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Lähes 600 perussuomalaista kunnanvaltuutet-
tua ja puolueen jäsentä kokoontui Ouluun puo-
lueneuvoston kokoukseen. Tilaisuutta juhlistet-
tiin samassa hallissa, jossa Oulun Kärpät voitti 
jääkiekon Suomen mestaruuden.

PERUSSUOMALAISTEN puolue-
neuvoston kokous pidettiin 3.-4.5. 
Oulussa Raksilan jäähallissa, samas-
sa paikassa missä Oulun Kärpät juh-
li Suomen mestaruutta muutamaa päi-
vää aikaisemmin.

- Ottakaa irti kaikki tästä salista, sil-
lä täällä on kullan taikaa. Kärppien toi-
mitusjohtaja Juha Junnon mukaan 
voitto otettiin kotiin siten, että kaik-
ki tehtiin joukkueena. Sillä tavalla pe-
russuomalaisetkin ottavat kultamitalin 
täältä, sanoi työmies Matti Putkonen 
kokouksen aluksi.

Lippukulkueen jälkeen Oulun pii-
rin puheenjohtaja Paula Juka ja Oulun 
kaupunginjohtaja Raimo Järvenpää 
pitivät omat perinteiset tervehdyspu-
heenvuoronsa kokousyleisölle.

Talo täynnä  Suomen mestareita

■  PÄÄKIRJOITUS

VUOSIA sitten opin, että oikein hyvässä valokuvassa on pikimustaa 
ja kirkkaan valkoista. Ja kaikkia sävyjä siltä väliltä. Kului hetki ennen 
kuin opin ottamaan sellaisia kuvia. Vielä pidempään kesti ennen kuin 
ymmärsin, kuinka hyvä tuo ohje oikein oli.
 
PIKIMUSTAA ja kirkkaan valkoista. Itkua ja naurua. Syntymän rie-
mua ja kuoleman musertavaa surua. Vastakohtia. Niistä on elämä teh-
ty.
 
Näin viime viikonloppuna elämää. Satoja Ouluun kokoontuneita pe-
russuomalaisia, valmiina vastaanottamaan lähestyvät vaalit. Miehiä, 
naisia, vanhuksia. Taaperoita, ensiaskeleitaan hapuilevia. Ja kuulin 
Nils Rosvallista, tamperelaisesta perussuomalaisesta, joka tuupertui 
vapun vaalitilaisuudessa maahan, eikä enää sijoiltaan noussut. 

+ + +
PYSYYKÖ euro kasassa? Tätä kysymystä Pellervon taloustutkimus 
tutki perussuomalaisten pyynnöstä viime vuonna. Äärimmilleen ty-
pistetty vastaus: riippuu EU-maiden kilpailukykyeroista. Jos Etelä-
Euroopan maat saavat teollistuneen pohjoisen kiinni, eurolla on mah-
dollisuus. Jos käy toisin, joutuvat euromaiden hallitukset toistuviin, 
poliittisesti erittäin vaikeisiin tulonsiirtoihin euromaiden välillä. 

EUROVALUUTTAAN liittyvistä kiusallisista ongelmista on julki-
suudessa tyypillisesti vaiettu, mutta on ilahduttavaa, että perussuo-
malaisten tutkimuksen jälkeen on ilmestynyt uusi, rohkea ulostulo. 
Uunituore kokoomuksen ajatuspajan julkaisema Euron tulevaisuus 
-kirja ottaa todella rajun sivuaskeleen emopuolueensa europolitiikas-
ta ja kertoo siitä, mitä on edessä. Tekijät edustavat Suomen talousasi-
antuntemuksen raskasta sarjaa. Kirjan mukaan Suomella on edessään 
kolme tietä, joista yhdelle on käytävä:
 
•   Pysyttely mukana kehityksessä kohti liittovaltiota. 
•   Yksipuolinen irtautuminen liittovaltiokehityksestä. 
•   Välitön ero eurosta. 

VAIHTOEHDOT ovat vähissä. Ensimmäinen vie Suomea kohti ase-
maa Saksan pohjoisena osavaltiona. Toinen vaihtoehto tarkoittai-
si paluuta alkuperäisen Maastrichtin sopimuksen periaatteisiin – it-
senäisten valtioiden unioniin vailla yhteisvastuuta – eli tulonsiirtoja 
maiden välillä. Tällaista vaihtoehtoa ei tulevaisuuden EU:ssa ole vält-
tämättä enää tarjolla. Niinpä ainoa keino yhteisvastuun välttämiseen 
saattaa olla eroaminen eurovaluutasta.
 
PERUSSUOMALAISET ovat selkein sanoin irtisanoutuneet liit-
tovaltiokehityksestä, samoin yhteisvastuusta. Jos pelastuspaketti-
politiikka muodostuu pysyväksi tai jos euroalue liikkuu selvästi liit-
tovaltion suuntaan, perussuomalaiset ovat valmiita harkitsemaan 
oma-aloitteista eurosta eroamista. Tämän linjan takana puolue on py-
synyt jo pitkään, ja sillä on ollut hintansa.

TIMO SOINI paljasti äskettäin, että perussuomalaisille tarjottiin 
vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa viittä tai kuutta ministerin paik-
kaa. Kuten tunnettua on, kynnyskysymykseksi nousi kiista kriisimai-
den tukipaketeista. Mutta niin vahva oli kokoomuksen tahto jatkaa 
tukipaketti- ja liittovaltiolinjalla, että se kokosi mieluummin ympä-
rilleen yhteistyökyvyttömän, sittemmin pirstoutuneen sateenkaari-
hallituksen. Lopputulos on yhtälailla tunnettu – hallitus on kolmen 
vuoden tuskaisen pusertamisen jälkeen niin henkisessä kuin moraa-
lisessakin umpikujassa.

SDP valitsi tukipakettien tien, ja on saanut maksaa tästä hirvittävää 
sisäpoliittista hintaa. Maksun aika on nyt tullut. Mutta toisin kuin 
kriisimaa Kreikalle, SDP:lle ei löydy pelastavaa enkeliä, joka olisi val-
mis pumppaamaan rajoittamattoman määrän euroja ja hyvää tahtoa 
pelastaakseen uppoavan laivan. 
 
KESKUSTAN uutteruus liittovaltion rakentajana on omaa luokkaan-
sa, eikä asia laajuutensa vuoksi sovi tähän lyhyeen pääkirjoitukseen.  
Asiasta tarkemmin lehden sisäsivuilla. 

Valokuvia, sinusta 
ja minusta

PS OULUN 
PUOLUENEUVOSTON KOKOUS

▲

JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Oulun puolue-
neuvoston kokous 
alkoi juhlavasti 
lippukulkueella.

Eurovaa-
liehdokas 
Pirkko Mat-
tila ojensi 
leikkisästi 
vaalipäällik-
köään Alpo 
Ylitaloa.

Eurovaalieh-
dokas Laura 
Huhtasaari 
sai halauksen 
eurovaalieh-
dokas Marko 
Kulpakon 
vaaliavusta-
jalta Urpo 
Myllymäeltä.
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Eurovaaliehdokas 
Anne Louhelainen 
ja hänen isänsä, 
puolueveteraani 
Mikko Vainio 
saivat seuraa 
vaalikoordinaat-
tori Pekka M. 
Sinisalosta ja 
kansanedustaja 
Ari Jalosesta.

Toinen 
kokouspäivä 
aloitettiin 
Suvivirrellä.

Timo Soini 
viihtyi parke-
tilla vaimonsa 
Tiinan kanssa.

Eurovaa-
liehdokkaat 
Sampo Terho 
ja Jussi Halla-
aho käyvät 
vaalitaistoa 
hyvässä hen-
gessä.

Eurovaa-
liehdokas 
Toimi 
Kankaan-
niemi oli 
haluttua 
keskuste-
luseuraa.

Puoluesih-
teeri Riikka 
Slunga-Pout-
salo pyöräh-
teli iltajuhlas-
sa miehensä 
Timo Poutsa-
lon kanssa.
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”Pistetään piikki kiinni”
Heidän jälkeensä kokousyleisön 

ottivat haltuunsa eurokansan-
edustaja Sampo Terho ja puheenjoh-
taja Timo Soini mainioilla puheil-
laan, jotka nostattivat puolueväen 
henkeä ja innostusta niin kokousta 
kuin tulevia eurovaalejakin ajatellen.

EU:ssa jokaiselle on varattu 
maksajan rooli

- Euroopan unionissa ei ole ollen-
kaan vähäosaisia, sillä jokaiselle on 
varattu merkittävä rooli - maksajan 
rooli, ja se kasvaa, tykitti Terho.

EU:ta on kaupattu meille rauhanpro-
jektina, mutta ajautuisiko Eurooppa 
todella kolmanteen maailmansotaan 
ilman tunnelidirektiiviä, rikkidirek-
tiiviä tai kurkun käyryys -direktiiviä?

- Federalistit sanovat, että meidän on 
otettava koko paketti vastaan sellaise-
na kuin se meille tarjotaan, koska ei-
hän avioliitossakaan voi valita pelkkiä 
hyviä asioita. Mutta minä sanon, että 
unioni ei ole avioliitto, se on kauppa-
liitto, eikä minun tarvitse ostaa kaik-
kea mitä minulle yritetään sieltä myy-
dä. Lipposen hallituksen keskeisin 
sanoma oli, että kaikkiin ytimiin pitää 
Suomen päästä. Nyt me olemme yti-

messä - pimeyden ytimessä!
- Suomessa me olemme yksin, mutta 

Euroopassa emme. EU-kriittiset pe-
ruseurooppalaiset ovat nousussa joka 
puolella. Federalisteille sanon, että 
Suomesta te ette tee EU:n osavaltio-
ta! Me emme halua eristäytyä, emme 
käpristyä, emme sulkeutua, olemme 
aina olleet osa Eurooppaa ja tulemme 
aina olemaan - mutta itsenäisyytem-
me me säilytämme!

Pistetään 
piikki kiinni

Suomi tarvitsee perussuomalai-
sia, sillä me olemme politiikassa suo-
malainen suola, kertoi puoluejohtaja 
Timo Soini. Vuonna 2008 me olimme 
vielä pieni puolue oikealla asialla, sil-
loin meistä tuli keskisuuri kuntapuo-
lue. Vuonna 2009 pääsimme Euroop-
paan ja meistä tuli eurooppalainen 
voima ja vaikuttaja. Nyt olemme suur-
puolue niin kuntakentällä kuin edus-
kunnassakin.

- Kaikki alkoi hyvin pienestä vuon-
na 1995. Miksi se on alkanut? Koska se 
on tarpeen. Meidän puolueemme ko-
koaa erilaisia ihmisiä. Puheenjohtaja-
na tuen kaikkia puolueemme jäseniä. 

Äänestäminen on tärkeää, sillä pelkkä 
kannatus ei riitä vaalivoittoon. Piste-
tään se piikki kiinni!

Soini painotti, että puolueneuvoston 
kokouksen merkittävä tavoite oli tuo-
da ja luoda niitä linjauksia, joilla pe-
russuomalaiset lähtevät ensi vuoden 
eduskuntavaaleihin.

- Me veisaamme täällä Suvivirren, 
koska haluamme sen veisata! Emme 
me siihen tarvitse mitään Puumalai-
sen lupaa. Suomi on iso maa, muttei 
täällä niin isoja ongelmia ole, ettem-
me pystyisi niitä yhdessä ratkaise-
maan - ja niin me myös teemme!

Kaksipäiväinen kokous huipentui jo 
lauantain iltajuhlassa, jossa pääesiin-
tyjänä oli Mamba. Yleisöä tanssitta-
nutta bändiä seurattiin tiukasti myös 
netissä, sillä perussuomalaisten ko-
kous ja iltajuhla nähtiin suorana lähe-
tyksenä puolueen nettisivuilla.

Katso videot: 
http://uutiset.perussuomalaiset.fi

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

▲

PS OULUN 
PUOLUENEUVOSTON KOKOUS

EUROKRIITTISET 
HALUTAAN 
JOHTOON
Perussuomalainen kysyi puolueneu-
voston kokousväeltä, miksi juuri nämä 
EU-vaalit ovat tärkeät ja onko oma 
suosikki jo löytynyt perussuomalaisten 
eurovaaliehdokkaista.

HARRI KERIJOKI, 
HEINOLA
- Näkisin, että jos eurokriit-
tiset voimat vahvistuvat eu-
roparlamentissa, voisi aate 
vahvistua ja pärjätä entistä 
paremmin myös Suomessa. 
Oma ehdokas on löytynyt ja 
hyvin läheltä. Tuemme voi-
makkaasti Anne Louhelaista 
ja teemme paljon työtä hä-
nen eteensä.

KALERVO LINNA, PERHO
- Ilman muuta pitää äänestää. Suo-
men ja koko maailman tilanne on niin 
sekaisin, että siihen on saatava selkeä 
muutos. Mitä suurempi ääniprosent-
ti, sen enemmän saamme vakuutta 
asiallemme, ja kun suurin osa äänistä 
ropisee perussuomalaisten kassaan, 
saamme muutoksen aikaan. Tähän us-
kon. Ehdokas on valittu. Niin sanotus-
ti lähiruokaa, mutta kaikki äänet me-
nevät yhteiseen kassaan.
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Tehdään historiaa 
yhdessä

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

EU-VAALEISSA perussuomalaisella kansanliik-
keellä on mahdollista tehdä vaalihistoriaa. Euroopan 
unioni on käännekohdassa. Kansallisvaltiot on vielä 
mahdollista pelastaa. Perussuomalaisilla on historial-
linen tehtävä puolustaa suomalaista ja eurooppalaista 
itsemääräämisoikeutta.

MEILLÄ on erinomainen 20 ehdokkaan lista, moni-
puolista osaamista yhteiskunnan eri aloilta. Kiersin 
vapun tienoilla laajasti Pohjanmaalla ja Pohjois-Suo-
messa. Näin ja tunsin, että historiallisen vaalivoiton 
ainekset ovat olemassa. Nyt sympatia ja hiljainen tuki 
on saatava muutetuksi ääniksi vaaleissa. Vain äänestä-
jien luottamuksella ja annetuilla äänillä voimme rei-
vata Suomen suuntaa.

PERUSSUOMALAISET eivät ole yksin Euroopas-
sa. Olemme arvostettu ja haluttu yhteistyökumppa-
ni. Vaikutusvaltamme on kasvamassa paitsi Suomessa 
myös eurooppalaisessa yhteistyössä. Perussuomalai-
set on todellinen kansanliike, joka voi muuttaa Suo-
men suuntaa. Paljon olemme jo saaneet aikaan, sanan-
vapaus on demokratian perusta.

VETOAN kaikkiin isänmaallisiin suomalaisiin puo-
luerajoihin katsomatta. Äänestä näissä vaaleissa pe-
russuomalaista ehdokasta, sillä turvaat kriittisen ää-
nen mukana olemisen ja voimistumisen Euroopassa.

Puolueneuvosto

TUNSIN suurta kiitollisuutta puolueneuvostomme 
kokouksessa. Sadat perussuomalaiset kokousosanot-
tajat kautta Suomen osallistuivat, tekivät rakentavaa 
yhteistyötä ja solmivat tärkeitä yhteyksiä. Puolueen 
perusta vahvistui taas merkittävästi. Kentästä voima 
kumpuaa.

MINULLA oli mahdollista jutella kaksi päivää upei-
den ihmisten kanssa. Kerrankin oli aikaa puhua poli-
tiikkaa, kun henkilökysymykset eivät haukanneet lei-
jonanosaa kokouksesta. Sain omalta osaltani paljon 
hyviä oppeja omaan reppuuni.

KOKOUSJÄRJESTELYT onnistuivat erinomaises-
ti. Kaikki toimi. Ammattimaisesti. Minulle suurin kii-
tos oli nähdä puolueemme arjen ahertajien hymyile-
vät kasvot sekä kokoussalissa että iltajuhlassa. Tästä 
on hyvä jatkaa. Puolueemme on aatteellisesti vahva ja 
järjestöosaaminen karttuu kovaa vauhtia.

Tiedotustoimintamme kehittyy

PERUSSUOMALAISTEN tehokkain tiedotusko-
neisto on ahkera ja aatteellinen kenttäväki. Tämän 
rinnalle olemme onnistuneet luomaan alati kehitty-
vän lehden sekä hyvät nettisivut, joille toimituksem-
me on onnistunut tuottamaan elävää kuvaa sekä ajan-
tasaista ja ajankohtaista materiaalia. Näistä kolmesta 
osatekijästä - kenttä, lehti ja nettisivut - saamme toi-
mivan kokonaisuuden. Meitä ei enää voi pimentää, 
eikä vaientaa.

MATTI J. MIKKOLA, ALAVUS
- Äänestäminen on tärkeää, että 
saadaan meppejä läpi. Nyt pitää 
saada eurokansanedustajien mää-
rä nousemaan, toivon mukaan 
neljään. Silloin meidän mielipi-
teemme saa enemmän näkyvyyt-
tä myös Euroopassa, sillä aina-
kaan minua ei miellytä nykyinen 
EU-politiikka. Ei Suomi voi aina 
olla kaiken maksaja. Hyviä euro-
vaaliehdokkaita on monta. Täytyy 
nyt katsoa ketä lopulta äänestää.

MAIJU TAPIOLINNA, 
NURMIJÄRVI
- Äänestäminen on ehdottoman 
tärkeää, jotta saamme päätösval-
taa myös europarlamenttiin. Ää-
nestämättä jättäminen on samalla 
hiljainen hyväksyntä liittovaltiol-
le. Jos ei sitä halua, on äänestä-
minen suorastaan velvollisuus. 
Olen Sampo Terhon vaalipäällikkö. 
Sampo on ollut minulle jo pitkään 
vakaa ja harkittu valinta.

SIRPA AHOLA-LAURILA, 
OULUNSALO
- Eurovaalit ovat loppujen lopuk-
si tämän hetken tärkeimpiä vaa-
leja myös suomalaisille, koska EU 
puuttuu koko ajan enemmän ja 
enemmän Suomen kansalliseen it-
semääräämisoikeuteen ja päättää 
asioistamme puolestamme, ikävä 
kyllä. Ehdokas on löytynyt.

TERHI KIEMUNKI, TAMPERE
- Eurovaalien ykkösasia on Suo-
men itsenäisyys. EU on etene-
mässä vääjäämättömästi liit-
tovaltion suuntaan, mutta kun 
kriittisiä meppejä on nouse-
massa muualtakin kuin vain 
Suomesta, saattaa olla mahdol-
lisuus suurenkin eurokriittisen 
ryhmän perustamiseen. Tiedän 
jo, ketä äänestän. Kaikki ehdok-
kaat ovat hyviä.

ANTTI RANTAKOKKO, KUOPIO
- Sanon kuten Sampo Terhokin, 
että äänestäminen on ainoa tapa 
torpata liittovaltiokehitys. Äänes-
tämättä jättäminen on ääni liitto-
valtion puolesta. Olen melko lailla 
päättänyt, ketä äänestän.

SATU VIHAVAINEN, 
RANTASALMI
- Nämä tulevat olemaan yhdet tär-
keimmistä vaaleista puolueen ja 
koko Suomen kannalta. Näihin on 
panostettava kovasti ja toivotta-
va suurta suosiota. Pienessä Ran-
tasalmen kunnassa olin ensim-
mäisten joukossa järjestämässä 
eurovaalitilaisuuksia. En ole vielä 
ehdokastani valinnut. Odotan vii-
meiseen asti ennen kuin muodos-
tan lopullisen mielipiteen.

HELI KUPARI, JYVÄSKYLÄ
- Näissä vaaleissa ratkeaa koko 
Suomen tulevaisuus. EU vaikut-
taa meidän kaikkien jokapäiväi-
seen elämäämme jo siinä määrin, 
että eurovaalien tulisi koskettaa 
kaikkia äänestäjiä. Ehdokasvalin-
ta on tehty. 



