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Millä 
tämä maa 
enää elää?



Soopaa ja 
lehmänkauppoja

■  PÄÄKIRJOITUS

Kielinero. Muistihirviö. Noilla sanoilla nuorta Matiasta jos-
kus muinoin helliteltiin. Äidinkieli sujui mainiosti, englanti sujui 
vielä mainiommin. Paria muutakin kieltä kokeilin, ihan vain kiel-
ten opettelemisen ilosta. Mutta se ruotsi. Se kertakaikkisen kama-
la pakkoruotsi. 

Vuoden 1992 yo-kirjoituksissa lukiossani kirjoitettiin kehno-
tasoisia ruotsin aineita. Minun oli niistä toiseksi kurjin. En syytä 
arvostelijoita väärästä tuomiosta, sillä niin kertakaikkisen kama-
laa soopaa tekstini oli. Säälin edelleen opettajaani, jonka oli viran 
puolesta yritettävä saada selvää siitä, mitä pumaskassa yritettiin 
kertoa. Sekä yo-sensoria myös, joka lienee omassa nuoruudessaan 
asettanut itselle ylevämpiä uratavoitteita kuin moisessa moskassa 
kahlaamisen. Noh, molemmat saivat sentään urakastaan palkkiok-
si selviä seteleitä.  

MiKä oli mennyt vikaan? Olin opetellut ruotsin kieltä mon-
ta vuotta. Arkijärjen mukaan minun olisi pitänyt saada kielitaito, 
jota olisin voinut hyödyntää sosiaalisissa tilanteissa ja työpaikoil-
la. Opinto-oppaat erikseen lupailivat ruotsin hyödyttävän poh-
joismaisessa yhteistyössä. Korkeakoulussa läpäisin vielä ruotsin 
virkamieskokeen. Yhteiskunnan piti saada minusta kielellises-
ti ketterä kansalainen, jolla on vähintäänkin kielitaitolain mukai-
nen tyydyttävä ruotsin kielen taito ja valmius toimia virkatehtävis-
sä myös toisella kotimaisella. Toisin kävi. 
Sitä ruotsia, jonka minä kouluaikana opin, ei yksinkertaisesti voi 
hyödyntää julkisissa palvelutehtävissä. Kielitaitoni riittää sano-
maan: ”jag vill ha kaffe”, mutta en voisi yleistä turvallisuutta vaa-
rantamatta osallistua ruotsinkielellä operoituun rakennushank-
keeseen. 

ehKä syy oli käytännön harjoituksen puutteessa. Kukaan ei ole 
tosissaan yrittänyt kommunikoida minulle ruotsiksi. Edes Ruotsis-
sa. Toki joskus itse yritin, mutta kun keskustelun toinen osapuoli 
kuuli minun tulkitsevan jaloa äidinkieltään rujolla jag heter  -tank-
kauksella, hän vaihtoi keskustelun kesken virkkeen  englanniksi. 
Näin tapahtui usein. En syytä heitäkään. 
Harva niistä, joille ruotsireppu on pakotettuna selkään isketty, on 
taakastaan riittävästi hyötynyt. Jotkut ovat, tietenkin, mutta fakta 
kuitenkin on se, että Ruotsissa pärjää loistavasti myös englannin 
kielellä. Kuten Norjassa, Tanskassa ja Islannissakin. Taannoisen 
eurobarometrin mukaan englannin kielellä tavoittaa 38 prosenttia 
kaikista EU-kansalaisista. Ranskan tai saksan kielellä tavoittaisi 14 
prosenttia. Maailmanlaajuisesti noilla kolmella kielellä saisi yhte-
yden miljardeihin ihmisiin. Ja me täällä tankkaamme ruotsia, kah-
deksan miljoonan ihmisen kieltä. 

Kun kantaväestö puhuu pakkoruotsista, ovat hyötyjät harvassa.  
Eräs onnenpekoista on keskustan puoluesihteeri Timo Laaninen. 
Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland -niminen kaksikielisyyttä 
tukeva säätiö rahoitti Laanisen kunnallisvaalikampanjaa vuonna 
2012 kahdella tuhannella eurolla. Ja samalla summalla kannustet-
tiin myös kokoomuksen Henna Virkkusta. Menneistä vai tulevis-
ta teoista? 

PerussuoMalaisen verkkolehti uutisoi 28.7. keskustan si-
sältä kantautuneista äänistä, joiden mukaan puolue olisi puuhaa-
massa vaaliliittoa yhdessä RKP:n kanssa. Keskustan ruotsinkieli-
sen piirin puheenjohtaja Peter Albäck: ”Pari kuukautta sitten sain 
ensimmäisen kerran kuulla Laanisen tehneen lehmänkauppoja 
RKP:n kanssa. Aivan selvästi RKP on tässä tarjoamassa keskustal-
le rahaa, jotta saavat paikan Brysselistä.” 

KesKustan puoluehallitus tyrmäsi vaaliliiton, mutta asetel-
ma paljasti tulevista eurovaaleista mielenkiintoisia näkymiä. En-
sinnäkin, RKP on suuressa vaarassa menettää ainoan paikkansa. 
Carl Haglund valittiin 2009 euroedustajaksi pienimmällä vertaus-
luvulla. RKP tarvitsisi liittolaisen, ja luonnollisin valinta olisi ollut 
alituisessa rahapulassa sinnittelevä keskusta. Toiseksi, RKP:n on 
pakko hakeutua keskustan suosioon, koska eurovaaliedustajan pu-
toamisen ohella sen ikiaikainen hallituspaikka on perussuomalais-
ten menestyksen takia vaarassa.

Matias turkkila
päätoimittaja
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Talouden 
huippuasiantuntija:

Nokia ilmoitti tiistaina myy-
neensä matkapuhelinliiketoi-
mintansa Microsoftille 5,44 mil-
jardin euron hinnalla. Alhainen 
hinta on otettu hämmästynee-
nä vastaan, talouslehti Forbesin 
analyytikot kuvasivat sitä ”jär-
kyttävän matalaksi”. Yhtiötä 
pitkään seuranneiden talousasi-
antuntijoiden mukaan polkuhin-
ta oli kuitenkin odotettu. Nokia 
oli jo aiemmin luopunut kaikista 
muista käyttöjärjestelmävaihto-
ehdoista, jäljelle jäi vain Micro-
soft. Kun mahdollisia ostajia on 
vain yksi, ei hinta voi nousta ko-
vin korkeaksi.

Toimitusjohtaja Steven Elop 
siirtyi Microsoftilta Nokiaan 
vuonna 2010.  Hän edesauttoi 
epätyypillisillä toimillaan roimaa 
kurssilaskua. Elop muun muas-
sa rinnasti Nokian palavaan öl-
jynporauslauttaan ja aloitti sen 
jälkeen rankat muutostoimet. 
Tuotanto ja tuotekehitys ajet-
tiin Suomessa alas kaikilta muil-
ta osin paitsi Microsoftin osalta, 
ja suomalainen alihankkijaverk-
ko jäi tyhjän päälle. Tämä on nä-

kynyt rajuimmin Oulun ja Salon 
tyyppisissä kaupungeissa.

Elopin siirtyy yrityskaupan jäl-
keen takaisin Microsoftille. Hä-
nen suoraviivaiset, suoraa hyö-
tyä Microsoftille tuottaneet 
toimensa herättävät aiheelli-
sen kysymyksen: oliko Elop Troi-
jan hevonen, jonka oli koko ajan 
tarkoituskin rampauttaa mat-
kapuhelinjätti Nokian toiminta 
muilta kuin Microsoftille sovel-
tuvin osin?

On myös tarkasteltava Nokian 
entisen pääjohtajan ja hallituk-
sen puheenjohtajan Jorma olli-
lan vastuuta Elopin palkkaami-
sessa. Hänen on täytynyt tietää, 
mitä Elopin rekrytointi merkit-
si. Elop tuskin menettää yöuni-
aan pikkuruisen Suomi-nimisen 
provinssin taloushuolien vuok-
si, mutta Ollila joutuu tulevi-
na vuosinaan pohtimaan, oliko 
sittenkään välttämätöntä ajaa 
Suomessa alas kokonainen teolli-
suusklusteri.

TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
KUVA LEHTIKUVA

Holtittoman 
rahan käytön 
on loputtava

Nokian myynti Microsoftille 
– erään aikakauden loppu

talousasiantuntija heikki Kos-
kenkylä huomauttaa, että Suomen on saa-
tava oma tontti kuntoon ja omaksuttava 
huomattavasti tiukempi linja eurokriisin 
hoitoa kohtaan.

Työllisyyden huono kehitys johtuu mo-
nista syistä. Koskenkylä toteaa, että Suo-
men kilpailukyky on huono, vaikka perin-
teisesti Suomi on patsastellut erilaisten 
vertailujen kärkisijoilla.

suomessa on liian iso 
julkinen sektori 

Koskenkylän mielestä Suomen keskeinen 
ongelma on talouden kantokykyyn nähden 
liian iso julkinen sektori.

– Niin sanottu hyvinvointivaltio on liian 
suuri. Julkisen sektorin menot on mitoi-
tettu euron alkuajan ja Nokian tuoman 
euforian mukaan. Molemmat näistä ovat 
kadonneet lopullisesti. Taustalla vaikuttaa 
lisäksi monia tekijöitä, joista keskeisin on 
verrattain alhainen työllisyysaste. Suomen 
työllisyysaste on noin 68 prosenttia, kun 
se hyvin pärjäävissä maissa Euroopassa on 
noin 75 prosenttia.

työn hinta on suomessa
 liian korkea

– Työn hinta on Suomessa liian korkea. 
Suomi kuuluu lisäksi euroon, jolloin de-
valvoinnilla ei voida alentaa työn hinnan 
ulkoista arvoa kilpailijoidemme tasolle. Li-
säksi on runsaasti reaalisia tekijöitä, kuten 
julkista sektoria paremman työn tuotta-
vuuden omaavan yksityisen sektorin pieni 
osuus, pitkät etäisyydet ja kotimarkkinam-
me pieni koko, Koskenkylä huomauttaa.

– Emme voi muuttaa olosuhteita eikä 
eurosta haluta erota, vaihtoehdoiksi ei jää 
kuin työn hinnan laskeminen. Työn hinta 

Suomessa on kasvanut paljon suhteessa 
esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan. 

hallituksen tekemät 
päätökset eivät pelasta 
suomea kestävyysvajeelta

Hallitus julkaisi Heureka-kokouksen pe-
rään ns. rakenneuudistusohjelman, jonka 
se väittää kurovan kestävyysvajeen kiinni. 
Heti perään saimme keskitetyn tuloratkai-
sun. Entinen valtiosihteeri raimo sailas 
kommentoi tuoreeltaan, että tehdyt pää-
tökset eivät pelasta Suomea kestävyysva-
jeelta, maa on kriisin partaalla ja asioista 
on puhuttu kuusi vuotta, mutta päätöksiä 
tuli vasta nyt.

– On hyvä, että päättäjät ovat heränneet, 
mutta ehdotetut toimet ovat epämääräi-
siä, onnistuminen on epävarmaa ja niiden 
myönteisiä vaikutuksia joudutaan odot-
tamaan pitkään. Leikattavaa olisi paljon, 
mutta halua ei tunnu löytyvän. Työllisyy-
den takia Suomeen tarvitaan matalapalkka-
työtä – pitäisi kopioida sosiaalidemokraatti 
Schröderin opit Saksasta. Sitä ovat perään-
kuuluttaneet asioista perillä olevat tahot 
Soininvaarasta Vartiaiseen ja Viinaseen, 
mutta asiaa ei osata myydä poliittisesti ja 
ay-liike vastustaa sen valtaa vähentäviä toi-
menpiteitä, Koskenkylä sanoo.

unioniin ja euroon otettiin maita,
 jotka eivät olleet valmiita

Euro tunnustetaan asiantuntijapiireissä yleisesti 
virheratkaisuksi, tai ainakin huonosti valmistelluksi. 
Viimeksi professori Vesa Kanniainen kommentoi, 
että euro on epäonnistunut projekti, sen nettohyöty 
on negatiivinen ja euroeroa pitäisi selvitellä. Kosken-
kylä väittää, että eurokriisi on sekä poliitikkojen että 
markkinoiden vika. Molemmat yrittävät vierittää 
vastuuta toiselle osapuolelle.

– Poliitikot halusivat edetä samanaikaisesti laajem-
paa ja syvempää integraatiota kohti. Unioniin ja eu-
roon otettiin maita, jotka eivät olleet siihen valmii-
ta, ja on epäselvää, tulevatko ne koskaan olemaan. 
Integraatiossa edettiin mm. huonosti valmisteltuun 
rahaliittoon, sillä kuviteltiin virheellisesti, että jä-
senmaat uudistuisivat vastaamaan muuttunutta ti-
lannetta, Koskenkylä komppaa.

– Vastaavasti markkinavoimat olivat liian optimis-
tisia. Valtioiden velkakirjojen korkotasot painui-
vat rahaliiton alkuvaiheessa samalle tasolle, jolloin 
markkinakuri lakkasi vaikuttamasta. Perinteisesti 
kestämättömille teille ajautuneet maat saavat vä-
littömän palautteen nousevien korkojen ja heiken-
tyvän valuutan muodossa, mikä pakottaa poliitikot 
korjausliikkeisiin. Nyt niin ei käynyt. Markkinat kat-
soivat poliitikkoja, poliitikot markkinoita ja kaikki 
olivat tyytyväisiä, kunnes musiikki lakkasi.

liittovaltio pelastaisi euron, 
mutta on epärealistinen

Koskenkylä kannatti aikoinaan eurojäsenyyttä, 
koska uskoi, että jäsenmaat pystyisivät uudistumaan, 
noudattamaan sovittuja pelisääntöjä ja mukautu-
maan saksalaiseen talouskuriin. Nykyisten kriisimai-
den poliittiset ja rakenteelliset heikkoudet osoittau-

eurokriisi on jatkunut jo neljä vuotta, eikä loppua 
näy. suomen talous on heikentynyt jatkuvasti ja 
pysynyt pinnalla vain mittavalla velkaelvytyksellä. 
talousasiantuntija heikki Koskenkylä arvioi, että 
suomella on edessä pitkä ja raskas sopeutuminen, 
eikä euroopasta ole odotettavissa vetoapua.

tuivat paljon arvioitua suuremmiksi. Hän vastustaa 
liittovaltiokehitystä ja suosittelee Suomea pysymään 
tiukkana euroalueen yhteisvastuun laajentamista 
vastaan ja lopettamaan rahan lähettämisen. Kosken-
kylän mielestä Ruotsin tie olisi ollut Suomelle paljon 
parempi.

– Euroon sitoutunut poliittinen pääoma on huo-
mattava, ja euron purkaminen olisi valtava urakka, 
joka aiheuttaisi varmasti ison shokin maailmanta-
louteen. Eurosta eroamisen kustannuksia kuitenkin 
liioitellaan. Euron onnistumiseen luottaviakin löytyy 
vielä. Teoriassa liittovaltiokehitys saisi euron toimi-
maan, mutta on poliittisesti epärealistista. Integraa-
tio on tullut tiensä päähän, ja jäljellä on vain yhteis-
vastuu, mikä johtaisi moraalikatoon ja siihen, että 
heikoilla mailla olisi vielä vähemmän syytä uudistua. 
Mahdollisesti lopputulos on Japanin ”menetettyjen 
vuosikymmenien” tapaan hidas taantuminen euro-
alueella, mutta euro voi selvitä pitkään. Euron tule-
vaisuus on Saksan käsissä.

– Eurojäsenyyden hyödyllisyyttä epäilevien määrä 
julkisuudessa on kasvanut, kaapista uskalletaan vih-
doin tulla ulos. Björn Wahlroos ei toistaiseksi ole 
vaatinut eurosta eroamista, vaikka on vaatinut sen 
devalvoimista ja haukkunut kriisinhoitopolitiikan. 
Ilmeisesti Wahlroos uskoo, että no bailout -politiikka 
ja markkinakuri saisivat maat ja pankit sopeutumaan 
euroaikaan tai hän arvelee, että euroalueen purku 
ei poliittisesti ole mahdollista, ja ehdottaa siksi kei-
noja, joilla edettäisiin edes hieman kriisinhoidossa. 
En pidä liberaalista ratkaisua uskottavana, sillä elin-
tärkeät toiminnot kuten pankit on aina pelastettu 
ja tullaan pelastamaan myös jatkossa, Koskenkylä 
muistuttaa.

■ TEKSTI JUHANI HUOPAINEN
    KUVAT LEHTIKUVA

kuka? HEikki koSkENkylä, rahoitusmark-
kinaasiantuntija. Työskennellyt lähes 
40 vuotta Suomen Pankissa, jäi eläk-
keelle rahoitusmarkkinaosaston pääl-
likön paikalta. Toimii nykyisin Linse 
Consultingissa liikkeenjohdon kon-
sulttina. Nousi 1990-luvun alussa val-
takunnalliseen julkisuuteen ennustet-
tuaan, että pankkien henkilökunnan 
ja konttoreiden määrä tulee putoa-
maan Suomessa puoleen. Ennuste osui 
täysin oikeaan.
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■  KOLUMNI

tiMO sOiNi
pERUSSUomaLaiStEN
pUhEENjohtaja

Kentän hyvä työ 
kantaa hedelmää
KäVin lomailun ohessa muutamassa perussuomalaisten kesäta-
pahtumassa; Vesilahti, Sastamala, Häijää, Sauvo, Kokemäki, Säkylä, 
Turun Messut... ja Eduskuntaryhmän kesäkokouskierroksella Jy-
väskylä, Muurame, Jämsänkoski ja Jämsä.

olen ylpeä perussuomalaisen kentän toiminnasta. Meillä homma 
toimii. On ollut suuri ilo mennä tapahtumiin puolueen puheenjoh-
tajana ja nähdä, kuinka ihmisläheinen politiikan teko osataan ja 
uskalletaan tehdä. Puolueen johtohenkilöiden ja kansanedustajien 
perusvelvollisuus on kiertää ja yhdessä kentän kanssa kaikki onnis-
tumme. 

Kentän syvistä riveistä on noustu, lautakuntiin, valtuustoihin ja 
noustaan vielä eduskuntaan. Ihmiset seuraavat, tosin kuin luullaan, 
hyvin tarkasti edustajiensa toimia. Jatkuva vuorovaikutus äänestäji-
en kanssa on tärkeää, jotta tietää, missä mennään ja mitkä ovat polt-
tavat kysymykset kansan keskuudessa.

esiMerKiKsi kotihoidon tuen raaka leikkaus naamioidaan tasa-
arvoasiaksi. Merkittävä havaintoni on, että äitien lisäksi myös kepu-
laiset miehet ovat ottaneet yhteyttä ja kannustaneet. Se on varma 
merkki, että asia kiinnostaa, osuu ja uppoaa.

syKsyn piirikokouskierros on tärkeä. Perusosastojen ja piirien 
johtoon on nyt tunkua. Valitaan viisaasti ja muistetaan kovat työ-
myyrät myös paikkajaossa. Yhdessä olemme vahvoja. Perussuoma-
laiset vaikuttavat myös vaalien välillä.

KenttäVäelle kiitos ja pyyntö. Jatketaan hyvää yhteistyötä. 
Meissä on voimaa.

eurovaalit

PerussuoMalaiset ovat valinneet Pekka M. sinisalon euro-
vaalien vaalipäälliköksi. Pekka tarvitsee haastavassa työssään mei-
dän kaikkien tuen.

tunKu ehdokkaaksi on valtava ja pettymyksiä tulee. Kaikki mah-
tuvat mukaan kampanjaa, mitta kaikki eivät pääse ehdokkaiksi. 
Puoluehallituksen on Pekan ja EU-työryhmän esittelystä tehtävä 
ehdokkaiden nimeäminen, kuten yhdessä olemme sopineet.

PerussuoMalaisilla on hyvät yhteydet Eurooppaan. Me 
emme enää ole yksin, kuten viime eurovaalien alla. Perussuomalai-
set ovat Euroopassa. Viime perjantaina YLE raportoi mielenkiintoi-
sesti saksalaisesta Vaihtoehto Saksalle puolueesta TV:n pääuutisis-
sa.

PerussuoMalaiset on euroopanlaajuinen esimerkki toimi-
vasta maltillisesta EU-kriittisestä puolueesta, joka ei ole ihmisvas-
tainen. Olemme myönteisessä maineessa, esimerkkiämme seura-
taan ja meiltä kysytään neuvoja.

liiKun vaalien alla myös Euroopassa ja avaan ovia tuleville edus-
tajillemme. Kutsumme myös merkittäviä poliitikkoja Suomeen.

PerussuoMalaiset on kansanpuolue. Me emme lähde luok-
kapohjasta vaan suomalaiskansallisista perusarvoista. Työ, yrittä-
minen ja välittäminen toimii sekä kotimaassa että ulkomailla. Oma, 
itsenäinen linja ja luotettavuus ovat hyvä päänalunen ja käyntikort-
ti.

euroehdoKKuus on kova pesti. On kierrettävä väätäismäisesti. 
Yhteispotti ratkaisee, linjan on oltava yhtenäinen.

Nyt kaivataan 
tekoja!

Metsäteollisuus ry vaa-
tii hallitukselta nopeita toimia 
teollisuuden kilpailukyvyn pa-
rantamiseksi. Työntekijöiden 
huoli on yhteinen: kuinka saada 
työpaikat pysymään Suomessa? 
Duunareiden usko hallitukseen 
horjuu.

Tehtaan pääluottamusmiehen 
huoneessa istuu kaksi kaupun-
ginvaltuutettua, jotka pohtivat 
yt-neuvotteluiden merkitystä. 
Pääluottamusmies jouko aito-
nurmi, 49, aloitti tehtaalla vuon-
na 1984. Hän on SDP:n valtuu-
tettu. tomi Vainio, 42, edustaa 
valtuustossa perussuomalaisia. 
Aitonurmi muistelee, että edel-
linenkin lama oli kova: vuon-
na 1991 lopetettiin sellutehdas, 
saha ja puutyötehdas. Yhtyneet 
saneerasi 700 työpaikkaa. Mutta 
siitä noustiin.

Vuonna 1998 näytti oikein 
hyvältä: maa nousi edellises-
tä lamasta, talous kasvoi ja lak-
kautetun sellutehtaan tilalle ra-
kennettiin uusi Metsä Rauman 
sellutehdas, nykyinen Metsä 
Fiber. Silloin käynnistyi myös 
Rauman neloskone, joka on vii-
meinen mitä Suomeen tehtiin. 
Sitten asiat alkoivat muuttua.

- Vuonna 2005 alkoi työsulku 
ja seuraavana vuonna UPM sa-
neerasi. Voikkaan alasajon pro-
sessi alkoi. Siitä alkaen on ollut 

jatkuvia vähennyksiä, Aitonurmi 
muistelee.

- Tulin tehtaalle 26-vuotiaana 
vuonna 1997. Silloin meni hyvin. 
Vaimokin muistelee, kuinka tu-
lin kotiin usein niin, että naures-
kelin ja kerroin työpaikan tapah-
tumista ja kuka mitäkin oli kelle 
sanonut. Silloin tuntui hienolta 
olla täällä töissä! Mutta kun ajat 
kovenivat, tunnelma muuttui, 
Vainio puolestaan kuvailee.

Piinaavan pitkä odotus

Nyt on porukasta osa pihalla, 
valvomossakin on vähemmän 
väkeä. Työ ei vähene, työmäärä 
pikemminkin nousee.

- Fyysisesti tämä ei ole muut-
tunut kovin paljon, mutta hen-
kinen muutos on suuri. Tule-
vaisuudesta ei ole tietoa. Kun 
kaverit kyselevät, miten tehtaal-
la menee, vastataan että ”hyvä 

kun ei juuri nyt ole yt:tä”. Se 
vaikuttaa väkisinkin tunnel-

maan ja siihen, miten töitä teh-
dään. Hyvinä aikoina tehtiin 
mielellään ylimääräistäkin, että 
homma varmasti toimisi. Nyt ei 
niinkään. Tunnelma vaikuttaa 
asioihin tahtomattakin - vaikka 
kuinka olemme tyytyväisiä, että 
työtä on, Vainio myöntää.

Yt on pitkä prosessi. Neuvotte-
lut voivat kestää 2-3 kuukautta. 
Sitten tulee päätös, jonka tark-
kaa vaikutusta kunkin työhön ei 
vielä tiedetä. Kun irtisanomiset 
tulevat, vanhojen työntekijöi-
den työntekovelvollisuus kestää 
vielä kuusi kuukautta. Yhteensä 
näihin tuskiin kuluu yhdeksän 
kuukautta. Se on pitkä aika. 

työntekijöiden 
määrä puolittui

UPM työllistää Raumalla nyt 
puolet vähemmän kuin 15 vuotta 
sitten: 1990-luvun lopussa työn-

tekijöitä oli noin 1 240, 
nyt 630. Se merkitsee 
työmäärän ja työtehtä-
vien määrän lisäänty-
mistä.

- Työtä on kierrätetty. 
Pitää opetella useampia 
erilaisia tehtäviä. Se on 

toisaalta hyväkin, kun se 
tuo vaihtelua. Jos joku kieltäytyy 
kierrätyksestä, käytettävyys kär-

Perusteollisuuden raskaat yt-neuvottelut horjuttavat vakavasti suomalaisen 
yhteiskunnan kivijalkaa. Stora Enso ja Metso neuvottelevat yhteensä tuhan-
sista työpaikoista, joista 1 400 Suomesta. UPM:llä on takanaan raju saneera-
us. Metsä- ja metalliteollisuus ovat luoneet maahamme hyvinvoinnin, jota 
elvytetään nyt velkarahalla. 
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Paperiteollisuuden eloonjäämiskamppailu dossa annamme liikaa tasoi-
tusta kilpailijoille, Aitonurmi 
moittii.

- Suomen pitäisi ruveta huo-
lehtimaan jo omista asioistaan 
ihan itsekkäästi eikä työntää 
rahoja vaan Kreikkaan ja ra-
hastoihin, Vainio vahvistaa.

Aitonurmi kehottaa ottamaan 
mallia kilpailevista EU-maista, 
jotka vetävät kotiin päin ihan 
sallituilla keinoilla: Suomessa 
sellutehdas maksaa sähköve-
roa sähköstä, jonka se tuottaa 
jäteliemillä ja hakkeella.

- Saksassa tällaista biosähköä 
tuettaisiin kuin tuulisähköä, 
Aitonurmi kertoo.

Miesten mielestä hallituksel-
ta on puuttunut kokonaisval-
tainen käsitys teollisuuspoli-
tiikan suunnasta: siitä, mistä 
raha tähän maahan tulee. Vih-
reillä, saastumista estävillä ve-
roilla on haitattu teollisuuden 
toimintaa, eikä vanhan teol-
lisuuden moitteita ole kuul-
tu, vaikka asiasta on pyritty 
pitämään ääntä. 2000-luvul-
la näytti savupiipputeollisuus 
jo vanhanaikaiselta. Mutta nyt 
kaatuvat jo uudetkin kivija-
lat. Pitäisi muistaa, mistä raha 
tulee tähän kansantalouteen, 
teollisuuden työpaikka pitää 
yllä jopa viittä muuta työpaik-
kaa, Aitonurmi pohtii.

