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Puoluejohdolla vahva 
usko EU-vaaleihin

- Perussuomalaiset on jälleen ainoa vaihtoeh-
to. Meillä on valmiit vaikutuskanavat, ryhmät ja 
yhteistyökumppanit Euroopassa, puheenjohtaja 
Timo Soini ja puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo painottavat.

KEVÄÄN historiallinen EU-vaali mittaa to-
sissaan hallituksen eurolinjan kannatusta. 
Äänestäjät voivat kääntää Suomen EU-poli-
tiikan uuteen suuntaan. Suuri eurojytky voi 
kääntää koko Euroopan suunnan. Perussuo-
malaiset valmistautuvat vaaleihin yhdessä 
ympäri maata.

EU voi vaikuttaa kaikkeen

Mihin EU:ssa sitten voi vaikuttaa, puheen-
johtaja Timo Soini?

- Kaikkeen mitä siellä käsitellään. EU-par-
lamentin asema on vahva, Soini vastaa.

Soini muistuttaa, että valittujen täytyy 
pystyä hankkimaan hyvät avustajat ja ver-
kostoitumaan. Hän auttaa edustajia löytä-
mään oikean ryhmän, hän kun tuntee nii-
den vaikuttajat.

- Tärkeintä on saada ovet avattua. Meillä 
on valmiit vaikutuskanavat, ryhmät ja yh-
teistyökumppanit ja myös monikansallista 
henkilökuntaa, Soini sanoo.

Soini makustelee ajatusta, että puolue 
voisi lisätä tietoa ja taitoa EU-asioista hen-

kilövaihdon kautta eduskuntaryhmän ja eu-
roparlamentin välillä niin, että kaikilla olisi 
mahdollisuus oppia uutta.

- Meillä on hyvä tilanne Euroopassa. Me 
olemme haluttua seuraa. Olemme Suomen 
tunnetuin puolue EU:ssa. Se asettaa myös 
edustajillemme vaatimuksen, koska heitä 
tullaan vertaamaan minuun, Soini uskoo.

Mölyt mahassa ja 
ryhmäkuntaisuus pois

Soini korostaa, että ehdokkaiden pitää si-
toutua omaan suunnitelmaan ja puolu-
een ohjelmaan. Ehdokkaat ovat puolueen 
ehdokkaita. Ei pidä katsella liikaa sivuil-
le ja reagoida toisten puolueiden tekemi-
siin. Eikä varsinkaan pidä asettua muita 
oman puolueen ehdokkaita vastaan. Yhdes-
sä mennään.

- Eikä saa sanoa mitään tyhmää. Silloin 
toiminta jumiutuu. Elämä käy tylsäksi, jos ei 
osaa asetella sanojaan oikein. Vastuun saa-
jan täytyy olla tehtävänsä tasalla. Linjasta 
ei pidä tinkiä, mutta täytyy ymmärtää, mi-

ten asiat sanotaan, koska vastustajat kyt-
täävät virheitä, Soini varoittaa ja muistut-
taa, että ryhmän täytyy myös järjestäytyä ja 
toimia yhdessä ryhmäjohtajan johdolla.

Kolme paikkaa tulee

Soini näkee kaksi vaihtoehtoa: lautta läh-
tee liikkeelle, jolloin voitamme, tai sitten 
ihmiset jäävät kotiin.

- Olemme taas ainoa vaihtoehto. Viimek-
si oli vain Soini ja sohva, nyt on sohva ja 
perussuomalainen, joista on 20 vaihtoeh-
toa. Mutta meidän linjamme on ylivoimai-
nen: se on pysynyt samana ja lupauksem-
me ovat pitäneet, Soini korostaa.

Soini povaa, että kolme ehdokasta menee 
läpi ja laaja samanmielisten joukko menes-
tyy ympäri Eurooppaa. Tämä antaa entis-
tä paremmat mahdollisuudet vaikuttavaan 
yhteistyöhön. Mitä suurempi liittouma saa-
daan kokoon, sitä paremmin se saa tietoa 
ja sitä vahvemmin kaikki voivat vaikuttaa. 

Europarlamentissa voi myös toimia va-
paana hallituksen linjasta: siellähän ei ole 

Me 
olemme 
haluttua 
seuraa!

Puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo ja pu-
heenjohtaja Timo Soini 
muistuttavat EU-vaalien 
tärkeydestä. - Äänestämät-
tä jättäminen on hiljainen 
hyväksyntä nykyiselle EU-
tukipakettipolitiikalle.
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hallitusta, joka kahlitsisi eduskunnan vai-
kutusvaltaa.

Ryhmä löytyy saletisti

Soinin mukaan eurokriittiset löytävät var-
masti hyvän ryhmän, johon perussuomalai-
set voivat liittyä. Ottajia on useampaankin 
ryhmään kuin mihin halutaan.

- Viimeksi menin sinne yksin heilutta-
maan kahta kättä ja perustin EFD-ryhmää 
yhdessä Nigel Faragen kanssa, Soini muis-
tuttaa.

Hän kehuu myös tutkija Sampo Terhoa, 
joka on jatkanut Soinin työtä mainiosti niin, 
että yhteistyökuviot ovat kunnossa.

- Sampo on hoitanut hyvin kaikki äänes-
tykset ja raportit ja hän on arvostettu edus-
taja, Soini kiittää.

Eurokapina vietävä loppuun

Soini muistuttaa, että kansa päättää, ket-
kä valitaan. Tärkeintä on mennä täysillä 
vaaleihin ja viedä loppuun se mistä kiikas-

taa: puolue jäi hallituksestakin EU-linjan 
vuoksi. Kun kansa tuki puoluetta eduskun-
tavaaleissa, olisi hienoa saada tuki myös 
eurovaaleissa. Se on mahdollista, koska 
kansan enemmistö kannattaa perussuoma-
laisten eurolinjaa. Asetelma on perussuo-
malaiset vastaan muut - perussuomalaiset 
vastaan tukipakettilinja.

- Meillä on mahdollisuus vaikuttaa halli-
tuksen EU-politiikan suuntaan. Vaaleilla on 
myös yleispoliittista merkitystä: jos perus-
suomalaiset menestyvät eurovaaleissa, sii-
tä on etua puolueelle ja hallituksen asema 
vaikeutuu. Ja jos hallituspuolueet menes-
tyvät eri tavalla, se voi hajottaa koko hal-
lituksen, Soini arvioi viitaten SDP:n alamä-
keen.

Vaalityö kannattaa aina

Käytännön vaalityön tekevät puolueen 
paikallisosastot. Sitä johtaa puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo. Hän varmistaa, että 
kentällä on käytössään työkalut, joilla vaa-
lit onnistuvat. Myös motivointi on tärkeää.

- Kentällä puhuttiin puhuttiin ensin vaa-
liboikotista - ettei EU:ssa kannata olla lain-
kaan. Mutta kun keskustelimme, mihin 
voimme vaaleissa ja europarlamentissa 
vaikuttaa, oli selvää, että vaalityö kannat-
taa. Myös eurokriittisten äänen pitää kuu-
lua Euroopassa, Slunga-Poutsalo painottaa.

Tietoa eurovaaleista on jaettu joka kään-
teessä jo viime vuodesta alkaen. Piirit ovat 
myös harjaantuneet vaalityöhön kunnallis-
vaalien jälkeen, vaikka monella paikkakun-
nalla puolue on yhä nuori. Puoluesihteeril-
tä vaalit vaativat paljon.

- Minulle vaalityö merkitsee paljon pu-
hetta ja läsnäoloa, ei niinkään torin reunal-
la kansan parissa, vaan tuen ja kannustan 
puolueen omaa väkeä puhumalla heille. 
Vaalitoiminta on alkanut jo nyt yllättävän 
hyvin, toteaa Slunga-Poutsalo ja ennustaa 
matkapäiviä kertyvän kevään mittaan run-
saasti.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaisten eurovaalieh-
dokkaat kiertävät ahkerasti ympäri 
Suomea. Vaalityötä tehdään ilolla ja 
suurella sydämellä, ja apuna häärii 
puolueen uuttera kenttäväki. 

Vaalikentällä 
käy kuhina

EUROPARLAMENTAARIKKO Sampo Terho kiersi Pohjanmaata 
paikallisten tukijoukkojensa opastuksella. Reitin varrelle mahtuivat 
muun muassa Pohjanmaan Suurmessut & Vaasan kirjamessut. Mes-
suilla juttuseuraa riitti messuvieraista motoristeihin.

EUROVAALIEHDOKKAAT Laura Huhtasaari ja Sakari Puisto vie-
railivat Orivedellä. Samaan kuvaan pääsi Perussuomalaisten Naisten 
Pirkanmaan ja Satakunnan aluesihteeri Helena Ojennus.

JUHA VÄÄTÄISEN vaaliauto pysäh-
tyi Helsingin Hakaniemen torilla. Eu-
rovaaliehdokkaalla riitti vientiä, kun 
kymmenet ihmiset pyrkivät Väätäi-
sen juttusille. Väätäinen antoi erityis-
tä kiitosta taustajoukoilleen.

NIVALAN Perussuomalaiset järjestivät eurovaalitapahtuman, jonne 
saapuivat ehdokkaat Maria Lohela, Marko Kulpakko ja Pirkko Mattila. 

VAASA

ORIVESI

HELSINKI

NIVALA
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KANSANEDUSTAJA ja eurovaaliehdokas Pirkko Mattila viihtyi Viro-
lahdella. Paikallista väkeä huolestutti erityisesti maaseudun tulevaisuus 
eurokriisin puristuksessa.

EUROVAALIEHDOKKAAT pysähtyivät Iisalmessa yhteisellä Pohjois-
Karjalan kierroksellaan.  Kuvassa Jani Kolehmainen, Kimmo Kivelä, Toi-
mi Kankaanniemi, Piritta Poikonen, Laura Huhtasaari, Erkki Havansi, Sa-
kari Puisto sekä Ylä-Savon Perussuomalaisten Jouko Tossavainen ja 
Soisalon Perussuomalaisten Pekka Keto.

KANSANEDUSTAJAT Kike Elomaa ja myös eurovaaliehdokkaana 
Maria Tolppanen osallistuivat Raksaliiton tempaukseen Eduskunta-
talon portailla. Tolppanen keskusteli paikalla olleiden kanssa 
mm. rakentajien eläkeiästä.

PERUSSUOMALAISET osallistuvat näyttävästi Leppävirran voima-
nostotapahtumaan kahvittamalla runsaslukuista yleisöä ja jakamal-
la tietoa puolueen toiminnasta ja EU-vaaleista. Paikalla olivat eurovaa-
liehdokkaat Jussi Halla-aho, Jani Kolehmainen ja Kimmo Kivelä.

LEPPÄVIRTA

IISALMI

EUROVAALIEHDOKKAAT Mauno Vanhala ja Piritta Poikonen ju-
tuttivat äänestäjiä Lohjan markkinoilla. Paikalla oli myös kansan-
edustaja Arja Juvonen (keskellä).

LOHJA

VIROLAHTI

HELSINKI
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Suomen ääni Euroopassa
Perussuomalaisten eurovaaliohjelma 2014
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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

E U R O V A A L I T  2 0 1 46



Suomen ääni Euroopassa
Perussuomalaisten eurovaaliohjelma 2014

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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Perussuomalaisten    eurovaaliehdokkaat 2014
Kansanedustaja, 
puolueen 3. vpj

Juho
Eerola

Perussuomalaisten nuorten 
puheenjohtaja, VTK

Simon
Elo

Kansanedustaja, 
filosofian tohtori

Jussi
Halla-aho

Oikeustieteen professori 
emeritus

Erkki
Havansi

Erityisopettaja, 
kasvatustieteiden maisteri

Laura
Huhtasaari

Ent. kansanedustaja/
ministeri

Toimi
Kankaan-
niemi

Rovasti, 
kansanedustaja

Kimmo
Kivelä

LVI-asentaja

Jani
Kolehmainen

Tehdastyöläinen

Marko
Kulpakko

Kansanedustaja, 
HUK

Maria
Lohela
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Perussuomalaisten    eurovaaliehdokkaat 2014
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:sta jäsenmaiden välinen 
vapaakauppa-alue

Juho
Eerola

- Euroopan unioni on joiltain osin 
toimiva enkä halua sitä purkaa, 
mutta liittovaltiokehitys on pysäy-
tettävä. Budjetti- ja päätösvaltaa 
on palautettava jäsenmaille, vaatii 
kansanedustaja Juho Eerola.

KOTKALAISELLA kansanedustaja Juho 
Eerolalla on pitkä kokemus monenlaisis-
ta töistä ja kovat meriitit politiikassa. Var-
sinaisen päätyönsä hän on tehnyt Kotkan 
maahanmuuttopalveluissa, jossa hän toimi 
vuodet 1999-2005 pakolaiskeskuksessa ja 
vuodet 2005-2012 tulkkikeskuksessa. Poli-
tiikkaan Juho Eerola lähti vuonna 2006 lii-
tyttyään perussuomalaisiin. 
- Koska sekä Kymen että Etelä-Savon pii-
rit kannattivat minua eurovaaliehdokkaak-
si, oli kyseessä jo niin kova mandaatti, ettei 
siitä enää voi kieltäytyä, Eerola tunnustaa.
Tärkeä kysymys nimenomaan kaakkois-
suomalaisten kannalta on EU:n ja Venä-
jän välinen viisumivapaus, joka on tulos-
sa, halusimmepa sitä tai emme. Pietari on 
lähempänä kotkalaisia kuin Turku ja siellä 
asuu enemmän ihmisiä kuin Suomessa yh-
teensä.
- Viisumivapaus tulee koskettamaan eniten 
Kaakkois-Suomea, niin hyvässä kuin pahas-

sakin. Edellytän, että EU:n on osallistuttava 
täysimääräisesti niihin kustannuksiin, joita 
Suomelle tästä koituu.

