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ALTAVOIMA (TIIVISTELMÄ)
Mikä: "Altavoima - pois alta väärä valta!" Altavoima on pelinmuutospuolue.
Nykypeli on väärä peli.
Miksi: Nykypeli on jo lähtökohtaisesti väärä. Suomea vaivaa vakava
ylipolitisoituminen eli poliittisen pelin tunkeutuminen lähes jokaiselle
elämänalueelle. Suomessa on kenties eniten poliitikkoja ja erinäisiä viskaaleja
suhteessa väkilukuun länsimaista? Politiikka häärää sielläkin, missä sitä ei
tarvita kuten yrityselämässä.
Politiikka ei Suomessa ole renki vaan isäntä. Korruptoituneet valtapuolueemme
ovat vuosikymmenten saatossa vallanhimossaan suomettaneet isänmaamme,
luoneet valtion budjettikirjan kautta pyöritettävän miljardien eurojen
korruptioapparaatin itselleen ja sulassa sovussa rakentaneet jäsenkirjasuomen,
jossa systeemi vie ja yksilö vikisee.
Suomalaisten henkinen ja taloudellinen hyvinvointi ja tasa-arvo on Suomessa
kaukana siitä, mitä se voisi olla. Isänmaamme on valtapuolueiden
vallantavoittelun vuoksi ylipolitisoitunut, epätasa-arvoinen ja taloudeltaan
tehoton “kaverisosiaalikapitalismi”. Kaverisosiaalikapitalismi on Altavoiman
kehittämä termi kuvaamaan kokonaisuutta vasemmalta oikealle
suomipolitiikassa.
Kaverisosiaalikapitalismi on sekoitus lakiin kirjoitettua suomalaista
maailmanluokan poliittista valtapuoluekorruptiota, sosialismia ja kapitalismia.
Suomalaisessa kaverisosiaalikapitalismissa ei edes tarvita ruskeita
korruptiokirjekuoria, sillä korruptio on suurimmaksi osaksi jo valmiiksi kirjoitettu
Suomen lakiin! Pelkkä valtion keltainen budjettikirja riittää mainiosti työkaluksi
valtapuolueillemme ylläpitää väärää valtaansa.
Suomi on myös latistava almutalous ja tulonsiirtotalous. Homma perustuu aivan
liikaa nöyryyttävään ”almujen” anomiseen ei vain alimmissa tuloluokissa vaan
muuallakin yhteiskunnassamme kuten yritystoiminnassa ja kolmannella
sektorilla. Altavoima esittelee miten tästäkin pahasta päästään eroon rohkean ja
oivaltavan muutosohjelman avulla.
Vieläkö joku ihmettelee kaiken edellä kerrotun jälkeen, miksi maksamme
Suomessa maailman korkeimpia veroja?
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Jatkuvasti kärjistyvä ja monilta osin nykyaikana turha vasemmisto-oikeistopeli
jakaa suomalaisia yhä enemmän. Tämä väärä peli voidaan lopettaa vain uuden
yhteiskunnallisen oivaltamisen ja vision avulla, joka esittelee oikeat työkalut
muutokseen. Politiikan tehtävä ei ole erottaa suomalaisia kuten tähän asti, vaan
yhdistää heitä.
Eliitti valtapuolueissa sekä niiden apupuolueissa ja sidosryhmissä ei tajua edes
koko ongelmaa, saati että se kykenisi parantamaan itse itsensä. Muutoksen voi
tehdä vain uusi ja uskottava ruohonjuuritasolla syntynyt kansanliike, joka
pakottaa valtapuolueet muutokseen tai syrjäyttää ne saatuaan suomalaiset
yhteen yli keinotekoisten jakolinjojen. Tästä asetelmasta tulee puolueemme ja
kansanliikkeemme nimi: "Altavoima".
Suomen Nato-jäsenyyden myötä suomalaisten vahvistuva turvallisuudentunne
on aikaisempaa otollisempi pohja muuttaa Suomea (myös) sisäisesti. Siinä
missä Nato-asia ennen erotti suomalaisia, se nyt yhdistää. Altavoima haluaa
tarttua tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen ja tarjota politiikassa vaihtoehdon
suomalaisille, jollaista ei ole vielä olemassakaan.
Kenelle: Nykysysteemin latistavasta pakkopaidasta irti haluavat erilaiset
suomalaiset: nuoret, opiskelijat, lapsiperheet, työväki, toimihenkilöt, yrittäjät,
työttömät, eläkeläiset. Liikkuvat, sitoutumattomat, heräävät ja nukkuvat
äänestäjät – Altavoimalla on 40 % kannattajapotentiaali!
Visio: "Onnellinen Suomi Finland." Altavoiman visio on yhdistää ja vapauttaa
suomalaiset. Haluamme toimivan kansalaisyhteiskunnan, jossa yksilö on aina ja
kaikkialla systeemin yläpuolella. Systeemin pitää olla rakennettu suomalaisen
tarpeista, eikä meidän enää pidä opetella väärän pelin vääriä sääntöjä
pärjätäksemme eri elämänalueilla. Se on Suomi, jossa kaverilta ei enää oteta.
Se on Suomi, jossa suomalainen on oikeasti vapaa.
Suomen on oltava maailman paras maa jokaiselle suomalaiselle. Se voidaan
toteuttaa vain uuden ajattelun kautta ”suomipolitiikan kolmas tie" löytämällä, ei
pelaamalla ikivanhaa vasemmisto-oikeistopeliä kuten nykyiset vallanpitäjän
haluavat meidän tekevän. Menemme eduskuntaan 2023 vaaleissa ja
nousemme pääministeripuolueeksi vaaleissa 2027 tai 2031. Tai sitten
Altavoiman kasvu pakottaa nykyiset valtapuolueet muutokseen jo ennen kuin
olemme suomipolitiikan piikkipaikalla. Tämä skenaario on kuitenkin hyvin
epätodennäköinen.
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Perusta: Ruohonjuuritaso. Oma kokemus. Kokonaisuus. Rohkeus. Maalaisjärki.
Yrittäjyys.
Voima: Ohjelma. Konsepti. Ihmiset.
Ohjelma: Kansalaispalkka. Roti. Kuri. Karjala. Keep it simple!
Vaadimme yhteiskunnallisen idiotismin lopettamista kehittämiemme uudistusten
avulla. Vaadimme 800/400 € aikuiset/lapset kansalaispalkkaa,
minimipalkkalakia sekä toimivaa markkinataloutta. Nämä asiat eivät suinkaan
ole toisiaan poissulkevia, jos vain annamme vapaalle oivaltamiselle
mahdollisuuden. Rakennamme uuden yhteiskunnallisen käyttöjärjestelmän
Suomelle – sen on oltava yksinkertainen, tehokas, kannustava ja reilu.
1) “KANSALAISPALKKA NYT!”
Kansalaispalkka nyt! on sateenvarjo Altavoiman vaatimalle ja kehittämälle
massiiviselle yhteiskunnalliselle uudistukselle. Huom! siinä ei ole kyse vain
kansalaispalkasta, vaan puolentusinan eri lainsäädännönalan isosta remontista
suomalaisten hyväksi. Sen avulla ajamme alas miljardien eurojen
valtapuoluekorruption sekä siitä johtuvan yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja
mielivallan. Siirrämme vapautuneet resurssit a) kansalaispalkkaan Altavoiman
oman Kansalaispalkka nyt! -mallin avulla b) veroasteen alennukseen ja c) siihen,
että nostamme jokaisen suomalaisen suvereenisti systeemin yläpuolelle,
jokainen suomalainen on voittaja.
2) ROTIA POLITIIKKAAN!
Jo Kansalaispalkka nyt! riisuu vääriä valtamekanismeja hyvin tehokkaasti
valtapuolueilta ja niiden sidosryhmiltä. Sen lisäksi tarvitaan poliittisen
päätöksentekomekanismin iso uudistus. Miltä tuntuisi, jos poliittiset
virkanimitykset kiellettäisiin, entä jos Suomessa hallitustason päätöksiä tekisivät
vain jäsenkirjattomat asiantuntijaministerit (pl. pääministeri) tai jos
puoluedemokratia ei tarkoittaisikaan ryhmäkuria joka ikisessä asiassa?
3) KURI VALTAMEDIALLE!
Valtamedia on osa ongelmaa! Demokratiaprosessiin liittyy oleellisesti myös
suomalaisen valtamedian muuttuminen oikeasti puolueettomaksi joko hyvän
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muutoksen tai pakottavan lainsäädännön avulla. Kolmas vaihtoehto on vaatia
johtavia mediataloja kertomaan avoimesti mitä puoluetta/puolueita ne
kannattavat. Altavoiman pitää myös kyetä tehokkaasti ohittamaan valtamedian
kuoliaaksivaikenemisyritykset tavalla tai toisella ja saamaan tietoa Altavoima
kansanliikkeestä ihmisille.
4) KARJALA TAKAISIN, SPASIBA!
Vaadimme Karjalan sekä muiden Suomelta sodissa ryötettyjen alueiden
palauttamista takaisin osaksi isänmaatamme. Kokemaamme vääryyttä ei voi
korjata pelkällä unohduksella. Tuemme vallanvaihtumista Venäjällä, sillä Putinin
hallinnon kanssa asia ei mitenkään voi toteutua. Suomen on luotava yhteyksiä
Venäjän oppositioon ja pidettävä Karjala-asiaa esillä heidän kanssaan jo
ennakkoon. Karjalan palautus olisi oikein toteutettuna paitsi huikea juttu
Suomelle, myös Venäjä hyötyisi siitä lisääntyneen kaupan ja hyvien
naapurisuhteiden muodossa.
5) KEEP IT SIMPLE!
Keskeistä onnistumiselle on se, että pidämme asiat Altavoimassa riittävän
yksinkertaisina. Keskitymme Altavoimassa vain oleelliseen eli suomisysteemin
sisäiseen muutokseen. Myös Karjala-asia liittyy ajamaamme hyvään sisäiseen
muutokseen - tarkemmin sen yhteen osa-alueeseen eli hyvästijättöön
suomettuneisuuden ajalle.
Tietoinen strategia asioitten pitämisestä yksinkertaisina tarkoittaa valintoja sen
suhteen, mitä otetaan Altavoiman agendalle ja mitä ei. Sekin vaatii
ennakkoluulotonta uutta ajattelua suomalaisilta, mutta mahdollistaa
onnistuessaan hyvinkin erilaisten ihmisten tulemisen muutoksentekijöiksi
Altavoiman etulinjaan tai vähän taaemmaksi.
Kutsumme kansanliikkeeseemme uudistusmielisiä ja rohkeita suomalaisia sekä
oikealta että vasemmalta ja tietenkin niitä, jotka eivät koe kuuluvansa
kumpaankaan. Tästä linkistä saat lisätietoa mitä Altavoimassa tapahtuu ja
pääset halutessasi mukaan Altavoiman toimintaan jos sinua kiinnostaa
osalistua enemmän. Voit kannattaa toimintaamme myös hankkimalla itsellesi
ja/tai ystävillesi Altavoiman tyylikkäitä logo-tuotteita verkkokaupastamme.
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Aloita isänmaan uuden reilun pelin rakentaminen allekirjoittamalla Altavoiman
sähköinen kannattajakortti puoluerekisteri.fi palvelussa! Se on helppoa,
tehokasta ja nopeaa. (Allekirjoittaminen on mahdollista heti kun ohjelmamme on
ensin hyväksytty sisäministeriössä.) Keräämme 5000 allekirjoitusta, jotta
Altavoima pääsee puoluerekisteriin ja osallistumaan rekisteröitynä puolueena jo
eduskuntavaaleihin keväällä 2023. Laita sanaa kiertämään keräyksestä
kavereillesikin!
Kiitos allekirjoituksestasi - reilun pelin herätys on alkanut!
25.7.2022
Petri Hirvimäki, pj
TEAM ALTAVOIMA
Altavoima - uudistajien, heränneiden ja nukkuvien puolue ry
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1. JOHDANTO
Altavoima on pelinmuutospuolue, suomipolitiikan ”game changer”.
Altavoima on pitkän ja tinkimättömän yhteiskunnallisen tuotekehityksen tulos
(kts. tarkemmin www.altavoima.fi). Meidän on laitettava kaikki peliin tarvittavan
ison yhteiskunnallisen hyvän muutoksen puolesta. Haluamme olla ensin
eduskuntapuolue ja sitten pääministeripuolue 2027 (tai 2031) eduskuntavaalien
jälkeen.
Politiikan yksi tärkeimmistä tehtävistä olisi yhdistää erilaisia ihmisiä yhteisen
hyvän vision avulla. Nykypolitiikassa toimitaan täsmälleen päinvastoin. Johtavat
poliitikkomme hakevat tietoisesti vastakkainasettelua entistä herkemmin
somessa ja muutenkin yrittävät saada ihmiset jopa vihaamaan toisiaan. Tämä ei
johda mihinkään muuhun kuin nykyisen väärän pelin vahvistumiseen.
Me altavoimalaiset vaadimme liikkeeltämme enemmän – politiikka itsessään,
koko tämä nykyinen väärä peli, on se mikä on haastettava, ei joku väärän pelin
laita tai milloin mikäkin osa siitä. Suomi ansaitsee hyvän vallankumouksen.
Altavoiman tehtävänä on luoda uudenlainen puolue, joka tuo erilaiset
suomalaiset yhteen tekemään tarvittavat isot yhteiskunnalliset muutokset.
Tämä on mahdollista jos:
a) Ensin ymmärrämme syvällisesti mikä nykysysteemissä on pielessä ja
miksi (luku 2. ”Suomi vuonna nolla”).
b) Keskitymme kokonaisuuteen eli huomiomme jokaisen suomalaisen
hyvinvoinnin (luku 3. ” Visio 2030 – Onnellinen Suomi Finland).
c) Keskitymme omasta kokemuksestamme kumpuavaan vapaaseen
yhteiskunnalliseen oivaltamiseen ja innovointiin – osaamme, sitoudumme
ja olemme rohkeita (luku 4. ”Isänmaan uusi reilu peli”).
d) Ymmärrämme suomalaisen valtamedian roolin keskeisenä
nykysysteemin ylläpitäjänä. (luku 5. ”Valtamedia on osa ongelmaa”).
e) Asemoimme itsemme rohkeiden uudistajien joukkoon suomalaisessa
puoluekentässä. Provosoimme silloin kun sitä tarvitaan - suomalainen