- Ajateltiin, että teollisuus so-
peutuu. Mutta se ei sopeudu 
Suomessa, Vainio toteaa.

raskas vuosi 
myös johtajalle

UPM:n Rauman tehtaan joh-
taja Kari Pasanen kertoo vuo-
den olleen raskas myös joh-
tajalle ja ankara pettymys 
raumalaisille. Hän yllättyi it-
sekin johdon päätöksestä lak-
kauttaa kolmoskone, johon 
uskottiin vankasti. Että tule-
vaisuus voitaisiin turvata ole-
malla itse tehokkaita ja teke-
mällä kaikki kilpailukyvyn 
eteen: työvoima on puolittu-
nut viime vuosina, tuottavuus 
noussut, kustannukset alentu-
neet ja henkilökunta on ollut 
mukana muutoksessa. Yhteis-
työ, keskustelu ja henki on yhä 
ollut hyvä.

- Rauman paperikone kol-
mosen lakkauttamisen jälkeen 
oli hätähuuto vientiteollisuu-
den ja sen kilpailukyvyn edel-
lytysten puolesta paikallaan. 
Se konkretisoi, että omista-
jat ja yhtiön ylin johto ei halua 
enää investoida olemassa ole-
viin kotimaisiin konelinjoihin 
ja tehtaisiin, jotta ne pysyisivät 
kilpailukykyisinä maailman 
markkinoilla, koska ulkomais-
ten tehtaiden toimintaedelly-
tykset ovat selvästi paremmat. 
Ilman investointeja teollisuus 
näivettyy, Pasanen muistuttaa.

- Ylikapasiteettitilanteessa 
kyse on eloonjäämiskamppai-
lusta. Lopetuspäätökset koh-
distuvat todennäköisesti maa-
han, jossa teollisuudella on 
huonommat toimintaedelly-
tykset, huonompi kannatta-
vuus ja kilpailijoita huonom-
mat tulevaisuuden näkymät, 
eli Suomeen.

Vientiteollisuutta 
ei arvosteta

Pasanen painottaa, ettei tämä 
ole leikkiä eikä katteetonta 
uhkailua, vaan normaalia lii-
ke-elämän toimintaa. Ja vaik-
ka teollisuuden kilpailukykyä 
on huononnettu erilaisilla ve-
roilla ja maksuilla, niin lisää on 
tulossa, eikä se tunnu kiinnos-
tavan ketään niin paljon, että 
asiat todella muuttuisivat.

- Puhuessani poliitikkojenkin 
kanssa olen huomannut, kuin-
ka kansantalouden ymmärtä-
minen on tosi heikolla tasolla: 
millä tämä maa elää? Ei leik-
kaamalla toistemme hiuksia, 
vaan investoimalla vientiin ja 
nostamalla tuotteidemme ja-
lostusarvoa. Hyödyntämällä 
osaamistamme ja luonnonva-
rojamme, tekemällä tuotteita, 
jotka kiinnostavat ulkomailla, 
joita viedään ja pidetään näin 
vaihtotase kunnossa. Onko 
tämä on niin yksinkertainen 
asia, ettei sitä sen takia ym-
märretä?

Vientiteollisuutta ei arvoste-
ta, päinvastoin sitä mollataan 
ja rasitetaan lisää, Pasanen nä-
kee.

- Puhun nyt tehtaanmiehen 

äänellä. Olemme puhuneet asi-
oista myös pääluottamusmies 
Jouko Aitonurmen kanssa ja 
voin sanoa, että meillä on täy-
sin yhteneväinen huoli näistä 
asioista, Pasanen kertoo.

Kilpailijamailla 
paremmat toiminta-
edellytykset

Pasanen muistuttaa, että 
myös työmarkkina-asioissa pi-
tää tunnustaa nöyrästi tosi-
asioita. Tehtaan työntekijöil-
lä on myös suuri vastuu siitä, 
että tehtaat pidetään sisäises-
ti kilpailukykyisinä: että laa-
tu, osaaminen, kilpailukyky ja 
joustavuus pysyvät kunnossa. 
Näin ei paperi ole auringonlas-
kun ala.

Hän painottaa myös, ettei 
teollisuus pyydä tukia, vaan 
vastaavia toimintaedellytyksiä 
kuin kilpailijamailla on. Kyse 
on suhteellisesta kilpailuky-
vystä: jos ulkomaille tulee sa-
mat rasitukset, ei siinä mitään. 
Mutta ylimääräisiä rasituksia 
ei saisi olla.

- Kuitenkin, jos muualla tue-
taan niin miksei myös Suomes-
sa, esimerkkinä vihreän sähkön 
tuotantotuet, joita maksetaan 
monissa maissa. Suomi tarvit-
see teollisuuspolitiikan, Pasa-
nen vaatii.

Myös luonnolliset rasituk-
set, kuten pitkä välimatka, pi-
täisi huomioida. Rikkidirektii-
vi saattaa lisätä kustannuksia 
20 miljoonaa euroa vuodessa 
yhdellä tehtaalla. Ja muistaa, 
että teollinen työpaikka työllis-
tää 3-5 muuta työntekijää. Kol-
moskoneen lakkautus saattoi 
viedä näin 300-400 työpaikkaa 
Raumalta.

Onko teollisuudella aikaa 
odottaa kahta vuotta? Tarvi-
taanko hajotusvaalit?

- Vaalit ovat aina kansalle 
mahdollisuus vaikuttaa. Halli-
tuksen todelliset teot ratkaise-
vat - mutta meillä ei ole aikaa 
odottaa kahta vuotta, Pasanen 
toteaa.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

sii ja näin hän voi olla heikom-
milla seuraavissa YT-neuvotte-
luissa, eli ei kannata kieltäytyä, 
vaikka työkuorma kasvaakin, 
Vainio toteaa.

- Ilman työntekijöiden uuden-
laista isoa joustoa tällainen ei 
olisi ollut mahdollista. Työteh-
tävien rajaviivoja on poistettu: 
teemme paljon erilaisia töitä ja 
eri tavalla kuin ennen, mikä on-
nistuu koulutuksen avulla, Aito-
nurmi kertoo.

Kolmoskoneelle 
esitettiin uutta työtä

Jatkuvan osallistumisen jäl-
keen koneiden sulkeminen tun-
tuu ikävältä Eikö mikään riitä? 
Aitonurmen mukaan UPM Rau-
man kolmoskoneen sulkeminen 
oli yllätys: se tuotti voittoa koko 
ajan ja toimi hyvin. Mutta isoa 
kuvaa se ei muuta: paperin kulu-
tus laskee Euroopassa koko ajan. 

Vaikka maailmalla kulutus nou-
seekin. Mutta kysyntä ei kohdis-
tu Suomeen: uusi paperi tehdään 
markkinoiden keskellä ja kierrä-
tysmateriaalista. Suomi on syr-
jässä saaressa.

- Esitimme koneen muunta-
mista tarrapohjapaperin tuotan-
toon. Mutta UPM suunnittelee 
jo tarrakoneen tekemistä Kii-
naan. Omistajat eivät tahtoneet 
enää sijoittaa Rauman tehtaa-
seen niin, että pysyisimme kil-
pailukykyisinä, Aitonurmi ker-
too.

- Iso riski on, että jos kulutus 
laskee ja lama jatkuu, paperiko-
neita voi pysähtyä lisääkin. Eu-
rooppalaiset tekevät paperia 
kierrätyskuidusta markkinoi-
den keskellä, kun me teemme 
sitä neitseellisestä, kalliista ma-
teriaalista kaukaisten laivayh-
teyksien takana. Rikkidirektii-
vi voi kaataa tehtaita jo yksinkin. 
Windfall- ja sähköveron muo-

” energiaverotus on laskettava
eu:n sallimalle minimitasolle
hallitusohjelman linjausten
mukaisesti. ”

-Vuosi on 
ollut raskas, 
Kari Pasanen 
myöntää.

Perussuomalainen Tomi Vainio 
ja demari Jouko Aitonurmi ovat 
yhtä mieltä siitä, että hallitukselta 
puuttuu kokonaisvaltainen käsitys 
teollisuuspolitiikan suunnasta.

UPM työllistää Raumalla 
nyt puolet vähemmän kuin 
15 vuotta sitten.
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Demarit pettivät 
omansa
Stora ENSoN Kaukopään teh-
tailla Imatralla eivät tunnelmat 
ole katossa Stora Enso aikoo vä-
hentää tehtaalta 165 työpaik-
kaa. Koko Suomesta yritys vähen-
tää 650, Ruotsista 750 ja koko 
maailmasta yhteensä 2 500 työ-
paikkaa.

- Ei ole tunnelmat katossa. Kun 
maanantaina työnantaja ker-
toi yksityiskohtaisesti, mistä aio-
taan vähentää, niin eilen jo kiersi 
pappi tehtaalla ja työterveys-
huolto oli lohduttamassa ja kuun-
telemassa ihmisten murheita. Tun-
nelma on tosi matala ja ihmiset 
ovat pettyneet, pääluottamus-
mies ilkka Nokelainen suree. 

- Vuonna 2009 vähennettiin 
Imatralta yli 300 työpaikkaa. 
Juuri kun siitä päästiin yli, niin 
taas vähennetään 165. Ei se miel-
tä ylennä, Nokelainen pahoitte-
lee.

hätäohjelma 
välttämätön

Nokelainen pitää hallituksen kii-
reisiä kevennystoimia välttämät-
töminä: Suomessa ei saisi olla 
yhtään suurempia tuotannon te-
kemiseen liittyviä rasituksia vien-
titeollisuuden yrityksille kuin kil-
pailijamaissamme 

- Vientiteollisuuden johtaji-
en huoli mm. energia-, väylämak-
sujen ja rikkidirektiivin vaikutus-
ten osalta on aivan perusteltu. 
Maa tarvitsee nyt heti kansalli-
sen hätäohjelman vientiteollisuu-
den työpaikkojen säilyttämisek-
si ja edelleen kehittämiseksi, joka 
myös laitetaan toteutukseen, 
eikä vaan puhuta. Tätä hätäoh-
jelmaa tukemaan tarvitaan laaja 
työmarkkinaratkaisu, 2-3 vuoden 
mittainen, joka sisältää maltilli-
sen palkkaratkaisun.

silmät auki, hallitus!

Mutta onko hallitus toiminut 
näin, vai onko se pikemminkin 
heikentänyt teollisuuden edelly-
tyksiä?

- Siltä tuntuu, ettei nykyinen-
kään hallitus ymmärrä vientiteol-
lisuuden edellytyksiä. Kyllä halli-
tus voi keventää väylämaksujen, 
energiaveron ja ensi vuoden rik-
kidirektiivin vaikutuksia päätök-
sillään. Mutta hallitushan on vain 
korottanut näitä. Nyt viimein pi-
täisi hallituksen silmien avautua 
havaitsemaan, että jos tähän tah-

tiin tehtaita ja työpaikkoja lah-
dataan, niin kohta on vaikeuksissa 
koko Suomi. 

Onko hän pettynyt teollisuus-
puolue SDP:n ja työnantajapuo-
lue kokoomuksen toimintaan hal-
lituksessa?

- Olen ollut SDP:n jäsen 35 
vuotta ja täytyy sanoa, etten ole 
ikinä ollut niin pettynyt kuin täl-
lä hetkellä! Valitettavasti täytyy 
näin todeta sosiaalidemokraat-
tina. Ja mitä kokoomus touhuaa, 
niin sehän tukee aina suurta pää-
omaa eikä välitä työntekijän mur-
heista. Samaan kastiin ne tällä 
hetkellä kuin meidän sosiaalide-
mokraatitkin kuuluvat, Nokelai-
nen moittii.

entäpä hajotusvaalit?

- Jos hallitus ei pian saa pää-
töksiä aikaan teollisuuden asiois-
ta ja sote- ja kuntauudistuksista, 
niin tähän maahanhan pitäisi ju-
listaa hätätilahallitus, johon ke-
rättäisiin sellaiset asiantuntijat, 
jotka ymmärtävät asioita ja us-
kaltavat ja osaavat tehdä pää-
töksiä! Jotakin pitäisi ruveta ta-
pahtumaan. Hyssyttelemällä ei 
tapahdu enää mitään muuta kuin 
menemme syvemmälle suohon ja 
syöksykierteeseen, Nokelainen 
toteaa.

- En yhtään ihmettele, jos ihmi-
set vilkuilevat uusia vaihtoehtoja, 
jos tilanne on tällainen työväen-
puolue sosiaalidemokraateissa ja 
muissa puolueissa. Jos vaalit pi-
dettäisiin nyt, niin perussuoma-
laiset olisi Suomen suurin puolue, 
se on minun veikkaukseni, Noke-
lainen arvioi.

Teollisuudella ei ole 
aikaa odottaa

iMatran tehtaiden tehtaan-
johtaja Marko Pekkola myön-
tää tunnelmien olevan tehtaalla 
luonnollisesti ikävät, mutta sa-
noo suunniteltujen karsintojen 
olevan välttämättömiä kilpailu-
kyvyn varmistamiseksi. Halli-
tuksen toimista kysyttäessä hän 
viittaa Metsäteollisuus ry:n yh-
teisiin toiveisiin saada nopeita 
ratkaisuja jo budjettiriihessä.

- Hallituksen on päätettävä li-
sätoimista, joilla kompensoidaan 

Metsäteollisuudelle mer-
kittäviä lisäkustannuksia ai-
heuttava rikkidirektiivi, joka 

tulee voimaan Itämeren alueella 
vuonna 2015. Siitä lähtien met-
säteollisuuden kuljetuskustan-

Imatran tehtaiden tehtaanjohtaja Marko 
Pekkolan mukaan hallituksen on päätettävä 
pikaisesti lisätoimista, joilla kompensoidaan 
epäedullisen energiapolitiikan ja rikkidi-
rektiivin kaltaisten säädösten aiheuttamat 
kustannukset.

nukset kasvavat vähintään 200 
miljoonalla eurolla vuosittain, 
Pekkola huomauttaa.

Windfall-vero peruttava

Myös ensi vuodelle suunnitel-
tu windfall-vero sekä maakaa-
su- ja turveverojen korotukset 

yhdessä mahdollisten 
päästökauppamuutos-
ten kanssa lisäävät teol-
lisuuden kustannus-
taakkaa.

- Väylämaksut tulee 
poistaa ja windfall-ve-
ropäätös on peruttava. 

Suomen pitäisi myös ot-
taa käyttöön EU:n päästökaup-
padirektiivin mahdollistama val-
tiontuki.

Windfall-vero aiheuttaisi met-
säteollisuudelle 15 miljoonan eu-

ron lisäkustannukset vuosittain 
ja hidastaisi uusiutuvan energi-
an tavoitteiden saavuttamista.

- Päästötöntä energiantuo-
tantoa rankaiseva windfall-ve-
ro osuisi raskaasti energiainten-
siiviseen teollisuuteen: se pitäisi 
hylätä. Energiaverotus on lasket-
tava EU:n sallimalle minimita-
solle hallitusohjelman linjausten 
mukaisesti. Meillä ei ole aikaa 
odottaa näitä mahdollisia pää-
töksiä, vaan on toimittava, Pek-
kola toteaa.

Metso neuvottelee 
750 työpaikasta

Konepajayhtiö Metso neuvot-
telee 750 työpaikan kohtalosta 2 
800 yhteismäärästä. Liipasimel-
la on siis neljäsosa työpaikois-
ta lähinnä Suomessa. Jyväskylän 

Rautpohjassa on Metson työnte-
kijöitä noin 1 350.

- Eiväthän tunnelmat voi olla 
tällöin kuin aprikoivat, pelok-
kaat, alistuneet. Levollisella mie-
lellä ei voi olla, Metson Jyväsky-
län yksikön pääluottamusmies 
Pentti a. Mäkinen toteaa.

Vähennyksen tarve johtuu Mä-
kisen mukaan paperikoneiden 
kysynnän hiipumisesta nimen-
omaan suurimmassa kokoluo-
kassa, mitä Suomessa tehdään. 
Maailmalla tehdään pienempiä, 
kapeampia ja hitaampia konei-
ta, joita markkinat vetävät nyt. 
Suomi osasi tehdä hienoimpia 
koneita, mutta aika ajoi niiden 
ohi. Nyt suomalaiset ovat mu-
kana taas pienempien koneiden 
kaupassa, jossa kilpailu on entis-
tä kovempaa.

Mäkisen mielestä valtion pitäi-
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si tehdä nyt kaikki temput, millä 
se voisi auttaa vientiteollisuut-
ta nousemaan lamasta ja raken-
nemuutoksesta. Rikkidirektiiviä 
pitäisi kompensoida väylämak-
suja helpottamalla. Hän muis-
tuttaa, että rikkidirektiivikin 
säädettiin EU:ssa jo edellisten 
hallitusten aikana. Mutta Suomi 
olisi voinut vaikuttaa siihen tar-
mokkaammin.

työnantaja ei 
kommentoi

Rakennemuutoksen nopeus voi 
yllättää. Metallin puolella täytyy 
sopeutua muutoksiin raamiso-
pimuksessa sovitulla uudelleen-
kouluttautumisella, mihin työ-
ministeri lauri ihalainen (sd.) 
myöntänee rahoitusta.

- Mihin valtio sitten pystyy-
kään, kun valtion tulot romahta-
vat? Mäkinen huomauttaa.

Hän toivoo myös tulosopimuk-
sen syntymistä.

- Toivon sellaista kokonais-
ratkaisua, jossa ei alistamisel-
le anneta valtaa. Historiassa on 
tahtotila löytynyt, kun on hätä. 
Toivottavasti se tulee ennen isoa 
hätää - aikaa ei ole paljoa.

Mäkisellä on pitkä kokemus yt-
neuvotteluista: nämä voivat olla 
jo 15. vuonna 1995 alkaneen pää-
luottamusmiesuran jälkeen. Kai-
killa ei ole mahdollisuutta toimia 
yhdessä työpaikassa niin kuin 
hän: 61-vuotias mies tuli Metson 
palvelukseen 18.8.1969 kello 9.

Metson työnantajapuoli ei ha-
lunnut linjansa mukaan antaa 
lausuntoa yt-neuvotteluiden ol-
lessa kesken.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
    KUVAT LEHTIKUVA JA 
    MATTI MATIKAINEN

STX:n 
peräaallot 
pyyhkäisevät 
Rauman yli

StX haki viime vuoden lopulla 50 mil-
joonan euron markkinaehtoista käyttö-
pääomalainaa loistoristeilijän rakenta-
mista varten, mutta hallitus eväsi lainan. 
Tämä käsittämätön päätös heijastuu nyt 
suoraan Rauman telakalle, sanoo perus-
suomalaisten työmies Matti Putkonen.

- Mikäli hallitus olisi myöntänyt Suo-
men lakien ja EU-säännösten salliman 
oman pääoman ehtoisen lainan, olisi 
täystyöllisyys Turun telakalla tosiasia. 
Rauma olisi saanut kahden laivan suur-

tilauksen, mutta nyt tilaus meni Turkuun 
ja Raumalle jäi luu käteen, Putkonen to-
teaa.

Lainalla olisi Putkosen mukaan var-
mistettu kahden telakan täystyöllisyys 
moneksi vuodeksi. Telakat olisivat tulo-
uttaneet valtiolle verorahoina huomat-
tavasti lainamäärää suuremman summan 
jo nyt kuin sen, jota hallitus pidättäytyi 
myöntämästä. Ja todennäköisesti myös 
laina olisi maksettu takaisin.

- Tämä on hyvä esimerkki siitä, kuinka 

pitkävaikutteisia ovat hallituksen kum-
malliset, kielteiset päätökset. Risteilijä- 
ja lauttatilauksilla oltaisiin voitu var-
mistaa molempien telakoiden työllisyys. 
Mutta toisin kävi.

- Rauman allas on nyt tyhjä. Toivotta-
vasti vihdoinkin Metallityöväenliitossa 
ja Ammattiliitto Pro:ssa herätään aloit-
tamaan sellaiset toimenpiteet, joilla 
hallituksen tämänkaltaiset “rakenneuu-
distukset” voidaan jatkossa evätä, Put-
konen vetoaa.

Ilkka Nokelainen

Raisio aloitti yt-neuvottelut
EliNtarvikEkoNSErNi Raisio 
aloitti maanantaina yt-neuvottelut 
tehtaan toimintamahdollisuuksien 
uudelleenarvioimiseksi ja toimin-
nan mahdolliseksi lopettamiseksi. 
Yhtiö perustelee neuvotteluita EU-
päätöksellä, joka heikentää mah-

dollisuuksia kannattavaan kasviöl-
jyn puristamiseen Suomessa.

- EU:n päätös kieltää öljykasvi-
en viljelyssä yleisimmän  kasvinsuo-
jeluaineen käytön 1.12.2013 alkaen 
ja päätöksen seurauksena ennakoi-
tu öljykasvien viljelyalan edelleen 

jatkuva merkittävä pieneneminen 
Suomessa johtivat yt-neuvottelu-
jen aloittamiseen Raision kasviöl-
jyteollisuudessa, todetaan Raision 
tiedotteessa. Yt-neuvottelut kos-
kevat viittätoista työntekijää. 

” energiaverotus on laskettava
eu:n sallimalle minimitasolle
hallitusohjelman linjausten
mukaisesti. ”

Sekä työntekijät 
että johtajat toi-
vovat hallitukselta 
vahvempaa panos-
tusta vientiteolli-
suuden pelastami-
seen.

Teollisuuden työ-
paikat alkavat olla 
Suomessa vähissä.
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Tuposta tuli kupla

Miksi Soinin 
malli ei 
kelvannut?
nyt syntynyt tuponeuvottelutulos toi-
si palkansaajien tilipussiin noin prosen-
tin korotuksen, mikä heikentää yritysten 
kilpailukykyä noin kolmella prosentilla palk-
kakustannusten osalta. soinin malli olisi 
tuonut työntekijöiden palkkapussiin hieman 
enemmän eli 1,25 % ja se olisi parantanut 
myös yritysten kilpailukykyä.

Poliittinen eliitti hehkut-
ti viikko sitten, että tupo syn-
tyi kansakunnan edun nimissä. 
”Olen hyvin tyytyväinen siihen, 
että työmarkkinajärjestöt aset-
tivat yhteisen edun oman edun 
edelle”, jutta urpilainen ko-
rosti.  

Oliko kysymys sittenkin vain 
SDP:n edusta? Ovatko ay-johta-
jat jättäneen aivonsa SDP:n puo-
luetoimiston narikkaan? Tällai-
nen johtopäätös voidaan tehdä, 
kun ay-pomot tyrmäsivät kovin 
innokkaasti timo soinin tupo-
mallin. Nyt syntynyt tuponeu-
vottelutulos toisi palkansaajien 
tilipussiin noin prosentin koro-
tuksen, mikä heikentää yritys-
ten kilpailukykyä noin kolmella 
prosentilla palkkakustannusten 
osalta. Soinin malli olisi tuonut 
työntekijöiden palkkapussiin 
hieman enemmän eli 1,25 % ja se 
- mikä tärkeintä - olisi paranta-
nut saman verran yritysten kil-

pailukykyä palkkakustan-
nusten osalta. 

Miksi malli ei kelvan-
nut ay-pomoille? Asian 
tarkempi selvittäminen 
osoitti jälkien johtavan 
Suomen EU-jäsenyyteen. 
Viimeiseen saakka yrite-
tään peitellä sitä bluffia, 
jolla varmistettiin Suomen 
EU-jäsenyyden kriteerit.

emu-puskureita 
käytetään osana 
eu-bluffia 

Suomi ei täyttänyt EU:n lähes-
tymiskriteereitä, kun haimme 
jäsenyyttä. Silloinen Ahon hal-
litus keksi kreikkalaistyylisen 
bluffin. Yksityiset työeläkeva-
rat otatettiin laskennallisesti jul-
kiseksi varannoksi ja näin sekä 
julkisen velan että vajeen suh-
de saatiin laskennallisesti täyt-
tämään EU:n kriteerit. Ilman 

Timo Soinin mallissa 
työnantajat ja hallitus 
sitoutuvat siihen, ettei-
vät he vaadi eläkeiän ko-
rotusta kahden vuoden 
sopimuskautena.

■  KOLUMNI

Jussi
NiiNistÖ
KiRjoittaja oN pUoLUEEN 
1. vaRapUhEENjohtaja ja 
pUoLUStUSvaLioKUNNaN 
pUhEENjohtaja.

Mediassa esiintyy usein näkemys, että perussuomalaiset vas-
tustaa kaikkea kansainvälistä kriisinhallintaa. Tulkinta on yksi-
oikoinen, sillä puolueemme peruslinja on tässäkin suhteessa 
murtumaton.
 
jytKyyn johtaneen eduskuntavaaliohjelmamme mukaan 
sellaiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jossa on kyseessä rau-
haanpakottaminen asein, ei ole syytä tuhlata pienen maan va-
roja. Oman päätöksentekovallan piirissä tapahtuva hallittu rau-
hanturvaaminen on asia erikseen.
 
KannataMMe YK-johtoisia kriisinhallintaoperaatioita. 
Esimerkiksi vuonna 2011 annoimme tukemme UNIFIL-ope-
raatioon palaamiseen. Libanonissa tehtävänä on valvoa vihol-
lisuuksien lopettamista ja varmistaa humanitaarisen avun pe-
rillemeno.
 
KuluVana vuonna emme kuitenkaan kannattaneet operaa-
tiossa johtovaltiovastuun ottamista Irlannilta Suomelle. Syynä 
olivat vastuun mukanaan tuomat kustannukset, joista ei ollut 
riittävää tietoa, kun päätimme palata Libanoniin. Kustannukset 
ovat nykyinen taloustilanne huomioon ottaen kohtuuttomat.
 
eu:n kriisinhallintaoperaatioihin suhtaudumme kriittisesti, 
koska YK on mielestämme oikeutetumpi maailmanlaajuinen 
toimija.
 
VastustiMMe Suomen osallistumista vuosina 2011 ja 2013 
EUNAVFOR Atalanta -operaatioon, jonka tehtävänä on suojata 
elintarvikekuljetuksia Somaliaan ja ehkäistä merirosvoutta So-
malian rannikkovesillä. Emme nähneet perusteltua syytä osal-
listumiselle, koska rosvot eivät kaappaa ruoka-aluksia merellä 
vaan maissa, jossa lasti myydään edelleen sodankäynnin rahoit-
tamiseksi. Operaatiolla ei ole vaikutusta Somalian sisällissotaan.
 
sen sijaan emme vastustaneet EU:n koulutusoperaatioita 
Malissa ja Somaliassa. Operaatiot ovat tarkoituksenmukaisia, 
koska niiden tavoitteena on kouluttaa maiden omia asevoimia, 
jotta ne voivat itsenäisesti vähentää aseellisten ääriryhmien uh-
kaa alueellaan.
 
nato-johtoisiin operaatioihin suhtaudumme erityisen 
kriittisesti. Kantamme on ollut, että Suomen tulee vetäytyä 
hallitusti Afganistanista. Kuluneen vuosikymmenen aikana 
ISAF-operaation luonne on muuttunut oleellisesti. Alkuaan si-
viilipainotteisesta jälleenrakennusoperaatiosta muodostui soti-
lasoperaatio, jota voi luonnehtia kriisinhallintasodaksi.
 
isaF-oPeraatio on päättymässä ensi vuoden lopulla ja uu-
denlainen käynnisteillä. Vastuuta on siirretty Afganistanin omil-
le turvallisuusjoukoille. Perusongelma kuitenkin pysyy: Suomi 
ei ole Afganistanissa puolueettomana osapuolena turvaamassa 
rauhaa, vaan kärjistäen sanottuna osapuolena sodassa tukemas-
sa korruptoitunutta hallitusta maassa, jossa rehottaa valtaisa 
huumebisnes.
 