ITSENÄISYYS MURENEE:

 Budjettivallan siirto Brysseliin: Suomen valtio ei voi enää 

 päättää omista tuloistaan ja menoistaan.

 Pankkiunioni: Suomi joutuu mukaan pelastamaan holtittomasti 

 pelanneita ulkomaisia pankkeja.

 Talletussuojarahasto: Suomi joutuu Euroopan maksumieheksi 

 korvaamaan menetettyjä talletuksia kaatuneiden riskipankkien 

 asiakkaille.

 Finanssitransaktiovero: Suomalaiset hyvin asiansa hoitaneet 

 pankit ja niiden suomalaiset asiakkaat joutuvat maksamaan veroa, 

 joka johtuu eurooppalaisten suurpankkien seikkailuista.

 Eurobondit: Suomi joutuu muiden, huonommin asiansa hoitaneiden 

 maiden, jatkuvaksi elättäjäksi.

 Yhteinen maatalouspolitiikka: Suomi ei enää voi myöntää 

 kansallisia maataloustukia.

 Yhteinen turvapaikkapolitiikka: Suomi joutuisi tälläkin saralla 

 eurooppalaisen taakan kantajaksi.

KESKUSTaN KahdET RaTTaaT EURoopaSSa

Nämä ovat liittovaltiomiehen sanoja. 

Yksi keskustan kärkiehdokkaista ajaa 

näin avoi mesti sitä, että Suomella ei oli-

si mahdollisuut ta enää päättää min-

käänlaisista kansallisista maatalous-

tuista. Ehkä tämä tieto saattaa yllättää, 

mutta se on täysin sopusoinnussa AL-

DE-ryhmittymän linjan kanssa.

1  Daniel Hannan 16.1.2014: ”Is this the worst campaign video 
 ever made?”. http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/
 100255166/is-this-the-worst-campaign-video-ever-made/  
2  Verkkouutiset 6.2.2014: ”Keskustan emopuolue leikkaisi 
 maataloustukia – näin vastaa Olli Rehn”. 
 http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/rehn%20eu%20-
 maatalouspolitiikka-15466

LIITTovaLTIoKEhITYKSEEN LIITTYvIÄ ÄÄNESTYSTULoKSIa:
AihE Pvm. PErussuomAlAisET KEsKusTA   AlDE 

  soini / Terho Jäätteenmäki Takkula Pakarinen

Finanssitransaktioveroa kohti 3.7.2013 Ei Poissa Kyllä Poissa Kyllä

Tuki jäsenvaltioille, joiden rahayksikkö ei ole euro 17.4.2013 Ei Ei Kyllä Poissa Kyllä

Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2011 17.4.2013 Ei Kyllä Kyllä Poissa Kyllä

Finanssitransaktioveroa kohti 12.12.2012 Ei Kyllä Kyllä Ei äänestänyt Kyllä

Tiiviimpi talous- ja rahaunioni 20.11.2012 Ei Tyhjä Tyhjä Tyhjä Kyllä

Yhteinen finanssitransaktiovero 23.5.2012 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Ei

Yhteinen talletussuoja 16.2.2012 Ei Kyllä Kyllä Poissa Kyllä

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 1 .12.2011 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2010 1.12.2011 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano 28.9.2011 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Budjettivalvonta, eurobondit 28.9.2011 Ei Kyllä Ei äänestänyt Kyllä Kyllä

Jäsenvaltioille budjettiraamit 28.9.2011 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Alijäämätoimenpiteet 28.9.2011 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Yhteiset velat: vakausmekanismista pysyvä järjestely (EVm) 23.3.2011 Ei Kyllä Kyllä Poissa Kyllä

Yhteiset velat: ErVV (rahoitusvakausväline), ErVm (rahoituksenvakautusmekanismi), eurobondit 16.12.2010 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Kriisitoimenpiteet, ErVV 20.10.2010 Ei Kyllä Ei äänestänyt Kyllä Kyllä

Talouden hallinta ja ohjaus. liitteessä mm. Eurobondit 20.10.2010 Ei Ei äänestänyt Kyllä Kyllä Kyllä

lisätoimivaltaa valvontaviranomaisille 22.9.2010 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

Euroopan pankkivalvontaviranomainen 7.7.2010 Ei Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä

K
eskusta kuuluu europarla-

mentissa ALDE-ryhmitty-

mään, joka ajaa liittovaltiota 

avoimesti ja täydellä höyryl-

lä. AL DE:n pääehdokkaaksi Euroopassa 

valittiin belgialainen Guy Ver hofstadt. 

Tämä ALDE:n pääehdokas linjaa:

”Isänmaamme on nyt Eurooppa. 
Kansallis laulumme on Oodi ilolle. Ja 
lipussamme on kaksitoista keltaista 
tähteä sinisellä pohjalla.”

”Liittovaltiomyönteisten selvän 
voiton vuoden 2014 [euro]vaaleissa 
täytyy johtaa järjestämään perustus-
laillinen kokous, jonka tavoitteena 
on luoda todellinen Euroopan 
liittovaltio.”  1

Jossitteluille ei jää sijaa. ALDE-ryhmän 

ja keskustan voitto toukokuun vaaleissa 

tarkoittaa siirtymistä liittovaltioon.

 Liittovaltiota ajaa Suomessa ALDE-

ryhmän olli rehn. Hän on ajanut ja puo-

lustanut tukipakettipolitiikkaa, jonka 

myötä Suomi on joutunut jatkuvaan 

maksumiehen rooliin. Liittovaltiointo nä-

kyy ja kuuluu muuten kin. Näin Rehn 

kommentoi ALDE:n suunnitelmaa lak-

kauttaa kaikki kansalliset maataloustuet:

”Tämä on linjassa niiden EU:n 
yhteisen maatalouspolitiikan uudistus-
ten kanssa, joita on tehty viimeisen yli 
20 vuoden aikana, ja edustaa samaa 
linjaa, jota Suomi ja myöskin keskusta 
on tukenut. Eli toimitaan EU:n 
yhteisessä maatalouspolitiikassa [...]” 2
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PIENITULOISTEN ja vähäväkisten 
sitkeänä puolustajana tunnet-
tu Nils Rosvall taisteli terveyon-
gelmistaan huolimatta aatteen 
puolesta viimeiseen saakka, ollen 
aina paikalla kaikissa tilaisuuk-
sissa ja katutoiminnassa. Hän sai 
kohtalokkaan sairaskohtauksen 
juuri pidettyään viimeiseksi jää-
neen puheenvuoronsa ja kaatui 
maahan kaikkensa antaneena. 

- Ensiapumiehet ponnistelivat 
kovasti hänen pelastamisekseen, 
mutta mitään ei ollut enää tehtä-

vissä. Silmiemme alla Nils poistui 
tästä maailmasta. Vietimme hiljai-
sen hetken hänen muistokseen, 
kertoo Tampereen Perussuoma-
laisten valtuustoryhmän puheen-
johtaja Ilmari Rostila.

Arvostettu 
sovinnonrakentaja

Rosvall oli Tampereen perus-
suomalaisten suuresti arvostet-
tu hallituksen jäsen, jota monet 
jäävät kovasti kaipaamaan. Hänet 

tunnettiin erittäin miellyttävä-
nä ja inhimillisenä, erilaisia näke-
myksiä ymmärtävänä sovinnon-
rakentajana. 

- Hänestä välittyi inhimillisyys, 
sovinnollisuus ja omistautumi-
nen sille, että puolue kasvai-
si mittojensa mukaiseksi. Nilsille 
ominaista oli moraalinen pohdin-
ta siitä, miten me voisimme olla 
entistä paremmin kansan asialla. 

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA TIMO VUOHENSILTA

EUROVAALIEHDOKAS 
Jussi Halla-Ahon maakun-
takiertueella Kempeleessä 
sattui vapun jälkeisenä per-
jantaina kesken toritapahtu-
man vastapäisen kerrostalon 
ylimmässä kolmannessa ker-
roksessa tulipalo. 

Mukana ollut järjesteli-
jä, kiertuevastaavana toimi-
nut perussuomalainen kun-
nanvaltuutettu ja Kempeleen 
paikallisosaston puheenjoh-
taja Janne Halunen säntäsi 
PS-liivit päällä pelastamaan 
palovammoja saaneen noin 

Perussuomalainen puolueaktiivi Nils Rosvall Tampereen perus-
suomalaisista menehtyi vaikeaan sairauskohtaukseen vappupäivä-
nä kesken puolueen vaalitilaisuuden Tampereella.

Eurovaaliehdokas Jussi Halla-ahon vaaliavustaja Janne 
Halunen ei aikaillut, kun vaalitelttaa vastapäätä ollut 
kerrostalo syttyi tuleen Kempeleessä.

Puolueveteraani Nils Rosvall 
antoi aatteelle kaikkensa 

Janne Halunen savusukel-
si naisen liekeistä viime 
hetkellä.

Perussuomalainen sankari 
pelasti vanhuksen tulipalosta

80-vuotiaan vanhuksen tu-
lipalosta ennen palokunnan 
saapumista paikalle. 

- Olin juuri laittamassa sop-
patykistä hernekeittoa lau-
taselle, kun huomasin ker-
rostalon takaa nousevat 
savutuprahdukset. Pyysin ka-
veria käymään katsomassa 
mistä on kyse. Kuultuani, että 
talo on tulessa, soitin hätä-
keskukseen ja lähdin juokse-
maan kohti taloa. Ovet olivat 
lukossa, mutta lenkille me-
nossa ollut naishenkilö päästi 
minut sisään, muistelee Ha-

lunen tapahtumien kulkua.

Pelastui 
viime hetkellä

 
Sisälle päästyään Halunen 

pimputteli ovet läpi varoit-
taen kaikkia tulipalosta. Toi-
sen ja kolmannen kerroksen 
välitasanteella hän törmäsi 
kuumaan ja polttavaan, mus-
taan savuseinään. Oli onni 
onnettomuudessa, että ilma-
virta puhalsi savun hetkek-
si pois, niin että Halunen ha-
vaitsi punaisen sisätossun. 
Hetkeäkään empimättä hän 
veti keuhkot täyteen ilmaa ja 
ryntäsi savumuurin läpi pe-
lastamaan shokissa olevan, 
palovammoja saaneen nais-

puolisen vanhuksen tulipa-
losta. 

- Hän puristi kaidetta rysty-
set valkeina eikä millään olisi 
halunnut päästää irti. Lopul-
ta sain hänet raahattua välita-
santeelle, missä hän meni ai-
van veltoksi. Yhdessä paikalle 
sattuneen naishenkilön kans-
sa saimme kannettua van-
huksen pihalle pari minuuttia 
ennen ensimmäisen paloau-
ton saapumista. Hänen vam-
mansa olivat vakavia, mutta 
poliisin mukaan todennäköi-
sesti pelastimme naisen hen-
gen. Sekunneista siinä oli ky-
symys, Halunen huokaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS TOIMITUS

Jussi Halla-ahon 
maakuntakiertue 
sujui rauhallisem-
missa merkeissä 
Haukiluodossa. 
Kuvassa Kaarlo 
Rantapirkola, Lee-
na Rantapirkola, 
Juha Lehto, Janne 
Halunen, Helge 
Malmberg ja Jussi 
Halla-aho.
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Brittimepin terveiset perussuomalaisille:

Yhdessä kohti 
parempaa EU:ta
Timo Soinin ja Sampo Terhon hyvä ystävä ja yhteis-
työkumppani, EU:n konservatiivi- ja reformipuolu-
etta edustava Daniel Hannan vieraili Suomessa.

Ison-Britannian konserva-
tiiveja edustava Daniel Han-
nan aloitti euroedustajana jo 
vuonna 1999.

- Dan Hannan on toimit-
taja, kirjailija ja korkeim-
man profiilin brittiläinen eu-
ropoliitikko ja hyvä ystäväni: 
teimme europarlamentissa 
hyvää yhteistyötä, jota Sam-
po Terho on jatkanut, ter-
vetuloa, Timo Soini esitteli 
Hannanin Pikkuparlamentin 
yleisölle.

EU on jo vieraantunut 
kansasta

Hannan sanoi politiikan 
ammattilaistuneen ja varsin-
kin EU-politiikan vieraantu-
neen kansasta täysin. Samaan 
aikaan kansallismielisyyt-
tä, patriotismia pidetään van-
hanaikaisena ja vaarallisena, 
usein EU-asioiden yhteydes-

sä. Hannan on tästä toista 
mieltä: patrioottisuus, kansal-
lismielisyys on tänäkin päivä-
nä aito voimavara.

- Minä rakastan maatani ja 
uskon teidän ajattelevan sa-
moin. Isänmaallisuus tekee 
meistä epäitsekkäitä – se pa-
nee meidät maksamaan verot, 
jotta niillä autettaisiin ihmis-
tä, jota emme ole nähneet-
kään. Me noudatamme lakeja, 
vaikka emme niitä kannat-
taisikaan. Sanotaan, että EU 
on rauhanprojekti. Vaan eikö 
rauha tullut siitä, että ajoim-
me yhdessä diktaattorit ulos 
Euroopasta? Se oli isänmaal-
linen projekti. Antaa patrio-
tismin jatkua, Hannan vetosi.

 
EU ei koskaan 
peruuta

Hannan painotti, ettei EU 
koskaan peruuta; se kerää it-

selleen aina enemmän valtaa 
ja päätösoikeuksia yhä pie-
nemmissä ja samalla isom-
missa asioissa, eikä se kos-
kaan luovuta sitä takaisin 
päin. Eikä EU päätä asioista 
demokraattisesti: komissaa-
reja ei valita vapailla vaaleilla.

Euroon liittymisestä päätet-
tiin parempina aikoina. Nyt 
se on kriisissä. Peruuko EU 
aiemmat päätöksensä? 

- Jos nyt tulisi euroäänes-
tys, esittäisikö mikään puo-
lue euroon siirtymistä? Tus-
kin. Mutta vallanpitäjät eivät 
halua muutosta. Taloustie-
teilijä Milton Friedmanin sa-
noin tämä on tyranny of the 
status quo, pysyvän tilan mie-
livaltaa. Nykytilan syy perus-
tuu aikaisemmin ja erilaisissa 
olosuhteissa tehtyihin komp-
romisseihin.

Jähmettymiseen tähtäävät 
myös kansainväliset suuryri-

tykset, joilla kaikilla on toi-
misto Brysselissä. Ne täh-
täävät siihen, ettei niiden 
vahvaa asemaa horjuteta, et-
tei mikään olennainen tilan-
ne muutu.

- Siksi olen ylpeä ollessa-
ni täällä: Timo Soini olisi heti 
valmis purkamaan Kreikan 
tukipaketit. Voisiko Suomi 
taas näyttää maailmalle, mitä 
vapaa mies voi tehdä?

Perussuomalaisilta 
vahva aloitus

Terho painotti Hannanin 
puheen jälkeen, etteivät pe-
russuomalaiset ole maailmas-
sa yksin.

- Meillä on ystäviä kaikkial-
la ja löydämme niitä koko 
ajan! Haluamme rakentaa yh-
dessä ja yhteistyössä parem-
paa Eurooppaa – emme ha-
jottaa sitä, Terho linjasi.

Terho kehui perussuoma-
laisten vahvaa alkua europo-
litiikassa, jonka puheenjohta-
ja Timo Soini aloitti tyhjästä 
ja rakensi heti lujat yhteydet 
yli ryhmärajojen, mistä Ter-

- Timo Soini olisi 
heti valmis pur-
kamaan Kreikan
tukipaketit. Voi-
siko Suomi taas 
näyttää maail-
malle, mitä vapaa 
mies voi tehdä? 
Daniel Hannan 
ehdotti.

hon oli hyvä jatkaa.
- En tiedä mitään ryhmää, 

joka olisi aloittanut niin vah-
vasti kuin me, Terho totesi.

Isänmaallisuus on 
epäitsekkyyttä

Terho jatkoi Hannanin ta-
paan isänmaallisuudesta: 
rikkautemme ei tule EU:sta 
vaan jäsenmaista.

Isänmaallisuus on epäit-
sekkyyttä. Näin sanoi jo J.V. 
Snellman, eräs suomalaisen 
isänmaan ja kansallishen-
gen rakentajista. Hänkin piti 
EU:n rauhanpuhetta ylimai-
nostettuna: ei se puhe ker-
ro tosiasiassa rauhasta, vaan 

- Pakollisen ruotsin kielen perusteleminen 
sillä, että se olisi toinen kotimainen kieli, on 
silmänkääntötemppu, sanoo aiheesta kirjan 
julkaissut professori, YTT Ilmari Rostila. 

PROFESSORI, VTT Ilmari Rosti-
lan mukaan ”toinen kotimainen 
kieli” ei ole suomen- ja ruotsin-
kielisille sama asia, vaikka julki-
suudessa niin väitetään. Viral-
lisen totuuden ja kansalaisten 
kokemuksen välillä vallitsee ris-
tiriita. Koko käsite ”toinen ko-
timainen” voidaan mieltää aja-
tusharhaksi.

Ruotsinkieliset opiskelevat 
suomen kieltä useimmiten en-
simmäisenä vieraana kiele-
nä – 92 prosenttia valitsee sen 
ensimmäiseksi, kun suomen-
kielisistä 96 prosenttia valitsee 
englannin. Ruotsinkieliset myös 
oppivat suomea hyvin, mutta 
suomenkieliset kohtaavat vas-
tuksia ruotsin opinnoissaan. 

Mistä se johtuu? Erilaisesta mo-
tivaatiosta ja itse havaitusta 
käytännön tarpeesta.

Suomenkielisen 
väestön tarpeet 
unohdettu

Rostila perää suomenkielisen 
väestön tarpeiden huomioimis-
ta kansan kieliopintoja suunni-
teltaessa. Hän muistuttaa, että 
vielä peruskoulun alkuvaiheis-
sa 1967 opetusministeri Reino 
Oittinen (sd.) piti yhtä kieltä riit-
tävänä koko kansalle ja se oli-
si englanti.

- Siitä on tultu taaksepäin. Nyt 
opetushallitus esittää, että ruot-
sin osaaminen kuuluu jokaisen 

Pakkoruotsi eriarvoistaa ihmiset
suomalaisen yleissivistykseen. 
Näin rakennetaan ahdasta kä-
sitystä yleissivistyksestä: mitä 
tarvitaan jokapäiväisessä elä-
mässä selviämiseksi ja kulttuu-
rikansojen joukossa olemiseksi. 
Kumpaakaan varten eivät suo-
menkieliset koe ruotsin kieltä 
tarpeelliseksi, Rostila toteaa.

Lisää joustavuutta, 
ruotsi vapaaehtoiseksi

Yllättävän vähän on keskustel-
tu ruotsin kielen pakollisuuden 
ja toisaalta vapaaehtoisuuden 
perusteista. Rostila toivoisi, että 
eduskunta löytäisi keinoja tuo-
da kieliopintoihin entistä enem-
män joustavuutta, missä tärkeä 
keino olisi ruotsin kielen vapaa-
ehtoisuus.

- 60-70 prosenttia suomalai-
sista haluaisi, että ruotsi olisi va-
paaehtoinen kieli. Eikö tämäkin 
pitäisi noteerata politiikassa, 

Rostila kysyy.
Suomenkielisillä ”toisen koti-

maisen” kielen yksilöllinen tar-
ve ja yhteiskunnallinen tarve 
eivät osu yksiin. Ruotsinkielisil-
lä tarpeet kohtaavat niin, että 
ruotsinkieliset lapset haluavat 
opiskella suomea ja oppivat sitä 
hyvin. Suomenkielisten enem-
mistö ei näe vastaavaa tarvetta 
omassa kasvuympäristössään.

Poikia pitää 
motivoida

Etenkin pojat kaipaavat opis-
keluun käytännöllisiä hyötyjä. 
Tytöt painottavat myös yhteen-
liittymiseen liittyviä sosiaalisia 
tarpeita, joten heillä on parem-
pi motivaatio opiskella myös 
ruotsia.

