
SOTE EI SAA
TUOTTAA LISÄÄ
KUSTANNUKSIA
EIKÄ HILLOTOLPPIA!

Vaasan Perussuomalaisten virallinen äänenkannattaja  |  Aluevaalit 2022  |  www.vaasa.perussuomalaiset.fi

V A A S A N

Vasas Sannfinländare
PERUSSUOMALAISET

• Terveyskeskuspalvelut
• Vanhustenpalvelut
• Lasten päivähoito

Hoidetaan omaiset lähellä.

• Mielenterveyspalvelut
• Palo- ja pelastustoimi
• Yksityiset sote-palvelut

ALUEVAALEISSA RATKAISTAAN
MILLAISET PERUSPALVELUT 
KUNNASSASI SÄILYVÄT

TERVE POHJANMAA!

380

TERO SULKAKOSKI

JUHA RANTALA
toimittaja, kaupunginvaltuutettu

Maintenance spesialist, turvallisuuspäällikkö
Vaasan kaupungin valtuusto, Voas hallitus

• Pelastuspalvelut
• Terveys- ja hoiva-ala
• Reuna-alueet turvattava

396402

383

Yrittäjä, kunnanvaltuutettu Mustasaari
Företagare, kommunalfulmäktige Korsholm

MICAEL
WESTERHOLM
• Soten kustannustehokkuus
• Mielenterveyspalvelut
• Ikäihmiset
• Sote-kostnader
• Mental hälsa
• Åldringar www.micaelwesterholm.fi

Äänesi arvoinen
Värt din röst

ANNE
RINTAMÄKI
Poliisi - Yrittäjä  •  Polis - Företagaren

POHJANMAAN
HYVINVOINTIALUE

387



2

Elinvoimainen Pohjanmaa!

Ehdokkaasi 
aluevaltuustoon
Esa Kannelmaa
ylikonstaapeli evp
yrittäjä

Kurth Silorinne
insinööri AMK
kunnanvaltuutettu

Aluevaalit 2022 

361 393

ALUEVAALIT 2022
Julkaisija: Vaasan Perussuomalaiset ry.

Päätoimittaja: Juha Rantala

puh. 045 168 1484

email: juharantala1@hotmail.com

Sivunvalmistus: Mikko Talso

Painopaikka: UPC Print Oy

www.vaasa.perussuomalaiset.fi

www.perussuomalaiset.fi

V A A S A N

Vasas Sannfinländarna

Huoli maapallon tulevaisuudesta ke-
räsi vuonna 2015 YK:n yleiskokouk-
sen koolle ja sovittiin Kestävän kehi-
tyksen, eli Agenda 2030 tavoitteista. 
Ylevänä tavoitteena oli antaa suunta 
tulevaisuudelle ja toimenpiteille, jotta 
maailmasta tulisi parempi paikka elää.
 Vuoden 2015 elokuussa 193 maata 
sopi 17 tavoitteesta, jonka tärkeimmät 
kohdat olivat köyhyyden poistaminen 
ja luonnon pelastaminen vuoteen 
2030 mennessä. YK antoi suosituk-
sen tavoitteista ja antoi toteuttamisen 
vastuun jäsenvaltioille. Jotta tuloksia 
saataisiin aikaan, nähtiin tarpeelli-
seksi asettaa rima korkealle. Agenda 
2030 antoi Kestävälle kehitykselle 
vain suunnan, eikä se ollut velvoite tai 
määräys maailman valtioille.

Suomi tekee kaiken mitä 
pyydetään

Suomi on EU:ssa ja maailmalla kiltin 
ja kuuliaisen valtion maineessa, joka 
ei halua negatiivista julkisuutta. Siksi 
pyrimme tekemään pilkulleen kaiken 
kansainvälisten sopimuksien mukaan, 
ja jos mahdollista vieläkin enemmän. 
Siksi Agenda 2030 menee oman kan-
san etujen edelle. Ehkä olemme olleet 
suurvaltojen alaisuudessa liian kau-
an, koska meille itsenäisyys ja oman 
edun tavoittelu tuntuvat ylelliseltä. 
Kurjuus ja alistuminen näyttääkin 
olevan tälle melankoliassa rypevälle 
kansalle tutumpi tavoite, ainakin jos 
eurooppaministeri Tytti Tuppuraista 
kuuntelee.

Punavihreä hallitus on 
ottanut Agenda 2030:n 
omakseen

Vaikka Agenda 2030:n toiminta-
suunnitelma hyväksyttiin Sipilän hal-
lituksen aikana 2017, on nykyinen 
punavihreä hallitus alkanut toteutta-
maan sitä tosissaan. Jos tarkastelee 
esimerkiksi vihreitten puolueohjel-
maa, huomaa että se on lähes kopio 
YK:n kestävän kehityksen ohjelmasta. 
Ja kun kaikki otetaan suomalaiseen 
tyyliin kirjaimellisesti, niin alkaa tajua-
maan vihreän siirtymän lähtökohdan. 
Aikaa on vähän ja kiire kova, siksi 
oma kansa jää jalkoihin ja maksaa 
vihreästä hulluudesta kalliin hinnan, 
koska meidän pitää olla mallimaa il-
mastonmuutostoimissa.
 Kun Agenda 2030 tavoitteita tutkii 
tarkemmin, näkee selvästi saman-

Hinnalla millä hyvänsä ja kovalla kiireellä:

Suomi Kestävän 
kehityksen 
mallimaaksi

kaltaisuuden kommunismin kanssa. 
Köyhyys poistetaan sosialisoimalla 
omaisuus rikkailta ja yhdenvertai-
suuden vuoksi kaikille taataan sama 
sosiaaliturva. Tämä sopii hyvin myös 
vasemmiston ideologiaan! Siksi 
meidän maahanmuuttopolitiikka on 
vahingollista Suomelle ja verovaro-
jamme jaetaan pitkin maailmaa. Ulko-
maalaisista on tullut tärkeämpiä kuin 
suomalaisista, kehitysapua korote-
taan ja avustetaan köyhiä maita millä 
tahansa hinnalla, vaikka velaksi.  

Kohtuus kaikessa on 
viisautta

Vaikka Agenda 2030:n ja Kestävän 
kehityksen tavoitteet ovat kunniallisia 
ja tavoitteet yleviä, sen täydellinen 
toteutuminen ei tule koskaan onnis-
tumaan. Fakta on vain se, että köy-
hyyttä emme saa koskaan poistettua 
maailmasta. Myöskään ilmastoon 
emme voi täydellisesti vaikuttaa, kos-
ka ilmasto muuttuu siitäkin huolimat-
ta, vaikka tekisimme mitä tahansa. 
Tasa-arvoisuuskaan ei tule koskaan 
toteutumaan, koska meillä on erilaisia 
persoonallisuuksia, joilla on erilaiset 
ominaisuudet - henkiset tai fyysiset. 
Jos ihmiset olisivat robotteja, kaikki 
tämä Agenda 2030 kohdat voisivat 
toteutua, mutta kun olemmekin ih-

misiä! Ehkä tämän agendan tarkoitus 
onkin tehdä ihmisistä kontrolloituja 
ja robottimaisia, joita voidaan tekno-
logialla ja rajoituksilla hallita - aika 
näyttää?
 Kestävä kehitys on ”tiekartta” eikä 
velvoite! Siksi meidän ei tarvitse 
kurittaa ja kurjistaa omaa kansaa, 
jotta saisimme moraaliposeerata 
maailmalla. Tavoitteet tulisi asettaa 
kohtuullisiksi ja lopettaa kiire ja il-
mastohysteria, jotta Suomi säilyisi 
jatkossakin hyvinvointivaltiona, jossa 
on mahdollista elää ja yrittää. Siksi 
perussuomalaisten aluevaalien tee-
mana onkin ”suomalainen ensin”.

