, 
jotta he voivat nostaa talouttaan. 

Täällä eduskunnassa on todettu, että 
muuten ei vienti vedä. Esimerkiksi 
taloustieteilijä Juha Tervala on to-
dennut, että tämä paketti lisää tuo-
tantoa merkittävästi etelässä, mutta 
vaikutus pohjoiseen osaan erityisesti 
viennin välityksellä on pieni, eli tämä 
argumentti ei toimi. Ja lisäksi tuntuu 
aika mielenkiintoiselta, että minun 
pitäisi maksaa jollekin, että hän os-
taa minun tuotteitani. Eihän siinä ole 
mitään järkeä. Sitten saan ne omat ra-
hat takaisin ehkä vähän pienempänä. 
Se ajatuskin tuntuu absurdilta, toteaa 
kansanedustaja Meri.

Rikkoo EU:n omia sopi-
muksia

Leena Meri korosti kannanotossaan 
myös sitä, että elvytyspaketin oikeus-
perusta on erittäin epäselvä.

 - Kuten olemme kuulleet monilta 
perustuslakiasiantuntijoilta ja euroop-
paoikeuden asiantuntijoilta, tämä rik-
koo ihan selkeästi EU:n sopimuksia. 
Mietin sitä, kun he ovat sanoneet, että 
sitten tuomioistuin voi ottaa myöhem-
min kantaa. Mitäs sitten tapahtuu, jos 
tuomioistuin toteaa, että tämä on 
sopimuksen vastaista. Palautetaanko 
me ne rahat vai mitäs tässä sitten 
tapahtuu? No, siis ei tapahdu yhtään 
mitään, me joudutaan maksamaan ne 
rahat takaisin.
 - Ei tässä ole todellakaan mitään 
järkeä. Tämähän olisi totta kai pitänyt 
nyt etukäteen pystyä tarkastelemaan 
ja tehdä niin kuin monet ovat ehdot-
taneet, että ensin muutetaan sopi-
mus ja vasta sen jälkeen lähdetään 
tämäntyyppisiin toimenpiteisiin, Meri 
painottaa.

Kun osaa hakea oikeasta paikasta, 
julkisen rahan hanat aukeavat moni-
kulttuuri- ja somaliyhdistystoiminnal-
le - vuodesta toiseen. Suomalaisen 
kulttuurin tukemiseen julkinen valta 
suhtautuu nihkeästi.
 Suomalaisen kulttuurin edistämisen 
hyväksi toimiva Suomalaisuuden Liit-
to ei saa tänä vuonna mitään toimin-
ta-avustuksia valtiolta. Vuonna 1906 
perustettu poliittisesti sitoutumaton, 
suomen kielen ja suomalaisen kult-
tuurin vaalimiseen keskittynyt järjestö 
on menettänyt vastikään kaikki julki-
set avustuksensa.
Maaliskuussa uutisoitiin, että Suo-
malaisuuden Liiton opetus- ja kult-
tuuriministeriölle kohdistama yleis-
avustushakemus tuli bumerangina 
takaisin. Rahoille olisi ollut tarvetta, 
sillä Suomalaisuuden Liitto menetti 
viime vuonna toiminta-avustuksen 
myös eduskunnan aiemmin myöntä-
mistä talousarvioon tehdyistä meno-
lisäyksistä.
 Pääministeri Sanna Marinin (sd.) 
hallitessa julkinen valta suhtautuu 

Suomalaisuuden Liitolle ei euroakaan valtiolta

Somali- ja monikulttuuriyhdistyksille
yli miljoona euroa STEA-rahaa

siis nihkeästi suomalaisen kulttuurin 
tukemiseen. Monikulttuuri- ja soma-
liyhdistystoiminnan osalta tilanne on 
kuitenkin aivan erilainen.

STEA rahoittaa pysyvästi 
somalikerhoja

Sosiaali- ja terveysministeriön avus-
tuskeskus (STEA) on tälle vuodelle 
myöntänyt 609 201 euroa Suomessa 
toimiville somaliyhdistyksille. Avus-
tusten saajien joukossa on vuodesta 
toiseen samoja yhdistyksiä, joiden 
toiminnasta tiedetään joko vähänlai-
sesti tai ei mitään.
 Huomattavien tuensaajien joukossa 
on tänäkin vuonna Suomen somalia-
laisten liitto (Somaliliitto), jolle STEA 
myönsi tälle vuodelle 120 000 euroa 
hankkeeseen, jossa tarkoitus on tu-
kea nuoria opintoihin, työllistymiseen, 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja 
vapaa-ajan viettoon liittyvissä asiois-
sa.
 Suomen Somalia -verkostolle helti-
si STEA-rahaa 118 214 euroa, jotka 

käytetään työttömien nuorten palk-
kaamiseen järjestön yleishyödyllisiin 
työtehtäviin sekä maahanmuuttaja-
taustaisten nuorten vaikuttamis- ja 
osallistumismahdollisuuksien lisää-
miseen Impact Academy -toiminta-
muodon avulla. Hankkeet ovat saman 
tyylisiä kuin edellisenäkin vuonna.
 Somaliyhdistysten lisäksi STEA-ra-
haa heltisi tälle vuodelle useille muille 
maahanmuutto- ja monikulttuuritoi-

mintaan keskittyville yhdistyksille.
Esimerkiksi kotimajoituksen Tuki 
Refugees Welcome Finland ry sai 
STEA:lta 154 000 käytettäväksi 
turvapaikanhakijoiden kotimajoituk-
sen järjestämiseen ja tukemiseen 
suomalaisissa kodeissa. Monikult-
tuurikeskus Gloria taas sai 221 963 
euroa monimuotoisen osallisuuden 
ja kohtaamisten lisäämiseen matalan 
kynnyksen toiminnalla.

Kielipoliittinen linja rasit-
teena

Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja 
Ilmari Rostila arvioi, että Suomalai-
suuden Liiton tukemisen loppuminen 
johtuu pitkälti poliittisista syistä.
 - Näkisin, että poliittinen arvio meis-
tä on tämän hallituksen  piirissä se, 
että me emme ole tuettavien piirissä. 
Yleisesti ottaen kansakunta-ajatuk-
seen ja isänmaalliseen ajatteluun si-
toutunut järjestö ei varmastikaan ole 
mieluinen valtion johdossa oleville 
poliittiselle yhdistelmälle
 Rostila jatkaa, että Suomalaisuu-
den Liittoa saatetaan vastustaa myös 
kielipoliittisen linjan vuoksi: liitto ajaa 
ruotsin kielen pakollisten opintojen 
poistamista korkeakoulu- ja yliopisto-
tutkinnoista sekä perus- ja toisen as-
teen koulutuksesta. Lisäksi Suoma-
laisuuden Liitto katsoo, että julkisten 
tehtävien ja virkojen yleisistä kelpoi-
suusehdoista tulee poistaa vaatimus 
osata ruotsia.
 - Tämän linjan vuoksi päällemme 

on pyritty heittämään varjoa yhteis-
kuntakelpoisuutemme osalta. Olem-
me Suomessa ainoa järjestö, joka 
kyseenalaistaa ruotsin kielen pakolli-
suutta kaikille. Tämä linja lienee rat-
kaiseva lisärasite sille, että meitä ei 
pidetä avustamisen arvoisina, Rostila 
arvioi.

Kansa antoi tukensa

Viime aikoina sosiaalisessa medi-
assa, varsinkin twitterissä, on käyty 
vilkasta keskustelua hallituksen eri 
järjestöille antamista valtionavustuk-
sista. Suomalaisuuden Liiton avus-
tushakemusten saama tyrmäys on 
samalla saanut aikaan laajan jäsen-
ryntäyksen liittoon.
 Hakemustulva alkoi, kun some-
keskustelijoille selvisi, miten puna-
viherhallituksen noustessa valtaan 
Suomalaisuuden Liitto menetti 
valtionavustuksensa kokonaisuu-
dessaan. Rostila on iloinen liittoon 
kohdistuvasta kansalaisten kiinnos-
tuksesta ja tuesta, vaikka rahallinen 
merkitys ei olekaan kovin suuri.
 - Voidaan kuitenkin ajatella, että 
olemme saaneet kansalaisilta valta-
vasti tukea, kun kaltoinkohtelustam-
me on keskusteltu julkisuudessa. 
Pelkästään tänä vuonna saamamme 
julkisuuden johdosta olemme saaneet 
jäsenhakemuksia reilut 250. Se on iso 
määrä siihen nähden, että kokonaisjä-
senmäärämme on noin 1 300.

Kuva: Shutterstock

Perusmeininkiä 
Vaasan 

valtuustoon
Ville Hämäläinen

207

Julkinen hammashuolto 
kuntoon Vaasassa!

261
Terve suu säästää paljon 
yhteiskunnan rahoja.

AKI YLI-KORPELA
Fysioterapeutti, Yrittäjä
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Minulta on kysytty, miksi perussuo-
malaiset puhuvat niin paljon maa-
hanmuutosta. Syitä on monia, mutta 
itseäni vaivaa eniten, että osa veroilla 
maksetuista toiminnasta on nostettu 
arvostelun ulkopuolelle. Maahan-
muuttobisnekseen puuttuva leima-
taan rasistiksi.
 Maahanmuuttobisnes, virkamiehet, 
erilaiset sen ympärillä toimivat jär-
jestöt, tulkkeineen ja valitustehtailun 
palkkioilla uusilla Audeilla ajavine 
lakimiehineen eivät tee työtään il-
maiseksi ja kuten aina verorahojen 
ollessa kyseessä, mukana on taatusti 
omiin taskuihin vetämistä. Eikä näitä 
kuluja maksa joku muu, vaan valtio, 
siis sinä ja minä, ja se tuntuu myös 
Vaasan veroäyrissä. Edesmennyt, 
Vaasan ensimmäinen perussuomalai-
nen valtuutettu, Harri Leppälä, laski jo 
vuonna 2009 maahanmuuton hinnak-
si Vaasalle yli 7 miljoonaa. Puolikkaan 
jäähallin verran. Siis vuodessa. Mikä 
lienee hinta näinä päivinä?
 Kätensä toiseen taskuun työntävät 
demarit ovat hyötyjiä, vaimokulta voi 
poliitikkona ottaa lisää mamuja, joita 
isäntä majoittaa työkseen.
 Nyt kun edessä on yksi huonoim-

Miksi maahanmuuttobisnekseen liittyvä 
keskustelu leimataan rasistiseksi?

mista taloudellisista ajoista, myös 
Perussuomalaisten Vaasan yhdis-
tys on saanut paljon jäseniä, joiden 
ykkösagenda ei ole maahanmuutto, 
vaan talous.
 Vaasaan on rakennettu sadoilla tu-
hansilla pyörätien pätkä keskustasta 
kohti Palosaarta. Valtamediassa on 
ollut juttuja, kuinka Vaasa saa rahaa 
pyörätiehen Gerbystä keskustaan, 
mutta siihen laitetaan rahaa myös 
meidän veroäyristä. Me maksamme 
kohta Mustasaarelle, että sen alueen 
läpi rakennetaan pyörätie kohti entistä 
Vähääkyröä. Kuinka paljon sillä on-
kaan käyttäjiä talvella?
 Kokoomuksen tarjotessa unelma-
höttöä miljoonilla veroeuroilla, niin 
jääratoihin kuin julkisiin vessoihin, 
sopivasti omille bisneksille sopiviin 
paikkoihin, moni heitä kannattanut 
kaupungin virkamies on lomautettu. 
Veroäyrin ja veroluonteisten maksu-
jen noustessa sana kravattiköyhälis-
tö saa uuden merkityksen, kun rahat 
eivät enää riitä muuhun kuin kotona 
istumiseen.
 Siitä huolimatta palvelut huonone-
vat, kaupungin lomautukset tulevat 
muuttumaan irtisanomisiksi, töissä 

jatkavien virkamiesten keksiessä 
hädissään uusia tapoja kerätä vero-
luonteisia maksuja. Ääni kepulle tai 
RKP:lle on ääni nykyiselle hallituksel-
le, tuhon linjalle.
 Tätä kirjoittaessa soittelin aikaa 
hammaslääkärille. Koska tilanne ei 
ole akuutti, tarjottiin aikaa yli puolen 
vuoden päähän. Yksityiselle pääsisi 
nopeammin, mutta tästäkö me mak-
samme veroja?
 Minä en kannata menojen lisäämis-
tä, en veroäyrin enkä veroluonteisten 
maksujen nostoa. Kaikki maailman-
parannuksen tai kaupungin imagon 
kiillottamiseen kuuluvat projektit tulee 
keskeyttää. Ainuttakaan pakolaista ei 
tarvitse ottaa.
 Keskitytään pitämään edes nykyi-
nen palvelutaso, ihmiset kaupungilla 
ja Vaasan omistamissa yhtiöissä töis-
sä, niin ettei veronmaksajien tarvitse 
kaivaa enempää kuvettaan ja jatke-
taan imagonkiillotusprojekteja vasta 
sitten kun niihin on oikeasti varaa.

Ismo Takala
Vaasan Perussuomalaiset ry
kuntavaaliehdokas

Vaasalainen perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Ismo Takala vastustaa kaupungin menojen 
lisäämistä, veroäyrin ja muita veroluonteisten maksujen nostamista. Takalan mielestä Vaasassa 
tulee keskittyä pitämään yllä edes nykyisen kaltainen palvelutaso. - Kuva: Juha Rantala

Kevään kuntavaalit ovat ehkä yhdet 
tärkeimmistä lähihistoriamme vaa-
leista, jossa ratkaistaan maamme 
suunta myös laajemmassa mittakaa-
vassa. Olin mukana rakentamassa 
Vaasan ensimmäistä poliittista jytkyä 
vuoden 2012 kuntavaaleissa ja jo 
silloin oli perussuomalaisten menes-
tys aistittavissa jo etukäteen. Kaikki 
merkit on ilmassa, että nyt tapahtuu 
jotakin vieläkin suurempaa kaupun-
kimme politiikan suunnassa. Nyt ei 
vain aistita, vaan muutos on jo kä-
sinkosketeltavissa. En pidä suurena 
yllätyksenä, että Perussuomalaiset 
olisivat vaalien jälkeen Vaasan suurin 
valtuustoryhmä.
 Kansalla on tullut mitta täyteen. 
Kaikenlainen viherhumppa tuhoaa 
hyvinvointivaltiomme perustan, ja 
ensimmäisinä kärsijöinä ovat jo nyt 
ahdingossa olevat pienituloiset, elä-
keläiset ja syrjäytyneet suomalaiset 
nuorisomme hädästä puhumatta-
kaan.
 Vaasassakin on paljon parannetta-

Viherhumppa tuhoamassa myös 
kaupunkimme hyvinvoinnin

Vaasan Perussuomalaisten 
kuntavaaliehdokas Risto 
Helin haluaa muistuttaa siitä, 
ketkä ovat maamme ja kau-
punkimme hyvinvoinnin aika-
naan rakentaneet. Punavihre-
älle utopialle on aika laittaa 
piste. - Kuva: Juha Rantala

vaa etenkin vanhuspalveluiden tuot-
tamisessa. Olemme jo saaneet tuta 
mihin se pahimmissa tapauksissa 
johtaa. On yksityisten toimijoiden yllä-
pitämiä hoitokoteja, joiden toimintaan 
on jouduttu puuttumaan kovalla kä-
dellä. Tapauksissa on ollut kysymys 
henkilöstövajeesta sekä lääkkeiden 
antamisen laiminlyönneistä. Nuorista 
on ollut julkisuudessa esillä paljon 
ikäviä asioita. Kyllä kaupungin tehtä-
viin kuuluu valvoa, että palvelut, joista 
maksetaan huomattavia summia, 
ovat ajan tasalla ja että ne palvelut 
ovat laadukkaita. Onko sellainen val-
vontaisku mistään kotoisin tai luo-
tettava, josta ilmoitetaan etukäteen? 
Silloinhan tarkastukseen osataan va-
rautua ja pahimmassa tapauksessa 
onnistutaan peittelemään kaikki todel-
liset epäkohdat.
 Koulujen kohdalla pitää yhteiskun-
tamme olla valppaina. Nyt jo sekoi-
tetaan nuorten mielet ja ymmärrys 
kaikenlaisilla punavihreillä utopioilla.
 Nyt meidän on viimeistään mahdol-

lisuus laittaa tällaisille utopioille kun-
tavaaleissa stoppi. Muutoksen pitää 
alkaa kevään vaaleista. Myöhemmin 
se tulee olemaan entistä vaikeampaa.
Yhteiskuntamme ei saa kehittyä kohti 
hupimaailmaa. On syytä muistaa, ket-
kä ja millaiset ihmiset ovat rakenta-
neet ja luoneet isänmaamme. 
Sitä eivät ole tehneet seksuaalivä-
hemmistöt ja kaduillamme kirmaavat 
pride-hörhöt.