- Se on kansainvälinen havain-
to. Nimenomaan poikia pitää 
motivoida.

Suomenkielisille pojille tulee 

siis motivoimisen taakka. Myös 
kodit ovat eriarvoisessa ase-
massa: motivoiminen on sitä 
helpompaa, mitä koulutetumpi 
perhe on. Silloin myös vanhem-
mat ovat sisäistäneet useam-
min virallisen käsityksen kaksi-
kielisyyden merkityksestä.

- Tämän vuoksi ruotsin kie-
li jakaa ja eriarvoistaa suomen-
kielisten yhteisöä entisestään. 
Suomenkielisiä poikia ja miehiä 
yritetään syyllistää huonon kie-
li-ilmaston luomisesta – he ovat 
syyllisiä sen sijaan, että huono 
kieli-ilmasto olisi seurausta kan-
salaisten omista havainnoista. 
Suomenkielisiä yritetään syyl-
listää, mikä osoittaa jo etnisen 
syrjimisen merkkejä, Rostila tul-
kitsee.

Elinkeinoelämä 
huolissaan kielitaidosta

Hän uskoo myös, että yhteis-

PS P O L I T I I K K A
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se puolustelee federalismia. 
Esimerkiksi pankkiunionia 
on kiirehditty osana suurta 
federalistista projektia.

- Liityimme unioniin kau-
pan vuoksi, emme Brysselin 
byrokratian tai Kreikan tu-
kipakettien takia. Suomen-
kin pitäisi liittyä Hollannin 
ja Britannian linjaan, joka 
edellyttää EU:n muuttamis-
ta. Nyt olemme samassa po-
rukassa Välimerenmaiden ja 
Ranskan, emmekä perinteis-
ten paljon samanlaisempien 
yhteistyömaidemme kanssa. 
Pitäisi ajatella, mikä toimii 
todellisuudessa – paremmin 
ja tasapainoisemmin, Terho 
vetosi.

- Tarvitsemme uuden näke-
myksen EU:sta: vähemmän 
sääntöjä ja enemmän demo-
kratiaa. Federalismi ei ole 
vastaus tämän hetken ongel-
miin, Terho painotti.

Me olemme 
oikeassa

EU-mieliset ovat leiman-
neet EU-kritiikin populis-
miksi.

- Mutta suositaanko sitä 
halpuuden takia? Vai siksi, 
että olemme oikeassa? Ter-
ho kysyi ja sanoi perussuo-
malaisten haluavan vapaiden 
maiden EU:ta.

Eurokriittisille ennustetaan 

voittoa: Terhon mukaan kan-
natus voi tuplaantua 100 pai-
kasta 200:aan.

- Sitten voimme jopa va-
lita oman seuramme, kun 
olisimme yhdessä kol-
manneksi suurimpia ja 
vaa’ankieliasemassa, Terho 
sanoi ja vetosi kansaa äänes-
tämään, koska EU:n suuntaa 
voidaan nyt kääntää.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA PS TOIMITUS

■  KOLUMNI

NATO-KESKUSTELU on Ukrainan tapahtumien 
myötä saanut tuulta purjeisiinsa. Perussuomalaisten 
mielestä maamme turvallisuuspoliittista linjaa ei ole 
tarvetta kriisin vuoksi hätäisesti tarkistaa. Toistaisek-
si Nato-jäsenyydelle ei ole esitetty sellaisia konkreetti-
sia perusteluja, joiden voisi varmuudella sanoa paran-
tavan puolustuksemme tilaa. 
 
MONET maat, kuten Ruotsi, ovat ajaneet puolustus-
taan alas siinä uskossa, että sotilaalliset kriisit eivät 
enää kosketa heitä. Tapahtumat Ukrainassa kuitenkin 
osoittavat, että aseellinen voimankäyttö tai sillä uh-
kaaminen on edelleen mahdollista maanosassamme.
 
MEILLE on ensiarvoisen tärkeää pitää yllä uskotta-
vaa, yleiseen asevelvollisuuteen perustuvaa koko maan 
puolustusta. Suomea puolustavat suomalaiset. Vaikka 
sotilaallisesti liittoutuneita olisimmekin, joutuisimme 
huolehtimaan oman maamme puolustamisesta. 
 
NATO-JÄSENYYS johtaisi todennäköisesti ennen 
pitkää yleisestä asevelvollisuudesta luopumiseen. Sen 
myötä maanpuolustustahto heikkenisi. Jäsenyyden 
myötä myös liikkumavaramme turvallisuuspoliittisis-
sa kysymyksissä kapenisi. 
 
NATO-JÄSENYYDESTÄ olisi hyötyä sotilaallisen 
huoltovarmuuden kannalta katsottuna ja yleisemmin 
kriisin harmaan vaiheen aikana, painostusvaiheessa. 
Sen sijaan ei ole lainkaan varmaa, saisimmeko tositi-
lanteessa apua. Kättä pidempää heruisi, jos siitä oli-
si hyötyä apua antavalle osapuolelle. Kriisitilanteessa 
kansallinen etu ajaa sopimusten edelle.
 
SUOMEN kannattaa laittaa ensin oma puolustus 
kuntoon, ja vasta sen jälkeen pohtia mahdollista liit-
toutumista. Kuluvalla vaalikaudella tehdyt puolus-
tuskykyämme rapauttavat virheet, kuten Ottawan mii-
nakieltosopimus ja puolustusbudjetin leikkaukset, on 
korjattava.
 
TURVALLISUUSPOLIITTINEN keskustelu saa uu-
den vaihteen, jos Ruotsi hakee Nato-jäsenyyttä. Silloin 
pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittämiseltä 
putoaa pohja pois. Jos Suomen valtiojohto vielä il-
moittaisi, että haemme jäsenyyttä, kääntyisi kansalais-
ten enemmistö kyselyiden mukaan samalle kannalle.
 
ON kuitenkin hyvä tietää, että mitään Nato-optiota ei 
ole olemassa. Suomen jäseneksi hyväksyminen – var-
sinkaan myrskyn alla – ei ole itsestäänselvyys.
 
MIKÄLI Nato-jäsenyyttä joskus päädytään hake-
maan, tulee siitä perussuomalaisten mielestä järjestää 
neuvoa-antava kansanäänestys. Tällä hetkellä jäsenyy-
delle ei ole kansan tukea. Tuoreen kyselyn mukaan sitä 
kannattaa kolmasosa suomalaisista. 
 
PERUSSUOMALAISET kannattaa aina Suomen kan-
nalta parasta vaihtoehtoa. Nato ei ole meille mikään 
mörkö, mutta ei se taikasanakaan ole. Jäsenyyden hyö-
dyt ja haitat on ynnättävä. Ja ymmärrettävä.

Naton haitat ja 
hyödyt ynnättävä

JUSSI NIINISTÖ 

KANSANEDUSTAJA, 
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN 
PUHEENJOHTAJA JA PUOLUEEN 
1. VARAPUHEENJOHTAJA.

kunta kokee jo sivistystappi-
oita pakollisen ruotsin kielen 
vuoksi. Hän sanoo Suomen ole-
van ainoa maa, jossa kaksi kiel-
tä on määrätty pakolliseksi niin, 
että toinen kieli on nimetty: se 
on ruotsi.

Ruotsinkieliset ovat parem-

massa asemassa kolmansien 
kielten opiskelussa: ruotsia he 
jo osaavat ja suomea he oppi-
vat mielellään. Ongelmat ka-
sautuvat suomenkielisille.

Elinkeinoelämä on jo huo-
mannut, etteivät suomalaiset 
osaa riittävästi kolmansia kie-
liä, joista on tullut Suomen kou-
luissa pieniä – venäjää, saksaa, 
espanjaa.

- Ruotsin kieli vie voimia ja ra-
joittaa muiden kielten opiske-
lua. Tiedän sen kolmen lapsen 
isänä, Rostila toteaa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA PS TOIMITUS

Ilmari Rostila

Kansalaisten kielialoite eduskuntaan
VAPAA kielivalinta ry:n or-
ganisoima kansalaisaloite 
pakkoruotsin poistamisek-
si jätettiin eduskunnan kä-
siteltäväksi.  Nimikampanja 
keräsi lopulta 62 000 allekir-

joitusta, joista peräti 32 000 
kerättiin perinteisellä jalka-
työllä pitkin laajaa Suomea.

Eduskunta käsittelee aloi-
tetta toukokuussa.

Lataa Rostilan Vapaaehtoinen 
ruotsi on kilpailuetu -kirja: 
www.suomenperusta.fi 
ja katso video: 
uutiset.perussuomalaiset.fi

Katso video: 
http://uutiset.
perussuomalaiset.fi
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- Minusta tuntuu nyt ensimmäistä kertaa, että 
minua ja perhettäni kuunnellaan oikeasti, sanoo 
huostaanotettu ja kirkosta turvapaikkaa hake-
nut Henriikka Kurhela.
OULULAISEN Kurhelan 
perheen ympärillä pyöri val-
tava mediakohu sen jälkeen, 
kun perheen isä Jan-Erik 
julkaisi Youtubessa kohuvi-
deon ”huostaanotosta”. Isä 
kuvasi, kun sosiaalityönte-
kijät tulivat poliisien kans-
sa perheen kotiin hakemaan 
Kurheloiden kaksospojat ta-
kaisin lastenkotiin, josta 
nämä olivat karanneet. Kohu 
jatkui, kun perheen huos-
taanotettu teinityttö, 15-vuo-
tias Henriikka haki turva-
paikkaa kirkosta.

Tällä hetkellä tilanne on 
hieman rauhoittunut, mut-
ta Oulun kaupungin lasten-
suojelulta odotetaan suuria 
toimia kaksospoikien palaut-
tamiseksi kotiin lastensuoje-
lulain mukaisesti.

Viikonloput kotona

Saapuessani Kurhelan per-
heen kotipihalle, vastassa 
odottaa häntäänsä heiluttaen 
perheen vuoden ikäinen Sus-
ki-koira ja joukko iloisia pel-

lavapäisiä lapsia. Tunnelma 
kodissa on hyvin lämmin ja 
tervetullut. Perheellä on vii-
mein myös ilonaihetta, vaik-
ka taustalla on hirveä ikävä 
huostaanotettuja kaksospoi-
kia. Kirkosta turvapaikkaa 
hakenut Henriikka kertoo 
painottaneensa palaveris-
sa lastensuojelun kanssa, että 
hän haluaa ehdottomasti tul-
la kokonaan asumaan kotiin.

- Minusta tuntuu nyt ensim-
mäistä kertaa, että minua ja 
perhettäni kuunnellaan oi-
keasti. Lastensuojelu lupasi, 
että saan viettää tulevaisuu-
dessa jokaisen viikonlopun 
kotona, käydä koulua, tavata 
ystäviäni ja käyttää omaa pu-
helintani. En vielä tiedä, min-
ne minut siirretään asumaan 
ja missä aloitan ensi syksy-
nä uudelleen kahdeksannen 
luokan, mutta odotan todel-
la innolla, että pääsen opiske-
lemaan ja tavalliseen arkeen 
kiinni, hän iloitsee.

Reipppaanoloinen nuori 
nainen kertoi, että hän haa-
veilee rakennussisustajan 

ammatista ja toivoo, että hä-
nen ammatillisia tavoitteitaan 
tuettaisiin lastensuojelun toi-
mesta kustantamalla hänel-
le oma digijärjestelmäkamera 
harrastustoimintana.

Perheen yhdistäminen

Jutellessani perheen lasten 
kanssa, Ritva-äiti pyöräyttää 
kädenkäänteessä päivällisen, 
keittää muutamat kahvit ja 
leipoo pullaa. Ulkopuolisena 
ei voi käsittää, miten tällai-
nen perhe voisi olla vaaraksi 
kahdelle lapselle, kun kotona 
asustaa kuitenkin seitsemän 
muuta lasta.

Perheen vanhemmat Jan-
Erik ja Ritva kertovat, ettei 
heidän kodissaan ole vierail-
lut yksikään sosiaalityönteki-
jä viimeisen vuoden aikana. 
Siksi Kurhelat ihmettelevät, 
miten sosiaalityöntekijöillä 
voisi olla realistista käsitystä 
perheen arjesta. 

- Juuri nyt olemme äärim-
mäisen iloisia siitä, että las-
tensuojelu kuunteli meitä ja 

Kurhelat taistelevat yhä lapsistaan

Henriikkaa. Toivomme sy-
dämestämme, että Oulun 
lastensuojelu ottaa nyt ta-
voitteeksi myös kaksospoi-
kiemme kohdalla perheen 
yhdistämisen. Meillä on niin 
valtava ikävä poikia, että sitä 
ikävän ja tuskan määrää ei 
voi edes kuvailla. Olemme 
nähneet ja kuulleet poikiam-
me viimeksi kaksi kuukautta 
sitten, he lisäsivät hiljaa kyy-
neleet silmissä.

Ikävä sisaruksia

Kurhelan perheeltä vaadi-
taan valtavasti sisukkuutta ja 
uskoa tulevaan, sillä lasten-
suojelu ei ole ottanut huomi-
oon käytännössä sitä, miten 
perheen muut lapset reagoi-
vat kaksospoikien huostaan-
ottoon.

- Kerroin lastensuojelun pa-
laverissa, että suurta lisätus-
kaa meille vanhemmille ai-
heuttaa myös se suru, mitä 
joudumme lastensuojelun 
toimien vuoksi näkemään ko-
tona perheen muiden lasten 
kohdalla. On todella törkeää 
edes ajatella, ettei sisarusten 

pois ottaminen jättäisi jälkiä 
sisaruksiin. Eihän kukaan ka-
toa tuosta vain pois muualle 
asumaan, kun kaikki on koto-
na kunnossa, äiti huokaa.

Perheen isä Jan-Erik jatkaa, 
että yksi heidän lapsistaan 
kysyy joka aamu ennen kuin 
edes nousee ylös, että joko 
pojat ovat kotona. 

- Toinen lapsistamme pel-
kää, että hänetkin tullaan ot-
tamaan huostaan ja kolmas ei 
kykene edes puhumaan kak-
sospojista ilman itkua. Mei-
dän koko perheellä on oikeus 
nähdä poikia säännöllises-
ti ja pitää heihin yhteyttä sa-
malla tavalla kun pojilla on 
oikeus tavata sisaruksiaan. 
Lastensuojelu ei voi määrätä 
niin, etteivät sisarukset sai-
si nähdä toisiaan tai antaa ai-
kaa yhteisiin tapaamisiin vain 
noin puoli tuntia kerran kuu-
kaudessa, Jan-Erik puistelee 
päätään.

- Tällä hetkellä meillä ei ole 
mitään kontaktia poikien si-
jaisperheeseen ja meille on 
annettu puhelinnumero, mi-
hin voimme soittaa kerran 
viikossa vain noin 15 minuu-

Lastensuojelu 
myöntyi 
Hennariikan 
edessä

PERUSSUOMALAISET katsovat, että 
Suomen energiapolitiikan perustak-
si on otettava kohtuuhintainen ja ko-
timainen energia.  Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
Jari Lindström esitteli perussuomalais-
ten puolueen ympäristö- ja energiapo-
liittisen ohjelmatyöryhmän välirapor-
tin Oulussa.

- Tuomme tällä hetkellä noin 8,5 mil-
jardin euron edestä energiaa ulkomail-
ta. Maassamme on siis 8,5 miljardin eu-
ron edestä kysyntää energiatuotteille, 
jota emme verotuksen, tukipolitiikan, 
sääntelyn ja infrastruktuurin puutteel-
lisuuden takia pysty kotimaisin voi-
min täyttämään, Lindström huomautti.

Perussuomalaisten mukaan energian-

tuotannon kotimaisuusasteen nostami-
sella voitaisiin edistää talouskasvua ja 
saada aikaan kymmeniätuhansia uusia 
työpaikkoja. Perussuomalaisten tavoi-
te on nostaa Suomen energiaomava-
raisuutta nykyisestä noin 30 %:sta vä-
hintään 50 prosenttiin. Kotimaisuuden 
lisäksi perussuomalaisten tavoittee-
na on energian kohtuullinen hinta.

Energiapolitiikkaan tarvitaan täyskäännös

PS P O L I T I I K K A

PS uutisoi Kurhelan 
perheen taistelusta tammi-

kuussa 2014.
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Lastensuojelu 
myöntyi 
Hennariikan 
edessä

PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
tajat Ritva ”Kike” Elomaa ja Pirkko 
Ruohonen-Lerner ovat jättäneet kir-
jallisen kysymyksen koskien kotiva-
kuutuksen myöntämisperusteita. Va-
kuutusyhtiöt kun voivat kieltäytyä 
myöntämästä kotivakuutusta mak-
suhäiriömerkinnän saaneelle hen-
kilölle.

- Kotivakuutus on lähes välttämä-

tön vuokra-asunnon saamiseksi, sillä 
valtaosa vuokranantajista edellyttää 
kotivakuutusta. Henkilö, jolla ei ole 
maksuhäiriömerkinnän seurauksena 
mahdollisuutta saada kotivakuutus-
ta, on todella hankalassa asemassa 
asuntoa etsiessään, Elomaa ja Ruo-
honen-Lerner huomauttavat.

Kotivakuutus tulisi Elomaan ja Ruo-
honen-Lernerin mukaan myön-

tää myös maksuhäiriön omaavalle 
henkilölle etukäteen suoritettaval-
la käteismaksulla. Näin vakuutusyh-
tiö saisi rahansa ja maksuhäiriöisten 
mahdollisuudet löytää asunto pa-
rantuisivat oleellisesti. Suomen Asia-
kastieto Oy:n mukaan maaliskuussa 
maksuhäiriömerkintä oli jo 362 000 
suomalaisella.

Mitä sanoo 
lastensuojelu-
laki?

tin ajan. Ei ketään ihmistä saa 
repiä juuriltaan irti ilman mi-
tään syytä. Me kaikki halu-
amme pojat takaisin kotiin.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MINNA KORVA-
      PERÄMÄKI

Kurhelan per-
heellä on valtava 
ikävä huostaan-
otettuja kaksos-
poikia. Perheen 
isä Jan-Erik 
sanoo, etteivät 
he tule antamaan 
koskaan perik-
si, eikä mikään 
rahasumma tule 
estämään heitä 
saamasta poikia 
kotiin.

Kotivakuutus myönnettävä myös maksuhäiriöisille

■  KOLUMNI

PUOLUEEMME on menestynyt hienosti monissa vaa-
leissa lähivuosien aikana. Nyt pidettävissä EU-vaaleissa 
on tärkeintä saada ihmiset todella liikkeelle ja äänesty-
suurnille.

NAISET voivat ratkaista puolueemme menestyksen 
näissä vaaleissa. Meidät mielletään edelleenkin puolu-
eeksi, joka on vähän enemmän miehinen. Onko se niin? 

ME naiset voimme päättää. Kaikki gallupit ja tutkimuk-
set äänestäjien käyttäytymisestä - puolueemme osalta - 
kertovat karua kieltään siitä, että suurin äänestäjäryhmä 
puolueellemme löytyy raavaista miehistä. 

NYT hyvät naiset, terästäydytään ja lähdetään kaikki 
liikkeelle; jakamaan ehdokkaiden materiaalia ja järjes-
tämään ehdokkaille tilaisuuksia tavata äänestäjiä. Ehdo-
kaslista on todella hyvä ja edustava. 

TIETENKIN naisia olisi voinut olla vähän enemmän-
kin, mutta ovat sitten huipputyyppejä kaikki. Sinä itse 
päätät ketä äänestät - kaikkia ehdokkaitamme voi äänes-
tää kaikkialla Suomessa.

NAISJÄRJESTÖ on laittanut oman näyttävän vaaliau-
ton liikenteeseen. Kaikkien vaaliehdokkaiden kuvat ovat 
auton sivuilla titteleineen, numeroineen ja nimineen. Pi-
dämme autossa erilaista vaalimateriaalia.  