s i v u 8/35

varo uusia Kremlin kellonsoittajapuolueita ja suomettuneita
fossiilipoliitikkoja valtapuolueissa! (Luku 6. Karjala takaisin, spasiba!)
f) Keskitymme vain oleelliseen eli suomisysteemin sisäiseen muutokseen.
(luku 7. ”Pidetään peli yksinkertaisena”).
Altavoiman jäsenillä saa tietenkin olla oma henkilökohtainen mielipide asiasta
kuin asiasta, kunhan vain tiedostamme puolueen roolin ja oman roolimme osin
erillisiksi. Altavoiman konsepti vaati paljon uutta ajattelua ja ennakkoluulotonta
asennetta kaikilta aktiiveiltamme ja kannattajiltamme. Meidän on hyväksyttävä
se, että olemme erilaisia eikä annattava sen estää yhteistyötämme.
Kaikesta päätellen Perussuomalaisia ei kiinnosta rakentaa puolueestaan
uskottavaa yleispuoluetta? He keskittyvät perinteiseen vastakkainasetteluun
vieden sitä vasemmistolaidan kanssa yhä pahemmaksi. Taktiikka on toistaiseksi
toiminut suomalaisen valtamedian tahattoman tuen avulla siinä, mitä tulee
pelkkään puolueen kasvattamiseen – entä missä on perussuomalaisten
kokonaisuudesta lähtevä yhteiskunnallinen uuden oivaltaminen?
Sirkushuveja suomipolitiikassa kyllä piisaa, leipä on kansalaisilla jatkossa
koronakriisin jälkimaininkien ja kasvaneen inflaation myötä jo paljon
tiukemmassa. Pelkkä mediaseksikäs populistinen näpertely vasemmalla ja
oikealla laidalla tai yhtään missään ei riitä mihinkään olkoonkin seassa hieman
asiaakin. Twitterit syrjään hetkeksi ja miettimään kansakunnan
kohtalonkysymyksiä – onhan puolueessanne oikeaa (jäsenkirjatonta)
yhteiskunnallista kokemusta asioista, mielellään kohtuullisen kovaakin sellaista?
Jos valta itsessään motivoisi altavoimalaisia siinä määrin kuin nykypoliitikkoja
valtapuolueissa, pelkkä vasemmisto-oikeisto vastakkainasettelun viljeleminen
hieman uudella retoriikalla, olisi ylivoimaisen helppo tie saavuttaa kohtuullista
menestystä. Se ei kuitenkaan koskaan veisi meitä lähellekään maalia eli
tarvittavaa isoa hyvää yhteiskunnallista reilun pelin muutosta ja herätystä,
suomipolitiikan ”grand slamia”. Altavoima ei edustaisi mitään oikeasti uutta.
Sellaisia puolueita on jo kolmetoista tusinassa.
Suomi pelaa väärää peliä, tarvitsemme uuden pelin!
Altavoiman tehtävä on rakentaa uusi yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä
Suomelle. Sen on oltava yksinkertainen, tehokas, kannustava ja reilu. Se
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tehdään pääsemällä kunnolla vaikuttamaan Arkadianmäelle ja uuden hyvän
oivaltavan lainsäädännön avulla. Mitä ilmeisemmin meidän on lopulta saatava
myös nykyiset valtapuolueet tai osa niistä muuttumaan ja tulemaan mukaan
hyvään muutokseen? Aivan silkkihansikkailla se ei tule tapahtumaan.
Meidän on lopetettava nykyisten valtapuolueiden ja niiden ylläpitämän
pullamössöeliitin väärä valta ja isänmaamme vakava ylipolitisoituminen.
Altavoiman ja muiden muutosvoimien on ajettava alas suomalainen tehoton ja
epätasa-arvoinen kaverisosiaalikapitalismi ja kansalaisia latistava almutalous.
Meidän on vedettävä piuhat irti kymmenien miljoonien eurojen välittömältä
valtapuoluekorruptiolta ja jopa miljardien(!) eurojen välilliseltä
valtapuoluekorruptiolta.
Välitön valtapuoluekorruptio tarkoittaa rahana niitä kymmenien miljoonien
eurojen puoluetukia, lehdistötukia jne. mekanismeja, jotka ylläpitävät
tehokkaasti suurimpien puolueiden valtaa. Myös poliittiset virkanimitykset, ayliikkeiden verovapaus, asumistukihimmelit, valtapuoluetta lähellä oleva
rakentaminen ja kaavoitus jne. mekanismit, joissa jäsenkirjat vaikuttavat.
Välillistä valtapuoluekorruptiota ovat ne miljardit eurot, mitä valtapuolueet
kirjaavat valtion keltaiseen budjettikirjaan omien kannattajiensa ja etupiiriensä
suosimiseksi. Kyse on suoranaisesta äänten ostamisesta verorahoilla. Tässä
valtapuolueet eivät todellisuudessa haasta toisiaan, vaikka meille niin
uskotellaan.
Prosessissa suomalaiset saavat lopulta uudelleenjaettavakseen kymmenien
miljardien vuosittaiset resurssit, jotka nykyisin jaetaan valtapuolueiden ”äänten
ostaminen” edellä. Tämä raiskaa kokonaisuuden. Verotuksen ja säästöjen
kautta tulevat rahat on jaettava parhaalla mahdollisella tavalla suomalainen
edellä reilun pelin säännöillä.
Altavoima haluaa käyttää vapautuvat taloudelliset ja henkiset (systeemiset)
resurssit seuraavasti:
a) maailman parhaaseen perusturvaan Altavoiman oman Kansalaispalkka
nyt! -mallin avulla. Se on myös sateenvarjo isoille yhteiskunnallisille
uudistuksille – kyse ei todellakaan ole vain kansalaispalkan tasosta!
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b) pysyvään veroasteen alennukseen kaikkinaisen yhteiskuntamme ja
taloutemme tehostumisen kautta.
c) nostamme jokaisen suomalaisen suvereenisti systeemin yläpuolelle.
Altavoiman ehdottamista isoista uudistuksista seuraisi automaattisesti
kansantaloutemme huomattava tehostuminen sekä luovuuden ja
innovointikyvyn raju harppaus eteenpäin niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.
Kyse on paitsi rahasta, paljon myös henkisestä vapaudestamme.
Muutokseen liittyy oleellisesti myös maamme poliittisen päätöksenteon
uudistaminen siten, että päätöksiä tehdään jatkossa asiat edellä eikä
puoluepolitiikka edellä kuten nykyisin. Tämäkin vaatii uutta reilun pelin
lainsäädäntöä.
Rakennamme yksinkertaisen, rohkean ja onnellisen Suomi Finlandin, isänmaan,
jossa yksikään suomalainen ei koskaan tipu mistään minnekään. Suomesta
tulee hyvinvoiva oikeusvaltio, jossa ei nöyryytetä ihmisiä. Tämän saavuttaminen
ei riipu ulkoisista tekijöistä niin paljon kuin moni ajattelee. Se on ennen muuta
suomalaisten sisäinen asia, tehtävissä jos itse haluamme.