Risto Helin
Vaasan Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokas
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Valtuuston tehtävänä on päättää kun-
talaistensa kaikkein lähimmistä asi-
oista. Niistä arkipäivän toiminnoista, 
joilla kaupunki liikkuu eteenpäin. Jotta 
näin tapahtuu, tulee meidän taata jo-
kaisen veronmaksajan mahdollisuus 
liikkua eteenpäin. 
 Lääkinnällisen kuntoutuksen apu-
välineet tulisi olla jokaisen sellaista 
tarvitsevan oikeus. Tätä apua tarvi-
taan monissa erilaisissa tilanteissa, 
esimerkiksi sairastaessa reumaa, 
synnynnäisten fyysisten rajoitteiden 
tuomien vaivojen ennaltaehkäisyssä 
ja hoidossa.  
 Vuonna 2018 Vaasan kaupunki 
siirsi apuvälinetoimintansa Vaasan 
sairaanhoitopiirille. Tässä yhteydessä 
myös tarkastettiin ehtoja, millä perus-
tein apuvälineitä myönnetään. Tällä 
hetkellä meillä on vaasalaisia, jotka 
ovat elämänsä saaneet apuvälineisiin 
maksusitoumuksen, mutta nyt niitä ei 
enää saa. Miksi nyt ei ole varaa apu-
välineisiin, kun aina ennen on ollut? 
Mihin ne rahat menevät?  
 Muutoksesta apuvälineiden myön-
tämisessä on ollut se hyvä, että sään-
nöt ovat nyt samat koko sairaanhoito-

Kenelle  
apuvälineitä? 

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Päivi Karppi on sitä mieltä, että lääkinnällisen kun-
toutuksen apuvälineet tulisi olla jokaisen sellaista tarvitsevan oikeus.

piirin alueella ja myöntämisperusteet 
perustuvat sosiaali- ja terveysminis-
teriön tekemiin suosituksiin. Jatkossa 
tuleva hyvinvointikuntayhtymämme 
tulee huolehtimaan myös lääkinnälli-
sistä apuvälineistä. Silti pohdin, mik-
si toimivaksi todettuja kriteereitä on 
pitänyt kiristää. Mihin meidän sote-
rahat valuvat? Tiedät varmaan, mutta 
niitä asioita ei saa sanoa ääneen.  
 Kun on syntynyt vajavaisen kropan 
kanssa, on tätä vajausta mahdolli-
suus kompensoida apuvälineillä. Näin 
ennaltaehkäistään vamman tuomia 
vaivoja. Jos apuvälinettä ei käytä, voi 
se herkästi johtaa kipuihin, joka taas 
madaltaa sekä fyysistä että psyykkis-
tä hyvinvointia. Kun ihmisellä on ta-
loudellinen tilanne muutenkin tiukka, 
eikä apuvälineitä enää saa, johtaa se 
herkästi siihen, että hän omassa talo-
udessaan karsii juuri tästä. Mennään 
sitten ilman apuvälinettä. Ajan kanssa 
hän hakeutuu vaivojen kanssa lääkä-
riin ja lopputulema on se, että vam-
mansa kanssa elävä tuo enemmän 
kustannuksia yhteiskunnalle vaivojen-
sa kanssa kuin mitä niitä olisi tullut, 
jos hänelle olisi suotu mahdollisuus 

tarvittavaan apuvälineeseen.  
 Tällaisissa uudistuksissa mietitään 
vain sitä, miten paljon kustannuksia 
myönnetyistä apuvälineistä tulee juuri 
nyt. Isossa mittakaavassa yhden ih-
misen apuvälinekustannus on pieni. 
Se voi olla esimerkiksi 300 euroa. 
Tämä summa voi silti olla monelle 
yksittäiselle ihmiselle liian iso, joten 
apuväline jää hankkimatta. Taas vai-
vojen ilmaannuttua 300 euroa ei tule 
riittämään mihinkään. Lääkäri-, rönt-
gen, fysioterapiakäynnit jne. maksa-
vat moninkertaisesti yhteiskunnalle, 
jotka olisi voitu estää apuvälineen 
myöntämiselle ennaltaehkäisevänä 
palveluna. Ja ennen kaikkea, meidän 
tulee huolehtia ihmisten hyvinvoinnis-
ta ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet 
ovat tässä keskiössä.  

Päivi Karppi
kaupunginvaltuutettu (ps.) 
varakansanedustaja
kuntavaaliehdokas 

Hyvinvointiyhteiskunnassa kaikilla 
pitäisi olla samat mahdollisuudet hen-
kiseen hyvinvointiin. Mielenterveys on 
olennainen osa terveyttä.
 Mutta mitä tapahtuu, jos nuorilla on 
liian suuret elämän paineet. Lisääntyy 
ylitsepääsemättömiksi oma pärjäämi-
nen ja toisten mielipiteet vaivaavat. 
Esimerkiksi koulukiusaaminen voi jät-
tää niin suuret tuskat, että ne kantaa 
negatiivisesti vielä jopa pitkälle aikui-
sikään saakka. Itsetunto horjuu, nuori 
eristäytyy ja kaverit kaikkoavat lei-
maantumisen pelossa. Sairastuminen 
astuu elämään. Ennen kuin tilanteesta 
noustaan, vaatii se paljon nuorelta 
itseltään ja hoidolta. Välttämättä kos-

Nuoret ja 
mielenterveyden 
hyvinvointi

kaan tilanne ei palaa enää ennalleen. 
Työelämä jää kokematta ja työhön ei 
enää pysty. Tiputaan yhteiskunnasta.
 Tarpeeksi ajoissa pitäisi asioihin 
puuttua: tukea sekä auttaa että nuori 
pärjäisi. Sairastuminen on myös iso 
menoerä yhteiskunnalle.  Mielenter-
veydenhäiriöt maksavat Suomelle 
joka vuosi yli 11 miljardia. Mutta mie-
lenterveyden edistämiseen investoitu 
euro maksaa itsensä takaisin viisin-
kertaisesti.
  Viime vuonna mielenterveyden syyt 
nousivat ensimmäistä kertaa työky-
vyttömyyseläkkeelle siirtymisen ylei-
simmäksi syyksi.
Hoitoon pitäisi olla mahdollisuudet 

päästä matalalla kynnyksellä ja ajois-
sa. Eikä hoidon pitäisi leimata nuorta 
ja aiheuttaa lisäongelmia sen vuoksi. 
Tukekaamme siis toisiamme elämän 
myrskyissäkin. Huomioidaan nuoret 
ajoissa niin säästetään myös yhteis-
kunnan varoja.
 Toivon kaikille nuorille hyvät läh-
tökohdat tasapainoiseen elämään ja 
olemaan mukaan osana yhteiskuntaa 
- terveinä.
 Tehdään yhdessä parempi huomi-
nen.

Maarit-Catherine Roine
Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokas Vaasassa

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Maarit-Catherine Roine on huolissaan nuorten mielen-
terveyden ongelmista. Roineen mielestä hoitoon pitäisi päästä ajoissa ja matalalla kynnyksellä. 
Jokainen mielenterveyden edistämiseen investoitu euro maksaa itsensä takaisin viisinkertaisesti. 
- Kuva:  Juha Rantala
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Politiikka on tavallaan ajatusten tais-
telua, jota käydään hyvässä tapauk-
sessa pääasiassa sanojen kautta. 
Ja tässä tärkeässä roolissa näyttää 
olevan sanojen merkityksen muok-
kaaminen, tai ainakin yritys siihen. 
Tämän ovat varmasti monet perus-
suomalaiset huomanneet rasisti -sa-
nan sisällön notkeudesta. Kaukana 
on ne ajat kun rasisti tarkoitti ulkoi-
sen seikan takia syrjintää, nykyään 
sillä sivalletaan varsinkin niitä jotka 
vastustavat haitallista maahanmuut-
toa. Ja yleensä vieläpä niiden taholta 
jotka vahtivat ihmisten sukupuolta ja 
ihonväriä yritysten johdossa, mai-
noksissa, leffoissa tai demokraatti-
sissa elimissä, mutta tilanteen ironia 
jää heiltä luultavasti huomaamatta.
 Vastaavaa Orwellin dystopian mat-
kimista näkee kaikkialla missä suo-
malaisvastaiset puolueet tuottavat 
tekstiä. Kun A-studiossa kysyttiin 
poliitikoilta, mistä he leikkaisivat, 
kertoi vasemmiston edustaja pois-
tavansa listaamattomien yritysten 
osinkoverotuen. Siis suomeksi nos-
taisi veroja vielä lisää.

Sota on rauhaa,
vapaus on 
orjuutta

Vaasalainen kaupunginvaltuutettu Lauri Karppi toteaa, että äänestämällä kuntavaaleissa 
perussuomalaisia saadaan johtaville paikoille ihmisiä, jotka eivät puhu päinvastaista kuin 
tarkoittavat.

 Kun perussuomalaisten nuori-
sojärjestö kysyi opiskelijoilta koke-
muksia opettajien asiattomista po-
liittisesti värittyneestä kiusaamisesta 
ja kommenteista, demarit, vihreät 
ja OAJ syyttävät perussuomalaisia 
instituutioiden luottamuksen mur-
tamisesta ja opettajien kimppuun 
hyökkäämisestä.
 Kun hallitus lähettää miljardeja 
EU:lle, kahlitessaan meidät velkavan-
keuteen ja siirtävät päätösvaltaa pois 
Suomesta, kuvaa hallitus omassa 
esityksessään että ”EU -tukirahat 
kasvattavat solidaarisuutta EU:n pii-
rissä”.
 Viimeisintä eurokriisipakettia yrite-
tään kuvata hyväksi asiaksi hehkut-
tamalla, että se vähä raha mitä saa-
daan takaisin voidaan sitten käyttää 
jotenkin tosi hienosti, esimerkiksi 
ilmastoa suojelevilla tavoilla. Ei sitten 
käynyt mielessä, että ei oltaisi osal-
listuttu koko keksintöön ollenkaan, 
ja olisi kulutettu se koko rahamäärä 
jollain erityisen hyvällä tavalla? Miksi 
vasta EU:sta takaisinpäin tuleva raha 
on niin erinomaista?

 Sitten koronan hoitoon. Hallituksel-
la on ollut nyt yli vuosi aikaa saada 
rajoille pakollista testausta ja karan-
teenia maahan saapuville. Kiinnos-
tusta ei ole ollut. Kun tästä kysytään, 
he piiloutuvat sen taakse, että edus-
kunnalla ei ollut tahtoa. Mutta halli-
tuksella on enemmistö eduskunnas-
sa. Hallitus voisi halutessaan vaikka 
heti järjestää tämän. Suomalaisille 
kyllä keksitään eristystä ja kieltoja ja 
ravintolat kiinni.
 Kun maan asioita korkeimmalla 
tasollakin hoidetaan näin olematto-
masti, niin kannattaa ihan jokaisen 
tavallisen ihmisen tulla mukaan 
toimintaan. Ei voi olla suorituspai-
neita, koska ei tätä asiaa ainakaan 
huonommin voi hoitaa kun miten 
tällä hetkellä se tehdään. Äänestä 
perussuomalaista, liity puolueen ja 
paikallisosaston jäseneksi ja tule eh-
dokkaaksi itsekin. Laitetaan johtaville 
paikoille ihmisiä, jotka eivät puhu 
päinvastaista kuin tarkoittavat.

Lauri Karppi (ps.)
kaupunginvaltuutettu

Aikoinaan keskustalainen pääministe-
rimme pohti ruotsin kielen ylioppilas-
kokeiden pakollisuuden palauttamista 
monen vuoden vapaavalinnaisuuden 
jälkeen ja  oli samalla huolissaan vir-
kamiesruotsinkielen tason heikenty-
misestä. Virkamiesruotsin tasosta on 
heitelty epäilyjä tasaisin väliajoin - eri-
tyisesti RKP - mutta vaadittavan vir-
kamiesruotsin taso ei ole muuttunut.
 Nykymaailmassa olisi tärkeämpää 
miettiä vanhan aikansa eläneen järjes-
telmän uudistamista ja varmistamista 
Suomessa opinnoistaan valmistuvien 
kansainvälisestä selviämisestä ns. 
maailman kielillä. Meiltä suomalaisilta 
pitää löytyä vahvaa osaamista mo-
nissa eri kielissä menestyäksemme 
maailman turuilla ja toreilla.
 Totta on, että kielitaito on rikkaus, 
mutta näinä tiukkoina taloudellisina 
aikoina resurssien tuhraaminen pa-
kolliseen ruotsin kieleen ei ole kenen-
kään etu. Suomessa on ruotsinkielisiä 
vain noin 5 prosenttia kansalaisista, 
mutta monissa kunnissa äidinkiele-
nään muuta kuin suomea tai ruotsia 
puhuvia on prosentuaalisesti jo paljon 
enemmän. Esimerkiksi Vantaalla vä-
estöstä (2019) vain 2,4 prosenttia on 
ruotsinkielisiä, mutta vieraskielisiä on 
jo noin 20,2 prosenttia.
 Kukaanhan ei muuten puhu ruotsin 
kielen opiskelun kokonaan poistami-
sesta, vaan sen valinnaiseksi tekemi-
sestä.
 Todettakoon vielä, että Ahvenan-
maan kouluissa ei ole vuodesta 2008 
ollut pakkosuomea. Ahvenanmaalla 
ylioppilaaksi valmistuneet voivat näin 
ollen saada anomuksesta vapautuk-

Samma på svenska

sen Åbo Akademin säädösten mu-
kaisesta pakkosuomesta. Ja vaikka 
Suomen valtio on perustuslaillisesti 
kaksikielinen, niin perustuslaissa ei 
sanota mitään siitä, että jokaisen suo-
malaisen täytyisi opiskella ruotsia.

Tässä lainaus vielä Suomalaisuu-
den Liiton kannanotosta vuodelta 
2017: ”Suomalaisuuden Liitto toteaa, 
että silloisen pääministerin tekemällä 
keskustelunavauksella ei varmasti ole 
lähitulevaisuudessa hallitusohjelman 

vastaisena menestymisen mahdol-
lisuuksia. Suomalaisuuden Liiton 
mukaan koulutuksen kielivalintojen 
valinnaisuus on edistyksellistä. Liitto 
näkee itsestään selvänä, että pakol-
lisuus on huono motivaattori myös 
ruotsin kielen taidolle - niin ylioppi-
laskirjoituksissa kuin laajemminkin 
koulutuksessa.”