Jukka Mäkynen
Kansanedustaja, Vaasa

V  uodenvaihteen aikoihin mediassa nostettiin 
taas kerran esille mielenkiintoisia tapahtumia 
maamme idänsuhteissa 1980-90 -luvuilla. 

Kirjoituksissa ihmetellään, kuinka hämmästyttävän 
helposti suomalaispoliitikot altistivat itsensä kaikelle 
Moskovasta ohjatulle poliittiselle liturgialle ja painos-
tukselle.  Useat venäläispoliitikot kuvailivat asetelmaa 
suomalaiseksi joukkopsykoosiksi eli Moskovan on-
nistui alistaa poliitikkomme ruotuun niin tehokkaasti, 
että kaikessa toiminnassaan he vain miettivät, mitä 
Neuvostoliitto tästä sanoo ja ajattelee. Näistä nöy-
ryytyksen ajoista kertoi aikansa kohuteos, Tassin eli 
Neuvostoliiton virallisen tietotoimiston kirjeenvaihtajan  
Aleksander Gorbunovin muistiinpanoihin perustuva 
Tehtaankatu 1.
 Suomettuminen tuli esille tuolloin ja jo aiemmin-
kin lähes kaikessa. Itänaapurin onnistui laittamaan 
maamme eturivin poliitikot kuriin niin hyvin, että me 
suomalaiset ryhdyimme jo  rajoittamaan itse itseäm-
me. Kirjassa kerrotaankin lukemattomia esimerkkejä 
tavoista, joilla KGB suometti maatamme yhdessä 
neuvostodiplomaattien kanssa.
 Suhteita rakennettiin neuvostoliittolaisten toimesta 
huolella sopiviksi katsomiin suomalaispoliitikoihin. 
Erään iltapäivälehtemme toimittajan mukaan kirjaa 
lukee tänä päivänäkin kuin hyytävänä varoituksena 
meille kaikille ja vertaa tilannetta Venäjän nykytilan-
teeseen.

***

Niinpä niin. Eikö edes lähihistoria opeta meille mi-
tään? Mediamme kauhistelee suomalaisten polii-
tikkojen 80-90-lukujen nöyristelyä, mutta sulkee 
silmänsä siltä, mitä tänä päivänä maassamme ta-
pahtuu. Nyt nöyristelyn ja joukkopsykoosin kohde 
on vaihtunut Moskovasta Brysseliin. EU-Suomessa 
ei uskalleta käydä avointa, julkista ja tosiasioihin 
perustuvaa keskustelua unionista. Aivan niin kuin 
suomettumisen aikoihin, niin myös tänä päivänä joh-
tavat poliitikkomme sekä tietysti tiedotusvälineemme 
on valjastettu kertomaan varsin yksipuolista totuut-
ta unionin todellisista pyrkimyksistä, jotka ovat räi-
keässä ristiriidassa niiden maamme itsenäisyyden 
säilymislupausten kanssa, joilla meitä manipuloitiin 
allekirjoittamaan EU:n perustuslaki Roomassa syk-
syllä 2004.
 Aivan niin kuin aiemminkin, niin eniten ihmetyttää, 
miten vähän me itse kummastelemme omaa elämän-
menoamme. Suomesta on tehty vaihtoehdottomuu-
den maa, jossa kiistetään jyrkästi ongelmien olemas-
saolo.

***

Perussuomalaiset lähtee ainoana puolueena histori-
amme ensimmäisiin aluevaaleihin selkeällä ohjelmal-
la, jossa kaikessa painotetaan Suomalainen ensin 
-ajattelutapaa. Mitä vikaa siinä on?

Joukkopsykoosia
 Pidetään ensisijaisesti huolta meistä suomalaisis-
ta, ja varsinkin niistä, jotka eivät siihen itse kykene. 
Kyse on kansallisesta vastuusta. Ja jos rahaa jää, au-
tetaan toki muitakin. Niin kuin olemme tähänkin asti 
tehneet.
 Suomea on pidetty länsimaisen hyvinvoinnin esi-
merkkimaana. Valitettavasti kaikkien nähtävillä on, 
kuinka kulissit kaatuvat. Yhä useampi suomalainen 
voi huonosti, todella huonosti. Yhä useampi lapsi ja 
nuori kärsii mielenterveyshäiriöistä, ikäihmisillä rahat 
eivät riitä edes välttämättömään ja lapsia ei uskalleta 
tehdä.
 Rahaa meillä on Suomessa enemmän kuin kos-
kaan. Ne vaan menevät muualle kuin meidän suo-
malaisten hyväksi. Esimerkkejä ei tarvitse hakea 
kaukaa; punavihreä hallituksemme lapioi anteliaasti 
miljarditolkulla hyvinvointiamme Brysselin pohjatto-
maan kassaan yhä uusin verukkein. Huono maahan-
muuttopolitiikka ja ilmastohysteria täydentävät tätä 
totaalista typeryyttä.
 Perussuomalaisten lähestymistapa aluevaaleihin 
on yksinkertaisen selvä: leikkaamalla näistä ylikan-
sallisista hullutuksista, voimme panostaa Suomessa 
enemmän omaan terveydenhuoltoon, pystymme 
paremmin takaamaan ikäihmisillemme arvokkaan 
vanhuuden ja tuomaan lapsille ja nuorille toivoa huo-
misesta.

***

Vaasaa on mainostettu jo toista vuotta välillä Suo-
men ja välillä jopa koko maailman onnellisemmak-
si kaupungiksi. Ja täällä elää kuulemma maailman 
onnellisimmat ihmiset.  Me vaasalaiset äänestimme 
maailman onnellisimman ihmisen, täällä järjestettiin 
onnellisuusiltaa, täältä löytyy maailman onnellisim-
mat opiskelijat, olemme lisäksi ainoastaan onnellis-
ten tapahtumien kaupunki, löysimme onnellisuuden 
niityn Vaskiluodosta ja olemme yllättäneet itsemme 
onnellisuudella myös koronakriisin keskellä. Ja so-
kerina pohjalla nappasimme onnellisen ilmastoasian-
tuntijan Tukholmasta, jolla on repussaan onnellisia 
ideoita tuhdilla palkalla. 
 Huh! Siis onnellisuuden kehto on nimenomaan 
Vaasa, ei Pjongjang. 
 Ps. Miten tähän onnellisuuden teemaan sopii kau-
pungin uuden vuoden lahja ikäihmisillemme? Kau-
pungin tiedote kertoo, ettei ikäihmisillemme enää 
voida tarjota arvonlisäverottomia, edullisempia ate-
rioita, vaan hintaa korotetaan. Ja selityksiä riittää. 
Törkeää rahastusta, sanon minä! Se siitä onnellisuu-
desta.