"Kaikki oikeudettomat, köyhät ja sorretut, kaikki uutta luova työväki
ja toimihenkilöt, pienyrittäjät, entreprenöörit ja hyvät kapitalistit
liittykää yhteen – 2020-luvun suuri vapaustaistelu on alkanut!"
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2. SUOMI VUONNA NOLLA
Kokoomus on kapitalismin sossu!
Mikä on Kansallinen Kokoomus r.p. nimisen puolueen olemassaolon tarkoitus
isänmaallemme? Mitä ovat Kokoomuksen puheet "mahdollisuuksien tasaarvosta" niin kauan kuin meillä on Tekesit (Business Finland), Elyt, Sitrat, Team
Finlandit ja muut veronmaksajien rahoilla lutraavat virkamiesarmeijat vettä
kaivoon kantamassa? Kansallinen Kokoomus r.p. pitää oikeutenaan varastella
ihmisten rahoja kirjaamalla niitä itselleen valtion budjettikirjaan. Kokoomus pitää
oikeutenaan jakaa tukiaispullamössöä toisille ja piikkilankaa toisille yrittäjille ja
start-upeille ja varmistaa siinä samalla itselleen massiivinen vaalirahoitus –
näppärää Kokoomus, Orpo ja Stubb suorastaan nerokasta!
Demarit vievät suomalaisen työn Kiinaan!
Mikä on Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. nimisen puolueen
olemassaolon tarkoitus isänmaallemme? Väittääkö joku tosissaan, että
politrukkien ja ay-pamppujen kotipuolue SDP suomalaista palkka- ja
työmarkkinamonopolia1 peukuttaessaan olisi jotenkin työmiehen tai
toimihenkilön asialla enää 2020-luvulla? Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
r.p. pitää oikeutenaan varastella ihmisten rahoja kirjaamalla niitä itselleen
valtion budjettikirjaan. SDP pitää oikeutenaan jakaa "työsuhdeturvaa" toisille ja
portinvartiointia tai kengänkuvaa toisille. Kohta onneksi jo helpottaa, sillä pian ei
yövuoron eväsleipien syöjiä tehtaissamme enää ole. Marin, Rinne ja muut
demarit, viimeinen sammuttaa valot – pääministerimme tuskin edes tietää mitä
tarkoitan?
Keskusta on maaseudun suuri latistus!
Mikä on Suomen Keskusta r.p nimisen puolueen olemassaolon tarkoitus
isänmaallemme? Miksi Keskusta "ajaa maaseudun asiaa" raiskaamalla luontoa
taloudellisesti järjettömillä aukkohakkuilla ja käkkärämäntypelloilla, miksi se
haluaa latistaa maaseudun ihmiset tukihässäköillä? Suomen Keskusta r.p. pitää
oikeutenaan varastella ihmisten rahoja kirjaamalla niitä itselleen valtion
budjettikirjaan. Keskusta pitää oikeutenaan pakottaa (jäljelle jääneet)
maaseudun ihmiset yhteen muottiin, olemaan ajattelematta ja äänestämään
itseään. Keskusta, Saarikko, Sipilä ja pikkuserkku Pekkarinen – näyttäkää
Koska palkat eivät jousta, työttömyys joustaa ja kansantalous käy vajaateholla. Minimipalkkalaki ja
kansalaispalkka sekä yrittäjyyden esteiden poistaminen ratkaisevat tämän yhtälön eli
työmarkkinamonopolia ei jatkossa tarvita. Onhan tällainen ”kamalaa” SDP:n vallalle tietenkin.
1
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minulle missä on maaseutumme suuri innostus, niin minä näytän teille Kinnulan
väkiluvun kehityksen!
Miten edellä kuvattu on mahdollista?
Siten se on mahdollista, että kyseisten valtapuolueiden johtavat
valtaholistipoliitikot2 ovat vuosikymmenien saatossa kehittäneet konsensuksen,
joka on pitänyt huolen siitä, että jokainen on saanut omansa. Jokaisella
suomalaisella valtapuolueella on oma kuppausmekanisminsa, jolla se ylläpitää
valtaansa täysin vastoin suomalaisten kokonaisetua. Isänmaassamme rehottaa
lakiin kirjoitettu maailmanluokan poliittinen korruptio.
Hyvinvoinnillemme ja onnellisuudellemme tuhoisan väärän pelin, suomalaisen
kaverisosiaalikapitalismin (kts. ohjelman 5. kappale) ja nollasummakakunjaon,
kirjoittamattomiin sääntöihin kuuluu, että ei mennä naapuripuolueen
hiekkalaatikkoa sotkemaan. Silloin on lupa odottaa, että kaveri ei tule
omallekaan hiekkalaatikolle. Kansa kyllä lietsotaan toinen toistensa kimppuun
armopaloja jaettaessa. Mutta vaikka meteli olisi kuinka kova toissijaisissa
asioissa, suurissa asioissa valtapuolueet korkeintaan "mukahaastavat" toinen
toisiaan.
Nollasummakakunjako tarkoittaa sitä, että kansantalouden kakku jaetaan
valtapuolueiden kesken niiden intressit edellä. Raha toisaalle on raha muualta
suoraan pois. Jos kokonaisuus edellä mentäisiin, kakkua pystyttäisiin
kasvattamaan ja se hyödyttäisi jokaista suomalaista.
On myöskin muodostunut maantavaksi nimittää omaa hallituspuoluetta
edustavia virkamiehiä ministeriöiden johtaviin virkoihin. Jäsenkirjat tai muut
sidokset valtapuolueisiin ovat monesti pääsylippu eteenpäin uralla myös
maakuntien ja kuntien johdossa, virastoissa ja liikelaitoksissa sekä
kuntayhtymissä.
Valtapuolueittemme johtavien poliitikkojen intohimo kohdistuu siihen, että 4, 8
tai 12 vuoden jälkeen he pääsevät ministeri-Audin takapenkille. Ja kaveri kyllä
jeesaa mukavalla huiliviralla, jos poliittinen ura meinaa lähteä laskusuuntaan.
Tämä on sitä kuuluisaa kansan kusetusta 2020-luvun Suomessa.