KuitenKin kun päätös suomalaisten sotilaiden lähettämises-
tä kriisinhallintatehtäviin on demokraattisesti tehty, on päätöstä 
kunnioitettava. Perussuomalaisten linja on tukea omia joukkoja 
aina – riippumatta siitä, mitä mieltä operaatiosta on.
 
suoMi ei saa tinkiä maailmalla työskentelevien miestensä ja 
naistensa turvallisuudesta. Heille on tarjottava paras mahdol-
linen suoja, mitä saatavissa on. Lisäksi tukitoimien on oltava 
asianmukaiset heidän palatessa kotimaahansa.

Kriisinhallintaa 
hallitustiPS

P O L I T I I K K A

työeläkevarantoja Suomi ei olisi 
EU:n mallioppilas. 

Nyt on pelko, että tämä huija-
us paljastuu ja kupla puhkeaa. 
Metallin riku aalto, Pron antti 
rinne ja Pamin ann selin ovat 
julkisestikin varoittaneet emu-
puskureihin puuttumisesta tästä 
samasta syystä. Ay-johtajat tote-
sivat 25.2.2013 yhteisessä kan-
nanotossaan, että emu-puskurit 

ovat osoittautuneet myös Suo-
men julkisen talouden siunauk-
seksi. ”Työeläkerahastojen ansi-
osta Suomen julkisen talouden 
alijäämä on myös viime vuosina 
pysynyt emu-rajan yläpuolella”, 
ay-johtajat korostivat. Emu-pus-
kureita ei aikanaan rakennettu 
julkisen sektorin EU- tai emu-
kriteereitä täyttämään. 

emu-puskurit 
oikeaan käyttöön 

Emu-puskurit perustettiin ai-

kanaan Metallin legendaarisen 
puheenjohtajan Per-erik lund-
hin aloitteesta. Joustamatto-
man valuuttakurssin aikana pus-
kurit ovat ainoa keino parantaa 
maamme kustannuskilpailuky-
kyä. Emu-puskureita voi käyttää 
vain ja ainoastaan joko työeläke- 
ja työttömyysvakuutusmaksu-
jen alentamisen tai niiden koro-
tuspaineiden kompensoimiseen. 
Niitä ei voi käyttää siltarumpu-
jen rakentamiseen eikä julkisen 
talouden vajeen tilkkimiseen. 

Puheenjohtaja Timo Soini esit-
ti 5.8.2013 Ylen puheohjelmassa 
kolme tupon rakennuspilariaan:

1) Emu-puskureita voidaa pur-
kaa aina niiden ylärajaan saak-
ka, jolloin jää vielä sukanvarteen 
tulevien pahojen päivien varal-
le. Työeläkepuskurin ylärajak-
si on sovittu 2,5 miljardia euroa, 
nyt kyseinen varanto on noin 
5,5 miljardia euroa. Jos otettai-
siin 2 miljardia puskurista, niin 
työeläkepuskurin sovittu yläraja 
ylittyisi vielä 0,5 miljardilla eu-
rolla. Väite tulevien eläkkeiden 
syömisestä tai vaarantamises-
ta ei perustu tosiasioihin. Myös 
työttömyysturvapuskurissa on 
pelivaraa tuoda noin 0,5 miljar-
dia neuvottelupöytään. 

Näin puskureita purettaisiin 
yhteensä 2,5 miljardin euron 
verran, jolloin neuvottelupöy-
tään tulisi yhteensä kustannus-

vaikutukseltaan 2,5 prosentin 
potti. Kun se jaettaisiin kahdelle 
vuodelle, se olisi tuonut työnte-
kijöille 1,25 prosentin lisäyksen 
tilipussiin ja parantanut saman 
verran yritysten kustannuskil-
pailukykyä palkkojen osalta.

2) Työnantajat ja hallitus sitou-
tuisivat, etteivät he vaatisi kah-
den vuoden sopimuskautena 
eläkeiän korotusta eli olisi otettu 
aikalisä vakauttavan kaksivuo-
tisen sopimuksen ajaksi. Näin 
työnantajat sekä hallitus olisivat 
voineet osoittaa valmiutensa so-
pia kilpailukykyä ja ostovoimaa 
edistävästä tuposta ja luopua 
omalta osaltaan tiukasta ja peri-
aatteellisesta eläkeiän nostovaa-
teestaan.

3) Mikäli hallitukselta löytyy 
miljoonia täsmäelvytystoimiin, 
on vahdittava, että elvytyseurot 
ohjautuvat suomalaisen työn ja 
yrittämisen edistämiseksi. Sik-
si täsmäelvytyskohteiden kil-
pailuttamissäännöstöihin olisi 
laitettava ehto, että näissä koh-
teissa käytetään vain suomalais-
ta työvoimaa, yrityksiä ja mate-
riaalia. 

Käteen jäävien eurojen 
ostovoima ratkaisee

Suomen talous on niin pahas-
sa syöksykierteessä, että kaikki-
en toimijoiden on tunnustettava 

tosiasiat. Kriisistä selviämisek-
si on otettava riskejä ja joustet-
tava periaatteellisista tiukoista 
kannoista työllisyyden ja ta-
louden rattaiden käynnistämi-
seksi. Työmarkkinaosapuolten 
on istuttava vakavalla ja avoi-
mella mielellä neuvottelupöy-
tään. Tulevien sopimusneuvot-
telujen keskeinen tavoite on 
oltava työntekijöiden ostovoi-
man parantaminen siten, että 
samanaikaisesti yritysten kus-
tannuskilpailukyky kohenee. 
On tunnustettava se tosiasia, 
että valtion talous ei mahdollis-
ta tuoda neuvottelupöytään mi-
tään mittavaa veroalennustar-
jousta. 

Poliittinen 
maariski kasvaa     

Kataisen hallituksen pouk-

koileva talouspolitiikka kaven-
taa dramaattisesti teollisuuden 
luottamusta sekä jatkaa että si-
joittaa uuteen tuotantoon Suo-
messa. Kustannuskilpailuky-
kymme on viiden viime vuoden 
aikana heikentynyt Saksaan 
nähden 11 % ja Ruotsiin nähden 
18 %. Osa poliittisista toimi-
joista on ottanut yksisilmäises-
ti kriittisen tuotannontekijän, 
palkat, silmätikuksi. Heidän 
keskeinen väitteensä on, että 
Suomen palkkataso on kilpaili-
joihin nähden liian korkea, eikä 
perustu tuottavuuden kehityk-
seen. 

Väitteessä sekoitetaan syy 
ja seuraus.  Palkkakustannus-
ten karkaaminen on seuraus 
eikä syy. Kolmen edellisen hal-
lituksen erityisesti ympäris-
tö- ja terveyspolitiikan nimis-
sä toteutetulla systemaattisella 

kotimaisen hintatason nostol-
la - pisteveroja ja välillisiä ve-
roja korottamalla (pankki, va-
rainsiirto, sähkö, auto, bensa, 
alkoholi, sokeri jne.) - sekä ko-
timaista kilpailua heikentävillä 
toimenpiteillä on nostettu ko-
titalouksien kustannuksia yli 
äyräiden. Näiden hallitusten 
aiheuttamien kotitalouksien 
kustannusten kasvun rahoitta-
minen on sitten vaatinut vasti-
neeksi palkan korotusten kas-
vattamisen yli äyräiden. 

Sama tahti jatkuu edelleen 
hallituksen viimeisissäkin pää-
töksissä. On turha ihmetellä, 
miksi teolliset työpaikat katoa-
vat Suomesta.

■ MATTI PUTKONEN, Työmies
    KUVAT LEHTIKUVA JA 
    MATTI MATIKAINEN

” oliko kysymys sittenkin 
vain sdP:n edusta? 
ovatko ay-johtajat
jättäneen aivonsa sdP:n 
puoluetoimiston
narikkaan? ”

Suomen vientiteollisuus 
on vakavissa vaikeuksis-
sa. Yt-neuvottelut ovat 
arkipäivää monissa alan 
yrityksissä.

Täystyrmäys 
tienkäyttö-
maksuille

OP-Pohjola ulkoistamassa 500 it-työntekijääEduSkuNNaN liikenne- ja viestintä-
valiokunta on kutsunut kansanedus-
tajat keskustelemaan tienkäyttömak-
suista. Julkisuuteen tulleen tiedon 
mukaan nyt kaavaillaan 6 sentin kilo-
metrimaksua autoilijoille suurimmas-
sa osassa maata, haja-asutusalueilla 
maksu olisi 3 senttiä kilometriltä. 

- Ehdotettu tienkäyttömaksu sorsii 
niitä, joilla ei ole tosiasiallista mah-

dollisuutta valita oman auton käytön 
ja joukkoliikenteen välillä. Kiinteil-
lä auto- ja ajoneuvoveroilla kerätään 
tietty europotti valtiolle. Nyt ehdo-
tetuilla maksuilla tämän potin mak-
sajaksi joutuvat ne kansalaiset, jotka 
joutuvat julkisen liikenteen puuttu-
essa käyttämään omaa autoa, perus-
suomalaisten kansanedustaja Kaj Turu-
nen toteaa.

- On ironista, että hoitamattomis-
ta teistä, jotka pahimmillaan ovat liki 
ajokelvottomassa kunnossa, joutuisi 
käytöstä vielä maksamaan. Auton käy-
töstä verotetaan raskaasti jo poltto-
aineveron muodossa, uusia veroluon-
teisia maksuja ei tarvita. Sen sijaan 
autoveron voisi laskea eurooppalaisel-
le tasolle ilman tienkäyttömaksujakin 
tuloeroja kaventavalla verotuksella.

FiNaNSSikoNSErNi OP-Pohjola kaavailee ul-
koistavansa noin viisisataa sovellusten parissa 
työskentelevää it-työntekijäänsä, jotka siir-
tyisivät yhteistyökumppanien Accenturen ja 
CGI:n palkkalistoille.Yhteistyösopimukset liit-
tyvät OP-pohjolan tehostamisohjelmaan. Ul-
koistamalla työntekijänsä konserni uskoo 

säästävänsä arviolta 20 miljoonaa euroa vuo-
dessa.

Yli puolet ulkoistetuista työntekijöistä siir-
tyy Accenturelle, jolla tulee jatkossa olemaan 
merkittävä rooli pankkipuolen it-palveluissa. 
CGI taas keskittyisi vakuutuspuoleen. Muu-
tokset aiotaan toteuttaa syksyn aikana.
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Eduskunta-
ryhmän 
kesäkokous 
Jyväskylässä
Puheenjohtaja timo soini painotti eduskuntaryhmän kesä-
kokouksessa, että perussuomalaiset on monen asian puolue.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä jalkautui 
toisena kokouspäivänä 
Jyväskylän ja lähipaikka-
kuntien kaduille. 
Perussuomalainen kysyi 
jyväskyläläsiltä, mitä mieltä 
he ovat perussuomalaisten 
poliikasta.

PerusPoMo-Kirjaa työs-
tävä timo soini on käyttänyt 
paljon aikaa selvittääkseen, mik-
si perussuomalaiset on tullut 
suureksi puolueeksi.

- Ennen suomen poliittinen 
kenttä oli hyvin vakiintunut. 
Kaikki muut pysyivät ennen pai-
kallaan, SMP:n tai perussuoma-
laisten kannatus liikkui. Nyt on 
käynyt toisin. Meidän kannatuk-
semme on vakio, mutta muiden 
kannatus liikkuu. Olemme ryh-
mässä oppineet paljon, mutta 
vielä on opittavaa. Vanhat puolu-
eet ovat huonoja, jopa niin huo-
noja, että kepu pärjää, Soini veis-
teli.

Soini korosti onnistuneen puo-
luekokouksen ja uuden johdon 
kentältä saaman tuen merkitys-
tä.

- Muut eivät meitä horjuta, 
vain me itse voimme tyriä tämän 
puolueen menestyksen.

Kyytiin on tulijoita

Samalla Soini muistutti, että 
johtajien vastuu on suuri, oli sit-
ten kysymys puolueesta, edus-
kuntaryhmästä, piireistä tai puo-
lueosastoista.

- Ei pidä lähteä johtajaksi, jos ei 
kestä sitä. Yhteiset pelisäännöt 
täytyy olla niin, ettei Soini höy-
rähdä sen euronsa kanssa yli äy-
räiden, eikä kukaan muukaan. Ei 
vaihdeta joukkuetta, vaikka pe-
laajia voidaan vaihtaa tai joku on 
hetken vaihtopenkillä.

- On tärkeää, että perussuoma-
lainen ajattelee, että minulla on 
poliittinen kanta ja yhä useam-

malla suomalaisella on poliitti-
nen kanta, ja se on perussuoma-
lainen.

Puheenjohtaja korosti myös 
näkyvyyden tärkeyttä kentän pa-
rissa. Jos kansanedustajaa ei näy 
S-marketin edessä, tulee hänel-
le “menolippu Mikkelin junaan”.

- Me olemme vahvoja persoo-
nia, mutta tärkeintä on, että puo-
lueen kannatus on korkea, koska 
silloin voi itsekin tulla uudelleen 
valituksi, Soini muistutti ja jat-
koi:

- Miksi kaikki eivät kanna-
ta meitä? Meidän viestimme on 
joko ymmärretty tai väärinym-
märretty. Luulen, että sekä että. 
Ihmettelen muuten, miksi poli-
tiikan tutkijat eivät olleet paikan 
päällä Joensuun puoluekokouk-
sessa. Siellä olisi ollut haastatel-
tavia ja tutkittavaa.

Pakkoruotsi kiihdyttää

Puolueessa ratkaisee jäsenet ja 
vaaleissa äänestäjä. Soinin mie-
lestä vanhoilla puolueilla on ol-
lut kaikki mahdolliset resurssit 
käytettävissään, mutta ne eivät 
ole osanneet hyödyntää niitä.

- Ketään ei enää abortti tai ho-
moliitot kiihdytä, mutta pak-
koruotsi kiihdyttää. Me emme 
myöskään saa jumiutua pakko-
ruotsiin. Teki mieli sanoa jotain 
Arhinmäen lipunheilutuksesta, 
mutta istuin neljä tuntia käsien 
päällä ja niin se meni ohi, Soini 
nauratti kuulijoitaan.

Soinin mielestä muilta puolu-
eilta puuttuu strategia.

- Tässä me olemme tällä het-

kellä muita edellä. Kun aloitim-
me, olimme hädin tuskin perhe, 
sitten olimme suku, sitten su-
kuseura, sitten olimme kansan-
liike ja nyt olemme kansanpuo-
lue. Tänään pitää miettiä miten 
huomenna pärjätään. Me mää-
rittelemme omalla linjalla oman 
käytöksemme. Yksittäiset asiat 
eivät selitä perussuomalaisuu-
den kannatusta. Olemme monen 
asian puolue.

täyskäännös kunta- ja 
sote-uudistukselle

Eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Pirkko ruohonen-lerner 
esitti ryhmän kantana selkeän ja 
kannustavan mallin, jolla nykyi-
set, noin 60 ikävuoteen kestävät 
työurat pitenisivät ilman alim-
man eläkeiän mekaanista nostoa 
65 vuoteen.

 - Työurien pidentämiseen voi-
taisiin kannustaa yli 63-vuotiai-
den veroporkkanalla. 

Tämän voisi toteuttaa esimer-
kiksi niin, että 63-vuotias saisi 
vähentää verotettavasta ansiotu-
lostaan 1 000 euroa, 64-vuotias 
1 500 euroa ja 65-vuotias 2 000 
euroa.

Ruohonen-Lerner vaati edus-
kuntaryhmän kesäkokouksessa 
180 asteen käännöstä kunta- ja 
sote-uudistuksen toteuttamises-
sa.

 - Uudistukset ovat menossa ko-
vaa vauhtia kohti kaaosta. Halli-
tuksen kuntaliitoksiin nojaavalla 
mallilla ei säästöä synnytetä. Ko-
kemukset kuntaliitoksista ovat 
pikemminkin osoittaneet, että 

Mitä mieltä 
perus-
suomalaisten 
politiikasta?

- olEN sata-
prosenttisesti 
samaa mieltä 
perussuoma-
laisten politii-
kasta. 

Ennen muu-
ta minua tyy-
dyttää perus-
suomalaisten 
ajama EU-po-
litiikka. Pe-
russuoma-
laisten pitää 

vastaisuudessa panostaa nykyistä-
kin enemmän omaishoidon kuntoon 
saattamiseen. Suurille eläkkeille on 
myös saatava katto ja yritysjohta-
jien optioihin ja muihin on saatava 
kohtuutta.

kustannukset nousevat organi-
saatiouudistusten, virkamiesten 
palkankorotusten ja uusien toi-
mitilahankintojen johdosta. 

- Kunta- ja sote-uudistukset 
on palautettava lähtöruutuun ja 
tehtävä parlamentaarisen val-
mistelun pohjalta, Ruohonen-
Lerner esitti.

terveydenhuolto 
heikkenee

Kansanedustaja Pietari jääs-
keläinen harmitteli hallituksen 
työllisyystoimien tukevan vää-
rän maan kansalaisia.

- Työllistämistoimenpiteet tu-
kevat eniten virolaisia työttömiä. 
Sote-uudistus on katastrofaali-
nen paketti. Ainoa terve asia ny-
kyisessä terveydenhoitosystee-
missä ovat sairaanhoitopiirit ja 

ne aiotaan lakkauttaa. Olen var-
ma, että hallituksen keinoin ter-
veydenhoito heikkenee Suomes-
sa, Jääskeläinen murehti.

Tamperelaisedustaja Pertti 
Virtanen taas näki onnettomak-
si sen, että sairauskorvauksia on 
maksettu valtavan paljon.

- Viimeisen kymmenen vuo-
den aikana sairauskorvaus-
ten euromääräinen kasvu on ol-
lut 10 miljardia euroa. Haluan, 
että perussuomalaiset ottaa kan-
nan vaihtoehtoisen lääketieteen 
puolesta, mutta tavanomaista 
lääketiedettä unohtamatta, Vir-
tanen vaati.

Piikkiä ministeri 
hautalalle

 
Oululainen kansanedustaja 

Ville Vähämäki toi keskuste-

- MiNuSta pe-
russuomalaisilla 
on esimerkiksi 
maahanmuutto-
politiikka aivan 
kohdallaan. To-
sin täytyy sa-
noa, että ylei-
sesti ottaen 
siinä on vie-
lä paljon pa-
rantamista. Yksi 
seikka on myös 
se, että pitää 

kyseenalaistaa tämä nuorisotakuu. Ja 
byrokratiaa pitää purkaa, se olisi in-
himillistä ja kohottaisi moraalia.

- MiNä olen 
tyytyväinen 
kaikkiin niihin 
asioihin, joita 
perussuoma-
laiset ajavat. 

Perussuo-
malaisten on 
myös jatket-
tava nykyisellä 
linjalla eli sil-
lä, että puolue 
on tasapuoli-
sesti kaikkien 

ihmisten asialla. Seuraavien vaalien 
jälkeen on myös mentävä hallituk-
seen. Itse olin pettynyt, kun niin ei 
viimeksi tehty.

- PEruSSuo-
MalaiSilla 
näyttävät ole-
van asiat koh-
dallaan yhä 
enemmän koko 
ajan. Nykyään 
elämä on epä-
varmaa ja odo-
tankin perus-
suomalaisilta, 
että he kiinnit-
täisivät tähän 
huomiota. Kaik-

kien pitäisi nykytilanteessa puhaltaa 
yhteen hiileen.

PS
P O L I T I I K K A

luun uuden näkökulman viennin 
edistämiseksi.

- Meidän on ensinnäkin tuetta-
va vientiä voimakkaasti. Toiseksi 
Suomessa tehdään suuri määrä 
erilaisia laite- ja konekeksintöjä. 
Niiden markkinointi on kuiten-
kin usein työlästä, siksi pitäisi 
edistää sitä, että laitteiden ensi-
käyttäjät olisivat suomalaisyri-
tyksiä, Vähämäki painotti.

 Kouvolalainen jari lind-
ström noitui yritysten holtiton-
ta irtisanomispolitiikkaa.

 - Esimerkiksi osaksi valtio-
omisteisen Strora-Enson tulos 
on tehty pelkästään irtisanomi-
silla, ei suinkaan yrityksen ke-
hittämisellä. Ja näin siksi, ettei 
valtiolla ole omistajaohjauspoli-
tiikka, vaikka hallituksella on sii-
tä vastaava ministeri heidi hau-
tala, joka täytyy panna syksyllä 

koville, Lindström sivalsi. 
- Sitäkään ei voi kerta kaikki-

aan hyväksyä, että Suomessa pi-
detään palkkataso alhaisena tuo-
malla tänne halpatyövoimaa 
ulkomailta.

■ TEKSTI SEPPO HUHTA
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaiset kan-
sanedustajat näkyvät ja 
kuuluvat. Jyväskylässä 
eduskuntaryhmä jalkautui 
kävelykadulle puheenjoh-
taja Timo Soinin johdolla.

Eduskuntaryhmän ke-
säkokouksen viihteestä 
vastasivat kitaraan tart-
tuneet kansanedustajat 
Veltto Virtanen ja Ville 
Vähämäki.

Bertta 
liimatainen

Mauri

veikko Mäkinen 
(Petäjävesi)

Hannele kovanen
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Perussuomalaisten europarlamentaarikko sampo terho 
on huolissaan unionin liittovaltiokehityksestä. - nyt on 
tärkeintä saada oma väki liikkeelle. ilman perussuomalai-
sia ääniä päätösvalta ojennetaan liittovaltion kannattajil-
le, jatkokautta hakeva terho painottaa.

Perussuomalaisten eu-vaalipäällikkö 
Pekka M. sinisalo kertoo, että perussuo-
malaisten tavoitteena on kolme paikkaa 
euroopan parlamentissa. 

toistaiseKsi ainoa istu-
va perussuomalainen EU-par-
lamentaarikko ja filosofian 
maisteri sampo terho on yksi 
uutterimmista mepeistä. 

 - Olen osallistunut yli 15 000 
äänestykseen ja aina kun asi-
aa on käsitelty, olen äänestä-
nyt unionin liittovaltiokehitys-
tä vastaan. Olen myös Suomen 
europarlamentaarikoista ai-
noa talousvaliokunnan varsinai-
nen jäsen. Tuodakseni EU-asioi-
ta lähemmäksi kansalaisia, olen 
julkaisut yli sata blogia, tehnyt 
videoita, julkaisut Perussuoma-
laiset Euroopassa -lehteä ja laa-
tinut erilliset eurokriisiä käsit-
televät nettisivut, Terho listaa 
työmaata.

 Terho toivoo työlleen jatkoa 
ensi keväänä pidettävissä EU-
parlamenttivaaleissa. 

 - Taistelu liittovaltiokehitys-
tä vastaan on ratkaisuvaiheessa. 
Uudessa Euroopan unionin par-
lamentissa meitä perussuoma-
laisia ja muita EU-kriittisiä on 
oltava nykyistä enemmän, ja sen 
eteen on nyt yhdessä ponnistel-
tava.

 - Koska EU vaikuttaa käytän-
nössä nykyään kaikkeen, on tär-
keää, että me perussuomalaiset 
olemme siellä mukana. Europar-
lamentissa näkee mihin suun-
taan unioni kehittyy, Sampo Ter-
ho perustelee jatkoaikeitaan. 

 EU-kriittisyydestään tunnettu 
Terho ei näe unionia pelkästään 
pahuuden linnakkeena. Hyvänä 
asiana hän pitää vuoropuhelua 
Euroopan kansojen kesken.

 - Unioni mahdollistaa yhteis-
ten ratkaisujen hakemisen yh-

teisiin ongelmiin. Huonoja puo-
lia on sitten niin paljon, etteivät 
niiden luettelemiseen yhden Pe-
russuomalainen-lehden sivut 
riitä, Terho naurahtaa.

 - Kaikkein huonointa on fede-
ralistien halu muuttaa Euroopan 
unionin perusajatus itsenäisten 
valtioiden yhteistyöstä keskus-
johtoiseksi liittovaltioksi.

 
union tulevaisuus on 
joko synkkä tai valoisa 

 
Euroopan unionin liittovaltiol-

listaminen tai suunnan kääntä-
minen on jäsenmaiden kansa-
laisten eli äänestäjien käsissä. 
Terhon mielestä asia ratkaistaan 
seuraavissa EU-vaaleissa.

 - Kaikkein tärkeintä liitoval-
tiokehityksen pysäyttämiseksi 
on meidän EU-kriittisten vaali-
voitto. Tällä hetkellä europarla-
mentissa on noin 750 edustajaa, 

joista vain satakunta meitä 
EU-kriittisiä. Eli meidän niin 

perussuomalaisten kuin mui-
denkin EU-kriittisten vaalivoit-
to on äärimmäisen tärkeä asia. 
Muutoin ei voi tehdä paljoakaan 
liittovaltiokehityksen estämi-
seksi, Terho muistuttaa.

 Nykyinen EU voisi myös olla 
toisenlaisena ihanteellinen kan-
sainvälinen järjestö. 

- Minulle ihanneunioni olisi it-
senäisten kansallisvaltioiden yh-
teistoimintaelin, jossa ratkais-
taan vain sellaisia asioita, joita 
yksittäiset valtiot eivät voi rat-
kaista. Tällaisia ovat esimerkik-
si kaupan esteiden poistaminen, 
ympäristöongelmat ja kansain-
välinen opiskelijayhteistyö, Ter-
ho selittää. 

 - Pahimmillaan unioni oli juu-
ri liittovaltiomainen, keskusjoh-
toinen tulonsiirtounioni, jossa 
pienen Suomen osa olisi vain to-
tella ja maksaa. 

ei vielä eroa, mutta 
uusi kansanäänestys 

 Sampo Terhon mielestä nyky-
muotoinen EU on tullut tiensä 
päähän, vaikka kaikki eivät sitä 
halua tunnustaa.

 - Vaikeinta on kääntää suun-
ta kohti kevyempää unionia. On 

vakuutettava nykyi-
set vallanpitäjät siitä, 
että ikuisesti yhdenty-
vän EU:n aika on ohi, 
eikä heitä voi vakuut-
taa muulla kuin meidän 
EU-kriittisten vaali-
voitolla. Jäsenmaat ky-
kenevät ratkaisemaan 

ongelmistaan noin 95 % parem-
min itse kuin EU:sta saneltuna. 
Unioni ei todellakaan ole rat-
kaisu kaikkiin ongelmiin, vaan 
päinvastoin se on itse usein on-
gelma, Terho painottaa. 

 Perussuomalaisten europar-
lamentaarikko on kuitenkin toi-
veikas sen suhteen, että EU:lla ja 
eurolla on yhä toivoa, mutta vain 
jos tyyli muuttuu.

Eurovaalit 
voitetaan työllä

EU-vaaleissa kotiin 
jääminen ei ole 
vaihtoehto

ehdokkuus vaatii aikaa, 
rahaa ja tukijoukkoja 

 
Vakavissaan EU-parlament-

tiin pyrkivän on pakko varautua 
käyttämään vaalikamppailuun 
useita kymmeniä tuhansia eu-
roja. Myös Sampo Terho laittaa 
kampanjaan rahaa laadukkaan 
henkilöauton hinnan verran.

 - Budjetti on ehkä 30 000-
40 000 euroa, Terho myöntää. 

 EU-ehdokkuus on totista hom-
maa, kun vaalipiirinä on koko 
maa, ja se edellyttää myös puo-
luesisarten ja -veljien muodosta-
mia tukiryhmiä.