Juha Rantala
Vaasan Perussuomalaiset
päätoimittaja 

PÄÄKIRJOITUS
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Opiskellessani kätilöksi aivan 2000 
–luvun alussa, meille opetettiin, että 
sairaalan ja sairaanhoitopiirin sydän 
on synnytysyksikkö. Jos alueella syn-
tyy riittävästi vauvoja, pitää se synny-
tysyksikön toiminnassa ja sitä kautta 
koko sairaalan. Synnytystoiminta 
vaatii synnytyspäivystyksen lisäksi 
anestesia- ja lastenlääkäripäivystyk-
set, jotka puolestaan vaikuttavat mui-
denkin palveluiden, esimerkiksi päi-
vystysleikkaustoiminnan, säilymiseen 
sairaalassa. Myös laboratoriopalvelut 
pysyvät laadukkaina osittain synny-
tystoiminnan kautta, koska vauvojen 
syntymän yhteydessä voidaan tarvita 
esimerkiksi äkillisesti verta ja muita 
laboratoriopalveluita.  
 Pohjanmaan hyvinvointialue on 
maantieteellisesti erittäin pitkulainen 

Nuorten mielenterveysongelmat kasvussa

Nuori tarvitsee rakkautta, 
rajoja ja huolenpitoa
Mielenterveysongelmat voivat usein 
aiheuttaa syrjäytymistä. On tärkeä 
puuttua varhaisessa vaiheessa pie-
niinkin ongelmiin, koska niistä kärsi-
vän on vaikea hakea apua. 
 Nuori voi pelätä myös leimautu-
mista ja syrjäytyä ongelmien kans-
sa ja ajan kanssa ne voivat kasvaa 
suuremmiksi. Mielenterveysongel-
mat aiheuttavat usein myös vakavaa 
masennusta. Ahdistuneisuushäiriöt, 
masennus ja unettomuus ovat ylei-
sempiä mielenterveysongelmia. Ma-
sentunut ei jaksa kiinnostua asioista 
ja siksi koulunkäynti  kärsii.  
 Nuori myös vetäytyy ystävien seu-
rasta ennakkoluulojen vuoksi. Mielen-
terveysongelmainen nuori tarvitsee 
turvaverkostoa, johon kuuluu lähei-
set, ystävät, koulun henkilökunta ja 
terveyden ammattilaiset. Nuoruudes-

Kielipolitiikan 
kiemurat sote-alueen
palkkaussäännöissä
Sote-alueen työntekijöiden palkkaus-
säännöissä on tultu siihen, että eri 
titteleille määritetään tietty kielitaso 
sekä suomen- että ruotsinkielelle. 
 Myös yksikielisiä palveluita voi 
joissain erityistapauksissa järjestää,  
kun jossakin palvelutalossa tarvitaan 
vain joko suomea tai ruotsia. Suurin 
osa on kaksikielisiä. 
 Maahanmuuttajille on suunnitel-
missa ”positiivinen kohtelu” - pykä-
lä, jossa maahanmuuttajia suositaan 
palkkauksessa, varsinkin jos kaksi-
kielistä työvoimaa ei ole saatavilla.
 Itse olen ehdottanut, että työvoi-
mapulaa poteva sote-palvelu voisi 
palkkauksessa käyttää positiivista 
erityiskohtelua myös suomen-  ja 
ruotsinkielisiin jos työvoimapula on 
huutava. Tällöin palkkauskieli olisi 
englanti. Työhön perehdyttämisjak-

Suomalaisten lakanajumppatalkoot
kapea kaistale maamme länsiranni-
kolla. Alueemme muoto tuo ääripäis-
sä asuville maantieteellisesti tilanteen, 
että osa Pohjanmaan hyvinvointialu-
een pohjoisosissa asuvista haluaisi 
synnyttää Kokkolassa ja eteläpää-
dyssä asuvat Porissa. Etenkin alueen 
pohjoisisten kuntien perheet hakeutu-
vat synnyttämään Kokkolaan muun 
muassa Luodosta, Pietarsaaresta ja 
Kruunupyystä. Vaasan keskussairaa-
lan tulee pysyä niin korkealaatuisena 
ja kiinnostavana vaihtoehtona, että 
kaikki alueemme naiset haluaisivat 
synnyttää Vaasassa.  
 Tärkeintä alueemme upean sairaa-
lan säilymisen ja laadukkuuden ylläpi-
tämiseksi on se, että saamme perheet 
tekemään lapsia. Perheiden palvelut 
tulisi olla raskauden seurannasta, 

synnytyksestä, varhaiskasvatuksen 
kautta koulumaailmaan korkeatasois-
ta ja perheiden tarpeisiin vastaavaa. 
Naisten kattava tukeminen lisäänty-
misterveydessä voisi innostaa heitä 
uusiin raskauksiin.  
 Perheet kaipaavat vauvasuunnitel-
missa turvaa, jatkuvuutta, moniam-
matillista yhteistyötä, asiantuntijuutta, 
hellää, herkkää ja yksilöllistä koh-
taamista. Hyvinvointialueemme on 
juuri sopivan kokoinen, että jokaisen 
perheen tarpeisiin pystytään vastaa-
maan, kunhan resurssit pysyvät oi-
kein mitoitettuina. Meidän tulee tehdä 
ahkerasti töitä, etteivät perheet koe 
olevansa palveluissa kuin liukuhih-
nalla. Kokemus lapsen syntymässä 
ja kasvussa tulee olla sellainen, että 
jokainen uusi ihminen on pieni suuri 

elämän ihme.  
 Näen koko alueemme hyvinvoinnin 
kulmakiveksi sen, että naiset halua-
vat tehdä lapsia. Jos me suomalaiset 
emme lisäänny, meidän palveluverk-
koamme joudutaan supistamaan, 
joka taas entisestään kiihdyttää 
muuttoliikettä alueeltamme pois. Pitä-
käämme lastenteko- ja saanti positii-
visena asiana, joka on trendikästä ja 
nykyaikaista.  

Päivi Karppi
Kätilö-terveydenhoitaja 
Vaasan kaupunginvaltuuston 2. vara-
puheenjohtaja
aluevaaliehdokasPerussuomalaisten aluevaaliehdokas Päivi Karppi näkee koko 

alueemme kulmakiveksi sen, että naiset haluavat tehdä lapsia. 
Muuten on vaarassa, että palveluverkkoamme joudutaan 
supistamaan.

sa rakennetaan myöhemmän elämän 
hyvinvoinnin perusta. Se  rakentuu 
turvallisista ihmissuhteista, vanhem-
pien huolenpidosta, ymmärretyksi 
tulemisesta, luottamuksesta aikuisiin 
sekä vaikeina hetkinä erityiseen huo-
miointiin. 
 Muutokset nuoruudessa yleensä 
kuormittavat nuorten mieltä. Tarve 
on suuri turvallisille aikuisille niin ko-
tona, kouluissa kuin harrastuspiireis-
sä. Nuori tarvitsee rakkautta, rajoja 
ja huolenpitoa. Samalla häneen pitää 
luottaa ja tukea vastuun ottamista 
omasta elämästä. Pidä huolta itsestä-
si ja lähimmäisestäsi , myös siitä hei-
koimmasta, jota et aina edes huomaa.