Ei yhteisvastuuta

Eerola vastustaa myös eteläeurooppalais-
ten ajamaa yhteisvastuuta siirtolaisuu-
desta. Suomen ei tule osallistua millään 
tavalla maahanmuuton aiheuttamiin kus-
tannuksiin näissä maissa, joiden ongelmia 
rahoitetaan jo nyt monella tavalla.
- Euroopan unioni on joiltain osin toimiva 
enkä halua sitä purkaa, mutta liittovaltio-
kehitys on pysäytettävä. Budjetti- ja päätös-
valtaa on palautettava jäsenmaille. Tule-
vaisuuden unionin näen jäsenmaidensa 
välisenä vapaakauppa-alueena, jota pää-
määrää kohti haluan taistella.
Eerola on paitsi poliitikko, myös laulaja ja 
sanoittaja rock-yhtyeessä nimeltä Suuri 
Tuntematon. Syksyllä yhtye julkaisi ensim-

mäisen albuminsa, joka nousi heti ensim-
mäisellä viikolla Suomen virallisen albu-
milistan sijalle 28.  Vaalikampanjaansa 
rokkaripoliitikko aikoo heittäytyä samalla 
kuviolla, jolla on menestynyt aikaisemmis-
sakin vaaleissa. 
- Sen verran voin sanoa, että minulle jäi 
vuoden 2007 eduskuntavaalikampan-
ja päälle, eli minulla on käynnissä jatkuva 
matalan intensiteetin vaalikampanja. Mi-
tään hirmuista loppukiriä en aio ottaa, sil-
lä olen havainnut tasaisesti jatkuvan työn 
johtavan huomattavasti parempaan tulok-
seen kuin juuri ennen vaaleja repäisty ”sai-
raalakunto”, Eerola naurahtaa. 
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Nimi: Juho Eerola • Syntymäaika: 24.2.1975 • Kotipaikka: Kotka
Ammatti: Kansanedustaja, yrittäjä, tulkkikoordinaattori • Koulutus: Ylioppilas 1994 
(Karhulan lukio), lähihoitaja 1998 (Kotkan Hoito- ja Palvelualojen Oppilaitos)
Tehtävät eduskunnassa: Suuri valiokunta 2011 -, sivistysvaliokunta (vj) 2011 -, 
sosiaali- ja terveysvaliokunta (vj) 2011 -, Pohjoismaiden neuvoston Suomen 
valtuuskunta (Vapaa Pohjola -ryhmän pj) 2011 -
Kunnalliset luottamustehtävät: Kotkan kaupunginvaltuusto (3. vpj)
Muut luottamustehtävät: Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja, 
Euroopan neuvoston kunta- ja alueparlamentti
Kotisivut: www.eerolaeurooppaan.fi

www.eerolaeurooppaan.f i

” EU:n on 
  osallistuttava 
  Venäjän viisumi-
  vapauden 
  aiheuttamiin 
  kustannuksiin. ”

Kansanedustaja, puolueen 3. vpj
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Liittovaltiokehitykselle tarvitaan 
EU-kriittinen vastavoima

Simon
Elo
- Jos liittovaltio toteutuu, merkitsee 
se nähdäkseni unionin luhistumista. 
Euroa pidän vielä unioniakin suurem-
pana ongelmana Suomen taloudelle, 
sanoo Perussuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja Simon Elo.

ESPOOLAINEN valtiotieteiden kandidaat-
ti ja kaupunginvaltuutettu Simon Elo on 
toiminut Perussuomalaiset Nuoret ry:n pu-
heenjohtajana jo neljättä vuotta. 

- Espoon kaupunginvaltuustossa minulle 
tuli pienoisena yllätyksenä kun selvisi, että 
olen Pohjois-Espoon suuralueelta ainoa 
valtuutettu mistään puolueesta. Helsingin 
Sanomien teettämän tutkimuksen perus-
teella olen myös Espoon konservatiivisin 
poliitikko, mikä kertonee paljon arvomaail-
mastani, Elo toteaa.

Elo lähti politiikkaan ja liittyi perussuo-
malaisiin Suomen harjoittaman EU-politii-
kan ja oman EU-kriittisyytensä vuoksi. 

- Nuorten puheenjohtajana olen pitänyt 
voimakkaasti esillä EU-kriittisiä teemoja. 
Mielestäni myös EU-kriittistä vastavoimaa 
tarvitaan europarlamentissa, muuten siel-
lä on vain liittovaltiokehitykseen myöntei-
sesti suhtautuvia edustajia. Erityisen tär-
keää on asettaa myös nuoria ehdokkaita 

eurovaaleihin, koska tutkimusten mukaan 
vain viidesosa nuorista tietää äänestävän-
sä varmasti eurovaaleissa, kertoo ainoa alle 
30-vuotias perussuomalainen eurovaalieh-
dokas.

Euro unioniakin 
suurempi ongelma

Europarlamentissa Elo haluaisi ajaa Suo-
men kansallisia etuja ja äänestäjiensä in-
tressejä. Erityisesti hän haluaisi vaikuttaa 
unionin liittovaltiokehityksen patoamiseksi 
toimimalla yhteistyössä muiden EU-kriittis-
ten voimien kanssa. 

- Jos liittovaltio toteutuu, merkitsee se 
nähdäkseni unionin luhistumista. Euroa pi-
dän vielä unioniakin suurempana ongel-
mana Suomen taloudelle. Näkemykse-
ni mukaan Kreikan ja Kyproksen kaltaisten 
maiden tulisi erota rahaliitosta, mutta jos 
unionin perussopimusten vastaista tukipa-

kettipolitiikkaa edelleen jatketaan, pitää 
Suomen vakavasti harkita eurosta eroamis-
ta, Elo huomauttaa.

Vapaa-ajallaan Elo harrastaa lukemista, 
kirjoittamista, matkustelua ja salibändyä.

Eurovaalikampanjaansa varten Elo aikoo 
kiertää kaikissa maakunnissa Rovaniemeltä 
Hankoon Uusimaa-painotteisesti. Hän tulee 
pitämään esillä vaaliteemojaan liittoval-
tiokehityksen vastustamiseksi ja sääntelyn 
purkamiseksi. Myös maahanmuuttopolitiik-
ka on pidettävä Suomen omissa käsissä. 

- Pyrin myös tietoisesti herättelemään 
eläkeläisiä. Brysselissä on ollut esillä elä-
kejärjestelmien yhtenäistäminen, joka to-
teutuessaan merkitsisi Suomen kannalta 
heikennystä eläkeläisten asemaan. 

11

Nimi: Simon Elo
Syntymäaika: 8.7.1986
Kotipaikka: Espoo
Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti
Perhe: Vaimo Mia, koira Sammy
Harrastukset: Salibandy, historia, videopelit, Valioliiga, matkustelu
Luottamustehtäviä: Kaupunginvaltuutettu (Espoo), Suomalaisuuden 
Liiton hallituksen jäsen, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja
Kotisivut: www.simonelo.fi

www.simonelo.f i

” Nuorten 
  puheenjohtajana 
  olen pitänyt
  voimakkaasti 
  esillä EU-kriittisiä 
  teemoja. ”

Perussuomalaisten nuorten 
puheenjohtaja, VTK
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Jussi 
Halla-aho
EU on jo 
liittovaltio
- Hallitsematon elintasosiirtolaisuus 
Välimeren eteläpuolelta uhkaa kaik-
kien Länsi-Euroopan yhteiskuntien 
taloudellista kestokykyä ja sosiaalisia 
rakenteita, muistuttaa kansanedustaja 
Jussi Halla-aho.

MONET kokevat, ettei se, mitä EU:ssa ta-
pahtuu, kosketa heitä tai heidän elämäänsä. 
Kuitenkin suurin osa Suomen kansallises-
ta lainsäädännöstä tulee suoraan unionista 
asetusten ja direktiivien muodossa. 

- Eurovaaleissa äänestävät lähinnä ne, 
jotka suhtautuvat intohimoisen myöntei-
sesti liittovaltiokehitykseen ja päätösvallan 
keskittämiseen. Tuloksena on se, että fede-
ralisteilla on huikea enemmistö Euroopan 
parlamentissa. Äänestämättä jättäminen ei 
siis toimi protestina, tutkija ja kansanedus-
taja Jussi Halla-aho huomauttaa.

Yksi syy äänestäjien passiivisuuteen on 
epäily siitä, miten kolmetoista suomalais-
ta voi vaikuttaa 750 europarlamentaarikon 
joukossa. Perussuomalaiset eivät kuiten-
kaan ole yksin, sillä muuallakin Euroopas-
sa on havahduttu huomaamaan, että unio-
nista on tulossa velka- ja tulonsiirtounioni, 
jossa syyttömät maksavat toisten virheistä 
ja vastuuttomuudesta.

- Haluan puolustaa Euroopan parlamen-
tissa kansallisvaltioiden itsenäistä lainsää-
däntövaltaa ja vastustaa sen keskittämis-
tä ylikansallisille elimille. Pidän esillä myös 
niitä asioita, joilla olen profiloitunut koti-
maan politiikassakin. Hallitsematon elinta-
sosiirtolaisuus Välimeren eteläpuolelta uh-
kaa kaikkien Länsi-Euroopan yhteiskuntien 
taloudellista kestokykyä ja sosiaalisia ra-
kenteita, Halla-aho painottaa.

Suunta 
käännetään nyt

Halla-ahon mukaan kysymys siitä, onko 
EU menossa kohti liittovaltiota, on osin vir-
heellinen, koska EU on jo liittovaltio.

- Kyse on vain siitä, miten pitkälle val-
lan keskittäminen päästetään. Jos unionin 
suunta halutaan kääntää, sen on tapahdut-
tava näissä vaaleissa. Vuonna 2019 se on 
todennäköisesti mahdotonta.

Vapaa-aikanaan monipuolisesti ampu-
maurheilua ja perheensä (vaimo ja neljä 
lasta) kanssa matkustelua harrastava Hal-
la-aho aikoo jalkautua vaalikentille ympä-
ri Suomea.

- Osallistun perussuomalaisten yleisö-
tapahtumiin aina, kun aikataulu sen sallii. 
Tärkeintä on kuitenkin se, mitä ehdokas te-
kee vaalien välillä, toisin sanoen jatkuva 
työ politiikassa. Äänestäjän tulee suhtau-
tua epäillen sellaisiin poliitikkoihin, jotka 
heräävät henkiin vasta puoli vuotta ennen 
vaaleja, mutta joista ei muulloin kuulu pi-
haustakaan.

Nimi: Jussi Halla-aho • Syntymäaika: 27.4.1971 • Kotipaikka: Helsinki
Ammatti: Filosofian tohtori, tutkija • Koulutus: Filosofian maisteri 2000 (Helsingin yliopis-
to), filosofian tohtori 2006 (Helsingin yliopisto) • Tehtävät eduskunnassa: Suuri valiokun-
ta (vj) 2011 –, hallintovaliokunta 2011 - ,  (pj) 2011-2012, Euroopan neuvoston Suomen 
valtuuskunta (vj) 2013 –, Kansainvälisten asiain foorumi 2011 -, Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä; työvaliokunta (jäsen) 2011 - 
Kunnalliset luottamustehtävät: Helsingin kaupunginhallitus, Helsingin kaupungin-
valtuusto, Helsingin opetuslautakunta, Helsingin kaupungin eläintarhan johtokunta, 
Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto
Kotisivut: www.halla-aho.com

www.halla-aho.com

” Äänestämättä 
  jättäminen 
  ei toimi 
  protestina. ”

Kansanedustaja, filosofian tohtori
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Nyt päätetään Suomen 
itsemääräämisoikeudesta

Erkki
Havansi

- Suomen itsenäisyydestä on annettu 
pois jo niin paljon, että joissain suh-
teissa Suomella on vähemmän sana-
valtaa omiin asioihinsa kuin Yhdysval-
tain osavaltioilla, sanoo oikeustieteen 
professori Erkki Havansi.

KERAVALAINEN oikeustieteen professori 
Erkki Havansi on perussuomalaisten euro-
vaaliehdokkaana jo toista kertaa. Havansin 
vahvuuksia ovat kiinnostus eduskuntapo-
litiikkaan ja kansainvälisiin asioihin, laino-
pillinen koulutus ja vahva kielitaito. 
Havansi vastustaa voimakkaasti unionin 
liittovaltiokehitystä ja haluaisi saada perat-
tua lakiviidakkoa pienemmäksi.
- Suomen itsenäisyydestä on annettu pois 
jo niin paljon, että joissain suhteissa Suo-
mella on vähemmän sanavaltaa omiin asi-
oihinsa kuin Yhdysvaltain osavaltioilla. Yksi 
naula lisää Suomen itsemääräämisoikeu-
den arkkuun on pankkiunionihanke, jos se 
toteutuu koko laajuudessaan, Havansi pai-
nottaa.
- Haluaisin vaikuttaa siihen, että EU:n la-
kitulva ja kalakukkojen kylmäsäilytysdi-
rektiivit loppuisivat. EU rikkoo omaa lä-
heisyysperiaatesääntöään puuttumalla 
yksityiskohtiin, jotka suomalaiset osaisivat 

itse hoitaa parhaiten. Toinen sääntö, josta 
EU on alkanut lipsua, on se, että EU-maat 
eivät vastaa toistensa veloista. Suomi on 
taipunut tähän myöntämällä Kreikalle lai-
noja, jotka pian täytyy antaa anteeksi.