Valtaholisti eli ”valtajuoppo” – poliitikko, jota motivoi lähinnä vain valta ja status, ei rintalastasta oman
kokemuksen kautta nouseva halu muuttaa isänmaata hyvään suuntaan. Valtaholisti menee joko
valtapuolueeseen tai alkaa käyttää metodinaan jotain muuta helppoa tietä päästä eteenpäin urallaan.
Valtaholistin vastakohta on visionäärinen asiapoliitikko.
2
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Yllä mainittu valtava demokratiavaje läpi koko suomalaisen yhteiskunnan
aiheutuu siitä, mitä tapahtuu ensin valtiollisen päätöksentekomme ylätasolla
maan hallituksessa, valtapuolueissa, eduskunnassa ja ministeriöissä – kuona
valuu ensin alaspäin ja lopulta myös sivuille! Jos valtaeliitillämme on hymy
herkässä omassa norsunluutornissaan ja omassa erinomaisuudessaan,
muualla etenkin julkisella puolella Suomi on ”pikkustalinien ja -stalinittarien”
tuotannon suurmaa kokoonsa nähden. Valitettavasti. Suomalaista ahdistaa ja
ihan syystä!
Isänmaamme on vakavasti ylipolitisoitunut.
Ylipolitisoituminen on vuosikymmenten saatossa levinnyt syöväksi
elinkeinoelämäämme, koulutukseemme, työpaikoillemme ja kulttuuriimme
kaikkialle etenkin julkisella sektorilla, mutta paljon myös yksityisellä puolella.
Juuri asioitten vakava ylipolitisoituminen on suomisysteemin ensisijainen
ongelma ja ongelmien juurisyy, ei se, että aina on jonkun mielestä väärä puolue
vallassa.
Myös suomalainen yksilö oirehtii tuntiessaan systeemin pakkopaidan kuristavan
häntä omituisella tavalla usein tiedostamatta – voisiko sitä sanoa
systeemistressiksi? Suomi, ”maailman onnellisin maa”, on korkealla
itsemurhatilastoissa, alkoholismissa, perheväkivallassa, masentuneisuudessa ja
koulu- ja työpaikkakiusaamisessa. Olisi korkea aika herättää keskustelua
maamme ylipolitisoitumisen vaikutuksista yksilön kokemaan elämänlaatuun.
Nykyinen yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmämme on järkyttävän tehoton,
latistava ja todellisen vapautemme riistävä. Systeemi vie ja yksilö vikisee, ellei
hän osaa väärän pelin vääriä sääntöjä ja käytä niitä hyväkseen tai sitten mene
omalle ”yhteiskunnalliselle saarelleen” pois häiritsemästä (ja äänestämästä)
systeemin miesten ja naisten mellastusta.
Suomi on valtapoliitikkojen, ay-politrukkien, väärien virkamiesten ja
sisäpiiriläisten paratiisi.
Isänmaamme on vuosikymmenten saatossa muuttunut epätasa-arvoiseksi
väärän eliittimme vallankäytön työkaluksi, kaverisosiaalikapitalismiksi, sekä
toisaalta monille tavallisille suomalaisille nöyryyttäväksi almutaloudeksi.
Omassa erinomaisuudessaan rypevä sisäpiiriläinen menee ja ostaa itselleen
seuraavan pääministeripuolueen – silläkö Suomi pelastuu, kuten Tekesmiljonääri ja ex-pääministerimme Juha Sipilä teki?
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Tuli 2019 eduskuntavaalit ja suomipolitiikan vasemmisto-oikeistopelin voiman ja
vastavoiman laki toimi taas täydellisesti, kuinkas muuten, valtamedian
avustamana. Kaikki muuttui taas, mutta kas, mikään ei taaskaan muuttunut!
Ettei vaan olisi Kokoomuksen vuoro eduskuntavaaleissa 2023 - herätys
suomalaiset!
Ministereidemme jäsenkirjat ovat suomalaisista valtapuolueista, sehän
riittää, muulla ei niin väliä.
Koronakriisi ja Venäjän sota Ukrainassa sekä niitä seurannut velkarahan
pumppaaminen talouteemme antavat nykysysteemille kenties jotain lisäaikaa?
Lopulta suomisysteemin tehottomuus ja epätasa-arvo tulevat kuitenkin
näkymään karmeana hintana, minkä saamme maksaa korkojen kanssa – tai siis
jotkut joutuvat maksamaan.
Se joka sopeutuu, on talouskriisin jälkeen aina sama: suomalainen
pienipalkkainen työläinen tai pienyrittäjä tai minimieläkkeellään kitkutteleva
seniorikansalainen. Tai opiskelijat, työttömät, pientuloiset lapsiperheet ja muut
nykyisen almutalouden varassa elävät. Tai kaltaiseni ex-startupyrittäjä (ja
muutakin), joka uskoi visioonsa, meni maailmalle ja laittoi kaiken peliin ilman
että sai mitään tukea nykysysteemiltä. Lopulta menetin kaikki rahani, väärä
toimiala ilmeisesti?
Sipilä taisi saada muutaman miljoonan, Marinin mies sai muutaman satatuhatta,
joku neljäkymmentä tonaa, moni ei saanut kuin rastin kohtaan ei myönnetä
tukea – osasikohan virkamiessetä tai -täti varmasti jakaa rahat oikein?
(huutonaurua) Toimisikohan reilun pelin toimiva ja tehokas markkinatalous
paljon paremmin ilman mitään yritystukiaisia?
Meitä nykysysteemin tavalla tai toisella kyykyttämiä tulee olemaan pian
paljon lisää.
Olimmepa nippanappa nettomaksajia tai nettosaajia nykysysteemissä, meille ei
koskaan ole tarjolla satunnaisia murusia enempää siitä ylenmääräisestä
pullamössöstä, mitä valtapuolueet kahmivat oman eliittinsä etujen ajamiseen ja
rakentamansa suomalaisen kaverisosiaalikapitalismin ylläpitämiseen. Tämä
kaikki tapahtuu mukahaastaen sulassa sovussa valtapuolueiden kesken – ota
rahat ja juokse, nyt on sinun vuorosi!
Suomessa ei ole mahdollisuuksien tasa-arvoa!
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Tai on ehkä niille, jotka jaksavat hakea sitä valtapuolueiden kautta, sen aikaa
kuin jaksavat. Järjetöntä. Suomalaisen hyvinvoinnin kannalta ja kokonaisuuden
kannalta nykypolitiikka on tehotonta valtapuolueiden harjoittamaa
nollasummakakunjakoa, joka on tullut tiensä päähän jo kauan sitten.
Koronakriisi, Venäjän sota Ukrainassa, lisääntyvä työttömyys ja paha inflaatio
tilanteen kärjistäjinä tulevat todennäköisesti tekemään sen, että kansa menee
kaduille ensimmäistä kertaa kunnolla sitten viisikymmenluvun suurlakkoaikojen?
Almutkin taitavat pian olla nyt lopussa?
Korona tai Venäjän sota Ukrainassa eivät tietenkään ole olleet valtapuolueiden
syytä, mutta niistä seuraava märkä rätti kasvoillemme on – taloutemme
sopeutumattomuus, maailman jäykimmät työmarkkinat, ylisuuri julkinen sektori
ja maailman kovin veroaste. Jopa yritystemme innovointikyvyn sekä yksityisen
riskirahoituksen puute moneen kilpailijamaahan verrattuna on suurelta osaltaan
poliitikkojemme puuhastelun ansiota aivan väärissä asioissa – mm. epätasaarvoiset ja kansantalouden kannalta äärimmäisen tehottomat tukihimmelit
taloutemme luonnollisen dynamiikan tiellä.
Se, että Suomessa politiikka häärää melkein joka paikassa, sielläkin minne se
ei kuulu, ei suinkaan tarkoita, että meillä olisi toimiva demokratia.
Demokratiastamme on jo aikaa sitten tullut suoranainen inhodemokratia ja
näennäisdemokratia, vaikka nykysysteemin kirjanoppineet meille
veronmaksajilta varastamillaan valtavilla resursseilla muuta uskottelevat.
Ylipolitisoitumista ei haasteta sillä hiekkalaatikkoleikillä, mitä kolme tähänastista
valtapuoluetta ovat vuosikymmenet esittäneet. Ylipolitisoitumista ei haasteta
myöskään ex-pääministeripuolueen masinoimilla ”byrokratiatalkoilla” ja muulla
vastaavalla kosmetiikalla – ylipolitisoituminen haastetaan ja lopetetaan sillä, että
noiden kyseisten puolueiden toiminta kokonaisuuden raiskaajina ja
isänmaamme onnellisuuden verenimijöinä ajetaan alas ja niistä tehdään
pienpuolueita!
Meidän on herättävä reilun pelin tekemiseen jokaisen suomalaisen
hyväksi.
Nukkuvien on herättävä, liikkuvien äänestäjien on herättävä ja sitoutumattomien,
kaikkien on herättävä. Myös niiden suomalaisten, jotka nykyistä väärää peliä
pelaavat tai tukevat sitä, osa hyvinkin vastentahtoisesti tai huomaamattaan, on
kyettävä uudistamaan omaa ajatteluaan ja käyttäytymistään tulevissa 2020luvun vaaleissa. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa myös valtapuolueet
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omaneduntavoittelussaan sahaavat jo omaa oksaansa, jos niiden kannattajien
hyvinvointi mitään niille merkitsee.
Ne, jotka eivät edelliseen kykene on vuorostaan ajettava marginaaliin uusien
voimien astuessa esiin. Vain siten isänmaamme voi vihdoinkin tulla 2000-luvulle
ja suomalaiset olla sitä, mitä me luonnostamme haluammekin olla, vapaita
meitä eriarvoistavan nykysysteemin kahleista. Vain niin suomalaiset voivat olla
vapaita meidät tarkoituksella vastakkainasettavan sekä häpeäämme,
kateuttamme, pelkoamme ja jopa suoranaista vihaamme toisiamme kohtaan
ruokkivan nykysysteemin kahleista.
Meillä ei ole aikaa hukattavanamme. Suomalainen voi jo monin tavoin pahoin ja
tilanne ei nykypelillä mene kuin huonomaksi. Nykysysteemin aiheuttaman
yhteiskunnallisen stressin näkymätön pakkopaita puristaa tavalla tai toisella
jokaista suomalaista. Ne, jotka eivät tätä niin tiedosta maksavat maailman
korkeimpia veroja tai yrittävät eri keinoilla olla maksamatta. Näin toimii Suomi
vuonna nolla – takana sata vuotta vanhaa systeemiä, suomalaista
kaverisosiaalikapitalismia, nollasummakakunjakoa ja inhodemokratiaa.
Meidän on lopetettava sen hokeminen, että uudet voimat eivät voi nousta
peliä muuttamaan – kyllä voivat, myös Suomessa!
Hyvä vallankumous ei tapahdu siten, että tilalle valitaan joku toinen pelaamaan
samaa vanhaa peliä, vaan niin että koko politiikan nykyinen peli itsessään
tajutaan vääräksi ja sille kehitetään uudet säännöt. Sen jälkeen politiikka on
siinä asemassa missä sen toimivassa kansalaisyhteiskunnassa kuuluukin olla
eli palvelemassa kansalaisia kokonaisuuden kautta eikä yhtään sen enempää.
Me Altavoima - uudistajien, heränneiden ja nukkuvien puolue ry:ssä keräämme
jatkossa sähköisiä kannattajakortteja puoluerekisteri.fi palvelun kautta
osallistuaksemme kevään 2023 eduskuntavaaleihin ja saadaksemme
sillanpääaseman Arkadianmäellä noissa vaaleissa. Sitten sitä seuraavissa
eduskuntavaaleissa haluamme nousta pääministeripuolueeksi isänmaamme
uutta peliä tekemään. Tai sitä seuraavissa. Aikaa on, aikaa ei ole.
Jos mitään olemme etulinjassa oppineet, on se, että nykysysteemi ei pysty
uudistamaan itse itseään – meidän suomalaisten on tehtävä se! Meidän on
kyettävä haastamaan suomalainen kaverisosiaalikapitalismi, politiikka itsessään,
sen ”pyhät” säännöt. Sitten kun isänmaamme uusi reilu peli on valmis, on
melkein sama mikä on suomalaisten valitsema pääministeripuolue. Uuden pelin
säännöt ovat sellaiset, että nykyisenkaltainen valtapuoluediktatuuri ei enää ole
mahdollinen.
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Suomalaiset unohtakaa myös natsitouhu, sirpit ja vasarat sekä
asfaltillaistuminen!
Nykysysteemi ja väärä konsensus eivät myöskään tule haastetuksi yhden asian
ääriliikkeillä, vaikka moni niin kuvitteleekin. Nykysysteemi osoittaa niitä vain
sormellaan ja suomalainen uskoo, syystäkin. Huonoa vaihtoehtoa ei kannata
korvata vieläkin huonommalla, ei edes vaihtelun vuoksi. Yhden asian
ääriliikkeistä kirjoitellaan paljon myös valtamediassa, sillä nehän eivät uhkaa
nykysysteemin valtaapitäviä mitenkään, päinvastoin.
Unohtakaa myös tämän kategorian lievemmät ilmenemismuodot muissa
eduskuntapuolueissa – halla-ahot, anderssonit, ohisalot, väyryset ja siniset
tulevaisuudet sekä muut Arkadianmäen ja Brysselin hillotolppamiehet ja -naiset.
He kaikki ovat kiipineet niin kuin systeemissä kiivitään hekin, miten heistä olisi
hyvän muutoksen tekijöiksi?
Entä ovatko Liike Nytin Harkimo, Jungner ja Enbuske nykysysteemin aitoja
kapinallisia vai itse nykysysteemin sisäpiiriläisiä? Miksi Liike Nyt paaluttaa asiat
kiinni ohjelmaansa kuin paraskin vara-Kokoomus?
Kaikki edellä mainitut ovat puolueideologiansa ja henkilökohtaisen
vallantavoittelunsa sekä usein myös kokemattomuutensa (politiikan ulkopuolelta)
kahlitsemia – onko yksikään heistä joskus kehittänyt jotain oikeasti uutta ja
kokonaisuudesta lähtevää hyvää muutosagendaa isänmaallemme? Onko
yksikään heistä joskus sanallakaan maininnut, että ongelma on siinä, että koko
nykyinen peli on väärä? Noh, ehkä Harkimo hieman yrittää, mutta melkoinen
painolasti on hänelläkin menneisyyden sisäpiirin kytkentöineen, missä on
Harkimon uskottavuus?
Suomi tarvitsee hyviä kapinallisia!
Samalla kun monet suomalaisista on suurin piirtein ryöstetty nykysysteemin
toimesta, väärä eliittimme kahmii itselleen kaksin käsin veronmaksajilta
varastettua pullamössöä. Kaikki resurssit ja aukeavat ovet ovat systeemin
miehille ja naisille eikä suinkaan niille, jotka kykenisivät parhaaseen
yhteiskunnalliseen ajatteluun oman kokemuksensa avittamina. Tarinan opetus:
paras yhteiskunnallinen ajattelu ei todellakaan synny oppimalla väärän pelin
väärät säännöt mahdollisimman hyvin!
Loppuun asti viedyn muutoksen tekijät voivat olla vain niitä, jotka ovat saaneet
tuta suomisysteemin huonoimmista puolista, siperia opettaa. He eivät saa
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kuitenkaan sokaistua katkeruudestaan kuten yleensä tapahtuu, vaan heidän on
pyrittävä näkemään visio, siitä miten asiat saadaan kuntoon yhteiskunnallisesti.
Altavoimassa puhumme ”suomipolitiikan kolmannesta tiestä”.
Kolmannella tiellä tarkoitamme sitä, että nykyisen kaverisosiaalikapitalismin
jatkaminen (ensimmäinen tie) vaihtelemalla Kokoomusta, Keskustaa ja SDP:tä
piikkipaikalla ei johda mihinkään. Hyvää ei tule myöskään haastamalla
nykymeno äärevöitymällä vasemmalle ja/tai oikealle (toinen tie).
Meidän on rakennettava kokonaan uusi reilu peli isänmaallemme ja se
tarkoittaa tuon kolmannen tien valitsemista ja kulkemista (kolmas tie). Suomi
tarvitsee nykysysteemin ulkopuolelta tulevan uuden voiman, jolla on
kokonaisuudesta lähtevä maailmanluokan visio sekä kykyä toteuttaa se. Kyse
on todellisesta vapaudestamme, oikeudestamme olla sitä mitä olemme.
Nato-jäsenyys on huikea mahdollisuus Suomelle korjata väärää peliä
myös sisäisesti!
Ylipolitisoitunut valtapuoluediktatuuri ja "maailman onnellisin maa" nimeltään
Suomi, on 2020-luvun alussa valtapuolueiden opastamana sokeasti rähmällään
omaan "maailman parhaaseen" demokratiaansa lähes siinä, missä se oli
aikoinaan rähmällään Neuvostoliittoon. Suomi on historiansa perintönä yhä
pahoin (sisäisesti) suomettunut edes tajuamatta sitä itse kunnolla.
Jatkossa maamme jäsenyys puolustusliitto Natossa tarjoaa parhaan
mahdollisen suojan Venäjää vastaan. Suomalaisten oleellisesti vahvistunut
turvallisuudentunne ulkoista uhkaa kohtaan on otollinen pohja sille, että
Suomella on nyt momentum myös tarvittavaan sisäiseen muutokseen tulevina
vuosina. Tarvitsemme kipeästi uutta suuntaa ja uusia päätöksentekijöitä ilman
menneisyyden painolastia. Altavoima kansanliike haluaa olla suomalaisten
herättäjä ja pelintekijä tässä murroksessa ja muutoksessa.
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3. VISIO 2030 – ONNELLINEN SUOMI FINLAND.
Kuvittele mielessäsi itsenäinen ja kansainvälinen Suomi Finland, isänmaa,
1) joka nojaa voimallisiin arvoihin ja yksilönoikeuksiin
2) jossa jokainen saa reilua kansalaispalkkaa
3) jossa kukoistaa "uusi onnellinen kapitalismi"
4) melkein ilman poliitikkoja
5) jossa on vain hyviä virkamiehiä
6) jossa kukaan ei ole enää työtön
7) jossa kukaan muu ei päätä sinun asioistasi
8) jossa yksinkertainen on kaunista
9) jossa verotus toimii ja kannustaa
10) jossa "jokainen on jo yrittäjä" ilman pakkoa
11) jossa suomettuminen on historiaa
12) joka on turvallinen sekä ulkoisesti että sisäisesti
13) jossa Karjalaa, Sallaa ja Petsamoa saa vaatia takaisin!
”Onnellinen Suomi Finland.” on Altavoiman visio Suomesta vuonna 2030
toimivana kansalaisyhteiskuntana, jossa yksilö on aina ja kaikkialla systeemin
yläpuolella. Systeemi on rakennettu suomalaisen tarpeista, eikä meidän enää
pidä opetella väärän pelin vääriä sääntöjä pärjätäksemme eri elämänalueilla. Se
on Suomi, jossa kaverilta ei enää oteta. Se on Suomi, jossa suomalainen on
oikeasti vapaa.
Suomen on oltava maailman paras maa jokaiselle suomalaiselle.
Vuonna 2030 meillä on 1) hyviä kapitalisteja 2) naurava keskiluokka ja 3)
onnellisia ”köyhiä”. Mukaan mahtuu myös hyviä virkamiehiä ja jokunen
asiapoliitikkokin. Selkeät rajat eri yhteiskuntaluokkien väliltä häviävät ja asiat
perustuvat pitkälti omaan valintaan. Ihminen voi elämänsä aikana kuulua
kaikkiin noihin em. kategorioihin ja osin samanaikaisestikin. Samoin myös raja
yrittäjän ja työntekijän välillä häviää ja ihminen voi olla samaan aikaan sekä
yrittäjä että työntekijä ilman, että tippuu yhtään mistään tai minnekään.
Vuonna 2030 Suomi on yhteiskunnalliselta käyttöjärjestelmältään luova,
tehokas ja tasa-arvoinen. Suomen bruttokansantuote voi kasvaa niin paljon kuin
suomalaiset haluavat – ilman systeemin ja poliittisen ohjauksen jarrutusta tai
väkisinkiihdyttämistä. Suomi on taloudeltaan vahva ja myös julkisen talouden
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pitäminen tasapainossa on lastenleikkiä nykyiseen verrattuna. Suomi on
Pohjolan Sveitsi.
Vuonna 2030 politiikan yhteiskunnallinen merkitys on romahtanut nykyiseen
verrattuna ja politiikka on vain siellä missä sitä todella tarvitaan – ja vain siellä.
Pelkkään omaneduntavoitteluun perustuva etupiiripolitikointi on loppunut, kun
väärät valtamekanismit ja poliittinen korruptio on otettu pois nykyisiltä
valtapuolueilta. Tilalle on tullut kokonaisuudesta lähtevä yhteiskunnallinen
innovointi.
Toisaalta ihmiset ovat pikkuhiljaa alkaneet arvostaa uudenlaisia rohkeita
asiapoliitikkoja, joilla on oman osaamisalansa vahva visio ja tahto toteuttaa se,
mutta jäsenkirjaa heillä ei useinkaan enää ole. Ovatko he edes poliitikkoja?
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4. ISÄNMAAN UUSI REILU PELI
Altavoima on dynamiittia suomalaiselle kaverisosiaalikapitalismille ja
latistukselle. Altavoiman tehtävä on herättää ja yhdistää suomalaiset itse
tekemään tarvittava yhteiskunnallinen muutos ajamalla alas nykyinen
valtapuoluediktatuuri.
Meidän on haastettava latistava ja epäinhimillinen nykysysteemi aivan
uudella tavalla!
Se tehdään haastamalla ensin itsemme. Sen jälkeen hyökkäämme joukolla
suomalaisen pullamössövaltaeliitin3 eli "väärän eliitin" kimppuun vasemmalta
oikealle. Kyseessä on vapaustaistelu, jonka etulinjassa vastakkain ovat
suomisysteemin tosiuskovaiset kaikkine sisäpiirin hyvävelisuhteineen ja
kansalta kupattuine taloudellisine resursseineen, puoluetukineen ja
lehdistötukineen sekä me, todellista vapautta haluavat, hyvän vallankumouksen
joukot.
Isänmaan uusi reilu peli on suomisysteemin perinpohjainen ”sisäinen muutos”
jokaisen suomalaisen hyväksi. Siihen ei pidä sekoittaa mitään turhaa, jotta se
on mahdollinen. Kyse on maalaisjärjestä, kokonaisuudesta, kokemuksesta ja
rohkeudesta ja niiden kautta tulevasta yhteiskunnallisesta innovoinnista ilman,
että heti alussa laitetaan nykysysteemin pakkopaita päälle kaikkine rajoitteineen
– siltikään kyse ei ole mistään utopiasta. Seuraavassa Altavoiman ajamat
uudistukset tarkemmin.