Maarit-Catherine Roine (ps.)
aluevaaliehdokas, Vaasa

Perussuomalaisten aluevaaliehdokas, vaasalainen Maarit-Cat-
herine Roine, on huolissaan nuorten hyvinvoinnista ja kasvavis-
ta mielenterveysongelmista. Nuori tarvitsee hänen mukaansa 
turvaverkoston, johon kuuluvat läheiset, ystävät, koulun henki-
lökunta ja terveyden ammattilaiset. - Kuva: Juha Rantala

solla palkattu sitoutuisi opettelemaan 
kyseisen paikan pääkielestä ammat-
tisanaston tai perehdyttämiskieli-
kurssin.
 Näin maahanmuuttajat eivät saisi 
etusijaa palkkauksessa, vaan kaikki 
englantia osaavat olisivat samalla 
viivalla.
 Tässä työssäoppimisvaihtoehdos-
sa kaksikieliset yksiköt voisivat pal-
kata yhden kielen opettelijan. Tämä 
on käytännössä ainut toimiva mene-
telmä kansainvälistyvässä Suomes-
sa, jolla työvoimasta voidaan kilpail-
la. Facebook sivuillani informoin, jos 
tähän pykälään tulee jokin ratkaisu 
työryhmän toimesta.
 
Ville Hämäläinen (ps.)
aluevaaliehdokas, Vaasa

Perussuomalaisten aluevaaliehdokas Ville Hämäläinen Vaa-
sasta pohtii sitä, että saisivatko suomen- ja ruotsinkieliset, 
maahanmuuttajien tapaan, ns. positiivista erityiskohtelua 
työllistämiseen, jos kerran työvoimapula on huutava sote-
alalla.  - Kuva: Juha Rantala

Juha Rantala jatkaa Vaasan
Perussuomalaisten peräsimessä
Vaasan Perussuomalaiset teki 
syyskokouksessaan henkilövalin-
toja vuodelle 2022. Yhdistyksen 
puheenjohtaja jatkaa yksimielisesti 
kaupunginvaltuutettu, toimittaja Juha 
Rantala.
 Hallituksen jäseniksi valittiin Kim-
mo Köykkä (varalla Marko Lahti), 
Tero Sulkakoski (Klaus Laurila), Kirsi 
Kauppi (Marko Hokkanen), Kari Laine 
(Ilmo Eerola), Tero Koski (Mika Kivi-
maa), Päivi Karppi (Ismo Takala) ja 
Risto Helin (Anne Rintamäki).

Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirihallituksessa Vaasan yh-
distystä edustaa ensi vuonna kan-
sanedustaja Jukka Mäkynen (varalla 
Kimmo Köykkä).
 Piirikokousedustajiksi valittiin 
puolestaan Kimmo Köykkä (varalla 
Marko Lahti), Tero Sulkakoski (Klaus 
Laurila), Kirsi Kauppi (Heidi Laine), 
Kari Laine (Ilmo Eerola), Tero Koski 
(Mika Kivimaa), Päivi Karppi (Rami 
Seulanto), Risto Helin (Anne Rinta-
mäki), Marko Hokkanen (Risto Rin-

tamäki), Raimo Turpeinen (Emma 
Heikkinen) ja Ismo Takala (Mikko 
Pakka).
 Toiminnantarkastajana jatkaa Kai 
Kallio (varalla Juha Mäkynen).
- Perussuomalaisuus on Vaasassa 
hyvässä myötätuulessa. Sitä osoittaa 
erinomainen kuntavaalien tulos sekä 
jatkuva jäsenmäärän kasvu. Vaasan 
Perussuomalaiset on jäsenmäärältään 
yksi Suomen suurimmista paikal-
lisyhdistyksistä, kertoo yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkava Juha Rantala.

Juha Rantala jatkaa Vaasan 
perussuomalaisten puheen-
johtajana vuonna 2022.
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Olemme nyt uudessa käännekoh-
dassa ja on tärkeä päättää, äänes-
tää oikein ja oikeaa puoluetta. Alue-
vaalit on jotain sellaista, mikä antaa 
uusia mahdollisuuksia saada palve-
lut lähemmäksi ja toimivammaksi.
 No, mikä voi olla tärkeämpää 
kuin meidän peruspalvelut.  Mitä ne 
maksavat, maksavatko ollenkaan 
ja miten ne toimivat? Nuorten sekä 
lasten pahoinvointi on iso huoli tänä 
päivänä. Siihen on pureuduttava 
oikein kunnolla. Huolenpito pitää 
aloittaa jo varhaisessa vaiheessa.  
Päiväkodit ja koulut ovat paikkoja 
joihin täytyy  lisätä kouluterveyspal-
veluita.

Herätys! 
Nyt on pidettävä nuorista ja 
lapsista parempaa huolta!

 Etävastaanotto  toimisi myös erin-
omaisesti hyvänä lisänä. Nuoret voi-
sivat olla yhteydessä anonyyminä 
tai ihan omalla kuvalla ja nimellään. 
Tämä olisi hyvä toimintamalli päästä 
varhaisessa vaiheessa auttamaan. 
Varhaisessa vaiheessa auttaminen 
tuo säästöjä pitemmällä tähtäimellä ja 
hyvinvointi paranee merkittävästi. En-
naltaehkäisevä hoito on oikea suunta 
hyvään tulevaisuuteen.

Kimmo Köykkä
kaupunginvaltuuston varajäsen,
Kasvatus- ja opetuslautakunnan var-
sinainen jäsen
Aluevaaliehdokas, Vaasa

Ihmisellä on paha taipumus ajatella, 
että hän on enemmän tai vähemmän 
oikeassa kuin joku toinen. Tämä ei 
perustu pelkästään ihmisen luuloon 
siitä, että hän tietää enemmän tai 
vähemmän kuin joku toinen asiasta, 
vaan kyseessä on ihmiselle tyypilli-
nen taipumus uskotella itselleen niin. 
Sitä kutsutaan itsepetokseksi. Itsepe-
tos on varsin yleistä politiikoilla, sillä 
se auttaa heitä seisomaan vakaasti 
oman näkemyksensä takana. Tosin 
liikaa on niitäkin politiikkoja, joilla ei 
ole omaa näkemystä asiasta, vaan 
he äänestävät ryhmän mukana tai 
lähtökohtaisesti päätösehdotuksen 
mukaisesti. 
 Uusissa niin sanottujen hyvinvoin-
tialueiden aluevaltuustoissa päätetään 
vaikeista ja suurista asioista. Asioista, 
jotkat kattavat noin 2/3 osaa maakun-
nan kuntien aikaisemmista budjetti-
määrärahoista. Päättäjät ovat pitkälti 