AUTON takana on teksti: Perussuomalaiset Euroop-
paan. Tarkoitus on, että automme kiertää koko Suomen 
alueella ja ehdokkaamme saavat tasaisesti näkyvyyttä 
kaikkialla. Asuntoautomme herättää mielenkiinnon vaa-
leja kohtaan.

LISÄKSI olemme teettäneet pienen taskuliinan, jolla 
voit puhdistaa silmälasit. Liinassa lukee: Katse tarkka-
na EU:ssa. Materiaali on mikrokuitua ja se on pienessä 
muovikotelossa. Liinoja jaetaan ehdokkaiden tilaisuuk-
sissa ja naisten asuntoautosta.

EUROOPAN parlamentissa tehdään kaikki tärkeät pää-
tökset, jotka koskettavat meitä kaikkia täällä pienessä 
Suomessakin. Olkaamme siis mukana päättämässä, ket-
kä henkilöt edustavat meitä parlamentissa. Me naiset 
olemme nyt tärkeässä roolissa; mennään äänestämään ja 
viedään kaveritkin mukaan, otetaan ja voitetaan nämä-
kin vaalit!

Naiset - EU-vaalien 
ratkaiseva ääni

MARJA-LEENA 
LEPPÄNEN
PUHEENJOHTAJA, 
PERUSSUOMALAISET 
NAISET RY

LASTENSUOJELULAKI sanoo, 
että sijaishuolto on aina väliai-
kaista ja tavoitteena on aina per-
heiden jälleenyhdistäminen. Ih-
misoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 8. artiklan mukaan 
kaikilla on oikeus nauttia yksi-
tyis- ja perhe-elämän kunnioi-
tusta.
1. Jokaisella on oikeus nauttia 
yksityis- ja perhe-elämäänsä, ko-
tiinsa ja kirjeenvaihtoonsa koh-
distuvaa kunnioitusta.
2. Viranomaiset eivät saa puuttua 
tämän oikeuden käyttämiseen, 
paitsi silloin kun laki sen sallii ja 
se on demokraattisessa yhteis-
kunnassa välttämätöntä kansal-
lisen ja yleisen turvallisuuden tai 
maan taloudellisen hyvinvoinnin 
vuoksi, tai epäjärjestyksen ja ri-
kollisuuden estämiseksi, tervey-
den tai moraalin suojaamiseksi, 
tai muiden henkilöiden oikeuksi-
en ja vapauksien turvaamiseksi.

Henriikka on äärim-
mäisen iloinen siitä, 
että lastensuojelu otti 
hänen mielipiteensä 
huomioon. Henriikan 
kanssa puussa kiipei-
lee hänen veljensä 
Elias.
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Jokainen ääni ratkaisee
Perussuomalaiset eurovaaliehdokkaat kiertävät ahkerasti Suomea vaalien h-hetkeen saakka.

KUVAT EHDOKKAIDEN TUKIJOUKOT

I ISALMI

HELSINKI

HELSINKI TAMPERE

KAJAANI

HELSINKI

LOHJA

EUROVAALIEHDOKKAAT Iisalmessa yhteisellä Pohjois-Karjalan kier-
roksellaan. Kuvassa Jani Kolehmainen, Kimmo Kivelä, Toimi Kankaannie-
mi, Piritta Poikonen, Laura Huhtasaari, Erkki Havansi, Sakari Puisto sekä 
Ylä-Savon Perussuomalaisten Jouko Tossavainen ja Soisalon Perussuo-
malaisten Pekka Keto.

EUROVAALIEHDOKAS Piritta Poikonen Lohjan torilla. Kuvassa myös 
Merja Puurunen.

SAAT mitä tilaat, lupasi eurovaa-
liehdokas Sakari Puisto  Tampe-
reen Tammelantorin taksitolpalla .

UUTTERASTI Suomea kiertänyt Juha Väätäinen aikoo ehtiä vaalikiertu-
eellaan jopa 150 paikkakunnalle. Eurovaaliehdokkaan kiertue pysähtyi 
myös Helsingin Hakaniementorilla.

EUROVAALIEHDOKKAAT Laura Huhtasaari ja Piritta Poikonen aurin-
koisissa tunnelmissa Helsingin Kampin Narinkkatorilla.

EUROPARLAMENTAARIKKO 
Sampo Terho avasi vaalitoimiston-
sa Helsingin Kallioon. Hämeentiel-
tä löytävää vaalitoimistoa pyörittää 
ehdokkaan vankka tukijoukko.

VAALITYÖ ei saa olla 
pelkkää totista puurta-
mista. Eurovaaliehdokkaat 
Jani Kolehmainen ja Pirkko 
Mattila poseerasivat näin 
hilpeässä seurassa Kajaa-
nin Raatihuoneen torilla.
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KUVAT EHDOKKAIDEN TUKIJOUKOT

SOTKAMO

TAMPERE

HOLLOLA

HELSINKI

NIVALA

INARI

LEPPÄVIRTA

LAPPEENRANTA

KAUSTINEN

HYVINKÄÄ

VAALIKIERTUEELLAAN myös 
pohjoiseen ehtinyt Simon Elo jut-
teli Sotkamossa Talvivaaran kai-
vosmiehen kanssa.

SUOMELLE erittäin tärkeiden europarlamenttivaalien vaalityö on alka-
nut upeiden säiden merkeissä. Perussuomalaisia eurovaaliehdokkaita 
Hyvinkään torilla: Toimi Kankaanniemi, Marko Kulpakko, Ilkka Matinpalo 
ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

JUTTUA riitti Hollolassa, kun eurovaaliehdokas Anne Louhelainen tapasi 
kotipaikkakuntalaisiaan tukijoukkojensa kanssa. 

NIVALAN Perussuomalaisten vaalitapahtuma oli menestys. Paikalla oli-
vat eurovaaliehdokkaat Maria Lohela, Marko Kulpakko ja Pirkko Mattila.

EUROVAALIEHDOKAS Marko Kulpakko viihtyi Kaustisen valtiopäivära-
veissa.  Hevonen on BWT JIVE ja ohjastaja Veli-Erkki Paavola.

PERUSSUOMALAISET 
eurovaaliehdokkaat osal-
listuivat näyttävästi Lep-
pävirran voimanostota-
pahtumaan jakamalla 
tietoa puolueen eurovaa-
liohjelmasta. Paikalla oli-
vat Jussi Halla-aho, Jani 
Kolehmainen ja Kimmo 
Kivelä.

EUROVAALIEHDOKAS Ilkka Matinpalo ja puheenjohtaja Timo Soini 
esittelivät ”EU-roskispankkia, jonne pienestä Suomi-kukkarosta kilisee 
vähät rahamme”. Vaalitilaisuus pidettiin Helsingin Lasipalatsissa.

KOPARAKEITTO maistui eurovaaliehdokas Maria Tolppaselle, joka sai 
Inarissa seuraa Pirita Nenosesta.

EUROVAALIEHDOKAS Juho Eerola jututti äänestäjiä Markku Popinnie-
men kanssa Lappeenrannan kävelykatu Oleksilla. 
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Kansanedustaja, puolueen 3. vpj

Juho Eerola

Perussuomalaisten nuorten pj, VTK

Simon Elo

Kansanedustaja, filosofian tohtori

Jussi Halla-aho

Oikeustieteen professori emeritus

Erkki Havansi

Erityisopettaja, kasvatustiet. maisteri

Laura Huhtasaari

Ent. kansanedustaja/ministeri

Toimi Kankaanniemi

Rovasti, kansanedustaja

Kimmo Kivelä

LVI-asentaja

Jani Kolehmainen

Tehdastyöläinen

Marko Kulpakko

Kansanedustaja, HUK

Maria Lohela
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”Euroopan unioni on 
joiltain osin toimiva enkä 
halua sitä purkaa, mut-
ta liittovaltiokehitys on 
pysäytettävä. Budjetti- ja 
päätösvaltaa on palautet-
tava jäsenmaille.”

”Rahaliitosta on erot-
tava, vaikka se sitten 
johtaisi koko unionista 
eroamiseen. Tilalle 
on saatava löyhä ja 
Euroopan laajuinen 
vapaakauppa-alue.”

”Jos liittovaltio toteutuu, 
merkitsee se nähdäkseni 
unionin luhistumis-
ta. Euroa pidän vielä 
unioniakin suurempana 
ongelmana Suomen 
taloudelle.”

”EU:n toiminta on monelta 
osin salamyhkäistä, 
byrokraattista ja poliittista
kaupankäyntiä. EU-eliitti 
on ajamassa unionista 
liittovaltiota, jota vastaan
perussuomalaiset 
taistelevat.”

”Hallitsematon elintaso-
siirtolaisuus Välimeren 
eteläpuolelta uhkaa 
kaikkien Länsi-
Euroopan yhteiskuntien 
taloudellista kestokykyä 
ja sosiaalisia rakenteita.”

”Vapaakauppa-alue, jonka 
sisällä tavara liikkuu ilman 
tulleja, on sinänsä hyvä 
asia, mutta jollain tavalla 
valtioiden pitäisi pystyä 
rajoittamaan ihmisten
ja työvoiman liikkumista.”

”Suomen itsenäisyydes-
tä on annettu pois jo 
niin paljon, että joissain 
suhteissa Suomella on vä-
hemmän sanavaltaa omiin 
asioihinsa kuin Yhdysval-
tain osavaltioilla.”

”Monet valtiot ovat jo 
pahasti rappiolla ja kon-
kurssin partaalla. Oman
näkemykseni mukaan 
koko systeemi tulee kaa-
tumaan omaan mahdot-
tomuuteensa.”

”Euron niin sanottu me-
nestystarina perustui ve-
lanottoon ja nyt tätä kriisiä 
hoidetaan lisävelalla. 
Lopputuloksena on, että 
kriisimaiden sekä kriisitoi-
mia kustantavien maiden 
velat vain kasvavat.”

”Jos visiot EU-maiden 
syvemmästä integ-
raatiosta toteutu-
vat, Suomi maksaa 
Eurooppaan entistä 
enemmän.”
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Kansanedustaja, työnohjaaja

Anne Louhelainen

Kauppatieteiden maisteri

Ilkka Matinpalo

Kansanedustaja, filosofian maisteri

Pirkko Mattila

OTM, tietokirjailija

Piritta Poikonen

Filosofian tohtori, tutkija

Sakari Puisto

Kansanedustaja, varanotaari

Pirkko Ruohonen-
Lerner

Europarlamentaarikko, tutkija

Sampo Terho

Kansanedustaja, toimittaja

Maria Tolppanen

Yleislääketieteen professori, ylilääkäri

Mauno Vanhala

Kansanedustaja, liikuntaneuvos

Juha Väätäinen
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”EU:ssa on käynnissä 
komission, parlamentin 
ja Euroopan neuvoston 
välinen valtataistelu. Tässä 
taistelussa jäsenmaat ovat 
pelinappuloita, joille jää 
lopulta luu käteen, jos 
mikään ei muutu.”

”Haluan puolustaa suoma-
laisia ja Suomen kansallisia 
etuja. Vastustan
liittovaltiokehitystä ja 
yhteisvastuita muiden 
maiden veloista.”

”EU:n piirissä teh-
dään erittäin tärkeitä, 
Suomea koskevia pää-
töksiä. Itse haluaisin 
purkaa muun muassa 
yritystoimintaa hait-
taavaa EU-byrokra-
tiaa.”

”Nyt on tärkeintä saada 
oma väki liikkeelle. 
Ilman perussuomalaisia
ääniä päätösvalta 
ojennetaan liittovaltion 
kannattajille.”

”Euroopan talouskriisi 
on hyvin hankala 
yhtälö ratkaistavaksi, 
mutta liittovaltio ei 
saa olla ratkaisu.”

”Suomi maksaa Suomessa työs-
kentelevien unionikansalaisten 
perheille perhe-etuudet. Uusi 
direktiivi takaa myös EU:n 
ulkopuolelta töihin tulevalle 
suomalaisen sosiaaliturvan 
vain neljän viikon maassa 
oleskelun jälkeen. Tähän 
meillä ei ole varaa.”

”Suomen kansalaisten 
etujen lisäksi minulle 
on tärkeää suomalaisen
elinkeinoelämän pär-
jääminen globaalissa 
kilpailussa.”

”Miten euro kestää 
kriisimaiden kaatumisen, 
jää nähtäväksi. Sitä on 
kenenkään hyvin vaikea 
ennustaa tässä vaiheessa. 
Itse suhtaudun unioniin 
kriittisesti, mutta en 
rikkovasti.”

”Vastustan yhteisvastuita 
ja velkaunionia. Näissä 
vaaleissa hahmottuu
pitkälti, millaiseksi EU:n 
tulevaisuus muodostuu. 
Mahdollisuudet suunnan
muuttamiseen ovat ole-
massa.”

”Palkkoja ollaan 
ajamassa alas. Etelä-
Euroopassa on lukuisia 
esimerkkejä
siitä, mihin tämä kehitys 
johtaa. Se on tuhoisa 
EU:n tie, jota vastustan 
jyrkästi.”
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PS E U - V A A L I T

- Perussuomalainen vaihtoehto kiinnostaa 
äänestäjiä kevään eurovaaleissa. Se on nä-
kynyt selkeästi vaalikentillä, sanoo vaali-
koordinaattori Pekka M. Sinisalo.

VAALIKOORDINAATTORI Pekka 
M. Sinisalo on pannut merkille sel-
laisen mielenkiintoisen ilmiön, että 
nyt perussuomalaiset ehdokkaat to-
della halutaan joka paikkaan, kaikkiin 
vaalitilaisuuksiin ja paneeleihin.

- Joskus ennen piti suorastaan pyy-
tää kutsua vaalitilaisuuksiin, nyt on 
asia toisin. Perussuomalainen vaihto-
ehto selkeästi kiinnostaa ihmisiä, niin 
äänestäjiä, tiedotusvälineitä, etujär-
jestöjä kuin muita puolueitakin, ker-
too Sinisalo.

Kentältä tullut palaute on ollut po-
sitiivista ja innostunutta. Loppukiri 
on alkanut ja kenttäväki on valmiina 
tekemään kovasti töitä vaalien eteen. 
Nyt odotellaan, että kansanedustajat-
kin ehtisivät työkiireiltään yhä ene-
nevässä määrin kentälle tukemaan 
puolueen vaalikampanjaa.

- Vaaliehdokkaat ovat kiertäneet 
Suomea todella ahkerasti ja heiltä on 
tullut pelkästään positiivista palau-
tetta. He ovat olleet suorastaan ih-
meissään siitä, miten paljon esilläolo 

maakunnissa on herättänyt ihmisten 
kiinnostusta, ei pelkästään perussuo-
malaisten vaan kaikkien taholta, Sini-
salo kiittelee.

Suomen ainoa 
uudistusmielinen 
puolue

Sinisalo on vakuuttunut siitä, että 
vaalien jälkeen Brysseliin lähtee kol-
me perussuomalaista meppiä. Kan-
natuksessa mitattuna perussuomalai-
set tulee kilpailemaan kokoomuksen 
kanssa vaalien suurimman puolueen 
tittelistä.

- Näissä vaaleissa on opittu yhä ene-
nevässä määrin, että perussuoma-
laiset on nyt suuri ja todella huomi-
onarvoinen puolue. Paljon on opittu 
tulevia eduskuntavaalejakin ajatellen 
aikataulutuksista, yhteistyöstä medi-
an kanssa ja niin edelleen. Jos toivoa 
saisi, tekeviä käsiä saisi olla vieläkin 
enemmän.

Tiukka 
loppukiri

Perussuomalaiset on kevään euro-
vaaleissa Suomen ainoa uudistusmie-
linen puolue. Kaikki muut puolueet 
ovat sitoutuneet vanhaan integraatio-
kehitykseen.

- Kilpailijat sanovat, että me olem-
me vain EU-kriittisiä, mutta kyllä me 
olemme aidosti uudistusmielisiä. Toi-
voa sopii, että pääsemme nyt näyttä-
mään myös Euroopassa, mitä Suomen 
kansa oikeasti ajattelee eurosta ja 
unionista. Että suomalaiset eivät ha-
luakaan integraatiota ja liittovaltiota, 
vaan perussuomalaisten ajamaa uu-
distuslinjaa ja kansallista päätöksen-

tekoa Suomelle tärkeissä asioissa, Si-
nisalo painottaa.

Vaalitulos lepää kentän 
käsien varassa

Sinisalolla on yli kymmenen vuoden 
kokemus perussuomalaisten vaali-
työstä, ja sen kokemuksen perusteella 
hän tietää puolueen todella panosta-
neen, resursoineen ja nähneen vaivaa 
näiden vaalien eteen kenties enem-
män kuin koskaan ennen.

- Sen näkee jo ehdokasvalinnoista-
kin. Ehdokaslista on sellainen, että 

Kevät huipentuu eurovaaleihin
PERUSSUOMALAISET haastavat EU-vaaleissa 
kaikki vanhat puolueet tarjoamalla kansalaismie-
lipiteelle vankan vaihtoehdon. Perussuomalaisten 
hyvä vaaliohjelma ja laadukas ehdokaskaarti kiin-
nostavat äänestäjiä kaikkialla. Palaute on positii-
vista ja puolueelle ennakoidaan hyvää menestystä. 
Hyvinkin mahdollista, jos saadaan kansalta riittä-
vän paljon ääniä. Ja miksi ei saataisi.

PERUSSUOMALAISET vastustaa tukipakette-
ja. Linja eurokriisin hoidossa on ollut kaiken aikaa 
oikea ja johdonmukainen. Asetelmana on perus-
suomalaiset vastaan tukipakettipuolueet: piikki 
on joko kiinni tai auki. Asia on iso ja nyt siihen voi 
vaikuttaa äänestämällä. Äänestämättä jättäminen 
ei ole protesti nykymenolle, se on hiljainen hyväk-
syntä nykyiselle EU-tukipakettipolitiikalle.

PERUSSUOMALAISTEN tavoite on vähemmän, 

mutta parempaa EU:ta. Liittovaltiokehitys on tor-
juttava ja jäsenmaiden itsemääräämisoikeus taat-
tava. Talousyhteistyötä on edelleen kehitettävä ja 
EU:n demokraattisuutta vahvistettava. Nämä ovat 
pääperiaatteita vaaliohjelmastamme jonka koko 
sisältö on huomionarvoinen.

Vaalit voitetaan kovalla työllä

TAVOITTEENAMME on kolme paikkaa kol-
mestatoista Suomelle kuuluvasta parlamenttipai-
kasta. Se onnistuu kun teemme vaalityön hyvin 
ja saamme EU-kriittiset äänestäjät vaaliuurnille. 
EU-kriittisyys kanavoituu ja näkyy vain perussuo-
malaisten kautta.

NÄIDEN vaalien eteen puolue on resursoinut 
ja panostanut aiempaa vahvemmin. Sillä on var-
masti myönteinen vaikutus, silti käytännön kova 

ja hellittämätön vaalityö kentällä on ratkaisevaa. 
Siinä olemmekin parhaimmillamme. Sanotaan, 
että perussuomalaiset on Suomen paras toripuo-
lue. Näytetään, että puheille on katetta. Tehdään 
työ yhdessä, kukin voimiensa ja mahdollisuuksi-
ensa mukaan. Kaikkia tarvitaan. Yksin emme pär-
jää, mutta yhdessä saamme kelpo tuloksen aikaan 
ja samalla kunnon pohjat eduskuntavaaleihin.

Jos et äänestä, sinua ei lasketa

EU vaikuttaa meidän kaikkien jokapäiväiseen elä-
määmme. Äänestämällä vaaleissa vaikutetaan sii-
hen keitä valitaan päättäjiksi EU:n parlamenttiin. 
Hallituksenkin politiikka joutuu vaaleissa punta-
riin, koska EU-politiikka on myös sisäpolitiikkaa 
ja EU-vaalit ovat äänestäjille oiva mahdollisuus 
näpäyttää hallitusta. Äänestämiseen ei kulu paljoa 
aikaa ja sen voi tehdä jo ennakkoon.