”Me altavoimalaiset vaadimme samat kansalaisoikeudet jokaiselle
suomalaiselle. Me altavoimalaiset haluamme turvallisen, rohkean, luovan
ja yritteliään reilun pelin Suomen – "Onnellinen Suomi Finland".
I.

”Kansalaispalkka nyt!”
Altavoiman ajama kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset /
lapset) puhtaana käteen läpi elämän jokaiselle suomen kansalaiselle
ilman ulosotto-oikeutta. Kansalaispalkka sidotaan elinkustannusindeksiin.

Kaikki eliittimme ei ole pullamössöeliittiä, mutta suurin osa on. Se porukka, joka saa ansiotonta
poliittista, rahallista tai muuta etua olemisestaan valtapuoluetta lähellä – valtapuolueiden ylätason
päättäjät ja niiden sidosryhmät. Systeemi tunkee Suomessa kaikille elämänalueille ja jos et pidä siitä,
sinun on vähintäänkin kyettävä näyttelemään, että asiat ovat ok. Altavoiman haluama uusi reilu peli on
vapauttava kokemus kaikille niille, jotka tietävät pärjäävänsä ilman epäreilua etua itselleen – koskee
myös eliittiämme.
3
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Voit tutustua tarkemmin Kansalaispalkka nyt! -malliimme sitä ajaneen
kansalaisaloitteen esittelyssä vuodelta 2018. Siellä on asiaamme liittyvä
lainsäädännön uudistaminen kokonaisuudessaan tarkemmin kuin tässä
yhteydessä.
Kansalaisaloitteesta löydät myös Altavoiman kansalaispalkkamalliin
liittyvät laskelmat. Ne kertovat, että Suomi voisi siirtyä ehdottamaamme
kansalaispalkkaan vaikka saman tien. Rahoitus kansalaispalkkaan tulee
siitä, että samalla lakkautetaan kaikki muut tuet ja sosiaalietuudet, mitkä
on mahdollista lakkauttaa ilman, että kenenkään sosiaaliturva heikkenee.
Koko lainsäädäntö ajantasaistetaan huomioimaan kansalaispalkkalaki.
Kokonaisuuteen liittyy osin myös muuta kuin sosiaaliturvaan liittyvää
lainsäädäntöä, sellaista, jonka avulla kansalaispalkkaa on mahdollista
rahoittaa ja joka samalla myös lisää yhteiskunnallista tasa-arvoa
Suomessa. (Altavoiman Kansalaispalkka nyt! -kokonaisuuteen liittyviä
asioita on tässä mielessä kuvattu myös seuraavassa kohdassa II.)
Altavoiman kansalaispalkkamalli on paras mahdollinen perusturvamalli
2020-luvun Suomeen. Se tarkoittaa taloudellisen perusturvallisuuden
takaamista kaikissa olosuhteissa, kehdosta hautaan ja täysin
automaattisesti ilman jatkuvaa nöyryytystä – kuten monen osana
nykyisin on. Kansalaispalkka on isänmaan uuden reilun pelin moottoriöljy,
muttei suinkaan sen ainoa asia.
Kansalaispalkkamaailmassa ei tarvita mitään ”aktiivimalleja” työttömiä
kyykyttämään – onko silloin enää työttömiä? Töissä tai yrittäjänä
toimiminen, vapaaehtoinen työvoiman ulkopuolella oleminen, kotityö,
ansiotyön etsiminen, opiskelemaan lähteminen tms. ovat jokaisen omia
valintoja oman elämäntilanteensa ja arvomaailmansa pohjalta. Kaikki
tämä nollabyrokratialla ja mahdollisimman kannustavasti.
Altavoiman kansalaispalkkamalli on helppo rahoittaa jo pelkistä
säästöistä, joita syntyy, kun muutos viedään loppuun asti,
puhumattakaan taloutemme tehostumisesta ja kansalaispalkan
avaamista valtavista uusista mahdollisuuksista esim. suomalaiselle
palveluyrittäjyydelle ja maaseudulle, jopa työn palaamiseen Kiinasta
takaisin Suomeen osaltaan.
Kansalaispalkka on siis kustannusneutraali eli ilman verojen nostoa
rahoitettavissa, jos se toteutetaan, kuten Altavoima vaatii –
yhteiskunnallisella suursiivouksella, josta vapautuu resursseja rahoittaa