Asiakkaat tietävät parhaiten
virkamiesten esittelyiden varassa. 
Tätä niin sanottua ”asiantuntemus-
vajetta” voidaan lähteä ratkaisemaan 
kahdella eri tavalla. Yksi niistä on pe-
rustaa useita aluevaltuuston alaisia 
lautakuntia, valiokuntia tai toimikun-
tia, jotka diskuteeraavat keskenään 
jonkin tietyn sote-kentän osa-aluetta 
koskevia esityksiä aluevaltuustolle 
päätettäväksi. 
Tällöin näihin lautakuntiin valitaan 
jäsenet kuitenkin poliittisten kytkös-
ten perusteella, mahdollisesti jopa 
samoja henkilöitä, jotka ovat jo alue-
valtuutettuja. Kokouspalkkiot lähes 
tuplaantuvat, mutta asiantuntemus ei 
laajene paljon. 
 Toinen tapa – mielestäni parempi 
– on perustaa asiakasraateja, jotka 
ohjataan systemaattiseen keskus-
teluun palveluiden parantamiseksi. 
Tämän lisäksi tehdään laajempia, 
mutta yksinkertaisempia asiakasky-

selyitä kaikille palveluiden käyttäjille. 
Sekä asiakasraatien ehdotukset että 
asiakaskyselyiden tulokset raportoi-
daan selkeästi aluevaltuustolle sekä 
eri hoitoyksiköiden johtajille. Näitä 
ehdotuksia aluevaltuusto voi käyttää 
suoraan päätöksenteon pohjana eikä 
tällöin tarvittaisi erillisiä valiokuntia. 
Tämä ei toki tarkoita, että esityksiä ei 
tulisi myös toimialajohtajien valmiste-
lemana. 

Asiakasraadit toiminnan 
kehittämisen tukena

Keski-Pohjanmaan peruspalvelukun-
tayhtymässä, Soitessa, on käytetty 
menestyksekkäästi jo vuosia asia-
kasraateja toiminnan kehittämisen 
tukena.
 Mielestäni Pohjanmaan maakunnan 
tulee ottaa käyttöön vastaavat asia-
kasraadit ja hyödyntää ruohonjuuri-
tason ideat päätöksenteossa ilman, 

että ne katoavat tai laimentuvat tar-
peettomasti virkamiesbyrokratian rat-
taissa. Uskon, että maakunnallisessa 
päätöksenteossa puolueiden erot ovat 
suurimmillaan siinä, miten päätöksiä 
tehdään, eikä niinkään siinä halu-
taanko tarjota mahdollisimman hyvää 
palvelua.
 Uusi aluevaltuusto joutuu kuitenkin 
vaikeaan paikkaan, koska alussa sillä 
ei ole valtaa päättää rahoituksesta, eli 
verotuksesta, vaan sen on toimittava 
annetuissa budjettiraameissa. Mitään 
ei myöskään saa jäädä yli, jotta val-
tio ei tulkitsisi, että maakunta pärjää 
vähemmälläkin rahalla ja ohjaa sote-
rahoitusta sitten enemmän toisiin 
maakuntiin. Nyt on aika äänestää 
perussuomalaista järkeä aluevaltuus-
toihin! 

Mika Kivimaa (ps.)
aluevaaliehdokas

Perussuomalaisten aluevaaliehdokas Mika Kivimaa suosittelee 
ottamaan käyttöön Pohjanmaallakin asiakasraateja toiminnan 
kehittämisen tukena. Malli on toiminut hyvin Keski-Pohjan-
maalla. - Kuva: Juha Rantala

Minulla on nuoruusvuosiltani paljon 
kokemusta vapaapalokunta- ja teh-
daspalokuntatoiminnasta. Sain siel-
tä paljon ystäviä ja meillä oli todella 
hauskaa leireillä ja muissa harjoi-
tuksissa.  Nuorisojaosto on monelle 
nuorelle myös ponnahduslauta pelas-
tusalan opiskeluun ja ammattiin suun-
tautumiseen. Myös minä olen saanut 
vapaapalokuntaharrastuksesta paljon 
eväitä omaan turvallisuuspäällikön 
ammattiini. Alueellamme on edelleen 
vahva henki palo- ja pelastuspuolella 
ja meillä onkin paljon vapaapalokun-
tia. Niissä tehdään tinkimättömästi 
pyyteetöntä vapaaehtoistyötä. Ei sovi 
unohtaa myöskään vpk-toiminnan 
naisjaostotyötä. Monelle vapaapalo-
kunta onkin koko perheen harrastus, 
eikä olekaan ihme, että juuri näissä 
yhteisöissä on iso huoli tulevasta. 
 Olemme historiallisen uudistuksen 
edessä, jossa kaikki on uutta ja teh-
tävä tulee olemaan erittäin haastava. 
Hyvinvointialueiden aluevaltuustot 
valitaan tammikuussa ja ne aloittavat 
toimintansa maaliskuussa. Valtuuston 

Yhdessä kohti uutta
yksi tärkeimpiä ja vaativimpia tehtäviä 
on sosiaali- ja terveyspalveluverkosta 
päättäminen. Heti ensikättelyssä on 
mainittava Vaasan keskussairaalan 
turvaaminen, se kuitenkin on alu-
eemme lippulaiva näissä asioissa. 
Siellä mikään palvelu ei saa heiken-
tyä vaan päinvastoin! Alueemme 
erikoissairaanhoito on ehdottomasti 
säilytettävä. Tämä ei tarkoita sitä, että 
unohdamme terveyspalvelut muilla 
alueilla, ne on oltava hyvällä tasolla!

Kaksikielisyydestä  
voimavara

Kaksikielisyys aiheuttaa varmasti 
haasteita, mutta yhdessä niistä selvi-
tään. Sen voisi kääntää voimavaraksi, 
perustelut ovat ainakin hyvät! Val-
tuutetut päättävät budjetista ja muun 
muassa siitä, millaiset sosiaali- ja 
terveyspalvelut tulevissa sotekeskuk-
sissa on. Se on vaativaa työtä, joka 
tarvitsee kunnon valmistelua ja yh-
teistyökykyisiä päättäjiä. Minusta val-
tuutetulla pitää olla kykyä ennakoida 
ja arvioida tulevaisuutta. Valtuutetuilla 

onkin oiva mahdollisuus edistää muu-
tosta ja uudistusta.
 Yksi oleellinen kysymys on inves-
toinnit. Niitä ohjaa valtio ja peruste-
luiden pitää olla hyvät, jos niitä aio-
taan saada läpi. Uskoisin käsittelyn 
tulevan olemaan hieman erilaista 
kuin tällä hetkellä. Muutos koskettaa 
niin sosiaali- ja terveyspalveluja kuin 
myös pelastusalaa. Minusta tärkeintä 
on ensin ajatella kokonaisuutta, juuri 
edellä mainittuja asioita. Sen jälkeen 
tulevat eri ”lokerot” vauvasta vaariin, 
siis koko elämän kirjo.
 Mielestäni valtuustoon tarvitaan yh-
teistyöhön kykeneviä, kokonaisuutta 
ajattelevia, tasavertaisesti suhtau-
tuvia päättäjiä. Valtuuston tulee olla 
toimintaan kykenevä instanssi, jossa 
päätavoite on ihmisten hyvinvointi ja 
terveys. Olenkin ystävilleni maininnut, 
että diagnoosit tehdään sairaaloissa 
ja terveyskeskuksissa ja nyt haetaan 
päättäjiä turvaamaan meidän palve-
luitamme. Lopuksi kannustan kaikkia 
äänestämään. Se on tapa, jolla voim-
me vaikuttaa. Mennään yhdessä kohti 
uutta.