Perussuomalaiset uskovat 
vaalivoittoon
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Kuinka palauttaisit 
päätösvallan takaisin 
suomalaisille?
PÄÄTÖSVALLAN siirtäminen takaisin 
kansallisille parlamenteille tulee aloit-
taa asteittain, ja siten että lähdetään 
liikkeelle alueilta, jotka eivät alun alka-
enkaan kuulu EU:lle. EU:n tulisi keskittyä 
lähinnä talouteen ja kauppaan, ei juu-
ri muuhun. 
■  Juho Eerola

SUOMESSA on järjestettävä EU-kansan-
äänestys vuoden 2017 loppuun men-
nessä sen jälkeen kun jäsenyysehdoista 
on ensin neuvoteltu EU:n kanssa. An-
nan vallan konkreettisesti kansan käsiin.
■  Simon Elo

EU-JÄSENYYDEN puitteissa päätösval-
taa voidaan palauttaa karsimalla niitä 
alueita, joilla unionilla on toimivaltaa, 
sekä vähentämällä europarlamentin 
valtaa jäsenmaita edustavan neuvos-
ton hyväksi.
■  Jussi Halla-aho

KUTEN Hollanti teki, tulee Suomenkin 
lähettää Brysseliin pitkä lista asioista, 
joissa vaadimme, että  EU lopettaa ai-
heettoman ja toissijaisuusperiaatteen 
vastaisen sekaantumisensa Suomen asi-
oihin. Ja neuvotteluissa Suomen edus-
tajien pitää osata olla oikealla taval-
la hankalia. On vedettävä kotiin päin, ei 
Brysseliin päin.
■  Erkki Havansi

NYKYMUOTOINEN EU tulisi keven-
tää ja purkaa. Brysselin keskusjohtoi-
seen määräysvaltaan ei jäsenmaiden 
tule enää suostua. Puhumattakaan li-
sätä integraatiota, mitä vanhat puolu-
eet haluavat tehdä. Suomeen sovelle-
taan lainsäädäntöä, joka ei lähde omista 
tarpeistamme, vaan perustuu suurten 
EU-maiden ja suurten yritysten etuun. 
EU:ssa tehtävien lakien sisältö perustuu 
aika pitkälle firmojen lobbaukseen. EU 
tulisi ohjata itsenäisten valtioiden va-
paakauppa-alueeksi, jossa kukin maa 
voisi valita sellaisen valuutan tai valuut-
ta-alueen, joka parhaiten vastaisi sen 
etuja. Yhteistyötä voi tehdä vain sellai-
nen maa, jolla on päätösvalta omista 
asioistaan.
■  Laura Huhtasaari

EU pitää purkaa ennen kuin se romah-
taa. Tilalle pitää luoda koko Euroopan 
kattava yhteisin pelisäännöin toimiva 
vapaakauppa-alue. Samalla euroalue 
tulee jakaa kolmeen sisäisesti homo-
geeniseen valuutta-alueeseen. Tämän 
jälkeen Suomea koskevat lait ja budjet-
ti päätetään eduskunnassa, jolle päätös-
valta kuuluu perustuslakimme mukaan.
■  Toimi Kankaanniemi

LAITETAAN EU remonttiin! Vaalien jäl-
keen liittoudutaan muiden EU-kriittis-
ten puolueiden kanssa  ja saavutetaan 
tarpeeksi suuri ryhmä parlamenttiin, 
jolloin voimme aloittaa neuvottelut EU-
jäsenmaita koskevien  velvoitteiden ke-
ventämisestä ja päätösvallan palautta-
misesta kansalliselle tasolle. 
■  Jani Kolehmainen

ANNETTU ääni perussuomalaisille pa-
lauttaa suomalaisille päätösvallan! 
■  Marko Kulpakko

YKSI ihminen ei voi muuttaa järjes-
telmää. Poliittisen suunnan myös ko-
timaassa on muututtava, jotta pää-
töksissä voidaan entistä paremmin 
huomioida kansallinen etu. EU:n sopi-
muksia tulisi tarkastella uudelleen.
■  Maria Lohela

EU:STA tulevaa sääntelyä tulee vähen-
tää ja myös jo voimassa olevaa sääte-
lyä purkaa. Uutta sääntelyä on tehty en-
tisten päälle, mitään purkamatta pois. 
Komissiossa on yli 33  000 virkamies-
tä valmistelemassa uutta sääntelyä. On 
tärkeää vaikuttaa vahvemmin komissi-
on ohjelmaan ja kaikkiin sieltä tuleviin 
lakiesityksiin. Suomalaisten kansallis-
ta näkökulmaa pitää tuoda paremmin 
esiin.
■  Anne Louhelainen

1. Lähdemme mukaan Iso-Britanni-
an David Cameronin etenemismalliin 
mukaan lukien kansanäänestys. 2. Es-
tämme uusien turhien EU-direktiivien 
läpimenon. 3.  Teemme ”kirves-inven-
taarion” eli lähdemme kumoamaan tur-
hia jo olemassa olevia direktiivejä. 4. Sil-
tä osin kuin direktiiveissä on vain EU:n 
suosituksia, poistamme turhan säänte-
lyn myös omista laeistamme.
■  Ilkka Matinpalo

PERUSSOPIMUKSIA tulee voida muut-
taa vedoten siihen, että eurotalous on 
aiheuttanut Suomelle jatkuvan taantu-
man ja pahenevan työttömyyden, myös 
velkaantumiskehityksen. Lisäksi Suo-
men on käytettävä kansallista päätös-
valtaa, jota sillä on, implementoimme 
direktiivit aivan liian etupainotteisesti ja 
kireälle tasolle. Vallan palauttaminen on 
välttämätöntä talouden tilanteen takia.   
■  Pirkko Mattila 

PIENENÄ ensiapuna toimisi jo pelkkä 
palaaminen nykyisten perussopimus-
ten noudattamiseen. Nythän EU rohmu-
aa valtaa nykysopimusten ohi ja yli. Tar-

vitsemme uudistushaluisten kriittisten 
voimien voiton EU-vaaleissa, jotta EU:n 
hallitsematon rönsyily saadaan kuriin. 
Sen jälkeen voimme alkaa suunnitella 
jopa perussopimusten muuttamista nii-
tä supistavaan suuntaan.      
■  Piritta Poikonen

TALOUDEN kannalta Suomen on kes-
keistä kuulua Euroopan talousaluee-
seen ETA:aan, turvallisuuden kannalta 
Natoon.  EU:ta ja euroa en kaipaa, niistä 
voidaan vaikka erota että saadaan pää-
tösvalta takaisin.
■  Sakari Puisto

EU:N kanssa tulee neuvotella uusista 
sopimuksista. Tavoitteena tulee olla EU-
byrokratian purkaminen eli hallinnon 
sekä kustannusten keventäminen. Pää-
töksenteko pitää saada takaisin mah-
dollisimman lähelle kansalaista, kuntiin 
ja kansallisvaltioihin. Europarlamentti-
vaaleissa äänestysaktiivisuus on ollut al-
hainen, sillä monen mielestä EU-tason 
päätöksenteko on liian kaukana eikä se 
siksi kiinnosta. 
■  Pirkko Ruohonen-Lerner

EU-KOMISSION pitää pyytää jäsenmail-
ta, elinkeinoelämältä ja kansalaisjärjes-
töiltä palautetta siitä, mikä sääntely on 
niille tarpeellista ja mikä haitallista. Sen 
jälkeen sääntelyä on purettava ja EU:n 
valtaoikeuksia rajattava huomattavas-
ti - eli on alettava keskittyä oleelliseen. 
Näin päätösvalta palaisi monissa asiois-
sa lähemmäs kansalaisia.
■  Sampo Terho

PALAUTTAISIN unionin juurilleen rau-
hanliikkeeksi ja vapaakaupan edistä-
jäksi. Purkaisin pankkiunionin ja antai-
sin valtioiden hoitaa itse oman pankki-, 
raha- ja finanssipolitiikkansa. Siirtäisin 
tukipolitiikan kokonaan pankkien laina-
harteille ja lopettaisin EU:n omien sään-
töjenkin vastaisen ongelmatalouksien 
vastuun siirtämisen muiden valtioiden 
kansalaisten maksettavaksi. Poistaisin 
EU:lta vallan puuttua kansallisiin sosiaa-
liturva-asioihin. Näillä toimilla saataisiin 
päätösvaltaa Suomeen.
■  Maria Tolppanen

PÄÄTÖSVALTAA ei pysty palauttamaan 
muuten kuin eroamalla EU:sta ja ym-
märtääkseni siitä vallitsee jonkinlainen 
konsensus, ettei perussuomalaiset täs-
sä vaiheessa aktiivisesti aja eroa EU:sta. 
Suomi kyllä voisi Hollannin ja Ison-Bri-
tannian tapaan käydä EU:n kanssa asi-
oita, jotka voitaisiin palauttaa kansalli-
seen päätäntään.
Mauno Vanhala

EROAMALLA ensin eurosta, joka tuhoaa 
meille liian kovana valuuttana Suomen 
vientimarkkinat ja koko taloutemme. 
Suomessa tulee järjestää uusi kansanää-
nestys EU:sta. Ollako vaiko ei olla - to be 
or not to be - siinäpä kysymys kansalle 
EU:sta ja sen jäsenyydestä! Kansa asial-
le, ei pöhöttyneet poliitikot!
■  Juha Väätäinen

sitä kelpaa kenelle tahansa esittää. 
Nyt alkaa vaalien todellinen loppuki-
ri. Toivotan kenttäväelle intoa ja into-
mieltä - nyt on aika mennä ottamaan 
voitto kotiin. Me olemme olleet oi-
keassa koko ajan, nyt on aika mennä 
lunastamaan ne odotukset, joita mei-
hin on kohdistettu.

Kenttäväen merkitys näissä vaaleis-
sa on suuri. Viime kädessä vaalitu-
los lepää meidän yritteliään kenttävä-
kemme harteilla.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

OSSI SANDVIK
EU-VAALIPÄÄLLIKKÖ, 
PROJEKTIJOHTAJA

Perussuomalais-
ten vaalikoordi-
naattori Pekka 
M. Sinisalolla on 
takanaan kiirei-
nen vuosi. – Tätä 
työtä tehdään 
suurella sydämel-
lä, Sinisalo kiitte-
lee ehdokkaita ja 
kenttäväkeä.
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EI LIITTOVALTIOLLE, 
KYLLÄ TALOUS-
YHTEISTYÖLLE

•  Liittovaltio ei toimi 
 jäsenmaiden erojen vuoksi 
•  Verovarojen kierrätys 
 Brysselin kautta ei ole 
 Suomen edun mukaista 
•  Suomen tulee neuvotella  
 jäsenmaksupalautus 
•  Päätöksenteon 
 keskittäminen 
 Brysseliin 
 ei ole Suomen 
 edun mukaista

EU:N YHTEINEN 
MAASEUTU- JA 
MAATALOUSPOLITIIKKA

•  Suomessa pystyttävä 
 asumaan ja harjoittamaan  
 maataloutta kautta maan
•  EU-päätöksillä ei saa 
 lisätä viljelijöiden 
 hallinnollista taakkaa
•  Ruokaturvallisuuteen 
 ja huoltovarmuuteen 
 on panostettava
•  Elintarvikkeiden sisältö 
 ja alkuperä ilmoitettava
  totuudenmukaisesti

ENERGIA-, 
TEOLLISUUS- JA 
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

•  EU:n tulee pitää kiinni 
 teollisuudestaan, mikä 
 edellyttää kilpailukykyistä  
 energian hintaa
•  Pyrittävä energiaoma-
 varaisuuden parantamiseen, 
 kotimaisten energia-
 lähteiden hyödyntämiseen
•  PS kannattaa tieteellisiä  
 hankkeita uusien markkina- 
 ehtoisesti toimivien 
 energian tuotantomuotojen  
 löytämiseksi
•  Vastustamme 
 päästökauppaa 
 ja backloadingia

LOPPU TUKIPAKETTI-
POLITIIKALLE

•  Vastustamme ainoana 
 suomalaisena puolueena  
 johdonmukaisesti niin 
 yhteisvastuumekanismeja  
 kuin jäsenmaiden 
 talousohjausta
•  Tulevien kriisimaiden 
 annettava erota rahaliitosta
•  Euromailla erilaiset 
 yhteiskuntamallit ja 
 veroasteet, myös 
 veronkierto 
 eri tasolla

PERUSSUOMALAISTEN 
EUROKANTA

•  Euro on nykykokoon-
 panolla toimimaton
•  Jos kyseessä olisi vain 
 taloudellinen projekti, 
 se olisi jo haudattu
•  PS ei sitoutunut euroon  
 vaan Suomen etuun. 
 Ero on mahdollinen 
 muttemme aktiivisesti pyri  
 euron hajottamiseen
•  Jos euro yritetään pelastaa  
 liittovaltiolla, olemme 
 valmiit eroamaan 
 valuutta-
 unionista

EUROOPAN UNIONI 
ON UUDISTETTAVA

•  PS tukee Iso-Britannian 
 ja Alankomaiden 
 näkemyksiä kevyemmästä  
 unionista
•  Yhdentymisen 
 ongelmat eivät ratkea 
 yhdentymällä lisää
•  Yhdentymistä ei voi 
 jatkaa kansalais-
 mielipiteestä välittämättä
•  Vastustamme 
 EU:n laajentamista
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VÄHEMMÄN MUTTA PAREMPAA EU:TA

Vaaliohjelmamme neljä 
pääperiaatetta:

•  EU:n liittovaltiokehitys 
 on torjuttava ja jäsenmaiden 
 itsemääräämisoikeus 
 taattava
•  Tukipakettipolitiikka on 
 lopetettava
•  Talousyhteistyötä on kehitettävä edelleen
•  EU:n demokraattisuutta on vahvistettava

Lataa ohjelma verkosta: 
www.perussuomalaiset.fi

Ennakkoäänestys 
14.-20.5.2014. Varsinainen 

vaalipäivä sunnuntaina 
25.5.2014.

7 98

EU JA 
MAAHANMUUTTO

EU JA 
TERVEYSPOLITIIKKA

RAJAVALVONTAA 
KEHITETTÄVÄ, 
VIISUMIVAPAUTEEN 
VALMISTAUDUTTAVA

EU:N SOSIAALINEN 
ULOTTUVUUS

•  Kannatamme 
 Dublin-asetusta ja muita  
 vastaavia toimenpiteitä
•  Haluamme kehittää 
 Frontexin toimintaa
•  EU ei missään 
 olosuhteissa voi päättää,  
 minkä verran tai 
 minkälaista maahan-
 muuttoa jäsenmaiden 
 tulee ottaa

•  Terveyspalveluista 
 ei tule tehdä 
 sisämarkkinakysymystä
•  PS tukee EU-tason 
 valistustoimia terveempien  
 elämäntapojen 
 edistämiseksi, mutta ei 
 hyväksy yksilöiden 
 holhousta EU:n 
 taholta

•  Korkeatasoinen 
 rajavalvonta tärkeää, 
 kannatamme mm. Eurodac- 
 järjestelmän kehittämistä  
 edelleen
•  Emme kannata viisumi-
 vapautta Venäjän kanssa  
 tulevalla vaalikaudella
•  Jos päätös viisumi-
 vapaudesta EU-tasolla 
 tehdään, on EU:n 
 osallistuttava 
 kustannusten 
 kattamiseen

11

VEROPARATIISIT JA HARMAA TALOUS

•  Toimimme EU:ssa harmaata taloutta ja kaikkea 
 veronkiertoa vastaan
•  Veroparatiisien vastainen taistelu on hyvä esimerkki   
 tarpeellisesta kansainvälisestä yhteistyöstä

•  Ei tulonsiirroille: 
 yhteiseurooppalaisen 
 sosiaaliturvan 
 kehittäminen edellyttäisi 
 myös verotuksen ja 
 jakoperiaatteiden 
 yhtenäistämistä
•  Myös eläkeasioista 
 tulee päättää 
 kansallisesti

10
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PS J Ä R J E S T Ö

Pietarsaaressa tarvitaan työpaikkoja

Valtion tulee korvata 
pakolaisten kulut

PIETARSAAREN Seudun Perus-
suomalaisten sääntömääräi-
nen kevätkokous keräsi runsaan 
osanottajamäärän. Pietarsaa-
ren Seudun Perussuomalaisten 
kevätkokouksen avasi paikallis-
yhdistyksen puheenjohtaja Sari 
Karlström, joka toimi myös ko-
kouksen puheenjohtajana. Ko-
kouksen sihteeriksi puolestaan 
valittiin Jaana Millasnoore. 

Paikallisyhdistyksen toimin-
takertomuksessa todettiin tyy-

dytyksellä sen jäsenmäärän yli 
kaksinkertaistuneen toiminta-
vuoden aikana. Kokouksia on 
pidetty aktiivisesti ja sen lisäksi 
paikallisyhdistyksestä on osal-
listuttu runsaslukuisesti piirin 
kokouksiin ja koulutustilaisuu-
teen. 

Pietarsaaren Seudun Perus-
suomalaiset hyväksyi kevät-
kokouksessaan julkilausuman, 
missä vaadittiin Pietarsaaren 
kaupunkistrategian painopis-

teen kohdistamista elinkei-
nopolitiikkaan ja uusien työ-
paikkojen luomiseen sekä 
kaupunkitalouden tervehdyt-
tämiseen.

Kokouksessa vierailivat jär-
jestösihteeri Joukamo Kor-
tesalmi ja Perussuomalaisten 
Keski-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Arto Pihlajamaa.

Pietarsaaren Seudun 
Perussuomalaiset

HELSINGIN PS-Nuoret vaatii, 
että kaupunki ottaa aktiivisen 
roolin eräiden kuntien pyörit-
tämän pakolaisbisneksen estä-
miseksi ja vaatii valtiota korvaa-
maan pakolaisten kulut ilman 
takarajaa.

Vastoin yleistä luuloa Suomi 
on varsin avokätinen pakolais-
ten vastaanottaja. Useimmat 
EU-maat eivät ota vastaan kiin-
tiöpakolaisia lainkaan. Helsinki 
voi vaikuttaa valtion päätöksiin 
pakolaisten vastaanottamisesta 
kovin vähän, mutta se voi vaa-
tia valtiota edes korvaamaan 
politiikkansa aiheuttamat kulut.

Pakolaiset vastaanottavalle 
kunnalle pakolaisten kulut kor-
vataan erilaisin tukijärjestelyin, 
mutta nämä järjestelyt eivät ole 
ikuisia, vaan päättyvät muuta-
man vuoden kuluttua. Tämän 
jälkeen pakolaisten ja heidän 
jälkeläistensä kulut jäävät ko-
konaisuudessaan kunnan har-
teille.

Eräät maalaiskunnat käyttävät 
logiikkaa sumeilematta hyväk-
seen, sillä pakolaisista monet 
eivät useinkaan jää pysyvästi 
vastaanottokuntaan vaan pois-
tuvat väestökeskittymiin kun 
tukiajat päättyvät. Tästä ei sinäl-
lään voi syyttää pakolaisia, sil-
lä Suomessa kaikilla on oikeus 
valita oma asuinpaikkansa ja 
ihmisellä on luontainen tarve 
viettää aikaa toisten kaltaisten-
sa kanssa. Itä-Helsingin demo-

grafiset mittarit puhuvat tästä 
ilmiöstä kylmää kieltään: suur-
ta maahanmuuttokeskittymää 
ei suinkaan ole vastaanotettu 
kokonaisuudessaan Helsinkiin, 
vaan monet ovat muuttaneet 
tänne muualta Suomesta.

Tulokkaiden mahdollisuu-
det työllistymiseen ovat kuiten-
kin erittäin huonot ja muutto 
asuntopulasta kärsivälle pää-
kaupunkiseudulle tapahtuu 
useimmiten puhtaasti kanta-
suomalaisten ystävällisen rahoi-
tuksen turvin. Myöskään yrittä-
jyyden kautta pakolaiset eivät 
työllisty: esimerkiksi somalinai-
sista Suomessa yrittäjiä on edel-
leen pyöreät 0 %, vaikka ensim-
mäiset somalipakolaiset tulivat 
Suomeen jo 24 vuotta sitten.