Kirsi Kauppi
Vaasan Perussuomalaiset ry:n jäsen
kuntavaaliehdokas

Vaasalainen kuntavaaliehdokas Kirsi Kauppi korostaa, ettei 
kukaan puhu ruotsin kielen opiskelun kokonaan poistamisesta, 
vaan sen valinnaiseksi tekemisestä.
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PAINOPISTEALUEET:
Lapset ja nuoret
• resursseja mielenterveys- ja päihdepalveluihin
• sivistys- ja sosiaalisektoreitten yhteistyö lasten ja perheitten tukemisessa

Lapsissa ja nuorisossa on meidän tulevaisuus. Lapset ja nuoret tarvitsevat ter-
vettä ja turvallista kasvuympäristöä sekä heistä välittäviä aikuisia, jotta he voi-
vat kasvaa terveen itsetunnon omaaviksi aikuiseksi. Lapsi ja nuori tarvitsevat 
niin kouluissa kuin kotona aikuista, jota voi uskoa ja joka on hänelle turvana.
 Pahoinvoivia ja apua tarvitsevia lapsia ja nuoria on meillä yhä enenevin mää-
rin. He tarvitsevat apua niin koulussa, kotona, kuin vapaa-ajallakin. Siksi tar-
vitaan eri tahojen yhteistyötä. Erityisesti tulee huolehtia varhaisesta avunsaan-
nista, on kyse sitten mielenterveydestä, päihteistä tai yleisestä jaksamisesta. 
Tällä tavalla voidaan välttää vakavampia ja yhteiskunnan sekä perheen kannalta 
raskaampia toimenpiteitä. Sivistys- ja sosiaalitoimen yhteistyötä lisäämällä pal-
veluverkko saataisiin yhtenäisemmäksi, muuten samaa työtä tehdään useaan 
kertaan.
 Terveitä ja liikunallisia elämäntapoja tulee suosia. Kerhot ja harrastukset 
avaavat lapselle ja nuorelle mahdollisuuden unohtaa arjen huolet hetkeksi.

Monikielisyyttä käytännössä
• aitoa ja avointa kaksikielisyyttä

Myönnetään rehellisesti, että ruotsinkielisiä palveluja koskevat päätökset nosta-
vat esiin ruotsinkielisen ja suomenkielisen väestön välisen jännitteen. Kaupunki 
edesauttaa tällaisen jännitteen syntymistä pitämällä nämä kaksi ryhmää erillään 
perusopetuksessa järjestäen kuitenkin samaan aikaan kielikylpyopetusta. Vaa-
san olisi hyödyllistä pyrkiä luomaan kaksikielisiä kampuksia, joissa kannustet-
taisiin eri kieliryhmien väliseen kanssakäyntiin mm. välitunneilla.

Iäkkäille arvokas vanhuus
• ketään ei jätetä yksin ja ilman apua

Jokainen on arvokas ja ansaitsee tulla kuulluksi ja asiallisesti kohdelluksi. Halu-
amme, että palvelutalot olisivat hyvä paikka sekä asua että tehdä työtä. Kaikille 
omaisiaan hoitaville kuuluu tuki ja arvostus, on hoidettava iäkäs tai muuten 
avun tarpeessa.

Vaasa on vaasalaisia varten

Maahanmuuttobisnes ei hyödytä 
vaasalaisia
• ei extrapalveluja verorahoilla

Maahanmuuttajien myötä Vaasassa on useita erillisiä maahanmuutta-
jille suunnattuja palveluita kuten tulkkikeskus, kotoutumiskoulutus ja 
Welcome Office. Tällaisille julkisrahoitteisten palveluitten vaarana on, 
että ne alkavat työllistää itse itseään jossakin muodossa. Siksi niitä on 
uskallettava karsia, kun välitön palveluntarve poistuu. Vastustamme 
myös kiintiöpakolaisten vuosittaista vastaanottoa.

Perussuomalaisten arvot ovat  
suomalaisten arvoja
• rehellisyys, ahkeruus ja luotettavuus ovat osa suomalaisuutta

Aiemmat sukupolvet ovat jättäneet meillä arvokkaan perinnön. Nyt 
monia perinteitämme kyseenalaistetaan siksi, että ne saattavat loukata 
jotakuta. Perussuomalaiset haluavat säilyttää Suomen kristillisen arvo-
pohjan. Ei tarvitse olla uskovainen jotta voidaan myöntää kristillisten 
vapauden arvojen olevan eduksi koko yhteiskunnallemme. Myös maa-
hanmuuttajilta on lupa odottaa kunnoitusta suomalaisia arvoja kohtaan.

Sote-uudistus ja kuntien välinen 
yhteistyö
• lähipalvelut on pyrittävä säilyttämään – suuri ei ole aina tehokas

Vaasalaisten palveluja tuottavat myös kuntayhtymät kuten Pohjanmaan 
hyvinvointialue (Vaasan sairaanhoitopiiri) ja Söfuk (Ruotsinkielinen kou-
lutus- ja kulttuurikuntayhtymä Pohjanmaalla). Näitten tuottamista palve-
luista Vaasa on suurin maksaja.
 Näitten yhtymien päätöksenteossa valtaa käyttää RKP. Vaasan on ve-
dettävä tiukempaa linjaa suhteessa muihin kuntiin, jotta Vaasa ei maksa 
ylisuurta osuutta ruotsinkielisten palveluista. Monia palveluita voitaisiin 
tuottaa yhden monikielisen organisaation alla kuten teatteri ja monet 
koulutukset.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut eivät 
ole kaupungin ydintehtäviä
• yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamat palvelut ovat tehok-
kaita

Vaasan kaupungin menneistä ja kaavailluista investoinneista liian suuri 
osa kohdistuu kulttuuri- ja liikuntasektorille. Jalkapallostadion, jäähalli ja 

Wasa Station ovat hyviä olla olemassa, mutta yksityisen sektorin toteutta-
mana vastaavat palvelut tulisivat edullisemmiksi kaupungille ja sitä kautta 
veronmaksajille. Samoin perhehoito olisi kaupungin palvelua edullisempi 
ja pitkällä tähtäimellä parempi vaihtoehto.
 Nykytilanteessa esimerkiksi suuri määrä kaupunkilaisia on vapaaeh-
toisvoimin jaetun ylijäämäruoan varassa. Vaasan Latu on saanut Pilvi-
lammen ulkoilualueen hienoon kuntoon talkoovoimin. Vastaavalla tavalla 
voi toimia monen harrastuksen ja palvelun kohdalla.

Piiloverotus ei ole hyvä tapa kattaa 
kaupungin kuluja
• kaupungin omistamien yhtiöiden tulee toimia kaupunkilaisten par-
haaksi

Vaasan sähkö, Vaasan Vesi ja Pikipruukki pitävät hintoja korkeana, jotta 
kaupunki saisi enemmän tuloja. Tuon lisätulon maksavat veronmaksajat 
arvonlisäveroineen. Tämä ei ole kaupunkilaisten edun mukaista.
 Monet Pikipruukin vuokra-asunnoissa asuvat kaupunkilaiset ovat koke-
neet olleensa vailla perusoikeuksia joutuessaan kiistatilanteisiin Pikipruu-
kin kanssa.

Elinkeino ja työllisyys
• yrittäjille ja yrittäjiksi haluaville on annettava tukea

Mitä pienempi yritys, sitä tehokkaampaa toimintaa. Siksi erityisesti pien-
yrittäjiä tulee kannustaa esim. tekemällä kilpailutukset paikallisia pienyrit-
täjiä suosiviksi. Isojen tekniikan alan työnantajien investointihalut ovat 
aina hyviä uutisia, mutta niiden varaan ei pidä rakentaa kaikkea. Yritysten 
asettuminen Vaasaan on tehtävä houkuttelevaksi.

VAASAN PERUSSUOMALAISTEN KUNTAVAALIOHJELMA



Kuntavaaliehdokkaat Vaasa

Aarne Sakari 
Kolehmainen
Nuorisopsykiatri Oikeuspsykiatri, 
Psykiatrian erikoislääkäri

Matti 
Anttonen
DI, Toiminnanjohtaja

Ilmo
Eerola
Yrittäjä

Kari 
Forsbacka
Työnjohtaja, Eläkeläinen

Pirita 
Hakomäki
Lapsi- ja perhetyöntekijä

Jukka 
Hauta-aho 
Muovityöntekijä

Emma 
Heikkinen
Lähihoitajaopiskelija

198

Risto 
Helin
Yrittäjä

Marko 
Hokkanen
Ylipäivystäjä, Hätäkeskus

Alf 
Holm
Eläkeläinen

Ville 
Hämäläinen
Yrittäjä

Sede 
Jussila
Eläkeläinen

Juhani 
Järvinen
Asentaja

Virpi 
Kangas
Yrittäjä, Eläkeläinen

Marko 
Karhunen
Energia- ja informaatiotekniikan DI-opiskelija, 
Logistiikkainsinööri

Lauri 
Karppi
Sähkötekniikan DI, Kaupunginvaltuutettu

Päivi 
Karppi
Kätilö, Varakansanedustaja

Kirsi 
Kauppi
Opintosihteeri, Vaasan PS:n hallituksen jäsen

Asko 
Kontteli
Metallimies, 
Työsuojeluvaltuutettu

Tero 
Koski
Opettaja, 
ympäristötekniikan insinööri

Jaakko 
Kotola
Isännöitsijä

György 
Kádár 
Filosofian tohtori, 
musiikinopettaja

György 
Kádár 
Filosofian tohtori, 
musiikinopettaja

Kimmo 
Köykkä
Ravintolapäällikkö

Kimmo 
Köykkä
Ravintolapäällikkö

Marko 
Lahti
Tekninen asiantuntija, Myyjä

199 200 201 202 203

204 205 206 207 208 209

210 211 212 213 214 215

216 217 218 219 220 221



Kommunalvalskandidater i Vasa

Heidi 
Laine
Äiti

Krister 
Lundell
Talotekniikan asiantuntija

Klaus 
Laurila
Linja-autonkuljettaja

Kari 
Laine
Haastemiesten esimies

Kristian 
Manner 
Rakennustekninen asiant., 
Projektipäällikkö

Timo 
Mantere
Yliopiston lehtori, Dosentti

Jan Mestari
Maanrakennusalan opiskelija
Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja

Eino 
Mielonen
Sähköinsinööri

Raimo 
Mäenpää
Yrittäjä

Niina 
Mäkinen
Laitoshuoltaja

Jukka 
Mäkynen
Kansanedustaja

Rauno 
Niemi
Hitsaaja

Anne 
Nivukoski
Hätäkeskuspäivystäjä, tradenomi YAMK

Mauri 
Ollila
Yrittäjä, Eläkeläinen

Mikko 
Pakka
Yrittäjä

Ossi 
Paulasaari
Asentaja, Eläkeläinen

Jussi 
Peltonen
Kokki, työtön

Juha 
Rantala
Toimittaja

Anne 
Rintamäki
Poliisi, yrittäjä

Risto 
Rintamäki
YO-merkonomi, eläkeläinen

Maarit-
Catherine Roine
Lähihoitaja, seurakunnan alueneuvoston jäsen

Kari 
Saarela
Sähköasentaja

Pasi 
Saarela
Charter-kuljettaja, autonasentaja

Harry 
Santala
Koneistaja

222 223 224 225 226 227

228 229 230 231 232 233

234 235 236 237 238 239

240 241 242 243 244 245



Kuntavaaliehdokkaat Vaasa

Kai 
Seilonen
Kiinteistönhoitaja

Rami 
Seulanto
Datanomi

Jesse 
Sipiläinen
Lähihoitaja, AMK -opiskelija

Matti 
Sorvari
IT-asiantuntija, Lähihoitaja

Tero 
Sulkakoski
Maintenance specialist

Tony 
Staaf
Kuljettaja

Teemu 
Syrjäläinen
Opiskelija

Ismo 
Takala
Koneistaja

Eero 
Tuhkanen
Liikuntakasvatuksen kandidaatti, Eläkeläinen

Jani 
Tuomala
Sähköinsinööri, Huoltoinsinööri

Jani 
Tuomala
Sähköinsinööri, Huoltoinsinööri

Raimo 
Turpeinen
Muusikko, Laitoshuoltaja

Perttu 
Turpela
Myyjä

Hannu 
Turunen
Pastori

Matti 
Vahtera
Insinööri, Kaupunginvaltuutettu

Timo 
Välimäki
Komisario, Valtiotieteen Maisteri

Aki 
Yli-Korpela
Fysioterapeutti, Yrittäjä

Janne 
Yli-Kuivila
Kokki

Mikael Ö
Huoltoteknikko

Äänestä Suomi takaisin.
Kuntavaalit

2021
Äänestyspäivä 13.6.

V A A S A N  P E R U S S U O M A L A I S E T
V A S A S  S A N N F I N L Ä N D A R N A

246 247 248 249 250 251

252 253 254 255 256 257

258 259 260 261 262 263
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Noita Matteuksen evankeliumin (5:6) 
sanoja siteerasi Aleksei Navalnyi oi-
keuden istunnon loppusanoissaan 
19. helmikuuta. Hänet tuomittiin jäl-
leen kerran tekaistuilla syytteillä hä-
nen paljastettuaan Venäjän hallinnon 
väärinkäytöksiä. Tuossa siteerauk-
sessa ne ovat vapaasti käännettynä 
venäjänkielisestä Raamatusta.
 Navalnyi sanoi puheenvuorossaan 
uskovansa Jumalaan ja että hänen 
uskonsa auttaa häntä paljon hänen 
korruptionvastaisessa työssään. Hän 
kertoo kaiken olevan helpompaa joh-
tuen kirjasta, jossa on ”enemmän tai 
vähemmän suoraan kirjoitettu, miten 
tulee toimia kussakin tilanteessa”, vii-
taten selvästi Raamattuun.
 Venäjällä on noussut kansanliike, 
joka nyt näkyy Navalnyin kannatuk-
sena. Mutta mistä tuossa liikkeessä 
on kyse pohjimmiltaan? Navalnyin 
omien sanojen mukaan Venäjä on 
rikas maa luonnonvaroiltaan, mutta 
kansa on jäänyt köyhäksi. Neuvos-
toliiton perustus - Jumalan kieltävä 
ateismi - romahti, mutta mitään ei ole 
annettu tilalle riittävissä määrin. Niin-
pä itsekäs oman edun tavoittelu pitää 
valtaa. Seurauksena keneenkään ei 
ole voinut luottaa ja niinpä kansa elää 
köyhyydessä.

Vaasa ja Suomi väärällä 
tiellä

”Tosiasioiden tunnustaminen on kai-
ken viisauden alku”, opetti presidentti 
Paasikivi. Vaasassa ja Suomessa to-

Viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen

Siunattuja ovat ne, joilla on totuuden 
nälkä ja jano, sillä heidät ravitaan

tuuden ääneen sanomista pelätään, 
koska siitä voi joutua syytteeseen. 
Onko kyse Raamatun siteeraamises-
ta, maahanmuuton epäkohdista, hal-
linnon väärinkäytöksistä, sillä ei ole 
väliä. Viisautta olisi tunnustaa tosiasi-
at. Olemme vaarallisella tiellä.
 Itse olen pyrkinyt tuomaan esiin to-
siasioita liittyen mm. pari vuotta sitten 
puretun Vanhan Vaasan koulun sisäil-
maongelmiin, Variskan parkkipaik-
kojen vähyyteen ja Vamian hallinnon 
toimintaan esimerkiksi ohjelmistorat-
kaisuihin liittyen.
 Näistä kolmesta mainitusta ongel-
masta tuo ensimmäinen on selvästi 
poistunut, toinen on ilmeinen ja pa-
hentunut. Näistä kolmas on huonosti 
tunnettu, mistä syystä kerron siitä 
vähän lisää.