Tero Sulkakoski (ps.)
Aluevaaliehdokas
kaupunginvaltuutettu, Vaasa

Perussuomalaisten aluevaa-
liehdokas Tero Sulkakosken 
mielestä tulevassa aluehallin-
nossa tarvitaan yhteistyöhön 
kykeneviä ja kokonaisuutta 
ajattelevia päättäjiä.  
- Kuva: Juha Rantala

ILMO EEROLA
Yrittäjä • Yrittäjäin ja MTK: n jäsen • Kunnallispoliitikko

Äänestä Pohjanmaan hyvinvointialueen edustajaksi

LÄHIPALVELUT  ON TURVATTAVA 
LAIHIALLA JA VÄHÄSSÄKYRÖSSÄ
• Terveyskeskukset säilytettävä
• Hoitoonpääsy nopeasti
• Perusturva turvattava alueella
• Palo- ja pelastustoimi riittävällä tasolla
• Ambulanssin tukikohta Laihialla

350

Perussuomalaisten aluevaa-
liehdokas Kimmo Köykkää 
huolestuttaa nuorten ja las-
ten pahoinvointi. Siihen pitää 
hänen mukaansa puuttua jo 
varhaisessa vaiheessa.
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Tulevassa uudistuksessa koko Vaa-
san sosiaali- ja terveystoimi sekä 
pelastustoimi siirtyvät Pohjanmaan 
hyvinvointialueelle viimeistään 2023. 
 Tulevien valtuutettujen tulee huo-
lehtia siitä, että  Vaasan nykyiset  ter-
veysasemat   palveluineen ja tutuilla 
henkilöstöllä jatkavat toimintaansa 
entiseen malliin. Yksityinen terveys-
toimi täydentää niin, että hoitoon 

Lähipalvelut turvattava SUOMALAINEN
TURVALLINEN 
POHJANMAA

355

Olisiko jo kansallisen 
heräämisen aika?
Suomessa eletään outoja aikoja. 
Meiltä halutaan kieltää kansallinen 
identiteettimme, aivan kuin suoma-
laisuudessa ja sen puolustamisessa 
olisi jotakin vikaa. Tämän vakavan 
punavihreän taudin seurauksena 
suomalaista ajetaan alas kaikissa 
tärkeimmissä instansseissamme 
aina opetustoimea, mediaa, oikeus-
laitosta ja jopa poliisia myöten.
 Se, joka osoittaa rakkauttaan isän-
maahamme, sen tärkeimpiin saavu-
tuksiin, hyvinvointiyhteiskuntaam-
me, suomalaiseen kansankotiimme, 
todelliseen yhteiskunnalliseen oi-
keudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon 
leimataan ääriajattelijaksi ja jopa yh-
teiskunnan viholliseksi.
 Elämme huomattavasti itsenäisyy-
temme kannalta vaarallisimpia aikoja 
kuin esimerkiksi Kekkosen ajan suo-
mettumiskriisissä. Nyt taistelemme 
todellakin olemassaolomme puoles-
ta. Suomea näivetetään kavalasti si-
sältäpäin ajamalla maatamme kohti 
EU:n syövereitä, josta poispääsy 
saattaa olla mahdotonta.
 Rahaa ja vaurautta meillä pitäisi 
olla enemmän kuin koskaan. Tätä 
käsitystä ja faktaa tukevat lukemat-
tomat kansainvälisetkin tilastot. Mut-
ta ongelmanahan on se, että emme 
itse pääse juurikaan tästä vaurau-
desta osallisiksi, vaan hyvinvointi-

Polttoaineen hinta Suomessa on EU:n 
huipputasoa. Hinnasta suurin osa on 
veroja, joten perussuomalaiset esittää 
polttoaineiden verojen leikkaamista 
25 prosentilla.
Uudistus toisi keskivertoperheelle 
lähes 500 euroa enemmän käteen 
vuodessa. Kansanedustaja Mauri Pel-
tokangas (ps.) kertoo, että avaukses-
ta on tullut kansalta erittäin tyytyväistä 
palautetta.
- Monet ovat jopa huojentuneita siitä, 
että lopultakin esitetään konkreettisia 
uudistuksia ostovoiman parantami-
seksi.
 Perussuomalaiset haluaa vahvistaa 
kotitalouksien ostovoimaa ja esit-
tää sähkön ja polttoaineiden verojen 
alentamista 25 prosentilla. Veronalen-
nuksilla helpotettaisiin merkittävästi 
eläkeläisten, pieni- ja keskituloisten 
palkansaajien sekä ennen kaikkea 
lapsiperheiden jokapäiväistä arkea.
Kansanedustaja Mauri Peltokangas 
kertoo, että perussuomalaisten ava-
uksesta on tullut kansalta erittäin tyy-
tyväistä palautetta.
 Peltokangas on viime syksyn aika-
na kiertänyt Suomea Suomalainen 
ensin -aluevaalikiertueella ja saanut 
runsaasti palautetta suoraan kansa-
laisilta niin polttoaineen hinnasta kuin 
monista muistakin ajankohtaisista 
poliittisista aiheista.
- Maakunnissa polttoaineen hinta on 
kestopuheenaihe, joka nousee aina 
esille.

Nyt järki käteen!

Polttoaineen hinnasta yli 60 prosent-
tia on veroja, joten verotasossa on 
alentamisen varaa. Suomessa poltto-
aineen hinta on jo EU:n korkeimman 
tason tuntumassa.

pääsy on mahdollisimman nopea ja 
tarkoituksenmukainen. 
 Perusturvan koko kirjo pitää säilyt-
tää jokaisella  Vaasan alueella missä 
ne ovat olleet nykyäänkin . Palo - ja 
pelastustoimen paikallisten yksiköi-
den resurssit ja henkilöstömäärät on 
pidettävä riittävinä. Ambulanssi pitää 
säilyttää edelleen Laihialla, koska 
apu saadaan näin nopeasti myös 

Vähäänkyröön. Palokuntien kalustot 
tankkiautoineen on myös säilytettävä 
Vähässäkyrössä. Näin lyhyesti haluan 
kertoa isosta organisaatiouudistuk-
sesta, joka toivottavasti on palvelujen 
käyttäjien kannalta vain parempaa 
palvelua. 