Helsingin PS-Nuoret vaatiikin 
muutoksia tukijärjestelmään 
niin, että valtion pakolaispoli-
tiikan aiheuttamat kulut lasket-
taisiin toteutuneen mukaan ja 
korvattaisiin pakolaisen asuin-
kunnalle täysimääräisenä niin 
kauan, että pakolainen työllis-
tyy tai muuttaa takaisin koti-
maahansa.

Kun pakolaisten aiheuttamia 
kuluja ei vieritettäisi pääkau-
punkiseudun kuntien makset-
tavaksi, saattaisi kiintiöpakolais-
järjestelmän todellinen hinta 
valjeta myös kansanedustajille.

Helsingin Perussuomalaiset 
Nuoret

ILMOITA yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat 27.5. 2014 mennessä osoitteella: 
tapahtumat@perussuomalaiset.fi. Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman 
nimi, paikka, osoite, päivämäärä ja kellonaika. !

DEMOKRATIATELTTA
JA VAALIPANEELI

24.-25.5. Rautatientori, Helsinki

Tervetuloa virittäytymään EU-vaalitunnelmiin
Demokratiatelttaan ja keskustelemaan poliitikkojen kanssa!

Perussuomalaisten poliitikkovieraat ovat tavattavissa
la 24.5. klo 16.00 ja su 25.5. klo 13.00.

Mekong-lavalla EU-vaalipaneelissa haastetaan vaalien
aattona la 24.5. klo 14.00 ehdokkaita pohtimaan EU:ta
globaalina globaalina toimijana. Perussuomalaisten vaalipanelisti
on eurovaaliehdokas Simon Elo. Paneelin järjestävät

Demo ja Kehys ry, juontajana Annika Damström.

TERVETULOA!

Maailma kylässä
 -festivaalilla

Puolueiden kansainvälinen
demokratiayhteistyö - Demo

www.demofinland.org
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PerusÄijillä 
12 eurovaaliehdokasta

Torniossa jo yli 50 perussuomalaista

Kansanedustajat Vetelissä

Siikajoella vaihdettiin nimeä

PERUSSUOMALAISTEN val-
takunnallisen miesjärjestön 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidettiin Lahden Diakonis-
salaitoksen tiloissa. 

Kokouksen avasi PerusÄiji-
en hallituksen puheenjohtaja 
Harri Ahonen Ruokolahdelta. 
Puolueen tervehdyksen koko-
ukseen toi perussuomalaisten 
3. varapuheenjohtaja Juho Ee-
rola Kotkasta. Kokous hyväk-
syi tilit ja myönsi vastuuva-
pauden tilivelvollisille. Lisäksi 
keskusteltiin tulevista EU-vaa-
leista ja yhdistyksen tulevis-
ta painopistealueista, muun 
muassa miesnäkökantojen 
esille saamista valtakunnalli-

sissa ohjelmissa. Kevätkokous 
antoi myös evästyksiä eri toi-
mielimissä työskenteleville äi-
jille. Kevätkokousta kunnioitti 
läsnäolollaan puolueen kun-
niajäsen, pitkän linjan konka-
ri, lahtelainen Mikko Vainio.

PerusÄijien jäsenmäärä on 
nyt 135 äijää. Eurovaalieh-
dokkaita on 12. Hallitus päät-
ti yhteisestä, näkyvästä vaali-
mainoksesta. Lisäksi hallitus 
päätti hankkia äijien t-paitoja, 
myös naisille suunnattu paita 
on hankinnassa.

Harri Ahonen (pj.)
PerusÄijät ry

TORNION Perussuomalaiset 
ry piti sääntömääräisen kevät-
kokouksen. Kokoukseen osal-
listui runsaasti jäsenistöä ja 
puolueaktiiveja. Ensimmäis-
tä kertaa jäsenmäärä ylitti vii-
denkympin rajapyykin. Pel-
kästään vuoden 2014 puolella 
uusia jäseniä on tullut yhdis-
tykseen noin 10 henkilöä. 

Kokouksessa käsiteltiin yh-
distyksen tiliasiat ja keskus-
teltiin kattavasti niin paikallis- 
kuin valtakunnanpoliittisista 

aiheista. Kokouksessa todet-
tiin, että Tornion Perussuo-
malaiset tuomitsee kaiken 
etniseen taustaan, kieleen, su-
kupuoleen, kulttuuriin, uskon-
toon tai vastaavaan seikkaan 
perustuvan syrjinnän tai suosi-
misen työmarkkinoilla, koulu-
tuksessa ja muissa yhteyksissä.

Tornion Perussuomalai-
set ovat saaneet runsaas-
ti palautetta koskien Tornion 
omaa terveydenhuollon ym-
pärivuorokautista päivystyk-

sen puutetta. Tällä turvattai-
siin erityisesti lapsiperheiden 
sekä iäkkään väestön laaduk-
kaat terveyslähipalvelut. Tor-
nion Perussuomalaiset tulevat 
edistämään asian toteutumis-
ta.  Keskusteluissa tuli myös 
esille Meri-Lapin huono työlli-
syystilanne ja varsinkin kasva-
va nuorisotyöttömyys.

Juhani Keinänen (pj.)
Tornio Perussuomalaiset 

VETELIN Perussuomalaisten 
sääntömääräinen kevätkokous 
hyväksyi toimintakertomuksen-
sa vuodelta 2013. Järjestötyö 
on ollut vireää ja tuloksellista. 

Kokouksessa poliittisen alus-
tuksen käyttivät kansanedus-
taja, EU-vaaliehdokas Jussi Hal-
la-aho ja kansanedustaja Reijo 
Hongisto. Jussi Halla-aho piti 
äärimmäisen tärkeänä sitä, että 
kaikki EU-kriittiset voimat saa-
daan vaaleissa liikkeelle.

 - Vain annetut äänet laske-
taan. Äänestämättä jättämises-
tä hyötyy vain pahin vastustaja-
si, Halla-aho muistutti.

Hongisto käsitteli alustukses-

saan muun muassa metsien 
kiinteistöveron peikkoa tode-
ten sille löytyvän vankka vas-
tustajien joukko.

- Kiinteistöveron ulottaminen 
metsiin tai metsämaksu tietäisi-
vät samalla valtavan kuluraken-
teen siirtämistä metsästyshar-
rastajien kontolle.

 Kokouksen puheenjohtajana 
toimi paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtaja Matti Haapala ja 
sihteerinä Arto Pihlajamaa. Ko-
kouksessa vieraili myös järjestö-
sihteeri Joukamo Kortesalmi.

Vetelin Perussuomalaiset

SIIKAJOEN Perussuomalai-
set kokoontuivat kevätkoko-
ukseen Ruukissa, jossa yhdis-
tyksen nimi muutettiin Raahen 
Seutukuntain Perussuomalaiset 
ry:stä Siikajoen Perussuomalai-
set ry:ksi.

 Siikajoen Perussuomalai-
set paheksuvat Siikajoen kun-
nanhallituksen aikeita kaavoit-
taa tuulivoimaloita reilusti alle 
kahden kilometrin etäisyydel-
le asutuksesta. Siikajoen kun-
nanhallitus on kokouksessaan 
(14.4.2014) päättänyt esittää 
valtuustolle Vartinojan laajen-
nuksen ja Isonevan tuulivoima-
kaavojen hyväksymistä, joissa 
etäisyys lähimpään asutukseen 
on vain 1,41 kilometriä ja raken-
tamattomaan rakennuspaik-
kaan 1,3 kilometriä. 

Alle kahden kilometrin etäi-
syydellä sijaitsevia voimaloi-
ta on yhteensä seitsemän kap-
paletta, vaikka valtuutetuille 
annettiin kuntalaisaloitetta 
tuulivoimaloiden minimietäi-
syydestä asutukseen käsiteltä-
essä tieto, että voimaloita on 
tulossa vain 2-3 kappaletta 1 
800-1 900 metrin etäisyydelle 
asutuksesta ja loput olisivat yli 

2 km etäisyydellä. 
Siikajoen Perussuomalaiset 

ihmettelevät, minne katosivat 
keskustan lupaukset kahden 
kilometrin suojaetäisyydestä 
tuulivoimaloiden ja asutuksen 
välille. Siikajokiset keskustapo-
liitikot ovat niin lehtien pals-
toilla, julkilausumissaan, kuin 
myös kunnanvaltuuston koko-
uksessa (19.3.2014) käsiteltäes-
sä kuntalaisaloitetta tuulivoi-
maloiden minimietäisyydestä 
asutukseen, ilmoittaneet, että 
kaksi kilometriä on etäisyys, joi-
ta lähemmäksi asutusta tuuli-
voimaloita ei tule rakentaa. Kui-
tenkin vain alle kuukausi näistä 
lupauksista kaksi kilometriä on-
kin muuttunut pahimmillaan 1 
410 metriksi. 

Kääntyikö keskustan tak-
ki heti, kun toiveet siikajokisen 
kansanedustajaehdokkaan saa-
misesta keskustan listoille ensi 
kevään eduskuntavaaleissa kui-
vui kasaan jäsenäänestykses-
sä? Tämän voi todeta selvästi 
muistelemalla valtuustopuhei-
ta ja lehtijuttuja sekä tarkastele-
malla 14.4. pidetyn kunnanhal-
lituksen äänestyspöytäkirjoja. 
Siikajoen Perussuomalaiset pa-

heksuvat keskustan tapaa vaih-
taa mielipidettään sen mukaan 
mistä heille milloinkin on hyö-
tyä. 

Tuulivoimalat sijoitettuna lii-
an lähelle asutusta voivat aihe-
uttaa asunnoille jopa 30 pro-
sentin arvon alenemisen. Kun 
Siikajoen kunta näin tieten tah-
toen toimii, onko se myös val-
mis tuulivoimaloista saatavilla 
kiinteistöverotuloilla korvaa-
maan alueen asukkaille aiheu-
tuneet taloudelliset tappiot? 
Siikajoen kunta yksiselitteises-
ti vastaa siitä, kun yksi kunnan 
hienoimmista asuinympäris-
töistä - vasta valmistuneella jo-
kivarren osayleiskaava-alueella 
- menettää vetovoimaisuuten-
sa. Asukkaan osa on meluhait-
tojen syntyessä lohduton, kun 
asunnon kaupaksi saaminen on 
vaikeaa ja sukutilalta lähtemi-
nen voi olla kokonaan mahdo-
tonta.

Siikajoen Perussuomalaiset 
toivovat hyvää ja antoisaa yh-
teistyötä puolin ja toisin mui-
den lähialueen perussuomalais-
ten paikallisosastojen kanssa. 

Siikajoen Perussuomalaiset

Eurovaaliehdokkaat Jyväskylässä
PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Kauko Tuupainen on 
jo yhdeksän vuoden ajan järjes-
tänyt Speaker´s Corner – Puhu-
jan kulma –tilaisuuksia, joissa 
”Kake” jututtaa kansaa ja suo-

malaisia päättäjiä.
Jyväskylässä järjestetty tilai-

suus oli järjestyksessään 44. ja 
paikalla olivat perussuomalai-
set eurovaaliehdokkaat Toimi 
Kankaanniemi, Mauno Vanha-

la ja Kimmo Kivelä. Tilaisuuden 
juonsi Tuupainen.

Kuva: Kauko Tuupainen

Äänestä perussuomalaista 
ehdokastasi!

Ennakkoäänestys 14.-20.5.2014. 
Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 25.5.2014.
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PS J Ä R J E S T Ö
SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set tarjoavat jo kuuluisaksi tullei-
ta räiskäleitä eurovaalihengessä 
lauantaina 10.5. klo 10-12 Salon 
torilla.

ESPOO
Espoon kaupunginkirjasto halu-
aa tarjota asiakkailleen mahdolli-
suuden tutustua EU-ehdokkaisiin 
järjestämällä EU-vaalipanee-
lin maanantaina 12.5. klo 18. Sau-
nalahden kirjastossa, Brinkin-
mäentie 1. Eurovaaliehdokkaita 
tavattavissa myös tiistaina 13.5. ja 
keskiviikkona 14.5. klo 11-19 ul-
kotapahtumassa Espoonlahdella. 
Katso kaikki Espoon eurovaalita-
pahtumat: perussuomalaiset.fi

TIMO SOINI 
 EU-VAALIKIERTUEELLA
Perussuomalaisten puheenjohta-
ja Timo Soini tavattavissa maa-
nantaina 12.5. klo 9-10 Joensuus-
sa, klo 12.45-13.45 Kuopiossa, 
klo 16.15-17 Äänekoskella ja klo 
17.45-18.45 Jyväskylässä. Seuraa 
tarkempia tietoa paikallislehtien 
ilmoittelusta.

SEINÄJOKI
Eurovaaliehdokas Maria Tolppa-
nen tavattavissa maanantaina 
12.5. klo 17-20 Sedun vaalipanee-
lissa, Koulukatu 41 ja keskiviikko-
na 14.5. klo 12 Ilkan vaalipanee-
lissa.

HELSINKI
Eurovaaliehdokas Jussi Halla-
aho tavattavissa tiistaina 13.5. klo 
15-17 Helsingin Ylämalmintoril-
la, keskiviikkona 14.5. klo 12-14 
Kauppakeskus Sellossa ja perjan-
taina 16.5. klo 12-16 Jakomäen 
ostarilla. Katso myös: http://www.
halla-aho.com/scripta/vaalitapah-
tumia.html

VAASA
Eurovaaliehdokas Maria Tolppa-
nen tavattavissa tiistaina 13.5. klo 
18 Pohjalaisen vaalipaneelissa.

VARKAUS
Europarlamentaarikko Sampo 
Terho tavattavissa keskiviikkona 
14.5. Varkaudessa. Aika ja paikka 
täsmentyvät myöhemmin. 

NURMIJÄRVI 
EU-vaalitilaisuus järjestetään kes-
kiviikkona 14.5. klo 15-19 Klauk-
kalan Citymarketissa, Viirintie 9, 
torstaina 15.5. klo 15-18 Röykän 
Valintatalossa, Ketunkopintie 2 ja 
sunnuntaina 18.5. klo 9-15 Num-
melan kevätmarkkinoilla Num-
melan torilla. Nummelassa paikal-
la eurovaaliehdokkaat Simon Elo 
ja Piritta Poikonen. Lisää Nurmi-
järven EU-tapahtumia: perussuo-
malaiset.fi

KARJAA/RAASEPORI
Eurovaalitapahtuma järjestetään 
perjantaina 16.5. klo 9.30-17 ja 
lauantaina 17.5. klo 12-19 Karjaan 
Sisu-areenalla ja piha-alueilla.

KARKKILA
Eurovaaliehdokas Erkki Ha-
vansi tavattavissa perjantaina 
16.5.2014 klo 10 ja eurovaaliehdo-
kas Anne Louhelainen tavattavis-
sa perjantaina 23.5. klo 10 Karkki-
lan torilla, Harjukatu 2. 

Keskustan arveluttavaa 
päätöksentekokulttuuria 
Tyrnävällä

Lahden luovuttava 
kiintiöpakolaisten 
vastaanottamisesta

TYRNÄVÄN kunnanvaltuus-
ton päätettäväksi tuotiin kir-
konkylän uuden koulun 
hankesuunnitelma, josta val-
tuuston piti päättää kiireellä 
ja puutteellisin tiedoin. 

Kun vuonna 2012 suunni-
telmasta alustavasti mainit-
tiin, oli kustannusarvio 7 mil-
joonaa euroa. 2013 arvio oli 
jo 10 miljoonaa euroa ja nyt 
sama hanke lähes 12 miljoo-
naa.

Valtuustolle uskoteltiin viek-
kautta ja väärää tietoa käyt-
täen, että nyt päätetään vain 
suunnitelman jatkamisesta, 
vaikka esityslistan liitteenä oli 
jo kunnanhallituksen hyväk-
symä tarkka tila- ja kustan-
nusarvio hankkeesta. Hanke-
suunnitelmassa oli tuulesta 
temmattuja lukuja oppilas-
ryhmäkoosta ja tilatarpees-
ta, joita ei missään sellaisiksi 
määrätä, vaan ne ovat val-
tuustossa päätettäviä asioita.

Esitimme, että suunnittelua 
jatkettaisiin evästyksellä. Esi-
merkiksi suurennettaisiin ryh-
mäkokoja ja supistettaisiin 

tilaneliöitä, jolloin säästöjä 
saataisiin jopa 2-3 miljoonaa 
euroa ilman, että alakoulu-
laisille tarkoitettujen tilojen 
käyttötarkoitus olennaisesti 
heikkenisi. Mikäli hankesuun-
nitelmaan tehtäisiin supistuk-
sia, voisi säästöä tulla jopa 5 
miljoonaa euroa.

Kaikki valtuutetut eivät 
ehkä vieläkään ole ymmär-
täneet, että uuteen koulu-
hankkeeseen ei saada valtion 
avustusta. Tyrnävän kunnan 
velkamäärä on ennestään 2 
800 euroa asukasta kohden, 
mikä ylittää jo kuntastrate-
giassa hyväksytyn summan. 
Tämä hanke lisäisi kunnan 
velkaa 1 500-2 000 euroa asu-
kasta kohden.

Kouluhankkeesta säästä-
minen on siis välttämätön-
tä, ja mielestämme valtuus-
ton enemmistön myönteinen 
päätös on sellaisenaan vas-
tuuton.

Kalevi Pelkonen
Tyrnävä

LAHDEN kaupungin taloudelli-
nen tulos oli 29 miljoonaa eu-
roa tappiollinen vuonna 2013. 
Kaupungin talouden tasainot-
taminen vaatii säästöleikkauk-
sia, toiminnan tehostamista ja 
erilaisten palvelumaksujen ko-
rotuksia. Lisäksi henkilöstön lo-
mautus- ja irtisanomistarve on 
mahdollinen. 

Kaupungin talouden tasapai-
nottaminen vaatii ainakin vuo-
teen 2017 saakka jatkuvia toi-
mia. Kaupungin lainataakka 
on merkittävä tämänkin jäl-
keen. Tällä on vaikutusta in-
vestointiohjelmaan ja erilaisiin 
kunnossapidon toimiin. Lisäk-
si kaupungin talous ei kestä yl-
lätysmenoja, joita saattavat olla 
vaikkapa uudet home- ja kos-
teusvauriopaljastumiset kau-
pungin kiinteistöissä.

Kaupungin on tässä taloudel-
lisessa tilanteessa pitäydyttävä 
ydintoimintoihinsa ja luovutta-
va sellaisista, jotka eivät välit-
tömästi palvele kaupunkilais-
ten etua.

Lahti on sopinut 20 ns. kiin-

tiöpakolaisen vastaanottami-
sesta vuosittain. Suomen valtio 
korvaa kunnille pakolaisista ai-
heutuvat kulut neljän (4) vuo-
den ajalta. Kustannusvaikutus 
on kuitenkin noin 25 vuotta, 
kun otetaan huomioon kotou-
tukseen liittyvät kielikoulutus, 
peruskoulutus, täydennyskou-
lutus ja ammatillinen koulutus, 
asunnon hankinta ja perhei-
den vuosittaiset sosiaalietuudet 
sekä erilaiset maahanmuuton 
alkupalvelut, kuten tulkkaus-
palvelut.

Talouden tasapainottamisvaa-
timukset ja pitkäaikaiset kus-
tannusvaikutukset huomioiden 
esitämme, että Lahden kaupun-
ki luopuu kiintiöpakolaisten 
vastaanottamisesta ja siihen 
liittyvästä sopimuksesta vuo-
sina 2015 - 2016, jonka jälkeen 
asiaa tarkastellaan uudelleen. 