Vamian ohjelmistohan-
kinnat

Elokuun lopussa 2019 koulutuslau-
takunnan budjettikokoukseen valmis-
tautuessa huomasin Vamian kohdal-
la epäselvyyksiä. Juuri edellisessä 
kokouksessa olimme myöntäneet 
oppisopimustoimen rahastosta lisää 
rahaa oppisopimustoimintaan. Tuos-
sa kokouksessa oli tuotu suullisesti 
esiin, että noilla rahoilla palkataan 
yksi henkilö lisää kehittämään oppi-
sopimustoimintaa sekä ehkä hanki-
taan ohjelmisto. Niinpä lähetin ennen 
kokousta seuraavanlaista sähköpos-
tia kokouksen osanottajille.

§ 50 Vamian talous ja 
investoinnit

Edellisessä kokouksessa päätimme 
myöntää lisärahoitusta oppisopimus-
toimintaan, hankintalistalla oli mm. 
ohjelmisto. Nyt on vähennetty yksi 
oppisopimusasiantuntija. Rahallises-
ti tähän on panostettu hurjasti lisää, 
mutta muuten ensi vuoden suunnitel-
mia lukiessa näyttää kuin oppisopi-
mustoimintaa ei olisi lainkaan. Kuka 
tällä hetkellä Vamiassa vastaa tuosta 
Vamian henkilöstön koulutuksesta, 
josta puhuttiin toukokuun kokouk-
sessa? Mihin myönnetyt varat tullaan 
käyttämään?  Haluan kunnon selvi-
tyksen asiasta, muuten en tule hyväk-
symään talousarvioesitystä.
 Toinen asia on nämä ohjelmistot. 
Tietojärjestelmiä on joka lähtöön, 
kuinka paljon ne keskustelevat kes-
kenään ja oikeasti helpottavat työn-
tekoa? Tässä jos missä olisi sääs-
tökohde. Näistä ohjelmistoista olisi 
hyvä saada vaikka laskennallinen ko-
konaisvuosikustannus. Olen kuullut 
paljon haukkuja toimimattomista 
tietojärjestelmistä; koulutusta kehitet-
täessä toimivat ja tarkoituksenmukai-
set tietojärjestelmät ovat ensisijaisen 
tärkeitä.
 Tuolloin sain selvää henkilökohtais-
ta palautetta asian tiimoilta. Puheen-
johtaja kielsi vastaavanlaisten sähkö-
postien lähettämisen vastaisuudessa 
ja muutama muu meuhkasi siitä, että 
aina kyselen Vamian asioista. Lopulta 
minun oli jätettävä eriävä mielipide 

Vamian taloutta koskevaan kohtaan.

Onko vielä toivoa?

Navalnyi istuu nyt vankilassa ja odot-
taa tuomionsa päättymistä. Mutta 
toisaalta hän on tehnyt tehtävänsä ja 
aika on hänen puolellaan.
 Sen sijaan Venäjän valtaapitävien 
kissanpäivät ovat vähissä. Samalla 
tavoin kuin vielä 1985 kommunistinen 
puolue rakennutti hienoja lukaaleja it-
selleen, niin nytkin alkavat viimeiset 
hetket olla käsillä. Kohta totuuden 
peittelijät pelkäävät tulevansa tuomi-
tuksi.
Samalla tavoin Suomessa ja Vaasas-
sa meidän ei tule politikoida ja miet-
tiä, miltä asiat näyttävät. Viisauden 
alku on tosiasioiden tunnustaminen. 
Haasteita on joka lähtöön, mutta tu-
levaisuuden kannalta tärkein on mei-
dän nuoriso. Pahoinvoivia nuoria ei 
auta toimistossa maski päällä istuva 
ammattilainen. Kuka tahansa lapsia ja 
nuoria arjessa kohtaava voi olla avuk-
si ja puuttua ongelmiin.
Ongelmat on uskallettava tunnus-
taa avoimesti ja ääneen. Niistä pitää 
puhua yhdessä ja kaikkien kesken. 
Emme enää voi jättää kaikkea vas-
tuuta virkamiehille. Nyt on toiminnan 
aika. Suurin virhe olisi pelätä ja olla 
tekemättä mitään. Ja totuuden etsijä 
tulee kylläiseksi. 

Matti Anttonen
Vaasan Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokas

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Matti Anttosen mielestä 
Vaasassa ja Suomessa totuuden ääneen sanomista pelätään. 
Siitä voi joutua vaikeuksiin. Viisautta olisi sen sijaan edes tun-
nustaa tosiasiat. - Kuva: Juha Rantala

Suomi on ollut perinteisesti kristitty 
maa. Olkoonkin, että aikoinaan myös 
kristityt ovat osallistunut julmuuksiin, 
niin nykypäivänä kristinusko on pro-
filoitunut ystävällisyyden, yhteisölli-
syyden ja toisia ymmärtävänä sekä 
auttavana uskontona.
 Oli sitten uskova tai ateisti, niin 
elämän perustana tämä uskonto on 
hyvä. Naispappeus ja homoavioliitot 
jakavat mielipiteitä, mutta silti perin-
teinen kymmenen käskyä on parempi 

Miten suhtautua 
uskontoihin?

lähestymistapa asioihin kuin esimer-
kiksi islam. Maailmassa käytännössä 
kaikki uskonnot paitsi islam ovat hy-
viä elämän suuntaviivojen näyttäjiä ja 
rauhaan pyrkiviä. Islamin ongelmia 
ovat radikaalit kuolemantuomiot vä-
häpätöisistä asioista, naisten ja lasten 
kohtelu sekä se, että islam on samalla 
myös laki, joka menee ääriajattelussa 
kansallisten lakien yli.
 Suomessa pyritään kannustamaan 
kirkosta eroamisiin, vähentämään 

kristinuskon opetusta kouluissa, 
tuomaan islamin opetusta ja jotkut 
yrittävät jopa tehdä moraalisesti hy-
väksyttäväksi lapsiavioliitot. Mieles-
täni Suomen pitäisi pyrkiä nyt kaikin 
keinoin tukemaan kristinuskoa, liittyä 
kirkkoon, vaikka vain kannatusmieles-
sä ja yrittää palauttaa koti, uskonto, 
isänmaa sellaiseksi kuin se vielä oli-
vat parikymmentä vuotta sitten.  Kaik-
ki tietysti saavat valita uskontonsa 
tai olla ilman, mutta jos emme halua 

Vaasan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Ville Hämäläi-
nen ihmettelee nyky-yhteiskunnan kristinuskon vastaisuutta. 
Hämäläisen mielestä koti, uskonto ja isänmaa -arvot ovat suo-
malaisia arvoja, joita kannattaa vaalia. - Kuva: Juha Rantala

varjoyhteiskuntia tai epädemokraatti-
sia oikeudenkäyntejä Suomeen niin 
kristinuskoa pitäisi paremmin puo-
lustaa. Kristityt ovat myös paremmin 
integroituvia suomalaiseen yhteiskun-
taan, joten maahanmuuttopolitiikassa 
pitäisi myös suosia kristittyjä.

Ville Hämäläinen
Vaasan Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokas
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Vähävaraisen perheen 
lapsesta maailmanmestariksi

Juhani Järvisen tarina

Vaasan Palosaarella syntynyt Juhani 
Järvinen, 57, on aina ollut aikaansa 
seuraava ja asioihin rohkeasti kantaa 
ottava henkilö. Politiikkaakin hän on 
seurannut sivusta aina viime vuo-
siin saakka havainnoitsijana, kunnes 
Wärtsilä Finland Oy:ssä asentajana 
toimivan mitta täyttyi, ja hän päätti 
jättää tuon sivusta seuraajan roolin.
- Touhu täällä Suomessa menee päivä 
päivältä hullummaksi. En kerta kaikki-
aan voinut enää vain seurata, kuinka 
maamme taloutta rapautetaan kaiken 
maailman ilmastovouhotusten ja mo-
nikulttuuristen toimien aiheuttamilla 
maksuilla. Perussuomalainen malli 
sopi kaikkein parhaiten ajatusmaail-
maani ja ajattelin osaltani lähteä kun-
tavaalien kautta vaikuttamaan Vaasan 
ja vaasalaisten asioihin. Oikeastaan 
muuta vaihtoehtoa kuin perussuoma-
laiset ei ollut. Esimerkiksi sdp ei tänä 
päivänä aja  työntekijän etua eikä näin 
ollen ole enää duunareiden puolue.
 Järvisen sydäntä lähellä on erityi-
sesti lasten ja nuorten hyvinvointi. Ja 
hyvinvointiin liittyy olennaisena osana 
mahdollisuus harrastamiseen.
 - Siinäpä se onkin. Tänä päivänä 
kaikki harrastaminen aina eri liikunta-
muodoista lähtien maksaa, ja maksaa 

monesti aivan kohtuuttomasti. Ei mo-
nella vähävaraisella perheellä tai yk-
sinhuoltajilla ole yksinkertaisesti va-
raa kustantaa lastensa harrastuksia. 
Kyllä jotakin on pahasti vialla. Toista 
oli ennen. Minäkin olen vähävaraisen 

Juhani Järvinen on 16-vuo-
tiaan Jasmin -tyttärensä 
yksinhuoltajaisä. Perheeseen 
kuuluu myös 6-vuotias mäy-
räkoira nimeltään Hulda, joka 
tuntui viihtyvän erityisen hyvin 
Palosaarella Merimuseon ran-
nassa. - Kuva: Juha Rantala

perheen lapsi, ja kun treenasin, kaikki 
oli ilmaista.
 Juhani Järvinen aloitti voimanos-
toharrastuksen 13-vuotiaana ja uraa 
kesti reilut parikymmentä vuotta aina 
Järvenpään MM-kisoihin saakka. Kun 

hän lopetti aktiiviuransa elettiin vuotta 
1994. Järvinen edusti urallaan Kiis-
toa, VAK-82:aa ja Power Teamia. Me-
nestystä riitti, parhaina saavutuksina 
penkkipunnerruksen maailmanmes-
taruus ja MM-hopea, sekä voiman-

Mottoni on: Pidä huolta frendistä eli 
auta lähimmäisiä!
 Synnyin vappuna 1958 Savossa, 
josta sitten eri vaiheiden kautta pää-
dyin Pohjanmaalle Vähänkyrön joen-
rantamaisemiin.
olen naimisissa ja kolmen aikuisen 
lapsen isä. Aiemmin olen työskennel-
lyt vuosia metallialan ammattilaisena, 
johon minulla on levyseppä-hitsaajan, 
koneistajan ja koneasentajan koulu-
tus. Lisäksi olen tehnyt eristyspeltise-
pän ja hydrauliikka-alan töitä.
 Selkäsairauden vuoksi kouluttau-
duin 90-luvulla ns. kevyempiin la-
piohommiin opiskelemalla Suomen 
teologisessa opistossa pastoriksi. 
Olen toiminut myös lähetystyössä. 
Työn ohella olen ollut jokseenkin koko 
aikuisikäni auttamassa kolmannen 
sektorin vapaaehtoistyössä. Viime 
vuodet olen toiminut ViaDia Kyrön-
maa ry:n johtavana toimihenkilönä 

Hannu Turusen motto:

Pidä huolta frendistä!

Vaasan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Hannu Turunen (sit.) pitää tärkeänä toimia 
oman paikkakunnan parhaaksi yhteisöllisyyttä lisäten ja pyrkien vähentämään syrjäytymistä.  - 
Kuva: Juha Rantala

ruoka-aputyön ja sosiaalisen nuori-
sotyön edistämiseksi.

Lisää yhteisöllisyyttä, vä-
hemmän syrjäytymistä

Lähimmäisistään huolehtiva yhteis-
kunta vaurastuttaa. Pidän tärkeänä 
toimia oman paikkakunnan parhaaksi 
yhteisöllisyyttä lisäten ja pyrkien vä-
hentämään syrjäytymistä. Jokainen 
työelämään saatu syrjäytynyt nuori 
tuottaa yhteiskunnalle noin miljoona 
euroa.
 Arvostan käytännön älykkyyttä. 
Mielelläni karsisin turhaa byrokratiaa 
ja esimerkiksi monimutkaisia haku-
prosesseja. Kannatan kaupungin ja 
kolmannen sektorin yhteistyön vah-
vistamista, jotta apua pystyttäisiin 
antamaan ihmisille mahdollisimman 
kokonaisvaltaisesti. Avun kanavoi-
misessa pidän tärkeänä järjestystä: 
tutustuminen, luottamuksen syntymi-

nen, auttaminen.
 Erityisesti sosiaalipalveluita tuotta-
vat yhdistykset voivat parhaimmillaan 
auttaa monin tavoin paikkakunnan 
asukkaita luoden yhteyttä ja miele-
kästä toimintaa. Yhdistyksissä voivat 
palvella myös eri alojen eläkkeelle 
jääneet ammattilaiset omalla ammat-
titaidollaan, mikä myös osaltaan vä-
hentää syrjäytymistä.
 Harrastan metsästystä ja kullankai-
vuuta Lapissa. Keskustelen mielelläni 
ihmisten kanssa erilaisista asioista ja 
pyrin myös tukemaan ja auttamaan 
mahdollisuuksien mukaan  ongelma-
tilanteissa ratkaisuihin. Tervettä ke-
hitystä tarvitaan niin ihmissuhteissa  
kuin talouspuolellakin.

Hannu Turunen
pastori
kuntavaaliehdokas
Vaasan Perussuomalaiset (sit.)

nostossa iso kasa SM-mitaleja.
 - Järkkärin salilla treenasimme 
Sulevi Erikssonin ja Tapani ”Tassu” 
Österbergin kanssa niin paljon kuin 
halusimme, ja kaikki oli köyhän per-
heen pojalle ilmaista. Lisäksi seurat 
maksoivat kisamatkat, asumisen ja 
ruuan. Tänään taas urheiluseuroista 
monet ovat käsi pitkällä vaatimassa 
rahaa, että nuori pääsisi toimintaan 
mukaan ja saisi harrastaa. Tämä pä-
tee varsinkin useisiin joukkuelajeihin. 
Lahjakkailla, vähävaraisten perheiden 
lapsilla, ei ole mahdollisuutta tällai-
seen. Tämä on järkyttävä epäkohta.

Nuorten pahoinvointi 
maksaa yhteiskunnalle

Juhani Järvisen mielestä jokaiselle 
lapselle ja nuorelle pitäisi taata mah-

dollisuus harrastamiseen, ja hän ha-
luaakin olla mukana kannustamassa 
nuoria mukaan toimintaan.
 - Nuorten liikunnallinen passivoi-
tuminen maksaa pitkässä juoksussa 
yhteiskunnalle maltaita. Liian monet 
nuoret ovat fyysisesti rapakunnossa 
ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Nuoret 
kärsivät jo varhaisessa vaiheessa 
ennenaikaisesti kaikenlaisista saira-
uksista aina mielenterveysongelmiin 
asti. Hyvän harrastuksen löytäminen 
ja se, että nuori haluaa sellaiseen mu-
kaan lähteä, ei saa kaatua siihen, ettei 
hänellä ole varaa tähän. Jotakin on 
sen takia systeemeissämme pahasti 
vialla.
 Järvistä harmittaa entisenä huippu-
urheilijana myös se fakta, kuinka mo-
nen lahjakkuuden tie tyssää rahaan jo 
uran aikaisessa vaiheessa. Kun ei ole 
varaa, niin ei myöskään sitten harras-
teta.
 - Tämä kaikki heijastuu jo meidän 
valtakunnallisena menestymättömyy-
tenä huippu-urheilussa. Mestarit ovat 
meillä vähissä, lataa Järvinen.