EU tarvitsee 
tuottavuusohjelman
EU:hun tarvitaan Havansin mielestä sa-
manlainen tuottavuusohjelma, joka Suo-
messa ajettiin vuosina 2007-11 hallintoby-
rokratian karsimiseksi. 
- Vuonna 1995 Suomi liittyi aivan toisenlai-
seen unioniin. Sen jälkeen EU on kehittynyt 
koko ajan enemmän liittovaltion suuntaan, 
jossa Saksa, komissio ja jossain määrin 
myös Ranska sanelevat, mitä mallioppilas-
maa Suomen pitää tehdä. EU:ta pitää pys-
tyä korjaamaan lähemmäksi sen alkuperäi-
siä, hyväksyttäviä lähtökohtia.
Havansin perheeseen kuuluvat vaimo, kol-

me aikuista lasta sekä neljä omaa ja seitse-
män vaimon lastenlasta. Lastenlasten paa-
pomisen lisäksi Havansi harrastaa muun 
muassa shakkia, tennistä ja kieltenopiske-
lua. Hän puhuu sujuvasti ruotsia, saksaa ja 
englantia, kohtalaisesti ranskaa, espanjaa ja 
viroa, joten kuten venäjää, italiaa, tanskaa 
ja norjaa ja on opetellut alkeet myös karja-
lan kielestä, hollannista ja puolasta.
- Olen jo ollut hyvin aktiivinen vaaliteltoil-
la. Kierrämme eurovaaliehdokas Mauno 
Vanhalan kanssa perussuomalaisella pro-
fessorikiertueella, jossa Vanhalan teemat 
ovat terveys- ja sosiaalihuollon asiat, mi-
nulla laki ja oikeus.

Nimi: Erkki Havansi • Syntymäaika: 11.7.1941 • Kotipaikka: Kerava
Ammatti: Eläkkeellä professorin virasta; perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
oikeudellinen asiantuntija o.t.o.
Koulutus: Oikeustieteen professori, varatuomari
Luottamustehtävät: Varakansanedustaja Uudenmaan vaalipiirissä 2011-, 
Keravan kaupunginvaltuutettu, PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja, 
konsernijaoksen jäsen, Suomen Perusta -säätiön hallituksen jäsen
Julkaisuja: 14 oikeustieteellistä kirjaa, yksi shakkikirja, lukuisia artikkeleita 
oikeuden ja oikeuspolitiikan alalta, lukuisia PS-henkisiä lehtikirjoituksia.
Kotisivut: www.erkkihavansi.fi

www.erkkihavansi . f i

” EU rikkoo omaa 
  läheisyysperiaate-
  sääntöään puuttumalla 
  yksityiskohtiin, jotka 
  suomalaiset osaisivat 
  itse hoitaa parhaiten. ”

Oikeustieteen professori emeritus
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Vallan keskittäminen 
sivuuttaa suomalaiset
- Euron niin sanottu menestystarina 
perustui velanottoon ja nyt tätä kriisiä 
hoidetaan lisävelalla. Lopputuloksena 
on, että kriisimaiden sekä kriisitoimia 
kustantavien maiden velat vain kasvavat, 
sanoo erityisopettaja Laura Huhtasaari.

EUROOPAN unionissa eletään kriittisiä 
aikoja ja porilainen erityisopettaja Laura 
Huhtasaari on seurannut huolestuneena ti-
lanteen kehittymistä. 

- Olemme menossa kohti alati yhdenty-
vää Eurooppaa, jossa valtaa keskitetään 
EU:n virkamiehille. Vallan keskittäminen 
ajaa vääjäämättä pienten valtioiden ja nii-
den kansalaisten sivuuttamiseen. Suomen 
hyvinvointivaltio uhkaa jäädä noin viiden-
kymmenen vuoden poikkeusilmiöksi, Huh-
tasaari toteaa.

Pirkanmaalla syntyneen ja varttuneen 
Huhtasaaren juuret ovat syvällä Satakun-
nassa. Opettajan tyttärenä hän halusi itse-
kin opettajaksi ja kirjoitti ylioppilaaksi sekä 
Suomessa että Yhdysvalloissa. Opettajan 
työtä hän on tehnyt jo kahdeksan vuotta. 
Perussuomalaisiin hän liittyi, koska puolue 
jakaa hänen käsityksensä oikeudenmukai-
suudesta, arvoista ja terveestä tavasta pitää 
Suomen puolta.

- Voisi sanoa, että puolue antoi vahvis-
tusta omille vahvoille mielipiteilleni. Po-
litiikassa samanmieliset löytävät toisensa, 
Huhtasaari tietää.

EU:n suunta 
voi vielä muuttua

Huhtasaaren Euroopassa jäsenmailla on 
enemmän päätäntävaltaa ja vähemmän 
Suomen kilpailukyvylle epäedullisia direk-
tiivejä. 

- Liittovaltiokehitystä ajetaan määrätie-
toisesti. Euroa elvytetään epätoivoises-
ti tukipaketeilla kansan tahtoa vastaan ja 
aiheutetaan samalla vahinkoa Suomen kal-
taisten maiden talouksille. Euron niin sa-
nottu menestystarina perustui velanottoon 
ja nyt tätä kriisiä hoidetaan lisävelalla. 
Lopputuloksena on, että kriisimaiden sekä 
kriisitoimia kustantavien maiden velat vain 
kasvavat, Huhtasaari painottaa.

- Suomi tarvitsee europarlamenttiin edus-
tajia, jotka ovat aidosti suomalaisten asi-
alla ja osaavat puolustaa Suomen etua. 
Euroopan unionin kehitys on vielä mah-
dollista muuttaa parempaan suuntaan yh-
teistyössä muiden eurokriittisten puoluei-
den kanssa.

Tällä hetkellä politiikka vie Laura Huh-
tasaaren kaiken vapaa-ajan, eikä aikaa jää 
muille harrastuksille, koska hän haluaa 
viettää aikaa myös perheensä kanssa.

- Perheeseeni kuuluu kaksi prinsessaa, 
ihana aviomies ja pari koiraa. Vaalityössä-
ni yritän jalkautua lähelle ihmisiä, kohdata 
heidät ja kuunnella heidän mielipiteitään. 

Nimi: Laura Huhtasaari • Syntymäaika: 30.3.1979 • Kotipaikka: Pori
Ammatti: Erityisopettaja • Koulutus: Kasvatustieteen maisteri
Puolueen luottamustehtävät: Porin Perussuomaiset (hallituksen jäsen), 
Satakunnan piirin vpj., Satakunnan Perussuomalaiset Naiset (pj.), 
Perussuomalaiset Naiset (hallituksen jäsen), puoluevaltuuston jäsen.
Kunnalliset luottamustehtävät: Porin kaupunginvaltuusto, 
Porin kaupunginhallitus, ympäristölautakunta, ympäristöterveys-
jaosto, Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus (varajäsen), 
Satakuntaliiton valtuusto.
Kotisivut: www.laurahuhtasaari.fi

www.laurahuhtasaari . f i

” Vallan keskittäminen 
  ajaa vääjäämättä 
  pienten valtioiden ja 
  niiden kansalaisten 
  sivuuttamiseen. ”

Erityisopettaja, 
kasvatustieteiden maisteri

Laura 
Huhtasaari
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Euro ahdistaa Suomea
- Rahaliitosta on erottava, vaikka se 
sitten johtaisi koko unionista eroa-
miseen. Tilalle on saatava löyhä ja 
Euroopan laajuinen vapaakauppa-
alue, sanoo veteraanipoliitikko 
Toimi Kankaanniemi.

KANSANEDUSTAJAVETERAANI Toimi 
Kankaanniemellä on takanaan 24 vuoden 
katkeamaton eduskuntakokemus vuosilta 
1987-2011. Ministerinä Kankaaniemi toimi 
vuosina 1991-94 ja kristillisten puheenjoh-
tajana 1989-1995.

- Omat arvoni ja asenteeni eivät ole 
muuttuneet, mutta kristillisdemokraattien 
linja suhteessa EU-politiikkaan, kuntapoli-
tiikkaan ja perustuslakiin muuttuivat siinä 
määrin, että edessä oli puolueesta eroami-
nen vuonna 2011, Kankaanniemi myöntää.

Kunnallisvaaleissa Kankaanniemeä kosis-
keltiin viiden puolueen listoille Uuraisilla, 
mutta perussuomalaiset oli hänelle ainoa 
varteenotettava vaihtoehto. 

- Puolueen jäsenenä olen ollut perussuo-
malaisten linjaan hyvin tyytyväinen, kos-
ka perusasioissa se vastaa omia näkemyk-
siäni. EU:n liittovaltiokehitystä vastustan 
äärimmäisen jyrkästi. Toivoisin, että perus-
suomalaiset ottaisivat rahaliittoon vieläkin 

jyrkemmän kannan. Rahaliitosta on erotta-
va, vaikka se sitten johtaisi koko unionista 
eroamiseen. Tilalle on saatava löyhä ja Eu-
roopan laajuinen vapaakauppa-alue, joka 
takaisi kaupan esteettömän toteutumisen 
koko mantereella. Nykyisellään EU ja euro 
ahdistavat Suomea, vaikka niiden pitäisi 
edistää kansan hyvinvointia.

- On järjetöntä lapioida ainoana Pohjois-
maana miljardeja eurojamme Kreikkaan, 
josta se menee suoraan saksalaisille pan-
keille, Kankaanniemi painottaa.

Tällaisenaan 
EU tulee romahtamaan

Kankaanniemen suuri missio on unionin 
liittovaltiokehityksen vastustaminen. Sen 
ohessa hän näkee itsensä maakuntien puo-
lestapuhujana - kaupunkeja unohtamatta. 
Talous- ja työllisyyspolitiikka kulkevat käsi 
kädessä: karsintakirves pitää heittää Brys-

selin päähän. Suomen maksuosuutta on vä-
hennettävä ja tukipaketit etelän konkurssi-
kypsille maille kerta kaikkiaan lopetettava.

- Toivon että järki voittaa ja aletaan rau-
hallisesti ja harkitusti suunnittelemaan 
unionin alasajoa. Tällaisenaan EU tulee ro-
mahtamaan. Jos se tapahtuu hallitsematto-
masti, on siitä kaikille ikävät seuraukset.

Kun Kankaanniemen hektinen arki edus-
kunnassa päättyi vuonna 2011, oli edessä 
valtava elämänmuutos hänen löydettyään 
itsensä kotoa pienestä maalaispitäjästä. Ve-
teraanipoliitikon aika menee enimmäkseen 
kunnallispolitiikassa, jossa hän vaikuttaa 
edelleen lukuisissa luottamustoimissa.

- Olen naimisissa ja minulla on kaksi poi-
kaa, yksi tytär ja neljä lastenlasta, jotka 
käyvät usein ja tuovat paljon iloa vaarin 
elämään, Kankaanniemi hymähtää.

Nimi: Toimi Kankaanniemi
Syntymäaika: 26.2.1950
Kotipaikka: Uurainen
Koulutus: Yo, kunnallistutkinto (Tampereen yliopisto)
Ammatti: Entinen kansanedustaja/ministeri
Luottamustehtäviä: Uuraisten kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Suomen 
Kuntaliiton hallituksen jäsen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen 
jäsen, Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen, Jyväskylän seudun kehittä-
misyhtiö Jykes Oy:n hallituksen jäsen
Blogi: http://toimi-kankaanniemi.blogspot.fi

http://toimi-kankaanniemi.blogspot . f i

” On järjetöntä 
  lapioida ainoana 
  Pohjoismaana 
  miljardeja 
  eurojamme 
  Kreikkaan. ”

Ent. kansanedustaja/ministeri

Toimi
Kankaan-
niemi
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EU on nyt 
temppelinharjalla

Kimmo 
Kivelä

- EU:n toiminta on monelta osin sala-
myhkäistä, byrokraattista ja poliittista 
kaupankäyntiä. EU-eliitti on ajamassa 
unionista liittovaltiota, jota vastaan 
perussuomalaiset taistelevat, sanoo 
kansanedustaja Kimmo Kivelä.

KUOPIOLAINEN kansanedustaja ja ro-
vasti Kimmo Kivelä on ennen eduskuntau-
raansa työskennellyt 25 vuotta pappina 
merkittävissä tehtävissä. Kivelä kiinnostui 
politiikasta jo nuorella iällä ja liittyi perus-
suomalaisten edeltäjän SMP:n riveihin jo 
viisitoistavuotiaana. 

- Eurovaaleihin halusin lähteä koska pyy-
dettiin, niin puolueen kuin muidenkin taho-
jen toimesta. Haluan olla näissä talkoissa 
mukana, sillä kevään eurovaalit ovat puo-
lueelle äärettömän tärkeät. Koskaan aikai-
semmin eivät europarlamenttivaalit ole ol-
leet Suomen tulevaisuuden kannalta niin 
tärkeät kuin nyt, Kivelä tietää.

Päätösvalta palautettava 
kansallisvaltioille

Kivelän intresseissä on EU:n uudistami-
nen, kansanvallan palauttaminen päätök-
sentekoon ja päätösvallan palauttaminen 

kansallisvaltioille. Hän toivoo myös euro-
parlamentin ja kansallisten parlamenttien 
välisen yhteistyön tiivistymistä.

- Olen Eurooppa-myönteinen mutta hyvin 
EU-kriittinen. Eurooppalaisia arvoja ovat 
kreikkalainen demokratia, roomalainen oi-
keus ja kristilliset arvot. Niihin uskon itse-
kin, mutta unioni nykymuodossaan on kaik-
kea muuta kuin niitä kunnioittava. EU:n 
toiminta on monelta osin salamyhkäistä, 
byrokraattista ja poliittista kaupankäyntiä. 
EU on nyt temppelinharjalla. EU-eliitti on 
ajamassa unionista liittovaltiota, jota vas-
taan perussuomalaiset taistelevat.

Kivelälle riittää kansallisvaltioiden väli-
nen vapaakauppa- ja tulliliitto - päätösvalta 
on palautettava kansallisvaltioille. 