 - Jokainen ehdokas tarvitsee 
valtakunnallisen tukijoukon ja 
kymmeniä aktiivisia tukijoita. 
Tällaista tiimiä minäkin parhail-
laan rakennan. Nyt onkin hyvä 
tilaisuus kehottaa kaikkia innok-
kaita puolueaktiiveja ilmoittau-
tumaan vaikkapa sähköpostitse 
minun tai muiden halukkaiden 
ehdokkaiden tiimeihin. Vaali-
voitto ei tule ilman työtä. Viime 
kädessä tietysti kaikki työsken-
telemme samassa tiimissä yhtei-
seen perussuomalaisten pottiin. 

 
Perussuomalaiset 
ykköseksi 

 
Sampo Terho uskoo, että pe-

russuomalaiset saavuttavat ke-
vään eurovaaleissa selvän vaali-
voiton.

 - Vähimmäistavoite on kolme 

paikkaa ja se on täysin realisti-
nen, jos vain työskentelemme 
asian eteen. Vuonna 2015 pe-
rästä seuraavia eduskuntavaale-
ja ajatellen olisi ehdottoman tär-
keää, että saamme eurovaaleissa 
eniten ääniä ja nousemme ensi 
kertaa vaaleissa ykkösiksi. Sil-
loin lähtisimme eduskuntavaa-
leihin paalupaikalta, Terho kaa-
vailee.

 - EU-kriittisten joukko kasvaa 
vaaleissa aivan varmasti, mut-
ta tarkkaa määrää on mahdo-
ton ennustaa, kun tulos koostuu 
28 jäsenmaasta. Meidän kan-
naltamme kaikkein tärkeintä 
on saada omat voimat liikkeel-
le. Kukaan ei saa protestoida jät-
tämällä äänestämättä! Sillä lailla 
vain ojennetaan päätösvalta liit-
tovaltion kannattajille ja heiken-
netään asemiamme myös edus-
kuntavaaleja ajatellen. 

Entä miten europarlamentaa-
rikko Sampo Terho asemoi itse-
ään perussuomalaisten poliitti-
selle kartalle?

 - En ole koskaan, missään olo-
suhteissa asemoinut itseäni ai-
nakaan vasemmalle. Mutta ei-
hän tällaisilla asemoinneilla ole 
väliä, vaan järkiperäisellä poli-
tiikalla. Ajan politiikassa järjen 
asiaa asemoinneista riippumat-
ta, kuten mielestäni koko puolu-
eemme, Terho vastaa napakasti.

 
■ TEKSTI SEPPO HUHTA
    KUVAT MATTI MATIKAINEN 

PS
P O L I T I I K K A

Europarlamentaarikko Sampo Terho:

Vaalipäällikkö Pekka M. Sinisalo:

Vaalipäällikkö sanoo, ettei pe-
russuomalaisia voi enää moittia 
äijäpuolueeksi EU-ehdokkaaksi 
hakevien perusteella. - Naisia 
on runsaasti mukana. 

Eu-vaaliPäällikkö ja Uudenmaan 
piirin puheenjohtaja Pekka M. Sini-
salo uskoo, että perussuomalaiset 
nappaavat ainakin kolme paikkaa 
Suomelle tulevista kolmestatoista 
parlamenttipaikasta. 

- Pidämme sitä realistisena. Jos 
neljäs paikka tulee, niin olemme 
ylittäneet itsemme. Se on selvää, 
että saamme vaalivoiton. Voitamme 
siksi, että EU-kriittisyys on nous-
sut Suomessa ja kansalaiset ovat 
yhä EU-tietoisempia. Uskon myös, 
että saamme omamme liikkeelle eli 
kotiin jääminen ei ole vaihtoehto, 
Sinisalo muistuttaa. 

 Perussuomalaisilla ovat henkilö-
resurssit ja talous kunnossa touko-
kuun EU-vaaleihin. 

 - Perussuomalaiset käyttänee 
vaalitaisteluun selkeästi enemmän 
varoja kuin aikaisemmin, koska nyt 
meillä on siihen mahdollisuus. Us-
koisin, että 500 000 eurolla voi-
daan käydä tasavertainen kamp-
pailu muiden puolueiden kanssa, 
Sinisalo uskoo.

 Jo tähän mennessä ehdokkaak-
si on ilmoittautunut sama määrä 
kuin edellisissä EU-vaaleissa vuon-
na 2009 ja vaaleihin on vielä aikaa 
liki vuosi.

 - Tähän mennessä olemme saa-
neet jo lähes 60 ilmoittautunutta, 
Sinisalo myhäilee. 

 

Vaaliteemat 
ovat jo selvillä 

 
Sinisalo sanoo, että puolueen 

vaaliteemat ovat jo selvillä. Myös 
työnjako on sovittu puolueväen 
kesken.

 - Lähdemme siitä, että liitto-
valtiokehitys on torjuttava, tu-
kipakettipolitiikka on lopetetta-
va, EU-byrokratiaa on purettava ja 
Suomessa on järjestettävä EU-jä-
senyydestä uusi kansanäänestys. 
Teemoja on muitakin, mutta niistä 
enemmän myöhemmin, Sinisalo lu-
ettelee. 

- Itse toimin vaalipäällikkönä ja 
teen yhteistyötä puoluetoimiston, 
piirien ja ehdokkaiden sekä heidän 
tukimiestensä kanssa. Ja tietysti 
puolueen eduskuntaryhmän ja puo-
luehallituksen kanssa. 

 

ehdokkuus 
vaatii paljon 

 
Vaalipäällikkö edellyttää ja us-

koo, että ehdokkaaksi valittavat 
ymmärtävät vaalien vaativan paljon 
jalkatyötä.

 - Toivon, että ehdokkaista kukin 
saa aikaiseksi vähintään kaksi ti-
laisuutta viikossa, mutta mitä lä-
hemmäksi vaaleja tullaan, niin sitä 
nopeammaksi vauhti kiihtyy. Mielel-
lään jopa viiteen, kuuteen tilaisuu-
teen viikossa. Lepotaukoja unoh-
tamatta.

 - Arvioisin, että ehdokkaam-
me ovat mukana tuhansissa vaa-
litilaisuuksissa ympäri maata. Tu-
levissa vaaleissa äänestäjillämme 
on nyt oikeasti mahdollisuus tava-
ta ehdokkaitamme kasvotusten. Me 
olemme Suomen paras toripuolue 
ja sellaisena aiomme pysyä, vaali-
päällikkö vakuuttaa. 

 Perussuomalaisten puoluehalli-
tus on valinnut kahdestakymmenes-
tä mahdollisesta ehdokkaasta jo 
kuusi henkilöä, jotka pääsevät mu-
kaan kisaan.

 - Ehdokkaaksi voi toki vielä il-
moittautua. Täyttämättömiä paik-
koja on 14. 

Viimeinen takaraja ehdokkaaksi 
haluaville asettunee tämän vuoden 
loppuun, koska EU-vaalit käydään 
25. toukokuuta, Sinisalo opastaa.

 

Maine ja raha-asiat 
kunnossa

 
Halukkaiden täytyy kuitenkin 

miettiä monia asioita, ennen kuin 
tarjoaa itseään ehdolle. 

 - Tärkeää ovat muun muassa oma 
tunnettavuus ja nuhteettomuus. 
Taustojen pitää olla kunnossa, mikä 
tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei 
ehdokkaaksi pyrkivällä ole kesken-
eräisiä asioita lain kanssa. Lisäsi 
ehdokkaalta odotetaan tunnustet-
tua karismaa, taitoa toimia median 
kanssa sekä EU-asioiden tuntemus-
ta, Sinisalo neuvoo ja jatkaa:

 - Ehdokkuudelle eduksi on hyvä 
kielitaito sekä riittävä oma rahoi-
tus. Ehdokkaalla on oltava tukiryh-

Tähän 
mennessä 
valitut 
ps-ehdokkaat

Jussi Halla-aho Anne Louhelainen Pirkko Mattila Pirkko Ruohonen-
Lerner

Sampo Terho Juha Väätäinen

kuka? Nimi: Sampo Terho
Syntymäaika: 20.9.1977
kotipaikka: Helsinki

ammatti: poliitikko, kolumnisti, tutkija
tehtävät europarlamentissa: europarlamentaarikko, talous- 
ja raha-asioiden valiokunta (jäsen), turvallisuus- ja puolustus-
politiikan alivaliokunta (jäsen), ulkoasiainvaliokunta (varajäsen), 
työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (jäsen), suhteista 
Kanadaan vastaava valtuuskunta (jäsen), suhteista Australiaan ja 
Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta (varajäsen)  
Erikoista: Soittaa rokkibändissä rumpuja
kotisivut: sampoterho.net

 - Suomen ei tarvitse tietoises-
ti pyrkiä eurosta eroon, mutta 
on valmistauduttava siihenkin 
mahdollisuuteen, että euroero 
tulee joskus eteen. Perussuoma-
laisten linja on se, että emme ole 
sitoutuneet euroon vaan ainoas-
taan Suomen etuun. 

 - Suomen ei myöskään tarvitse 
nykytilassa erota EU:sta, mutta 
jos unioni kehittyy liittovaltiok-
si, ei EU-kriittisille juuri muuta 
vaihtoehtoa kuin ajaa eroamista, 
Terho painottaa. 

 Terhon mielestä Suomessa pi-

täisi järjestää uusi kansanäänes-
tys EU-jäsenyydestä.

 - Uusi kansanäänestys olisi pe-
rusteltu, koska nyt on kulunut 
jo parikymmentä vuotta edelli-
sestä kansanäänestyksestä, joka 
toimitettiin vuonna 1994. EU on 
muuttunut aivan toisenlaiseksi 
kuin mitä se oli 90-luvulla. Li-
säksi kokonainen uusi sukupol-
vi nuoria on kasvanut äänes-
tysikään. Itsekään en aikanaan 
saanut vielä äänestää asiasta, 
vuonna 1977 syntynyt meppi to-
teaa.

” - Minulle ihanneunioni olisi 
itsenäisten kansallisvaltioiden 
yhteistoimintaelin, jossa ratkaistaan 
vain sellaisia asioita,  joita yksittäiset 
valtiot eivät voi ratkaista. ”

mä ja puolueen ohjelman lisäksi myös 
omia ideoita, joita haluaa ajaa euro-
parlamentissa.  

 
äänestysprosentti 
nousee 

 
Vaalipäällikkö uskoo, että perus-

suomalaiset on EU-vaaleissa monelle 
suomalaiselle luonteva valinta.  

- Meille ja suurelle osalle äänestä-
jistä on tulevissa vaaleissa helppoa 
se, että perussuomalaiset on ainoa 
EU-kriittinen puolue Suomessa. Li-
säksi meillä on hyvä ja uskottava EU-
vaaliohjelma.

 - Meidän haasteemme on saa-
da oma äänestäjäkunta ymmärtä-
mään, että äänestämättä jättäminen 
ei ole EU-kriittinen kannanotto, vaan 
ääni liittovaltiolle. Viimeksi äänes-
tysprosentti kipusi hädin tuskin nel-
jäänkymmeneen. Veikkaisin, että ensi 
kevään vaaleissa äänestysprosentti 
kohoaa reilusti, Sinisalo toivoo. 

 Perussuomalaisilla on nyt yksi 
paikka EU-parlamentissa, kokoomuk-
sella ja keskustalla kolme, SDP:llä ja 
vihreillä kaksi sekä RKP:lla ja kristil-
lisdemokraateilla yksi.

Ota yhteyttä vaalipäällikköön: 
p. 040 648 2110 tai 
pekka.sinisalo@perussuomalaiset.fi

 
■ TEKSTI SEPPO HUHTA
    KUVA PS TOIMITUS

Perussuomalaisille 
20 ehdokasta

Eurovaalieh-
dokkuus vaatii 
aikaa, rahaa ja 
tukijoukkoja. 
Vaalibudjettiin 
uppoaa euroja 
laadukkaan 
henkilöauton 
verran.

PEruSSuoMalaiSEt valitsee europarlamentti-
vaaleihin kaksikymmentä ehdokasta. Ehdokkaat 
pyritään nimeämään vuoden loppuun mennessä.

Tällä hetkellä valittujen joukossa ovat kansan-
edustajat Jussi Halla-aho, anne louhelainen, 
Pirkko Mattila, Pirkko ruohonen-lerner ja 
Juha väätäinen sekä istuva europarlamentaa-
rikko Sampo terho.

Perussuomalaisten tavoitteena on kolme paik-
kaa Euroopan parlamentissa. Vuonna 2004 pe-
russuomalaiset saivat 0,5 prosenttia kaikista 
EU-vaaleissa annetuista äänistä. Tuolloin paik-
kaa ei tullut, mutta jo seuraavissa vaaleissa 
puolue sai yhden edustajan europarlamenttiin 
saatuaan peräti 9,8 prosenttia äänistä.
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turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen on 
usein vaikeaa. julkisuudessa olleiden tietojen perusteella jopa 
70 prosentilla suomesta turvapaikan saaneilla on henkilöllisyys 
varmistamatta. 

turVaPaiKanhaKijan 
palauttaminen kotimaahansa 
kielteisen päätöksen jälkeen voi 
sekin olla mahdotonta, jos hä-
nellä ei ole henkilöllisyysasiakir-
joja.

- Turvapaikanhakijan henki-
löllisyys pyritään aina selvittä-
mään niin pitkälle kuin mah-
dollista. Miten henkilö saadaan 
palautettua mahdollisen kiel-
teisen päätöksen jälkeen jos pa-
perit eivät ole kunnossa, on täy-
sin maa- ja lähetystökohtainen 
asia. Hakijalla saattaa olla doku-
mentti, joka ei Suomessa henki-
löllisyyden varmistamiseen riitä 
mutta kelpaa hänen kotimaas-
saan, jolloin palautus onnistuu, 
kertoo Oulun tulosalueen johta-
ja ritva jyrkkä Maahanmuut-
tovirastosta.

Minkälainen dokumentti Suo-
messa kelpaa henkilöllisyy-
den asianmukaiseen varmista-
miseen? Lähtökohtaisesti passi 
kelpaa aina, mikäli se on tekni-
sesti aito. Muunkinlainen doku-
mentti saattaa kelvata, mikäli sii-
tä löytyy syntymäaika ja -paikka, 
dokumentin myöntänyt viran-
omaistaho, myöntöaika ja –paik-
ka, hakijan kansalaisuus sekä va-
lokuva.

- Esimerkiksi ajokortti voi olla 

hyvinkin aito teknisesti, mutta 
mikäli siihen ei ole merkitty kan-
salaisuutta, se ei ole riittävä.

rajatapaukset 
ratkaistaan hakijan 
eduksi

Jyrkkä myöntää, että hyvin 
suurella osalla Suomesta kan-
sainvälistä suojelua saaneista 
on henkilöllisyys varmistamat-
ta. Hänellä ei ole asiasta tilasto-
ja käsillä, joten lukumääriin hän 
ei ota kantaa, mutta luku on joka 
tapauksessa suuri.

- Osa asiakkaista tulee mais-
ta, joissa ei ole edes ollut toimi-
vaa viranomaisjärjestelmää vuo-
siin, kuten Somaliasta. Toisissa 
maissa myönnetyistä papereis-
ta saattaa puuttua osa tiedoista, 
joita Suomessa henkilöllisyyden 
asianmukaiseen varmistamiseen 
vaaditaan. Esimerkiksi syntymä-
ajan kohdalle saattaa olla mer-
kitty pelkkä syntymävuosi, mikä 
ei Suomessa pääsääntöisesti rii-
tä.

Mutta entä jos hakijalla ei ole 
minkäänlaisia todisteita henki-
löllisyydestään? Silloin maahan-
muuttovirastossa ollaan täysin 
sen varassa, mitä turvapaikan-

hakija itsestään kertoo. Turva-
paikanhakijan tarinan todenpe-
räisyys pyritään selvittämään 
muun muassa maatiedon avul-
la ja kotipaikka esimerkiksi kie-
litestien avulla. Kotipaikalla on 
suuri merkitys niistä maista tu-
levien hakijoiden osalta, joissa 
koko maassa tai joissakin osis-
sa maata on aseellinen selkkaus, 
koska sillä perusteella hakijal-
le myönnetään toissijaista suo-
jelua.

- Kielitesti on vain suuntaa-an-
tava. Rajatapauksissa ja epäsel-
vissä tapauksissa asia ratkais-
taan turvapaikanhakijan eduksi.

riski on aina olemassa

Vaikka turvapaikanhakijal-
la ei olisi minkäänlaisia henki-
löllisyyspapereita mukanaan, 
on heillä usein muunlaisia do-
kumentteja ja todistuksia sii-
tä, mitä he ovat elämänsä aikana 
tehneet. Myös maahanmuutto-
virastossa on monenlaista asian-
tuntemusta sen selvittämiseksi, 
onko hakijan kertomus yleensä 
mahdollinen. Jos henkilöllisyyt-
tä ei pystytä varmistamaan, pyri-
tään edes alkuperämaa selvittä-
mään mahdollisimman pitkälle.

- Jos henkilöllisyyttä ei pysty-

Turvapaikan 
saaneilla 
usein 
henkilöllisyys 
selvittämättä
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Matkustusasiakirjat hävitetään tarkoituksella
kaNSaNEduStaJa Juho Eerola 
on ollut paljon tekemisissä maa-
hanmuutto- ja pakolaisasioiden 
kanssa työskenneltyään ennen 
kansanedustajan uraansa kaksi-
toista vuotta turvapaikanhakijoi-
den, pakolaisten ja muiden maa-
hanmuuttajien parissa Kotkan 
maahanmuuttopalveluissa. Eerola 
tietää, miksi niin suurella osalla 
Suomeen saapuvista turvapaikan-
hakijoista ei ole matkustusasia-
kirjoja tai passia mukanaan.

- Heille on opetettu, että asia-
kirjat kannattaa hävittää, koska 
silloin turvapaikka myönnetään 
herkemmin. Niitä välillä jopa löy-
detään lentoasemien roskiksista, 
ja itsekin olen tuntenut turvapai-
kanhakijoita, jotka ovat minulle 
kertoneet kuvion menevän näin, 
Eerola paljastaa.

- Välimeren tuolta puolelta saa-

puvat turvapaikanhakijat eivät 
suinkaan ole köyhiä, sillä mat-
kat sieltä Suomeen maksavat tu-
hansia euroja. Hyvin tavanomai-
nen käytäntö on myös, että kun 
turvapaikka on myönnetty, lähet-
tää turvapaikan saanut itselleen 
myönnettyjä passeja kotimaahan-
sa, josta sitten saapuu saman nä-
köisiä henkilöitä Schengen-alu-
eelle suomalaisilla passeilla.

Niin kauan kuin Suomi on mu-
kana kansainvälisissä sopimuk-
sissa, on laittomien pakolaisten 
maahantuloa hyvin vaikea rajoit-
taa. Eerolan mukaan olisi kuiten-
kin tärkeää, että edes voimassa-
olevia sopimuksia noudatettaisiin 
tarkemmin.

- Esimerkiksi Dublinin sopimuk-
sessa mainitaan, että turvapai-
kanhakijoiden hakemukset pitäi-
si käsitellä niissä maissa, jonne 

Meitä pidetään 
lepsuina
kaNSaNEduSta-
Ja reijo Hongisto on 
tehnyt eduskunnalle 
kirjallisen kysymyksen 
turvapaikanhakijoiden 
henkilöllisyyden var-
mistamisesta. Hänen 
mukaansa Suomi on 
lähettänyt ulkomail-
le signaalin lepsusta 
virkamieskoneistosta, 
jos turvapaikan saa 
helpommin ilman min-
käänlaisia dokument-
teja omasta henkilöllisyydestään.

- Kuten ritva Jyrkkä jutussa ker-
too, jos turvapaikanhakija tulee 
Suomeen ilman mitään dokument-
teja, hän voi kertoa viranomaisil-
le mitä tahansa ja epäselvissä ta-
pauksissa asia ratkaistaan hänen 
edukseen. Ei kukaan hävitä tarkoi-
tuksella omaa identiteettiään, jos 
hänellä ei ole mitään salattavaa. 
Minusta ne ovat tärkeimmät pape-
rit mitä ihmisellä on. Kukaan ei tie-
dä, paljonko Suomessa oleskelee 
ihmisiä, joiden alkuperästä ei ole 
tietoa eikä sitäkään, mihin rikok-
siin he ovat kotimaassaan syyllis-
tyneet, Hongisto huomauttaa.

hampaaton yhteiskunta

Lähtökohtaisesti pitäisi olla niin, 
että ilman luotettavaa tietoa tur-
vapaikanhakijan henkilöllisyydes-

tä heitä ei pitäisi Suomeen 
ottaa. Kun siitä leviäisi sig-
naali ulkomailla, vähenisi 
myös yrittäjien määrä ra-
dikaalisti.

- Tilanne on nurinkurinen, 
jos todistelutaakka on sä-
lytetty viranomaiselle eikä 
maahantulijalle. Nyt turva-
paikanhakija voi kertoa vi-
ranomaiselle mitä tahan-
sa, viranomaisen tehtävä 
on yrittää selvittää pitää-
kö tarina ensinkään paik-

kaansa ja epäselvissä tapauksissa 
asia ratkaistaan turvapaikanhaki-
jan eduksi. Tätä asiantilaa turva-
paikanhakijat käyttävät härskisti 
hyväkseen, ja siinä tuhlataan val-
tavasti veronmaksajien rahoja. Asi-
an pitäisi olla toisinpäin, eli tu-
lijan pitäisi pystyä luotettavasti 
todistamaan oma henkilöllisyyten-
sä, muuten turvapaikkaa ei myön-
nettäisi.

Hongisto on samaa mieltä Juho 
Eerolan kanssa siitäkin, että kun 
käännytyspäätös on annettu, pi-
täisi turvapaikanhakija pystyä ot-
tamaan säilöön siihen saakka 
kunnes heidät on saatettu len-
tokoneeseen. On osoitus ham-
paattomasta yhteiskunnasta, että 
maahantulijat voivat käännytys-
päätöksen jälkeen painua maan 
alle ja oleskella lainsuojattomina 
Suomessa tai muissa Pohjoismaissa.

tai Espanjaan, jotka kaikki ovat 
Dublinin sopimuksessa mukana.

suuri osa 
käännytettävistä katoaa

Eerola arvelee, että turvapai-
kanhakijoiden aiheuttamaa ruuh-
kaa voisi hillitä, jos turvapaikan-
hakijoiden rahallinen tukeminen 
hakuprosessin aikana lopetet-
taisiin. Kun ja jos turvapaikka 
myönnetään, pääsisi vasta oles-
keluluvan kanssa normaalin toi-
meentulotuen piiriin.

- En siis ole lopettamassa pa-
kolaisten toimeentulotukea, ku-
ten lehdissä joskus on sanomisia-
ni tulkittu. Mutta kun useimmat 
päätökset turvapaikkahakemuk-
siin sentään ovat kielteisiä, pi-
täisi niin sanottujen turhien ha-
kijoiden tukeminen mielestäni 

lopettaa. Silloin ruuhka Maa-
hanmuuttovirastossa väheni-
si, käsittelyajat nopeutuisivat 
ja laillisetkin pakolaiset saisivat 
oleskelulupansa nopeammin, Ee-
rola huomauttaa.

Suuri osa sellaisista turvapai-
kanhakijoista, jotka saavat kään-
nytyspäätöksen, yksinkertaises-
ti vain katoavat. Myöhemmin he 
saattavat pulpahtaa ilmoille esi-
merkiksi Ruotsissa hakemassa 
turvapaikkaa sieltä. Hyvin monet 
myös jäävät käännytyspäätök-
sen jälkeen laittomina pakolaisina 
Suomeen, asumaan laillisten pa-
kolaisten nurkkiin.

- Tämän estämiseksi tulisi kiel-
teisen päätöksen saanut turva-
paikanhakija pystyä ottamaan 
säilöön siksi aikaa, kunnes polii-
si on saanut pantua käännytyk-
sen toimeen.

Juho Eerola

Reijo Hongisto

he ovat ensimmäiseksi saapuneet. 
Näin ei käytännössä tapahdu, sillä 
Suomi ei palauta turvapaikanhaki-
joita esimerkisi Kreikkaan, Italiaan 

tä varmistamaan, tulee siitä mer-
kintä muukalaispassiinkin. Täl-
lä on omat vaikutuksensa siihen, 
jos asiakas myöhemmässä vai-
heessa elämäänsä hakee Suomen 
kansalaisuutta.

Mutta eikö ole olemassa ris-
ki, että turvapaikkaa hakeneiden 
ja sen saaneiden joukossa on ri-
kollisia, jotka Suomeen päästy-
ään jatkavat aiempaa rikollista 
uraansa?

- Se on aina mahdollista, eikä 
täydellistä järjestelmää ole mis-
sään maassa. Meillä Suomessa 
on kuitenkin hyvin pätevä kes-
kusrikospoliisi ja suojelupoliisi, 
joilla on hyvät resurssit suorit-
taa maahantulijoiden seurantaa. 
Tietyt hakijaprofiilit herättä-
vät Supon mielenkiinnon, ja mi-
käli se katsoo hakijan oleskelun 
Suomessa vaarantavan kansallis-
ta turvallisuutta, antaa se meille 
kannanoton turvapaikan myön-
tämiskysymyksessä, Jyrkkä pai-

nottaa.
Mikäli lähtötiedoista ilmenee, 

että hakija on syyllistynyt pahoi-
hin rikoksiin ihmisyyttä vastaan, 
kuten joukkomurhiin ja kidu-
tuksiin, turvapaikkaa ei Suomes-
ta saa.

Voisiko turvapaikanhakusys-
teemiä Suomessa jotenkin kehit-
tää tai tehostaa?

- Varmaankin voisi, mutta suo-
ralta kädeltä en osaa keksiä mi-
ten. Jos henkilöllä on suojelun 
tarve, pitää se kansainvälisten 
sopimustenkin nojalla hänel-
le myöntää. Suomeen tulee pal-
jon ihmisiä myös salakuljetettu-
na tai ensin Eurooppaan kuten 
Maltalle veneillä esimerkiksi Af-
rikasta. Näilläkään maahantu-
lijoilla ei varmasti ole paperit 
kunnossa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
    KUVAT LEHTIKUVA

Turvapaikanhakijan tarinan todenperäi-
syys pyritään selvittämään muun muassa 
maatiedon avulla ja kotipaikka esimerkik-
si kielitestien avulla. Rajatapauksissa ja 
epäselvissä tapauksissa asia ratkaistaan 
turvapaikanhakijan eduksi.

i

Kuusi prosenttia nuorista naisista kärsii syömishäiriöstäKajaanilainen 
kuntokännykkä 
löi itsensä läpi 
Yhdysvalloissa

tErvEydEN ja hyvinvoinnin laitoksen 
tuoreen tutkimuksen mukaan kuu-
si prosenttia suomalaisista nuorista 
naisista kärsii syömishäiriöstä jossain 
vaiheessa elämäänsä. Miehillä syömis-
häiriöt sitä vastoin ovat harvinaisia.

Syömishäiriöön sairastuneista kol-
masosa kärsi laihuushäiriöstä eli ano-

reksiasta, kolmannes ahmimishäi-
riöstä eli bulimiasta, ja kolmannes 
määrittelemättömästä syömishäiri-
östä, johon saattoi sisältyä piirteitä 
molemmista.