Ilmo Eerola (ps.)
aluevaaliehdokas, Vaasa / Vähäkyrö

amme lapioidaan Euroopan unionin 
pohjattomaan kitaan eri verukkeil-
la.  Miljardit ovat pikkurahaa tässä 
julmassa leikissä. Brysselin lisäksi 
hyvinvointiamme kaventavat järjettö-
män kallis ja huono maahanmuutto-
politiikkamme sekä ilmastohysteria.
 Onko oikein, että jo nyt taloudel-
lisesti ja henkisesti huonossa ase-
massa olevat kansalaisemme voivat 
punavihreän politiikan seurauksena 
entistä huonommin.
 Jaa, että mitä tällä kaikella on teke-
mistä aluevaalien kanssa? Paljonkin. 
Äänestämällä perussuomalaisia eh-
dokkaita, varmistat sen, että olem-
me päättäväisesti vastustamassa 
uusissa aluevaalien himmeleissä 
uusia veroja ja muita järjettömyyk-
siä. Maakuntaverohan on se seuraa-
va verotuksen muoto, jota meidän 
maksettavaksemme suunnitellaan. 
Kuinka kauan annamme itseämme 
kusetettavan? Nyt on uuden kansal-
lisen heräämisen aika!

Liputuksia oikeiden asi-
oiden puolesta

Tuo uuden kansallisen heräämisen 
kipinä  kirvoitti allekirjoittaneelta 
myös valtuustoaloitteen.
 Vaasassakin on pride-kansa saa-
nut oman vuosittaisen viikkonsa, 

jossa sateenkaariliput liehuvat jopa 
kirkon reunustoja myöten. Tapahtu-
ma, johon jostain kumman syystä 
kaupungin ja jopa kirkon johto on 
siunauksensa antanut.
Meillä olisi useita paljon kunniak-
kaampiakin syitä liputtaa.
 Kaupunkimme hienoin hetki his-
toriassamme oli toimiminen Vapa-
ussodan jälkeen valkoisen Suomen 
pääkaupunkina. Tasapuoliseen lipu-
tukseen vedoten ehdotankin kaupun-
gillemme uusia liputuksen aiheita. 
Toki näitä aiheita löytyisi historias-
tamme vaikka kuinka paljon, mutta 
nostaisin muutaman aiheen erityi-
sesti esille.
 Jokaiseen näistä löytyy oma lippu, 
jolla historiaamme kunnioittavaa ja 
maamme itsenäisyyttä arvostavaa 
liputusta olisi mahdollisuus suorit-
taa. 
Näitä arvokkaita hetkiä ovat mm. 
25. helmikuuta 1918, jolloin jääkärit 
saapuivat Vaasaan, 6. maaliskuuta 
1918 ilmavoimillemme saapui en-
simmäinen lentokone Vaasaan ja 9. 
syyskuuta 1920 Lotta Svärd.

Risto Helin (ps.)
varavaltuutettu
aluevaaliehdokas

Vaasalainen perussuomalainen aluevaaliehdokas Risto Helin odottaa uutta kansallisen he-
räämisen aikaa. - Kuva: Juha Rantala

Kansanedustaja Mauri Peltokangas:

Perussuomalaiset 
esittää polttoaineiden 
verojen leikkaamista 
25 prosentilla

 - Olisi aika ottaa järki käteen ja miet-
tiä seurauksia, kun ihmisiä kiristetään 
eri suunnasta aina vain enemmän. 
Kotitaloudet alkavat voimaan pahoin, 
kun tavallisen elämän kulut paisuvat 
koko ajan, Peltokangas sanoo.
 Polttoaineen hinnan pysytteleminen 
korkealla haittaisi jatkossakin merkit-
tävästi monen tavallisen työmatkalai-
sen elämää. Syrjäseuduilla ei ole ta-
vatonta, että työmatka saattaa olla 60 
- 80 kilometriä suuntaansa, ja moni 
käy töissä vieläkin pidemmän matkan 
takaa.
Saamansa kansalaispalautteen pe-
rusteella Peltokangas tietää, että ti-
lanne vaikuttaa jo nyt työssäkäynnin 
kannattavuuteen.
 - Moni miettii, onko enää järkevää 
ajaa pitkää matkaa töihin, kun työstä 
saatavasta vastikkeesta yhä suurem-
pi osa hupenee polttoainekuluihin. 
Monelle on järkyttävää, kun asunnon 
vuokrakulujen jälkeen toinen pakol-
linen kulu eli polttoainekustannukset 
ovat jo lähes asumiskustannusten 
tasolla.

Verovähennykset laiha 
lohtu

Verotuksessa on mahdollista vähen-
tää työssä käymiseen ja töiden teke-
miseen liittyvät matkakulut. Vähen-
nykseen liittyy kuitenkin monia ehtoja 
ja rajoja.
Mauri Peltokangas toteaa, että vero-
vähennykset saattavat tuntua etäiseltä 
lohdulta bensapumpulla, jossa moni 
miettii myös sitä, riittävätkö jäljelle 
jäävät varat loppukuuksi asumisen ja 
ruuan kuluihin.
 - Harvalla on mahdollisuutta odot-
taa seuraavaan vuoteen veronpalau-
tuksia. Korkea polttoaineen hinta vai-

kuttaa jokapäiväiseen ostovoimaan. 
Sillä, mitä kukkaroon jää polttoaine- ja 
asumiskulujen jälkeen, pitäisi pystyä 
pärjäämään.
Perussuomalaisten kanssa samoilla 
linjoilla on toinen oppositiopuolue 
kristillisdemokraatit. Sen sijaan ko-
koomus ei ole valmis keventämään 
polttoaineen verotusta siitäkään huo-
limatta, että korkeat pumppuhinnat 
heikentävät tehokkaasti työnteon 
kannustimia. Peltokangas ihmettelee 
tilannetta.
 - Kokoomus on olevinaan tavalli-
sen ihmisen asialla, vaikka ei eivät 
kuitenkaan ole. Kokoomus on tässä 
suhteessa valmis viemään suomalai-
silta tuhkatkin pesästä,   Peltokangas 
hymähtää.
 Peltokangas painottaa, että perus-
suomalaisten esittämä suora leikkaus 
polttoaineveroon on ainoa toimiva 
ratkaisu, millä voidaan puuttua ongel-
maan, eli kalliisiin liikkumisen kustan-
nuksiin.
 - On uskallettava tehdä selkeitä ja 
konkreettisia ratkaisuja, jotka ovat 
nähtävissä bensapumpulla ja jotka 
tuntuvat kansalaisten kukkaroissa.