- Tukipakettipolitiikka on EU:n omien pää-
tösten ja säännösten vastaista politiik-
kaa, jossa laittomasta on jälkikäteen tehty 
laillista. Tavallista köyhää kansaa tukipa-
keteilla ei auteta, eliitti ja pankit pelaste-

taan, mutta Suomelle se tulee äärettömän 
kalliiksi eikä loppua näy. Kaikki mitä Suo-
mestakin on Etelä-Eurooppaan syydetty, on 
poissa omien kansalaisten hyvinvoinnista. 

Vapaa-ajallaan Kivelä harrastaa musiikkia, 
niin soittamista kuin musiikin kuuntelua-
kin. Lisäksi hänen harrastuksiinsa lukeutu-
vat liikunta, veneily ja avantouinti. Kivelällä 
on kaksi aikuista tytärtä, 25- ja 21-vuotiaat, 
kotoa jo pois muuttaneet.

- Vaalityössä en aio tehdä hirveän suuria 
taloudellisia panostuksia, sillä en usko että 
rahan mahti ratkaisee. Jalkatyö ja puolueen 
sanoman eteenpäin vieminen ovat minun 
työkalujani, joihin luotan enemmän kuin 
kalliiseen mainoskampanjointiin.
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Nimi: Kimmo Kivelä • Syntymäaika: 5.10.1961 • Kotipaikka: Kuopio
Ammatti: rovasti, teologian maisteri
Perhe: Kaksi tytärtä (Raisa s. 1988, Venla s. 1993)
Harrastukset: Musiikki, liikunta, veneily, avantouinti, lukeminen, historia
Luottamustoimet: Perustuslakivaliokunta, sivistysvaliokunta, ETYJ:n par-
lamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (vj.), Yleisradio Oy:n 
hallintoneuvosto, eduskunnan kirjaston hallitus (vj.), Kuopion kaupungin-
valtuuston valtuustoryhmä (pj.), Pohjois-Savon maakuntahallitus (vpj.), 
Osuuskauppa PeeÄssän hallintoneuvosto
Kotisivut: www.kimmokivela.fi

www.kimmokivela. f i

” Koskaan aikaisemmin 
  eivät europarlamenttivaalit
  ole olleet Suomen
  tulevaisuuden kannalta 
  niin tärkeät kuin nyt. ”

Rovasti, kansanedustaja
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Suomi voidaan 
pelastaa vain työllä
- Vapaakauppa-alue, jonka sisällä ta-
vara liikkuu ilman tulleja, on sinänsä 
hyvä asia, mutta jollain tavalla valtioi-
den pitäisi pystyä rajoittamaan ihmis-
ten ja työvoiman liikkumista, painottaa 
putkiasentaja Jani Kolehmainen.

SIILINJÄRVELÄINEN Jani Kolehmainen 
on 37-vuotias putkiasentaja ja perheenisä, 
jonka pitkä työura alkoi jo 13-vuotiaana 
eikä ole sen jälkeen katkennut. Kolehmai-
nen on suorittanut ruokatuotannon perus-
tutkinnon ja on sen jälkeen työskennellyt 
ravintola-alalla, kuorma- ja linja-autonkul-
jettajana ja nyt kahdeksatta vuotta putki-
miehenä. 

- Olen tavallinen duunari, raksaäijä, joka 
tuntee suomalaisten arjen ongelmat. Us-
kon vapaaseen työhön ja kovaan työhön, 
joka suomalaisille tulee verenperintönä 
jo äidinmaidossa. Sen asenteen haluaisin 
nyt viedä Eurooppaan, kertoa heille, millai-
sia me suomalaiset olemme, sanoo Koleh-
mainen.

Liittovaltiokehitys pysäytettävä 

Eurovaaliehdokkaaksi Kolehmaisen ajoi 
huoli Suomen tulevaisuudesta. Rakennus-

alalla toimiessaan hän näkee joka päivä ne 
ongelmat, joita työvoiman vapaa liikkuvuus 
tuo tullessaan ilman kunnollisia keinoja 
niihin puuttumiseksi. 

- Liittovaltiokehitys on pysäytettävä kei-
nolla millä hyvänsä. Brysselin kumileima-
sinpolitiikka on estettävä myös. Vapaa-
kauppa-alue, jonka sisällä tavara liikkuu 
ilman tulleja, on sinänsä hyvä asia, mutta 
jollain tavalla valtioiden pitäisi pystyä ra-
joittamaan ihmisten ja työvoiman liikku-
mista. Eurosta eroamista en suoraan läh-
de ajamaan, mutta olisi selvitettävä onko 
eroaminen ylipäänsä mahdollista ja minkä-
lainen Suomen tilanne olisi, jos emme olisi 
siihen aikoinaan liittyneet.

Erityisesti Kolehmaista kiinnostaa am-
mattiliittojen asian ajaminen Euroopas-
sa. Se on myös yrittäjien etu. Kolehmainen 
tuntee monta pk-yrittäjää ja tietää, että jos 
yrittäjien asiat ovat kunnossa, ei heillä ole 
mitään ammattiliittoja vastaan.

- Tulevaisuuden EU:n näkisin mielelläni 
itsenäisten valtioiden talousliittona, en liit-
tovaltiona. Siinä suhteessa näyttää synkäl-
tä, niin rajut voimat ovat liittovaltiokehityk-
sen taustalla, Kolehmainen pohtii.

Politiikan ja työn vastapainoksi Koleh-
mainen harrastaa monipuolista liikkumis-
ta, muun muassa nyrkkeilyä, kalastusta, ui-
mista ja sählyä. 

- Elän onnellista avioelämää ja perheeni 
on minulle tärkein voimavara ja taustatuki, 
Kolehmainen kiittelee. 

Vaalityötä Kolehmainen aikoo tehdä so-
siaalisen median ja blogipäivitysten lisäksi 
jalkautumalla kansan pariin, pääasiassa Itä-
Suomen vaalipiirissä. 
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Nimi: Jani Kolehmainen
Syntymäaika: 3.9.1976
Kotipaikka: Siilinjärvi
Ammatti: Putkimies/LVI-asentaja
Perhe: Aviovaimo ja kaksi tytärtä (11- ja 6-v.)
Harrastukset: Nyrkkeily, kalastus, uinti, sähly
Luottamustoimet: Kunnanvaltuutettu (Siilinjärvi), Siilinjärven sivistys-
lautakunnan jäsen, Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja, 
Pohjois-Savon Perussuomalaiset ry:n piirihallituksen jäsen
Kotisivut: www.putkijani.com

www.putki jani .com

” Tulevaisuuden 
  EU:n näkisin 
  mielelläni itsenäisten 
  valtioiden talousliittona, 
  en liittovaltiona. ”

LVI-asentaja

Jani
Kolehmainen
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Suomeen on saatava työ-
paikkoja

Marko 
Kulpakko

- Monet valtiot ovat jo pahasti rap-
piolla ja konkurssin partaalla. Oman 
näkemykseni mukaan koko systeemi 
tulee kaatumaan omaan mahdotto-
muuteensa, arvioi tehdastyöläinen 
Marko Kulpakko.

RUOTSISSA syntynyt Marko Kulpakko 
omaa vankan kokemuksen ja vahvan asi-
antuntemuksen niin teollisuusalalta kuin 
politiikastakin. Pitkään pääluottamusmie-
henä, työsuojeluvaltuutettuna ja osaston 
puheenjohtajana aikoinaan toiminut Kul-
pakko on istunut Kaustisen kunnanvaltuus-
ton varapuheenjohtajana vuodesta 2008, 
jolloin hän osallistui myös silloisen Kemi-
an Liiton vaaleihin keräten seitsemänneksi 
eniten ääniä koko maassa. Eurovaaliehdok-
kaaksi Kulpakon veti huoli suomalaisten 
työpaikoista.

- Brysselissä tehdyt päätökset ovat olleet 
Suomen kannalta huonoja ja viimeisten vii-
den vuoden aikana maastamme on häipy-
nyt jo peräti 130 000 työpaikkaa. Ennen 
kaikkea haluan toimia suomalaisen työn 
ja yrittämisen puolesta, Kulpakko painottaa.

Köyhä kansa maksaa 
suurpankkien virheet

Kulpakko kokee tärkeäksi myös Kreikal-
le ja muille taloutensa kuralle saattaneille 
maille myönnettyjen pelastuspakettien lo-
pettamisen. Rahan syytäminen suurpankki-
en virheiden korjaamiseksi on lopetettava.

- Myös epäonnistunut päästökauppajär-
jestelmä on syytä lopettaa. Koko systeemin 
voimassaoloajan päästöt ovat tasaisesti 
nousseet samalla kun euroalueen sisäi-
nen kilpailukyky on heikentynyt. Samoin 
energiasäädöksiin on puututtava raskaal-
la kädellä. Hyvä esimerkki on Suomen kil-
pailukykyä merkittävästi heikentänyt rikki-
direktiivi.

- Toki me olemme kaikki eurooppalai-
sia, mutta unionin ja euron suhteen koko 
Euroopan tulevaisuus on mielestäni vaa-
kalaudalla. Monet valtiot ovat jo pahasti 

rappiolla ja konkurssin partaalla. Euron tu-
levaisuus ei näytä kovin valoisalta. Oman 
näkemykseni mukaan koko systeemi tulee 
kaatumaan omaan mahdottomuuteensa.

Politiikka ja luottamustoimet haukkaa-
vat nykyään suuren osan Kulpakon vapaa-
ajasta, joten hän on joutunut vähentämään 
harrastuksiaan. Esimerkiksi rullaluistelu on 
viime vuosina jäänyt pois.

Myös perhe on Kulpakolle tärkeä. Ehdok-
kaan perheeseen kuuluvat vaimo, neljä las-
ta, mäyräkoira ja kissa, jotka kannustavat 
Kulpakkoa, kun tämä reissaa vaalikiertu-
eella.

- Vaalikampanjani on laaja ja monipuo-
linen. Kierrän ympäri Suomea niin paljon 
kun ehdin. Ruotsissakin asuu noin 105 000 
äänioikeutettua suomalaista. Joka paikkaan 
en tietenkään ennätä, Kulpakko tietää.
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Nimi: Marko Kulpakko
Syntymäaika: 27.9.1971
Kotipaikka: Kaustinen
Ammatti: Tehdastyöläinen
Luottamustehtävät: Kaustisen kunnanvaltuusto (1. vpj.), 
Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto, perussuomalaisten 
puoluevaltuusto, Teollisuusalojen ammattiliiton valtuusto, 
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamies
Erityistä: 25 vuoden kokemus teollisuusalalta
Kotisivut: www.markokulpakko.fi

www.markokulpakko.f i

” Viimeisten viiden 
  vuoden aikana 
  maastamme on 
  häipynyt jo peräti 
  130 000 työpaikkaa. ”

Tehdastyöläinen
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Maria 
Lohela
Suomelle lankeaa 
maksajan rooli
- Jos visiot EU-maiden syvem-
mästä integraatiosta toteutuvat, 
Suomi maksaa Eurooppaan entis-
tä enemmän, muistuttaa kansan-
edustaja Maria Lohela. 

TURKULAISELLE kansanedustaja Ma-
ria Lohelalle ovat kansainväliset asiat tul-
leet tutuiksi hänen koulutuksensa ja työnsä 
kautta. Eduskunnassa Lohela on ulkoasiain-
valiokunnan jäsen, valtiovarainvaliokunnan 
varajäsen ja eduskunnan IPU-johtokunnan 
puheenjohtaja. IPU-kokousmatkojen ve-
tämisen hän on kokenut opettavaiseksi ja 
mielenkiintoiseksi.

- Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskun-
nallisista asioista myös kansainvälisessä 
mittakaavassa ja seuraan aktiivisesti maail-
manpolitiikkaa. Taustaani ja nykytilannetta-
ni tarkastellen pyrkiminen eteenpäin kan-
sainvälisten mahdollisuuksien saralla on 
luontevaa.

 
Yhteistyötä on 
tiivistettävä

 
Jos Lohela valitaan europarlamenttiin, 

hän toivoo saavansa toimia erityisesti ulko-

asioihin ja kansainväliseen kauppaan liit-
tyvissä tehtävissä. Meppien, eduskuntaryh-
män ja puolueen yhteistyötä tulisi Lohelan 
mielestä tiivistää entisestään.

 - Euroopan unioni on edennyt pitkin 
harppauksin lainsäädännön harmonisoin-
nin tiellä. Jo nyt olemme huomanneet, 
kuinka hankalia seurauksia täysin erilais-
ten toimintamallien saattamisessa saman 
muotin alle on. 

 - Eräät tahot visioivat yhä syvempää EU-
maiden integraatiota, jossa muiden muas-
sa sosiaaliturvaa, maahanmuuttopolitiikkaa 
ja velkoja yhdenmukaistettaisiin. Suomen 
kaltaiselle vauraalle maalle tästä lankeai-
si entistä suurempi maksajan rooli, Lohe-
la muistuttaa. 

 Politiikan vastapainoksi Lohela katsoo 
mielellään elokuvia ja harrastaa kuntonyrk-
keilyä. Myös kävely ja geokätköily kuuluvat 
kansanedustajan harrastuksiin. Perheeseen 
kuuluvat avomies ja kaksi kissaa.

 - Avomieheni työskentelee IT-alalla. Mi-
nulla on pieni suku, mutta he ovat sitäkin 
läheisempiä. Veljeni, vanhempani ja täti-
ni miehineen asuvat Nivalassa,  kuten myös 
minulle hyvin tärkeä 86-vuotias mummuni.

 Perussuomalaisten vahvuus on näky-
minen turuilla, toreilla ja kaduilla. Puolu-
een teltan ja viirin alla tehty jalkatyö on 
aina ollut Lohelalle mieluisaa puuhaa, ja 
sitä hän aikoo jatkaa myös eurovaaliehdok-
kaana. 