Syömishäiriö on nuorten naisten 
neljänneksi yleisin mielenterveyden 
häiriö masennus-, ahdistuneisuus- ja 

päihdeongelmien jälkeen. Syömishäi-
riöön liittyy usein myös muuta psyyk-
kistä oireilua, yleensä masennusta tai 
ahdistuneisuutta. Syömishäiriöiden 
yleisyyttä Suomessa tutkittiin nyt 
ensimmäistä kertaa. Kyselyyn vastasi 
yli 1 300 20-34-vuotiasta, joista 550 
kutsuttiin haastatteluun.

kaJaaNilaiSEN NewWell-yhtiön liikevaih-
to nousi kertaheitolla miljooniin euroihin, kun 
pohjoisamerikkalainen toimija yllättäen tila-
si 25 000 laitetta. Vaikka Yhdysvaltain mark-
kinoille menoa oli valmisteltu jo kolme vuotta, 
tuli iso tilaus sittenkin yllätyksenä. Nyt edes-
sä on lisätyövoiman hankkiminen ja rahoituk-
sen järjestäminen. Kiinalaiselle alihankkijalle 
ei tuota vaikeuksia vastata kajaanilaisen pien-
yrityksen jättitilaukseen.

Suomen markkinoilla kuntokännykkä on ollut 
muutaman kuukauden. Rannekellon muotoisen 
laitteen sovellusmahdollisuudet vaihtelevat 
kuntoilusta ja urheilusta vanhusten hoitoon. 
Yksistään liikuntasektorilla on 300 miljoonan 
euron markkinat.

-Toimitus nostaa NewWellin  liikevaihdon 
miljooniin euroihin, mutta nyt saatu tilaus on 
vasta alkusoittoa, kertoo yrittäjä Jukka Huo-
vinen. Asiasta kertoi Yle Uutiset.

25 000
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Terveisiä 
ruokapöytään!
Kotimaisessa maataloustuotannossa piilee runsaasti mah-
dollisuuksia, joiden hyödyntämistä pitää pohtia vakavas-
ti.  eritoten viimeaikaiset, lihan alkuperää koskevat uutiset 
ovat saaneet välinpitämättömimmätkin kuluttajat mietti-
mään oman ruokakassinsa sisältöä. 

KotiMainen ruoka on toti-
nen ja tärkeä puheenaihe. Lähi-
ruoka, luomu (geenimuuntele-
maton) ja eettinen ruoka, super 
food, ovat nyt muodikkaita ruo-
an alkuperään liittyviä terme-
jä. Suomalaisessa maassa kasvaa 
varmasti kaikkea tätä, silti esi-
merkiksi aamiaismyslin sekaan 
saattaa päätyä kaukaa Kiinassa 
kasvaneita goji-marjoja, joiden 
alkuperästä, saati sitten puhtau-
desta, ei voi mennä takuuseen. 

- Tietäkää mitä syötte. Kulut-
taja voi vaikuttaa ostoksillaan. 
Välttäkää eineksiä ja muita pit-

källe prosessoituja ruokia. Teh-
kää perheen kanssa yhdessä 
ruokaa. Syökää yhdessä ja naut-
tikaa ruoasta ja perheen yhtei-
sestä ajasta, neuvoo maanviljeli-
jä juha Moisander. 

Mitä kuuluu suomalaiselle ruo-
an tuottajalle? Miten suomalai-
nen ruoka pysyy jatkossakin lau-
tasellamme? Ja kuinka sitä saisi 
enemmän ja helpommin tarjol-
le? Orimattilalaisella Moisande-
rin tilalla eletään nyt vuoden kii-
reisintä aikaa. 

- Päivittäisten eläintenhoito-
toimien lisäksi on korjattava re-

hua pellolta, tehtävä laidunten 
aitoja ja peruspestävä navetto-
ja. On myös viljan puintia, oljen 
korjuuta, paalien kuljetusta, kar-
jan laitumien siirtoja sekä syys-
viljojen kylvöä, Juha Moisander 
kuvailee työn määrää.

lähilihaa menisi 
enemmänkin kaupaksi

Moisandereilla jalostetaan he-
reford-karjaa, kasvatetaan lam-
paita ja tuotetaan viljaa. Pääosa 
tuotoista kertyy lihan myynnistä 
jälleenmyyjälle rotukarjamerkin 
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nistä toisille maatiloille. Moisan-
derilta voi ostaa myös ”lähiruo-
kaa” suoraan kotiin.

- Olemme myyneet tilalta suo-
raan  lammasta ja herefordin li-
haa. Määrä on ollut aika pien-
tä vielä.   En ole juuri uskaltanut 
mainostaa ”lähilihaa”, sillä ky-
syntä on suurempaa, kuin mitä 
voin myydä.

Kuluttajien antama palaute lä-
hilihasta on ollut erittäin positii-
vista. 

 - Suunnitelmia jatkon suhteen 
on, mutta määristä ja aikatauluis-
ta en osaa vielä sanoa tarkasti mi-
tään, maanviljelijä summaa.

Moisanderin mukaan suurin hi-
daste tilamyynnille on Suomen 
elintarvikevalvonta, joka koh-
telee  pieniä ruoantuottajia aika 
mielivaltaisesti.

- Uudet termopakkaukset voi-
sivat kyllä helpottaa hieman toi-
mitusmyyntiä kuluttajille, osin 
kuljetuskustannukset saattavat 
nousta melko korkeiksi, hän poh-
tii.

hyötyä osittaisesta 
luomuviljelystä

Vaikka Moisander ei viljele luo-
mua, hän hyödyntää tuotannossa 
paljon luomun hyviä osia.

- Nurmissa viljelemme  apilaa ja 
sinimailasta, joiden juurinystyrät 
tekevät itse typpeä, jotta meidän 
ei tarvitse käyttää  ostolannoit-
teita. Yritämme myös välttää tor-
junta-aineiden käyttöä.

Maanviljelijä Moisander pitää 
luomutuotantoa erittäin hyvänä 
asiana, vaikkei sitä itse puhtaas-
ti viljelekään. 

- Suurin este luomutuotantoon 
siirtymisessä omalla kohdallani  
on, että alkionsiirtoa ei saa tehdä 
luomulehmille, Moisander sel-
ventää.

tuntematon alkuperä 
on nykyajan vitsaus

Perussuomalaisten kansan-
edustaja ja maa- ja metsätalous-
valiokunnan varapuheenjohtaja 
lauri heikkilä sanoo, että Suo-

Lisää 
suomalaista 
ruokaa
Kansanedustaja 
Lauri Heikkilä, miten 
lähiruokaa saataisiin 
enemmän kuluttajille? 

- Suomessa on kaksi merkittä-
vää kauppaketjua: Osuuskaup-
pa ja Kesko. Jos näiden johta-
jat saadaan lainsäädännöllä tai 
kuluttajien painostuksella otta-
maan enemmän kotimaisia tuot-
teita kauppoihin ja antamaan 
niille hyviä paikkoja myymälän 
”hyllyissä”, niin kotimaisen lä-
hiruuan kysyntä saadaan nou-
suun ja viljelijät tulevat parem-
min toimeen. Nykyisin kauppiaat 
ajavat mieluummin kotimaiset 
tuottajat ahdinkoon runsasta 
halpatuontia harrastamalla. Tie-
tysti omat voittonsa maksimoi-
den ja viis veisaten kansantalou-
temme kestävyydestä.

Minkälaisia toimia 
tämä vaatisi?

- Yksi toimintamalli olisi  pe-
rustaa viljelijöiden omistama 
kauppaketju kotimaisten elin-
tarvikkeiden myyntiä varten ja 
jättää nykyiset kauppaketjut 
tuontielintarvikkeiden myynnin 
varaan.

Kun Suomi lomai-
lee, eletään maati-
loilla työntäyteistä 
sadonkorjuun 
aikaa. Vuodenajat 
määräävät ja ryt-
mittävät karjatilal-
lisen arkea.

mi on ollut voimakkaasti mu-
kana - eritoten parin viime 
vuoden aikana - ajamassa ruo-
an jäljitettävyyden parantamis-
ta.

- Huomiota on kiinnitetty 
myös siihen, että kolmansis-
ta maista ei pitäisi tuoda elin-
tarvikkeita ja ruoka-ainei-
ta, joiden kasvatuksessa ei ole 
noudatettu EU: n viljelijöiltä 
vaadittuja puhtausvaatimuk-
sia. Tuonti vääristää maata-
loustuotteiden markkinoita ja 
epäpuhtaudet ja torjunta-aine-
jäämät vaarantavat kuluttajien 
terveyden, Heikkilä tarkentaa.

Moisanderkin löytää EU:sta 
hyvää ainakin ruoan jäljitettä-
vyyden saralla.

- Viimetalvinen hevoslihako-
hu osoitti sen, että jäljitettä-
vyyttä tarvitaan. Jäljitettävyys 
on yksi hyvä asia, joka on vaan 
kansallisella tasolla tehty huo-
nosti. Se, että kaikki naudat ja 
lampaat ovat tunnistettavissa 
ja niiden kulku on tiedossa, on 
mielestäni suuri etu. Tämän-
kaltaista jäljitettävyyttä ei ole 
missään muissa maanosissa, 
Moisander kertaa.

hyvä eläintenhoito 
kuuluu vastuulliseen 
tuotantoon

Ruoan alkuperään nivou-
tuu osana myös huoli eläinten 
kohtelusta ja elinoloista. Myös 
suomalaisten tuotantoeläinten 
hoito ja teuraskuljetukset ovat 
saaneet julkisuutta. Moisander 
sanoo painokkaasti, että eläin-
ten hyvinvointi on erittäin tär-
keä asia, jonka eteen hän on 
tehnyt ja tekee jatkossakin pal-
jon töitä.  

- Hyvinvoiva karja tuottaa 
parhaiten. Meillä kaikki eläi-
met pääsevät laiduntamaan tai 
jaloittelutarhaan. Eläinsuojissa 
karjalle on varattu tilaa yli kak-
si kertaa enemmän kuin suo-
situkset määräävät. Viimeiset 
viisi vuotta olemme investoi-
neet aika paljon uusiin tuotan-
torakennuksiin ja jaloittelutar-
hoihin.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

Luottamus talouteen vahvistuu 
työttömyysasteesta huolimatta Rakennus-

liitto 
asetti kaksi 
yritystä 
saartoon

työttöMyySaStE euroalueel-
la on edelleen 12,1 prosentis-
sa. Työttömiä alueella on noin 19 
miljoonaa. EU-komission mukaan 
luottamus talouteen on kuiten-
kin vahvistunut jo neljättä kuu-
kautta putkeen erityisesti Sak-
sassa ja Hollannissa, mutta myös 
Italiassa, Ranskassa ja Espanjas-

sa. Luottamus on nyt parhaalla 
tasolla kahteen vuoteen.

Euroopan tilastotietoja kerto-
van Eurostatin mukaan inflaatio 
on hidastunut heinäkuun 1,6 pro-
sentista elokuussa 1,3 prosent-
tiin. Työttömyysaste sitä vas-
toin on pysynyt ennallaan, vaikka 
työttömien määrä vähenikin noin 

15 000:lla kesäkuusta. Viime 
vuoden heinäkuuhun verrattu-
na työttömien määrä on kuiten-
kin kasvanut euroalueella noin 
miljoonalla. Euromaista työttö-
myysasteet ovat korkeimpia Krei-
kassa ja Espanjassa, matalimpia 
Itävallassa ja Saksassa. Asiasta 
kertoi Yle Uutiset.

rakENNuSliitto joutui 
puuttumaan Evijärvelle raken-
nettavan kettutarhan työn-
tekijöiden kohteluun, kertoo 
Yle Uutiset. Toimitsija raimo 
Pohjolan mukaan työmaalla 
ei noudateta alan työehtoso-
pimusta ja virolaisille työn-
tekijöille on maksettu aivan 
liian pientä palkkaa. Samal-

le työmaalle asetettiin saar-
to toisellekin aliurakoitsijal-
le, mutta sen vietnamilaiset 
työntekijät ovat kuitenkin 
jo ehtineet poistua työmaal-
ta. Työntekijöiltä puuttuivat 
myös nykyään rakennustyö-
mailla vaaditut veronumerot.

Kettutarhaa rakennutta-
va Pullei Oy on Rakennusliiton 

kanssa eri linjoilla. Toimitus-
johtaja Jaakko kultalahden 
mukaan palkkatason määrää 
työnantaja eikä liitto. Raken-
nusliiton näkemyksen mukaan 
kaikki työntekijät ovat alan 
pitkäaikaisia ammattilaisia 
joille on maksettava sen ta-
soista palkkaa. Kultalahti on 
asiasta eri mieltä.

Vuonna 1989 nuorelle 
maatalousteknikolle 
Juha Moisanderille oli 
selvää, että perheen 
kotitilaa ei päästettäisi 
vieraisiin käsiin. - Anttila 
oli äitini kotitila, jossa 
kasvoin. 21-vuotiaana 
ostin myös naapuritilan 
Kaivolan ja sillä elämän-
työn tiellä nyt ollaan.

- Viimetalvinen 
hevoslihakohu 
osoitti sen, että lihan 
jäljitettävyyttä tar-
vitaan, Moisander 
painottaa.

Eurooppalaismiehet kasvoivat Nuorilta 
myönteistä 
palautetta 
koulutus-
sopimuksesta

MaaNaNtaiNa julkistetun uuden 
tutkimuksen mukaan eurooppa-
laisten miesten keskipituus kasvoi 
11 senttimetrillä 1870-luvun alus-
ta vuoteen 1980. Pituus kasvoi 
167:stä senttimetristä 178 sent-
tiin. Kasvu kertoo merkittävistä 
parannuksista eurooppalaismies-

ten terveydessä viime vuosisadal-
la, kertoo Yle Uutiset.

Vastoin odotuksia keskipituus 
kasvoi myös maailmansotien ja 
1930-luvun laman aikana. Tutki-
joiden mukaan selityksenä saat-
taa olla perhekokojen pienenty-
minen kyseisillä ajanjaksoilla, sillä 

pienillä perhekoilla on aikaisem-
missa tutkimuksissa todettu ole-
van yhteys pituuskasvun kanssa.

Keskipituuden kasvu vaihteli 
paljon eri maiden välillä. Esimer-
kiksi Ruotsissa keskipituus nousi 
kymmenisen senttiä, 170:stä sen-
tistä lähes 180 senttimetriin. Es-

panjalaismiesten pituus kasvoi 12 
senttimetriä 163:sta sentistä 175 
senttiin. Naiset oli tutkimuksesta 
jätetty pois, koska heistä ei ollut 
saatavilla riittävän kattavaa ti-
lastotietoa.

SuoMEN Yrittäjien lanseeraama 
koulutussopimus on saanut nuorilta 
paljon myönteistä palautetta, ker-
too Suomen Yrittäjien puheenjoh-
taja Mikko Simolinna Suomenmaalle 
myöntämässään haastattelussa. 

Yrittäjäjärjestön mallissa nuori tu-
lee yritykseen oppimaan työntekoa 
ja uuden ammatin. Opintojen aika-
na nuori on oppilaitoksensa kirjoil-
la ja saa normaalin opintotuen sekä 

kannustinrahan yritykseltä. Malli on 
tarkoitettu nuorille, joita syystä tai 
toisesta laitosmuotoinen opiskelu ei 
riittävästi motivoi tai jotka eivät on-
nistu saamaan ensimmäistä ja usein 
ratkaisevaa työpaikkaa.

SAK on suhtautunut malliin nih-
keästi vedoten siihen, että Suomes-
sa ammatillinen koulutus on järjes-
tetty vain oppilaitosmuotoisesti ja           
–vetoisesti.
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Kauko Tuupainen, 72, oli Jörn Donnerin (r.) 
paluuseen asti eduskunnan iäkkäin kansan-
edustaja. Vaikka ei sitä tästä vauhdikkaasta 
iki-liikkujasta uskoisi. 

jyVäsKyläläinen Kauko 
tuupainen on juuriltaan karja-
lainen, vaikka kävikin syntymäs-
sä Kalajoella. Kun mies on syn-
tynyt jo sodan aikaan, hänelle 
on muodostunut vahva minäku-
va, johon on helppo yhtyä.

- Olen kahdeksanlapsisen työ-
läiskodin esikoinen eli vanhin 
lapsista. Tiedostan edelleenkin, 
mitä on suomalaisen köyhän 
elämä. Siksi yritän puolustaa vä-
häväkistä kansanosaa paitsi pu-
heissani myös teoissani, Tuupai-
nen kertoo.

Kansanedustaja ja kansanmies 
”Kake ” määrittelee oman karja-
laisuutensa seuraavasti:

- Keskimääräistä kansalais-
ta puheliaampi eli vilkkaampi ja 
ennen kaikkea tiedonhaluinen, 
mutta ei kuitenkaan utelias.

Kiusattiin koulussa 
evakkotaustan vuoksi

Kauko Tuupainen on tyy-
pillinen Karjalan evakko; en-
sin pois sodan jaloista, sitten 
muutto takaisin ja jälleen pa-
koon sodan tuhoja. Kauko ker-
too joutuneensa koulukiusatuk-
si evakkotaustansa vuoksi.

- Muutin vanhempieni mu-
kana Sortavalasta Jyväskylään 
syksyllä 1944. Muistelen jo alta 
kouluiän, että minua haukuttiin 
”ryssän pennuksi”, jota en aluk-
si ymmärtänyt. Kouluiässä asia 
vasta valkeni. Varsinaista leimaa 
en onneksi ole saanut, Tuupai-
nen huokaisee.

Lapsuudesta Tuupaisen mie-
leen on jäänyt erityisesti pyhä-
koulu.

- Isäni oli töissä Schaumanin 
vaneritehtaalla ja asuimme Jy-
väskylässä tehtaan omistamissa 
”kasarmeissa”. Talojen lapsista 
noin parikymmentä kävi sun-
nuntaisin Pelastusarmeijan py-
häkoulua, minä ja pari siskoani 
muiden mukana.

olisin halunnut 
opettajaksi tai papiksi

Kauko Tuupainen koki nuore-
na kohtalon, jonka niin moni hä-
nen ikäluokkansa lahjakas työ-
läisperheen vesa sai osakseen: 
haaveet jäivät haaveiksi.

- Olisin halunnut joko opet-
tajaksi tai papiksi, koska halu-
sin esiintyä kansalaisten edessä 
ja ”valistaa heitä”. Perheelläni ei 
kuitenkaan ollut varaa kouluttaa 
minua ylioppilaaksi, joten suo-
ritin keskikoulun jälkeen kaup-
paopiston tutkinnon ja minusta 
tuli merkonomi, Tuupainen se-
littää ja kertoo yllättäen olleensa 
nuorempana ujo.

- Olin aikoinaan luokkani 
ujoimpia oppilaita. Ujous ka-

- Jyväskylän demarien toi-
minta liukui liikaa ”tyyrpuurin” 
puolelle ja heille oli tärkeämpää 
saada kaupunginhallituksen pu-
heenjohtajuus kuin vaaleissa lu-
vatut asiat. Entisenä reviisorina 
ja tilintarkastajana halusin, että 
myös puoluetoiminta on rehel-
listä ja vaalilupauksista on pi-
dettävä kiinni, Tuupainen pe-
rustelee eroaan.

asialinja toi 
perussuomalaisiin 

Perussuomalaisiin Tuupainen 
liittyi häntä miellyttäneen puo-
lueohjelman ja jyväskyläläisen 
ps-aktiivin innoittamina. 

- Keski-Suomen silloinen pii-
risihteeri jorma uski osasi va-
kuuttavasti esitellä perussuoma-
laisia. Tutustuin myös puolueen 
ohjelmaan ja totesin sen olevan 
tavoitteitteni mukaisen, joten 
päätös liittyä perussuomalaisiin 
oli helppo.

Ikäedustajaa miellyttää perus-
suomalaisessa puolueessa mm. 
se, että kysymys on kansanliik-
keestä ja se, että puolue ymmär-
tää myös yli miljoonan suoma-
laisen eläkeläisen joukkoa.

- Menestyvän puolueen takana 
on aina kansanliike muodossa 
tai toisessa. Usein on vain niin, 
että yhteisen sävelen löytymi-
nen ei aina onnistu, esimerkkinä 
vaikkapa maamme eläkeläisten 
vaatimus taitetusta indeksis-
tä. 1,3 miljoonan työeläkeläi-
sen kansalaistoiminta jakaantuu 
eri puolueiden muodostamiin 
valtakunnallisiin eläkeläisjär-
jestöihin, joten aina ei päästä 
poliittisista syistä yhteiseen lop-
putulokseen.

ikä tuo elämän-
kokemusta ja osaamista

Kauko Tuupaisesta huokuu se, 
että hän nauttii olostaan, elos-
taan ja työstään perussuomalai-

tosi vasta kauppaopistoaika-
na, jolloin olin 17-vuotias. Olin 
keskikouluaikana yksi koulun 
parhaista hiihtäjistä, jota kaveri-
nikin arvostivat.

Politiikkaan 
demareiden riveistä

Kauko Tuupainen oli Suomen 
sosiaalidemokraattisen puolu-
een jäsen liki 40 vuotta. Perus-
suomalainen hänestä tuli vuon-
na 2006. Tuupaisen liittyminen 
SDP:n jäseneksi kuohuvalla 
1960-luvulla kävi - isän vastus-
tuksesta huolimatta - mutkatto-
masti.

- Pääsin armeijan jälkeen Jy-
väskylän kaupungin raken-
nusviraston katuosastolle työ-
maakirjuriksi ja liityin KTV:n 
ammattiosasto 1:n jäseneksi. 
Ammattiosasto nimesi minut lii-
kunta-, huvi- ja tiedotustoimi-
kunnan puheenjohtajaksi, josta 
minut koplattiin SDP:n jäse-
neksi. Katsoin tuolloin, että työ-
läiskodin kasvatille se oli oikea 
paikka. Isäni ei täysin hyväksy-
nyt liittymistäni, koska hän oli 
SKDL:n ja jopa SKP:n kannatta-
ja, Tuupainen muistelee.

- Toimin useita vuosia Suomen 
suurimman työväenryhdityksen 
päätoimisena sihteerinä, mikä 
aika perehdytti minut aatteel-
liseen järjestötoimintaan ja po-
litiikanteon alkeisiin. Tuolloin 
1960-luvun lopulla ja 1970-lu-
vun alussa SDP edusti mallik-
kaasti työväenliikettä ja puolusti 
vähäväkistä kansaa. Tuo aika an-
toi minulle eväät myöhempään 
toimintaani eriasteisissa järjes-
tötöissä ja erilaisissa kunnalli-
sissa luottamustoimissa.

Tuupainen ei lähtenyt sosiaali-
demokraateista ”raamit kaulas-
sa”, vaan pitkän harkinnan jäl-
keen. Mutta ero oli väistämätön, 
koska yhteistä säveltä ei enää 
löytynyt.

■  KOLUMNI

PirkkO 
ruOhONeN-lerNer
KaNSaNEdUStaja,
pERUSSUomaLaiStEN 
EdUSKUNtaRyhmäN pj.

osallistuin elokuun alussa Loviisan Rauhanfoorumin seminaa-
riin, jonka aiheena oli älykäs valta ja populismi. Etukäteen minua 
pyydettiin määrittelemään, mitä tarkoittaa populismi ja miltä tuntuu 
kun meitä perussuomalaisia syytetään populismista. Ennen tilaisuut-
ta kävin läpi useita populisimin määritelmiä. Aate- ja puoluetutkijat 
eivät ole yksimielisiä siitä, minkälaisia puolueita voidaan nimittää 
populistisiksi, sillä niiden arvot ja ohjelmalliset tavoitteet vaihtelevat 
maasta ja aikakaudesta riippuen. 

ProFessori Mikko Lehtonen painottaa, että populismi on ennen 
kaikkea toimintaa eikä tietyn puolueen tai poliitikon ominaisuus. 
Kaikilla puolueilla on populistista retoriikkaa, joillain enemmän kuin 
toisilla. Tutkija Tuukka Ylä-Anttila puolestaan on todennut, että kaik-
kien poliittisten ryhmien on käytettävä populismia päästäkseen val-
taan. Vain yhden asian liikkeiden on mahdollista olla ei-populistisia.

tiMo Soinin mukaan populismi on politiikan monikäyttösana: 
Populistiksi leimataan jokainen henkilö, joka esittää vallitsevasta 
totuudesta poikkeavan mielipiteen. Populismin leima lyödään kaik-
kiin uusiin poliittisiin yrittäjiin eri puolilla maailmaa. Demokratia 
on järjestelmä, jossa on oikeus ja jopa velvollisuus esittää erilaisia 
mielipiteitä ja kansa vaaleissa päättää erilaisten aatteiden ja puoluei-
den kannatuksen.

ValitettaVan usein olen törmännyt politiikassa yhden asian 
edustajiin, jotka pahimmillaan hoitavat vain oman yrityksensä tai 
muun organisaation edunvalvontaa päätöksenteossa. Tästä edunval-
vonnasta kumpuavat myös poliittiset virkanimitykset, joissa me-
nestyvät parhaiten henkilöt, jotka ovat valmiita joustamaan asiassa 
kuin asiassa ja hyväksymään myös poliittiset lehmänkaupat. Näillä 
palikoilla taitavat pelimiehet käyvät sitten keskenään kauppaa, joskus 
jopa useita vuosikymmeniä. Ja veronmaksajat maksavat laskut. 
Kuten Loviisan rauhanfoorumin järjestäjäkin totesi, meitä perussuo-
malaisia syytetään populismista. Miten suhtaudun siihen? Itse koen, 
että olemme vakiintunut puolue, jolta puuttuvat vanhojen puoluei-
den kytkökset ja skandaalit. Emme ole tahraantuneet esimerkiksi 
poliittisissa virkanimityksissä ja vaalirahoituskohuissa kuten lukuisat 
poliittiset toimijat. Uskon, että tämä on yksi keskeinen syy siihen, 
miksi saimme suuren vaalivoiton eduskuntavaaleissa 2011. 
 
PerussuoMalaiset eivät ole vain yhden asian liike, vaan 
olemme esittäneet omat vaihtoehtomme lukuisiin hallituksen esi-
tyksiin.  Eduskuntaryhmämme on hyväksynyt vuosina 2011 ja 2012 
useita kymmeniä sivuja sisältävän vaihtoehtobudjetin hallituksen 
budjettiesitykselle. Olemme tehneet eduskunnassa lukuisia esityksiä, 
joissa kerromme omat näkemyksemme. Perussuomalaisten kaikki 
valtiopäivätoimet löytyvät eduskunnan verkkosivuilta. Niistä jokai-
nen voi nähdä, ettemme tarjoa yksinkertaisia ratkaisuja monimutkai-
siin ongelmiin. Me emme myöskään kosiskele kansaa katteettomilla 
lupauksilla. Mutta kun kysytään, kuuntelemmeko ja kunnioitammeko 
me kansan mielipidettä, silloin ainoa oikea vastaus on: kyllä! 
 
eurooPPalainen -lehdessä 1/2013 pohdittiin, mistä populismi 
kumpuaa. Lehden mukaan populististen liikkeiden nousu on mitä de-
mokraattisin ilmiö, oikea demokratian vastaisku post-demokraattista 
teknokratiaa vastaan. Liikkeet toimivat niiden kansalaisten äänitorve-
na, jotka eivät saa ääntään kuuluviin vanhojen puolueiden kautta. 

PoPulisMia siis tarvitaan. Se on tärkeä toimintamalli, mutta sitä 
on osattava käyttää oikein. Ja siihen tarvitaan älykästä valtaa. Älykäs 
johtaja ymmärtää, että kansaa tulee kuunnella ja että demokratiassa 
valta kuuluu kansalle. 