Mauri Peltokangas
Kansanedustaja, Kokkola



8

Perussuomalaisten Suomalainen 
ensin -aluevaaliohjelma perustuu 
kansallishyödyllisyyden periaatteel-
le.
 - Perussuomalaisten visiossa 
kaikilla suomalaisilla täytyy olla 
järkevä mahdollisuus päästä lä-
hiterveysasemalle, eikä palveluita 
keskitetä vain maakuntakeskuksiin 
tai ruuhka-Suomeen, sanoo Perus-
suomalaisten puoluesihteeri Arto 
Luukkanen.
 Hänen mukaansa ohjelma raken-
tuu kansallishyödyllisyyden periaat-
teelle. Luukkasen mukaan kyse on 
siitä, että aluevaaliohjelma noudat-
taa kansallishyödyllistä periaatetta, 
jonka avulla Suomi rakennettiin uu-
delleen 2. maailmansodan jälkeen.
 - Silloin päättäviä tahoja yhdis-
ti käsitys yhteisestä kansallisesta 
vastuusta. Se oli arvoperusta, jon-
ka päälle oli hyvä rakentaa kattava 
terveys- ja sosiaalialan järjestelmä 
jokaiselle suomalaiselle

Perussuomalaisten aluevaaliohjelma laittaa asiat tärkeysjärjestykseen:

Rahaa Suomessa on, 
se vaan menee muualle 
kuin suomalaisten hyväksi

Tämä kansallishyödyllinen ajattelu on 
sittemmin vaihtunut punavihreä-ko-
koomus valtapuolueilla visioon Suo-
mesta globaalina sosiaalitoimistona.
 - Heidän sote-mallissaan järjestel-
män rahoittamiseen osallistumaton 
maahanmuuttaja pääsee välittömästi 
nauttimaan julkisesti rahoitetuista pal-
veluista, Luukkanen toteaa.

Verovarat suomalaisten 
hyväksi

Luukkanen varoittaa, että punavih-
reässä sotessa ollaan ajautumassa 
kahden kerroksen kastijärjestelmään, 
jossa hyväpalkkaiset saavat hoitoa 
nopeasti ja köyhät eläkeläiset, työt-
tömät sekä vähävaraiset lapsiperheet 
jäävät odottelemaan vuoroaan, jota 
ei ehdi tullakaan. Perussuomalaisten 
lähtökohta on puoluesihteeri Luukka-
sen mukaan täysin erilainen.
 - Lähtökohtanamme on isänmaan 
etu eli suomalainen ensin -ajattelu, 

joka koskee jokaista suomalaista 
vauvasta vaariin. Sote pitää rakentaa 
asiakkaan näkökulmasta suomalaista 
puolustaen. Rahaa Suomessa on, se 
vaan menee nyt muualle kuin suoma-
laisten hyväksi. Perussuomalaisten 
resepti ja samalla rahoitusmalli on 
hänen mukaansa yksinkertainen.
 - Maahanmuuton mittavista kuluis-
ta ja ilmastopolitiikan kunnianhimosta 
leikkaamalla Suomessa voidaan pa-
nostaa enemmän terveydenhuoltoon 
eli suomalaisten terveyteen.
 - Me perussuomalaiset olemme 
myös aito vaihtoehto punavihreälle 
hallitukselle. Hallituksen ajama maa-
hanmuuttoteollisuuden ruokkiminen 
ja Hiilineutraali Suomi 2035 -projekti 
on hyllytettävä, jos maassamme ha-
lutaan varmistaa julkisen vallan puo-
lelta ikäihmisille arvokas vanhuus ja 
lapsille tarvittavat neuvolapalvelut, 
muita julkisten sote-palveluiden va-
rassa olevia ryhmiä unohtamatta.

Sosiaaliturva on tarkoi-
tettu omille kansalaisille

Perussuomalaiset puolustaa suoma-
laisten ihmisarvoa paitsi terveyden-
hoidossa, myös sosiaali- ja pelastus-
alalla.
 - Pelastustoimella on krooninen 
kymmenien miljoonien rahoitusvaje ja 
lähivuosina pahempi henkilöstöpula 
kuin poliisilla. Jokaiselle suomalai-
selle sillä on väliä, tuleeko paloauto 
viidessä vai viidessäkymmenessä 
minuutissa. Perussuomalainen alue-
vaaliohjelma on vaihtoehto, joka puo-
lustaa hyvinvointia.
 - Hallitus propagoi globalisti-ystä-
vällistä linjaansa nimittämällä tulevat 
sote-alueet hyvinvointialueiksi. Mutta 
suomalaisten pahoinvointi lisääntyy, 
leipäjonot ovat kasvaneet ja kasvavat, 
köyhillä eläkeläisillä ei ole varaa lääk-
keisiin. Suomalaisten veronmaksajien 
rahoittama sosiaaliturva on suoma-
laisille tarkoitettu. Yhä suurempi osa 

sosiaaliturvasta ja -palveluista menee 
maahanmuuttajille. Emme tarvitse 
Suomeen maahanmuuttajia, jotka ei-
vät pärjää palkallaan, Luukkanen sa-
noo.
 Puoluesihteeri Arto Luukkanen nos-
taa aluevaaliohjelmasta esille kolme 
kohtaa, jotka ovat tulleet toistuvasti 
esille perussuomalaisten puoluejoh-
don keskusteluissa suomalaisten 
kanssa aluevaalikiertueella.
 - Ensiksi perussuomalaiset vaatii, 
että lääkäriin pitää päästä nopeasti. 
Toiseksi perussuomalaisille kelpaavat 
vain suomea puhuvat hoitajat ja lää-
kärit. Kyse on perusoikeudesta, josta 
ei tingitä sekä kolmanneksi, että seni-
orisuomalaisia ei saa jättää heitteille. 
Mallissamme myös auttajia pitää voi-
da auttaa. Haluan nostaa vielä esille 
sen, että omaishoitajat tekevät kor-
vaamattoman tärkeää työtä ka samal-
la vähentävät antamallaan panoksella 
julkisiin sotepalveluihin kohdistuvaa 
painetta.

Ei enää lisää veroja

Perussuomalaiset haluaa torjua maa-
kuntaveron. Luukkanen painottaa, että 
suomalaiset eivät pysty maksamaan 
enää enempää veroja. Ostovoima kär-
sii eikä kansantalous kiitä. Punavihreä 
hallitus kuitenkin kaavailee maakunta-
veron käyttöönottoa vuodesta 2026 
alkaen.
 - Maakuntavero ei vain lisää suo-
malaisten verotaakkaa, vaan myös 
johtaa alueiden voimakkaaseen eriar-
voistumiseen. Onneksi on perussuo-
malaiset.
 - Aluevaaliohjelman sanoma tii-
vistyy siihen, että perussuomalaiset 
haluaa puolustaa sinun rahojasi ja 
henkeäsi. Se miksi kannattaa alue-
vaaleissakin äänestää perussuoma-
laisia kulminoituu siihen, että emme 
halua aluevaltuustoista tehottoman 
hallinnon himmeleitä tai byrokratian 
babylonin torneja vaan paikkoja, jois-
sa ihmisten aito ääni kuuluu.

Syyskuun lopulla ulottui perussuomalaisten aluevaalikiertue myös Vaasaan. Sunnuntai-iltapäivästä huolimatta perussuomalainen sanoma veti torin täyteen kuulijoita. Tapahtuman jälkeen oli 
perussuomalaisten paikallisaktiivien aika kokoontua tyytyväisin mielin ryhmäkuvaan yhdessä puoluejohdon kanssa. - Kuva: Juha Rantala