- Joukossa on voimaa. Aikataulun puitteis-
sa pyrin kiertämään niin paljon kuin suin-
kin ehdin. Näkyminen internetissä ja so-
siaalisessa mediassa on osa tätä päivää. 
Myös lehtimainonnalla on roolinsa. Vaali-
budjetti täsmentyy kampanjan yksityiskoh-
tien tarkentuessa.
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Nimi: Maria Lohela • Syntymäaika: 11.6.1978 • Kotipaikka: Turku
Ammatti: Projektipäällikkö, humanististen tieteiden kandidaatti
Tehtävät eduskunnassa: Ulkoasiainvaliokunta 2011 -, valtiovarain-
valiokunta (vj) 2012 -, verojaosto 2012 -, kunta- ja terveysjaosto 2012 -, 
asunto- ja ympäristöjaosto (lj) 2012 -, Parlamenttienvälinen liitto IPU, 
Suomen ryhmän johtokunta (pj) 2011 -, Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän 1. vpj 2014-
Muut luottamustehtävät: Finnfundin hallintoneuvosto 2013-
Kotisivut: www.marialohela.fi

www.marialohela.f i

” Eräät tahot visioivat 
  yhä syvempää EU-maiden 
  integraatiota, jossa sosiaali-
  turvaa, maahanmuutto-
  politiikkaa ja velkoja 
  yhdenmukaistettaisiin. ”

Kansanedustaja, HUK
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EU:n suunta 
ratkaistaan nyt
- EU:ssa on käynnissä komission, parla-
mentin ja Euroopan neuvoston välinen 
valtataistelu. Tässä taistelussa jäsenmaat 
ovat pelinappuloita, joille jää lopulta luu 
käteen, jos mikään ei muutu, sanoo kan-
sanedustaja Anne Louhelainen. 

KANSANEDUSTAJA Anne Louhelainen on 
työssään suuressa valiokunnassa eli edus-
kunnan EU-valiokunnassa nähnyt, miten 
monet asiat tulevat eduskunnan käsiteltä-
väksi liiankin valmisteltuina. Näihin suo-
malaisia koskettaviin asioihin tulisi pystyä 
vaikuttamaan jo silloin, kun niitä EU:n ta-
solla valmistellaan.

- Olen huomannut, että ihmiset alkavat 
olla jo kyllästyneitä EU:hun. Tässä on meil-
le suuri mahdollisuus ja haaste saada ih-
miset ymmärtämään, että EU puuttuu mei-
dän kaikkien jokapäiväiseen elämäämme jo 
nyt ja jatkossa vielä enemmän, mikäli asi-
aan ei edes yritetä saada muutosta, Louhe-
lainen tietää.

Louhelainen muistuttaa, että Suomen 
kansalaisten edun on oltava aina ensim-
mäisellä sijalla. Näin ei näytä olevan mo-
nellakaan nykyisellä mepillä. Esimerkkinä 
Louhelainen mainitsee rikkidirektiivin, jota 
puolustettiin ympäristö- ja terveyssyistä.

- Voidaan kysyä, kuinka monen suomalai-
sen terveys jää hoitamatta, kun Suomes-
sa taloudellinen tilanne edelleen kiristyy, 
teollisuuden kilpailukyky heikkenee, yri-
tykset lopettavat, työttömiä tulee lisää ja 
sitä myöten verotuloja katoaa palveluiden 
tuottamiseen? Ympäristön suojelun näkö-
kulmastakaan direktiivi ole eriyisen perus-
teltu, sillä merikuljetusten kallistuminen 
aiheuttaa paineita siirtää kuljetuksia meri-
reiteiltä maanteille, jolloin päästöt ovat yli 
15-kertaiset.

EU:n budjettia karsittava

- EU:ssa on käynnissä komission, parla-
mentin ja Euroopan neuvoston välinen val-
tataistelu. Tässä taistelussa jäsenmaat ovat 
pelinappuloita, joille jää lopulta luu kä-
teen, mikäli peliin ei nyt puututa. Ensi ke-
vään EU-vaaleissa on saatava niin Suo-
mesta kuin muistakin EU-maista kriittisen 

rakentavia meppejä, joiden yhteistyöllä ra-
kenteita ja organisaatiota saadaan yksin-
kertaistettua ja sitä kautta EU:n budjettia 
karsittua.

Louhelainen on perhekeskeinen ihmi-
nen. Hänen perheeseensä kuuluvat kotoa 
jo pois muuttaneet 20- ja 22-vuotiaat lap-
set, avopuoliso ja kaksi koiraa. Myös hänen 
90-vuotias isänsä ja 70-vuotias äitinsä ovat 
lähellä. Vaaleihin edustaja valmistautuu 
ahkeralla jalkatyöllä.

- Koen tekeväni tärkeää työtä puolustaes-
sani suomalaisten etuja. Suomalaisten asi-
at pitää hoitaa ensin ja pelastaa muu maa-
ilma vasta sen jälkeen. 
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Nimi: Anne Louhelainen • Syntymäaika: 8.1.1965 • Kotipaikka: Hollola
Ammatti: Tietoliikenneasennusten ja viankorjauksen työnohjaaja, ylioppilas-
merkonomi • Koulutus: Ylioppilas 1984 (Lahden yhteiskoulu), yo-merkonomi, 
sihteerilinja 1986 (Lahden kauppaoppilaitos), juridiikan tutkinto 2001 (MJK-insti-
tuutti) • Tehtävät eduskunnassa: Suuri valiokunta 2011 -, lakivaliokunta (vj) 2011, 
tulevaisuusvaliokunta (vj) 2011 -, Pohjoismaiden neuvoston Suomen 
valtuuskunta 2011 -
Kunnalliset luottamustehtävät: Hollolan kunnanvaltuusto 2009-, 
Hollolan kunnanhallitus (vpj) 2013-, 
Kotisivut: www.annelouhelainen.net

www.annelouhelainen.net

” Ensi kevään 
  EU-vaaleissa on 
  saatava niin Suomesta 
  kuin muistakin 
  EU-maista kriittisen
  rakentavia meppejä. ”

Kansanedustaja, työnohjaaja

Anne 
Louhelainen
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Ilkka 
Matinpalo
Yksin emme saa muu-
tosta aikaan
- EU:n piirissä tehdään erittäin 
tärkeitä Suomea koskevia päätöksiä.  
Itse haluaisin purkaa muun muassa 
yritystoimintaa haittaavaa EU-byrokra-
tiaa, korostaa kauppatieteiden maisteri 
Ilkka Matinpalo.

ILKKA MATINPALO on hankkinut kannuk-
sensa vuodesta 1998 kansainvälisten kes-
kisuurten teknologia- ja teollisuusyritys-
ten toimitusjohtajana. Sitä edelsi kuuden 
vuoden kausi rengaskonserni Continentalin 
palveluksessa. 

- Halusimme sitä tai emme, EU:n piirissä 
tehdään erittäin tärkeitä Suomen asioihin 
vaikuttavia päätöksiä, joihin haluan pääs-
tä vaikuttamaan, muun muassa purkamaan 
yritystoimintaa haittaavaa EU-byrokratiaa 
ja -päätöksiä, Matinpalo korostaa.

Matinpalo huomauttaa, että perussuoma-
laisillekin tärkeiden asioiden toteutumi-
nen edellyttää laajamittaista yhteistyötä yli 
maa- ja puoluerajojen. Yksittäisen mepin 
muodolliset vaikutusmahdollisuudet ovat 
tosiasiassa hyvin rajalliset. 

- Esimerkiksi Iso-Britannia, Ruotsi ja Tans-
ka on otettava täysillä mukaan ja luota-
va samanmielisten maiden konsortioita 
ajamaan muutosta. En hyväksy esimerkik-

si edellämainittujen maiden väheksymistä 
sillä perusteella, että ne vastustavat liitto-
valtiokehitystä eivätkä kuulu euroaluee-
seen.

Päätökset tehtävä 
kansallisesti

Matinpalo painottaa, että EU:n roolia on 
kavennettava ja terävöitettävä. Läheisyys-
periaate on nostettava kuolleen kirjaimen 
asemasta pääperiaatteeksi. Kaikki sellai-
set päätökset, joita ei perustellusta syystä 
ole syytä tehdä EU-tasolla, on tehtävä kan-
sallisesti. 

- EU:ssa tehdään paljon päätöksiä myös 
asioista, jotka tulee siirtää globaalin yh-
teistyön tasolle, kuten ympäristöasiat, jois-
sa Euroopan sisäiset päätökset eivät rii-
tä. Hyvä esimerkki on EU:n epäonnistunut 
päästökauppa, joka on aiheuttanut lähin-
nä tärkeiden teollisuudenalojen siirtymi-

sen Euroopan ulkopuolelle, seurauksena 
vain entistä suuremmat ympäristöhaitat. 
EU on imuroinut itselleen aivan liikaa val-
taa ja vastuuta. Nyt on aika suorittaa tämän 
osalta uudelleentarkastelu sekä kansalli-
seen että globaaliin suuntaan, Matinpalo 
muistuttaa.

Vapaa-ajallaan musiikkia, urheilua, mök-
keilyä ja veneilyä harrastavan Matinpa-
lon perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi teini-
ikäistä lasta ja koira. 

- Olen yrityselämässä aina luottanut kas-
vokkain käytävään vuorovaikutukseen, jo-
ten myös vaalityössäni tulee korostu-
maan kenttätyö. Kansalaisilta saatu palaute 
EU:hun liittyvissä kysymyksissä luo tär-
keimmän pohjan tulevaan europarlament-
tityöhön, Matinpalo uskoo.
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Nimi: Ilkka Matinpalo
Syntymäaika: 28.3.1966
Kotipaikka: Helsinki
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri
Ammatti: ”Jätkäjohtaja Euroopasta”
Työtehtävät: Työskennellyt 20 vuotta ympäri Eurooppaa, 
mm. toimitusjohtajana useissa kansainvälisissä teknologia- ja 
teollisuusyrityksissä Saksassa, Suomessa, Ruotsissa ja Sveitsissä.
Kotisivut: www.ilkkamatinpalo.fi

www.ilkkamatinpalo.f i

” EU on imuroinut 
  itselleen aivan liikaa 
  valtaa ja vastuuta. 
  Nyt on aika suorittaa 
  tämän osalta uudelleen-
  tarkastelu. ”

Kauppatieteiden maisteri
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Eurooppa on jäänyt 
unionin vangiksi

Pirkko 
Mattila

- Euroopan talouskriisi on hyvin 
hankala yhtälö ratkaistavaksi, 
mutta liittovaltio ei saa olla rat-
kaisu, painottaa kansanedustaja 
Pirkko Mattila.

OPETTAJAN työstä Arkadianmäelle siirty-
nyt kansanedustaja Pirkko Mattila kertoo 
olevansa aluepolitiikasta innostunut maan-
tieteilijä, joka on elämänsä aikana ehtinyt 
olla muun muassa sairaanhoitajana, kotiäi-
tinä, maatalouslomittajana, uimaopettaja-
na ja Punaisen Ristin avustustyössä Haitis-
sa maanjäristyksen jälkeen.

- Minulla on kokemusta elämästä ja itse-
ni elättämisestä monelta alalta. Kun aikoi-
naan lähdin politiikkaan, perussuomalaiset 
oli niin selkeästi ainoa vaihtoehto EU-kri-
tiikkinsä vuoksi, että eurovaaliehdokkaaksi 
lähteminen tässä vaiheessa tuntuu johdon-
mukaiselta, Mattila kertoo.

Elitististä byrokratiaa

Unionipolitiikka ei edusta Mattilalle de-
mokraattista päätöksentekoa, vaan elitis-
tistä byrokratiaa, joka ratsastaa unionin 

rauhaprosessilla. Sen sijaan EU:n rauhan-
prosessi on epäonnistunut täysin.

- Rauhanprosessi on ollut sinänsä hieno 
asia, mutta nyt Eurooppa on jäänyt unionin 
ja rauhanprosessin vangiksi.

Mattilaa kiinnostaa erityisesti EU:n maa- 
ja metsätalouspolitiikka, ennen kaikkea 
metsäpolitiikka, jota ei saa siirtää pois kan-
sallisesta päätöksenteosta eikä sitoa ilmas-
topolitiikkaan, kuten osittain on jo tapah-
tunut. Suomella on oltava mahdollisuus 
harjoittaa kansallista talouspolitiikkaa.

- EU:ta sanotaan alueiden unioniksi, mut-
ta sitä ei kyllä huomaa. Bryssel on se alue, 
jonka ympärillä pyörii liian moni asia. Euro 
on kriisissä, joka osin johtuu hyvin tunne-
tuista valuvioista: ei voi olla yhteismitallis-
ta rahapolitiikkaa, kun on erilaiset budje-
tit ja erilaiset kulttuurit. Euron tulevaisuus 
riippuu siitä, miten talouskriisi pyritään rat-
kaisemaan. Jos ratkaisuksi tarjotaan lisää 

liittovaltiota, se ei tule onnistumaan, kos-
ka unioniin ollaan liitytty pala palalta. Eu-
roopan talouskriisi on hyvin hankala yhtälö 
ratkaistavaksi, mutta liittovaltio ei saa olla 
ratkaisu, Mattila painottaa.

- Toivon, että äänestysaktiivisuus eurovaa-
leissa nousee, sillä aikaisemmissa vaaleissa 
äänestysprosentit ovat olleet luvattoman 
pieniä. Onko kysymys siitä, ettei demokrati-
aan enää uskotakaan, ainakaan mitä unio-
niin tulee? 

Politiikan lisäksi Mattila harrastaa opis-
kelua ja kuntosuunnistusta. Hänen perhee-
seensä kuuluu puoliso ja kolme täysi-ikäis-
tä lasta.