“ Perussuomalaisilla 
on edessään kolme 
tärkeää tehtävää: 
hallituspaikka tulevi-
en eduskuntavaalien 
jälkeen, että pystymme 
ajamaan kansalaisten 
etuja sekä liittovaltion 
ja Naton ponnekkaam-
pi vastustaminen ”

Kauko Tuupainen sai 
ensimmäisen kauden 
kansanedustajaksi 
suuren kunnian heti, 
kun nykyinen edus-
kunta aloitti. Hän 
nimittäin sai olla 
ikäpresidenttiytensä 
ansiosta ensimmäi-
sen istunnon puhe-
miehenä.Sukkelasanainen 

kansanmies

kuka?
Nimi: Tuupainen, Kauko Ilmari
ammatti: tilintarkastaja, 
eläkeläinen
Syntymäaika ja -paikka: 
08.05.1940 Kalajoki
koulutus: merkonomi 1959 (Jyväskylän kauppaoppilaitos)
Perhe: puoliso ja kaksi lasta
Nykyinen kotikunta: Jyväskylä
tehtävät eduskunnassa: kansanedustaja (ps.) 2011-, 
valtiovarainvaliokunta 2011 - , sivistys- ja tiedejaosto (pj) 2011-, 
kunta- ja terveysjaosto 2011-, tarkastusvaliokunta (vj) 2011-, 
Suomen Pankin tilintarkastajat 2013-, eduskunnan 
tilintarkastajat (vpj) 2012-
kunnalliset luottamustehtävät: Jyväskylän kaupunginvaltuusto 
1977-1984, 1989-, Keski-Suomen maakuntavaltuusto 1993-2007, 
2009-
Muut luottamustehtävät: Jyväskylän seurakunnan 
kirkkovaltuusto 2011-

PS
I H M I S E T

Populismi ja 
perussuomalaiset 
rauhanfoorumissa

Saksalaiset eurokriitikot kadehtivat 
perussuomalaisia

Kauko Tuupainen

SakSaN uusi eurokriittinen ”Vaih-
toehto Saksalle” (Alternative für 
Deutschland) –puolue herättää Sak-
sassa voimakkaita tunteita puolesta 
ja vastaan. Puolueen puheenjohta-
ja Bendt lucke kertoo Yle Uutisille 
antamassaan haastattelussa suoras-
taan kadehtivansa perussuomalaisia 

näiden kannatuksesta.
- Toivoisinpa, että mekin saisimme 

samanlaisen menestyksen kuin pe-
russuomalaiset Suomessa, Lucke in-
toilee.

Mielipidemittausten mukaan AfD 
olisi kuitenkin tällä hetkellä saa-
massa vain viiden prosentin kanna-

tuksen tulevissa liittopäivävaaleissa. 
Kannatus voi kuitenkin vieläkin pom-
pata yli Saksassa vaadittavan viiden 
prosentin äänikynnyksen, riippuen 
siitäkin, millainen on Kreikalle suun-
niteltu uusi tukipaketti. Monikaan 
saksalainen kun ei enää jaksaisi hy-
väksyä taas yhtä tukipakettia.

sena kansanedustajana sekä 
jyväskyläläisenä valtuutettu-
na, eikä ikä ole hänelle rasite.

- Sen olen huomannut, että 
fyysisestä ja henkisestä perus-
kunnosta on pidettävä huolta. 
Etuna kokisin pitkän elämän 
kokemukseni mukanaan tuo-
man erilaisten asioiden tunte-
muksen ja jopa osaamisen.

- Olen pitänyt yhdessä mui-

den edustajien ja valtuutettu-
jen kanssa ps-lippua korkealla 
ja vaikuttanut siihen, että gal-
lup-kannatus on pysynyt koko 
ajan kohtuullisen korkealla. 
Yksittäinen kansanedustaja 
voi ”elvistellä” vain kirjallisten 
kysymysten ja lakialoitteiden 
määrällä. Tähän en ole syyllis-
tynyt, vaikka molempia olen 
muutamia tehnyt, Tuupainen 

naurahtaa.
Ei olisi suuri ihme, jos tämä 

sukkelasanainen ja ripeäliik-
keinen kansanedustaja näh-
täisiin myös seuraavassa edus-
kunnassa. 

■ TEKSTI SEPPO HUHTA
    KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kansalaisaloite kuumensi tunteet
ruotSi vapaaehtoiseksi –kan-
salaisaloitteeseen nimiä kerän-
neet vapaaehtoiset ovat jou-
tuneet aloitetta vastustavien 
kansalaisten viharyöpyn koh-
teeksi.

- Suomen perustuslaki turvaa 
mielipiteen asiallisen ilmaisuva-
pauden, toteaa Suomalaisuuden 
Liiton toiminnanjohtaja Pekka 
M. Sinisalo.

- Nimien kerääjät ovat saa-
neet osakseen uhkailua ja asia-
tonta käyttäytymistä heti ke-
räyksen alkuhetkistä lähtien. 
Ruotsin kielen pakollisuuden 
jatkamista puolustavat ihmiset 
ovat turvautuneet myös väkival-
taisiin toimintatapoihin. Usei-
den kerääjien koskemattomuu-
teen on kajottu. Heitä on lyöty 
nyrkillä, tönitty ja käyttäydyt-

ty niin uhkaavasti, että he ovat 
perustellusti pelänneet henken-
sä puolesta.

Suomalaisuuden Liiton toi-
minnanjohtaja toivoo, että täl-
laisilta ylilyönneiltä vältyttäi-
siin jatkossa ja että vaadittavat 
50 000 nimeä kerännyt aloi-
te saisi asiallisen käsittelyn niin 
kansalaisten keskuudessa kuin 
eduskunnassakin.
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läMPötilaa ei lasketa lämmitys-
tä lisäämällä eikä työttömyyt-
tä vähennetä työuria pidentämäl-
lä, vaikka jostain syystä nykyinen 
hallitus niin uskoo. Kansanta-
louden ja yhteiskunnan vakau-
den kannalta kasvava työttömyys 
on tuhoisa akuutti ongelma, sekä 
usein myös henkilökohtainen ka-
tastrofi, mutta haluttaessa se 
voidaan helposti ratkaista.
Yhteiskunnasta löytyy rajatto-
masti tekemätöntä työtä, jonka 
tekemistä voidaan valtion tukitoi-
min edesauttaa ja parantaa yh-
teiskunnan perusrakenteita. Lu-
kemattomia esimerkkejä löytyy 
homekoulujen ja liikenneverkon 
korjauksesta lähtien, sekä pääty-
en tutkimuksen tukemiseen, jol-
la kehitetään kestävään kehityk-
seen perustuvia uusia tuotteita ja 
suomalaisten tuotteiden kilpai-
lukykyä.
Yhteiskunnan tuki johtaa kuiten-
kin helposti valtioiden velkakier-
teeseen, jos elvytykseen käytet-
tävät varat lainataan yksityisiltä 
markkinoilta, koska tällöin yk-
sityiset markkinat alkavat ohja-
ta yhteiskuntaa korkojen avulla. 
Sen sijaan valtioiden tulee laina-
ta rahaa suoraan Euroopan kes-
kuspankilta. 
Ajatus, että valtioiden tulee lai-
nata pääomansa yksityisiltä ra-
hoittajilta on sinällään absurdi, 
koska raha on toimivan yhteis-

kunnan luoma tuote. Miksi yh-
teiskunnan pitäisi maksaa omasta 
tuotteestaan valtaisia bonuksia 
pankkien johdolle ja omistajille 
huimien korkojen muodossa?
Valtioiden maksukyvyttömyys 
ja konkurssi eivät ole mahdolli-
sia keskuspankkipohjaisessa ra-
hoitusmallissa, koska yhteiskun-
nan kontrolloima keskuspankki 
voi luoda rajattomasti elektro-
nista rahaa. Tällöin mitään kor-
koriskiä ei ole olemassa, eivätkä 
valtiot enää elä markkinoiden ar-
moilla. Tarvitsemme kuitenkin sel-
vät pelisäännöt, joiden mukaan 
EU-jäsenvaltiot saavat lainaa kes-
kuspankilta.
Valtioiden setelirahoitus tietys-
ti kasvattaa inflaatiota. Tätä ei 
kuitenkaan kannata pelätä, kos-
ka kohtuullinen inflaatio on käte-
vin keino palauttaa yritystemme 
kilpailukyky maailmanmarkkinoil-
la ja laittaa talouselämän rat-
taat pyörimään. Valtion tukemiin 
hankkeisiin ja rakennuslupiin tu-
lee naittaa myös työllistämisvel-
voite, joka hillitsee halpatyövoi-
man rahtaamista toiselta puolelta 
maailmaa jos paikallista osaa-
mista on saatavana kohtuulliseen 
hintaan.
Maltilliset palkkaratkaisut ovat 
toinen tärkeä keino, jolla kilpai-
lukykyä voidaan parantaa. Kysyn-
nän laskiessa keskitetty tulorat-
kaisu puolustaa myös paikkaansa 

jos talouselämän kilpailukyky hoi-
detaan inflaation avulla. Inflaatio 
myös kiihdyttää rahan liikettä, 
koska rahaa ei kannata seisottaa 
pankissa vaan se kannattaa si-
joittaa osakkeisiin tai reaaliomai-
suuteen.
Tuotteiden teettäminen EU:n ul-
kopuolella on halpaa vain sen ta-
kia, että Euron kurssia pidetään 
jostain syystä liian korkealla. 
Suomessa 80-luvun lopussa vah-
van markan politiikan aikana ti-
lanne oli samanlainen. Lama väis-
tyi vasta kun inflaatio saatiin 
liikkeelle devalvaatioiden avulla.
Valtioiden tehtävä on kehittää 
yhteiskunnan perusrakenteita ja 
lisätä kansallisomaisuutta keskus-
pankin luoman rahan avulla, jot-
ta yksityinen talouselämä toimii 
ja tuottaa riittävästi verotuloja 
yhteiskunnan käyttömenojen kat-
tamiseen. Ikävä kyllä EU on lukin-
nut keskuspankin käsijarrun pääl-
le ylimitoitetun inflaationpelon 
takia.
Keskuspankin luoma raha ohjaa 
yhteiskuntaa aivan samoin kuin 
ralliautoa hallitaan kaasun avul-
la.  Kisat hävitään aivan varmasti 
jos kuski tai poliitikot himmaavat 
niiden käyttöä liikaa, mutta toi-
saalta liika ahneus johtaa helpos-
ti syöksykierteeseen.

Antti Roine,
Ulvila 

SuoMalaiSEN työn kato uhkaa 
hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. 
Olemme pienenä maana riippu-
vaisia vientiteollisuudesta ja sen 
osuus hiipuu jatkuvasti. Euroop-
pa on pettänyt odotukset ja tuo-
nut vain lisää ongelmia. Talouskrii-
sin myötä paheneva työttömyys 
on kansallinen hätätila. Miten voi-
daan rakentaa tulevaisuutta, jos 
nuorisosta neljännes on työttö-
mänä? 
Monet perussuomalaisten esittä-
mistä talouden korjauskeinoista 
ovat löytäneet tiensä myös mui-
den puolueiden puheisiin; kotita-
lousvähennyksen laajentaminen, 
talouden elvyttäminen sekä pien-
yrittäjyyden edellytysten tukemi-
nen. Näitä asioita on nyt ryhdyt-

tävä viemään yhdessä eteenpäin, 
mutta harkinta täytyy pitää mu-
kana. 
Hallituksessa kiistellään aivan lii-
an pienistä elvytysrahoista. Sato-
ja miljoonia euroja on irrotetta-
vissa elvytykseen ilman lisävelkaa. 
Ulkomaille tehtävistä tulonsiir-
roista sekä Suomessa irtisanovien 
firmojen yritystuista olisi helppo 
leikata. Verotuloja saataisiin lisää 
esimerkiksi palauttamalla varalli-
suusvero ja paikkaamalla yritysve-
rotuksen porsaanreikiä.
Työpaikkojen ja tuotoksen on jää-
tävä aidosti kotimaahan. Selkeintä 
on tukea työvaltaisten- sekä pal-
velualojen pienyritysten työllistä-
misedellytyksiä. Perinteisen vien-
titeollisuuden rippeistä on samalla 

pidettävä kiinni ja viennille epä-
edullisista ympäristösopimuksis-
ta luovuttava. Paras on investoida 
esim. kouluihin, tiestöön ja muu-
hun kiinteään infraan.
Työvoiman kotimaisuus on laitet-
tava etusijalle; esimerkiksi raken-
nusurakoiden kilpailutus on jat-
kossa hoidettava taitavasti kotiin 
päin vetäen, ettei elvytetä Itä-Eu-
roopan rakennusalaa. Tempputyöl-
listäminen ei pitkälle kanna, työn 
pitää lopulta käydä tuottamaan 
ilman tukiakin. Kyse on suomalai-
sen työn asiasta, kansallisesta pe-
lastuspaketista.

Jani Mäkelä 
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Lappeenranta

SuoMEN talous sakkaa pahasti, 
valtionvelka kasvaa ja velkaantu-
mista kiihdyttävä lainojen luot-
toluokitus uhkaa alentua. Kohta 
ei Suomelle enää makseta sii-
tä, että se ottaa vastaan rahaa 
suurpääoman sijoittajilta, vaan 
rahalle alkaa tulla korkomenojen 
puitteissa menojakin. Ja Kreikan 
lainatkin kaatuvat vielä niskaam-
me. Rahapulassaan valtio sysää 
vastuitaan kunnille ja vähentää 
valtionosuuksia. 

Apua haetaan yritysten tuke-
misista, työllistämisohjelmista ja 
elvytyspaketeista. Työttömiä al-
kaa olla ennätysmäärä ja hel-
potusta ei näy. Lähes joka päivä 
joku suuryritys (ja pienempikin) 
ilmoittaa alkavista yt-neuvotte-
luista. Toisaalta valtion velkaan-
tumisvauhti on sellaista, että 
vaikka jokainen Suomen työtön 
työllistyisi ja maksaisi veronsa, 
valtionvelka jatkaa edelleen kas-
vuaan. Pelottavaa.

Vähemmän on kuultu maalais-
järkisiä ratkaisumalleja. Ne kun 
eivät satu sopimaan hallitusoh-
jelmaan! Harva on maininnut, 
että tulojen supistuessa meno-
ja olisi sopeutettava. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut yhdessä opetus-
toimen kanssa muodostavat noin 

80% kuntien menoista ja kai näi-
hin pitäisi puuttua, jos aiotaan 
selvitä. Enkä tarkoita ruohon-
juuritason toimien supistamista, 
koska siihen ei ole oikeasti va-
raa. Seuraamukset ovat nimittäin 
paljon kalliimmat kuin hetkelli-
set säästöt. Hallinto on paisunut 
kunnissa mahdottomiin mittoi-
hin. Kalle Isokallio on todennut-
kin, että kahta työntekijää kohti 
kunnista löytyy yksi hallintovir-
kamies.  Olisiko siellä supista-
misvaraa?

Hallituksemme on johtanut 
Suomen katastrofin partaalle 
kykenemättömyydellään johtaa 
sote-uudistusta maaliin. Lähes 
kaikki asiantuntija ovat harvi-
naisen yksimielisiä, että erikois-
sairaanhoito ja perusterveyden-
huolto tulisi yhdistää samaksi 
organisaatioksi. Yhä useampi on 
myös sitä mieltä, että sosiaali-
toimen yhdistäminen samaan pa-
kettiin on alkuvaiheessa turhan 
haasteellinen tavoite, ja se tu-
lisi tehdä myöhemmin. Mm. Kes-
ki-Suomessa jo lukuisia kertoja 
esitelty maakunnallinen terveys-
palveluiden järjestämismalli tar-
joaisi oivan tilaisuuden hallinnon 
karsimiseksi kaikissa kunnissa. 
Sisäistä, kuntien ja kuntayhtymi-

en välistä laskutusta voi lopettaa 
ja ATK-, puhelin-, rekrytointi-, 
hallinto-, koulutus-, materiaali-
hankinta jne. henkilöstö voidaan 
yhdistää ilman että varsinaiseen 
tekemiseen tarvitsee puuttua. 
Mutta kukapa sitä omaa oksaan-
sa sahaa.

Kunnissa hallituspuolueiden po-
liitikot tekevät valtakunnan po-
litiikkaa, jolloin päätökset teh-
dään enemmistön päätöksellä, 
pää- ja rahaministerin seireeni-
lauluja kuunnellen. Ja kun val-
takunnallisesti ajauduttiin um-
pikujaan, niin totta kai sama 
toteutuu koko maassa. Myös 
sote-asioissa. Tämä on estänyt 
kansalaisten palveluiden turvaa-
misen järkevällä, asiantuntijoi-
den esittämällä järjestämis-
mallilla. Kaikessa tässä kärsijän 
osassa on tavallinen kansa, joka 
ei pääse lääkäriin silloin kuin pi-
täisi. Ja maksumieheksikin kan-
sa vielä joutuu kun reaalitalou-
den uhkat EU-tasolla alkavat 
toteutua.

Mauno Vanhala
professori, 
perusturvalautakunnan pj (ps.)
Jyväskylä

Elvytyksen aika on juuri nyt
Tapaus Ilkka Kanerva

Tarvitaan kansallinen pelastuspaketti

Sote ja talouden kriisi

Elukalla asiaa
arvoiSa perussuomalainen. Kiin-
nitin Joensuun puoluekokouk-
sessa huomiota siihen, miten 
läsnäolijat reagoivat meihin vam-
maisiin. Mehän olemme eräänlai-
nen ongelmajäteporukka, josta 
tiedotusvälineetkään eivät välitä. 
Voin vakuuttaa, ettei esim. mi-
nun näkövammani ole mukava so-
kean tittelillä, vaikka näenkin va-
semman silmän ulkolaidalla vähän 
epäselvää.

Tuo alku viittaa siihen, kun toin 
esiin YK:n vammaisten ihmisoi-
keusjulistuksen, jonka yli puolet 
maailman valtioista on ratifioi-
nut eli sitoutunut noudattamaan, 
mutta Suomi ei. Kysyttäessä rei-
lu vuosi sitten ulkoministeri luet-
teli viisi lainkohtaa, joita pitäisi 
muuttaa, mutta tietääkseni ku-
kaan ei ole pistänyt rikkaa ris-
tiin.

Toinen asia on se, että kun 
meillä on reilut puolitoista vuot-
ta voimassa ollut vammaisten pal-
velulaki, niin sosiaalipuoli ei nou-
data edes ensimmäistä pykälää, 
joka velvoittaa asiasta tiedotta-
maan, neuvomaan ja opastamaan. 
Laki antaa lisäksi vammaisille ja 
erityisesti vaikeavammaisille sub-

jektiivisen oikeuden palveluihin 
maksutta ja rahaa täytyy löytyä, 
vaikka sitä ei tuottajan budje-
tissa olisikaan. Mutta kun ei tie-
doteta, niin mistäpä vaikka vai-
keanäkövammainen tietäisi hakea 
hänelle kuuluvia palveluita. Ei 
niistä kyllä tiedä juuri moni vam-
maisen läheinenkään.

Arvoisa perussuomalaisten kun-
nallinen päätöksentekijä. Jos si-
nulla on sosiaalista mieltä ja 
haluat auttaa vammaisia lähim-
mäisiäsi, niin järjestä vaikka in-
fomatiotilaisuus ja kutsu erityi-
sesti ao. henkilöitä paikalle. Olen 
valmis tulemaan esittämään asiaa 
enkä pyydä muuta kuin matkara-
hat ja kahvin. Minulla on esitet-
tävänä faktaa asiasta ja vammais-
palvelusuunnitelma.

Ensi syksynä saan myös vanhus-
palvelulain luettuna levyllä, jol-
loin tiedän myös siitä. Arvoisa lu-
kija. Ei ole mukava olla toisten 
armoilla. Auta Sinä heitä ja muis-
ta, että hekin äänestävät.

Yhteistietoni saa lehden 
toimituksesta.

Rainer Kyyrönen
Pyhäsalmi

vaaralliSEt tai tehottomat lää-
keväärennökset ovat maailmalla 
arkipäivää.  Suomessa lääkkeiden 
ostaminen apteekista on monien 
säädösten säätelemää ja turval-
lista. Maassamme on kattavasti yli 
800 apteekkitoimipistettä. 

Lääkäri- ja lääkepalvelujen saa-
vutettavuudella on merkitys-
tä. Apteekkiverkoston kattavuut-
ta on pyritty turvaamaan erilaisin 
keinoin. Monille lääkkeille löytyy 
nykypäivänä korvaava valmiste. 
Vaikuttava aine on sama, mutta 
apuaineissa voi olla eroa. Samaa 

lääkeainetta samalla vahvuudella 
saattaa olla myynnissä 20 eri ni-
mellä. 

On mahdollista, että potilas 
käyttää usean lääkärin palvelui-
ta. Lääkärit eivät siis välttämättä 
tiedä toisen lääkärin määräämis-
tä lääkkeistä. Pahimmillaan poti-
las saattaa käyttää samaa lääket-
tä monella eri nimellä. Annos voi 
moninkertaistua ja lääketurvalli-
suus heikkenee.

Elektroninen resepti (=eResep-
ti) antaa lääkärille mahdollisuuden 
tarkastella potilaan kokonaislää-

kitystä. Tämä tapahtuu potilaan 
suostumuksella ja se parantaa lää-
keturvallisuutta. Tällöin lääkärin 
on mahdollista huomata, jos sama 
lääke on jo määrätty toisen lääkä-
rin toimesta.

Viime aikoina reseptilääkkei-
tä on jäänyt kelan korvattavuu-
den ulkopuolelle. Tällöin asiakas 
maksaa lääkkeensä kokonaan itse. 
Pääsääntöisesti kalliit, vakavien 
sairauksien lääkkeet ovat kuiten-
kin korvattavia.  

Kelan korvaussysteemi tulee säi-
lyttää. Korvattavuuden ulkopuo-

lelle jätettävät lääkkeet tulee 
harkita erityisen tarkkaan. Sil-
lä kelan korvaukset mahdollistavat 
monille elintärkeiden lääkkeiden 
käyttämisen. 

 Lääkkeiden hakumatkan on pi-
dettävä inhimillisenä. Lääkkeiden 
saavutettavuus ja turvallisen käy-
tön varmistaminen ovat haastei-
ta, joiden puolesta apteekkilaiset 
työskentelevät.  

Minna Reijonen,
farmaseutti, Kuopion 
kaupunginvaltuutettu  (ps.) 

kauaN odotettu varhaiskasvatus-
laki on tekeillä. Opetus- ja kult-
tuuriministeriö on käynnistänyt 
uuden lain valmistelun ja uuden 
lainsäädännön on tarkoitus astua 
voimaan vuoden 2015 alusta. Ny-
kyään voimassa oleva päivähoi-
tolaki on vuodelta 1973. Tulevaa 
lakia odotetaankin innolla var-
haiskasvatustyön kentällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 
projektipäällikkö kirsi alila on la-
kia valmistelevan työryhmän jäsen. 
Hänen mukaansa uudessa laissa 
tulee kiinnittää huomiota enem-
män varhaiskasvatuksen laatuun. 
Alilan mukaan uudessa laissa tu-
lee huomioida se, mistä kaikesta 
laatu varhaiskasvatuksessa koos-
tuu (Lastentarha 3/13). Varhais-
kasvatuksen laatupuhetta on yh-
teiskunnassamme ollut enemmän 
tai vähemmän eri aikakausina. Nyt 
pitäisikin mielestäni lähteä sys-
temaattisesti erittelemään, mitä 
laatu varhaiskasvatuksessa todella 
tarkoittaa. Mielestäni lapsen edun 
ensisijaisuutta tulee nostaa esille. 
Toivon, että sitä korostetaan uu-
dessa laissa.

Varhaislapsuus on valtaisaa ke-
hityksen aikaa. On äärimmäisen 
tärkeää, että lapsen kokonaisval-
taista kasvua ja kehitystä tue-
taan parhaalla mahdollisella ta-
valla. Ihmisen keskushermosto on 
esimerkiksi ensimmäisten elinvuo-
sien aikana mukautuvaisimmillaan 
ja kehitys riippuu siitä, miten ja 
mihin aivoja käytetään. Vuorovai-
kutus toisten ihmisten kanssa ko-
rostuu. Se, kuinka lapsiryhmissä 
työskentelevät aikuiset reagoi-
vat lapsen emotionaalisiin viestei-
hin, vaikuttaa ratkaisevasti lapsen 
aivojen toiminnalliseen kehityk-
seen (kehitysneuropsykologian 

dosentti Nina Sajaniemi, Lasten-
tarha 3/13) . Mielestäni on tärke-
ää, että päiväkodeissa aikuisilla 
on aikaa aitoon lasten kohtaami-
seen. Aikuisilla tulee olla mahdol-
lisuus vastata lasten emotionaali-
siin viesteihin lasten yksilöllisten 
tarpeiden mukaan.  

Ryhmässä oleminen vahvistaa 
lapsen yksilökehitystä ja leikki ja 
asioiden jakaminen samanikäisten 
kanssa kehittää lapsen sosiaalis-
ta kompetenssia. Toisinaan kuulen 
väitteen, että päiväkotihoito oli-
si lapselle stressaavaa. Tutkimus-
ten mukaan päiväkotihoito ei ole 
lapsille stressaavaa, jos laadusta 
pidetään kiinni (Kehitysneuropsy-
kologian dosentti Nina Sajaniemi 
, Lastentarha 3/13) . Päiväkodeis-
sa on töissä varhaiskasvatuksen 
ammattilaisia, jotka tekevät las-
ten kehityksen tukemiseksi erit-
täin hyvää työtä. Varhaiskasva-
tuksen pedagogisessa laadussa on 
kuitenkin eroja päiväkotien välillä. 
Odotan uuden varhaiskasvatuslain 
tuovan tähän parannusta. Esimer-
kiksi lasten ja hoitajien suhdelu-
kujen jatkuvat ylittämiset tuli-
si pystyä ehkäisemään lain voimin. 
Tämä mm. antaisi mahdollisuu-
den varhaiskasvatuksen pedagogi-
sen laadun parantamiseen päivä-
kodeissa.  

Kaikilla maamme lapsilla täytyy 
olla oikeus laadukkaaseen varhais-
kasvatukseen nyt ja tulevaisuudes-
sa.  Päätöksenteossa tulee nostaa 
esille lasten edun näkökulmaa eikä 
säästötoimenpiteitä pidä kohden-
taa varhaiskasvatukseen. 

Marjaana Mikkonen
lastentarhanopettaja, 
kunnanvaltuutettu (ps.)
Siilinjärvi

SotE-uudiStukSEN väliraport-
ti julkaistiin laskenmoidun tarkas-
ti juuri sopivasti lomien alkamisen 
ajankohtaan 27. kesäkuuta. Kukaan 
ei silloin jaksanut paneutua rapor-
tin sisältöön. 

Raportin mukaan sairaanhoito-
piirit lakkautetaan vuoden 2016 
loppuun mennessä. Alle 20 000 
asukkaan kunnat eivät saa rapor-
tin mukaan jatkossa järjestää yk-
sin sosiaali- ja terveyspalvelui-
ta, tämä olisi mahdollista vain 20 
000-50 000 asukkaan kunnis-
sa. Mainitsemani kuntien väkimää-
rät taitavatkin olla sote-rapor-

tin matemaattisesti selkein kohta 
- muu alkaa olla kovin hämärän 
peitossa.

Kuntapäättäjien pitäisi lausunnot 
sote-raportista lokakuun loppuun 
mennessä. Hallituksen sote-uu-
distuspolitiikka heitti romukop-
paan selvitysmiesten asiantuntija-
lausunnot, siksi kuntien päättäjien 
onkin erittäin vaikea hahmottaa 
ja tehdä tulevaisuuden kannalta 
minkäänlaisia merkittäviä päätök-
siä asian tiimoilta. Esimerkiksi se, 
että Tampere ottaisi Pirkanmaalla 
vastuulleen useampien kuntien so-
siaali- ja terveystoimen, rikkoo jo 

sinänsä perustuslaissa säädettyä 
kuntien itsemääräämisoikeutta. 