Juha Rantala
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Nyt, kun olemme Suomessa kärsineet 
talouden taantumasta jo vuodesta 
2007 asti, niin nyt on aika ottaa sääs-
töt käyttöön.
 On tarkasteltava erityisesti julkisen 
sektorin kuluja, ja pyrkiä tehostamaan 
toimintoja. On ruvettava elämään suu 
säkkiä myöden. 
 Kasvavalla verotuksella tuhoamme 
kilpailukykymme, ja lisää velkaa ot-
tamalla tuhoamme lastemme tulevai-
suuden. Säästöt lähtevät ensisijaises-
ti kuntatasolta. 
 Ääni perussuomalaiselle on ääni 
lastemme tulevaisuudelle. Katson 
tehtäväkseni edistää kykyjeni mukai-
sesti näitä toimia. Mielestäni  tuhlaa-
misen aika on ohi, ja nyt pitää sääs-
tää, kunnes meillä on jälleen talous 
kunnossa.

Harry Santala (ps.)
kuntavaaliehdokas, Vaasa

Kasvava verotus 
tuhoaa kilpailu-
kykymme

Perussuomalaisten kunta-
vaaliehdokas Harry Santala 
katsoo, että kasvava verotus 
tuhoaa kilpailukykymme. 
Kuntavaaleissakin ääni 
perussuomalaisille on ääni 
lastemme tulevaisuudelle. 

Yli 30 erilaista ruokavaihtoehtoa monilla eri mausteilla

PIHVIVAIHTOEHDOT
  85 gr jauheliha
100 gr kokoliha
130 gr kotoinen käsintehty
100 gr kasvis- ja broilerpihvit

•  Kebab ranskalaisilla
150 gr kebab-lihaa................ 7,20 €
•  Iso Kebab ranskalaisilla
iso annos ranskanperunaa
300 gr kebab-lihaa................... 10 €
•  Kebab-salaatilla iso annos sa-
laattia 300 gr kebab-lihaa..... 7,50 €

Kaikissa kebab-tuotteissa valko-
sipulikastike, kebabkastike, peppe-
roneja ja maustekurkkuja.

AVOINNA: ti-to 11-22, pe 11-04, la 15-04, su 14-22 • ma suljettu

LOUKONTIE 1, TERVAJOKI • ANNOSTILAUKSET P. 045 183 2557

Pohtiessamme käsitteitä ”Olemisen 
sietämätön keveys” ja ”Einmal ist 
keinmal”, pääsemme huomaamat-
ta ulos arjen paineistamme. Olen 
huomannut hyvin suurta yksilöllistä 
vaihtelua ajattelussa ja asenteessa 
elämään, omaan osaamme ja lähipii-
riimme.
 Suoritusodotukset ja sidonnaisuu-

Poliitikkojen 
kultainen leikkaus

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 
parhaimmillaan molemminpuolista 
arvostusta, kiintymystä ja avuliai-
suutta. ”Saat mitä tilaat” toimii hyvin 
ihmisyhteisössä niin kuin verkkokau-

passakin. Paitsi, että ihmissuhteet 
eivät ole kaupattavia hyödykkeitä. Ne 
ovat lajillemme ominaisia edellytyksiä 
ryhmän koossa pysymiseen.
 Yhteiskunnan sääntöjen ja valvon-
nan tulee olla laajasti hyväksyttyjä ja 
hyviksi todettuja. Sääntöjen rikkojat 
tulee kyetä saattamaan vastuuseen 
käytöksestään. Kun rikot sääntöjä, 

Perussuomalaisten kunta-
vaaliehdokas Risto Rintamä-
ki on huolissaan poliitikkojen 
kultaisista leikkauksista, 
joissa oma henkilökohtainen 
ja lähipiirin itsekkyys ajaa 
kansan etujen edelle. 
- Kuva: Juha Rantala

Elämme aika turvattomassa maa-
ilmassa. Eikä meillä Vaasassakaan 
tilanne ole kovin kehuttava, vaikka 
kaupunkimme virkamiehet kovasti 
yrittävät silotella asioita mitä ympäril-
lämme tapahtuu. Maailman onnellisin 
kaupunki -kampanja saa jopa tragi-
koomisia piirteitä, kun meille syö-
tetään jatkuvasti mantraa, että ”älä 
anna pelolle valtaa”. Eikö juuri tällai-
nen ns. onnellisuuskampanja osoita, 
ettei meillä itse asiassa kaikki olekaan 
niin hyvin kuin annetaan ymmärtää.
 Totuus on usein tarua ihmeellisem-
pää. Niin meillä Vaasassakin. Media 
ei kerro läheskään kaikkea, mitä nor-
maalin tiedonvälityksen tulisi tuoda 
julki. Turvattomuus kaduilla, varsinkin 
iltaisin, on lisääntynyt. Myös koulu-

Ei anneta pelolle valtaa
kiusaaminen on saanut Vaasassakin 
yhä raaempia ja järjestelmällisempiä 
muotoja. Kiusaaminen ja ahdistelu ei 
rajoitu pelkästään kouluaikaan, vaan 
se jatkuu usein myös vapaa-ajalla ja 
sosiaalisessa mediassa.
 Monesti koulu on voimaton. Usein 
opettajat jopa tiedostavat asian ja kiu-
saajat, mutta pelkäävät nostaa asiaa 
esille leimaamisen pelossa. Varsinkin 
kun tietynsorttisista kiusaajista ja kiu-
saajajengeistä ei ääneen saa puhua 
leimaamisen pelosta. Rasistikortti 
nousee herkästi. On se kumma, et-
tei asioista saa puhua niiden oikeilla 
nimillä. Kiusaaminen ja ahdistelu ei 
rajoitu vain kouluihin, vaan myös 
työpaikkoihin. Puolueella ja värillä on 
väliä.

Sananvapauttako?

Punavihreä koalitio yrittää antaa 
epätoivoisesti kuvaa harmonisesta 
kaiken hyväksyvästä mielipiteen- ja 
sananvapautta kunnioittavasta aate-
suuntauksesta. Tuo kaikki on todella 
vaarallista harhaa. Todellinen sanan- 
ja mielipiteenvapaus ei tämän poru-
kan sanavalikoimaan todellisuudessa 
kuulu, vaan kaikenlainen vastakkain-
asettelu on ajan trendi. Jos poikkeat 
mielipiteilläsi heidän mielipiteistään, 
olet saman tien leimattu fasistiksi, 
rasistiksi tai ties miksi. Tosin nämä 
toverit eivät tajua, että kaikki nuo 
termit ovat jo aikaa sitten kokeneet 
pahan inflaation, eikä kansa oikein 
jaksa noihin naurettaviin fraaseihin 
enää uskoa.

 Järjestyksen ja kurin höltyminen on 
osa tätä punavihreää ihanuutta. Anar-
kiakaan ei ole kaukana.
 Turvattomuuteen liittyy aina myös 
rikollisuus. Väkivalta ja huumeet kul-
kevat käsi kädessä. Tänä päivänä 
jopa lenkkeily voi olla kohtalokasta. 
 Kaupunkimme voi jatkaa onnelli-
suuskampanjaansa ja toivotaan, että 
tilanne paranee. Mutta toivoisin, että 
asiat nostetaan reilusti esille ja ker-
rotaan totuus, ettei kaikki todellakaan 
ole niin kuin viranomaiset antavat ym-
märtää.
 
Ei anneta pelolle valtaa! 

Seppo ”Sede” Jussila
Vaasan Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokas

Vaasalainen kuntavaaliehdokas Seppo ”Sede” Jussila (ps.) on 
huolissaan turvattomuuden lisääntymisestä kaduillamme ja 
kouluissa. Varsinkin koulukiusaaminen on saanut Vaasassakin 
yhä raaempia piirteitä. Jostain syystä maailman onnellisimmas-
sa kaupungissa asioista ei haluta puhua. - Kuva: Juha Rantala

astut laittomalle kaistalle. Lakien ja 
sääntöjen rikkojat tulee automaat-
tisesti sulkea pois yhteiskunnan 
suojaverkoista. Kriminaalipolitiikka 
on uusittava siten, että toleranssi 
on nolla. Kaikenlaiset rikostenuusijat 
kuvottavat. Yksilöä koskevat rajoi-
tukset puolustaa itseään ja omai-
suutta rikollista toimintaa vastaan on 
vapautettava kohtuullisessa määrin 
(terve suomalainen järki) seuraa-
muksilta.
 Viime aikoina on paljastunut ei 
vain väkivaltarikollisuuteen kuuluvia 
tapauksia, vaan myös suuria talo-
usrikoksiksi luettavia paljastuksia. 
Korruptio on löytänyt lonkeronsa 
viranomaisiin, poliitikkoihin ja joh-
taviin oppilaitosten ja talouselämän 
johtajiin. Tapauksia paljastuu viikoit-
tain.
 Mitä ajattelee työuransa tunnolli-
sesti elänyt työntekijä? Eläkeläinen. 
Päättelen, että vallassaolijat ovat 
olleet ja ovat edelleenkin sokeita ja 
kuuroja kansalaisten mielipiteille. 
Niinpä: ensimmäisenä minä itse, 
toisena ryhmä, kolmantena puolue 
ja jossain kaukana tulee Suomen 
kansa. Tätä jakoa voisi nimittää po-
liitikkojen kultaiseksi leikkaukseksi.
 Ehdotankin soveltuvuustestejä 
ehdokkaille. Samoin tulisi vastuun-
kantoa tehostaa esimerkiksi viralta-
panolla ja rahallisella korvauksella 
vääristä päätöksistä.

Risto Rintamäki (ps.)
kuntavaaliehdokas
Vaasa
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Vaasa, historiallinen ja menestynyt 
kaupunki, tuntuu menettäneen ase-
mansa. Tämä kehitys tulee estää ja 
toimia sen eteen, että taloudellinen ja 
kulttuurinen asemamme kehittyy.
 Työtilaisuuksia tulisi pystyä järjes-
tämään, ei pelkästään tuettuja, vaan 
pysyviä sellaisia. Vaasassakin on 
moni suuri työnantaja joutunut lopet-
tamaan toimintansa, eikä uusia ole 
juurikaan tilalle löytynyt. Tällainen ke-
hitys tulisi meidän pystyä estämään. 
Toivottavasti akkutehdassuunnitelma 
toteutuu ja sitä kautta uusia työpaik-
koja avautuisi. Uudet innovaatiot oli-
sivat myös tervetulleita, jotta Vaasa 
pääsisi kilpailussa etulyöntiasemaan.
 Sosiaalimenot ovat kasvussa, joten 
se vaatii resurssiemme priorisointia. 
Vanhustenhoito tulisi asettaa etusi-
jalle, sillä hehän ovat ihmisiä, jotka 
ovat tämän hyvinvointiyhteiskuntam-
me rakentaneet. Meidän velvollisuu-
tena on kantaa moraalista vastuuta. 
Vanhustenhoidon tila ei todellakaan 
ole kovinkaan mairitteleva. Tämä 
johtuu mielestäni siitä, että yksityiset 
palveluntarjoajat tuottavat palvelua 
vain suuria voittoja tavoitellakseen. 
Esimerkiksi hoitajien määrä palve-
lutaloissa on aivan liian pieni työn 
vaativuuden ja raskauden huomioon 
ottaen. Muutos on välttämätöntä.

Nuoret voi huonosti

Nuoriso syrjäytyy, koska monikaan 

Make Vaasa great again

heistä ei pysty vastaamaan nyky-
päivän koviin haasteisiin, joita heille 
asetetaan. Lisäksi koronatilanne vain 
lisää yksinäisyyttä, joka puolestaan 
aiheuttaa monissa nuorissa masen-
nusta ja ahdistusta. Edellä mainitut 
syyt ovat portti syrjäytymiseen. 
Myös mahdollisuuksia liikunnan har-
rastamiseen nuorille tulisi edistää, 
jotta jaksaminen helpottuisi. Terve 
ruumis, virkeä mieli!

 Maahanmuuttajien määrää Vaasan 
tuskin tarvitsee lisätä, sillä valtaosa 
nykyisistäkin on vailla työtä ja toi-
mea. Tämä ryhmä tulisi aktivoida 
yhteiskuntaan paremmin mukaan. 
Kielenopetus on tässä avainasemas-
sa. On hankalaa sopeutua uuteen 
yhteiskuntaan ja sen kulttuuriin, jollei 
pysty kommunikoimaan. Koulutus on 
tietenkin työn ja elämisen kannalta 
oleellisinta. Tuntuu valitettavasti vain 

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Asko Kontteli on huolissaan Vaasan taloudellisen 
aseman heikkenemisestä. Vastuullisella yhteistyöllä saamme Konttelin mukaan Vaasan jälleen 
raiteilleen. - Kuva: Juha Rantala

VAASALAISET ovat hyvin edustettuina Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin johtoelimissä. Päivi Karppi toi-
mii piirin 2. varapuheenjohtajana, Mikael Ö (kuvassa vas.) 
taloudenhoitajana ja Juha Rantala piirin vaalipäällikkönä 
ja tiedottajana. Vaasan Perussuomalaiset ry on piirin suurin 
yhdistys jäsenmääränsä ja toimintansa perusteella sekä yksi 
maamme suurimmista perussuomalaisista paikallisyhdistyk-
sistä.  - Kuva: Samuel Martin

Minua huolestuttaa nuorten vaikea 
työllistyminen sekä ikääntyvien työn-
tekijöiden työnsaanti.
 Olen huomannut, että nuoret eivät 
saa helposti töitä. Nuorilta vaaditaan 
enemmän työkokemusta mitä heillä 
ei tietenkään ole vielä kertynyt. Li-
säksi olen huomannut, että koeajalla 
heitä ollaan hyvinkin nopeasti lait-
tamassa pois, kun tehdään hätäisiä 
johtopäätöksiä ja verrataan pitkänlin-
jan ammattilaisiin. Tämä vie nuorilta 
itseluottamusta ja jossain vaiheessa 
seuraa syrjäytyminen, kun ei uskalla 
enää mennä töihin ollenkaan. Siitä voi 
tulla monenlaisia ei -toivottavia seu-
raamuksia.
 Itse olen palkannut useitakin nuoria 
ja on ollut hienoa nähdä heidän upeaa 
kehitystä ja etenemistä työurillaan.
 Nykyinen malli oppilaitosten pite-
nevissä työssäoppimisjaksoissa tuo 
työpaikoille lisää vastuuta. On oltava 

Työtä ja mahdollisuuksia 
nuorille ja meille ikääntyvillekin

aikaa ohjata ja opettaa, tehtävä yh-
teistyötä oppilaitosten kanssa.
 Mukava mahdollisuus on myös 
molemmille osapuolille TE -keskuk-
sen sanssikortti. Työnantaja saa 
tukea rahallisesti, kun työllistää alle 
30-vuotiaan työntekijän ja nuori saa 
työpaikan ja tärkeää kokemusta alalle.

Vaasalle oma konsepti?