- Ja kolme vuohipukkia takapihalla, joil-
la on korvamerkit, joten Brysselin byrokra-
tia on siltäkin osalta täytetty, Mattila nau-
rahtaa.
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Nimi: Pirkko Mattila • Syntymäaika: 2.4.1964 • Kotipaikka: Muhos
Ammatti: Filosofian maisteri, sairaanhoitaja AMK
Koulutus: Ylioppilas 1983, sairaanhoitaja 1988, sairaanhoitaja (AMK) 1995, 
filosofian maisteri 2005, opettajan pedagoginen pätevyys 2010
Tehtävät eduskunnassa: Puhemiesneuvosto 2012 -, hallintovaliokunta 2011 
- (pj) ja 2012 -, maa- ja metsätalousvaliokunta 2011 -, Euroopan neuvoston 
Suomen valtuuskunta 2011 -, kansaneläkelaitoksen valtuutetut (vj) 2011 -, 
ulkopoliittisen instituutin hallitus 2012 - 
Kunnalliset luottamustehtävät: Muhoksen kunnanvaltuusto (vpj)
Kotisivut: www.pirkkomattila.fi

www.pirkkomatti la . f i

Kansanedustaja, filosofian maisteri

” EU:ta sanotaan 
  alueiden unioniksi, mutta 
  sitä ei kyllä huomaa. 
  Bryssel on se alue, jonka 
  ympärillä pyörii liian 
  moni asia. ”
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Demokratiavaje on 
EU:n kompastuskivi

Piritta 
Poikonen

- Suomen kansalaisten etujen 
lisäksi minulle on tärkeää suoma-
laisen elinkeinoelämän pärjäämi-
nen globaalissa kilpailussa, sanoo 
juristi Piritta Poikonen.

LOHJALAINEN juristi Piritta Poikonen toi-
mii Finanssialan Keskusliiton asiantuntija-
na sosiaalipolitiikan ja juridiikan välimaas-
tossa.

- Suomella on paljon etuja puolustetta-
vanaan EU:ssa. Sinne tarvitaan ahkeria, sit-
keitä ja rohkeita työmyyriä. Näitä ominai-
suuksia olen työuranikin aikana tarvinnut, 
Poikonen sanoo.

Poikonen vastustaa EU:n liittovaltiokehi-
tystä ja euron hullutuksia. Omana erityise-
nä kiinnostuksen kohteena Poikosella on 
unionin sosiaalinen ulottuvuus, mikä on 
vasta kehittymässä oleva alue. 

- Suomen kansalaisten etujen lisäksi mi-
nulle on tärkeää suomalaisen elinkeinoelä-
män pärjääminen globaalissa kilpailussa. 
Esimerkiksi eri maiden pankkien tasapuo-
linen kohtelu pankkiunionissa on varmis-
tettava. Vielä eurokriisiäkin suurempi on-
gelma on EU:n demokratiavaje – se, että 

asioita tapahtuu demokraattisen päätök-
senteon ulkopuolella, Poikonen muistuttaa.

Paperinmakuista 
puurtamista

EU:n Poikonen uskoo betonoineen aina-
kin ydinosansa vuosikymmenien saatossa 
eikä usko sen hajoamiseen, mutta unionin 
byrokratiaa on karsittava ja demokratiava-
je on korjattava. Euron hän arvelee sen si-
jaan rapistuvan useammasta nurkasta sa-
manaikaisesti.

Työnsä puolesta Poikosella on kyky ot-
taa asiat haltuun, rohkeutta taistella silloin 
kun on sen aika ja viisautta jättää väliin 
turhat ja toivottomat kamppailut.

- Olen vieraillut työni takia monia kertoja 
Brysselissä ja minulla on käsitys siitä, mitä 
europarlamentaarikon työ pitää sisällään. 
Hohdokasta hommaa se ei ole, vaan kovin 

paperinmakuista puurtamista, hän tietää.
Piritta Poikonen harrastaa punttisalilla 

käymistä ja juoksemista. Liikunnan jälkeen 
rakkaimpia harrastuksia ovat käsityöt, mar-
jastaminen ja kynsien koristelu. Naimisissa 
hän on ollut vuodesta 2000 ja perheeseen 
kuuluu lisäksi kaksi isoa löytökissaa. Vaa-
likampanjansa aikana hän aikoo kierrellä 
Suomea niin paljon kuin rahat ja aika anta-
vat myöten.

- Meillä on kolmen hengen ydintiimi ja 
paljon ideoita. Olen tottunut etenemään 
asiakärjellä. Siksi pyrin panostamaan mää-
rää enemmän laatuun ja perehtymään asi-
oihin, vaikka se veisi aikaa. En tiedä, miten 
fiksu strategia se lopulta on, mutta minul-
le luontainen.

Nimi: Piritta Poikonen
Syntymäaika: 1.4.1975
Kotipaikka: Lohja
Ammatti: Juristi ja asiantuntija Finanssialan Keskusliitossa
Luottamustehtävät: Lohjan kaupunginvaltuutettu, HUS:n valtuutettu, 
Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunta (vpj.), Lohjan seudun 
omaishoidon neuvottelukunta (vpj.)
Julkaisuja: Kirjat Eläkesäästäminen (2010) ja Mistä rahat? (2013)
Kotisivut: www.pirittapoikonen.com

www.pir ittapoikonen.com

” Eri maiden
  pankkien tasapuolinen 
  kohtelu pankki-
  unionissa on 
  varmistettava. ”

OTM, tietokirjailija
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EU-kriittisten on 
käännettävä laiva

Sakari
Puisto

- Vastustan yhteisvastuita ja velkau-
nionia. Näissä vaaleissa hahmottuu 
pitkälti, millaiseksi EU:n tulevaisuus 
muodostuu. Mahdollisuudet suunnan 
muuttamiseen ovat olemassa, uskoo 
filosofian tohtori Sakari Puisto.

TAMPERELAISSYNTYINEN 37-vuoti-
as filosofian tohtori Sakari Puisto kirjoit-
ti ylioppilaaksi vuonna 1995 ja lähti ase-
velvollisuuden suorittamisen jälkeen 
Iso-Britanniaan opiskelemaan luonnon-
tieteitä Cambridgen yliopistoon. Tohtorik-
si hän väitteli vuonna 2004 pääministerien 
Tony Blairin ja Gordon Brownin tieteelli-
senä pääneuvonantajanakin toimineen Sir 
David Kingin ohjauksessa.

- Väiteltyäni aloitin työurani Etelä-Kiinas-
sa Shenzenissä ja Hong Kongissa paikal-
listen firmojen palveluksessa. Se oli aika 
silmiä avaava kokemus ainoana länsimaa-
laisena - töissä pärjäsi vielä englannil-
la mutta muuten ei, joten mandariinikiinaa 
oli opeteltava puhumaan. Parin vuoden jäl-
keen päätin palata takaisin Eurooppaan ja 
Suomeen, Puisto kertoo.

Tällä hetkellä Puisto toimii Cambridgen 
yliopistossa vierailevana tutkijana liiketa-

loustieteen alalla jakaen aikansa Englannin 
ja Suomen välillä. 

Kevään vaaleissa 
hahmottuu EU:n tulevaisuus

Puisto uskoo perussuomalaisilla olevan 
hyvät mahdollisuudet vaikuttaa EU-poli-
tiikkaan Brysselissä. Puistoa itseään huolet-
taa erityisesti EU:n talous- ja rahapolitiikka, 
demokratiavaje ja liittovaltiokehitys. 

- Vastustan yhteisvastuita ja velkaunionia. 
Alkuperäinen ajatus Euroopan yhteises-
tä vapaakauppa-alueesta ja integraatiosta 
oli hieno idea, mutta nyky-EU:lle byrokraat-
tisena ja narsistisena liittovaltioprojekti-
na ei kuuna päivänä olisi pitänyt nobelia 
myöntää. Nobel-palkinto olisi kuulunut so-
dan jälkeisille Euroopan jälleenrakentajille. 
Näissä vaaleissa hahmottuu pitkälti, millai-
seksi EU:n tulevaisuus muodostuu. Mahdol-

lisuudet suunnan muuttamiseen ovat toki 
olemassa.

Euro oli Puiston mielestä Suomen kannal-
ta hätiköity ratkaisu. Euron käyttöönotossa 
talouden lait yritettiin sivuuttaa poliittisen 
projektin tieltä. 

Vapaa-ajalla Puisto lenkkeilee, luistelee, 
matkustelee, lukee ja käy kulttuuritapahtu-
missa. Tänä keväänä vaalityö vie kuitenkin 
suuren osan ajasta, eikä perheen lisäksi ai-
kaa harrastuksille juuri jää.

- Aion käyttää omaa rahaa vaalikampan-
jassani, tosin budjetti on konservatiivinen. 
Kaikki resurssit tullaan käyttämään tark-
kaan ja harkitusti.
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Nimi: Sakari Puisto
Syntymäaika: 19.12.1976
Kotipaikka: Tampere
Koulutus: Filosofian tohtori, Cambridgen yliopisto
Perhe: Vaimo
Harrastukset: Liikunta, lukeminen, matkustaminen
Muuta: Tehnyt tieteellisiä artikkeleja ja toiminut mm. mittavien 
Tekes-projektien vastuullisena johtajana.
Blogi: www.sakaripuisto.fi

www.sakaripuisto.f i

Filosofian tohtori, tutkija

” Näissä vaaleissa 
  hahmottuu pitkälti, 
  millaiseksi
  EU:n tulevaisuus 
  muodostuu. ”
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EU-kriittisten 
määrä kasvaa

Pirkko 
Ruohonen-
Lerner

- Haluan puolustaa suomalaisia ja 
Suomen kansallisia etuja. Vastustan
liittovaltiokehitystä ja yhteisvastuita 
muiden maiden veloista, sanoo kan-
sanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner.

PIRKKO Ruohonen-Lerner on työskennel-
lyt vuodesta 2007 alkaen politiikan paraa-
tipaikalla, eduskunnassa. 

- Kansanedustajana työskentely on vaa-
tivaa, vastuullista ja mielenkiintoista. Nyt 
olen valmis uusiin haasteisiin, jotka odotta-
vat meitä perussuomalaisia Euroopan par-
lamentissa, hän kertoo.

Ruohonen-Lernerille tärkeitä asioita ovat 
talouteen, hallintoon, työllisyyteen ja ta-
sa-arvoon liittyvät kysymykset. Myös kan-
salaisten peruspalvelut ja ympäristöasiat 
ovat lähellä hänen sydäntään. Hän toteaa, 
että huolella hoidettu talous luo kestävän 
pohjan kaikille julkisille palveluille.

-Suomen itsenäisyydestä on maksettu 
kova hinta. Lukuisat suomalaiset, mukaan 
lukien edesmennyt sotaveteraani-isäni, 
joutuivat puolustamaan maatamme aseil-
la. Onneksi me perussuomalaiset voimme 
puolustaa itsenäisyyttämme rauhanomai-
sin keinoin, Ruohonen-Lerner muistuttaa. 

Avointa, läpinäkyvää ja 
hyvää hallintoa!

Suomea ollaan viemässä vaivihkaa koh-
ti eurooppalaista liittovaltiota ja kohti suu-
rempaa yhteisvastuuta muiden euromaiden 
veloista. Perussuomalaiset vastustavat täl-
laista kehitystä. 

-Suomalaisten maksamat veroeurot on 
käytettävä suomalaisten hyväksi. Haluan, 
että ylintä päätöksentekovaltaa Suomes-
sa käyttää Suomen kansan valitsema edus-
kunta.

-Minulle viime vuoden kohokohta oli Kor-
keimman hallinto-oikeuden päätös, jol-
la perussuomalaisten eduskuntaryhmä sai 
Suomen valtion ja kreikkalaisten pankki-
en salatut sopimukset julki. KHO:n ratkai-
su on selkeä voitto avoimelle, läpinäkyvälle 
ja hyvälle hallinnolle, jota meidän on syytä 
vaalia, Ruohonen-Lerner painottaa. 

Ruohonen-Lerner jatkaa, että tärkeintä on 

keventää EU:n paisunutta byrokratiaa ja sa-
malla supistaa sen menoja. EU:n varainkäy-
tön valvontaa on kiristettävä. Väärinkäytök-
set, erityisesti julkisissa hankinnoissa, ovat 
lisääntyneet huomattavasti viimeisten vuo-
sien aikana. Näihin ongelmiin Ruohonen-
Lerner on päässyt tutustumaan eduskun-
nan tarkastusvaliokunnassa. 

-Uskon, että EU:ssa ja Suomessa julkisten 
hankintojen systemaattinen seuranta on 
paras lääke hillitsemään ylilyöntejä. Yhteis-
ten pelisääntöjen rikkojille tulee määrätä 
tuntuvat rangaistukset. 

Europarlamenttivaalit järjestetään sun-
nuntaina 25.5.2014. 

-Olen ehdokkaana, sillä haluan puolus-
taa suomalaisten etuja EU:ssa. Samalla ha-
luan vähentää EU:n massiivista byrokrati-
aa ja tolkutonta varainkäyttöä. Toukokuun 
vaalit ovat tärkeät, joten kaikki perussuo-
malaiset: osallistukaa vaalitilaisuuksiin ja 
äänestäkää!
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www.pirkon. info

” Tukipaketeilla ei 
  Kreikan ongelmia ole 
  ratkaistu. Kukaan ei 
  tosissaan voi enää uskoa
  Kreikan selviävän 
  veloistaan. ”

Kansanedustaja, varanotaari

Nimi: Pirkko Ruohonen-Lerner • Syntynyt: 6.2.1957 Hyvinkäällä
Kotipaikka: Porvoo
Ammatti: Toimittaja, varanotaari. Työskennellyt talouden, hallinnon ja 
median tehtävissä vuoteen 2007.
Tehtäviä eduskunnassa: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja 2011-2014, hallintovaliokunta 2007-2009, lakivaliokunta 2007-2011, 
perustuslakivaliokunta (vj) 2011-, tarkastusvaliokunta 2011-, ympäristö-
valiokunta (vj) 2011-, pankkivaltuusto 2011-
Muut luottamustehtävät: Porvoon kaupunginvaltuutettu 1996-
Kotisivut: www.pirkon.info
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Sampo 
Terho
Eurovaalit
voitetaan työllä
 - Nyt on tärkeintä saada oma väki 
liikkeelle. Ilman perussuomalaisia 
ääniä päätösvalta ojennetaan liitto-
valtion kannattajille, painottaa istu-
va europarlamentaarikko 
Sampo Terho.