Lahden 
Perussuomalaiset ry:n 
valtuustoryhmä

EU-vaali-
tilaisuudetPS

HYVINKÄÄ
Eurovaalitapahtuma järjestetään 
lauantaina 17.5. klo 9-14 Hyvin-
kään kauppatorilla.

JOENSUU
Eurovaaliehdokas Jani Kolehmai-
nen tavattavissa lauantaina 17.5. 
klo 10-13 Joensuussa.

KOUVOLA-TAAVETTI-
LAPPEENRANTA-JOUTSENO-
IMATRA
Eurovaaliehdokas Maria Tolppa-
nen tavattavissa lauantaina 17.5. 
klo 10-11 Kouvolassa,  klo 11.30 
Taavetissa, klo 12.30 Lappeen-
rannan Oleksilla, klo 14 Joutse-
non torilla ja klo 16 Imatran käve-
lykadulla.

PIELAVESI
Eurovaaliehdokas Jani Koleh-
mainen tavattavissa sunnuntaina 
18.5. klo 10 Pielaveden Kevätmes-
suilla. Paikalla myös kansanedus-
taja Pentti Oinonen.

RUOKOLAHTI
Eurovaaliehdokas Maria Tolp-
panen tavattavissa sunnuntaina 
18.5. klo 10 Ruokolahden sankari-
haudalla seppeleenlaskutilaisuu-
dessa, Kirkonmäki.

HELSINKI
Länsi-Helsingin Perussuomalai-
set ry järjestää EU-ehdokastilai-
suuden keskiviikkona 21.5. klo 
18-21 Malminkartanon Horison-
tissa, Puustellinrinne 3. Paikalla 
eurovaaliehdokkaat Sakari Puis-
to, Anne Louhelainen ja Juho Ee-
rola.

PORVOO
EU-vaalitilaisuus järjestetään tors-
taina 22.5. ja perjantaina 23.5. klo 
11-14 Porvoon torilla. Paikalla eu-
rovaaliehdokas Pirkko Ruoho-
nen-Lerner.

KAUNIAINEN
Eurovaalitilaisuus järjestetään 
torstaina 22.5. klo 16-19 Kauniais-
ten torikeskuksessa.

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalaiset 
ja eurovaaliehdokas Piritta Poiko-
nen tavattavissa lauantaina 24.5. 
klo 9-14 Lohjan torilla.  Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
EU-vaaliasiaa lauantaina 24.5. klo 
10-14 Kirkkonummen Prisman 
edustalla, Munkkullavägen 29.

UTSJOKI
Utsjoen Perussuomalaiset ry:n yli-
määräinen yleinen kokous pide-
tään keskiviikkona 14.5 klo 18 
Karigaskeittiö Oy:n toimistolla. 
Käsitellään piirikokouksen äänioi-
keutetut sekä heidän varajäsenet. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

VUOSAARI 
Vuosaaren Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 15.5. klo 18 Ha-
rustie 3:n kerhohuoneistossa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

HELSINKI/EDUSKUNTA
Kansanedustaja Pirkko Ruoho-

nen-Lerner tavattavissa torstaina 
15.5. klo 17.30-18.30 Eduskunnas-
sa. Ilmoittautumiset sähköpostit-
se tai puhelimitse Maria Sainiol-
le: maria.sainio@nulleduskunta.
fi tai p. 050 574 2034.

SIIKAINEN
Siikaisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 18.5. klo 14 
Siikaisten kunnantalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

SIPOO
Sipoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään maanantaina 19.5. klo 18 
Kuntalassa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Hallitus ko-
koontuu jo klo 17.30. Tervetuloa!

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE
Oikeutta Eläkeläisille ry:n sään-
tömääräinen vuosikokous pi-
detään lauantaina 31.5. klo 12 
Saarijärven Kalmarin kylässä lo-
makeskus Rauhalassa. Kokouk-
sessa käsitellään vuosikokouk-
selle kuuluvat asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Käsitte-
lylista ja muu mahdollinen koko-
usmateriaali jaetaan kokouspai-
kalla. Kokoukseen voi jokainen 
jäsenmaksunsa suorittanut rekis-
teröity Oikeutta Eläkeläisille -yh-
distyksen jäsenyhdistys lähettää 
yhden täysivaltaisen edustajan jo-
kaista alkavaa 25 jäsentä kohden. 
Tällaisella virallisella edustajalla 
on kokouksessa yksi ääni. Edusta-
jalla on oltava hyväksyttävä pöy-
täkirjaote valtuutuksensa osoitta-
miseksi. Jos jäsenyhdistys haluaa 
useamman kuin yhden edustajan, 
on edustuksen saamiseksi esitet-
tävä voimassa oleva jäsenyhdis-
tyksen henkilöjäsenluettelo. Ne 
yhdistykset, jotka eivät ole jäsen-
maksuaan suorittaneet, voivat 
sen suorittaa kokouspaikalla. Val-
takirjojen tarkastus kokouspaikal-
la klo 11 alkaen.

ETELÄ-SAVON PIIRI
Perussuomalaiset Etelä-Savon pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 18.5. 
klo 15 Mikkelin kaupungintalon 
valtuustosalissa, Raatihuoneenka-
tu 8-10, Mikkeli. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

KESKI-POHJANMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Keski-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnuntai-
na 18.5. klo 13 Järviseututalolla, 
Ristikarintie 32, Pietarsaari. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana piirihal-
litus. Hallitus kokoontuu jo klo 11. 
Tervetuloa!

POHJOIS-KARJALAN PIIRI
Perussuomalaisten Pohjois-Karja-
lan piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
24.5. klo 12 Sirkkala-kampuksen 
Auditoriossa, Sirkkalantie 12 A, 
Joensuu. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Tervetuloa!

Kokoukset ja
tapahtumatPS

PiiritPS
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EU-vaalitoimisto 
Varkauteen

Ylen politiikka puhutti 
Haapajärvellä

Ehdokkaat EU-vaali-
kiertueella Keuruulla 

Jälleen loikkaus demareista 
perussuomalaisiin

Onnea Jaana!

Halla-aho veti väkeä 
Kuusamossa

PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Savon piiri on vuokrannut 
Varkaudesta toimistotilan EU-
vaalien ajaksi. Toimintaa hallin-
noi Soisalon Perussuomalaiset 
ry ja sen osoite on Kauppaka-
tu 37. Paikallisyhdistys järjestää 
päivittäin kahvitarjoilun ja yh-
distyksen jäsenet keskustelevat 
kaupunkilaisten kanssa.

Toimistomme näyttävä somis-
tus on saanut paljon huomiota 

kaupunkilaisilta. Paikka on tul-
lut tutuksi jo sadoille ihmisille. 
Siellä keskustellaan vilkkaasti ja 
viihdytään. Toimisto on avoin-
na arkisin klo 9-17 sekä sopi-
muksesta aina ehdokkaiden 
vierailun aikana. Kaikki ovat ter-
vetulleita tutustumaan toimis-
toomme ja saamaan tietoa eh-
dokkaistamme.

Teksti ja kuva: Laura Lehtolainen

HAAPAJÄRVEN Perussuoma-
laiset hyväksyi kevätkokouk-
sessaan julkilausuman, jossa se 
riemuitsi saavuttamastaan voi-
tosta ja poliittisen tasapuoli-
suuden toteutumisesta Haa-
pajärven vaalilautakuntien 
nimeämiskiistassa.

Paikallisyhdistys paheksui 
maan tavaksi muodostunutta 
Ylen tiedotus- ja ohjelmapoli-
tiikkaa, mikä on silminnähden 
perussuomalaista puoluetta 
sortavaa ja syrjivää. Kun myös 
perussuomalainen kansanosa 
joutuu pakosta osallistumaan 
Yle-rahoitukseen, ei uutis- ja 
ajankohtaisohjelmatarjonta saa 
vaarantua tuolitasoisten kalus-

to-ongelmien johdosta.
Haapajärven Perussuomalai-

set vaativat yrittämisen kyn-
nysten madaltamista muun 
muassa alv-velvollisuusrajaa 
nostamalla ja yrittäjäeläkemak-
suja kohtuullistamalla.

Haapajärven Perussuomalais-
ten kevätkokouksen avasi sen 
puheenjohtaja Lasse Vuolteen-
aho ja kaupunginvaltuutettu 
Matti Viitala selvitteli valtuus-
tokuulumisia. Kokouksessa vie-
railivat myös järjestösihteeri 
Joukamo Kortesalmi ja varakan-
sanedustaja Juha Liukkonen.

Haapajärven Perussuomalaiset

KEVÄINEN aurinkoinen aamu 
oli valjennut, kun Keuruun Pe-
russuomalaiset pystytteli telt-
taa Mega-Marketin oven edus-
talle. Jo teltan pystytyksen 
lomassa saimme vastailla keu-
ruulaisen politiikan kiemuroi-
hin, vaikka kyseessä oli Marko 
Kulpakon ja Toimi Kankaannie-
men vaalikiertuetta tukeva yh-
teistapahtuma. 

Soppatykin ja EU-ehdokkai-
den saavuttua, alkoikin juttu-
sille poikkeavien määrä kasvaa. 
Aika ajoin syntyi jopa jonoa 
Kulpakon ja Kankaanniemen 
luokse. Paikalla oli myös keu-
ruulaisia perussuomalaisia val-
tuutettuja, jotka osaltaan vas-
tailivat niin paikallisiin kuin 
valtakunnallisiinkin kysymyk-
siin.

Perussuomalaisten paikallaolo 
oli vetänyt kaupan edustalle 
myös muutamia muiden puo-
lueiden edustajia sekä naapu-
rikuntien politikkoja. Näyttää-
kin siltä, että perussuomalainen 
politiikka kiinnostaa yhä laa-
jemmin. Hyvä niin.

Ihmisiä poikkeili teltalla tasai-
seen tahtiin viiden tunnin aika-
na. Teltalle olisi riittänyt vierai-
lijoita seuraavallekin päivälle, 
eikä yksin syynä ollut hyvät 
soppatykki, vaan perussuoma-
lainen asia, joka kiinnostaa ih-
misiä ihan aidosti.

Petri Heinonen
kaupunginvaltuutettu
Keuruu

JYVÄSKYLÄLÄINEN kau-
punginvaltuutettu, puhal-
lusvillaurakoitsija Kauko Iso-
mäki loikkasi demareista 
perussuomalaisiin. Syy puo-
lueen vaihtoon on perussuo-
malaisten vahvempi tahto 
säilyttää suomalaiset työpai-
kat.

- Varsinkin rakennusalan 
työpaikkoja valuu tällä het-
kellä ulkomaalaisten ali-
hankkijoiden käsiin kilpailu-
tuksissa samaan aikaan kun 
suomalaisia rakennusalan 
ammattilaisia jää työttömäk-
si. Keski-Suomessa raken-

nusalan työttömyys on yli 30 
prosenttia. Suomalaiset ura-
koitsijat menettävät työpai-
kat virolaisille, puolalaisille ja 
venäläisille työntekijöille, kos-
ka nämä tekevät työn huo-
mattavasti halvemmalla, Iso-
mäki sanoo Keskisuomalaisen 
haastattelussa. 

Jyväskylän kaupunginval-
tuustossa toista kautta istuva 
Isomäki myöntää pettyneen-
sä demareihin. Perussuoma-
laisten valtuustoryhmä kas-
vaa Isomäen loikkauksen 
myötä yhdeksänjäseniseksi.

KUUSAMON Perussuomalai-
set järjesti kansanedustaja, EU-
vaaliehdokas Jussi Halla-aholle 
maahanmuutto- ja pakolaiskes-
kustelun valtuustosalissa sekä 
soppatykkitilaisuuden City-
marketin edustalla. Lohisoppaa 
jaettiin koko soppatykillinen eli 
yli 600 annosta Koillismaan pe-
ruskansalle.

Sopansyönnin lomassa Halla-
ahon juttusilla kävi solkenaan 
kansalaisia ja valmiiksi pussi-

tettua PS-vaaliesitteitä jaet-
tiin myös satamäärin. Paikal-
lisjärjestelyissä olivat mukana 
kaupunginvaltuutetut Jouka-
mo Kortesalmi ja Esko Törmänen 
sekä PS-aktiivit Tero Kokko ja 
Tarmo Tyni. 

Kuusamossa ovat Halla-ahon 
lisäksi vierailleet perussuoma-
laisten vaaliehdokkaat Juha 
Väätäinen ja Marko Kulpakko. 

Kuusamon Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISET Nai-
set ry:n 3. varapuheenjohta-
ja, maakuntahallituksen 1. va-
rapuheenjohtaja ja Kajaanin 
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Jaana Sankilampi täyt-
tää 50 vuotta. Sankilampi on 
tällä hetkellä ainoa kaupungin-
valtuuston puheenjohtajan tit-
teliä hallussaan pitävä perus-
suomalaisnainen.

Sankilammen poliittinen ura 
alkoi vuonna 2006 hänen liityt-
tyään perussuomalaisiin, mut-
ta kiinnostus politiikkaa ja aa-
tetta kohtaan oli ehtinyt kyteä 
jo paljon kauemmin, aivan lap-
sesta saakka.

- Isä tilasi meille SMP:n leh-
teä, jota lukiessa koin Veikko 
Vennamon ajatukset omikseni 
jo tuolloin. Perussuomalaiset 
on toki eri puolue, mutta sil-
ti lähimpänä omaa ajatusmaa-
ilmaani.

Sankilampi osallistui vuo-
den 2007 eduskuntavaaleihin 
ja tuli valituksi kaupunginval-
tuustoon vuoden 2008 kun-
tavaaleissa. Silloin perussuo-
malaisvaltuutettuja saatiin 
Kajaaniin neljä, kun aiemmin 
ei ollut ollut yhtään. Samana 
vuonna hän meni läpi myös 
maakuntavaltuustovaaleissa. 
Vuonna 2009 hän oli eurovaa-
liehdokkaana.

Vuoden 2011 eduskunta-
vaaleissa Sankilampi nelinker-
taisti äänisaaliinsa edellisvuo-
teen verrattuna ja seuraavan 
vuoden kuntavaaleissa oli eni-
ten ääniä saanut naisehdokas 
koko Kainuussa. Sankilampi on 
koulutukseltaan tradenomi ja 
töissä Hallinnon tietotekniik-
kakeskus Haltikissa palveluasi-
antuntijana. Hänellä on kaksi 
koiraa, joiden kanssa ulkoilee 
ja viettää vapaa-aikaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

u u t i s e t . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa



Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla 
korkeintaan 1 500 merkkiä! 
Laita mukaan kirjoittajan yhteys-
tiedot, jotka jäävät vain toimituk-
sen tietoon. Toimitus voi otsikoida 
ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Näin kirjoitat 
palstalle:

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA
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Lapsilisien leikkaaminen 
on arvovalinta

Ministeri haluaa 
tuhota nyt tieverkon

Suomen 
paikka 
maailman 
kehityksessä

JOIDENKIN arvioiden mu-
kaan vuonna 1995 köyhis-
sä perheissä eli 52 000 alle 
18-vuotiasta. Tämä luku oli 
vuonna 2007 jo 151 000. Köy-
hien lapsiluku lisääntyi siis 
kahdessatoista vuodessa kol-
minkertaiseksi. Toisin sa-
noen tällä logiikalla vuonna 
2019 köyhien lapsiperheiden 
lapsia olisi jo 450 000, sikä-
li kun köyhillä vanhemmilla 
on enää varaa hankkia jälki-
kasvua. Myös lapsilisien re-
aaliarvo on laskenut nykyra-
haksi muutettuna vuosien 
saatossa.

Hallituspuolueiden budjet-
tiriihen lanseeraamat ”vyön-
kiristykset” kohdistuvat kaik-
kein kipeimmin juuri köyhiin 
lapsiperheisiin. Asuminen, 
energia ja liikkuminen kallis-
tuvat. Terveyskeskusten mak-
sut ja lääkkeiden hinnat nou-
sevat. Ruoka kallistuu aina. 
Helpompi olisi kai luetel-
la asioita, jotka eivät kallis-
tu. Kuntien valtionosuuksien 
leikkaukset nostavat auto-
maattisesti monissa kunnis-
sa myös veroprosenttia, joka 
kohdistuu myös köyhiin lapsi-
perheisiin.

Monet lasten harrastuksista 
ovat kalliita. Näihin tarvitaan 
myös harrastusvälineitä, jot-
ka maksavat usein paljon eli 
köyhälle liikaa. Tämä tarkoit-
taa sitä, että köyhän perheen 
lapsella ei ole varaa saman-
kaltaisiin harrastuksiin kuin 

rikkaamman perheen lapsel-
la. Usein vanhemmat osal-
listuvat myös lastensa opis-
kelun tukemiseen. Onkin 
eittämättä selvää, ettei köy-
hien lapsista valmistu yhtä 
paljon maistereita ja muita 
pitkälle koulutettuja kuin rik-
kaampien perheiden lapsista. 
Köyhän perheen lapsen tule-
vaisuudesta päätetään näin 
ollen hallituksen budjettirii-
hessä. 

Kotihoidontuen ositus ja 
subjektiivisen päivähoito-oi-
keuden rajoittaminen kos-
kevat kaikkia perheitä. Voiko 
köyhä lapsiperhe tällaisessa 
tilanteessa edes harkita oman 
asunnon ostamista?

Köyhiä lapsiperheitä aje-
taan sosiaalihuollon luukul-
le yhä enenevässä määrin. Se, 
että tätä pidetään hallitukses-
sa jonkinlaisena ratkaisuna ja 
vaihtoehtona, on minusta ku-
vottavaa. Tiedän, että sossun 
luukulle lähteminen on suu-
rimmalle osalle lapsiperheistä 
kynnyskysymys, josta ihmiset 
tuntevat häpeää ja pelkäävät 
leimautumista.

Arto J. Heinämäki
Tampere

UUSI liikenneministeri Henna 
Virkkunen on ilmoittanut, että 
hallituksen päättämä 100 mil-
joonan euron ylimääräinen tie-
rahojen leikkaus toteutetaan 
niin, että niistä on mahdolli-
simman vähän haittaa.

Virkkusen puheet ovat harvi-
naisen ristiriitaisia, sillä samaan 
aikaan hän esittää, että vähälii-
kenteisempien teiden korjaa-
misesta voitaisiin luopua! Vain 
päätiet pidettäisiin jonkinlai-
sessa kunnossa.

Virkkunen halusi lopettaa 
suurimman osan Suomen kun-
nista. Kun se ei onnistunut, niin 
nyt hän haluaa tuhota maaseu-
tua jättämällä ison osan tiestöä 
oman onnensa nojaan. Tällai-
nen on suorastaan edesvastuu-

tonta, sillä myös maaseudun 
ihmiset ja kesämökkiläiset tar-
vitsevat ajokuntoiset tiet. Maa-
seudulla on lisäksi raskasta 
liikennettä, ja esim. puutava-
rarekat ovat nyt jopa aiempaa 
painavampia.

Parhaillaan ministerin asetta-
ma parlamentaarinen työryh-
mä miettii uusia keinoja tiestön 
kunnossapidon ja rakentami-
sen rahoittamiseksi. Siksi ei 
voida hyväksyä, että ministeri 
sitoo työryhmän kädet ilmoit-
tamalla etukäteen hänelle mie-
luisan ratkaisun.

Reijo Tossavainen
kansanedustaja (ps.)

SUOMEN väkiluku on noin 5.4 
miljoonaa eli noin 1 % EU:n 
runsaan 500 miljoonan ja 0,07 
% koko maailman noin 7 miljar-
din väestöstä.  Suomi hyvin pie-
nenä maana ei voi paljonkaan 
vaikuttaa ”suuren maailman” 
kehitykseen, mukaan lukien 
luonnon saastuminen, väestön 
kasvu, ikääntyminen ja tervey-
delliset riskit.