Voitaisiin miettiä myös jotain Vaasan 
omaa konseptia, jossa palkittaisiin 
työnantaja hänen vakinaistaessa nuo-
ren. Tämä olisi jotain omaa Vaasaa.
Sanoisin, että annetaan orastavien 
kukkien kukkia ja kukoistaa, ollaan 
ennakkoluulottomia ja annetaan mah-
dollisuus.
 Toinen asia onkin sitten ikääntyvät 
työntekijät, meikäläisen ikäiset työn-
tekijät.
 Itse ravintola-alalla työskennelles-
säni olen huomannut, että pitäisi olla 

paljon työkokemusta, mutta ikää saisi 
olla alle 30 vuotta. Uskon muillakin 
aloilla olevan näin. Syitä lienee monia, 
ehkä kuitenkin yksi suurimpia, työan-
tajalle kohdistuvat eläköitymiseen liit-
tyvät maksut tai  pelko mahdollisesta 
sairauseläkkeestä.
 Jos työtä on tarve tehdä pidem-
pään, olisi näitä asioita mietittävä 
uudestaan niin, että työnantajat us-
kaltaisivat palkata paremmin töihin. 
Tällä hetkellä ei voida puhua ettei ole 
työntekijöitä. Annetaankin meille suo-
malaisille ensin mahdollisuus ja jos 
tilanne muuttuu niin rahdataan sitten 
ulkomailta työntekijöitä, kun sen aika 
tulee.

Kimmo Köykkä
ravintolapäällikkö/ keittiömestari
Vaasan Perussuomalaiset
kuntavaaliehdokasPerussuomalaisten kuntavaaliehdokasta, ravintolapäällikkö ja keittiömestari, Kimmo Köykkää 

huolestuttaa alalla nuorten vaikea työllistyminen sekä ikääntyvien työntekijöiden työnsaanti

välillä siltä, että koulutuksessa riittää 
se, että suorittaa oppimäärän ilman 
mitään tulosvaatimusta.
 Yksinkertainen on kaunista ja yh-
dessä saamme aikaan muutosta pa-
rempaan. Make Vaasa great again!

Asko Kontteli (ps.)
kuntavaaliehdokas
Vaasa

Suomi takaisin.
VAALIPÄIVÄ:
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Käsittääkseni Euroopassa ja muual-
lakin maailmassa eletään eräänlaisen 
uuden ulkopoliittisen orientaation vai-
hetta (vrt. ulkoministeri Rudolf Hols-
tin aikoihin). Itäblokin maat oivalsivat 
katkerasti Neuvostoliiton romahdet-
tua, että länsi pettää. Se auttoi näiden 
maiden kommunisteja ja heidän jälke-
läisiään ryöstämään jo ennestään näi-
vettyneitä maita tyhjiksi ja myymään 
niiden jäljelle jäänyttä omaisuutta.
Nykyään samat tahot ovat auttamas-
sa kaikin tavoin näitä samoja kom-
munistitahoja pääsemään uudestaan 
valtaan (kts. Klara Dobrevin taustaa 
tai Slovenian hätähuutoja). 
 Tämä lännen lyhytnäköinen ja hyvin 
epäinhimillinen politiikka johti siihen, 
että olemassaolostaan lännen ja idän 
suurvaltojen välillä taistelevat ns. Vi-
segradin maat heräsivät uudestaan 
uniltaan. Ne eivät enää suostu ikeen 
alle alamaisiksi eivätkä ryöstetyiksi, 

Suomessa kuntahallinto (tai kaupunkihallinto) vastaa 
kuntalaisten palveluista, joista osa on lakisääteisiä. 
Viime vuosien kuntien lakisääteisten tehtävien määrä 
on lisääntynyt.
 Kunnan asioissa korkeinta päätösvaltaa käyttää 
valtuusto, jonka jäsenet valitaan kunnallisvaaleissa 
neljän vuoden välein. Vaaleilla valitut luottamushen-
kilöt tekevät päätöksiä lautakunnissa, johtokunnissa 
ja muissa elimissä. Kaupunginhallitus valmistelee 
päätöksiä valtuustolle ja päättää myös pienimuotoi-
semmista asioista. Sillä on myös kolme jaostoa:

• yleisjaosto 
• suunnittelujaosto 
• konsernijaosto

Valtuuston alaisina toimii myös tarkastuslautakunta, 
keskusvaalilautakunta ja kaupunginvaltuuston vaali-
lautakunta.
 Sosiaali- ja terveyspuolen kustannukset vievät ny-
kyisellään aivan liian ison osan kaupungin budjetista. 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä sairaanhoitopii-
rin eli tulevan hyvinvointialueen toiminnot ovat vain 
löyhästi luottamushenkilöitten hallinnassa, koska 
niissä on liikaa asioita maallikkojäseniä ajatellen.
 Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää suurimmista 
rahoista, sen alaisuudessa on terveysasemat, neuvo-
la, päihde- ja mielenterveyspalvelut, toimeentulotuet, 
kotihoito, lastensuojelu.
 Sairaanhoitopiirin eli tulevan hyvinvointikuntayh-
tymän valtuustoon valitaan jäsenet kaikista jäsen-
kunnista. Nykyisellään hallinnoi lähinnä Vaasan kes-
kussairaalaa toimintoineen, jatkossa lähes kaikkea 
sosiaali- ja terveyspuolen toimintoja

Sivistystoimen alaisuudessa toimii 
kolme lautakuntaa:

• Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päät-
tää päiväkotien ja peruskoulun asioista
• Koulutuslautakunta hoitaa päätöksentekoa muun 
koulutuksen (Lyseon lukio, Vasa Gymnasium, Vamia, 
opistot) sekä nuorisotoimen osalta
• Kulttuuri- ja liikuntalautakunta vastaa mm. kir-

Suomi 
valinnan 
edessä

eivätkä ne halua enää luopua oikeuk-
sistaan, vaan vaativat itsenäisyyttä 
sekä riippumattomuutta ja etsivät tur-
vaa, kuten aiemminkin vuosisatojen 
saatossa, toisistaan.

EU:n kaksi blokkia

Näin EU:n länsi- ja itäpuoli ovat taas 
kerran hyvin selkeästi etääntyneet toi-
sistaan. Niille on nykyään kehittynyt jo 
omat erityispiirteensä, jotka erottavat 
näitä kahta blokkia. Niistä ehkä tärkein 
on, että Visegradin maille riittivät Neu-
vostoliiton antamat veriset opetukset 
ja valheet. Nyt ne haluavat säilyä 
omana itsenään, ja niiden asukkaat 
haluavat elää omassa maassaan 
omalla tavallaan itsenäisinä.
 Suomi on nyt, kuten 20-luvullakin, 
ratkaisevien vuosien edessä. Mihin 
halutaan kuulua? Kumman blokin 
kanssa on tulevaisuutta?

 Media ainakin tekee parhaansa, 
että me emme tällaisia miettisi. Se 
ei tiedä, että me suomalaiset emme 
tiedä Visegradin maista lähestulkoon 
mitään. Näin paljastuu taas kerran 
valtamedian puolueellisuus, kun se 
tällä tavoin yrittää estää oman nar-
ratiivin kehittymisen aiheesta. Narra-
tiivin, jonka puitteissa asiaa voitaisiin 
ylipäätään edes puida.

György Kadar (FT)
kuntavaaliehdokas
perussuomalaiset (sit.)

Eduskunta päätti äänestyksessään 
hyväksyä EU:n monivuotisen rahoi-
tuskehyksen ja niin sanotun  elpy-
mispaketin. Päätös syntyi äänin 134 
- 57. Päätös vaati kahden kolmas-
osan enemmistön eduskunnasta, sillä 
perustuslakivaliokunta katsoi, että 
kyse on merkittävästä vallansiirrosta 
EU:lle.
 Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtaja  Ville Tavio har-
mittelee, että keskusta ja kokoomus 
lähtivät tukemaan elpymispakettia, 
joka perussuomalaisten mukaan hei-
kentää Suomen taloutta ja on, kuten 
perustuslakivaliokuntakin totesi mer-
kittävä vallansiirto EU:lle.
 - Keskusta olisi voinut yksin kaataa 
EU-paketin, mutta se teki punavih-
reiden hallituskumppanien tahdon 

Elpymispaketin seurausta:

Suomelta vietiin 
valtavasti rahaa 
ja itsemääräämis-
oikeutta

mukaan. Keskustan eduskuntaryhmä 
arvosti omat ministeripaikkansa Suo-
men kansallisen edun edelle, Tavio 
moitti.
 Myös kokoomuksen selvä enem-
mistö hyväksyi muiden maiden ve-
loista vastaamisen, joten puolue lähti 

tukemaan holtitonta taloudenpitoa. 
Kokoomuslaisten puheet ja teot ovat 
EU:n suhteen varsin ristiriidassa kes-
kenään.
 Aiemmin keskusta ja kokoomus 
ovat puheissaan jyrkästi vastustaneet 
EU:n yhteistä velanottoa.

Kaupunki 
kaupunkilaisia varten

jastoista, museoista, teatterista sekä vapaa-ajasta ja 
liikunnasta

Teknisen toimen alla toimii kolme 
lautakuntaa

• Tekninen lautakunta vastaa mm. kaavoituksesta, 
kunnallistekniikasta ja liikenneväylistä
• Rakennus- ja ympäristölautakunnan alla on mm. 
ympäristötoimi ja rakennusvalvonta
• Vaasan seudun jätelautakunta vastaa jätehuollos-
ta, mukana myös ympäristökuntia

Muita organisaatioita, jotka ovat 
kaupungin alaisia ja joiden päättä-
vien elinten jäsenet ovat luottamus-
henkilöitä:

• Tekniset liikelaitokset -johtokunta päättää kaupun-
gin kiinteistökantaan liittyvistä sekä Vaasan Veden 
asioista
• Maahanmuuttaja-, vanhus- ja vammaisneuvosto 
ottavat kantaa asioihin oman toimialansa näkökulmas-
ta
• Vaasan Sähkö on kaupungin kokonaan omistama 
alueellinen sähköyhtiö
• Pikipruukki on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
• Satamaa hallinnoi Kvarken Ports, Uumajan ja Vaa-
san yhteinen satamayhtiö
• Kuntayhtymä Eskoo huolehtii suomenkielisten eri-
tyistä tukea tarvitsevien tuki- ja osaamiskeskus
• Söfuk on ruotsinkielisten kuntien koulutus- ja kult-
tuurikuntayhtymä, alaisuudessa mm. Wasa Teater ja 
Yrkesakademin

Yleisesti kaupunkiorganisaatiosta voi sanoa, että se 
on asukasmäärään nähden liian suuri. Kaupungin 
ydintehtävä on huolehtia lakisääteisistä palveluista 
kaupunkilaisten edun mukaisesti. Ensisijaisesti virka-
miesten tulisi kuunnella ja palvella tavallisia kansalai-
sia. Nykytilanteessa monet kaupungin toiminnot elävät 
omaa elämäänsä keskittyen omiin strategioihinsa ja 
niistä nouseviin tehtäviin.

Vaasalainen perussuomalais-
ten kuntavaaliehdokas Györ-
gy Kadar (sit.) sanoo Suomen 
olevan ratkaisevien vuosien 
edessä. Mihin leiriin haluam-
me tulevaisuudessa kuulua?
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Suomessa voisi mennä paremminkin. 
Mielestäni se johtuu työttömyydestä, 
edellisen laman jälkivaikutuksista jät-
tivelkoineen, julkisen rahan siirtämi-
sestä ulkomaille, sähköyhtiöiden yli-
hinnoittelusta ja nyt tähän päälle vielä 
tulleista koronapandemiasta sekä jär-
jettömistä ilmastovouhotuksista.
Ilmastonmuutos on tosiasia, mutta 
keinot sen torjumiseen tulisi priori-
soida niin, ettei autoilua ja liikennettä 
kuriteta massiivisilla polttoaineiden 
hinnankorotuksilla ja veroilla, koska 
se syö työnteon kannattavuutta erityi-
sesti maaseudulla. Hinnankorotusten 
seurauksena miljoonia maksaneita 
vielä käyttökelpoisia koneita on pääty-
mässä romuksi, osaksi seurauksena 

Resurssit suunnattava
ensisijaisesti oman 
kansan hyväksi

myös turpeen käytön lyhytnäköisestä 
alasajosta.
 Työtä tekevien ihmisten palkkaa-
minen ulkomailta on järkevää vain, 
jos tuottavaa työtä ja oikeaa tahtoa 
löytyy, mutta ns. humanitääristä maa-
hanmuuttoa ja sitä kautta sosiaali-
kulujen valtavia kustannuksia ei tule 
lisätä nykyisessä vaikeassa talousti-
lanteessamme. Meillä on itsellämme 
valtava määrä koulutettuja ihmisiä 
vaille työtä, joten kaikki mahdolliset 
resurssit on kohdennettava ensisijai-
sesti oman kansan hyväksi.
 Kertaluonteiseksi väitettyä EU:n ns. 
tukipaketti voi pahimmillaan päätyä 
tuleville sukupolville todella mittavaksi 
velkataakaksi.  Tuleepa tästä mieleen 

Kreikan lainat. Meidän tehtävämme 
ei todellakaan ole Euroopan maiden 
huonosti hoidettujen talouksien pe-
lastaminen. On väitetty, että saamme 
näitä rahoja takaisin pitkällä aikavälil-
lä.
 Epäilen vaan, että näitä rahoja 
emme koskaan enää näe, vaan ve-
ronmaksajiemme hyväntahtoisuutta 
on tässäkin asiassa härskisti käytetty 
hyväksi.

Eikö tämä jo riitä?

Raimo Turpeinen (ps.)
kuntavaaliehdokas
Vaasa

Perussuomalaisen kuntavaa-
liehdokkaan Raimo Turpeisen 
mielestä meillä Suomessa 
voisi mennä huomattavasti 
paremminkin. Jo tehdyistä 
virheistä tulisi ottaa opaksi, 
ja kaikki resurssit tulisi jat-
kossa suunnata ensisijaisesti 
oman kansan hyväksi. - Kuva: 
Juha Rantala

Pohtiessani viimeisimmän vuoden 
tapahtumia, pidän vuotta ehdotto-
masti yhtenä elämäni parhaimmista. 
Sellaista innostuksen paloa ja rauhan 
tunnetta harvoin olen kokenut sa-
manaikaisesti.
 Kiitollisuuteni läheisiäni, työyhtei-
söäni ja yleensäkin uusia tuttavuuk-
siani kohtaan on pompahtanut korke-
alle hyppyrin harjalta. Viime vuonna 
kun alkoi yllättävä tapahtumasarja, 
jota olen sitten saanut ihmetellä yh-

Lumottu koronavuosi
dessä muiden kanssa.
 Huolimatta erilaisista näkökannois-
ta, on vastaan kävellyt niin suurta vä-
littämistä ihmisten kesken, että se on 
todellakin tuntunut luissa ja ytimissä. 
Tästä syystä on lämmin ja hyvä olla 
juurikin tässä hetkessä.
 Oma aikani on kulunut nauttiessa 
täysillä kesän lämmöstä, uusista 
seikkailuista harrastusten parissa 
niin maalla kuin merellä sekä advent-
tiajan rauhasta rakkaiden ihmisten 

Perussuomalaisten kun-
tavaaliehdokas Anne 
Nivukosken mukaan on 
helppo olla ja elää, kun 
on varmuus itseä koske-
vista asioista, joista 
on ottanut perin juurin 
selvää.