Jos perustuslakia pitää läh-
teä näiltä tiimoilta muuttamaan, 
ei se ole hallitukselle mikään 
helppo tie. Miten käy mm. tällä-
kin hetkellä hyvin toimivien ja ta-
sokkaiden yliopisto- ja keskussai-
raaloiden, jos sairaanhoitopiirit 
lopetetaan ja omistuspohja siir-
tyy eri kuntien vastuulle? Halli-
tuksen monista uudistuksista juuri 
sote-uudistus tuntuu tällä hetkel-
lä kaikkein onnettomimmalta ja 
huonnoimmin valmistetulta pää-
tökseltä. 

Hallituksen olisi pitänyt kuun-
nella tarkasti mitä asiantuntijoilla 
ja kuntapäättäjillä on sote-uudis-
tuksesta sanottavaa. Näin suurista 
asioista päätettäessä on otetta-
va mukaan jokainen asiantunte-
va taho ja jokainen puolue oppo-
sitiota myöten. Muutama nuori ja 
kokematon hallituspuolue ei voi 
päättää kaikkien suomalaisten tu-
levaisuudesta.

Arto J. Heinämäki
Tampere

Lääkepolitiikka  – turvallisuus ja saavutettavuus eivät saa kärsiä

Lapsen etua korostettava 

Suomalaisen 
terveydenhuollon 
hämärä tulevaisuus

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla 
korkeintaan 1 500 merkkiä! 
Laita mukaan kirjoittajan 
yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. 
Toimitus voi otsikoida ja 
lyhentää kirjoituksia. 
lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi

Näin kirjoitat palstalle:
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VA PA A  S A N A

KUVAT LEHTIKUVA

kaNSaN syvissä riveissä 
on ihmetystä herättänyt 
tapaus ilkka kanerva. Ko-
koomuslainen kansanedus-
taja valittiin Euroopan 
turvallisuus- ja yhteistyö-
järjestö Etyjin parlamen-
taarisen yleiskokouksen 
varapresidentiksi. Kanerva 
on myös Suomen Etyj-val-
tuuskunnan puheenjohta-
ja. Tämä tärkeä luottamus-
asema on annettu henkilön 
käsiin, jonka lahjusepäily-
jen käsittely todennäköi-
sesti jatkuu. Apulaisval-
takunnansyyttäjä Jorma 
kalske hakee nyt korkeim-

malta oikeudelta valitus-
lupaa hovioikeuden ke-
säkuiseen vapauttavaan 
tuomioon.

Toimintatapa herättää 
vähintäänkin moraalin pe-
räänkuuluttamista. Onko 
tämä kokoomuksen ja sen 
puheenjohtajan Jyrki ka-
taisen mielestä eettisesti 
oikein? Mielestäni Euroo-
pan turvallisuus- ja yh-
teistyöjärjestön toimin-
ta on äärimmäisen tärkeää, 
eikä siihen voida istuttaa 
henkilöä tässä vaiheessa, 
jos taustat eivät ole sel-
vitettynä. Myös valtakun-

nansyyttäjä Jorma Kalske 
on ihmetellyt sitä, kuinka 
päähallituspuolueen riveis-
tä jo kesken oikeuspro-
sessin alkoi kuulua lahjus-
sääntöjen arvostelua. 

Juuri tämänkaltainen toi-
mintatapa syö koko poli-
tiikan uskottavuutta ikä-
vällä tavalla. Lyhyesti 
sanottuna ko. toiminta-
tapa on väärin ja vastoin 
kansamme oikeustajua.

Tapani Mäki 
Jyväskylän Perussuomalaiset 
ry:n puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i22 23

PS
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Muiden hyväksi tehtävä 
työ antaa paljon
60 vuotta elokuussa täyttänyt perussuomalaisten talouspäällikkö Auli Kangasmäki 
on tehnyt pitkän ja ansiokkaan elämäntyön puolueen hyväksi. 

60 Vuotta elokuussa täyttä-
nyt perussuomalaisten talous-
päällikkö auli Kangasmäki on 
tehnyt pitkän ja ansiokkaan elä-
mäntyön puolueen hyväksi. 

Yo-merkonomiksi opiskellut 
työläisperheen tyttö liittyi puo-
lueeseen ja lähti politiikkaan jo 
vuonna 1980 – ja sillä tiellä hän 
on edelleen.

- Kunpa kaikki ymmärtäisivät, 
miten paljon se antaa ihmiselle 
itselleen, kun sitoutuu tekemään 
työtä muiden hyväksi. Se on ol-
lut täyttä elämää. Parhaat ystä-
vänikin olen saanut politiikan 
kautta, heistä parhaana Mar-
ja-leena leppänen. Jos halu-
aa saada muutosta aikaiseksi, on 
pistettävä itsensä likoon ja läh-
dettävä politiikkaan, Auli sanoo.

Auli Kangasmäki varttui neli-
lapsisessa työläisperheessä An-
jalankoskella. Rahaa ei ollut 
kellään, mutta mitään ei puut-
tunutkaan. Kipinän politiikkaan 
Auli sai jo hyvin nuorena, kun 
hän näki, miten lähellä asuvat 
maanviljelijöiden emännät päte-
vöityivät kansakoulunopettajik-
si pelkältä kansakoulupohjalta, 
kun heillä vain oli keskustan jä-
senkirja taskussaan.

urpo leppänen innoitti

Vuonna 1980 Auli liittyi puolu-
eeseen ja lähti ensimmäistä ker-
taa kunnallisvaaliehdokkaaksi 
Lemillä, urpo leppäsen innoit-
tamana.

- Urpo oli omalla tavallaan rä-
väkkä ja uskalsi pitää heikom-
piensa puolta. Minulla itselläni 
oli vielä toinen lapsi käsivarrel-

la ja toinen vatsassa, kun tulivat 
pyytämään ehdokkaaksi. Siitä se 
lähti, sitä on riittänyt eikä lop-
pua näy.

Luottamustehtäviä Auli on 
vuosien varrella pitänyt hallus-
saan lukemattomia. Hän on ollut 
niin kunnanhallituksessa kuin 
–valtuustossakin, kunnanval-
tuuston ja vaalilautakunnan pu-
heenjohtajana, lautakunnissa ja 
ylikunnallisissa hallituspaikois-
sa. Auli on ollut myös Kymen pii-
rin, naisjärjestön ja paikallis-
osaston taloudenhoitaja yli 25 
vuotta, puolueen tilintarkasta-
jana pitkään, varapuheenjohta-
jana kuusi vuotta, naisjärjestön 
puheenjohtajana vuoden, kirk-
kovaltuustossa, eduskuntavaa-
liehdokkaana ja presidentin va-
litsijamiesehdokkaana.

Puoluetta voi palvella 
monella eri tavalla

Auli on saanut nähdä poliitti-
sen uransa aikana SMP:n nousun 
ja kaatumisen, perussuomalais-
ten synnyn ja tuskallisen alkutai-
paleen, ja nyt viimeisten vuosien 
aikana huiman nousun politii-
kan tähtitaivaalle.

- Vanhan sotaratsun perspek-
tiivistä on aivan ihanaa nyt, kun 
on niin paljon tulijoita. Ennen oli 
pakko olla itse mukana kaikessa, 
kun ei ollut muuta vaihtoehtoa. 
Nyt voi väistyä hyvillä mielin ja 
antaa nuoremmille tilaa päästä 
näyttämään kyntensä. Puoluetta 
voi palvella niin monella eri ta-
valla.

- Nyt meitä ei pysäytä mikään. 
Kun on internet, saadaan jaet-

Ystävät, työtoverit ja sukulaiset kävivät sankoin joukoin 
onnittelemassa 60-vuotisjuhliaan viettänyttä Aulia.

Auli Kangasmäki täytti 60 vuotta:

tua oikeaa tietoa. Kun on älyk-
käitä luottamushenkilöitä ympä-
ri Suomen, vain taivas on meillä 
kattona.

ystävistä saa voimaa

Perussuomalaisten suurta vaa-
livoittoa varjosti Aulin kohdalla 
tragedia hänen jäätyään leskek-
si keväällä 2011 pitkän aviolii-
ton jälkeen. Auli istui Lemil-
lä valtuustokautensa loppuun ja 
muutti Lappeenrantaan hänen 
poikansa lunastettua perheen 
kotitilan.

- Se oli minulle raskasta aikaa. 
Silloin ajattelin jättää luottamus-
tehtävät lopullisesti ja hetkek-
si lopetinkin. Nyt olen kuitenkin 

päättänyt vielä pyrkiä Lappeen-
rannan kaupunginvaltuustoon 
seuraavissa kunnallisvaaleissa, 
Auli kertoo.

Auli täytti 60 vuotta 8. elokuu-
ta. Juhlat olivat seuraavana lau-
antaina Lemin nuorisoseuran-
talolla, ja paikalle oli saapunut 
satapäinen kutsuvierasjoukko 
sekä tanssiorkesteri.

- Se oli voimaa antava tilaisuus. 
Nyt kun olen ollut leskenä pari 
vuotta, niin sukulaisten ja ystä-
vien merkitys korostuu entises-
tään.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS TOIMITUS

Kansanedustajakaksikko 
Utajärven kivimessuilla
kaNSaNEduStaJat Pirkko Mat-
tila ja ville vähämäki vierailivat 
Utajärven kivi- ja hyvinvointimes-
suilla. Paikallisista järjestöaktii-
veista Perussuomalaisten jalkatyö-
hön osallistuivat kaikki Utajärven 
peruskunnanvaltuutetut: ahti 
Moilanen, Pertti kamula, Mikko 
kujala ja Mari Mikkonen.

Tämän lisäksi osastolla toimi-
vat aktiivisesti paikallisyhdistyk-
sen sihteeri kirsi kumpulainen ja 
varavaltuutettu Marianne koivis-
to. Myös pitkäaikainen puolue-

veteraani ja Utajärven kunnan-
valtuutettu Seppo Sumén kävi 
tervehtimässä messuosaston jär-
jestelijöitä.

Perussuomalainen-lehteä saa-
tiin jakoon nippukaupalla ja mes-
suvieraiden vastaanotto oli hyvän-
tahtoinen, sillä kaikista puolueista 
vain perussuomalaiset oli vastan-
nut messuosallistumiseen myön-
tävästi. 

Utajärven messujen jälkeen jär-
jestösihteeri Joukamo kortesal-
mi ja Perussuomalaisten Oulun 

piirin puheenjohtaja Paula Juka 
vierailivat myös Hailuodossa, mis-
sä jaettiin Perussuomalainen-leh-
ti jokaiseen kotiin ja pidettiin jär-
jestöväen keskustelutilaisuus.

Tapaamisessa täytettiin uusia jä-
senhakemuksia ja päätettiin osal-
listua Hailuodon siikamarkkinoille 
12. - 13.10. omalla teltalla. Mark-
kinavastaavaksi nimettiin kaarlo 
rantapirkola.

Joukamo Kortesalmi
järjestösihteeri

Kunnanvaltuutettu Ahti Moilanen, kansanedustaja Ville Vähämäki, varavaltuutettu Marianne 
Koivisto, kansanedustaja Pirkko Mattila ja Utajärven Perussuomalaisten sihteeri Kirsi Kum-
pulainen Utajärven kivimessuilla.

Soisalon Perussuomalaisten rantakala-ilta oli menestys.

Rantakala-ilta 
Leppävirralla
SoiSaloN Perussuomalaiset jär-
jesti rantakala-illan Leppävirralla 
Näädänmaalla.

Osastomme jäsen Jari lamberg 
antoi kauniin rantapaikkansa ta-
pahtuman järjestämiseen, josta Ja-
rille iso kiitos! Rantakalahan kuu-
luu perinteisesti syödä rannalla.

 Niille lukijoille, joille rantakala 
ruokana on tuntematon, kerrotta-
koon että rantakala oli ennen mui-
kun nuottaajien ruokaa raskaan 
työn ohessa. Nuottaajat eivät eh-
tineet ruokaa kokkailla, joten mui-
kut valmistuivat nopeasti.

Ruokaan kuuluu muikkuja, voi-
ta, sipulia, suolaa ja vettä. Keit-
to kypsennetään hitaasti hiljaisella 
tulella siten, etteivät muikut ha-
joa ja se syödään ruisleivän kanssa. 
olavi voutilainen valmisti kalan 
pitkällisen kokemuksen tuomalla 
taidolla ja sai kiitosta kaikilta pai-

kalla olleilta erinomaisen mauk-
kaasta ruoasta.

 Kalan syönnin ohessa oli tilaisuus 
tarinoida kansanedustajien kanssa. 
Paikalla olivat kimmo kivelä ja kaj 
turunen. Myös Pohjois-Savon piirin 
uusi piirisihteeri Heimo konttinen 
piti lyhyen esittäytymispuheen. 
Esityksestä vastasi ranskalainen 
muusikko Julien Cohen.

 Tapahtuma toi pirteän tuulah-
duksen perussuomalaista aatetta 
muuten keskustavoittoiseen kylään 
ja muikunsyöjät kiittelivätkin kil-
van tapahtuman järjestelyjä ja lep-
poisaa tunnelmaa. Kentällä tehty 
työ on arvokasta, sanomaa kannat-
taa levittää kaikin tavoin kaikkiin 
Suomen kolkkiin.

 
Hannu Ronni
Leppävirta

Perussuomalaisia Loviisan viimeisissä kesäraveissa: Immo 
Stenberg, Paula Järvinen, Saara Lång ja Asko Vilenius.

Yksi yhtenäinen kenttä?
SEN SiJaaN, että jokainen pai-
kallisyhdistys touhuaa omis-
sa pikku ympyröissään, kannat-
taa varmasti silloin tällöin lyödä 
hynttyyt yhteen ja vaikka vaan 
kutsua naapuriyhdistyksen vä-
keä mukaan omaan tapahtumaan. 
Näin tehtiin Itä-Uudellamaal-
la Loviisan viimeisissä kesäraveis-
sa ja tuloksena teltalle saapunut 
Pukkilan mies saatiin heti värvät-
tyä ilmapalloja täyttämään.

Kahden tai useamman pienen 
yhdistyksen (tässä tapauksessa 
Loviisa ja Askola-Myrskylä-Pukki-
la) kannattaa varmasti yhdistää 
voimat tapahtumien järjestämi-
sessä. Vaan miten tähän pääs-
tään? Jos ajatellaan, että piiri-
hallituksen kokouksissa käydessä 
luodaan ne suhteet ja verkostot 
oman piirin muihin yhdistyksiin, 
niin siihen en ihan usko. Tällä 
hetkellä esimerkiksi Porvoo tun-
tuu Loviisasta katsottuna todel-
la etäiseltä, vaikka naapurikuntia 
ollaankin. 

Tarkoitukseni ei ole tässä men-
nä eri yhdistysten sisäisiä kärhä-
miä setvimään, vaan päinvastoin 
painottaa sitä, että huolimatta 
vilkkaastakin keskustelusta oman 
yhdistyksen sisällä, asialinjal-
la pysymällä saadaan yhdistyk-
sen tehtävä hoidettua. Se perus-
tehtävä!

Kentälle olisi todella tervetul-
lutta, jos piirit järjestäisivät vuo-
sittain muutamia koulutus/tiedo-

tustilaisuuksia paikallisyhdistysten 
väelle, joissa käsiteltäisiin puolu-
een johdossa valmiiksi läpi käyty-
jä asioita, joita toivotaan kentälle 
vietävän. Samalla saataisiin yhdis-
tysten väkeä saman katon alle tu-
tustumaan toisiinsa ja pienen kan-
nustuksen avulla jopa toimimaan 
yhdessä. Voihan olla, että muualla 
päin Suomea jossain piireissä röy-
histellään, että ”näinhän meillä on 
aina toimittukin”, mutta jospa aja-
teltaisiin koko porukkaa yhdessä, 
ja yritettäisiin saada sama viesti 
perille koko maan joka kolkkaan? 

Perussuomalaiset ja perussuo-
malaisuus on ison haasteen edes-
sä. Meillä on kannattajia ja pal-

jon innokasta väkeä, joka on valmis 
tarttumaan toimeen. Jos haluam-
me suurimmaksi puolueeksi, vies-
tin kentälle on oltava ennen kaik-
kea selkeä ja sama kautta linjan. 
Mitä perussuomalaisuus on? Mitä 
me emme ole? Mitä asioita ajam-
me? Äänestäjien kannalta on tär-
keää erottua muista puolueista, 
ja siihen ei riitä listaus niistä asi-
oista, mitä kussakin kunnassa olisi 
pantava kuntoon.

Puoluetoimistoon terveisiä, hi-
hat on jo kääritty, nyt odotellaan 
ohjeita! 

Saara Lång, Loviisa
Asko Vilenius, Pukkila

Kiintiö-
ihminen
SuoMESSa on voimassa laki, 
joka edellyttää julkisissa luot-
tamuselimissä sukupuolikiintiön. 
Eli joko naisia tai miehiä tulee 
olla vähintään 40 % toimieli-
men henkilöistä. Perusajatus 
varmasti on aiheellinen, mut-
ta onko sille oikeasti olemassa 
tarvetta lainkirjaamiseen? Oli-
siko helpompaa muodostaa ky-
seiset elimet ilman tätä hanka-
laa lakia?

Omasta mielestäni kyseinen 
laki on ajastaan jäänyt ja han-
kaloittaa parhaan mahdolli-
sen toimielimen muodostamis-
ta. Minulle on aivan sama, onko 
toimielimessä kaikki naisia, tai 
kaikki miehiä. Siten saadaan 
toimielimeen paras asiantun-
temus. Tämä jos mikä on aitoa 
demokratiaa. Nyt kiintiön kaut-
ta on vain valedemokratia.

Onko ihmisellä, joka vastoin 
tahtoaan ja osaamistaan joudu-
taan valitsemaan toimielimeen, 
millainen motivaatio ja innostus 
yhteisten asioiden hoitamiseen? 
Ja mikä on yhteiskunnalle pa-
ras ja kustannustehokkain toi-
mielin? Onhan se selvää, että se 
toimielin, jossa on 100 % teh-
täväänsä sitoutuneita ja osaa-
via henkilöitä, sukupuolesta vä-
littämättä.

Kuinka paljon on maassam-
me kiintiösukupuolisia? Var-
masti paljon. Ihan liian paljon. 
Ja kuinka paljon se maksaa? 
Ihan liian paljon. Haluaisitko 
sinä olla kiintiösukupuolinen? 
Minä en.

Harri Ahonen (pj.)
Perusäijät ry

Kutsu
Koulutus- ja 
informaatiotilaisuus 
kaikille 
helsingin 
Perussuomalaisille 
(puolueen jäsenille)
19.9.2013 klo 17:30-
20:00. os. 
itämerenkatu 11-13. 

Kahvitarjoilu, 
tervetuloa kaikki 
mukaan!

Puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo

?

Aulia onnittelemas-
sa Perussuomalais-
ten Naisten pu-
heenjohtaja ja hyvä 
ystävä Marja-Leena 
Leppänen sekä Tuu-
likki Rämö ja Kari 
Ruontimo.

Keuruun 
markkinoilla 
tapahtui
kEuruuN markkinat keräsivät 
jälleen kymmentuhatpäisen ylei-
sön. Mikäpä oli yleisön nautti-
essa markkinahumusta, kun mo-
lempia päiviä kruunasi todella 
hyvä sää. Keuruun Multian Pe-
russuomalaiset olivat pystyttä-
neet perinteiseen tapaansa ko-
junsa markkinoiden ydinalueelle, 
keskeiselle paikalle. 

Lauantaina kojullamme vieraili 
Juha väätäinen, joka sai ympä-
rilleen tiukkoja kysymyksiä te-
keviä markkinavieraita. Juhal-
la olikin paljon tuttuja, onhan 
Keuruu hänelle vähän kuin ”su-
kupitäjä”. Meille Keuruulaisille 
valtuutetuille sateli kysymyksiä 
lähinnä kuntauudistukseen liit-
tyen sekä tietysti sote-asioista. 
Yhtenä, ei niin pienenä asiana 
keuruulaisesta näkövinkkelis-
tä, tuli kysymyksiä ja keskuste-
luja Haapamäen vanhan alueen 
tulevaisuudesta. Kaiken kaikki-
aan lauantai oli perussuomalais-
ten kojulla kävijöiden määrässä 
mitaten todella onnistunut. Pel-
kästään lapsille jaoimme usei-
ta satoja ilmapalloja, mikä näkyi 
koko markkina-alueella pienen 
sinisenä ilmapallomerenä.

Sunnuntaipäivä valkeni edel-
leen aurinkoisena ja heti aamus-
ta työn täyteisenä. Vieraaksi 
toiselle markkinapäivälle olimme 
saaneet kansanedustaja Pirkko 

Mattilan sekä perusnaisia edus-
tavan kenttävastaavan Piia Pen-
tikäisen. Naiskaksikolla oli heti 
aamusta työntäyteinen päi-
vä tiedossa, tiukkoja kysymyksiä 
sateli kojumme molemmin puolin 
markkinayleisöltä. Myös euro-
vaalit kiinnostivat monia. Erityi-
sen kiinnostuneena monet oli-
vat tulevista hallituskuvioista ja 
mahdollisista hallituskumppa-
neistamme.

Kaiken kaikkiaan molemmat 
päivät olivat erittäin antoisia. 
Saimme näkyvyyttä hyvillä mai-
noksilla ja ilmapalloilla, jotka 
todella näkyivät koko markkina-
alueella. Varasimme jo ensi vuo-
deksi saman paikan, joten jat-
kuvuus näkyvyyden suhteen on 
taattu. Ja toki näymme pitkin 
vuotta pienemmissä keuruulaisis-
sa tapahtumissa.

Hyvää syksyn alkua kaikille. 
Poiketkaapa luonnostaan kau-
niilla Keuruulla, näkemistä riit-
tää ympäri vuoden.

Petri Heinonen
kaupunginvaltuutettu, Keuruu
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Euro vai ei?
Perussuomalaisten Euro vai ei –ta-
pahtuma järjestetään lauantaina 
7.9. klo 11-14 Tampereen keskusto-
rilla. Paikalla mm. kansanedusta-
jat Jussi Niinistö, Jussi Halla-aho, 
Pirkko Mattila ja Juha Väätäinen 
sekä europarlamentaarikko Sam-
po Terho ja puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo.
 
rautalammen Pestuumarkkimat
Perussuomalaisia kansanedustajia 
ja eurovaaliehdokkaita tavattavis-
sa lauantaina 14.9. ja sunnuntaina 
15.9.Rautalammen Pestuumarkki-
noilla, Rautalammen raitti. Lisätie-
toja: www.rautalampi.fi

Hailuodon Perussuomalaiset
Hailuodon Perussuomalaiset ry:n 
yhdistetty kevätkokous ja ylimää-
räinen kokous pidetään sunnun-
taina 29.9. klo 16 Sinisen Pyörän 
Kievarissa. Sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi esillä henkilövalinnat. 

Espoon Perussuomalaiset
Espoon Perussuomalaisten toimiti-
lojen avajaiset pidetään torstaina 

Kokoukset & tapahtumatPS

PS
J Ä R J E S T Ö

■  KOLUMNI

riikka 
sluNga-POutsalO
pUoLUESihtEERi

Sote edellä puuhun?
häMMentynein mielin seuraa valtakunnallisen hallituk-
semme sekoilua kunta- ja sote-uudistuksen läpirunnomises-
sa. Alkuun asiantuntijatyöryhmä kiersi maata selvittämässä 
sosiaali- ja terveyspuolen tarpeita ja lähtökohtia punniten myös 
tulevia vaihtoehtoja eri alueiden erityistarpeet huomioiden. 
Ennen kuin heidän lausuntonsa oli ennättänyt edes tulostimen 
jäljiltä viilentyä, hallituksesta rynnättiin oman, Petteri Orpon 
(kok.) vetämän työryhmän kanssa liikkeelle ja asiantuntijoiden 
esitys vedettiin suunnilleen viemäristä alas. 
 
Viisaus tuntuu pesivän hallituksessa, ikävää vain että sen 
viisauden turvin meidän hyvinvointivaltiomme joutuu kaaoksen 
tilaan. Toimiva erikoissairaanhoidon verkosto ollaan ajamassa 
kohti mallia, joka on niin epäselvä, ettei siitä tavallinen kuole-
vainen ota selkoa. Useaa sairaalaa uhkaa näivettyminen, palvelut 
siirtyvät entistä enemmän yksityiselle sektorille ja kuilu köyhien 
ja rikkaiden välillä kasvaa. Ja kun meidän juuri nyt pitäisi panos-
taa ennaltaehkäisyyn, ihmisten omaan vastuuseen terveytensä 
eteen ja palvelujen tasapuoliseen saatavuuteen koko maassa.
 
sairaanhoitoPiirien lakkautuksesta alkoi liikkua hu-
huja jo ennen kuin Orpon työryhmän raportti näki päivänvalon. 
Olihan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet kaupitelleet 
sairaaloita kuntajohtajille pari päivää aiemmin. Heräsikin kysy-
mys, millä oikeudella tämän tyyppistä keskustelua kuntajohtaji-
en kanssa edes käytiin? Omistaahan esimerkiksi Uudellamaalla 
kuntayhtymän kunnat sairaalat, ei ministeriö.
 
Vuoden vaihteessa potilaan valinnanvapaus lisääntyy, kun po-
tilas voi itse valita lääkärinsä. Tämä tuo liikkuvuutta eri sairaa-
loiden välillä ja sitä kautta kiristää sairaaloiden välistä kilpailua. 
Se sairaanhoitoyksikkö, jolla on käytettävissä uusimmat pelit ja 
vehkeet vetää puoleensa potilaita. Syntyy kestämätön kilpava-
rustelutilanne, joka ei tule helpottamaan kuntien taloudellista 
tilannetta, varsinkaan jos sairaalat ovat yksittäisinä kuntien 
omassa omistuksessa.
 
jos sosiaali- ja terveyspuolen rakenneuudistuksessa lähdettäi-
siinkin siitä lähtökohdasta, että ei pureta sitä vaativinta osaamis-
ta paloiksi, eli erikoissairaanhoitoa sairaanhoitopiireineen, vaan 
siirrettäisiin perusterveydenhoito jo valmiina olevaan sairaan-
hoitopiirirakenteeseen? Osassa maamme kuntia toimii jo nyt 
erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon yhteispäivystyk-
set ja kokemukset näistä ovat rohkaisevia. Hallintorakenne olisi 
myös valmiina ja kuntien maksuosuudet helposti laskettavissa.
 
nyt hallitus on halukas ottamaan opposition mukaan sote-
uudistukseen. Nähtäväksi jää, onko tämä vain luennointityyppi-
nen tapaaminen, jossa hallitus sanelee oppositiolle nuotit millä 
mennään ja meidän tehtäväksi jää vain nyökytellä. Tähän ei tule 
suostua. Parlamentaarinen käsittely näin tärkeässä asiassa on 
lähtökohta onnistumiselle. Se tarkoittaa sitä, että suunnittelu-
työryhmässä ovat myös perussuomalaiset mukana. 

Kansanedustajat viihtyivät Heinävedellä. Kuvassa Jari 
Lindström, Kaj Turunen ja Kimmo Kivelä.