TOISTAISEKSI ainoa istuva perussuoma-
lainen EU-parlamentaarikko ja filosofian 
maisteri Sampo Terho on yksi uutterimmis-
ta mepeistä. 

 - Olen osallistunut yli 20 000 äänestyk-
seen ja aina kun asiaa on käsitelty, olen 
äänestänyt unionin liittovaltiokehitystä 
vastaan. Olen myös Suomen europarlamen-
taarikoista ainoa talousvaliokunnan varsi-
nainen jäsen, Terho kertoo.

Euroopan unionin liittovaltiokehityk-
sen suunnan kääntäminen on jäsenmaiden 
kansalaisten eli äänestäjien käsissä.

- EU-kriittisten joukko kasvaa vaaleissa 
aivan varmasti. Meidän kannaltamme kaik-
kein tärkeintä on saada omat voimat liik-
keelle. Kukaan ei saa protestoida jättämäl-
lä äänestämättä! Sillä tavalla ojennamme 
päätösvallan liittovaltion kannattajille ja 
heikennämme asemiamme myös eduskun-
tavaaleja ajatellen, Terho muistuttaa.  

Terho uskoo, että nykymuotoinen EU on 

tullut tiensä päähän.
- Nyt täytyy kääntää suunta kohti kevyem-

pää unionia, tai koko EU kaatuu omaan pai-
noonsa. On vakuutettava nykyiset vallan-
pitäjät siitä, että ikuisesti yhdentyvän EU:n 
aika on ohi. Jäsenmaat kykenevät ratkaise-
maan noin 95 % ongelmistaan paremmin 
itse, kuin EU:sta saneltuna.

Uusi kansanäänestys 
EU-jäsenyydestä

 Terho on kuitenkin toiveikas sen suhteen, 
että EU:lla ja eurolla on yhä toivoa, mutta 
vain jos tyyli muuttuu.

 - Suomen ei tarvitse tietoisesti pyrkiä eu-
rosta eroon, mutta on valmistauduttava sii-
henkin mahdollisuuteen, että euroero tulee 
joskus eteen. Perussuomalaisten linja on se, 
että emme ole sitoutuneet euroon vaan ai-
noastaan Suomen etuun, Terho painottaa.

Terhon mielestä Suomessa pitäisi järjes-

tää uusi kansanäänestys EU-jäsenyydestä.
 - Uusi kansanäänestys olisi perustel-

tu, koska nyt on kulunut jo parikymmen-
tä vuotta edellisestä kansanäänestyksestä. 
EU on muuttunut aivan toisenlaiseksi kuin 
mitä se oli 90-luvulla. Lisäksi kokonainen 
uusi sukupolvi nuoria on kasvanut äänes-
tysikään, itsekin edellisessä äänestyksessä 
liian nuori ollut Terho huomauttaa. 

Vaalityötä Terho tekee ympäri maata 
vankkojen tukijoukkojen avulla. 

 - Jokainen ehdokas tarvitsee vankan ja 
aktiivisen tukijoukon. Vaalivoitto ei tule il-
man työtä. Viime kädessä me kaikki työs-
kentelemme samassa tiimissä yhteiseen 
perussuomalaisten pottiin. Jokainen ääni 
listallemme on yksi ääni lisää itsenäisel-
le Suomelle.

Nimi: Sampo Terho
Syntymäaika: 20.9.1977
Kotipaikka: Helsinki
Ammatti: poliitikko, kolumnisti, tutkija
Tehtävät europarlamentissa: europarlamentaarikko, talous- ja raha-
asioiden valiokunta (jäsen), turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta 
(jäsen), ulkoasiainvaliokunta (varajäsen), työllisyys- ja sosiaaliasioiden 
valiokunta (jäsen), suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta (jäsen), 
suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta (varajäsen)  
Kotisivut: sampoterho.net

sampoterho.net

” Perussuomalaisten 
  linja on se, että 
  emme ole sitoutuneet 
  euroon vaan ainoastaan 
  Suomen etuun. ”

Europarlamentaarikko, tutkija
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Maria
Tolppanen
EU tarvitsee tietoa, 
taitoa ja uskallusta
- Suomi maksaa Suomessa työskentelevien 
unionikansalaisten perheille perhe-etuudet. 
Uusi direktiivi takaa myös EU:n ulkopuo-
lelta töihin tulevalle suomalaisen sosiaali-
turvan vain neljän viikon maassa oleskelun 
jälkeen. Tähän meillä ei ole varaa, sanoo 
kansanedustaja Maria Tolppanen.

VAASALAINEN toimittaja ja kansanedus-
taja Maria Tolppanen on tehnyt 33-vuo-
tisen työuran Yleisradion toimittajana ja 
freelance-toimittajana. 

- Brysseliin tarvitaan ehdokkaita, joilta 
löytyy tietoa, taitoa ja uskallusta. Pitkä toi-
mittajanura ja kauteni eduskunnassa ovat 
antaneet minulle eväitä siihen, että pystyn 
poimimaan olennaisen ja tarttumaan sii-
hen. Peruslähtökohtani on välittäminen; pi-
tää mennä ihminen edellä eikä rahan mah-
ti edellä, Tolppanen sanoo.

Työttömyys on 
Euroopan suurin ongelma

Euroopan suurin ongelma Tolppasen mu-
kaan on työttömyys, joka kulkee käsi kä-
dessä talousvaikeuksien kanssa. Jos ve-
roeurojen virtaaminen veroparatiiseihin 
estettäisiin, olisi Euroopalla varaa hoitaa 
työllisyys ja talous kuntoon.

- EU:n hallitsematon sosiaalinen ulottu-
vuus on saatava kuriin. Suomi esimerkiksi 
maksaa Suomessa työskentelevien unioni-
kansalaisten perheille perhe-etuudet, ku-
ten kotihoidontuen, vaikka perhe ei oli-
si koskaan edes käynyt Suomessa. Lisäksi 
uusi direktiivi takaa EU:n ulkopuolelta töi-
hin tulevalle suomalaisen sosiaaliturvan 
vain neljän viikon maassa oleskelun jäl-
keen. Tähän meillä ei ole varaa. Unioni yrit-
tää muuttaa hyvän asumisperusteisen so-
siaaliturvamme työperusteiseksi, joka on 
ehdottomasti huonompi vaihtoehto.

EU:n tulevaisuuden Tolppanen näkee hor-
juvana eikä ole lainkaan vakuuttunut sii-
tä, että koko unionia on olemassa enää vii-
dentoista vuoden päästä. 

- Pelkään pahoin unionin kaatuvan omaan 
mahdottomuuteensa pankkiunioni- ja liit-
tovaltiohaaveidensa kanssa.

Politiikka vie suurimman osan Tolppasen 
vapaa-ajasta, mutta hänellä on aikaa myös 

kieliopinnoille ja uimiselle. Leskeksi jää-
neellä Tolppasella on Vaasassa kolme las-
ta ja neljä lastenlasta, joita hän tapaa vii-
koittain.

Vaalityötä Tolppanen aikoo jatkaa samal-
la kaavalla kuin eduskuntavaaleissakin, kir-
joittamalla ja puhumalla samoista asioista 
ja kiertämällä maata sen, minkä eduskun-
tatyö antaa myöden. 

- Mielellään kiertäisin koko maan, mutta 
ymmärrän ettei koko kakkua voi syödä. On 
myös muistettava, että EU-vaali ei ole hen-
kilövaali, vaan ennen muuta puoluevaali. 
Nämä vaalit ratkaisevat, tuleeko Euroopas-
ta liittovaltio ja jatkuuko suomalaisten ve-
roeurojen jakaminen ympäri Eurooppaa ja 
nykyisin jopa maailmaa.

Nimi: Maria Tolppanen • Syntymäaika: 24.11.1952 • Kotipaikka: Vaasa
Ammatti: Toimittaja
Perhe: Kolme lasta, neljä lastenlasta
Harrastukset: Kielet, uiminen, talvella pujottelu
Luottamustoimet: Suuri valiokunta (vj.), työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, Yleisra-
dio Oy:n hallintoneuvosto, Aasian ja Euroopan parlamentaarisen kokouksen Suo-
men valtuuskunta, Vaasan kaupunginvaltuusto, Pohjanmaan liiton hallitus, Eskoon 
valtuusto, Ahvenanmaan komitea, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto
Blogi: mariatolppanen.blogaaja.fi

mariatolppanen.blogaaja. f i

” Pelkään pahoin unionin
  kaatuvan omaan 
  mahdottomuuteensa
  pankkiunioni- ja liitto-
  valtiohaaveidensa
  kanssa. ”

Kansanedustaja, toimittaja
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Mauno 
Vanhala
Suomea uhkaa 
Kreikan kohtalo
- Miten euro kestää kriisimaiden 
kaatumisen, jää nähtäväksi. Sitä on 
kenenkään hyvin vaikea ennustaa 
tässä vaiheessa. Itse suhtaudun unio-
niin kriittisesti, mutta en rikkovasti, 
sanoo professori Mauno Vanhala.

LÄÄKETIETEEN tohtori, professori Mau-
no Vanhala on tehnyt pitkän työuran suo-
malaisen terveydenhuollon parissa ja on 
huolestuneena seurannut sosiaali- ja ter-
veydenhuollon kehityksen suuntaa viime 
vuosikymmeninä. 

- Kun Suomi liittyi Euroopan unioniin 
vuonna 1995, kuviteltiin että Suomella säi-
lyisi itsenäinen sosiaali- ja terveyspolitiik-
ka. Näin ei näytä olevan. EU:n sisämark-
kinat ja kilpailutussäännöt ovat alkaneet 
lyödä läpi terveydenhuollon puolella esi-
merkiksi keikkalääkäritoimintana. Lisäksi 
iso pääoma rahoittaa esimerkiksi vanhus-
ten hoivapalvelutalojen rakentamista ja re-
surssit karkaavat suomalaisesta terveyden-
huollosta veroparatiiseihin, Vanhala tietää.

Vanhala haluaisi myös edistää kansantau-
tien tutkimusta EU:n tasolla, sillä tukiraho-
ja ei ole osattu Suomessa kunnolla hakea. 
Lääketieteen asiantuntemusta tarvitaan, 
jotta hankkeiden valmistelusta eivät vas-

taisi pelkästään ekonomit ja insinöörit.

Nuorten sukupolvi 
vaarassa syrjäytyä

Vanhala ei hajottaisi Euroopan unionia, 
mutta liittovaltio- ja pankkiunionikehitys 
on pysäytettävä.

- Miten euro kestää kriisimaiden kaatumi-
sen, jää nähtäväksi. Sitä on kenenkään hy-
vin vaikea ennustaa tässä vaiheessa. Itse 
suhtaudun unioniin kriittisesti, mutta en 
rikkovasti. Pyrin pitämään esillä tavallis-
ten kansalaisten peruspalveluja ja vastus-
taa niitä vaarantavia direktiivejä. Haluan 
antaa panokseni suuriin kansanterveydelli-
siin asioihin. Muun muassa koko Euroopan 
tasolla uhkaa korkean työttömyysasteen 
seurauksena kokonainen nuorten sukupol-
vi syrjäytyä, joka tulee aiheuttamaan suu-
ria ongelmia.

- EU:n taholta tuli määräys, että julkista 

sektoria on leikattava. Suomessa se tarkoit-
taa kahden miljardin leikkauksia kuntien 
taloudesta ja jokainen kuntatasolla toimiva 
tietää tämän merkitsevän palvelujen alas-
ajoa. Esimerkiksi Kreikka päästettiin ajautu-
maan aivan surkeaan kuntoon, nyt Suomea 
uhkaa sama kohtalo, kun teollisuus karkaa 
eikä enää tule euroja koneistoon, Vanha-
la luettelee vaaliteemojaan, joista hän pu-
huu ympäri Suomea ”professorikiertueel-
laan” toisen ps-ehdokkaan Erkki Havansin 
kanssa.

Retkipyöräilyä ja metsästystä harrastava 
Vanhala on käynyt raveissa vuodesta 1972 
lähtien ja omistanut hevosia itsekin. Hänen 
perheeseensä kuuluuvat vaimo ja jo maail-
malle lähteneet lapset.

Nimi: Mauno Vanhala
Syntymäaika: 25.6.1949
Kotipaikka: Jyväskylä
Ammatti: Lääketieteen tohtori, professori
Luottamustehtävät: Jyväskylän perusturvalautakunta (pj.)
Kotisivut: www.maunovanhala.net

www.maunovanhala.net

” Resurssit karkaavat 
  suomalaisesta 
  terveydenhuollosta 
  veroparatiiseihin. ”

Yleislääketieteen professori, 
ylilääkäri
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Juha 
Väätäinen
Euro tuhoaa 
Suomen talouden
- Palkkoja ollaan ajamassa alas. 
Etelä-Euroopassa on lukuisia esi-
merkkejä siitä, mihin tämä kehitys 
johtaa. Se on tuhoisa EU:n tie, jota 
vastustan jyrkästi, jyrähtää kansan-
edustaja Juha Väätäinen. 