Toivotaan, että koronatilanne paranisi 
ennen kuntavaaleja, ja että kaikki pää-
sisivät äänestämään joko ennakkoon, 
kotiäänestyksen kautta tai varsinaise-
na äänestyspäivänä 13. kesäkuuta.
 Vaasassakin  pitää liikennemerkit 
vaihtaa sukupuolineutraaliksi. Maksoi 
mitä maksoi. Minusta se on hörhöi-
lyä.
 Tilastojen mukaan koronavuonna 
2020 rikoksien määrissä tuli kasvua. 
Vaasassa tehtiin 5705 rikosta, Sei-
näjoella vertailuvuonna tehtiin 4040 
rikosta. Luvuissa ei ole liikennerikko-

Sukupuolineutraaleista liikenne-
merkeistä jäätelökesään ja 
koronavuoden rikoksiin

muksia. Tietystikään sitä ei saa ker-
toa, onko jollakin etnisellä ryhmällä 
osuutta rikosten kasvuun ja millä 
osuudella ne on huomioitu tilastoissa. 
Takuulla poliisilla on ylitöitä ja arvos-
tan todella heidän työtään.
 Sisäsataman vessatilanteessa pi-
täisi kaupungin ja paikallisen yrittäjän 
kanssa päästä nopeasti siihen tu-
lokseen, että vessat tehdään jo ensi 
kesäksi. Samalla asiaa hoitavan lau-
takunnan pitäisi käydä katsastamassa 
kävelyreittien ja ulkoilupaikkojen tilan-
ne vessojen suhteen.

Perussuomalaisten kuntavaa-
liehdokas Ilmo Eerola toivoo, 
että korotilanne paranisi 
ennen kuntavaaleja. Näin 
ihmiset pääsisivät äänestä-
mällä vaikuttamaan oman 
kuntansa asioihin.

 Toivotaan, että säiden suhteen tulisi 
oikein jäätelökesä. Kokemuksesta tie-
dän, että jäätelömyynti ei ole mitään 
kultakaivosta. 
 Olisin toivonut, että kaupungissa 
palattaisiin entiseen lautakuntien mal-
liin, sillä liian moni pätevä ehdokas jää 
ilman luottamustehtävää.

Ilmo Eerola (ps.)
kuntavaaliehdokas
Vaasa

seurassa. Vuoteen on kuulunut myös 
kovaa työntekoa ja perehtymistä it-
selle entuudestaan outoihin asioihin. 
On helppo olla ja elää, kun on var-
muus itseä koskevista asioista ja on 
ottanut niistä perin juurin selvää.
 Näin keski-ikäisenäkin on mahta-
vaa fanittaa jotain. Minun idoleitani 
ovat yrittäjä Ossi Tiihonen, ekono-
misti Tuomas Malinen ja lääkäri Ville-
Veikko Elomaa sekä monet muut, 
jotka laittavat itsensä alttiiksi kritiikille 

totuuden puolesta. Olen lähestulkoon 
lumoutunut tilastoista, kun ne esite-
tään asiantuntijuuden syvällä rintaää-
nellä.

Menestystä vaalikesään kaikille!

Anne Nivukoski (ps.)
kuntavaaliehdokas
Vaasa
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PERUSSUOMALAISTEN  puheenjohtaja Jussi Halla-ahon ja puoluesihteeri Simo Grönroosin viikonloppukier-
tue lokakuun alussa sai pohjalaiset liikkeelle sankoin joukoin. Halla-aho ja Grönroos vierailivat kahden 
päivän aikana kaikkiaan kahdeksalla eri paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaan piirin alueella. Sunnuntai-
iltapäivänä Halla-aho puhui torilla vaasalaisille. Halla-ahon mukaan ihmisiä puhuttivat Vaasassakin 
valtion talous, maahanmuutto sekä EU:n ns. elpymispaketti. Halla-aho totesi Vaasassa, että punavihreällä 
hallituksella ei ole minkäänlaista suunnitelmaa velkaantumisen katkaisemiseksi, eikä siihen, miten julki-
nen talous saadaan tasapainoon pitkällä aikavälillä. Halla-ahon mielestä punavihreän hallituksemme ja 
kansan suuren enemmistön ajatukset eivät tänä päivänä juurikaan kohtaa. Ja väki Vaasassa oli samaa 
mieltä. - Kuva: Juha Rantala

Vaasan Perussuomalaisten syys-
kokous valitsi kaupunginvaltuutettu, 
toimittaja Juha Rantalan yhdistyk-
sen puheenjohtajaksi myös vuodeksi 
2021. 
 Vaasan Perussuomalaisten halli-
tukseen Rantalan lisäksi valittiin Anne 
Rintamäki (varalla Niina Mäkinen), 
Kirsi Kauppi (Teemu Syrjäläinen), Päi-
vi Karppi (Ismo Takala), Mauri Ollila 
(Lauri Karppi), Seppo Jussila (Raimo 
Turpeinen), Jukka Mäkynen (Tero 
Koski) sekä Risto Helin (Samuli Olki).
Vaasan Perussuomalaisia vuoden 
2021 perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirihallituksessa edustaa 
Päivi Karppi (varalla Teemu Syrjäläi-
nen).
 Piirikokousedustajiksi Vaasasta va-
littiin ensi vuodeksi Anne Rintamäki ( 
Niina Mäkinen), Kirsi Kauppi (Teemu 
Syrjäläinen), Päivi Karppi (Ismo Taka-
la), Mauri Ollila (Lauri Karppi), Seppo 
Jussila (Raimo Turpeinen), Jukka Mä-
kynen (Tero Koski), Risto Helin (Sa-
muli Olki), Risto Rintamäki (Raimo 
Mäenpää), Mikael Ö (Kai Seilonen) 
sekä Juha Rantala (Timo Mäkinen).
 Kokouksen avauspuheenvuoros-
saan Juha Rantala totesi, että pe-
russuomalaiset on yksi suurimmista 
eduskuntapuolueista, mutta kuntata-
solla olemme vielä kuitenkin pikkute-
kijöitä.
- Nyt kuitenkin puhaltavat vahvat 
muutoksen tuulet. Kansa on lopen 
kyllästynyttä Suomelle haitalliseen 
punavihreään politiikkaan. Maamme 
talous ei enää kestä maahanmuuton 
järjettömiä kustannuksia ja maam-
me EU-politiikka merkitsee kiihtyvää 
hyvinvointiyhteiskuntamme alasajoa. 
Tämä kaikki näkyy myös kuntatasol-
la. Kaupunkimme rahat eivät tahdo 
riittää edellä mainituista syistä edes 
välttämättömimpien toimintojen yllä-

Syyskokous ja ehdokasilta kiinnostivat jäsenistöä

Juha Rantala jatkaa Vaasan Perus-
suomalaisten puheenjohtajana

pitämiseen, turvallisuudesta nyt pu-
humattakaan.
Perussuomalaiselle linjalle on vahva 
kysyntä Rantalan mukaan myös Vaa-
sassa.
- Vaasan yhdistys on jäsenmääräl-
tään ja toiminnaltaan yksi maamme 
suurimmista perussuomalaisista pai-
kallisyhdistyksistä. Jotakin täällä on 
siis tehty oikein. Jäsenmäärämme on 
jatkuvassa kasvussa. 
Kaupunginvaltuustossa päätetään 
Rantalan mukaan paikallisista asi-
oista, mutta tulevilla kuntavaaleilla on 
myös suuri valtakunnallinen ja yleis-
poliittinen merkitys
 - Tarvitsemme Vaasassakin ehdok-
kaiksi aivan tavallisia ihmisiä: miehiä 
ja naisia, nuoria ja vanhoja, yrittäjiä, 
duunareita, virkamiehiä, opiskelijoita, 
eläkeläisiä ja miksei mukaan mahdu 
joku toimittajakin. Jos ehdokasaset-
telumme onnistuu ja perussuoma-
laisten kannatus nousee, niin kuin 
tähänkin saakka, teemme niin valta-
kunnallisesti kuin paikallisestikin jä-
risyttävää kuntavaalihistoriaa.
 Poliittisen tilannekatsauksen pitä-

nyt kansanedustaja Jukka Mäkynen 
ruoski ankaralla kädellä punavihreän 
hallituksen politiikkaa.
 - Perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä on jättänyt eduskunnalle la-
kialoitteen, jossa vaadimme kansan-
äänestystä ns. EU:n elvytyspaketista. 
Varmasti kaikki ymmärtävät tämän 
paketin haitallisuuden maallemme. 
Hallituksen väitteet siitä, että kyseinen 
paketti muka tukisi Suomen vientiä ja 
taloutta ovat naurettavia. Myös hal-
lituksemme työllistämistoimet ovat 
pahasti epäonnistuneet.
 Mäkynen oli myös huolissaan 
maamme hallitsemattomasta ve-
lanotosta.
 - Hallituksen väitteet siitä, ettei lai-
noja tarvitse maksaa takaisin ovat 
järjettömiä. Kaikista järjettömintä on 
se, että Marinin hallitus laittaa meidän 
velaksi otettua rahaa eteenpäin ulko-
maille kehitysapuun. Lisäksi vihreiden 
käskyttämä hallitus suoltaa miljardeja 
veronmaksajien rahoja ilmastonmuu-
toshysteriaan maailmalle. Hallituksen 
ilmastopolitiikka ei perustu miltään 
osin tosiasioille, vaan ovat lyhytnä-
köistä ihmisten pelottelua ja suora-
naista valehtelua. Perussuomalaisella 
politiikalla saamme muutosta aikaan. 
Aloitetaan muutos kuntavaaleista, sa-
noi Mäkynen.
 Syyskokousasioiden jälkeen perus-
suomalaisilla oli kuntavaalien ehdoka-
silta.

Järjestäytymiskokous

Vaasan Perussuomalaisten järjestäy-
tymiskokouksessa puolestaan valittiin 
yhdistyksen varapuheenjohtajaksi 
kansanedustaja Jukka Mäkynen, ta-
loudenhoitajana jatkaa Mikael Ö, sih-
teeriksi ja jäsenasioiden hoitajaksi va-
littiin Risto Rintamäki ja yhdistyksen 
vaalipäälliköksi Lauri Karppi.

Vaasan Perussuomalaisten hallitus vuosimallia 2021 eli Mauri Ollila, Mikael Ö, Risto Rintamäki, 
Kirsi Kauppi, Risto Helin, Jukka Mäkynen, Lauri Karppi, Juha Rantala, Risto Rintamäki ja Päivi 
Karppi. Kuvasta puuttuu Seppo Jussila.

Juha Rantala valittiin yksi-
mielisesti jatkamaan Vaasan 
perussuomalaisten puheen-
johtajana.

ELOKUUSSA päästiin vaihteeksi Vaasan kauppatorille siihen tutulle paikalle Vapaudenpatsaan viereen 
tapaamaan vaasalaisia oikein neljän kansanedustajan voimin. Jukka Mäkysen lisäksi vieraaksi helteiseen 
Vaasaan olivat saapuneet lisäksi Mika Niikko, Ari Koponen ja Jenna Simula. Kuntavaalikutsunnat järjes-
tettiin koronan tuolloin hieman hellittäessä otettaan. Järjestelyissä noudatettiin tietysti tarkkaan kaikkia 
viranomaisohjeistuksia. Koronatilanteen lisäksi vaasalaisia huolestuttivat lisääntynyt turvattomuus ja 
katuväkivalta. Yleispolitiikan puolella oli esillä hallituksen järjetön, Suomea köyhdyttävä talouspolitiik-
ka. Perussuomalaiset kiteyttivät sanomansa siihen, ettei suomalaisten verorahoilla tule missään nimessä 
osallistua muiden maiden talousahdinkojen ratkaisemiseen. Ongelmia kun riittää omasta takaa aivan 
tarpeeksi. Hei, me voitetaan! Kuntavaalit nimittäin. Perussuomalaisten osaston eteen ryhmittyneinä Stig 
Lång, Sede Jussila, Päivi Karppi, Lauri Karppi, Ari Koponen, Piia Riiki, Raimo Turpeinen, Jukka Mäkynen, 
Risto Rintamäki, Jenna Simula, Ville Hämäläinen ja Mika Niikko. - Kuva: Juha Rantala

VAASAN, Laihian, Isonkyrön ja Mustasaaren perussuomalaiset järjestivät Vaasan (Vähänkyrön) Tervajoella 
viime kesäkuisena lauantaina Kuntavaalitalkoot -nimisen tapahtuman. Tämäkin tapahtuma järjestettiin 
viranomaisohjeistuksien mukaan koronapandemian hetkellisesti hellittäessä. Edellisestä perussuomalais-
ten toritapahtumasta oli vierähtänyt jo nelisen kuukautta, mutta yleisö ei Kyrönmaallakaan perussuoma-
laisia ollut hylännyt. Tapahtuma Tervajoella keräsi valtavan määrän väkeä ympäri maakuntaa. Vauhdit-
tajina toimivat kansanedustajien Jukka Mäkysen ja Juha Mäenpään lisäksi yhdistyksien paikallisaktiivit. 
Onnistuneesta tapahtumasta iloitsemassa paikallisaktiivit Risto Helin, Ilmo Eerola ja Vaasan Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Juha Rantala.  - Kuva: Samuel Martin
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Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Ville Tavio suomi 
kovin sanoin Suomessa viime vuo-
sikymmeninä harjoitettua politiikkaa. 
Tavio katsoo, että harjoitettu politiikka 
on vienyt Suomea väärään suuntaan, 
kun paisuvan EU-liittovaltion jaloissa 
on opittu elämään velaksi.
 – Valtionvarainministeriön tuoreen 
raportin mukaan Suomi on jäänyt ta-
loudessa jälkeen muista Pohjoismais-
ta. Suomessa julkinen velkaantumi-
nen jatkaa arvion mukaan kasvuaan 
koronakriisin jälkeenkin, samalla kun 
taas monien verrokkimaiden julkinen 
talous paranee, Tavio totesi.
 Hallitus on hakenut Suomen kan-
santalouden pelastusta maahanmuu-
tosta. Suomen maahanmuuttopoli-
tiikka ei kuitenkaan Tavion mukaan 
perustu korkeasti koulutettuihin asi-
antuntijoihin, vaan kouluttamattomien 
ja kielitaidottomien kehitysmaalaisten 

Verotus kiristyy, velka ja menot kasvavat, ostovoima ja kilpailukyky heikkenevät

Perussuomalaiset kritisoivat 
hallituksen harjoittamaa politiikkaa

houkutteluun eri vetovoimatekijöin.
 - Konsepti Suomesta koko maail-
man sosiaalitoimistona ja hyvänteki-
jänä on täysin epäonnistunut, mutta 
vihervasemmisto apupuolueineen 
jatkaa Suomen kansallisvaltiota tu-
hoavalla tiellä ideologisista syistään.

 Perussuomalainen kasvu 
perustuu kotimaisuuden 
suosimiseen

Uutena villityksenä hallituspolitiikassa 
on ollut toivo siitä, että ilmastonmuu-
toksen varjolla Suomeen synnytetään 
valtava uusi vientimarkkina. Perus-
suomalaiset kuitenkin uskovat, että 
tuokin uusi markkina tulee olemaan 
kansainvälisesti hyvin kilpailtu, ja että 
suomalaisten teknologiatuotteiden 
vienti vaatii nykyistä parempaa kilpai-
lukykyä.
 – Perussuomalaiset näkevät, että 

Suomen talouskasvua on pikaisesti 
ryhdyttävä parantamaan kilpailukykyä 
kasvattamalla ja kotimaisuutta koros-
tamalla. Perussuomalaiset uskovat, 
että myös kuntavaaleissa on pitkälti 
kyse siitä, mitkä puolueet asettavat 
politiikassaan Suomen etusijalle, ar-
vioi Tavio.
 - Kotikaupunkiini Turkuun tilattiin 
hiljattain torin pinnan kivetys kiina-
laista kiveä. Vaikka siis kotimaistakin 
oli saatavilla. Vastaavasti Turun ja 
Helsingin seudulle hankittiin kiina-
laisia sähköbusseja samaan aikaan 
kun suomalainen bussitehdas lopetti 
tuotantonsa Lahdessa. Valitettavasti 
näitä esimerkkejä on Suomi täynnä. 
Tulevaisuuden näkymät parantuvat 
huomattavasti, kun perussuomalai-
sella politiikalla asetamme Suomen 
etusijalle ja alamme panostaa koti-
maisuuteen, Tavio sanoi.