s i v u 23/35

se, eikä lakaisemalla nykysysteemin ongelmat maton alle, kuten muut
ovat ehdottaneet.
Altavoiman kansalaispalkkamalli voittaa yksinkertaisuudessaan ja
vaikuttavuudessaan sekä Vihreiden täysin nykysysteemin päälle
liimatun ”perustulon” että myös lähinnä kokoomuseliitille
suunnitellun ”perustilimallin”. Oikein toteutettu kansalaispalkka eräiden
muiden Altavoiman ajamien ja kehittämien muutosten yhteisvaikutuksena
(yhteiskuntamme tehostuminen ja työn jakamisen helppous jatkossa)
esimerkiksi käytännössä poistaisi työttömyyden lähes kokonaan!
Vihreiden perustulosta ei tahdo saada otetta millään, miten se milloinkin
toimisi. Siinä yritetään säilyttää vanha systeemi muilta osin ja siksi koko
lähtökohta on aivan pielessä. Perustilin osalta Elina Lepomäki ei ole
hänkään nähnyt metsää Kokoomukselta eri väestönosien kannalta
perustiliä miettiessään. Altavoiman kansalaispalkan tajuaa mökin
mummokin ilman mitään ongelmia, eikä se jaa suomalaisia niihin, joilla
on perustilillään tienattuna miljoona niihin, joilla on perustilillään vain iso
miinusmerkkinen ”velka” yhteiskunnalle. Perustilin käyttöön liittyvää
problematiikkaa ei ole ymmärretty monin osin muutenkaan.
Altavoiman kansalaispalkka 800/400 €/kk (aikuiset/lapset) on myös
tasoltaan aivan toinen kuin Vihreiden perustulo (560/0) tai Kokoomuksen
perustili (600/0). Kansalaispalkka voidaan silti hyvin rahoittaa ilman
mitään veronkorotuksia – pidemmän päälle veroja voidaan alentaa
reilustikin yhteiskuntamme tehostuessa. Toki edellinen edellyttää isoa
muutosta monessa muussa ”pyhässä” asiassa, mutta tavoitteenamme
onkin esitellä ja toteuttaa paras mahdollinen yhteiskunnallinen
käyttöjärjestelmä Suomelle, eikä jättää asioita puolitiehen.
Altavoiman kansalaispalkka on omiaan ajamaan alas
yhteiskunnallista vastakkainasettelua!
Se maksetaan jokaiselle suomalaiselle, köyhälle ja rikkaalle puhtaana
käteen ja ilman ulosotto-oikeutta. Velkojat eivät pääse siihen käsiksi eli
heidän ei pidä myöskään myöntää lainaakaan sitä vastaan, tämä suojaa
monia suomalaisia.
Voisi ajatella, että Altavoiman kansalaispalkka on tulonsiirto rikkaille – ei
ole. Ensinnäkin säädetään minimipalkkalaki (jäljempänä tästä lisää) mikä
on hyvä asia kaikkein pienituloisimmalle työvoimalle, antaa mielekkyyttä
elämiseen ja työntekoon. Toisaalta osakokonaisuus, jossa

s i v u 24/35

työttömyysvakuutus- ja eläkevakuutusmaksut jatkossa menevät
kokonaan työntekijän (yrittäjän) itsensä piikkiin, vaikuttaa myös asiaan
oleellisesti.
Se tarkoittaa sitä, että rikkaimmilta menee kansalaispalkastaan
huomattavasti suurempi osa nykyisen etuisuustason ylläpitoon
(halutessaan) tulevaisuudessa kuin alemmissa tuloluokissa – aivan
ylemmissä tuloluokissa kansalaispalkka ei edes riitä siihen. Asiaa ei
kuitenkaan pidä nähdä vääryytenä edes ”ylisuuria” eläkkeitä nyt saavien
osalta, sillä hekin saavat uudistuksen hyödyt montaa muuta kautta
yhteiskuntamme kehittyessä.
II.

Asioitten tehokas ja loppuun asti viety yksinkertaistaminen
Suomella on oltava maailman paras yhteiskunnallinen käyttöjärjestelmä
ja se on mahdollisimman yksinkertainen. Sellainen, jossa on vain
muutama tehokas ruuvi säätää kansantaloutta tilanteen mukaan.
Asioitten yksinkertaistaminen tarkoittaa mm seuraavaa.
1) Laitamme markkinatalouden ja yrittäjyyden toimimaan reilun
pelin ehdoilla ilman yritystukiaisia ja muita pakansekoittajia.
Virkamiehen tehtävä ei ole päättää mikä yritys saa ilmaista
veronmaksajilta otettua lahjarahaa – se ei ole kenenkään
tehtävä toimivassa markkinataloudessa! Toimivassa
markkinataloudessa yksityinen sijoittaja määrittelee
suvereenisti sen kuka saa taloudellista resurssia ja kuka ei.
Sijoituksella on riski ja siitä aiheutuva tuottovaatimus. (Tämän
asian tietää lapsikin ja kuka tahansa Nobel-tason
taloustieteilijä – jos suomalainen poliitikko ei lapselta kehtaa
kysyä.)
2) Suomalainen alkaa kokonaan itse maksamaan omat TEL
(YEL) eläkkeensä ja työttömyysvakuutuksensa haluamallaan
tasolla – kansalaispalkan olosuhteissa se on täysin
mahdollista ilman lisärasitetta kenellekään. Poistamme ko.
maksut kokonaan työnantajalta. Uusi systeemi tarkoittaa myös
sitä, että lopetamme valtiolle (tulevaisuuden veronmaksajille,
lapsillemme) lamaolosuhteissa lankeavan ja kertyvän
kymmenien miljardien velkaloukun – jatkossa eläke- ja
työttömyysturva on aina 100% katettu kansantaloudessamme.
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3) TES-yleissitovuus palkkojen osalta poistetaan ja työvoiman
kysyntä ja tarjonta määrää aiempaa paremmin palkat.
Työttömyys poistuu, kun ihmiset saavat mennä töihin ilman
ay-palkkamonopolia.
4) Säädetään minimipalkkalaki määrittelemään alin mahdollinen
palkka, jonka työnantajan pitää maksaa myös TESulkopuolisille työntekijöille. Huom! palkka on aina
kansalaispalkan päälle.
5) Suomalainen voi kansalaispalkallaan jäädä kotiinkin, jos niin
haluaa – myrkkyä työttömyydelle tämäkin!
6) Yrittäjän ja palkansaajan välinen raja häviää sosiaaliturvaan
liittyen. Tämä ei tarkoita heikennystä palkansaajan asemassa,
vaan yrittäjän aseman muuttumista tasa-arvoiseksi
palkansaajan kanssa sosiaaliturvan suhteen. Tämä lisää
yrittäjyyttä. Jokainen palkansaaja voi jatkossa olla myöskin
yrittäjä, vaikka samaan aikaan, tippumatta sosiaaliturvan
osalta koskaan mistään minnekään.
7) Suomen kansalaisen ei tarvitse jatkossa perustaa lainkaan
yritystä, jos toiminimi riittää (alussa) yhtiömuodoksi ja
liikevaihto alle 30 000 ALV-rajan €. Mikroyritys olisi siis
tavallaan jokaisella suomalaisella jo viran puolesta valmiiksi
perustettuna, kun kansalainen on 16 vuotta. Rahaliikenne ns.
yrittäjätilin kautta, jossa automaattinen kirjanpito ja byrokratia
nolla.
8) Verotus yksinkertaistetaan tasaveroon eli sama veroprosentti
kaikille veronalaisille tuloille. Kansantalouden tehostuessa
kokonaisveroaste laskee oleellisesti. Verotuksen tosiasiallinen
progressio säilyy silti suurelta osaltaan, koska 800/400 euron
kansalaispalkka on kokonaan verotonta. Tällöin pienituloisten
todellinen veroaste (eli maksetut verot kaikista tuloista ml.
kansalaispalkka) on selvästi alle keski- ja suurituloisten
veroasteen. On kansantaloudellisesti kaikille järkevää, että
ansiotulojen nykyinen huippuverotus laskee suurituloisilla ja
tulee myös samalle viivalle muiden tulojen kanssa.
9) Tulemme vaatimaan muitakin lainsäädännöllisiä uudistuksia
aina kun havaitsemme, että systeemi vie suomalaista kuin
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pässiä narussa. Lähes jokainen suomalainen voi vuorollaan
joutua eri syistä heikomman asemaan. On
kansantaloudellisesti tehokasta laittaa suomisysteemi kuntoon
tässäkin mielessä. Velallisen asemaan ulosotossa liittyvien
epäkohtien, pikavippibisneksen, velkakirjakeinottelun ja lähes
elinikäisen velkavankeuden lopettaminen on Altavoiman
agendalla jo nyt.
III.

Poliittisen päätöksentekomekanismin uudistus
Jo Kansalaispalkka nyt! pitää paljon sisällään poliittista korruptiota ja
maamme vakavaa ylipolitisoitumista alas ajavia elementtejä. Lisäksi
tarvitaan myös poliittisen päätöksentekomekanismin uudistus, jossa
valtakunnantasolla ajamme seuraavia isoja yhteiskunnallisia muutoksia,
joista osa perustuslakitasolla:
1) sitovat kansanäänestykset käyttöön
2) jäsenkirjattomat asiantuntijaministerit poliittisten tilalle pl.
pääministeri.
3) poliittisten virkanimitysten lakkauttaminen
4) presidentille palautetaan sisäpoliittista valtaa
5) vain 100 ”superkansanedustajaa”
6) puoluedemokratian uudistaminen
7) perustuslakituomioistuin Suomeen valvomaan
kansalaisoikeuksien toteutumista.
Nykyiset valtaholistit putsataan isänmaamme ohjaksista tekemällä
uudesta pelistä heille mahdottoman päästä valtaan kuten nykyisin. Väärä
valtapuoluevalta ja väärä ay-valta lopetetaan ja korvataan
mahdollisimman pitkälle jäsenkirjattomilla visionääreillä ja asiajohtajilla
mitä tulee ylätason päättäjiimme. Asiaan liittyen Altavoima (aik. Nukkuvat)
on viime vuosina laatinut seuraavat kansalaisaloitteet Kansalaispalkka
nyt! -aloitteen lisäksi:
"Lakkautetaan puoluetuki - puoluetuki on demokratian irvikuva!"
”Jäsenkirjat pois ministereiltä ja asiantuntijat tilalle”
”Yle alas, kansa ylös!”
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5. VALTAMEDIA ON OSA ONGELMAA!
Jos joku kuvittelee, että kaikkein parhaat ja rohkeimmat yhteiskunnalliset
ajatukset pääsevät esille maamme ”puolueettomassa” valtamediassa (tai
puolueiden medioissa) meidän altavoimalaisten pitää tuottaa pettymys –
nimenomaan parhaat ajatukset eivät ole siellä välttämättä rivilläkään!
Nykysysteemiä tehokkaasti haastavia ja jopa kyseenalaistavia ajatuksia
valtaapitävät ja heidän mediansa eniten pelkäävät omassa valtaholismissaan.

”Ensin he eivät ole sinua huomaavinaan. Sitten he nauravat
sinulle. Sitten he taistelevat sinua vastaan. Sitten sinä voitat.”
(Mahatma Gandhi)
Suomessa ei kokemuksemme mukaan ole ruohonjuuritason tutkivaa
yhteiskunnallista journalismia (lukuunottamatta ehkä poikkeuksen poikkeuksia),
joka pyrkisi nostamaan systeemin ulkopuolelta uudella tavalla tulevia uusia
kykyjä esille täysin puolueettomasti. Se on uskomatonta, sillä sen kuuluisi olla
oikeasti riippumattoman journalismin yksi keskeisimmistä tehtävistä!
Valtapuolueet saavat Suomessa noin 100 eur per minuutti(!) puoluetukea.
Vuodessa se tarkoittaa 7-8 miljoonaa euroa per valtapuolue. Paitsi että
puoluetuki on epätasa-arvossaan märkä rätti pienpuolueiden kasvoille, on se
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myös verorahoista annettavaa piilotukea suomalaiselle valtamedialle
vaalimainonnan kautta. Tästä seuraa se, että valtamedia palvelee “maksavia
asiakkaitaan” myös juttujenteossaan paljon paremmin kuin muita - sen lauluja
laulat kenen leipää syöt! Järjetöntä demokratian halveksumista kaikki tyynni.
Suomipolitiikan pahoista pojista ja tytöistä, jotka Arkadianmäellä puoluesuomen
säännöillä touhuavat, kirjoitellaan väliin ikävämminkin valtamediassa “vallan
vahtikoira” -illuusion luomiseksi suomalaisille. Entä kirjoitetaanko sellaisista,
joilla olisi jotain aivan uutta ja hyvää sanottavaa suomalaisille systeemin
ulkopuolelta, mutta samalla nykyisen pelin sääntöjä (ml. valtamedia)
kyseenalaistavaa sanottavaa? Kerrotaanko mediassa kaikki asiat, jotka
yhteiskunnallisessa mielessä pitäisi toimivassa demokratiassa kertoa – ei
todellakaan kerrota!
Valtamedia nimensä mukaisesti kokee tehtäväkseen ylläpitää nykyisten
valtapuolueiden valtaa. Se tapahtuu siten ikään kuin ”puolueettomasti”, että
itsensä puolueettomaksi julistanut suomalainen mediatoimitus nostaa
suunnilleen siinä suhteessa vain eri eduskuntapuolueita esiin kuin on niiden
kannatus – ehkä hallitus vs. oppositioasetelman hieman vaikuttaessa myös?
Samalla valtamedia törkeästi kuoliaaksivaikenee parhaita yhteiskunnallisisia
toimijoita eduskunnan ulkopuolella. Ihmisille luodaan harha tasapuolisuudesta,
jota tavallinen suomalainen ei kykene mitenkään kyseenalaistamaan.
Suomalainen valtamedia on agendavaltamedia!
Kannattaa huomioida, että uudet ”vara-kokoomukset, vara-persut, ja varavasemmisto” -puolueet pääsevät toisinaan hyvinkin esille, sillä ne eivät tuo
yhteiskunnalliseen keskusteluun mitään sellaista, joka uhkaisi varsinaisten
valtapuolueiden asemaa. Tietenkin myös kaikki harmittomat ”yhteiskunnalliset
kylähullut” ovat valtamediassa väliin isoillakin otsikoilla, koska taaskaan ne eivät
uhkaa valtapuolueiden asemaa mitenkään.
Se kaikkein tärkein eli oikeasti uutta yhteiskunnallista ajattelua luovat uudet
liikkeet ja puolueet eivät pääse esille käytännössä lainkaan. Valtamedia kokee
ne uhkaksi suomipolitiikan status quon säilymisen kannalta, miksi siis helpottaa
näiden toimijoiden elämää? Miksi olla oikeasti puolueeton, koska siitä ei jää
kiinni, ettei ole? Yksikään suuremman puolueen edustaja tuskin edes tajuaa
tätä koko ongelmaa, tai jos tajuaa ei puutu siihen mitenkään. Oman edun
tavoittelu on se mikä suurempia puolueita ja niiden poliitikkoja Suomessa
kiinnostaa, ei sananvapauden kokonaisuus.
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Suomalainen ”riippumaton” valtamedia juoksee yhteiskunnallista
vastuutaan karkuun minkä kerkeää – valtamedia on valevaltamedia!
Valtamedian ei siis kannata peiliä pidemmälle ihmetellä mistä ”MV-journalismi”
kumpuaa - ottamatta kantaa sen tasoon tässä enempää. Suomimedia väittää
itseään riippumattomaksi vallan vahtikoiraksi, mutta on oikeasti suomalaisen
kaverisosiaalikapitalismin sylipuudeli ja yli-innokas portinvartija.
Altavoiman tehtävä on haastaa Sanoma Oyj, Keskisuomalainen Oyj, Alma
Media Oyj, MTV ja Yle (ainakin). Puolueiden varsinaisia
äänenkannattajamedioita meidän ei tarvitsekaan niin haastaa, sillä nehän ovat
paljon rehellisempiä, koska eivät väitäkään olevansa puolueettomia.
Perussuomalaiset on jo sen kokoinen puolue, että sitä on aivan pakko pitää
esillä myös valtamediassa. Valtamedia on toiminnallaan aiheuttanut sen, että
suomalaiset ovat jo pitkään kokeneet Perussuomalaiset ainoaksi todelliseksi
kapinapuolueeksi (vaikka näin ei ole), joka haastaa perinteisiä valtapuolueita.
Tästä tulee täydellinen paradoksi – valtamedian jo vuosia jatkunut ilmeinen
yritys pitää Perussuomalaiset poissa suurten puolueiden joukosta, on
itseasiassa avannut persuille paraatioven jopa Suomen suurimmaksi puolueeksi
tulevissa vaaleissa!
”Sitä saa mitä tilaa”, eikös valtamedia?
Altavoiman taktiikkana jatkossa on tuoda myös edellistä asetelmaa esille silloin
kuin valtamediaa haastamme. Eri yhteiskunnallisista jutuista kertominen
valtamedian toimesta tasapuolisemmin tarjoaisi ihmisille paremmin vaihtoehtoja
valita sitä, miten he protestoisivat nykyistä valtapuoluevaltaa vastaan. Nyt moni
äänestää puoliväkisin perussuomalaisia, kun muusta ei tiedä mitään, kiitos
suomalaisen valtamedian ”puolueettomuuden”. Edellä jo viittasimme siihen, että
liikenytit, väyryset ja siniset saati kylähullut eivät ole niitä todellisia vaihtoehtoja
valtapuolueita ja perussuomalaisia haastamaan, mutta Altavoima on.
Ei oikeasti puolueettoman median pitäisi mitään pelejä pelata!
Riittäisi mainiosti, kun suomimedia vain olisi oikeasti puolueeton ja kertoisi mitä
maassa tapahtuu myös muualla kuin Arkadianmäellä yhteiskunnallisessa
mielessä. Parhaiten ihmisiin vetoavat uudet hyvät ajatukset saisivat paljon
vastakaikua ihmisten keskuudessa, jos niistä voisi isoista sanomalehdistä ja
niiden verkkosivuilta lukea.
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Suomalainen valtamedia on suomalaisen ylipolitisoitumisen yksi keskeinen
ylläpitäjä ja ilmentymä. Olemme tulleet pisteeseen, jossa yhteiskunnallinen
muutos joka tapauksessa tapahtuu halusipa valtamedia sitä itse tai ei. Onko tuo
muutos hyvään vai huonoon suuntaan on jo monen suomalaisen mielestä
toissijaista, kunhan muutos tapahtuu.
Suomalainen luottaa entistä vähemmän siihen mitä lehdessä lukee.
Valtamedia on itse toiminnallaan aiheuttanut sen, että vastamediaksi on
noussut hyvinkin kirjava joukko erilaisia toimijoita. Iso osa niistä ei edusta hyvää
kokonaisuudesta lähtevää yhteiskunnallista ajattelua tai sen edistämistä. Ei
valtamedian pidä toimia niitä vastaan tuomiten ne – jolloin niiden lukijamäärät
vain lisääntyvät – vaan enemmänkin vilkaista peiliin ja alkaa oikeasti
puolueettomaksi!
Suomimedian ongelmaa ei olisi, jos jokainen em. nykyisistä valtamedioista
osoittaisi mediassaan täysin puolueetonta tilaa Arkadianmäen ulkopuolisille
toimijoille. Mitään vihapuhetta niiden ei tarvitse edistää, mutta suomisysteemin
rakentavaa haastamista kylläkin. Kyse ei ole vain blogien tai
mielipidekirjoitusten sallimisesta vaan myös toimituksellisesta aineistosta, jota
pitäisi tehdä tasapuolisesti. Vain noin ko. mediat olisivat oikeasti riippumattomia
ja voisivat harjoittaa ruohonjuuritasolta lähtevää tutkivaa yhteiskunnallista
journalismia.
Jos muutos todelliseen riippumattomuuteen ei mitenkään onnistu, on
mediataloilla olemassa vielä toinenkin hyvä vaihtoehto tehdä asiat reilusti ja
läpinäkyvästi. Silloin pitäisi yksinkertaisesti vain palata vanhaan hyvään
systeemiin, jossa asiakas aina tietää minkä puolueen äänenkannattaja ko.
media on, fair play kaikille, sitä saat mitä tilaat.
Turha kuvitella, että mitään noin hyvää koskaan nykyasetuksilla
suomisysteemissä tapahtuisi?
Valtamedian muuttumiseen oikeasti puolueettomaksi tarvittaisiin mitä
ilmeisimmin pakottavaa lainsäädäntöä? Se ei kuitenkaan ole mahdollista
nykyisessä suomalaisessa valtapuoluediktatuurissa. Siksipä Perussuomalaiset
nousevat ja asetelma muuttuu väkisinkin. Myös valtamedian sopii miettiä, onko
tuo muutos hyvään vai huonoon suuntaan ja mikä on sananvapauden tilanne
sitten kun Perussuomalaiset ovat piikkipaikalla. Itse en veikkaisi asioitten
paranevan, eri suuntaan ne kyllä menevät.
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Uuden reilun pelin rakentaminen isänmaallemme vaatii suomalaisten
heräämistä. Suomalaisten ei pidä jatkossakaan tuudittautua siihen, että hyvä
yhteiskunnallinen ajatus systeemin ulkopuolelta tai sen esittäjä tulisi vastaan
valtamediassa. Suomalaisten on opittava luottamaan omaan intuitioonsa. Jos
itse uskoo johonkin ajatukseen, siitä kannattaa alkaa kertoa lähipiirilleen.
Yleensähän suomalainen epäilee omaa ajatteluaan ja hakee vahvistusta sille
muilta. Altavoiman osalta ihmisiltä tarvitaan paljon enemmän alussa yksilötason
rohkeutta viestiä uutta sanomaa, ilman isompia sivuillevilkuilemisia. Kun
näitä ”aikaisia omaksujia” on riittävästi alkaa sanoma mennä pikkuhiljaa
suurempaankin tietoisuuteen.
Olkoonkin turhauttavaa, myös valtamediaa ja sen päätoimittajia on meidän
jatkuvasti haastettava kirjoittamaan asiastamme – muutenhan se väittää, ettei
kukaan ole mitään heille maininnut. Aikaa myöten suomalaisen valtamedian on
aivan pakko joka tapauksessa noteerata uusi poliittinen voima Altavoima.
Muuten valtamedian kuoliaaksivaikeneminen näyttää naurettavalta sen omien
lukijoitten silmissä. Toisaalta Altavoiman pitää olla esillä mahdollisimman paljon
myös muualla kuin valtamediassa (somen lisäksi), kunhan jutut meistä ovat sitä
mitä olemmekin.
Altavoima kansanliikkeen on kyettävä tarvittaessa ohittamaan
suomalaisen valtamedian kuoliaaksivaikenemisen muuri.
Daavid vastaan Goljat taistelu ei olisi mediassa ja politiikassa aina niin
epäoikeudenmukaista jos ihmiset tuntisivat paremmin todelliset olosuhteet. Ota
selvää ja luota itseesi suomalainen. Juuri tästä on pitkälti kyse, kun
alleviivaamme suomalaisen itsensä merkitystä hyvän vallankumouksen
tekemisessä isänmaallemme – nyt todellakin tarvitaan suomalaista sisua!
Vaatiiko valtamedian muurin tehokas ohittaminen lopulta peräti Altavoiman
oman ”mediaimperiumin” rakentamisen? Olemme kesällä 2022 jo aloitelleet
YouTuben puolella, josta löytyy Altavoiman oma AltamediaLIVE -kanava.
Kanavalla on striimejä ajankohtaisista ja Altavoimaa lähellä olevista aiheista,
suomalaisesta valtapuoluekorruptiosta ja valtamedian vaikenemista
kansalaisaktivisteista. Käyhän tilaamassa, kiitos!
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6. KARJALA TAKAISIN, SPASIBA!
Vaadimme Karjalan sekä muiden Suomelta sodissa ryötettyjen alueiden
palauttamista takaisin osaksi isänmaatamme! Kokemaamme vääryyttä ei voi
korjata pelkällä unohduksella. Omistusoikeus on palautettava suomalaisille
Karjalan, Sallan ja Petsamon maihin.
Tuemme vallanvaihtumista Venäjällä, sillä Putinin hallinnon kanssa asia ei
mitenkään voi toteutua. Suomen on luotava yhteyksiä Venäjän oppositioon ja
pidettävä Karjala-asiaa esillä heidän kanssaan jo ennakkoon. Karjalan palautus
olisi oikein toteutettuna paitsi huikea juttu Suomelle, myös Venäjä hyötyisi siitä
suuresti lisääntyneen kaupan ja hyvien naapurisuhteiden muodossa.
Karjalasta on luotava vapaakauppa-alue, jossa on sekä suomalaisia että
venäläisiä asukkaita, työntekijöitä, yrittäjiä ja yrityksiä.
Tulleja ei ole Karjalassa tuotetuille tuotteille tai sinne Suomesta tai Venäjältä
vietäville tuotteille. Rikolliset ja hämärämiehet on karkoitettava takaisin
Venäjälle. Sopimus Venäjän uuden hallinnon kanssa kahdenkymmenen vuoden
siirtymäajasta, jonka jälkeen ryöstetyillä alueilla nyt asuvat Venäjän kansalaiset
voivat anoa Suomen kansalaisuutta ja saada sen ilman rikollista toimintaa.
Venäläiset rajavirkailijat siirtyvät alkuperäiselle (oikealle) rajalle omalle
puolelleen, jonne myös suomalainen rajavalvonta Suomen puolelle. Tämän
lisäksi on resursoitava myös nykyiselle (väärälle) rajalle tarpeellinen määrä
suomalaista rajavalvontaa, jotta raja ei vuoda Suomeen sen enempää kuin
nykyisinkään. Pikkuhiljaa rajavalvontaa voi nykyisellä rajalla keventää ja
siirtymä-ajan jälkeen valvonta voidaan sieltä poistaa kokonaan jos tilanne sen
mahdollistaa.
Karjala, Salla ja Petsamon alue demilitarisoidaan hyväntahdon eleenä
valtiosopimuksella Venäjän kanssa ja tämä asia kytketään Venäjän
demokratisoitumiskehitykseen. (Ahvenanmaan demilitarisaatio puretaan
perusteettomana.)
Odotettavissa on työtä, toimeentuloa ja jälleenrakentamisen suurta iloa kun
vauhtiin päästään! Myös Karjalan metsät ovat luonnon puolesta paljon
paremmassa kunnossa kuin jos keskustapuolueen kehittämä aukkohakkuuja käkkärämäntymetsätalous olisi niitä vuosikymmenet “hoitanut”. Alueilla on
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runsaasti muitakin luonnonvaroja, toki paljon myös osin pilattua ja
kunnostamista vaatimaa luontoa, ympäristöä ja infrastruktuuria.
Altavoima haluaa olla rohkea suunnannäyttäjä myös Karjala-asiassa.
Karjalan nostaminen keskusteluun on perusteltua jo nyt. Suomen Nato-jäsenyys
Turkin venkoilusta huolimatta on jo käytännössä sinetöity, ellei Turkki itse halua
Natosta pois? Tällä hetkellä jo yli puolet Nato-maista on ratifioinut Suomen
jäsenyyden parlamenteissaan, Yhdysvallat seuraavaksi. Samalla kun Suomi
jätti hakemuksen puolustusliittoon aloimme saada turvaa Natosta.
Suomettuneisuuden ja pelkuruuden ajan luulisi jo olevan ohi?
Asian pitäisi myös näkyä suomalaisten puoluetoimijoiden yhteiskunnallisessa
osallistumisessa ja keskustelussa. Altavoiman puheenjohtaja Petri Hirvimäki oli
organisoimassa ensimmäistä suomalaista Natoa kannattavaa mielenosoitusta
keväällä 2022. Suomalainen varo uusia Kremlin kellonsoittajapuolueita ja
suomettuneita fossiilipoliitikkoja valtapuolueissamme - he eivät halua Karjalaa ja
Suomea takaisin!