KANSANEDUSTAJA ja kansallissanka-
ri Juha Väätäinen kokee olevansa ”erittäin 
käyttökelpoinen  mepiksi paitsi suomalais-
ten, myös eurooppalaisten kannalta”. 

- Olen puolueen hyvä työväline: Suomi-
henkinen ja Eurooppa-myönteinen, mut-
ta vakaasti EU-kielteinen. EU täyteen re-
monttiin! En hyväksy unionia muodossa, 
millaiseksi se on kehittynyt. Vastustan eu-
rovaluuttaa, koska se on väline viedä EU 
liittovaltioon, joka on demokratian irviku-
va. Vastustan yhteisvastuita, emme tarvit-
se pankkiunionia, emme yhteistä verotusta 
emmekä yhteistä sosiaalipolitiikkaa, Väätäi-
nen luettelee.

Väätäinen painottaa, että budjettival-
ta kuuluu jokaisen itsenäisen valtion edus-
kunnalle. Liukumaa liittovaltion suuntaan 
on Suomessa jo tapahtunut, kun valtaa on 
siirretty Arkadianmäeltä Brysseliin. Tämä 
kehitys on pysäytettävä.

- Palkkoja ollaan ajamassa alas! Etelä-Eu-

roopassa on lukuisia esimerkkejä siitä, mi-
hin tämä kehitys johtaa. Se on tuhoisa EU:n 
tie, jota jyrkästi vastustan, varmasti oman-
kin puolueeni jyrkimpänä eurokriitikkona. 
Unioni pitää pitkälti purkaa ja euro uusia, 
sillä se ei tällaisenaan toimi.

Suomesta luonnonvaroja 
Eurooppaan

Väätäinen näkee EU:ssa myös myönteistä. 
EU:n alkuperäinen idea talous-,  vapaakaup-
pa- ja tullialueesta EU-maiden kilpailuky-
vyn ylläpitämiseksi on edelleen erinomai-
nen ajatus, johon on palattava takaisin.

- Oma intressini Brysselissä on liiken-
neinframme kehittäminen. Pitkien etäisyyk-
sien Suomessa on malmeja, mineraaleja ja 
puuta, josta hyötyisi koko Eurooppa, mutta 
niiden saatavuuden varmistamiseksi EU:n 
liikennerahoista tarvitaan Suomeen 300 
miljoonaa vuodessa, 1,8 prosentin maksu-

osuutemme suhteessa. Tämä on kerrottava 
eurooppalaisille. Siinä työmaata minulle!

Väätäinen on juoksijalegenda, joka voit-
ti aikoinaan Euroopan mestaruuden sekä      
5 000 että 10 000 metrin matkoilla. Amma-
tiltaan hän on opettaja ja taidemaalari. Lii-
kuntaneuvoksen arvonimen saanut Vää-
täinen lomailee mielellään Espanjassa ja 
harrastaisi muutakin kuin politiikkaa, jos 
miehellä olisi ylimääräistä aikaa.

- Olen työlahjakas, nousen aamulla puo-
li kuusi ja lopetan työt kymmenen aikaan 
illalla. Perheeni on henkireikäni, olen ollut 
Liisani kanssa naimisissa 40 vuotta ja meil-
lä on kaksi lasta ja kaksi lapsenlasta. 

Eurovaalikampanjansa aikana kansan-
edustaja aikoo kiertää 200 kuntaa.
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Nimi: Juha Väätäinen • Syntymäaika: 12.7.1941 • Kotipaikka: Helsinki • Koulutus: Ylioppilas 1961, 
kansakoulunopettaja 1964 – 1968, liikuntakasvatusstipendiaatti 1967 (USA), elinkeinoasiamie-
hen tutkinto 1984, draamatutkinto 1994, saarnalupatutkinto 1994, organisaatiokonsultin tutkinto 
1995, englannin ja saksan vienti- ja tuontikoulutus 1996, taidemaalari 2002 • Ammatti: Opettaja, 
taidemaalari, liikuntaneuvos • Tehtävät eduskunnassa: Valtiovarainvaliokunta (vj) 2011 -, liikenne-
jaosto 2011 -, työ- ja elinkeinojaosto 2011 -, asunto- ja ympäristöjaosto (pj) 2011 -, ympäristövalio-
kunta 2011 -, Itämeren parlamentaarikkokonferenssin Suomen valtuuskunta 2011 -
Muut luottamustehtävät: Tontinvuokralaiset ry (pj) 2010-, Asukasliitto ry:n hallitus 2010-, 
Asumisen Hinta Alas (AHA) ry:n hallitus 2010-, Helsingin yhteinen kirkkovaltuusto 2011-, 
Herttoniemen seurakuntaneuvosto 2011- • Kotisivut: www.juhavaatainen.info

www.juhavaatainen. info

” En hyväksy 
  unionia 
  muodossa, 
  millaiseksi
  se on 
  kehittynyt. ”

Kansanedustaja, liikuntaneuvos
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Suomi liit-
tyi Euroopan 
unioniin vuon-
na 1995. Nyt 
jäsenyydestä 
pitäisi monen 
mielestä ää-
nestää uudes-
taan.

Ehdokkaat vastaavat

Suomessa järjestettiin vuonna 1994 neuvoa-antava kansanäänes-
tys Euroopan unioniin liittymisestä. Enemmistö kannatti liittymistä 
ja Suomen EU-jäsenyys astui voimaan 1995. Kysyimme perussuo-
malaisilta eurovaaliehdokkailta, pitäisikö Euroopan unionin jäse-
nyydestä järjestää uusi kansanäänestys.

Pitäisikö 
EU:sta 
järjestää 
kansan-
äänestys?

PITÄISI. Kun vuonna 1994 asiasta äänestettiin, 
ei äänestetty liittovaltiosta ja tulonsiirtounionis-
ta, eikä etenkään eurosta. Näistä ei silloin puhuttu 
mitään. Uudella äänestyksellä antaisimme myös 
täysin uudelle sukupolvelle mahdollisuuden päät-
tää asiasta.

■  Juho Eerola

VUODEN 1994 kansanäänestystä käytetään avoi-
mena valtakirjana viedä Suomea osaksi sellai-
sia rakenteita, joita kukaan ei osannut ennustaa 
vuonna 1994. Kyllä, EU-jäsenyydestä pitäisi järjes-
tää uusi kansanäänestys.

■  Jussi Halla-aho

SUOMEN liittymissopimuksesta kysyttiin 1994 
kansan mielipidettä aivan erilaiseen unioniin kuin 
mikä EU on nyt. Kansaa huijattiin. Nyt unionia ke-
hitetään petollisesti liittovaltioksi, joka vie itse-
näisyytemme rippeetkin. Totuus on kerrottava 
kansalle ja sen jälkeen tarvitaan rehellinen kan-
sanäänestys.

■  Toimi Kankaanniemi

SUOMALAISET eivät ole kansanäänestyksessä hy-
väksyneet EU:n muodostumista liittovaltioksi. Jä-
senmaissa kautta Euroopan täytyy vaatia uusia 
EU-kansanäänestyksiä. On todellisen keskustelun 
aika – antaa kansan päättää. Suomen itsenäisyys 
ei ole kauppatavaraa sen paremmin uusliberaa-
leille kuin sosialistisille unelmille.

■  Simon Elo

AJANKOHTAISEMPI kuin kansanäänestys Suo-
men EU-jäsenyydestä voisi olla kansanäänestys 
eurosta. Äänestys EU-jäsenyydestä voi käydä ai-
heelliseksi, jos sixpack-hallituspuolueet jatkavat 
Suomen itsenäisyyden kovertamista antamalla 
pois Brysseliin yhä enemmän määräysvaltaa.

■  Erkki Havansi

KUN Suomi liittyi EU:hun periaatteena oli, että 
päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähel-
lä kansalaisia. Tästä periaatteesta on luovuttu ja 
EU:ta ajetaan kohti liittovaltiota. Olisi kohtuullista 
järjestää EU:sta avoin kansanäänestys. On väärin 
viedä Suomi pienin askelin kohti totaalista liitto-
valtiota ja sitten selittää, että prosessia ei voi enää 
peruuttaa.

■  Laura Huhtasaari

E U R O V A A L I T  2 0 1 4
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Ehdokkaat vastaavat

Vastaava päätoimittaja Matias Turkkila
Toimituspäällikkö Kristiina Ovaskainen
Ulkoasu Macart / Jorma Remsu

KANSANÄÄNESTYS on Suomessa vain neuvoa 
antava ja merkittävä haaste olisi aktivoida ihmi-
set äänestämään. Sitova äänestys voisi motivoida 
enemmän. EU-äänestys nykykehityksen edetes-
sä lienee paikallaan, mutta äänestäminen pitäisi 
nähdä paitsi oikeutena niin myös velvollisuutena.

■  Maria Lohela

KANSANÄÄNESTYKSET ovat paikallaan isois-
sa asioissa, jotka jakavat kansan mielipiteen. Oi-
kea tieto auttaa jokaista muodostamaan harkitun 
kannan käsiteltävänä olevasta asiasta.

■  Maria Tolppanen

KYLLÄ. Olisi aihetta pitää neuvoa antava kansan-
äänestys eroamisesta EU:sta Lissabonin sopimuk-
sen 50 artiklan perusteella ja liittymisestä Eftan 
kautta yhteismarkkinaan, kuten Norja ja Sveitsi.

■  Marko Kulpakko

KANSANÄÄNESTYKSEN järjestäminen EU:sta olisi 
perusteltua, koska kokonainen sukupolvi nuoria 
on edellisen kansanäänestyksen jälkeen kasvanut 
äänestysikään. EU on kuluneina vuosikymmeni-
nä myös muuttunut aivan toisenlaiseksi, kuin se 
unioni josta   90-luvulla äänestettiin.

■  Sampo Terho

KOKONAINEN uusi sukupolvi on kasvanut EU-jä-
senyyden aikana, myös omat lapseni. Samaan 
aikaan valtio on ”lahjoittanut” rahaa Etelä-Eu-
roopan maille velkaa ottamalla. Myös velkojen 
maksajilla pitäisi olla mahdollisuus ilmoittaa, mitä 
mieltä ovat EU:sta. Onneksi vastausmahdollisuus 
on jo kevään eurovaaleissa: ”Äänestä ja vaikuta   
EU:n tulevaisuuden suuntaan!”

■  Anne Louhelainen MIKÄLI EU säilyy nykyisellään, äänestystä ei tarvi-
ta. Jos se on liikkumassa pankkiunionin tai liitto-
valtion suuntaan, pitää kansalaisilta kysyä, halu-
avatko he sitä kehitystä.

■  Mauno Vanhala

KYLLÄ pitäisi. Kansanäänestyksiä tulisi järjestää 
aina, kun EU:n perussopimusta muutetaan. Näin 
toimitaan useissa muissa jäsenvaltioissa ja äänes-
tysten järjestäminen pienentäisi osaltaan EU:n 
demokratiavajetta. Myös poliittisten päättäjien 
tietoisuus edessä olevasta kansanäänestyksestä 
parantaisi perussopimusten valmistelua.

■  Ilkka Matinpalo

TIETYSTI pitäisi. Suomi vietiin euroon ilman kan-
sanäänestystä. Päinvastoin kuin Ruotsissa, joka 
menestyy tänään omalla valuutallaan. Suomi aje-
lehtii   EU:n talutusnuorassa ilman todellisia vai-
kutusmahdollisuuksia: EU purkuun, euro uusiksi, 
Suomi vapaaksi! Kansallisten parlamenttien tulee 
saada takaisin niille kuulunutta päätösvaltaa, jon-
ka EU-komissio on ominut itselleen byrokratiansa 
kasvattamiseksi. Valtaa on valunut liikaa vääriin, 
osaamattomiin käsiin!

■  Juha Väätäinen

KYLLÄ. EU ei ole enää samanlainen kuin jäsenyy-
destä äänestettäessä.

■  Kimmo Kivelä

RIIPPUU tietysti siitä, mitä kysytään – erotaanko 
eurosta vai koko EU:sta, tai liittovaltiokehitykses-
tä. Mutta kannatan kansanäänestystä.

■  Pirkko Mattila 

KYLLÄ tätä voisi väläyttää, sillä EU tarvitsisi tulos-
vastuuta. Suomessa pitäisi ottaa käyttöön muu-
tenkin kansanäänestykset Sveitsin tapaan. Tämä 
käytäntö pitäisi poliitikot varpaillaan ja olisi omi-
aan estämään kansalaisten kannalta epäedullis-
ten päätösten suhmuroimisen sekä valtakunnalli-
sesti että EU:n taholta.

■  Sakari Puisto

KYLLÄ pitäisi! Minä esimerkiksi en ole saanut ää-
nestää EU-jäsenyydestä!

■  Jani Kolehmainen

KIEHTOVA ajatus, etenkin kun edellisen äänes-
tyksen alla iso osa mediaa asettui EU-hankkeen 
taakse. Nykyään vastaava ei menisi enää läpi. Pa-
rempi on kuitenkin äänestää EU-parlamenttiin ja 
Suomen eduskuntaan enemmistö sellaisia edus-
tajia, jotka haluavat ja osaavat suitsia EU:n valta-
pyrkimyksiä.

■  Piritta Poikonen

VUODEN 1994 neuvoa antava kansanäänestys 
koski erilaista Euroopan unionia kuin missä tä-
nään elämme. Uusi neuvoa antava kansanäänes-
tys voisi koskea liittovaltiokehityksen etenemistä 
ja yhteisvastuita muiden maiden veloista. 

■  Pirkko Ruohonen-Lerner

Julkaisija Perussuomalaiset – Sannfinländarna rp
Toimitus Perussuomalainen, 
Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
Puh: 020 7430 800
toimitus@perussuomalaiset.fi
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