Kasvava verorasite 
kurittaa – työllä ei tule 
toimeen

Suomalaisten luottamusta tulevaisuu-
teen on pidettävä yllä näinä vaikeina 
aikoina.
 Perussuomalaiset eivät usko, että 
jatkuva velkaantuminen ja perustar-
peiden kustannusten kohottaminen 
valaisivat uskoa valoisaan tulevai-
suuteen. Ihmisiä on nyt kannustetta-
va työntekoon ja yrittäjyyteen. Oman 
työn tuloksilla pitää voida hankkia 
kunnollinen asunto ja ajoneuvo ilman, 
että joutuu elämään jatkuvassa epä-
varmuudessa ja pelossa siitä, mitä 
veroja ja maksuja vihervasemmisto 
seuraavaksi keksii.
 – Viime elokuussa voimaan astunut 
bensiinin ja dieselin valmisteveronko-
rotus oli kovempi kuin kertaakaan ai-
emmin tällä vuosituhannella. Kasvava 

verotus haittaa teollista kilpailukyky-
ämme. Kasvavat logistiikkakustan-
nukset ajavat tuotantoa pois Suo-
messa. Esimerkiksi Suomelle tärkeä 
metsäteollisuus kärsii suoraan Sanna 
Marinin hallituksen veronkorotuksista.
 - Ainaisten veronkorotusten sijaan 
kuntien ja valtion tuhlailu on saatava 
aisoihin. Julkisen rahankäytön lisää-
minen ei ole kestävä tie elvyttää talo-
utta, vaan parempana keinona olisivat 
veronkevennykset. Työntekijöiden, 
eläkeläisten ja yrittäjien ostovoiman 
kasvattaminen luo hyvinvointia, kil-
pailukykyä ja uusia työpaikkoja, pai-
notti Ville Tavio.

Suomalaisten rahoja lah-
joitetaan EU:n kriisimaille

Tavio toteaa, että Suomen olevan 
nyt suuressa tienhaarassa Euroopan 
unionin kanssa. Suomen on pak-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (kuvassa jossain keskellä) on usein nähty ja odotettu vieras Vaasassa. Kuva muutaman vuoden takaa Vaasan Perussuomalaisten 
järjestämästä helmikuisesta toritapahtumasta. – Kuva: Juha Rantala

ko määritellä oman itsenäisyytensä 
suhde EU:hun tai muut tekevät sen 
maamme puolesta, kuten EU:ssa on 
tähänkin asti tehty. Suomessakin ol-
laan jo niin pitkällä, että liittovaltion 
kannattajat ovat valmiita pakottamaan 
suomalaiset veronmaksajat tekemään 
lahjoituksia muille kriisimaille.
 - Suomen kansa ei hyväksy tulon-
siirtounionia, mutta hallitus pelkää 
kansaa eikä uskalla järjestää EU:n 
tukipaketista kansanäänestystä. Pe-
russuomalaiset eivät hyväksy EU-
politiikan varjolla tapahtuvaa veron-
maksajien ryöstöä, Tavio painotti.
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Suomen nykyinen elinta-
so ja elämänlaatu eivät 
olisi mahdollista ilman 
sähköä. Pyrkimällä hiili-
neutraaliksi maailmanen-
nätysajassa 15 vuodessa 
Suomen hallitus tuhoaa 
140 vuoden aikana ra-
kentuneen sähköverkon 
tuottaman edistyksen, 
turvallisuuden ja vaurau-
den.

Hallituksen tavoite vie Suomen kon-
kurssiin, uskoo perussuomalaisten 
kansanedustaja Lulu Ranne.
 - Suomen sähköistäminen kesti 
105 vuotta. Tampereella puuvillateh-
taan valot syttyivät jo vuonna 1882, 
Kittilän Pokka sai sähköt vasta 1987. 
Suomi kasvoi ja menestyi riittävän, 
edullisen ja toimitusvarman sähkön, 
ns. perusvoiman ansiosta, kertoo 
Lulu Ranne.
 Valitettavasti oman perusvoimatuo-
tannon turvaaminen loppui 1980-lu-
vulla. Suomi tuo yhä enemmän säh-
köä. Vuonna 2020 jo 23 prosenttia 
sähköstä tuotiin pääasiassa Ruotsista 
ja Venäjältä.
 Ranne pitää tuontiriippuvuutta on-
gelmana talven kulutushuipun aikana. 
Silloin Suomessa ei saa olla isoja häi-
riöitä, siirtoyhteyksien on oltava kun-
nossa ja naapureilla vietävää. Määrä 
vastaa yli kahden Olkiluoto 3 -ydinvoi-
malan sähköntuotantoa.

Kansanedustaja Lulu Ranne (ps.):

Hiilineutraaliustavoite
vie Suomen konkurssiin

 - Sähkön tuotannon ja kulutuksen 
on oltava joka hetki yhtä suuria. Siksi 
tavoitteena on tähän asti ollut tuotan-
noltaan vakaa perus- ja säätövoima-
järjestelmä, joka sopeutuu kulutuksen 
vaihteluihin. Valtavat sähköntuotanto- 
ja verkkoinvestoinnit on tehty ajatellen 
jopa 60 vuoden käyttöä. Pitkävaikut-
teiset investoinnit ovat Suomen kilpai-
lukyvylle ja elintasolle aivan keskeisiä, 
Ranne sanoo.
 Kansanedustaja Lulu Ranteen mu-
kaan unelma ”lähes ilmaisesta ja 
päästöttömästä” sähköstä, eli tuo-
tannoltaan epävakaa ja käyttöiältään 
lyhyt tuulivoima, romuttaa Suomen 
järjestelmän. Se aiheuttaa mittavat 
ongelmat luonnolle, ihmisille ja talo-
udelle. Tuulisähkö tulee lopulta ku-
luttajalle kalliiksi. Pahin esimerkki on 
Saksa, joka tuottaa 27 % sähköstään 
tuulella. ”Energiavallankumoukseen” 
on käytetty yli tuhat miljardia euroa, 
sähköverkko on romahduspisteessä 
ja CO2-päästöt kasvussa. Sähkön ku-
luttajahinta on kaksinkertainen Suo-
meen  nähden.

Tavoite edellyttäisi useita 
ydinvoimaloita tai 
tuhansia tuulivoimaloita

Teknologiateollisuus sanoo, että hiili-
neutraali Suomi 2035 onnistuu. Tar-
vitaan vain kahden uuden Olkiluoto 
3:n verran lisää puhdasta sähköä. 
Liikennepäästöjen puolittaminenkin 

Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne painottaa, ettei Suomen kilpailukykyä saa hei-
kentää eikä kansalaisia köyhdyttää harkitsemattomilla energiapoliittisilla päätöksillä.

onnistuu, tarvitaan vielä yhden uuden 
Olkiluoto 3:n verran lisää sähköä. Hii-
lineutraaliustavoite edellyttää useita 
uusia ydinvoimaloita tai useita tuhan-
sia uusia tuulivoimaloita.
 - Varavoimaa tarvittaisiin saman 
verran. Tämän kaiken maksaisivat 
kuluttajat ja hintalappu olisi hirveä. 
Pelkästään yhden uuden Olkiluoto 3:n 
kaltaisen ydinvoimalan hinta on noin 
10 miljardia euroa, Ranne toteaa.
 Ranne pitää myös autoilun sähköis-
tämistä akkuteknologialla kansalaisil-
le valtavan kalliina virheenä, sillä akut 
ovat vain välivaihe. Tulevaisuudessa 
autot kulkevat sähköenergian avul-
la tehdyllä vedyllä tai synteettisellä 
polttoaineella. Sähköenergian ”varas-
toiminen” tuottamalla vetyä ratkaisee 
puhtaasti lähes kaikki sähköenergian 
tuotannon ja kysynnän kohtaamison-
gelmat.
 - Suomen kilpailukykyä ei saa hei-
kentää eikä kansalaisia köyhdyttää 
harkitsemattomilla päätöksillä. Nykyi-
siä käyttökelpoisia energiatuotantoon, 
asumiseen ja liikkumiseen liittyviä rat-
kaisuja on saatava käyttää siihen asti, 
kunnes tarjolla on jokaisen kukkarolle 
sopivia puhtaampia vaihtoehtoja. 
Kotimaiseen teknologiaan ja energi-
antuotantoon perustuvia ratkaisuja 
kannattaa odottaa maltilla, painottaa 
Ranne.

Valtioneuvosto hyväksyi tieliikennettä 
koskevat suunnitelmat päästöjen vä-
hentämiseksi. Tavoilleen uskollisena 
Marinin punavihreä kabinetti siirtää 
päätökset toimenpiteistä tuonnem-
maksi yli vaalien. Syksyllä onkin sit-
ten luvassa kylmää kyytiä niin bensa- 
kuin dieselautoilijoille. Fossiilittoman 
liikenteen tiekartan tavoitteena on kai-
vaa keinot liikenteen päästöjen puolit-
tamiseksi vuoteen 2030 mennessä.
Tiekartta on kolmivaiheinen. Toimen-
piteitä on lukuisia ja osa niistä on tar-
koitus rahoittaa EU:n elpymisvälineen 
rahoituksella.
 Sähkö- ja hybridiautot toki yleisty-
vät varakkaamman väestönosan kul-
kuvälineinä ja aivan varmasti laskevat 
valtion vuosittain liikenteestä kerää-

Punavihreä hallitus hyväksyi tieliikenteen päästövähennykset

Autoilijalle tiedossa kylmää kyytiä
mää kahdeksan miljardin veropottia.
Aivan kaikkea edes punavihreä hal-
litus voine kattaa velanotolla, joten 
tiedossa on veronkorotuksia tai aivan 
uudentyyppisiä liikenteestä kerättäviä 
maksuja. Konkreettisten päätösten 
kokonaisuutta odotellaan syksyn 
budjettiriihestä. Jos kaksi ensimmäis-
tä vaihetta eivät tuo toivottua tulosta, 
hallitus on valmis laittamaan kovat 
piippuun tavoitteiden saavuttamisek-
si.

Autoilijoille tiedossa an-
karat ajat

Jos tavoite päästöjen puolittami-
sesta ei näytä toteutuvan, hallitus 
tekee päätökset muista tarvittavista 

toimista. Tätä varten hallitus jatkaa 
eri toimenpiteiden, kuten fossiilisten 
polttoaineiden kansallisen päästö-
kaupan sekä ajoneuvokilometreihin 
ja tieluokkiin perustuvan liikennevero-
mallin valmistelua, seisoo liikenne- ja 
viestintäministeriön tiedotteessa.
 Bensan ja dieselin hinnat saattavat 
nousta jopa 40 senttiä litralta pel-
kästään päästökaupan seurauksena 
ja autolla ajamisesta voi vielä joutua 
maksamaan kilometriveroa joka iki-
sestä reissusta töihin, kauppaan tahi 
mummolaan.
 Punavihreä hallitus kannustaakin 
kansaa kävelemään ja pyöräilemään. 
Erityisiä veroja tahi maksuja näille 
liikkumistavoille ei tiettävästi ole aina-
kaan vielä suunnitteilla. Jenkkiautoharrastus saattaa loppua hallituksen kiilusilmäisen ilmastopolitiikan takia.
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Toisin kuin Suomen medi-
assa, niin EU-mieliset pu-
huvat päät väittävät, että 
Brysselissä ei ole herättä-
nyt minkäänlaista huo-
miota EU:n omien varojen 
järjestelmän hyväksyntä 
Suomen eduskunnassa.

EU:ssa on nyt keskitytty painamaan 
kaasua pohjaan integraation edistä-
misen suhteen joka rintamalla. Tämä 
näkyy muun muassa ilmastopolitii-
kassa, jossa EU haluaa ottaa Suomen 
metsävarat suoraan hallintaansa. 
Tällöin emme saisi enää itse päättää, 
kuinka paljon saamme omaa puu-
raaka-ainetta käyttää metsäteollisuu-
temme tarpeisiin, vaan EU määrittäisi 
kuinka paljon meidän pitää metsää 
kasvattaa korvaamaan itäeurooppa-
laisten hiilen polttamista unionin pyr-
kiessä hiilineutraaliksi. 
 Tämän kylkiäiseksi EU:ssa ei ole 
ymmärrystä maamme teollisuuden 
tarpeelle varmistaa ydinvoiman mah-

Tervehdys Brysselistä!
dollisimman kannattava rahoitus, 
vaan eräiden maiden painostuksesta 
ydinvoima tiputettaneen pois vihreän 
rahoituksen piiristä.
 EU:n koronapaketti oli vasta alku-
soitto sille, että Suomi ja muut net-
tomaksajat halutaan sitoa pysyvästi 
Etelä-Euroopan elättämiseen, koska 
Välimeren maissa ei ole halua eikä 
kykyä tehdä minkäänlaisia uudistuk-
sia talouskasvun vauhdittamiseksi tai 
saneerata julkista taloutta velkaantu-
misen katkaisemiseksi. 
 Ranskasta ja Italiasta on kuulunut 
ääniä, joiden mukaan elvytyspake-
tin kokoa pitää kasvattaa ja siitä on 
tehtävä pysyvä mekanismi. Italian 
teknokraattinen pääministeri Draghi 
näkee koronapaketin ensimmäisenä 
askeleena kohti eurobondeja. Draghi 
myös haaveilee EU:n yhteisestä työt-
tömyysturvarahastosta, jolloin suo-
malaiset velvoitettaisiin maksamaan 
työttömien italialaisten työttömyys-
korvaukset.

 Saksan syyskuun parlamenttivaa-
leilla voi olla dramaattisia vaikutuksia 
erityisesti euroalueen tulevaisuudelle. 
Jos Saksan vihreät saavat ennakoi-
dun vaalivoiton ja pääsevät hallituk-
seen, voi Saksan kanta esimerkiksi 
euroalueen yhteisiin finanssipoliittisiin 
instrumentteihin muuttua selvästi. 
Tällöin Suomella on edessään todel-

linen valinnanpaikka, että haluaako se 
yhä jatkaa rahaliitossa maksumiehe-
nä, vai liittyä pohjoismaisten kump-
paniensa Tanskan ja Ruotsin seuraan, 
joilla on vielä oma rahapolitiikka.”

Laura Huhtasaari
europarlamentaarikko
Perussuomalaiset

Laura Huhtasaari on aina viihtynyt yleisön keskuudessa ja ylei-
sö Lauran. Eikä ihme! - Kuva: Juha Rantala
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VAALIPÄIVÄ:

Vaasan kaupunginvaltuustoon valitaan 
vuoden 2021 kuntavaaleilla 55 jäsentä. 
Uuden valtuuston toimikausi alkaa 1.8.2021 
ja päättyy 31.5.2025.

ennakkoäänestys 26.5.-8.6.