Karjalan historiallinen vaakuna. Kuva Wikipedia
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7. PIDETÄÄN PELI YKSINKERTAISENA!
Lätkälegenda Juhani Tammisen suosikkihokema: ”Keep it simple!” toimii hyvin
tässäkin – kannattaa pitää peli mahdollisimman yksinkertaisena myös
yhteiskunnallisissa asioissa, koska olemme kapasiteetiltamme lopulta kovin
rajallisia. Jos oikeasti haluamme saada aikaan ison hyvän muutoksen, on
taktiikan oltava paras mahdollinen ja myös suomalaisia yhdistävä.
Kokonaisuus on niin haastava, että sinne ei pidä ottaa mitään ylimääräistä. Olisi
hölmöläisten touhua tapella keskenämme asioista, jotka ovat toissijaisia
suomalaisen valtapuoluediktatuurin haastamiselle tai jopa suorastaan väärän
eliittimme toivomia, jotta sen olisi helpompi meitä sormella osoitella. (Karjalan
palautuksen ottaminen ohjelmaamme on tietoinen valinta ja se sallittakoon. Se
asemoi Altavoimaa tehokkaasti oikealla tavalla puoluekentällä.)
Onnistuaksemme meidän on löydettävä toinen toisemme.
Meidän on kyettävä haastamaan oma ajattelumme ja keskityttävä vain
oleelliseen suomisysteemin sisäiseen haastamiseen eli valtapuoluekorruption
lopettamiseen ja resurssien jakamiseen reilun pelin kautta suomalaisten
käyttöön. Tässä onnistuminen luo aineellista ja henkistä hyvinvointia
isänmaallemme ja meille suomalaisille – ”Onnellinen Suomi Finland”.
Emme siis ota ilmastonmuutosta, turvapaikanhakija-asiaa, EU:ta, euroa,
markkaa ja muita senkaltaisia ”ulkoisia” asioita sotkemaan isänmaan uuden
pelin rakentamista. Toinen kategoria ovat arvokysymykset ja niihin liittyvä
lainsäädäntö, miksi haluaisimme niissä ketään neuvoa? Nuo asiat eivät tule
lainkaan ohjelmaamme, mutta kannatamme suoraa demokratiaa ja
kansanäänestyksiä niistä. Tietenkin altavoimalaisilla saa olla näistäkin asioista
omat henkilökohtaiset mielipiteensä, mutta emme tuo niitä puolueen nimissä ja
kautta esille mitenkään ainakaan toistaiseksi.
Altavoiman lähestymistapa tässäkin on uusi suomipolitiikassa!
Yleensä valtapuolueet on yritetty uusien pienpuolueiden taholta haastaa
nimenomaan ym. juttujen kautta. Valtamedia keksii mielellään erilaisia kyllä/ei
kysymyksenasetteluja ja sen perusteella asemoi puolueita. Onhan se tavallaan
helppo tapa viestiä suomalaisille ”mitä puolue ajattelee” ja siksi mm. moni
pienpuolue ei todellisuudessa ohjelmassaan juuri muusta puhukaan, ellei
kyseessä ole joku yhden asian liikkeen pohjalle rakennettu puolueprojekti.
Nuo asiat ovat myös hyvin moniselitteisiä ja siksikin puoluekannan lyöminen
lukkoon ko. asioissa on mielestämme huono strategia. Se heikentäisi puolueen
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kasvupotentiaalia. Todellista yhteiskunnallista muutosta haluavan puolueen on
kyettävä kasvamaan isoksi, miksi siis sitoa omat kädet jo heti kättelyssä?
Monet suomalaiset ylläpitävät latistusta huomaamattaan. On tehtävä valinta
antaako tukensa kokonaisuudesta ja ruohonjuuritason kokemuksesta
syntyneelle hyvälle muutosohjelmalle vai jollekin muulle? Jos peukku tulee
Altavoima kansanliikkeelle, se tulee sille, mitä suomalaisen
kaverisosiaalikapitalismin sisäpiiri ja väärä eliittimme pelkää kaikkein eniten –
oman valtansa menettämistä asiallisesti vastaansanomattomalla tavalla.
Tue Altavoiman toimintaa omalla tavallasi:
 Allekirjoita Altavoiman sähköinen kannattajakortti!




Vieraile kotisivuillamme www.altavoima.fi ja tutustu myös
somekanaviimme!
Shoppaile verkkokaupassamme!

 Tule rohkeasti mukaan toimintaamme!

 Liity Altavoiman jäseneksi!
 Lähde eduskuntavaaliehdokkaaksemme vaaleihin 2023!
 Kysy meiltä lisää, yhteystiedot kotisivuillamme!
Kiitos mielenkiinnostasi – reilun pelin herätys on alkanut!