Mutta se ei tarkoita, etteikö 
Suomi yhdessä muiden Poh-
joismaiden kanssa voisi toimia 
esimerkkinä muulle maailmal-
le. Se ei myöskään tarkoita, että 
meidän tulisi alistua Euroopan 
yhä jyrkempään integraatioke-
hitykseen, jossa kansallisvalti-
ot pyritään pyyhkimään pois 
kartalta. Meitä viisaammin ovat 
toimineet kansallisvaltiot Nor-
ja ja Sveitsi, jotka ovat paljossa 
säilyttäneet itsenäisyytensä. Ja 
– vertauksen vuoksi - eihän Ka-
nadakaan aio liittyä Yhdysval-
toihin eikä Uusi Seelanti Aust-
raliaan.

Suomalaiset urheilijat, taitei-
lijat ja jopa poliitikot ovat saa-
neet mainetta eri puolilla Eu-
rooppaa ja maailmaakin. Heille 
ominaista ovat sinnikkyys, sisu 
ja periksi antamattomuus sekä 
myös kunnianhimo sanan posi-
tiivisessa merkityksessä. 

Yleensä me suomalaiset 
olemme luonteeltamme vaati-
mattomia ja syrjäänvetäytyviä. 
Siihen ei useinkaan ole aihet-
ta. Nuorempi sukupolvi onkin 
rohkeampaa ja avomielisem-
pää. Muistakaamme kuitenkin 
maamme pienuus, joka ei anna 
aihetta sankaritekoihin esimer-
kiksi maailmanpolitiikan alalla.

Ralph Jaari

Itsenäisyytemme vaarassa
PALUUMUUTTAJANA, asut-
tuani 20 vuotta Espanjassa, 
tiedän, ettei ole Suomen etu 
olla osana Euroopan liittoval-
tiota. EU:n pankkiunionin ja 
liittovaltiokehityksen myötä 
menetämme kansallisen pää-
tösvaltamme. Jo nyt EU:n lain-
säädäntö määrää lähes kai-
kesta elämässämme, vaikka 
emme sitä aina huomaisikaan. 

Liittovaltiossa, sosiaaliturvan 
yhtenäiset käytännöt mer-
kitsevät hyvästejä lapsilisälle, 
asumistuelle, kotihoidontuel-
le, vammaistuelle, opintotuel-
le, ilmaiselle koulutusjärjestel-
mälle, kouluruoalle ja kirjoille. 
Ei niitä ole muuallakaan.

Vain varakkailla perheillä on 
varaa kouluttaa lapsensa. Pär-
jäät vain suhteilla ja rahalla. 

Laiton maahanmuutto lisää 
turvattomuutta. Varakkaiden 
kotien turvana Euroopassa on 

metrien korkuisia sähköistet-
tyjä aitoja, maksullisia varti-
ointipalveluita ja hälytysjär-
jestelmiä. Korruptio ja harmaa 
talous rehottavat 

Köyhien aina vain köyhtyes-
sä, yhteiskuntarauha järkkyy 
ja näemme pidempiä leipäjo-
noja, mellakoita ja mielenosoi-
tuksia. Haluammeko me to-
dellakin Suomessa olla osana 
tällaista Eurooppaa? 

Itse sellaisessa yhteiskunnas-
sa eläneenä ja sen kokeneena, 
en halua nähdä samaa kehi-
tystä täällä kotimaassani. Suo-
messa, jota olen aina pitänyt 
Euroopan parhaimpana ja ta-
sa-arvoisimpana valtiona.

Täällä pienten lasten van-
hempia avustetaan siinä, että 
saavat olla pidempään lap-
sen kanssa kotona. Itselläni äi-
tiysloma kesti tasan kuusi viik-
koa, jonka jälkeen oli lapsi 

laitettava hoitopaikkaan. Työ-
hön on palattava välittömäs-
ti. Muutoin seuraa irtisanomi-
nen. Työnantajan ei tarvitse 
joustaa.

Suurimmassa osassa Euroop-
paa jälkeläiset vastaavat van-
hemmistaan kaikin tavoin, 
kuten maksaen kalliit hoi-
tomaksut. Tuleekin halvem-
maksi, että vanhukset asuvat 
lastensa luona elämänsä lop-
puun asti. Hienoa yhteisölli-
syyttä, sanoisi joku. 

Professori Urpo Kangas esit-
ti jo lakia vanhempien elatus-
velvollisuudesta, jossa aikuiset 
lapset velvoitetaan maksa-
maan vanhempiensa hoidos-
ta. Palaammeko siis ajassa 
kauas menneisyyteen? Sak-
sassa lähettävät vanhempan-
sa halvempiin hoitokoteihin 
esim. Puolaan ja Romaniaan. 
Onko siis lähdettävä evakkoon 

vieraskieliseen maahan, jossa 
hoitohenkilökunta ei ymmärrä 
puhettasi? Lähetämmekö me 
omat vanhempamme Viroon, 
Venäjälle vaiko Kiinaan?

Katosiko verovaroin raken-
nettu hyvinvointimme kriisi-
maiden tukipaketteihin? Muu-
tamassa vuodessa on Kataisen 
hallitus järjestänyt kansalle 47 
miljardia lisävelkaa maksetta-
vaksi. 

EU-lainsäädäntö kielsi jäsen-
maita vastaamasta toistensa 
veloista. Hallituksemme päätti 
osallistua tukipaketteihin, joil-
la on pelastettu pankkeja, ei 
kriisimaiden kansalaisia. 

EU-vaaleissa äänesi antami-
nen vie vain hetken, mutta 
sen vaikutus voi kestää loppu-
elämäsi. Mietithän sitä!

Anja Leon
Soisalon Perussuomalaiset ry
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Onko vanhusten palveluasuminen 
suurta huijausta?
ENNEN vanhainkodissa asuk-
kaat maksoivat hoidostaan, 
asunnostaan ja lääkkeistään 
niin, että eläkkeestä otettiin 
melkein kaikki. Omaan käyt-
töön jäi parisataa markkaa 
per kuukausi, jolla vanhus 
pääsi parturiin ja kahville.

Nyt palveluasuminen on ai-
van muuta. Palveluasumises-
sa vanhus maksaa eläkkees-
tään kaupungille noin 80 %. 
Pienestä kansaneläkkeestä 
menee 598,71 € kuukaudessa 
hoitoon ja ruokaan. Omaan 
käyttöön pitäisi jäädä vähin-
tään 100 euroa, josta makse-
taan lääkkeet, päivittäiseen 
hygieniaan tarvittavat tuot-
teet jne. Jääkö tästä rahas-
ta enää parturiin tai kahvi-
kuppiin?

Valkeakoskella eräs palve-
lutalo perii pienestä huo-
neesta vuokraa 497,83 €/
kk ja tämän lisäksi asukkaan 
on maksettava asunnon pa-
lovakuutus. Asunnon vuok-

MIKÄÄN asia ei saisi olla niin 
pyhä, että muutoksien mahdol-
lisuutta ei voitaisi ainakin selvit-
tää, totesi oikeusministeri An-
na-Maja Henriksson (r.) Turun 
Sanomissa (14.4.2014) viitates-
saan oikeuslaitoksen täysre-
monttiin.

 Kuitenkin pakkoruotsin ja 
kaksikielisyyden kustannus-
ten selvittäminen on oikeusmi-
nisterille ja ruotsalaiselle edus-
kuntaryhmälle pyhä. Heillä on 
nyt mahdollisuus osoittaa, että 
kaikkea voidaan selvittää, kun 
kansalaisaloite ruotsin kielen 
valinnaisuudesta kaikilla koulu-
asteilla jätettiin eduskunnalle.

 Kielivapauden vastustaminen 
ruotsinkielisten säätiöiden tu-
ella on jo nyt saavuttanut suo-
rastaan koomisia piirteitä. Hen-
rikssonin mielestä kilpailukyky 
heikkenisi (HS 11.8.2013) pak-
koruotsin poistamalla, vaikka 
Elinkeinoelämän Keskusliiton 
mukaan (1.6.2010) kävisi päin-
vastoin. EK toteaa kansainvä-
listyvässä työelämässä tarvitta-
van yhä useampia kieliä. Uusin 
käänne on Folktingetin ilmoi-
tus (TS 7.3.2014) monikielisyy-
den puolustamisesta. Kaksikie-
lisyydellä ja pakollisella ruotsilla 
ei tosin tavoitteeseen päästä, 
sillä monikielisyys ja monipuo-
linen kielitaito edellyttävät va-
pautta opiskella muitakin kieliä 
kuin pakollista ruotsia alakou-
lusta yliopistoon.

 Pakkoruotsia perustellaan vir-
heellisellä perustuslain tulkin-
nalla. Perustuslain 17 §:n mu-
kaan Suomen kansalliskielet 

Pakkoruotsi on kallis este 
monipuoliselle kielitaidolle

ovat suomi ja ruotsi. Perustus-
laissa ei edellytetä äidinkielel-
tään suomenkielisten pakotta-
mista ruotsin opiskeluun, eikä 
päinvastoin. Ruotsin pakolli-
suudesta säädetään perusope-
tuslaissa ja muissa opetusalan 
laeissa. Usein mainittua histo-
riallista ja kulttuurista yhteyttä 
pakkoruotsiin ei ole, sillä kaikille 
pakollinen ruotsi tuli perusope-
tuslakiin vasta vuonna 1968. 

 Suomessa äidinkieleltään 
suomenkielisiä on 90 %, ruot-
sinkielisiä 5 % ja loput muita 
kielivähemmistöjä. Ei ole perus-
teltavissa, että yhden ruotsin-
kielisen palvelemiseksi lähes 
kaksikymmentä äidinkielel-
tään suomenkielistä pakote-
taan opiskelemaan ruotsia ala-
koulusta yliopistoon. Kaiken 
lisäksi oppimistulokset osoitta-
vat, ettei pakko takaa kummois-
takaan kielitaitoa (Åsa Palviai-
nen, 2011).

 Heikosti motivoituneiden op-
pilaiden pakottaminen ruotsin 
opiskeluun syö myös aineeton-
ta pääomaa. Kansalaisaloitteen 
esittämällä valinnaisuudella 
Suomeen jää riittävästi tasok-
kaita ruotsin osaajia ja samal-
la yleinen kielitaito monipuo-
listuisi. Nykyisellään suurin osa 
nuorista omaksuu äidinkielen li-
säksi vain englannin ja huonos-
ti ruotsia. Ruotsin kielen pakol-
lisuus vähentää muiden kielten 
opiskelua ja omaksumista. Pak-
koruotsi on kallis este moni-
puoliselle kielitaidolle.

 Henkisestä ja taloudellises-
ta taakasta on korkea aika pääs-
tä eroon. Mikään asia ei saisi 
olla niin pyhä, että muutoksien 
mahdollisuutta ei voitaisi aina-
kin selvittää.

 
Vilhelm Junnila
Suomalaisuuden Liiton ja Vapaan 
Kielivalinnan hallituksen jäsen

SUOMALAISILLE ei ole tyypillistä, että uskonkysymyksistä 
puhuttaisiin suureen ääneen. Usein suureen ääneen uskoaan 
julistavat kovin luotaantyöntäviksi. Elämän suurien salaisuuk-
sien äärellä tulee olla hiljaa ja nöyränä, ei pienestä ihmises-
tä ole suuren Jumalan puhemieheksi eikä komentaa Jumalaa. 
Suunta on päinvastainen: Ihminen on aina suhteessa Juma-
laan saamapuolella, hyvien lahjojen vastaanottaja.

TOIMITTUANI lähes neljännesvuosisadan seurakuntapapin 
tehtävissä, kuulin usein erityisesti miesten puhuvan tyyliin: 
En minä varsinaisesti mikään uskovainen ole, mutta…

ELÄMÄN moninaisuuden keskellä jokainen joutuu tavalla tai 
toisella kohtaamaan elämän suuria salaisuuksia, ihmeellisyyt-
tä ja yllätyksellisyyttä. Sellaisen äärellä ei ole sanoja tai vasta-
uksia, ihminen on enemmän kysyjän ja ihmettelijän paikalla.

MONESTI valitettavasti erityisesti vaativan kristillisyyden 
edustajat vähättelevät ja suorastaan halveksivat hiljaista sydä-
men uskoa, josta ei elämöidä suureen ääneen. Jostakin ihmi-
sestä saatetaan pilkallisesti sanoa, että hän on sellainen tapa-
kristitty. Itse en ymmärrä, että voisi olla millään muulla tavoin 
kristitty kuin olemalla tapakristitty. Hiljainen luottamus Tai-
vaan Isän johdatukseen, rukous ja avunhuuto Jumalan puo-
leen elämän painojen äärellä sekä kiitollisuus elämän lahjoista 
ja vaikkapa satunnainen kirkossa käynti ovat tapoja olla kris-
titty. Ja huonompiakin tapoja voi ihmisellä olla! 

FACEBOOKISSA hyvin moni ilmoittaa koulutuksekseen elä-
män kovan koulun. Sen äärellä ihminen tulee tietoiseksi omas-
ta rajallisuudestaan sekä riippuvuudestaan ihmistä suurem-
masta. Viime aikojen muotihokema, puhe elämän hallinnasta, 
osoittautuu kovin köykäiseksi. Ei pienestä ihmisestä ole hallit-
semaan elämäänsä. Yksi ennalta arvaamaton ”kohtalon direk-
tiivi” voi kertaheitolla romuttaa kaikki rakennetut ja kuvitellut 
elämän perusteet. Elämän hallinnan sijaan onkin viisautta an-
tautua elämän hallittavaksi. 

KUN suomalainen sanoo, ”ettei hän varsinaisesti”, ei hän tar-
koita, että ”uskovaisuudessa” olisi jotain halveksittavaa. Päin-
vastoin. Suomalainen ei kevyesti suostu omimaan itselleen 
tuollaista arvo- ja kunnianimeä, vaan on tietoinen puutteel-
lisuudestaan Jumalan edessä. Heikkouskoisten, epäilijöiden, 
elämässään haaksirikkoon joutuneiden turva on Kristuksessa.

ELÄMÄ on joukkuepeliä, tarvitsemme toinen toisiamme ja 
koko elämä on aikaa opetella ottamaan toinen ihminen vaka-
vasti ja opetella asettua hänen asemaansa.

MUTTA Jumalalle meillä ei ole mitään omaa hyvää annetta-
vanamme. Olemme pelkästään saajina, Jumalan hyvien lah-
jojen vastaanottajia! On itsensä korottamista kuvitella kuulu-
vansa jonkinlaiseen uskonnolliseen eliittiin. Päinvastoin, me 
olemme armon kerjäläisiä.

ERITYISESTI minua on puhutellut muinoin herättäjäjuhlil-
la kuulemani sanat Jumalan hyvyydestä ihmistä kohtaan: ”Si-
nulle, murheelliselle ja ahdistetulle sydämelle, juuri sinulle 
pyhä Jumala on kaiken armonsa ja rakkautensa tarkoittanut. 
Et ehkä voi kertoa merkittävistä hengellisistä kokemuksista, 
et voi viitata innokkaaseen osallistumiseesi kirkon elämään, 
et lujaan uskoosi etkä käänteentekevään ratkaisuusi. Et voi 
nostaa kättäsi ja puolustautua, kun vaativan uskonnollisuu-
den edustajat nimittelevät sinua pakanaksi ja vieraantuneeksi. 
Mutta Jumala, sinun luojasi ja pelastajasi, katselee sinua sää-
lin ja rakkauden silmin. Hän on rinnallasi vielä senkin jälkeen, 
kun kaikki toiset ovat kaikonneet.”

KIITTÄKÄÄ HERRAA! Hän on hyvä, iäti kestää hänen ar-
monsa. Ps . 118

En minä 
varsinaisesti…

■  KOLUMNI

KIMMO KIVELÄ

KANSANEDUSTAJA, 
EUROVAALIEHDOKAS,
ROVASTI

ra sisältää yleisten tilojen jyvi-
tysosuuden eli vanhus maksaa 
vuokraa myös käytävistä ja ruo-
kailutiloista, vaikka hän olisi 
täysin vuodepotilaana.

Tampereella suoritetaan lai-
toshoidon purkua ja sen tuotta-
ma säästö on kaupungille arvi-
olta 20 miljoonaa euroa. Tämän 
maksavat vanhukset. Onko se 
säästöä, jos peritään vanhuk-
silta palveluasunnoissa ylisuu-
ria hoitomaksuja ja vuokria? 
Näin tapahtuu jo Valkeakoskel-

la, missä palvelutaloja rakenne-
taan lisää ja loputkin vanhukset 
pääsevät kaupungin ja palvelu-
talojen lypsylehmiksi.

Tällaista vanhusten rahasta-
mista ei voi kuin ihmetellä. Kela 
maksaa osan vuokrasta, mut-
ta onko se oikein? Onko Kelan-
kaan tarkoitus olla ylisuurten 
vuokrien maksumiehenä? Suu-
rin osa maksetuista vuokrista 
menee palveluasuntojen omis-
tajien tileille.

Ja nyt on vielä joku äkkivii-
sas ehdottanut, että vanhukset, 
joilla on omaisuutta tai van-
husten lapset joutuisivat mak-
samaan nämä kiskurivuokrat 
ja ylläpidon palveluasunnos-
sa. Jos näin päätetään, joutu-
vat vanhukset ottamaan lainaa 
omaisuuttaan vastaan ja syö-
mään omaisuutensa. Silloin ei 
ole lapsilla perittävää, eikä näin 
luulisi olevan myöskään maksu-
velvoitetta. 

Matti Ahonen (ps.)
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toni.kokko@ 
eduskunta.fi 

Antti Valpas 
Eduskuntasihteeri 
Puh: (09) 432 3278 
antti.valpas@eduskunta.fi 

Kirsi Seivo 
Tiedottaja 
Puh: (09) 432 3284 
kirsi.seivo@eduskunta.fi 

Päivi Ojala 
Toimistosihteeri 
Puh: (09) 432 3285 
paivi.ojala@eduskunta.fi 

Juha Johansson 
Lainsäädäntösihteeri 
Puh: (09) 432 3286 
juha.johansson@eduskunta.fi 

Iiro Silvander 
Eduskuntasihteeri 
Puh: 09-432 3288 
iiro.silvander@eduskunta.fi 

Juha Halttunen 
Talouspoliittinen asiantuntija 
Puh. (09) 432 3287 
juha.halttunen@eduskunta.fi 

Samuli Virtanen 
Kansainvälisten asiain sihteeri 
Puh: (09) 432 3289 
samuli.virtanen@eduskunta.fi 

Maria Aalto • Eduskuntasihteeri 
Puh: (09) 432 3292 
maria.aalto@eduskunta.fi 

Jukka Jusula • Viestintäsihteeri 
Puh: (09) 432 3281 
jukka.jusula@eduskunta.fi

Maria Sainio • Hallinnollinen sihteeri 
Puh: (09) 432 3279 
maria.sainio@eduskunta.fi

PS E D U S T A J A T



Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996 
Ilmestyy: kolmen viikon välein. 
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl 
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp  

Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki 
toimitus@perussuomalaiset.fi 
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila 
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi 
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen 
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi 
Ulkoasu: Macart / Jorma Remsu •  jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: Puh. 020 743 0805, 
0400 917 354 • jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden 
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,- 

Ilmoitushinnat: 
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm 
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti 
Painopinta-ala: 260 x 375 mm  • Palstojen määrä: 5-6 kpl 
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineisto-
päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 27.5.2014
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
jäseneksi (ei jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

u u t i s e t . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa

Perussuomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
uudesta osoitteesta.

Ilmoita tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoi-
te. Laita mukaan myös vas-
taanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-
ten määrästä ja toimituksesta. 
Tilaukset täytyy lähettää halu-
tun numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nipputilaukset

Kokoukset ja tapahtumat

Special Memory Diary

Valuable

Ilmoita 
yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat 
lehden 
aineisto-
päivään 
mennessä 
osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. 

Tutustu 
Perus-

suomalaisen
vaali-

lehteen!
Myös ruotsiksi ja 

englanniksi.

www.perussuomalaiset.fi
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Äänestä 
perussuomalaista 

ehdokastasi!
Ennakkoäänestys 14.-20.5.2014. 

Varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 25.5.2014.