Yhteinen päivä 
Etelä-Savossa
EtElä-SavoN Perussuomalai-
set järjestivät Heinäveden Palo-
kissa ”Yhteisen Päivän”. Savotta-
museo Kämppäriskissä järjestetty 
tilaisuus keräsi reilun seitsemän-
kymmentä osallistujaa helteisenä 
lauantaina. Hernekeiton ja kah-
vin lomassa kansanedustajat kaj 
turunen, Jari lindström ja kim-
mo kivelä kertoivat kuulumiset 
eduskunnasta ja siitä miten maa 
tällä hetkellä makaa sekä siitä, 
miltä tulevaisuus näyttää. Ylei-
sö kyselikin kansanedustajilta 
mm. sosiaali- ja terveyspalvelu-
jen uudistuksesta, kuntaliitok-
sista, nuorten asemesta, työl-

lisyyspolitiikasta, maaseudun 
asemasta, pikavipeistä ja monis-
ta muista päivän polttavista asi-
oista. 

- ”Yhteinen Päivä”- tapahtu-
ma on avoin tilaisuus, johon ovat 
tervetulleet kaikki. Järjestäm-
me sen eripuolilla piiriä vuosit-
tain. Madallamme näin kynnystä 
ihmisiltä tulla perussuomalaisten 
toimintaan mukaan. Tässä suh-
teessa Heinäveden tilaisuus oli 
onnistunut, Kaj Turunen kertoo 
tyytyväisenä.

Etelä-Savon Perussuomalaiset

Perussuomalaisia naisaktiiveja Kiiminkipäivillä Kiimingin Perussuomalaiset ry:n sihteeri Elina 
Kokkoniemi, kansanedustaja Pirkko Mattila, Oulun kh:n 1. varapuheenjohtaja Vaili Jämsä-Uusi-
talo, Oulun piirin ps-naisten pj. Sirpa Ahola-Laurila ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo

Puoluesihteeri vieraili Oulussa
kESäkuuN puoluekokouksessa va-
littu perussuomalaisten uusi puo-
luesihteeri riikka Slunga-Pout-
salo aloitti pohjoisten piirien 
tutustumiskierroksensa Perus-
suomalaisten Oulun piiristä. En-
tisenä järjestösihteerinä hänellä 
ovat eteläisemmät piirit ja nii-
den aktiivihenkilöt tulleetkin tu-
tummiksi.  

Päivä alkoi 39. kertaa vietetyillä 
Kiiminkipäivillä, jossa yleisö pää-
si keskustelemaan kasvotusten 
puoluesihteerin kanssa Kiimin-
gin Perussuomalaiset ry:n markki-
nateltalla. Tilaisuuteen hänet oli 
kutsunut Kiimingin Perussuoma-
laiset ry:n puheenjohtaja teuvo 
appel. Oulussa on tällä hetkellä 
kuntaliitoksen myötä kolme kau-

punginosayhdistystä, joten paikal-
la oli tietenkin myös Haukiputaan 
Perussuomalaiset ry:n puheenjoh-
taja aaro Paakkari ja iltapäiväl-
lä kokouspaikalla vielä Oulun Pe-
russuomalaiset ry:n puheenjohtaja 
Jari Pirinen sekä runsaasti muita 
perussuomalaisia aktiivijäseniä.

Iltapäivällä siirryttiin Hannuk-
sen kyläyhdistyksen ylläpitämälle 
Hannuksen entiselle koululle, jos-
sa puoluesihteeri osallistui aluksi 
piirihallituksen kokoukseen. Tämän 
jälkeen järjestettiin vielä Pohjois-
Pohjanmaan alueen paikallisyh-
distysten puheenjohtajien ja sih-
teerien yhteistapaaminen, jossa 
keskustelu oli vilkasta ja puolue-
sihteeriä tentattiin monenlaisista 
käytännön asioista ruohonjuurita-

son toimintaan liittyen. 
Puolueen viestinä puoluesihtee-

ri korosti kentän osaamisen ta-
son ylläpitämisen tärkeyttä.  Puo-
lueemme kannatus on vakiintunut 
suurten puolueiden tasolle ja toi-
mintaan on tullut ja tulee koko 
ajan myös uusia toimijoita, min-
kä vuoksi myös omaa osaamistam-
me sekä tietoa puolueen omista 
linjauksista tullaan jatkossa yllä-
pitämään entistä enemmän pai-
kallistason koulutuksin.  Perussuo-
malaisten Oulun piiri ry:ssä tämän 
työn aloittaa jo ennen syysko-
kouskierrosta järjestösihteeri 
Joukamo kortesalmi.

Perussuomalaisten Oulun piiri

Perusäijät palkitsi Jari Nenosen
PEruSäiJät ry:n perustamisen yksivuotis-
juhlaa vietettiin 18.8.2013 Haminassa, ravin-
tolalaiva Hyökyssä. Äijien päivän kunniak-
si palkittiin vuoden äijä. Tittelin sai haltuunsa 
haminalainen ”tee se itse” kirjailija Jari ”Jal-
lu” Nenonen. Juhlapuheessaan Perusäijien pu-
heenjohtaja Harri Ahonen korosti Nenosen 
ansioita radio- ja sanomalehtipakinoitsijana, 
sekä oman kustantamonsa kautta lukuisia äi-
jämäisiä kirjoja julkaisseena yksityisyrittäjä-
nä. Tämän lisäksi Nenonen on kunnostautunut 
myös näytelmien käsikirjoittajana, juontajana, 

sekä paikallisradiotoiminnan pioneerina Ky-
menlaaksossa.

Perusäijät on perussuomalaisten miesjär-
jestö, jonka tarkoituksena on puuttua niihin 
epäkohtiin, joita miehet kokevat tasa-arvoasi-
oissa esimerkiksi avioeroihin liittyvien huolta-
juuskiistojen yhteydessä. Perusäijiin voi liittyä 
kuka tahansa perussuomalaisten toiminnas-
sa mukana oleva mies, joka ei ikänsä puolesta 
enää nuorisojärjestöön toimintaan pääse.

Perusäijät

Perussuomalaisten Joensuun puoluekokous on saanut 
paljon kiitosta kokoukseen osallistuneilta.

Kiitos Joensuu!
ESPooN Perussuomalaiset ry ha-
luaa kiittää Pohjois-Karjalan Pe-
russuomalaisten piiriä erinomais-
ten puitteiden järjestämisestä 
Joensuussa 29.6.- 30.6.2013. Sa-
malla kiitämme kaikkia kokouksen 
järjestämiseen osallistuneita hen-
kilöitä ja tahoja, jotka mahdollisti-
vat yli tuhannen perussuomalaisen 
kokoontumisen ja kokoustamisen 
erinomaisin lopputuloksin. 

Kokousten sisältö oli antoisa ja 
monipuolinen, sähköinen äänes-
tys sujui erinomaisesti ja oli perin 
edistyksellinen toimintatavaltaan. 
Mieluisaa oli myös tutustua saman-
henkisiin ja yhteen hiileen puhal-
taviin suomalaisiin, jotka kuuluvat 
puolueeseemme. 

Puheenvuoroissa saimme myös 
kuulla kentän ääntä, joka on toi-
mintamme perusta. Todellinen de-
mokratia toteutui parhaalla mah-
dollisella tavalla, kun äänestää sai 

jokainen puolueen jäsen ja äänioi-
keutta myös käytettiin yhteisten 
asioiden edistämiseen sekä parhai-
den ehdokkaiden valitsemiseksi. 

Tästä on hyvä yhdessä ponnistaa 
kohti uusia haasteita, joita on ol-
lut ja tulee olemaan. Vain samaan 
hiileen puhaltamalla ja yhteistyö-
tä tehden ja toisiamme tukemalla 
tulee perussuomalaisille paras tu-
levaisuus. Tämän kaiken saavutta-
miseksi tarvitsemme kansan tuen. 
Tämä tarkoittaa myös hihojen kää-
rimistä, kuuntelemista, jalkautumis-
ta kansan pariin ja esille tuotavi-
en asioiden edistämistä paremman 
Suomen tulevaisuuden eteen. 

Toivotamme kaikille valituiksi tul-
leille mitä parhainta menestystä 
puolueen ajamien asioiden edistä-
miseksi. 

Hyvää alkavaa syksyä.

Espoon Perussuomalaiset ry

läMMiN kiitos teille Pohjois-Karja-
lan perussuomalaisille upeasti jär-
jestetystä puoluekokouksesta Jo-
ensuussa. Tunnelma oli lämmin enkä 
tarkoita pelkkää hellettä. Puolue-
kokouksen  ensikertalainen sai tal-
lettaa muistoihinsa hienon koke-
muksen. 

Puoluekokoukseen oli saapunut 
suuri joukko meitä perussuomalai-
sia ympäri Suomen, minun tietojeni 
mukaan kauimmaiset jopa Kittilästä 
asti. Tästä syystä koenkin ikäväk-
si sen, että jouduimme käyttämään 
puoluekokouksen yhteistä aikaa yh-
den piirin ongelmien ratkaisemi-
seksi.  Uskon, että tämän asian rat-
kaiseminen ei suoranaisesti ollut 
puoluekokouksen tehtävä. 

Erikoiskiitoksen ansaitsee timo 
Soini päätöksestään jättää euro-
vaalit väliin. Uskon ja tiedän, että 
taidoistasi ja tiedoistasi olisi ol-
lut suuri hyöty Suomelle toimiessa-
si Euroopassa, mutta toisaalta us-
kon myös, että nostamalla meidät 
suurimmaksi puolueeksi voimme toi-
mia laajalle rintamalla yhteisen ko-
timaamme hyväksi. 

Katja Honkala (ps.)
Kokkola

Mietteitä 
puoluekokouksesta
JoENSuuN puoluekokouksessa oli 
todella mukava käydä. Järjeste-
lyt olivat todella hyvät, ja siitä kii-
tos talkooväelle. Paikalla olleilla oli 
todella hyvä yhteishenki, jota me 
tarvitsemme.

Me Lapin porukan kanssa olim-
me kaikki todella tyytyväisiä ko-
koukseen. Omalla porukalla oli 
mahtava reissu, saimme keskustel-
la asioista pitkällä tulo- ja meno-
matkalla. Olimme matkalla hyväl-
lä yhteishengellä ja saimme luotua 
sitä vielä lisää. Yhteishenki lisään-
tyi jopa niin paljon, että aloimme 
suunnitella seuraavaa puolueko-
kousta tänne Lappiin, tai yritäm-
me ainakin.

Itse kokouksesta jäi hyvä fiilis. 
timon ilmoitus jäädä kotimaan po-
litiikkaan oli minusta oikea teko. 
Nyt ns. vanhat puolueet ovat heli-
semässä. Vaikka Timo ei lähde EU-
vaaleihin ehdolle, on meillä mah-
dollisuus kolmeen, jopa neljään 
edustajaan. Sen me teemme kovalla 
työllä ja yhteispelillä. Nyt on aloi-
tettava kentällä pikkuhiljaa toimia. 
Kenttää on vahvistettava ja annet-
tava meille mahdollisuudet toimia. 

Ehdokasasettelu tulisi saat-
taa loppuun mahdollisimman pian, 
että ns. poliittisesti tuntematto-
mat (valtakunnan tasolla) pääsevät 
myös tekemään vaalityötä. Koska 
heillä itsensä tunnetuksi tekeminen 
on vaikeaa ja rahaa kuluttavaa. On 
suunniteltava miten itseään mai-
nostaa ja miten oman vaalibudje-
tin käyttää järkevästi. Vaalityö-
tä ei kuitenkaan pidä aloittaa liian 
aikaisin, ettei tule väsymystä lop-
pusuoralla. Mutta kuitenkin tuli-
si olla mahdollisimman paljon kan-
san parissa.

Niin kuin olen aikaisemmin sa-
nonut, että  EU-vaalit ovat pon-
nahduslauta eduskuntavaaleihin ja 
taas eduskuntavaalit ovat ponnah-
duslauta kuntavaaleihin. Nämä on 
otettava huomioon, kun suunnitte-
lemme puolueen tulevaisuutta.

Ja tietenkin onnittelut valituille: 
timolle, Jussille, Hannalle, 
Juholle ja riikalle. Ja uusille 
puoluevaltuuston jäsenille.

Jukka Paakki (pj.)
Perussuomalaiset Lapin piiri

Joensuu Road Trip 2013
”Nyt on kiire. Ikinä ei ole ol-
lut näin kiire kuin nyt on!” Näil-
lä sanoilla ilmaisin perjantaina 
28.6.2013 avovaimolleni anne-
Mari Säterille, että meidän on 
aika laittaa pukua ja leninkiä 
päälle, näin työpäivän päätteek-
si ja lähteä Helsingistä kauas Jo-
ensuuhun puoluekokoukseen.

Kiasman edustalla odotti pik-
kubussi. Vuosaaren Perussuoma-
laisista toni Paussu oli lupautu-
nut toimimaan kuljettajanamme 
koko viikonlopun ja lähtöajaksi 
oltiin sovittu klo 17. Toki paikalle 
tuli muitakin kuin me. Menomat-
kalla helsinkiläisiä oli mukana 
11. Lisäksi autoomme uskaltautui 
eräs espoolainen ari ampuja.

Parin pysähdyksen taktiikal-
la pääsimme Siikajärven toi-
mintakeskuksen viikonloppuma-
joituspaikkaamme, noin 20 km 
Joensuusta ja noin kuusi tuntia 
Helsingistä. Emme juuri ehtineet 
muuta kuin suihkuun ja nukku-
maan, sillä olimme hyvin myö-
hään perillä.

Seuraavana aamuna lähdimme 
kohti Joensuuta perussuomalais-
ten kymmenenteen puoluekoko-
ukseen. Kuulimme Joensuu Aree-
nalla, että paikalla olisi jopa 1 
600-1 700 ihmistä, mutta koko-
uksessa äänioikeutettuja oli vain 
ehkä 500-700 henkeä.

Lauantai oli kiihkeä päivä pu-
heineen ja äänestyksineen. Uut-
ta oli sähköinen äänestys ja 

olimme perussuomalaisina en-
simmäisiä, jotka tätä käytim-
me. Se toimi hyvin, ja on mieles-
täni todennäköistä, että kahden 
vuoden kuluttua se toimii vie-
lä nopeammin ja paremmin seu-
raavassa puoluekokouspaikassa. 
Tämä viikonloppu oli meille niin 
sanottu tutustumisrundi.

Puheista parhaiten jäi mie-
leen europarlamentaarikko Sam-
po terhon puhe. Hän oli edelleen 
huolestunut siitä, että EU:n liit-
tovaltiokehitys syvenee.

- Liittovaltion rakentajat ha-
luavat aina vain lisää ja lisää ja 
lisää sääntelyä. Siinä samalla 
tulee rakennettua Euroopan yh-
dysvallat. Mikä on pienen Suo-
men osa suuressa liittovaltiossa? 
Se on maksajan osa, oli Terhon 
tyly toteamus.

Hyviä puheita oli paljon muita-
kin, mutta tilan puutteen vuok-
si on jätettävä jotain muihinkin 
julkaisuihin ja jopa omiin muis-
toihin.

Lauantaina kävimme myös Jo-
ensuun torilla ja illemmalla Sii-
kajärvellä saunassa ja yöuinnil-
la. Erään kulinaarisen huomion 
ja plussan tein tällä kolmannel-
la puoluekokousreissullani. Huo-
masin myös, miksi karjalaiset 
ovat tunnettuja vieraanvarai-
suudestaan. Joensuu Areenal-
la oli iltajuhlan buffetissa tarjol-
la muun muassa paahtopaistia, 
eri salaatteja, lähivesistä pyy-

dettyä muikkua ja jopa lähellä 
tuotettua villisikaa!  Verrattuna 
kahteen aiempaan puolueko-
kouskokemukseeni, Joensuu nap-
pasi ehdottomasti pinnat ruo-
katarjoilun osalta. Taakse jäivät 
Seinäjoki ja Tampere.

Koko viikonlopusta jäi todella 
hyvä maku. Etenkin matkastam-
me Joensuuhun ja takaisin Hel-
sinkiin, kun pystyimme tutustu-
maan toisiimme paljon paremmin 
kuin esimerkiksi jossain paneelin 
katsomossa, kokouksessa, vaa-
likojun alla tai muussa vastaa-
vassa paikassa. Kun bussissamme 
riitti myös vitsi- ja juttuniekko-
ja, niin matka ei tuntunut pit-
kältä, vaan tuli miltei haikea ja 
ikävä olo Road Trippimme pää-
tyttyä.

Meille tuli yllättäen reissussa 
myös selkeä poliittinen missio: 
saimme tehtäväksemme toimit-
taa ilman henkivartijaa liikku-
neen europarlamentin jäsenen, 
kyytiä vailla olleen Sampo Ter-
hon ehjänä kotiinsa Helsinkiin, 
josta hän lensi takaisin Brysse-
liin.

Tätä tarkoitusta varten emme 
tarvinneet henkivartijoiden mus-
keleita, vaan helsinkiläistä yhtei-
söllisyyttä, perussuomalaisuutta 
ja erään espoolaisen Ampujan.

Tommi Tampio 
Helsinki

12.9. klo 18-21 osoitteessa Harakan-
tie 7, Espoo. Koko kansan torita-
pahtuma alkaa klo 16 Leppävaaran 
Läkkitorilla, kauppakeskus Gallerian 
edessä. Tilaisuudessa tarjolla jau-
helihakeittoa. Paikalle saapuu mm. 
Timo Soini, Riikka Slunga-Poutsalo, 
Arja Juvonen, Simon Elo, Pekka M. 
Sinisalo, Espoon kaupunginvaltuu-
tettuja sekä jo julkistettuja euro-
vaaliehdokkaita. 

tapiolan Maalaismarkkinat
Espoon Perussuomalaiset tavattavis-
sa Tapiolan Maalaismarkkinoilla lau-
antaina 7.9. klo 9-16 Espoossa.

Maalaismarkkinat Espoonlahdessa
Espoon Perussuomalaiset tavatta-
vissa Espoonlahden Maalaismarkki-
noilla lauantaina 14.9. klo 9-16 Es-
poossa.

Pitäjänmäki-päivä
Länsi-Helsingin Perussuomalaiset 
tavattavissa sunnuntaina 8.9. klo 
12-15 Pitäjänmäki-päivässä,  Pitä-
jänmäen kirjastossa, nuorisotalolla, 
urheilukentällä, VPK:ssa ja yläasteen 
ympäristössä. Mukana EU-ehdok-

kaista Juha Väätäinen. Tilaisuuden 
isäntänä Timo Lepistö.

PerusNaisset Helsingissä
Perussuomalaisten Naisten tapahtu-
ma järjestetään lauantaina 14.9. klo 
10-14 Narikkatorilla Helsingissä. Il-
tajuhla klo 18 Hotelli Radisson Blu 
Royalissa, Runeberginkatu 2. 
Iltajuhlassa muotinäytös, jossa 
malleina perussuomalaisia naisia. 

länsi-Helsingin PS Foorumi
Länsi-Helsingin PS Foorumi jär-
jestetään keskiviikkona 18.9. klo 
18.30 Malminkartanon Horisontissa. 
Alustajana asuntolautakunnan va-
ra-puheenjohtaja, toiminnanjohtaja 
ja turvallisuuskoordinaattori Pert-
ti Villo.

turun Perussuomalaiset
Turun Perussuomalaiset ry:n ylimää-
räinen kokous pidetään sunnuntaina 
22.9. klo 16 Manillan vanhassa teh-
taassa, Itäinen Rantakatu 64. Koko-
uksen jälkeen järjestetään vapaa-
muotoinen keskustelutilaisuus 
”Peruskäräjät”. Hallitus

Kiitokset 
Pohjois-
Karjalaan

ouluN PiiriN Perussuomalaiset nai-
set ry:stä osallistui 10 jäsentä Likkojen 
lenkkiin 10.8.  Perussuomalaiset Naiset 
ry:n tukemana. Paikalla oli myös Perus-
Naisten työntekijät, vt. toiminnanjoh-
taja outi virtanen ja kenttävastaava 
Pia Pentikäinen.

Tapahtumaan osallistui yli 2 600 
naista. PerusNaiset näkyivät joukossa 
iloisen väristen paitojen ansioista. Pe-

rusNaiset osallistuvat vielä moniin ta-
pahtumiin pitkin syksyä Oulun piirin 
Perussuomalaiset Naiset ry;n puheen-
johtaja  Sirpa ahola-laurilan johdolla. 
Naiset nähdään Iin ja Kalajoen markki-
noilla sekä YK:n köyhyyden ja syrjäy-
tymisen vastaisessa päivässä 17.10.

Pia Pentikäinen
PerusNaisten kenttävastaava

Perusnaiset Likkojen lenkillä
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Taloudenhoitaja 
Auli Kangasmäki 
puh: 0400 917 352 
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi 

Laura Huhtasaari 
laura@huhtasaari.com 

Vaili Jämsä-Uusitalo 
Puh: 040 777 8478 
vailikjamsa@suomi24.fi 

Kirsi Kallio 
Puh: 0400 917 353 
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi 

Tuula Kuusinen 
Puh: 040 504 5808 
tuulak_67@hotmail.com 

Anne Louhelainen 
Puh: (09) 432 3096 
anne.louhelainen@eduskunta.fi 

Sari Martniku 
Puh: 044 272 4763 
sari.martniku@gmail.com 

Helena Ojennus 
Puh: 0400 236 154 
paakari@jippii.fi 

Minna Mäkinen 
Puh: 044 070 8338 
minna.makinen@jyvaskylalainen.com 

Pia Pentikäinen 
Puh: 040 669 3661 
pia.pentikainen@perusnaiset.fi 

Marja-Liisa Riihimäki 
Puh: 040 865 4629 
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi 

Jaana Sankilampi 
Puh: 040 513 5038 
jaana.sankilampi@wippies.fi 

Outi Virtanen 
Puh: 040 673 7523 
outi.virtanen@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi 

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja 
Simon Elo 
Puh: 0400 988 960 
simon.elo@
ps-nuoret.fi 

Vt. toiminnanjohtaja
Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri 
Suvi Karhu 
Puh: 040 653 2960 
sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja 
Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238
paakari@jippii.fi

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja
Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504
harri.ahonen@pp5.inet.fi

EUROPARLAMENTTI-RYHMÄ 

Sampo Terho 
Työpuhelin Bryssel: 
+ 32 228 45757 
Työpuhelin 
Strasbourg: 
+33 3881 75757 

GSM:+358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu 

AVUSTAJAT BRYSSELISSÄ: 

Eeva Katri 
Puh: +32 228 47757 
katri.eeva@europarl.europa.eu 

Katja Ripatti
Puh: +32 228 37757
katja.ripatti@europarl.europa.eu

Otto Juote
+32 228 47757
otto.juote@europarl.europa.eu

PUOLUEHALLITUS 

Timo Soini 
Puheenjohtaja 
Puh: 050-511 3027 
timo.soini@ 
eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja
Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja
Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja
Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Puoluesihteeri
Riikka Slunga Poutsalo
Puh: 040 505 1660
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET: 

Martti Eskola
Puh: 040 512 5427
martti.eskola@luukku.com

Pirita Nenonen 
Puh: 040 531 9715 
pirita.nenonen@pp.inet.fi 

Mikko Nurmo 
Puh: 040 841 5980 
mikko.nurmo@delfortgroup.com 

Juhani Pilpola 
Puh: 050 380 9787 
juhani.pilpola@lieto.fi 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
Puh: (09) 432 3165 
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 

Seppo Toriseva 
Puh: 050-517 2810 
seppo.toriseva@luukku.com 

Raimo Vistbacka 
Puh: 050 511 3186 
raimo.vistbacka@alajarvi.fi 

Pekka M. Sinisalo
Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com 

EDUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, 
fax (09) 432 3274 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Kansanedustajien 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

Pirkko 
Ruohonen-Lerner 
Eduskuntaryhmän pj. 
Puh: (09) 432 3165 

Pentti Kettunen 
Eduskuntaryhmän 1. vpj. 
Puh: (09) 432 3070 

Jari Lindström 
Eduskuntaryhmän 2. vpj. 
Puh: (09) 432 3088 

Juho Eerola • (09) 432 3013 

Ritva Elomaa • (09) 432 3022 

Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040 

Jussi Halla-aho • (09) 432 3042

Lauri Heikkilä • (09) 432 3043 

James Hirvisaari • (09) 432 3045 

Reijo Hongisto • (09) 432 3046 

Olli Immonen • (09) 432 3049 

Ari Jalonen  • (09) 432 3050 

Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
 

Johanna Jurva • (09) 432 3054

Arja Juvonen • (09) 432 3060 

Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027 

Kimmo Kivelä • (09) 432 3075 

Osmo Kokko • (09) 432 3078 

Laila Koskela • (09) 432 3083 

Maria Lohela • (09) 432 3092 

Anne Louhelainen • (09) 432 3096 

Pirkko Mattila • (09) 432 3102 

Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 

Mika Niikko • (09) 432 3129 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
 
Tom Packalén • (09) 432 3136 

Vesa-Matti Saarakkala • (09) 432 3150 

Timo Soini • (09) 432 3163 

Ismo Soukola • (09) 432 3168 

Maria Tolppanen • (09) 432 3179 

Reijo Tossavainen • (09) 432 3185 

Kaj Turunen • (09) 432 3187 

Kauko Tuupainen • (09) 432 3190 

Pertti Virtanen • (09) 432 3111 

Ville Vähämäki • (09) 432 3195 

Juha Väätäinen • (09) 432 3196 

PERUSSUOMALAISTEN 
RYHMÄKANSLIA 

EdUSKUNTARYHMÄ 

Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274 
(fax on yhteiskäytössä muiden 
ryhmäkanslioiden kanssa) 
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Toni Kokko 
Pääsihteeri 
Puh: (09) 432 3282 
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

E D U S TA J AT

IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

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

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 
Eduskuntatoimittaja: Seppo huhta 
Puh. 040 172 7535 • seppo.huhta@perussuomalaiset.fi 
Taitto: 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 18.9.2013.

ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään mennessä osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, 
paikka, osoite, päivämäärä ja kellonaika. 

Perussuomalainen 
12/13 ilmestyy 27.9.2013

Kokoukset ja tapahtumat

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

ilmoita tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoituk-
seen lehdet ovat tulossa. 
muista laittaa tilaukseen 
yhteystietosi ja lehtinip-
pujen toimitusosoite. Laita 
mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero.
toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitila-
usten määrästä ja toimi-
tuksesta. tilaukset täytyy 
lähettää halutun numeron 
aineistopäivänä. aineisto-
päivät löytyvät perussuo-
malaisten nettisivuilta.

tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

PS

Perus-
suomalaisen
nippu-
tilaukset

Tervetuloa 70-vuotispäivilleni
lauantaina 14.9.2013

Juhlaseurat klo 12.00
Kankaanpään kirkossa.

Seurojen jälkeen syntymäpäiväkahvit
Kankaanpään nuorisoseurantalolla.

Tilaisuudessa käyttävät puheenvuoron mm.
metropoliitta Ambrosius,
piispa Kaarlo Kalliala,

kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja
Timo Soini.

Olet sydämellisesti tervetullut.

Anssi Joutsenlahti
Eduskunnan 2. varapuhemies
Ei kukkia tai lahjoja, mahdolliset muistamiset
Herättäjä-Yhdistyksen lähetysrahaston kautta

Suomen Lähetysseuralle: FI50 5154 4420 0058 16

oikaisu: Lehdessä 8/2013 
mainittiin virheellisesti pe-
russuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piirin puheenjohtaja 
olevan osmo kokko. Puheen-
johtaja on Eero Bogdanoff.



IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN
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Lue kiinnostavimmat aiheet 
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa


