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Perussuomalaisilta 
viiden paketin ohjelma:

Voidaanko euro 
pelastaa? 

PS kysyi talouden 
huippuammattilaisilta:

■  Mukana tuhti 
 kokouspaketti

■  Itäraja on Pohjois-
 Karjalan elinehto

■  Kenestä uusi 
 puoluesihteeri?
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Euroalueen 
ongelmat ja 
tulevaisuuden 
näkymät

Valoa tunnelin 
päässä?

Euroalueen, euron ja 
EU:n kehitys näytti vakaalta 
finanssikriisin alkuun saakka. 
Kritiikki oli varsin vähäistä, 
eivätkä monet havainneet 
piileviä ongelmia, joita 
varsinkin euroalueelle alkoi 
kertyä löysän finanssipolitiikan 
ja luottojen liiallisen kasvun 
seurauksena. Myös liian keveä 
rahapolitiikka kiihdytti 
luottojen kasvua.

FinanssiKriisiä, josta euroalue näyt-
ti aluksi selviävän varsin vähällä, seurasi kui-
tenkin Etelä-Euroopan maiden velkakriisi ja li-
säksi pankkikriisi monessa maassa. Talouden 
taantuma on kriisimaissa kestänyt jo vuosia, ja 
työttömyys on kohonnut yli kymmeneen pro-
senttiin. Monissa maissa nuorisotyöttömyys on 
valtavan korkea, 30-50 prosenttia. Maiden vä-
liset erot ja erimielisyydet ovat kasvaneet hä-
lyttävän suuriksi.

Miten on mahdollista, että 2000-luvun en-
simmäisen vuosikymmenen puolivälissä jo 
menestystarinana pidetty euroalue ja eurora-
ha ovat suistuneet näin suuriin ongelmiin? Eu-
roalueen menestystarinan yhtenä keskeisim-

pänä mittarina 
pidettiin jä-
senvaltioi-
den pitkien 
velkakir-
jakorkojen 
konvergoi-
tumista lä-
hes samal-
le tasolle. 
Maiden vä-

liset riskierot olivat hävinneet lähes ko-
konaan. Tätä pidettiin merkkinä taloudelli-

sen yhdentymisen eli integraation nopeasta 
etenemisestä. Samaan aikaan erot talouskehi-
tyksessä olivat kuitenkin alkaneet kasvaa. Po-
liittiset ja sosiaaliset ongelmat ovat nyt kas-

vaneet huolestuttavan suuriksi kriisimaissa. 
Uusiakin kriisimaita saattaa olla tulossa.

Mistä ongelmat johtuvat?

Euroalueen vakavin ongelma on sen hetero-
geenisuus. Jäsenmaat ovat taloudeltaan, kult-
tuuriltaan, tavoiltaan ja yleiseltä tehokkuudel-
taan liian erilaisia. Etelä-Euroopan maat ovat 
kyvyttömiä noudattamaan tiukkaa ja kurin-
alaista talouspolitiikkaa, jota yhteiseen raha-
alueeseen kuuluminen välttämättä edellyttäi-
si. Yhteinen raha loi liiallisen turvallisuuden ja 
huolettomuuden tunteen, minkä varjossa mo-
net maat alkoivat velkaantua liikaa. Rakenne-
uudistukset ja kilpailukyvystä huolehtiminen 
lopetettiin tyystin ja hyvinvointia pidettiin yllä 
velkaantumalla. Kun yhteinen korkotaso oli lii-
an alhainen monille maille, syntyi vähitellen 
kiinteistö- ja luottokuplia sekä niiden seurauk-
sena pankkikriisejä. 

Finanssipolitiikalla olisi voitu torjua näitä yli-
lyöntejä, mutta siihen ei ollut pakotetta, koska 
valtioiden korkoerot kaventuivat. Markkina-
kuri lakkasi toimimasta. Myös luottoluokitus-
laitokset erehtyivät pahasti. Tehokas markki-
nakuri on välttämätöntä, jotta valtiontaloudet 
pysyisivät kaidalla polulla.

Kaikkein karmeinta oli palkkakustannusten 
hurja nousu euron ensimmäisen kymmenvuo-
tiskauden aikana. Kun Saksassa palkat nousi-

vat yhteen-
sä vain noin 
25 prosent-
tia, nousi-
vat ne mo-
nissa maissa 
jopa kaksi ker-
taa nopeam-
min. Yhteisen 
rahan oloissa 

tällä erolla oli tuhoisa vaikutus kilpai-
lukykyyn, kun devalvaation mahdollisuut-

ta ei ollut.
Yhteinen raha oli yritys suureen ja nopeaan 

harppaukseen taloudellisessa integraatiossa. 
Teoriassa yhteisen rahan idea oli hyvä, mut-
ta todellisuudessa täysin epärealistisille ole-
tuksille rakennettu. Yhteisen rahapolitiikan 
lisäksi olisi tarvittu samankaltaista finanssi-
politiikkaa ja suunnilleen yhtäsuuria palkan-
korotuksia. Myös tuottavuuserojen olisi pitä-
nyt kaventua.

Yhteisvastuun politiikka 
johtaa moraalikatoon 

Euroalueen ongelmia on yritetty ratkaista 
tukipolitiikalla kriisimaille ja Euroopan kes-
kuspankin (EKP) elvytystoimilla, jotka muis-
tuttavat vanhakantaista setelirahoitusta. Tuki-
mekanismejä on perustettu (ERVV ja EVM). 
Myös pankkiunionia ollaan rakentamassa, 
mutta se etenee varsin hitaasti ja alkaa yhtei-
sen pankkivalvonnan perustamisella EKP:n 
yhteyteen ensi vuonna.

Ratkaisua kriisiin on haettu ensisijaisesti yh-
teisvastuuta lisäämällä. Myös EKP:n toimis-
sa on tämä piirre, koska riskit kaatuvat viime 
kädessä jäsenmaiden päälle, jotka omistavat 
EKP:n.

seppo Lindblom on tuonut merkittävän li-
sän keskusteluun eurosta ja koko EU:n ongel-
mista. Hän ei usko yhteisvastuun politiikkaan 
eikä pidä liittovaltiokehitystä suotavana. Va-
littu linja pitää sisällään valtavan moraalika-
don (moral hazard) kasvun, joka olisi erityi-
sen vaarallista, jos vielä mentäisiin yhteisiin 
velkakirjoihin (eurobondit). Tällöin kaikki in-
sentiivit rakennemuutoksiin ja kurinalaiseen 
finanssipolitiikkaan katoaisivat. Lisäksi yh-

teisvastuuseen sisältyy vakava demokratia-
vajeen ongelma, mikä jo nykyisinkin on var-
sin suuri.

Seppo Lindblom on oikeutetusti huolissaan 
kasvavasta demokratiavajeesta. Ensi syksy-
nä järjestettävien Saksan vaalien jälkeen näh-
dään, miten pitkälle Saksa on yhteisvastuun 
lisäämisessä valmis menemään ilman EU:n 
perussopimusten muuttamista. Periaattees-
sa Saksa tavoittelee pitkälle menevää poliit-
tista unionia, mikä tähän saakka on ollut sen 
vaatimus yhteisvastuun merkittävälle kasvat-
tamiselle.

Toinen tie ratkaista euroalueen ongelmat 
olisi pahimpien kriisimaiden velkojen leik-
kaus. Tarve voisi olla joissakin maissa jopa 
50-80 prosenttia. Lisäksi kaikkein kehnoim-
mat maat voitaisiin heittää euron ulkopuolel-
le. Jotkut ovat ehdottaneet Suomessakin tätä 
mallia. Ongelmana siinä ovat suuret maat: Es-
panja, Italia ja Ranska. Ne eivat näytä pys-
tyvän harjoittamaan kurinalaista talouspo-
litiikkaa. Ranskan talouskehitys on jäänyt 
ratkaisevasti Saksasta jälkeen ja sen kilpailu-
kyky rapautunut pahasti. Velkasaneerausten 
tekemistä vaikeuttaa se, että erityisesti kriisi-
maissa pankeilla on suuret määrät oman val-
tion velkapapereita. Niiden arvonalentaminen 
aiheuttaa pankkien konkurssin.

Helppoa ratkaisua ei ole

Mitään helppoa ja selkeää ratkaisumal-
lia euroalueen ongelmiin ei ole, koska yh-
teisen rahan valuviat ovat erittäin syvällisiä. 
Vaarana on, että tukipolitiikkaa jatketaan lo-
puttomiin ja yhteisvastuuta lisätään vähitel-
len vuosi vuodelta ja demokratiavaje kasvaa. 
Todellisuudessa euroalue pysyy tällä hetkel-
lä pystyssä vain EKP:n setelirahoituksella ja 
EKP:n lupauksella ostaa rajoituksetta valtion 
velkapapereita, jolloin maan on sitoudutta-
va sopeutustoimiin.  Viime kädessä Saksa rat-
kaisee, kuinka pitkään euro pysyy pystyssä. Se 
voi pysyä pystyssä pitkäänkin, mutta yhteis-
vastuun ja tukipolitiikan jatkuessa heikko ta-
louskehitys voi jäädä pysyväksi ja työttömyys 
korkealle tasolle. Sosiaaliset ja poliittiset on-
gelmat voivat kumuloitua aikaa myöten. Mi-
tään menestystarinaa eurosta ei enää ole odo-

tettavissa ainakaan nykyisillä pelisäännöillä ja 
toimintatavoilla.

Suomen tilanne on vaikea taloudellisesti ja 
poliittisesti. Yhteisen rahan jättäminen olisi 
dramaattinen päätös, johon poliittinen rohke-
us tuskin riittää. Voidaan myös epäillä, pystyi-
sikö Suomi noudattamaan kurinalaista talous-
politiikkaa ja nostamaan palkkoja maltillisesti 
euron ulkopuolella, kun se ei ole siihen pysty-
nyt eurossa ollessakaan.

Nimellinen valuuttakurssin arvo tai sen 
määräytymismalli ei ratkaise minkään talou-
den pitkän aikavälin kasvuvauhtia. Se riippuu 
ratkaisevasti maan kilpailukyvystä, julkisen 
talouden kestävyydestä ja kyvystä rakenne-
muutoksiin.

Kurinalaisuus kannattaa

Kurinalaista talouspolitiikkaa ja maltillis-
ta palkkapolitiikkaa harjoittava maa menestyy 
aina valuutasta riippumatta. Ruotsi, Sveitsi 
ja Tanska ovat tästä erinomaisia esimerkke-
jä. Niiden taloudet ovat tasapainossa ja kilpai-
lukyky erinomainen. Jokaisella on huomatta-
va vaihtotaseen ylijäämä, mikä kertoo hyvästä 
kilpailukyvystä. Tähän menestyneiden pien-
ten maiden ”klubiin” Suomen tulee pyrkiä. 
Olemme etääntyneet tästä porukasta huoles-
tuttavan kauas, kun kymmenen vuotta sit-
ten oltiin samalla tasolla. Velkojen ja kaiken 
muunkin yhteisvastuun kasvattamista Suo-
men on vastustettava kaikin keinoin. Jos se ei 
onnistu, on parempi hypätä pois euron uppoa-
valta uppotukilta.

Ensisijaisena tavoitteena Suomella on kui-
tenkin oltava oman talouden kuntoon laitta-
minen. Tunnusluvuilla mitaten (kasvu, työl-
lisyys, budjettivaje ja vaihtotase ym.) alamme 
lähestyä Ranskan tasoa. Hyvässä kunnossa 
oleva talous menestyy aina riippumatta siitä, 
mikä rahayksikkö sillä on käytössä. Perusteel-
liset rakennemuutokset ja kilpailukyvyn pa-
rantaminen ovat tarpeen, jotta Suomi menes-
tyisi alati kiihtyvässä globaalissa kilpailussa. 
Kohtalomme on omissa käsissämme.   

TEKSTI HEIKKI KOSKENKYLÄ
(valtiot.tri.)
KUVA KALLE ERKKILÄ

KUKA?

Heikki koskenkylä, 
rahoitusmarkkina-
asiantuntija. Työsken-
nellyt lähes 40 vuot-
ta Suomen Pankissa, jäi 
eläkkeelle rahoitusmark-
kinaosaston päällikön pai-
kalta. Toimii nykyisin Linse 
Consultingissa liikkeen-
johdon konsulttina. Nou-
si 1990-luvun alussa valta-
kunnalliseen julkisuuteen 
ennustettuaan, että pank-
kien henkilökunnan ja 
konttoreiden määrä tu-
lee putoamaan Suomes-
sa puoleen. Ennuste osui 
täysin oikeaan.

Vaalilupaus: 
ilmaiset juhannusjuomat

■  PÄÄKIRJOITUS

äänEstäisitKö EHdoKasta, joka lupaa jokaiselle kansa-
laiselle vaahtomuovipatjan ja jääkaapin? Vai äänestäisitkö häntä, 
joka lupaa eläkeläisille ihmisten keskimääräiset vuositulot ylit-
tävän vanhuuseläkkeen? Ehkä häntä, joka lupaa ”palauttaa asiat 
normaaliksi”? Vai häntä, joka lupaa kaikille omakotitaloa ranta-
tontilla ja Mersua. Vai äänestäisitkö mieluiten häntä, joka lupaa 
vakuudet, joita ei ole mahdollista saada?  

Vaahtomuovipatjoja lupasi iba der thiam, joka pyrki Senega-
lin presidentin virkaan. Hulppea eläke oli SDP:n lupaus vuoden 
1906 tienoilla. Herrat Eetu salin, Väinö tanner ja sulo Wuoli-
joki eivät nähneet puolueensa lupauksen rahoittamisessa erityi-
siä murheita, koska rahat oli tarkoitus ottaa ”riistäjäin pussista”. 
Normaaliuden palauttamista lupasi Yhdysvaltain presidentti-
ehdokas Warren G. Harding, mutta tarina ei kerro, minkä vuo-
sisadan normaaliuteen oli tarkoitus palata. Hulvattoman ran-
tatonttilupauksen esitti puolestaan kommunistien riveistä 2011 
eduskuntaan yrittänyt onni rissanen. Hän ei tullut valituksi. 

Vaalilupaukset ovat vaalilupauksia, ja ne haihtuvat usein il-
maan vaalien jälkeen. Vuonna 2011 kävi toisin. Valtionvarainmi-
nisteriksi noussut Urpilainen määräsi ministeriönsä virkamie-
het toteuttamaan mahdottomuutta. He tekivät, minkä pystyivät, 
mutta tulos oli niin surkea, että katsottiin parhaaksi tehdä kaksi 
asiaa: Ensinnäkin sopimusjärjestely salattiin. Toiseksi, järjestely 
obfuskoitiin. Eli tehtiin tarkoituksellisen vaikeaksi ymmärtää. 

saLaUs tEHtiin Lain VastaisEsti, kuten myöhemmin 
kävi ilmi. Entä asian varsinainen sisältö? 

Valtioneuvoston tiedonanto, tiistai 28.2.2012. Ministeri Urpi-
lainen esitteli eduskunnalle vakuusjärjestelyn:  

”Suomi on turvannut Kreikka-riskinsä vakuuksilla”  .. ”Suomen 
vakuus kattaa Kreikka-riskin”  .. ”Suomen laskennallinen osuus 
Kreikalle ERVV:n kautta annettavasta uuden ohjelman lainapää-
omasta on noin 2,25 miljardia euroa, ja tälle osuudelle Suomi saa 
vakuudet.” 

Urpilaisen puolue- ja hallitustoverit tarttuvat välittömästi noi-
hin sanoihin ja alkoivat toistaa niitä papukaijan lailla. Jouko 
Jääskeläinen (kd.), Mikael Jungner (sdp.), annika Lapintie 
(vas.), Johanna Karimäki (vihr.) ja Miapetra Kumpula-nat-
ri (sdp.) toistelevat ministerin mantraa korkotuotoista. Kokoo-
muslaiset olivat oudon hiljaa. 

Urpilaisen sanat eivät olleet enää vaalilupauksia. Ne olivat mi-
nisterivastuulain alaisuudessa lausuttuja sanoja eduskunnalle. 
Tällaisten sanojen on oltava totta. 

Urpilainen perusteli täysiä vakuuksia sillä, että 30 vuoden ai-
kana korko kerryttää vakuustilille talletetut 924 miljoonaa euroa 
täyteen 2,25 miljardiin. Näin voi käydä vain, mikäli ei tehdä eroa 
nimellisten ja reaalisten eurojen välillä. Käsittelin tätä eroa edel-
lisessä kirjoituksessani.

MEnnEidEn aiKoJEn aLKEMistit yrittivät luoda kultaa 
muista metalleista, mutta tehtävä oli yhtä mahdoton kuin Urpi-
laisen virkamiehillä. Kupari ei muutu kullaksi eikä yksi miljardi 
muutu kahdeksi. Asia avautuu arkijärjelläkin:  

Mikäli Urpilaisen alkemia toimisi, voitaisiin esimerkiksi pul-
lopanttijärjestely muuttaa sellaiseksi, että kaikkia juomia voi-
si noutaa kaupasta ilmaiseksi. Olut, cokis, smurffilimu – kaikkia 
saisi noutaa Siwoista ja supermarketeista niin paljon kuin kas-
siin tai Corollaan mahtuu. Juomat juotaisiin ja tyhjät pullot kii-
kutettaisiin kauppoihin. Panttirahaa ei maksettaisi heti, vaan 
se tallennettaisiin kauppiaan hallinnoimalle panttitilille. Tilil-
le kertyisi korkoa. Marketin pitäjän pitäisi odottaa jokunen vuo-
sikymmen, mutta lopulta korko ehtisi kerryttää juoman hinnan 
verran rahaa panttitilille. Kauppiaan ei tarvitsisi veloittaa juo-
mista mitään ja lopuksi maksettaisiin vielä pullopantti.

MEniKö oiKEin? No ei mennyt, esimerkissämme ei ole jär-
jen häivääkään. Mutta valitettavasti Suomen Kreikka-vakuusjär-
jestely on kyhätty kasaan samalla alkemialla. 

Olemme tilanteessa, missä ministeri väittää suuressa salis-
sa 924 miljoonan olevan sama asia kuin 2,25 miljardia. Väite on 
mieletön. Jos tämä ei ole eduskunnan harhaanjohtamista, niin 
en tiedä, mikä on. 

MAtiAs tUrKKilA
päätoimittaja

”Yhteinen raha loi 
liiallisen turvallisuu-
den ja huolettomuuden 
tunteen, minkä varjossa 
monet maat alkoivat 
velkaantua liikaa. ”

”toinen tie ratkaista 
euroalueen ongelmat 
olisi pahimpien kriisi-
maiden velkojen 
leikkaus. ”
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■  KOLUMNI

tiMO sOiNi
pERUSSUomaLaiStEN
pUhEENjohtaja

Näytetään linja 
ja voima
PErUssUoMaLaistEn PUoLUEKoKoUs on poikkeuk-
sellisen suuren mielenkiinnon kohteena sekä Suomessa että 
Euroopassa.

Meidän on valittava oikeat ihmiset oikeille paikoille. Tämä 
tarkoittaa parhaan joukkueen muodostamista. Haluan jatkaa pu-
heenjohtajana ja siihen minulla on kannatus. Puoluekokousväen 
tehtävä on tärkeä, on valittava ykköskenttä, avauskokoonpano. 
Kaikkia tarvitaan.

PErUssUoMaLaisEt on suurin poliittinen menestystarina 
Euroopassa. Kun me puhumme Euroopan unionista ja maahan-
muutosta, muut puhuvat perussuomalaisista. Tämä antaa meille 
etua ja etumatkaa. Vanhat puolueet eivät vieläkään ymmärrä, 
mistä voima kumpuaa.

Meillä on tulevaisuutta 
niin kauan, kun ihmisiä to-
tuus kiinnostaa. Totuuden 
etsintä on elämisen ehto. 
Me uskallamme ottaa kan-
saa askarruttavia asioita 
esiin, me emme kumartele 
kuvia. Se pakottaa meidät 
liikkeelle. Kansanedus-
tajien on oltava kansan 

parissa. Olemme Suomen paras puolue toreilla. Tämä tarkoit-
taa kansan parissa. Ihmisten mielissä.

PErUssUoMaLaistEn oMa LinJa, omintakeinen kieli 
ja oma poliittinen tila mahdollistavat vaikutusvaltamme. Pu-
heenjohtajan tehtävä on johtaa. Jos johtaja epäröi, lauma käy 
levottomaksi. Kiitän suuresta kannustuksesta jatkaa liikkeemme 
johdossa. Joka viesti on luettu ja se auttaa jatkamaan tässä teh-
tävässä, joka on Suomen politiikan kovin. Siis kovin!

Puoluekokousväen teh-
tävä on taata, että koko-
uksesta ei tule sirkusta. 
Puoluekokous on perus-
suomalaisuuden käynti-
kortti. 

KEHotan VastUUL-
LisUUtEEn. Jokaisen 
on syytä miettiä, riittävät-

kö kyvyt ja kannatus auki oleviin tehtäviin. Tuhannen ihmisen 
kokouksessa ei kymmenen äänen kannatusta kannata mittaut-
taa. Tämän kokouksen kokemukset ratkaisevat, ovatko sääntö-
muutokset tarpeen ja missä laajuudessa. Käytetään valtamme 
vastuullisesti.

tULE MUKaan. 
Avauspuheessani puoluekokouksessa 
on sinulle uutinen.

€uro vai ei ?

sUoMEn vaihtoehdoista 
EU-politiikassa on taloustie-
teen professori Matti Viré-
nin mielestä vaikea kes-
kustella, kun on epäselvää, 
mikä on valtiovallan viral-
linen politiikka ja vaihto-
ehdoista on tarjolla yleen-
sä vain uhkakuvia.

- Puheen konkreettisuus 
on ilmeisen vähäistä. Kanna-
tetaan syvempää integraatio-
ta, mutta ei käy selville, mi-
ten pitkälle konkreettisissa 
yksityiskohdissa ollaan val-
miit menemään. Ollaanko 
valmiit esimerkiksi ylikan-
sallisiin veroihin, enemmistö-
päätöksiin, valtioiden velkojen 
sosialisointiin (eurobondit) ja 
niin edelleen? Puheesta selviää 
toki se, että Suomi on halukas 
maksamaan enemmän, mut-
ta epäselväksi jää, miten pitkäl-
le solidaarisuudessa ollaan val-
miit menemään.

Poikkeuksiakin löytyy. Virén 
nostaa esimerkiksi vihreiden 
huhtikuussa 2013 julkaise-
man EU-ohjelman, joka tarjo-
aa ”miellyttävän poikkeuksen” 
tästä epämääräisyydestä nau-
laamalla kiinni useita politiikan 
kiistakysymyksiä. Hän poimii 
pari sitaattia: 

”EU:ssa tulee asteittain vä-
hentää yksimielisyysvaatimus-
ten alaa niin, että yhteinen eu-
rooppalainen päätöksenteko 
korostuu, eikä myöskään suu-
rimmille jäsenmaille yksinään 
jää veto-oikeutta. Erityises-
ti yritys-, energia- ja ympäris-
töverojen vähimmäistasojen 
osalta sekä ilmastopolitiikkaa 
ja energiamarkkinoita koskien 
tulee siirtyä määräenemmistö-
päätöksiin.” 

”EU:lle on luotava väyliä saa-
da aidosti eurooppalaisesta ve-

rotuksesta kerättyjä varoja suo-
raan EU-budjettiin.” 

Professori Virénin mieles-
tä näitä linjauksia ei voi pi-
tää muuna kuin hyvin pitkälle 
menevänä liittovaltiopolitii-
kan hyväksyntänä. Hänen tul-
kintansa mukaan politiikka 
menee jopa pidemmälle: soli-
daarisuutta ollaan valmiita ja-
kamaan koko maailman mitta-
kaavassa. 

Kipuraja 
- onko sellaista? 

- Onko olemassa jokin kipu-
raja, jonka yli Suomi ei suostu 
menemään?, Virén pohdiskelee 
ja jatkaa:  

- Aiemmat sopimukset eivät 
pakota meitä uusiin sitoumuk-
siin. Kysymys on kuitenkin ai-
heellinen siksi, että vanhoja so-
pimuksia tulkitaan jatkuvasti 
”luovasti” ja uusia aloitteita on 
koko ajan ilmassa. 

Toisaalta euroalueen talous-
kehitys on professorin mukaan 
kulkenut kaiken aikaa huo-
nompaan suuntaan: 

- Kyse ei ole pelkästään ta-
vallisesta laskusuhdanteesta, 
vaan Eurooppa on rakenteelli-

sen kriisin kourissa ja kaiken 
lisäksi rahaliiton kriisimaat 

ovat pahassa deflaatio-
kierteessä. On suuri riski, 
että Euroopan lama kes-
tää pitkään ja kaikki poli-
tiikan pelimerkit menevät 
kriisien hoitoon. Tällai-
sessa tilanteessa kasvavat 

paineet erilaisiin järjes-
telmämuutoksiin, eikä oli-
si yllätys, vaikka politiikan 
koordinaatiossa vaadittai-
siin paljon nykyistä pidem-
mälle meneviä toimia.

onko vaihtoehtoja?

Mitä Suomen sitten pitäi-
si tehdä? 

- Tavallisesti kysymys esi-
tetään hieman töksähtäväs-
sä muodossa, pitäisikö Suomen 
erota EU:sta tai rahaliitosta. 
Vaikka vastaaminen ”kyllä” tai 
”ei” kuulostaa yksinkertaiselta, 
ei asia suinkaan ole yksinker-
tainen, professori Virén punta-
roi. Ja kiteyttää sitten asian yti-
men: 

 - Jos vastaamme ”ei”, mikä 
on varmaankin ensimmäisek-
si mieleen tuleva vaihtoeh-
to, voi kysyä, tarkoittaako tämä 
sitä, että olemme rahaliiton jä-
seniä, ”tapahtui mitä tahan-
sa”. Pysymmekö rahaliitossa 
vaikka esimerkiksi eurobon-
dit tai euroverot tulisivat ja jos 
jotkin muut euromaat eroaisi-
vat  siitä? 

ÅLandsbanKEnin varainhoidon 
toimitusjohtajana toimineen stefan 
törnqvistin mukaan euroalueen on-
gelma on pohjimmiltaan se, että eu-
ron kurssi on sama kaikille. 

- Kriisimaat tarvitsisivat devalvaati-
on ja Saksa revalvaation. Kunnes ero 
kilpailukyvyssä on kurottu umpeen, 
euroaluetta ei voi pitää markkina-
ehtoisesti vakaana. Paluu markkina-
ehtoisuuteen tapahtuu vakauttamal-
la nykytila poliittisin toimin, tai sitten 
syntyy jossakin vaiheessa uusi nykyti-
la, joka on markkinaehtoinen.

Eurokriisin mahdolliset 
lopputulemat 

Rahoitusmarkkinoilla on Törnqvis-
tin mukaan haarukoitu eurokriisil-
le seuraavia vaihtoehtoisia lopputu-
lemia: 

1. Synnytetään liittovaltio, jossa velat 
ja vastuut (esim. eurobondit) ovat yh-
teisvastuullisia.

2. EKP sitoutuu painamaan tarvitta-
van määrän euroja kriisimaille.

3. Yksi tai useampi vahva maa jättää 
euron. Eurosta tulee Etelä-Euroopan 
valuutta, jos sitäkään.

4. Ei pystytä päättämään mistään, 
jolloin kriisimaiden rahat loppuvat ja 
nämä jättänevät euron. Tällöin euros-
ta tulee Pohjois-Euroopan valuutta, 
jos sitäkään.

Miten kriisiä on yritetty 
ratkaista? 

Törnqvist kertaa eurokriisin ratkai-
suyrityksiä: 

- Päättäjien mielikuvituksella tai oi-
keuskäsityksellä ei ole tuntunut ole-
van mitään rajoja. Nykyisen EU:n kul-
tainen sääntö tuntuu olevan, että se, 
jolla on kultaa (tai setelikone), tekee 
säännöt. Tiedämme jo, että EU:ssa 
ei voi luottaa valtionobligaatioihin, 

pankkeihin, sopimuksiin, talletus-
suojaan tai omistamaansa eläkevaral-
lisuuteen, joten kai tukirahojen ta-
kaisin maksamatta jättäminenkin on 
mahdollista.

Askel tähän suuntaan on Törnqvis-
tin mukaan jo otettu, kun tukirahojen 
maksuaikoja on pidennetty ja korko-
ja alennettu. 

- Tilanteissa, joissa mihinkään ei voi 
luottaa, täytyy varsinkin varakkaiden 
tahojen olla varuillaan ja ajatella ensi-
sijaisesti omaa parastaan.

Törnqvist ei pidä todennäköisenä 
sitä, että euroalue pysyisi koossa si-
säisten devalvaatioiden ajan ilman 
liittovaltiota, jota tukipakettien sijas-
ta pidetään koossa yhteisillä veloil-
la ja setelikoneella. EU tuntuu hänen 
mukaansa tiedostavan tämän ja ole-
van menossa kohti liittovaltiota, joten 
Suomen eduskunta joutuu ennen pit-
kää päättämään, luovutetaanko Suo-
men itsenäisyys EU:lle vai säilytäm-
mekö mahdollisuudet palata hallitusti 
itsenäiseen elämään jättäytymällä tu-
kipakettien ulkopuolelle. 

- Toivon mukaan eduskunta tekee 
tämän historiallisen suuren päätök-
sensä hyvin perustein ja tietoisesti. 

Liittovaltiossa markkinamekanismit 
eivät rankaise taloutensa holtittomas-
ti hoitaneita maita, sillä korkotaso ja 
valuuttakurssi ovat kaikille yhteisiä. 
Liittovaltiossa asiansa hoitavat kan-
sat avustavat muita kansoja maksa-
malla nykyistä korkeampia korkoja. 

- Itse en ymmärrä, minkä takia 
Suomi päättäisi luopua itsenäisyy-
destään lähteäkseen mukaan vel-

kaiseen tulonsiirtounioniin. 

Mitä suomen 
kannattaisi tehdä? 

- Taloudessa tulisi aina toimia enna-
koivasti ja hyvän sään aikana, Törn-
qvist muistuttaa. 

Kriisin käynnistyttyä tilanteen oi-
kaiseminen on hänen mukaansa pal-
jon kivuliaampaa. Jos Suomi jatkaa 
osallistumistaan tukipaketteihin, eu-
rohankkeen ja kriisimaiden sisäis-
ten devalvaatioiden olisi siis parasta 
onnistua, koska kun vastuut kasva-
vat, euron epäonnistuminen muuttuu 
Suomelle tuskallisemmaksi.

- Mielestäni on todennäköistä, että 
eurokriisin lopputuloksena Suomi en-
nemmin tai myöhemmin joko päättää 
palata tai joutuu palaamaan omaan 
markkaansa. 

Törnqvistin mukaan olisi ihanteel-
lista, että ero eurosta tämä tapahtui-
si mahdollisimman pian ja niin, että 
joku toinen ottaa ensiaskeleen ja jou-
tuu parrasvaloihin. 

- Suomelle eroaminen eurosta on 
aika yksinkertainen toimenpide, kun-
han sen jälkeen muistamme toi-
mia viisaasti, kun vastuu Suomen 
valuutasta ja korkotasosta siirtyy 
Frankfurtista ja Brysselistä Suomen 
eduskunnalle, keskuspankille ja työ-
markkinaosapuolille, Törnqvist muis-
tuttaa. 

Eurokriisi 
ja euron 
vaihtoehdot

KirJoittaJat ovat tunnettuja toi-
mijoita politiikan ja talouden aloilla. Ta-
loustieteen professori Matti Virén ja 
pankkialalla pitkään vaikuttanut talousasi-
antuntija stefan törnqvist edustavat kir-
joittajakaartin kovinta talousosaamista. 
Mukaan otettiin myös nuoremman polven 
kirjoittajia – taloustoimittaja ja entinen joh-
dannaismeklari Juhani Huopainen sekä 
bloggaava kansalaisaktivisti Henri Mylly-
niemi. 

Kirjassa on annettu puheenvuoro vasem-
mistoliiton ex-meppi Esko seppäselle ja 
itsenäisyyspuolueen antti Pesoselle. Pe-
russuomalaisia kirjoittajia ovat talousvalio-
kunnan jäsen, kansanedustaja Kaj turu-
nen, puolueen työmies Matti Putkonen, 
entinen ministeri toimi Kankaanniemi 
(ps sit.) ja europarlamentaarikko sampo 
terho (ps.).

Perussuomalainen 
ajatuspaja suomen Perusta 
on julkaissut artikkeli-
kokoelman Euro vai ei? 
Julkaisuun on koottu yhteen 
kymmenen suomalaisen 
vaikuttajan ajatuksia siitä, 
miten suomen tulisi edetä 
suhteessaan Euroopan 
unioniin ja euro-
järjestelmään.

Köyhät ja työllä raskautetut maksavat. Aina.

Suomen vaihtoehdot: 
onko niitä?

Mihin EU:ssa voi enää luottaa? 

EsKo sEPPänEn osallistui ajatuspajan 
julkaisuun kirjoituksellaan, vaikka vaikut-
taakin vasemmistoliitossa. Näinä päivinä 
tekoa voitaneen pitää rohkeana. 

- Kun minua pyydettiin kirjoittamaan 
EU:n tulevaisuudesta vieraan puolueen 
ajatuspajan julkaisuun, suostuin mielellä-
ni. Oma puolueeni, jolla ei ole omaa EU-
politiikkaa, ei ole koskaan pyytänyt minua 
tekemään mitään vastaavaa, Seppänen to-
teaa. 

Seppänen moittii puoluettaan siitä, että 
se haluaa hallituksessa olleessaan ”lisää 
Eurooppaa” ja on valmis hyväksymään li-
sää ”poliittista” unionia, ylikansallista pää-
töksentekoa ja yhteisvastuuta toisten ve-
loista. 

- Se merkitsee enemmän liittovaltiota ja 
vähemmän isänmaiden Eurooppaa.

Seppänen viittaa Euro vai ei –kirjan ar-
tikkelissaan Juha tervalan Kansantalo-
udellisessa aikakauskirjassa julkaistuun 
kirjoitukseen, jonka mukaan ylivelkamai-
den vaikeuksissa ”tarinan keskeinen ope-

tus on se, että jos läh-
tee rahaliittoon Saksan 
kanssa, pitää omaksua 
saksalainen palkka-
politiikka”. Seppä-
nen siteeraa Eu-
rostatin tilastoja. 
Niistä selviää, että 
ennen ylivelkamai-
den konkurssiuh-
kaa saksalaisen työn 
hinta oli noussut 26 
%, mutta kreikkalai-
sen 50 %, irlantilai-
sen 52 %, italialaisen 
57 %, portugalilaisen 
69 % ja espanjalai-
sen 72 %. 

- Nämä muut maat tarvitsevat devalvaa-
tion – tai vaihtoehtoisesti Saksa revalvaa-
tion. Kun Emussa ei ole maakohtaista ra-
hapolitiikkaa, ylivelkamaat pakotetaan 
Saksan ja sen ”Sancho Panzana” toimivan 
Suomen vaatimalla tavalla sisäiseen deval-

vaatioon, Seppänen arvioi.  
Tämä vaarantaa hänen 
mukaan näiden mai-

den yhteiskuntarau-
han. Kun Emulla jäl-
jitellään saksalaista 
talouskuria, Euroo-
pan keskuspankki 
(EKP) käy näkymä-
töntä taistelua in-

flaatiota vastaan. 
- On jo nähty, että 

velkakriisi ei ratkea 
sillä deflaatiopolitii-
kalla.

Seuraava Seppäsen 
käsittelemä vaihtoehto 
on pienoinen inflaatio.  

- Kun velkojen nimellisarvo säilyy, mut-
ta rahan arvo huononee, ei ole sellaista 
velkaa, jota ei olisi helpompi maksaa huo-
nommalla kuin paremmalla rahalla. Kai-
ken lisäksi pienoinen inflaatio on hie-
novaraisempi tapa maksattaa valtioiden 

velkaantuminen työtä tekevillä ihmisil-
lä ja eläkeläisillä kuin deflaatiolla kyykyt-
täminen. 

Kaikki listatut keinot 
saavat tylyn arvion:  

- Maksajista ei missään vaihtoehdossa 
ole epäselvyyttä: köyhät ja työllä raskaute-
tut aina maksavat.

Kaikesta huolimatta Esko Seppänen ei 
kuitenkaan ehdota Suomen yksipuolista 
eroamista Emusta: 

- Pidän sitä kalleimpana käsillä olevis-
ta vaihtoehdoista, ja perusteet löytyvät 
kirjastani ”Emumunaus”. Olen vakuuttu-
nut siitä, että joukon jättäminen kostau-
tuu Suomen taloussuhteissa jäljelle jääviin 
Emu-maihin. Muiden kosto elää, pääomat 
ottavat näkymättömät jalat alleen ja taas 
kansa maksaa. On uskallettava ajaa omaa 
etua, torjuttava kiireellä pelottelu ja irrot-
tava Saksan liittovaltiosyleilystä.

Matti Virén: 
”Voi aiheellisesti kysyä, 
että jos euron vaihtoehtona 
on maailmanloppu, miksi 
EU-asioita yleensä 
käsitellään suomen 
eduskunnassa?”

stefan törnqvist: 
”tukipaketit ovat jo 
suomen rauhan ajan 
historian suurin investointi, 
eikä tämä investointi 
ole ainakaan toistaiseksi 
johtanut toivottuihin 
tuloksiin.”

Kaj turunen : 
”Euron ongelmat liittyvät 
keskeisesti siihen, että 
euroalue on kaukana 
talousteorian määrittelemästä 
optimaalisesta valuutta-
alueesta.”

toimi Kankaanniemi: 
”Haluaako suomen kansa 
samaan velka- ja tulonsiirto-
unioniin Välimeren maiden 
kanssa ainoana Pohjoismaana vai 
haluaako se itsenäisten valtioiden 
laajan vapaakauppa-alueen?”

Stefan Törnqvist on pitkään 
pankkialalla vaikuttanut 

talousasiantuntija.

Esko Seppänen on entinen 
europarlamentaarikko ja 

kansanedustaja.

Matti Virén toimii 
taloustieteen professorina 

Turun yliopistossa.

Euro vai ei? -julkaisu on ladattavissa 
Suomen Perustan sivuilta
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Lue puoluesihteeri-
ehdokkaiden esittelyt 
sivuilta 12-13.

” Jokaisen on syytä
miettiä, riittävätkö kyvyt ja 
kannatus auki oleviin teh-
täviin. tuhannen ihmisen 
kokouksessa ei kymmenen 
äänen kannatusta kannata 
mittauttaa. ”

” Me uskallamme ottaa
kansaa askarruttavia 
asioita esiin, me emme 
kumartele kuvia. 
se pakottaa meidät 
liikkeelle. ”
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Hapen hinta 
sadasosaan
Perussuomalaiset ovat saaneet murrettua kaasujättien 
lääkehappimonopolin suomessa. tulevaisuudessa sairaalat, 
terveyskeskukset ja vanhainkodit suomessa saavat tuottaa 
tarvitsemansa hapen itse. terveydenhuoltojärjestelmä 
säästää miljoonia euroja vuodessa.

tEKnoLoGia on ollut olemas-
sa jo ainakin neljännesvuosisa-
dan ja käytössä monissa maissa, 
esimerkiksi Kanadassa ja mones-
sa Euroopan maassa. Kankaan-
pääläisen laitevalmistaja Laser 
Gas Oy:n toimitusjohtaja rauno 
Hakala on lobannut asian puo-
lesta jo kahdenkymmenen vuo-
den ajan, mutta turhaan. Kun pe-
russuomalaiset puhemies anssi 
Joutsenlahden johdolla tarttui-
vat asiaan, alkoi tapahtua.

- Jos olisimme saaneet asian 
läpi kaksikymmentä vuotta sit-
ten, Suomen terveydenhuolto-
järjestelmä olisi säästänyt 200 
miljoonaa euroa näiden vuosien 
aikana. Lääkelaitoksen antaman 
kielteisen päätöksen sisältö oli 
yksinkertaistettuna, että hap-

pigeneraattoria ei voida ottaa 
käyttöön, koska emme ymmärrä 
asiaa, kertoo Hakala.

Todellinen syy vastahakoisuu-
teen lienee toinen. Suomessa 
on kaksi lääkinnällisen hapen 
valmistajaa, Aga ja Woikoski, 
joilla on näihin päiviin saakka 
ollut Suomessa monopoli lää-
kinnällisen hapen tuottamiseen. 
Kun EU:n tasolla tehtiin päätös 
halvan tuotantoteknologian va-

pauttamiseksi, yritti Fimea (ent. 
Lääkelaitos) vielä torpata sen 
kansallisella tasolla esittämäl-
lä, että jokaisen lääkärin pitäisi 
happigeneraattorin käyttö hen-
kilökohtaisesti hyväksyä. Tässä 
vaiheessa Rauno Hakala kääntyi 
perussuomalaisten ja Anssi Jout-
senlahden puoleen.

Perussuomalaiset
taistelivat Hakalan 
rinnalla

Joutsenlahti avasi Hakalalle 
ovet Arkadianmäelle ja taisteli 
Hakalan rinnalla asian puoles-
ta loppuun saakka. Ministerit 
ja kansanedustajat ymmärsivät 
asian, ja perussuomalaisten teke-
mien kahden eduskuntakyselyn 

Laser Gas Oy:n valmistamia happigeneraattoreita on 
myyty jo neljännesvuosisadan ajan eri maiden ilmavoi-
mien tarpeisiin. Äärimmäisen edullisella tuotantotek-
nologialla valmistettua  happea on käytetty jo pitkään 
monessa Euroopan maassa, pian Suomessakin.

jälkeen saatiin Fimean päätös 
kaadettua.

Lobbaustyötä tehtiin myös 
paikallisella tasolla. Pohjois-Sa-
takunnan Peruspalvelu-Liikelai-
toskuntayhtymä PoSa:n johto on 
niinikään ollut asialle myötämie-
linen, ymmärtänyt säästön ja toi-
minut kiitettävällä tavalla.

- Tehtaiden tuottama paineis-
tettu happikaasu maksaa viisi 
euroa per kilo, happigeneraat-
torilla tuotettu happi vain viisi 
senttiä eli on sata kertaa halvem-

paa. Happigeneraattori on myös 
äärettömän vähän huoltoa tarvit-
seva laite, joten investointi siihen 
maksaisi itsensä takaisin vuodes-
sa tai puolessatoista.

Rahallisen säästön lisäksi hap-
pigeneraattorien tuottama hap-
pi on turvallisempaa ja kulje-
tusvarmempaa, sillä tehtaiden 
tuottama paineistettu happi on 
räjähdysherkkää tavaraa. Myös 
kriisivalmius paranee, kun jokai-
sessa sairaalassa ja laitoksessa 
on oma laite. Potilaan kannalta 

Perussuomalaiset kävivät ankaran taistelun Rauno 
Hakalan rinnalla kaasujättien monopoliaseman murta-
miseksi Suomessa. Kuvassa Anssi Joutsenlahden edus-
kunta-avustaja ja PoSa:n johtokunnan jäsen Jari Koskela, 
eduskunnan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ja 
Laser Gas Oy:n toimitusjohtaja Rauno Hakala.

Perussuomalaiset mursivat 
kaasujättien monopolin

Vientikysyntä yhä alamaissa

Teolliset 
investoinnit 
Suomeen 
kääntyvät 
laskuun

Turkistarhaus jakoi eduskunnan

Valtiovarain-
valiokunta 
hyväksyi 
ERVV-takauslain 
muutoksen

Äidinmaidossa yhä vähemmän 
ympäristömyrkkyjäViennin Heikkous jatkui alkuvuodes-

ta, sillä Suomen tavaravienti väheni maa-
liskuussa 12 % vuoden takaisesta. Ensim-
mäisen vuosineljänneksen aikana vienti 
supistui vuositasolla neljä prosenttia. 
Kemianteollisuus ja etenkin öljytuot-
teet ovat tällä hetkellä viennin valopilk-
ku. Useimmilla muilla aloilla vientikehitys 
on vaimeaa.

Tavaraviennistä menee nyt 55 % EU27-
maihin. Kymmenkunta vuotta sitten osuus 
oli yli 60 %. Etenkin perinteisesti suurim-

man vientimaamme Saksan osuus on ollut 
laskussa jo pitkään. Saksa on nyt vienti-
tilastossa kolmantena noin yhdeksän pro-
sentin osuudella. Edellä ovat Ruotsi ja 
Venäjä. 

Tavarakaupan alakuloa kompensoi osin 
palvelujen ulkomaankaupasta tuleva tu-
lovirta. Tavaraviennin hiipumisen jättä-
mää aukkoa se ei kuitenkaan korvaa, sillä 
palvelujen osuus on noin neljännes koko 
viennistä. 

Teollisuuden kiinteät investoin-
nit Suomeen kääntyvät tänä vuon-
na laskuun. Viime vuonna ne vielä kas-
voivat, mutta niiden taso jäi silti alle 
2000-luvun keskimääräisen. Tutkimus- 
ja tuotekehitysmenot ovat samoin sel-
vässä laskussa.

EK:n keväällä tekemä Investointitie-
dustelu kertoo, että teollisuuden kiin-
teät investoinnit olivat viime vuonna 
runsaat 3,5 miljardia euroa eli vajaat 

8 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Kuluvana vuonna investointien arvioi-
daan laskevan noin 10 prosentilla va-
jaaseen 3,2 miljardiin euroon. 

Investointiaste eli teollisuuden kiin-
teiden investointien suhde jalostus-
arvoon jäi viime vuonna vain noin 12 
prosenttiin eli alle pitkäaikaisen kes-
kiarvon. Investoinnit ovat myös jon-
kin verran Länsi-Euroopan keskiarvoa 
niukempia.

elinkeino Vai eeTTisyys? Kansanedus-
tajat käyttivät yli 80 puheenvuoroa täys-
istunnossa torstaina 13. kesäkuuta, kun 
turkistarhauksen kieltoa koskevaa kansa-
laisaloitetta käsiteltiin eduskunnassa. Va-
liokunnan mietinnön huolellinen ja perus-
teellinen valmistelu sai laajalti kiitoksia.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ei mie-
tinnössään puoltanut aloitetta turkis-
tarhauksen lopettamisesta. Mietinnös-
sä todettiin, että turkistuotannolla on 
huomattava taloudellinen ja työllistä-

vä merkitys, ja että kansalaisaloitteen 
tavoitteisiin, kuten eläinten hyvinvoin-
nin huomioon ottamiseen, voidaan pääs-
tä turkistarhausta kehittämällä. Turkis-
tarhauksen kieltoa kannattavat edustajat 
painottivat eläinten hyvinvointia, eetti-
siä näkökohtia sekä tarkastuksissa esiin 
tulleita laiminlyöntejä. Tarhausta ja va-
liokunnan mietintöä kannattavat kansan-
edustajat painottivat elinkeinovapautta 
sekä turkiselinkeinon merkittäviä talou-
dellisia ja työllisyysvaikutuksia.

ValTioVarainValiokunTa hyväksyi hal-
lituksen esityksen Euroopan rahoitusva-
kausvälineelle (ERVV) annettavista valti-
ontakauksista annetun lain muutoksesta 
kokouksessaan torstaina 13. kesäkuuta. La-
kimuutos merkitsee, että Suomi voi osaltaan 
antaa tarvittaessa myös kesäkuun 2013 lo-
pun jälkeen ne välttämättömät valtiontaka-
ukset, jotka johtuvat ERVV:n varainhankin-
nan koronmuutoksista tai Kreikan, Portugalin 
ja Irlannin sopeutusohjelmissa sovittujen ra-
hoitustukien ehtojen muutoksista.

Valiokunnan mietintöön sisältyvät perus-
suomalaisten ja keskustan vastalauseet,  
joissa esitetään lakiehdotuksen hylkäämistä.

ERVV-takauslain muutostarve on tullut 
ajankohtaiseksi Kreikan, Portugalin ja Irlan-
nin rahoitustukeen hyväksyttyjen joustojen 
vuoksi. Keskeisin muutos koskee laina-aiko-
jen pidennyksiä, Kreikan osalta 15 vuodella 
sekä Portugalin ja Irlannin osalta seitsemäl-
lä vuodella. Lisäksi Kreikan lainojen korkojen 
maksua on lykätty 10 vuodella.

äidinmaidossa Suomessa on vuosi vuodelta yhä vähem-
män jäämiä ympäristömyrkyistä. Dioksiinien ja PCB-yhdis-
teiden pitoisuudet vähenivät viidenneksen ja bromattujen 
tulentorjuntakemikaalien (PBDE) pitoisuudet puolittuivat 
viimeisen viiden vuoden aikana. Ympäristömyrkkyjen mää-
rän selvittäminen äidinmaidosta on tärkeää, koska pieni 
vauva altistuu kokoonsa nähden myrkyille selkeästi enem-
män, jopa kaksikymmentäkertaisesti aikuiseen verrattu-

na. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvitti Sosiaali- ja ter-
veysministeriön toimeksiannosta äidinmaidon sisältämiä 
ympäristömyrkkyjä vuosina 2011 ja 2012.  Suomessa tehty 
selvitys osaltaan vahvistaa sitä yleistä käsitystä, että tut-
kittujen yhdisteiden pitoisuudet ympäristössä ja ravinnos-
sa ovat vähentyneet ja edelleen vähenemässä. Suomalaisten 
suurin altistumislähde näille ympäristömyrkyille on Itäme-
ren rasvainen kala ja kalatuotteet.

pigeneraattoria käyttää, mutta 
eivät terveyskeskukset, Hakala 
pohtii.

Kysymys on myös 
työpaikoista

Mutta nyt asetelmaan on tu-
lossa muutos perussuomalais-
ten kahden eduskuntakyselyn ja 
ankaran lobbaustyön ansiosta. 
Pilottikohteiksi happigeneraat-
torihankkeelle on valittu Kan-
kaanpään sairaala ja terveyskes-
kus, jossa ne otetaan käyttöön 
kesän aikana. Ensimmäiset kol-
me kuukautta laitokset saavat 
käyttää generaattoria ilmaiseksi, 
jonka jälkeen niistä peritään pie-
ni vuokra.

- Kysymys on myös työpaikois-
ta. Alihankkijoiden kautta seu-
tukunnalle on tulossa kymmeniä 
uusia työpaikkoja, sillä happige-
neraattorin kotimaisuusaste on 
yli 80 prosenttia.

Koska happigeneraattori käyt-
tää raaka-aineenaan ilmaa, on 
teknologia äärimmäisen halpaa 
ja yksinkertaista. Ilma paineis-
tetaan teolliseen käyttöön ruu-
vikompressorilla, siitä suoda-
tetaan pois epäpuhtaudet ja se 
johdetaan generaattoriin, jossa 
molekyyliseula erottaa happi- ja 
typpimolekyylit toisistaan. Hap-
pi otetaan talteen ja johdetaan 
sairaalan verkkoon, typpi va-
pautetaan takaisin ilmakehään. 
Laser Gas Oy myös valvoo hapen 
saamista 24 tuntia vuorokaudes-
sa, joten mahdollisiin ongelmiin 
voidaan reagoida välittömästi. 
Ongelmien sattuessa korvaava 
järjestelmä käynnistyy auto-
maattisesti.

■ TEKSTI JA KUVAT 
    MIKA MÄNNISTÖ

“ Kysymys on myös 
työpaikoista. alihank-
kijoiden kautta seu-
tukunnalle on tulossa 
kymmeniä uusia työ-
paikkoja. ”

ei ole mitään eroa sillä, tuleeko 
happi pullosta vai generaattoris-
ta. Laser Gas Oy on myynyt gene-
raattoreita neljännesvuosisadan 
eri maiden puolustusvoimille. 
Muun muassa Suomen Hornetit 

ja Malesian ilmavoimat käyttävät 
Laser Gas Oy:n valmistamia kaa-
suja.

- Hieman erikoinen asetelma, 
että ilmavoimien raskaasti aseis-
tetut taistelupilotit voivat hap-

PS
P O L I T I I K K A
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PS
P O L I T I I K K A

■  w w w . p s 2 0 1 3 j o e n s u u . f i

Kiteeltä 
tähyillään 
Venäjälle

PUHoKsEssa toimineen las-
tulevytehtaan ja Kitee Ski-suk-
sitehtaan konkurssi, Kiteellä 
sijaitsevan Marimekon tehtaan 
sulkemispäätös sekä Stora En-
son sahan työpaikkavähennykset 
merkitsevät satojen teollisten 
työpaikkojen menetystä. Toivoa 
ei ole kuitenkaan menetetty, sillä 
katseet suunnataan kohti itära-
jaa. 

Asenne näkyy siinäkin, että 
seudusta halutaan käyttää mie-
luummin nimeä Keski-Karjala 
kuin Väli-Karjala. Se näkyy myös 
tuoreessa, matkailijoita varten 
tehdyssä kartassa: houkuttelevia 
matkailukohteita esitellään pait-

si omalta alueelta, myös Venäjän 
puolelta. 

- Meillä ei ole itsellä mitään 
isoa matkailuvalttia, mutta Ve-
näjän puolella on esimerkiksi 
Valamon luostari. Savonlinnan 
oopperajuhlat ovat aivan lähellä, 
ja Lappeenrannassa on mahdol-
lisuus shoppailuun. Me olemme 
oikeastaan keskellä kaikkea, sa-
noo yritysneuvoja sini Hukka.

Kiteen, Rääkkylän ja Tohma-
järven yrittäjät hyötyvät kasva-
vasta venäläisten matkailijoiden 
määrästä. Yksin viime vuonna 
ulkomaisten yöpyjien määrä li-
sääntyi alueen majoitusliikkeissä 
noin puolella. Jokaisessa merkit-

tävämmässä kauppaliikkeessä on 
vähintään yksi venäjää puhuva 
myyjä. Venäläisten, sekä Suo-
messa asuvien maahanmuutta-
jien perustamia yrityksiä toimii 
alueella jo paljon. 

Yleensä venäläistaustaiset yri-
tykset syntyvät matkailubisnek-
seen, mutta rajan ylittävästä yh-
teistyöstä etsitään hyötyjä myös 
teollisuuden puolella. 

- Puhoksen teollisuusalue kiin-
nostaa venäläisiä, kertoo toimi-
tusjohtaja risto Hiltunen Kes-
ki-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:stä. 

- Esimerkiksi Rapala Oyj:llä on 
tuotantoa Venäjän puolella He-
lylässä. Osa joidenkin teollisuus-

tuotteiden valmistuksesta voisi 
tapahtua Venäjän puolella. Tällä 
puolella rajaa voitaisiin tehdä lo-
pullinen pintakäsittely ja fiksaus.

ärM ja sen 
heikkoudet

Keski-Karjala on kuulunut 
niin sanotun äkillisen rakenne-
muutoksen alueisiin vuodesta 
2009 lähtien. Tämä mahdollistaa 
muun muassa sen, että alueelle 
perustettavat ja siirtyvät yrityk-
set saavat Ely-keskukselta mak-
simaaliset tuet tekemiinsä laite- 
ja muihin investointeihin. 

- Nämä rahat eivät tule kuten 
Manulle illallinen. Niitä haetaan, 
ja niistä kilpaillaan muiden orga-
nisaatioiden kanssa, Risto Hiltu-
nen muistuttaa. 

- Mielestäni olemme saaneet 
hyvin yleisiä kehittämisrahoja. 
Se on meille selkeä kilpailuetu 
kun haemme yrityksiä. 

Kehittämistä on kehittämises-
säkin. Toimitusjohtaja Risto Hil-
tunen arvioi, että esimerkiksi yri-
tysten korotetut poisto-oikeudet 
ja muut verohelpotukset voisivat 

olla päteviä työkaluja vaikeuksiin 
joutuneiden seutukuntien autta-
misessa. Vapaakauppa-alueen 
perustaminen Suomen ja Venä-
jän rajaseuduille, sekä viisumi-
vapauden kokeilu voisivat olla 
myös hyviä elinkeinoelämän pi-
ristäjiä. 

Ammatikseen yrittäjiä auttava 
Hiltunen kiittää Pohjois-Karja-
lan Ely-keskusta siitä, että se on 
pystynyt puolittamaan yritystu-
kihakemusten käsittelyyn kulu-
van ajan. Samalla Kiteellä har-
mitellaan valtion säästötoimien 
kohdistumista aluehallintoon: 
työpaineet ovat kasaantuneet 
Ely-keskuksessakin niin, että po-
rukka ei kohta kestä enää muka-
na. 

Yli 30-vuotisen yrittäjäko-
kemuksen omaava kansan-
edustaja osmo Kokko näkisi 
mieluusti vanhan kunnon alue-
kehityspolitiikan renessans-
sin Suomessa. Se ei vain tai-
da sopia nykyisen hallituksen 
unelmiin kaiken mahdollisen 
keskittämisestä. Yritysten tuke-
misessa olisi paljonkin sellaista, 
mitä kannattaisi tutkia ja kokeilla.                                                                                 

Pohjois-Karjala 
pienoiskoossa
VäesTömäärä 166 000 henkilöä 
(2011). Suurin kunta Joensuu (73 
500 asukasta), pienin Rääkkylä (2 
500 asukasta).

Kuntien tuloveroprosentti kes-
kimäärin 19,97 (2013). Yhteensä 
411 kunnanvaltuutettua, joista 71 
perussuomalaisia.

Maakunnan kärkiyrityksiä ovat 
mm. Abloy, StoraEnso, Veljekset 
Laakkonen, John Deere ja Tuliki-
vi. Puun jatkojalostus, kivi-, me-
talli- ja muoviteollisuus merkittä-
viä työllistäjiä.

Opiskelijoiden maakunta. Luki-
oissa, ammattikouluissa ja kor-

keakouluissa opiskelee noin      
30 000 opiskelijaa. 

Joensuu on Euroopan metsä-
pääkaupunki. Siellä sijaitsee mm. 
Euroopan metsäinstituutti, Met-
säntutkimuslaitoksen tutkimus-
keskus ja Joensuun yliopiston 
metsätieteellinen tiedekunta.

Nightwishin, Anna Puun ja Alan-
gon veljesten kotiseutua. Vuosit-
tain vietetään muun muassa Ilo-
saarirockia, Rääkkylän Kihausta 
ja Lieksan vaskiviikkoja. 

(Lähde: Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto)

Seudun arjesta vieraalla kielellä. Keski-Karjalan kuntien 
yhteinen elinkeinoyhtiö on tehnyt vuodesta 2011 lähtien 
Väylä-lehteä venäjänkielisille lukijoille yhteistyössä pai-
kallislehden kanssa. 

- Ensimmäisen työntekijän palk-
kaaminen voi olla yrittäjälle 
oikeaa hirttohommaa. Pienillä 
asioilla saisimme aikaan valta-
vasti uusia työpaikkoja. Kym-
menen kuukauden nuorisotakuu 
on hyvä asia, mutta tukea tarvit-
taisiin myös verotuksen kaut-
ta pidemmäksi ajaksi. Kynnys 
nuorten ja pitkäaikaistyöttömien 
työllistämiseen on liian korkea. 
Sen ensimmäisen työntekijän 
palkkaaminen olisi monelle yk-
sinyrittäjälle hyvä asia myös hä-
nen oman työssä jaksamisensa 
kannalta, Kokko huomauttaa. 

Kauppaa syntyy, 
jos joku myy

Moni Etelä-Suomeen jossakin 
vaiheessa elämäänsä eksynyt 
pohjoiskarjalalainen on palannut 
myöhemmin juurilleen. Niin teki 
myös Kiteeltä pääkaupunkiseu-
dulle vuonna 1987 lähtenyt Pasi 
Kakkonen. Kun Tuusulan met-
sissä lenkkeily tuntui vieraalla 
maalla olemiselta, oli edessä pa-
luu kotimaisemiin. Nyt Kakko-
sen yritykset työllistävät entisen 
suksitehtaan tiloissa neljä metal-
lialan ammattilaista ja kahdek-
san puuhuonekalujen tekijää. 

Globalisoituneessa maailmas-
sa on melkein sama, missä päin 

Suomea yritys sijaitsee.
- Etäisyyksillä ei ole merkitys-

tä muuta kuin ajatuksissa, Pasi 
Kakkonen sanoo. 

- Isot firmat pystyvät osta-
maan alihankkijoita mistä päin 
maailmaa tahansa. Kuljetukset 
toimivat, kustannuksia syntyy 
lähinnä silloin kun tavara noste-
taan kyytiin ja otetaan siitä pois. 

Toki isossa kaupungissa syntyy 
luonnollista kysyntää myös naa-
puriyritysten kautta. Silloin on 
helpompaa havitella asiakkaita 
myös kauempaa. 

Viime vuosina yrittäjä on ha-
vahtunut siihen, mistä suoma-
laisten pienten yritysten me-
nestys usein kiikastaa: meillä 
osataan tehdä hienoja tuotteita, 

mutta niitä ei osata myydä. 
- Maailma on siinä asiassa 

muuttunut. Ennen ostaja tuli 
myyjän luokse, nyt se on toi-
sin päin. Markkinointihenkilön 
palkkaaminen on yrittäjälle iso 
riski, jos hän ei sitten osaakaan 
myydä. 

Pasi Kakkosta ihmetyttää se, 
kuinka yritykset voivat saada ra-

hallista tukea kaikkeen muuhun 
paitsi markkinointiin. 

- Jos ostan sadantuhannen eu-
ron CNC-sorvin nurkkaan seiso-
maan, saan siihen tukea. Mutta 
myyjän palkkaamiseen en saa 
mitään. 

■ TEKSTI JA 
    KUVAT MARTTI LINNA

Perus-
suomalaisten 
10. puoluekokous 
Joensuussa 
29.-30.6.2013

Joensuun eteläpuolella sijaitsevat Kiteen kaupunki sekä Rääkky-
län ja Tohmajärven kunnat ovat viime vuosina kärsineet pahasti 
työpaikkakadosta. Periksi ei kuitenkaan anneta: historialliset rajan 
kirot aiotaan kääntää seudulla vahvuuksiksi.

Pasi Kakkonen ei tuntenut 
oloaan kotoisaksi pääkau-
punkiseudulla. Oman, me-
tallia ja puuta jalostavan 
yrityksen perustaminen 
tuntui luonnollisemmalta 
Kiteelle. PS. Kakkonen 
Oy:n kotimaisia puuhuo-
nekaluja markkinoidaan 
suoraan kuluttajille oman 
tehtaalta.fi-portaalin 
kautta.

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin puheenjoh-
taja Osmo Kokko ja varapuheenjohtaja Sami Palviainen 
toivottavat perussuomalaisten puoluekokousväen ter-
vetulleeksi maakuntaan. 

Ison CNC-sorvin 
hankkimiseen 
yrittäjä saa tukea 
– mutta osaavan 
myyjän palkkaami-
seen ei. - Tavaraa 
tekevät kaikki, 
mutta vaikeinta on 
sen myyminen, yrit-
täjä Pasi Kakkonen 
tietää.
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Uutuutena 
sähköinen 
äänestys

Puheenvuorojen käyttöoikeus ja 
muut puoluekokouksen menettelytavat

Joensuun puoluekokoukseen osallistujia muistutetaan ennakko-
ilmoittautumisen tärkeydestä. ilmoittautuminen päättyy 24.6.

asioiden 
käsittelyjärjestys 

1. Osanottajille jaettu käsittelylista on 
asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, 

josta kokouksen puheenjohtajan harkin-
nan mukaan voidaan tarvittaessa poiketa, 
paitsi henkilövalintojen kohdalla.

2. Puoluehallituksen ja/tai kokouksen 
valiokuntien esitys tai mietintö on 

aina kannatettu esitys.

Valmistelu-
valiokunta

3. Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat 
kaikki valmistelua vaativat puolue-

kokouksen asiat paitsi ne, jotka lähete-
tään vaali- tai julkilausumavaliokuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muodosta-
vat puoluekokouksen puheenjoh-

tajisto ja sihteeristö täydennettynä ennen 
puoluekokousta asioiden valmistelusta 
vastanneella puoluehallituksella. Valmis-
teluvaliokunnassa puhetta johtaa puolue-
kokouksen puheenjohtajisto ja kirjaa pi-
tää puoluekokouksen sihteeristö.

Vaalivalio-
kunta

5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat muut 
henkilövalinta-asiat paitsi kokouk-

sen järjestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa puo-
luehallitus täydennettynä piirien 

puheenjohtajilla. Vanha puoluehallitus 
vaihtuu uudeksi vasta, kun uuden valin-
ta on suoritettu kokonaisuudessaan lop-
puun.

7. Vaalivaliokunnan on puoluevaltuus-
ton kokoonpanoesitystä tehdessään 

huomioitava Tampereen puoluekokouk-
sessa tehty linjaus puoluevaltuuston jä-
senien jakautumisesta piireittäin. Puo-
luevaltuustoon piirien puheenjohtajien 
lisäksi valitaan jokaisesta piiristä enin-
tään kolme henkilöä, jotka piirihallituk-
set ovat kokouksissaan demokraattises-
ti päättäneet. 

ohjelma- ja julki-
lausumavaliokunta

8. Ohjelma- ja julkilausumavaliokun-
nan muodostavat puoluekokouksen 

puheenjohtajisto ja sihteeristö sekä puo-
luekokouksen valitsema määrä muita jä-
seniä. Valiokunta voi tarvittaessa pyytää 

kuultavakseen asiantuntijoita ja/tai oh-
jelmaehdotuksen tekijöitä.

9. Kaikki valiokuntakäsittelyyn tar-
koitetut, kannatetut muutos- ja 

ponsiehdotukset on jätettävä puolueko-
kouksen sihteeristölle kirjallisesti. Eh-
dotusta, jota ei ole kannatettu, ei oteta 
valiokunnassa käsiteltäväksi, ellei valio-
kunta toisin päätä. Valiokunta päättää 
muutoinkin itsenäisesti omasta työsken-
telystään, esille otettavista asioista sekä 
mietinnöstään.

10. Valiokuntakäsittelyn jälkeen va-
liokunnan mietintö on käsittelyn 

pohjana. Puoluekokouksen käsitellessä 
valiokunnan mietintöä voidaan käsitte-
lyyn ottaa vain kannatettuja kirjallisia 
esityksiä, jotka on toimitettu puheenjoh-
tajalle viimeistään ennen äänestysjärjes-
tyksen esittämistä, jotta ehdotus voitai-
siin ottaa käsittelyssä huomioon.

ääni- ja 
puheoikeus

11. Puolueen suoran jäsenyyden pe-
rusteella ääni-, puhe- ja esitysoi-

keus on kaikilla puolueen jäseniksi hy-
väksytyillä 15.5.2013 mennessä ja sitä 
aikaisemman vuoden jäsenmaksun mak-
saneilla puolueen jäsenillä. Kaikilla v. 
1995 perustajajäsenillä on läsnäolo- ja 
puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja 
voi harkintansa mukaan lisäksi antaa pu-
heoikeuden myös muullekin puolueko-
kouksessa läsnä oikeutetulle henkilölle. 
Valtakirjalla ei voi edustaa eikä äänestää.

Puheenvuorojen 
käyttö

12. Puheenvuorot voidaan pitää mo-
lemmilla kotimaisilla kielillä, 

suomeksi tai ruotsiksi. Tehdyt ehdotuk-
set ja päätökset saatetaan kokousedusta-
jien tietoon suomenkielellä.

13. Kaikki puheenvuoropyynnöt toi-
mitetaan kirjallisesti kokouksen 

puheenvuorosihteerille. Puheenjohta-
ja antaa puheenvuorot pyydetyssä järjes-
tyksessä. Puheenjohtaja voi harkintansa 
mukaan poiketa tästä järjestyksestä. Asi-
an käsittelyjärjestyspuheenvuoro on an-
nettava ennen muita.

14. Kaikki puheenvuorot pidetään 
puhujapöntöstä.

15. Puheenvuorojen pituus, esityslis-
taan merkittyjä ja muita valmis-

teltuja puheenvuoroja lukuun ottamatta, 
on asiakohdissa enintään 3 min ja henki-

lövaalikohdassa 1 min. Puheenjohtaja voi 
tarvittaessa rajoittaa puheenvuoroja tai 
puheaikaa tai molempia.

16. Puheenjohtajan käskystä asiaton 
tai ylipitkä puhe on lopetettava. 

Puheessa on puhuttava vain esillä olevas-
ta asiasta. Jos puhuja poikkeaa varsinai-
sesta aiheesta, on puheenjohtajan ke-
hotettava häntä palaamaan asiaan. Ellei 
puhuja noudata puheenjohtajan kehotus-
ta, voi puheenjohtaja keskeyttää hänen 
puheenvuoronsa.

17. Mikäli puhuja haluaa puheen-
sa koko sisällön, myös kesken jää-

neeltä osalta, merkittäväksi pöytäkirjaan 
liitteenä, tulee puhe toimittaa kokonai-
suudessaan kirjallisena kokouksen aika-
na kokouksen ensimmäiselle tai toiselle 
sihteerille.

Vastapuheen-
vuorot

18. Puheenvuoroasioissa kaikki val-
tuudet ovat kokouksen puheen-

johtajalla.

19. Vastauspuheenvuoro-oikeus on 
puolueen puheenjohtajalla, va-

rapuheenjohtajilla, puoluesihteeril-
lä, taloudenhoitajalla, puolueen lehden 
päätoimittajalla, eduskuntaryhmän pu-
heenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja 
sihteereillä puheenvuorojärjestyksestä 
poiketen.

20. Mikäli eduskuntaryhmän toi-
mintaa käsiteltäessä esitetään 

kansanedustajalle itselleen kysymys tai 
arvostelu, on edellisen kohdan lisäksi ao. 
kansanedustajalla oikeus käyttää vastaus-
puheenvuoro puheenvuorojärjestykses-
tä poiketen. Vastaava koskee myös EU-
edustajia.

Vaalit

21. Puheenjohtajaksi, varapuheen-
johtajiksi ja puoluesihteeriksi, 

sekä puoluevaltuuston jäseniksi voidaan 
valita vain kuluvan vuoden ja sitä aikai-
semman vuoden jäsenmaksun maksanei-
ta jäseniä.

22. Puheenjohtaja, varapuheenjoh-
tajat ja puoluesihteeri valitaan 

sähköistä äänestysmenetelmää käyttäen, 
mikäli kannatettuja ehdokkaita on enem-
män kuin yksi. Sähköisestä äänestyksestä 
annetaan tarkemmat ohjeet äänioikeute-
tuille kokoussalissa. (Puoluehallituk-

sen päätös sähköisestä äänestyksestä 
31.5.2013).

23. Mikäli puolueen puheenjohta-
jaa, varapuheenjohtajia tai puo-

luesihteeriä valittaessa on samalle pai-
kalle enemmän kuin kaksi kannatettua 
ehdokasta eikä kukaan heistä saa ensim-
mäisessä äänestyksessä yli puolta anne-
tuista äänistä, järjestetään kahden en-
simmäisessä äänestyksessä eniten ääniä 
saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali, 
jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. 
Mikäli puoluevaltuustoa valittaessa eh-
dokkaita on enemmän kuin valittavia jä-
seniä, järjestetään äänestys, jossa valituk-
si tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten 
mennessä tasan ratkaisee arpa.

äänestys

24. Äänestys suoritetaan äänestys-
lippua (JAA/EI) käyttämällä tai 

nimenhuudolla, jos kokouksen puheen-
johtajisto suullisesti tai kymmenen (10) 
äänivaltaista kokousosanottajaa sitä kir-
jallisesti esittää ja kokous niin päättää. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee asian se 
mielipide, johon kokouksen puheenjoh-
taja on yhtynyt.

Läsnäolo-
oikeus

25. Läsnäolo-oikeus myönnetään 
puolueen perustajajäsenille, 

niille puolueen tukijoille, kokouksen toi-
mihenkilöille ja avustajille sekä tiedo-
tusvälineiden edustajille, joille läsnä-
olo-oikeutuksen osoitukseksi on annettu 
osanottajamerkki.

Järjestyksen 
pito

26. Puheenjohtaja pitää kokouk-
sessa järjestystä ja kehottaa 

järjestysmiehiä poistamaan häiritsijä 
kokouksesta. Jokaisen tulee pitää osan-
ottajamerkkinsä näkyvillä ja vaadittaes-
sa näyttää se.

27. Puoluekokous voi puheenjohta-
jistonsa ehdotuksesta tehdä näi-

tä puoluekokouksen toimintasääntöjä 
täydentäviä päätöksiä.

  Lauantai 29.6.2013

klo 8.00 Areenan ovet aukeavat ja ilmoittautuminen alkaa
klo 10.00  Toritapahtuma alkaa
klo 10.30-11.45  Lounas Areenassa hinta 5 euroa (karjalanpaisti)
klo 10.30  Toritapahtuma päättyy ja siirtyminen busseilla Areenaan
klo 11.45 Ilmoittautuminen keskeytetään
klo 11.55 Kokous salin ovet sulkeutuvat 
klo 12.00 Kokouksen avaus 
klo 13.00 Ilmoittautuminen jatkuu ja kokoussalin ovet avautuvat
klo 13.00-14.00  Lounastarjoilu jatkuu

klo 18.00 Kokous keskeytetään viimeistään 
klo 20.00 Iltajuhla alkaa Areenassa, tarkempi ohjelma 
 myöhemmin, tarjolla puolueen tarjoama illallinen 
klo 24.00 Illallinen päättyy ja Areenan ovet suljetaan

  Sunnuntaina 30.6.2013 
klo 8.00 Areenan ovet avautuvat
klo 10.00 Aamuhartaus 
klo 10.15 Kokous jatkuu
klo 11.00-14.00  Lounas Areenassa hinta 5 euroa (kanapata) 
klo 15.00 Kokouksen päättäminen

Joensuun puoluekokous 
29.-30.6.2013

Puoluekokouksen toimintasäännöt

Perussuomalaisten 
10. puoluekokous 
Joensuussa 
29.-30.6.2013

Suorajäsenyyden 
oikeudet ja vastuu

Näin ilmoittaudut 
kokouspaikalla
kun TuleT JoensuuHun lauantaiaamuna, käy ilmoit-
tautumassa heti kokouspaikalla ja mene vasta sen jäl-
keen hotelliin ja toritapahtumaan. Näin varmistat, 
että olet salissa klo 12, kun kokous alkaa. 
Kokouspaikan ovet avataan lauantaina ja sunnuntai-
na klo 8. Huomioithan, että kokoussalin ovet suljetaan 
5 minuuttia ennen kokouksen alkua ja saliin pääsee tä-
män jälkeen sisälle vasta kokouksen avauksen jälkeen.  

PerussuomalaiseT Puolueen vahvuus on suorajäsenyys puo-
lueessa. Se takaa jokaiselle jäsenellä yhdenvertaisen mahdolli-
suuden vaikuttaa puolueen keskeisiin päätöksiin, eli jokaisella 
puoleen sääntöjen mukaisesti jäsenmaksut maksaneella jäsenellä 
on esitys- ja äänioikeus puoluekokouksessa. 

Tämä ainutlaatuinen oikeus on maamme eduskuntapuolueista 
vain perussuomalaisilla. Kaikilla muilla puolueilla on edustuksel-
linen demokratia eli piirit ja puolueyhdistykset valitsevat jäsen-
tensä keskuudesta - joko vaaleilla tai yksimielisesti - puolueko-
kousedustajat, esimerkiksi yksi edustaja alkavaa sataa jäsentä 
kohden.

Perussuomalaisten suorajäsenyys estää ylätason ja puolueen 
eliitin mahdollisuuden sopia ennakkoon mm. henkilövalinnat. 
Muissa puolueissa piirien johto neuvottelee listat niistä henki-
löistä, jotka valitaan puheenjohtajistoon ja puoluesihteeriksi. 
Suorajäsenyys takaa, ettei tällainen puolue-eliitin kähmintä ole 
mahdollista perussuomalaisten puoluekokouksessa, vaan jäsenet 
suorittavat valinnat itsenäisesti. 

Demokratia toteutuu sanan todellisessa 
merkityksessä.

Kokouksen 
aikataulu

Puoluekokouskutsu
Perussuomalaiset ry:n varsinainen puoluekokous 

pidetään 29.-30.6. 2013 Joensuun Areenalla, 

Mehtimäenaukio 2, 80100 Joensuu. 

Ovet aukeavat molempina kokouspäivinä klo 8.

Puoluekokouksessa on läsnäolo-, puhe- ja 

äänioikeus jokaisella puolueen jäseneksi hyväksytyllä 

henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenellä siten, että 

jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa 

maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta 

vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei 

saa käyttää äänioikeuttaan puoluekokouksessa, 

jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu 

puolueelle viimeistään 15.5.2013 mennessä.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset 

puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja 

puoluevaltuuston valitsemisasiat sekä 

puolueen ohjelmat.

Timo soini ossi sandvik
puheenjohtaja puoluesihteeri 

Hanna mäntylä  Juho eerola     reijo ojennus
1. varapj.            2. varapj.             3. varapj. 

HUoM. 
Bussit kiertävät nonstopina Areena 
- Hotellit - Tori - Areena. Tarkempi 
kokousaikataulu sekä bussikulje-
tusreitit löytyvät kokoussalkusta.  

HUoM! 
Muista ottaa mukaan kuvallinen 
henkilöllisyystodistus, ajokortti tai 
passi henkilöllisyytesi todistamista 
varten.

PUoLUEEMME on kasvanut 
historiallisen nopeasti kanna-
tukseltaan pysyvästi neljän suu-
rimman puolueen joukkoon. 
Jäsenmäärämme on lisääntynyt 
samassa suhteessa. On toden-
näköistä, että jäsenmääräm-
me ylittää tänä vuonna 10 000 
rajan. Näiden lukujen valossa 
jokainen varmaan ymmärtää, 
ettei enää puoluekokouksiin 
voida tulla niin kuin muutama 
vuosi sitten: ennakkoon ilmoit-
tautumatta ja jäsenmaksut räs-
tissä. 

Puoluehallitus päätti, että jä-
senmaksu pitää olla maksettu 
15.5.2013 mennessä äänioikeu-
den saamiseksi. Tästä ilmoitet-

tiin kokouskutsussa eli menet-
tely on sääntöjen mukainen. 

Ennakkoilmoittautumisella 
24.6.2013 mennessä varmis-
tetaan kokouksen läpimeno 
kahden päivän aikana. Siksi 
kokousäänestykset suoritetaan 
sähköisellä äänestyksellä. Jotta 
sähköisen äänestyksen läpime-
no tapahtuisi juohevasti ääni-
oikeustarkistuksineen, sekin 
edellyttää ennakkoilmoittautu-
mista. 

Kolmas keskeinen syy, miksi 
kokoukseen ennakkoilmoittau-
tuminen on tehtävä viimeistään 
24.6.2013 mennessä, on turval-
lisuus. Joensuun puoluekokous 
on kenraaliharjoitus vuoden 

2015 puoluekokousta varten. 
Olemme silloin mahdollisesti 
pääministeripuolue. Silloin tur-
vatasot ovat korkeammat kuin 
missään muussa kokouksessa. 
Puoluekokoukseen on silloin 
odotettavissa vähintään 3 000 
edustajaa. Meidän on syytä tun-
nustaa ympärillä olevat tosiasi-
at. Maailma on muuttunut ja se 
tulee rajoittamaan monia va-
pauksiamme liikkua ja kokoon-
tua avoimin ovin.

ilmoittaudu ennakkoon: 
www.ps2013joensuu.fi
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Kenestä 
uusi puolue-
sihteeri? 

Perussuomalaisten 
puoluesihteeri ossi sand-
vik ei aio jatkaa tehtäväs-
sään enää neljättä kautta. 
tilalle on monta tulijaa. 
Perussuomalainen esittelee 
kymmenen kannatusta 
saanutta puoluesihteeri-
ehdokasta.

■  KUVAT EHDOKKAAT JA PS TOIMITUS

Maakunnan 
ääniharava Kenttätoiminnan organisoija

Puoluesihteerikilpailuun 
konkaripoliitikko

Tunnettu paikallispoliitikko

Puolet Poutiaista, 
loput Leppästä, kentältä 
kokonainen Kortesalmi

Kokemuksella kentän avuksi

Yhteistyön kehittäjä

Joukkuepelin 
rakentajaTeräväkynäinen poliisi

läHes Vuoden harkinnan jälkeen päätin läh-
teä puoluesihteeriehdokkaaksi. Onnistuminen 
kuntavaaleissa maakunnan ääniharavana lopul-
ta ratkaisi asian.

Olen 47-vuotias asianajajayrittäjä/kunnan-
hallituksen puheenjohtaja Sotkamosta. Per-
heeseeni kuuluu vaimo, neljä lasta ja kaksi 
lastenlasta. Koulutukseltani olen paitsi oike-
ustieteen kandidaatti/varatuomari myös dip-
lomi-insinööri sekä eMBA. Lakimiesyrittäjänä 
olen toiminut lakimieheksi valmistumisestani 
1994 lukien joko pää- tai sivutoimisena. Välillä 
olen työskennellyt myös valtionhallinnossa.

Olen reserviupseerikoulun kurssin 182 prii-
mus ja sotilasarvoltani reservin kapteeni.

Politiikkaan lähdin vasta syksyllä 2011, kun 
liityin perussuomalaisiin, ja sain perustaa sil-
loisen piirin puheenjohtajan kansanedusta-
ja Pentti kettusen tuella Sotkamoon paikal-
lisyhdistyksen. Pääsin vaalivuodeksi 2012 myös 
Kainuun piirin puheenjohtajaksi ja sitä kaut-
ta isännäksi Kajaanin puolueneuvoston koko-
ukseen. 

Olen saanut puolueelta myös merkittäviä 
luottamustehtäviä kuten valtakunnanoikeuden 
ja rahapeliasioiden neuvottelukunnan varajä-
senyydet. 

Puoluesihteerinä tavoitteeni olisi luoda ken-

tälle entistä paremmat edellytykset toi-
mia myös vaalien välisenä aikana. Mahdollinen 
sääntömuutostyö, malliasiakirjojen valmistelu, 
tasa-arvon toteuttaminen sekä kentän yleinen 
neuvonanto vaativat juridista osaamista.

Itse kannan erityistä huolta pienyrittäjien 
asemasta. Toivon, että perussuomalaiset pa-
nostaisivat työväen asian lisäksi entistä enem-
män myös pienyrittäjien asemaan, koska heistä 
riippuu Suomen tulevaisuus.

olen 51-VuoTias urheilu- 
ja järjestömies sekä filosofian 
maisteri Helsingistä. Sitoudun 
työtehtäviini antaumuksella 
enkä pelkää painetta. Tarvitta-
essa panen kaiken peliin. Uskon 
kovan työn palkitsevuuteen. 
Tuttavat ovat kutsuneet minua: 
Helin - kaikki peliin, joka kuvaa 
hyvin minua ihmisenä. 

Pidän itsestään selvänä, että 
perussuomalaiset on Suomen 
suurin puolue EU-vaalien jäl-
keen. Tämä on välttämätön tor-
juntavoitto Euroopan integraa-
tiokehityksen pysäyttämiseksi. 
Pienen ihmisen etu tulee ennen 
kasvotonta ja ryvettynyttä Euroopan unionia.

Toimintani niin 20 vuotta yrittäjänä kuin 10 
vuotta opettajana tukee puoluesihteerin ase-
maa toimia puolueen julkisivuna puheenjohta-
jan varjossa. Saavuttamani amerikkalaisen jal-
kapallon EM-hopea vuodelta 1991 vahvistaa 
rooliani todellisena joukkuepelaajana.

Näen puolueen ensisijaisena tehtävänä ide-

ologian ja päätöksenteon 
terävöittämisen. Perus-
suomalaisten tulee viipy-
mättä aloittaa opintoker-
hotoiminta, joka lujittaisi 
puoleen kenttäväen puo-
luetietoisuutta ja vahvis-
taisi maaseudun samanar-
voisuutta.

Maanlaajuiset poliittiset 
kokoontumiset lisäisivät 
yhteisöllisyyttä puoluees-
sa. Paikalliset puolueen 
jäsenet voisivat näin tu-
tustua paremmin toisiinsa. 

Veikko Vennamo perus-
ti aikoinaan SMP:n, koska 

suurtilallisten asialla olleet muut puolueet oli-
vat unohtaneet pienviljelijät, tuon ajan väliin-
putoajat. Ja Vennamon poliittista perintöä tu-
lee vaalia. Unohdettu kansa ja väliinputoajat 
tulee huomioida. Vennamon-Soinin linja pitää 
ja vahvistuu tulevaisuudessa. 

naimisissa, puoliso 
yrittäjä, 7 lasta, 4 lasten-
lasta. Palvellut upseeri-
na puolustusvoimissa yli 
30 vuotta. Viimeisin työ-
tehtävä puolustusvoimis-
sa asevelvollisuussektorin 
johtaja pääesikunnassa, 
vastaten vuosia asevelvol-
lisuusasioista Suomessa. 
Rauhanturvapalveluksessa 
yli viisi vuotta. Palvelus-
uran aikana saanut mo-
nipuolisen kokemuksen 
esimies- ja johtajateh-
tävistä, myös monikan-
sallisissa työyhteisöissä, 
kielitaitoinen ja esiinty-
miskykyinen. Vantaan Pe-
russuomalaisten hallituksen jäsen, Uudenmaan 
piirikokousedustaja, Uudenmaan piirin halli-
tuksen varajäsen.

Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän sih-
teeri, opetuslautakunnan jäsen, yksilöasiain 
jaoston jäsen, Uudenmaan liiton varavaltuutet-
tu, käräjäoikeuden lautamies. 

Puoluesihteerin keskeinen tehtävä: puheen-
johtajan ja puolueen johdon poliittisessa oh-

jauksessa vastata puolue-
toimiston operatiivisesta 
johtamisesta ja kenttätoi-
minnasta.

Puoluesihteerin tehtävä-
nä on luoda edellytykset 
mm. saumattomalle yhteis-
työlle puolueen johdon, 
eduskuntaryhmän, puo-
luetoimiston sekä piiri- ja 
paikallistason kanssa sekä 
tarjota puoluetoimiston 
koordinoimaa kattava val-
takunnallinen piiri- ja pai-
kallistason koulutusta ja 
tiedotusta, vaali- ym. rek-
rytointimateriaalia jne.

Olen valtakunnallisella 
tasolla sekä kansainvälisis-

sä töissä toteuttanut juuri koulutuksen, suun-
nittelun ja organisoinnin tehtäviä. Olen ollut 
vuosia valtakunnallisissa ja kansainvälisissä esi-
kunta- ja johtajatehtävissä. 

Olen käytettävissä kärkijoukossa perussuo-
malaisten arvojen puolesta. Ihmiset – isänmaa 
–  itsenäisyys.

Helsingin kaupunginvaltuutet-
tu Harri lindell, rakennuslauta-
kunnan jäsen, perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjohtaja ja 
maakuntavaltuutettu sekä Perus-
suomalaisten kristillisen toimikun-
nan puheenjohtaja. 

Lindellin poliittinen ura alkoi Pe-
russuomalaisissa tammikuussa 
1999. Hän on ollut puolueen aktii-
vijäsen, usean kauden puoluehal-
lituksessa ja yhden kauden puolu-
een varapuheenjohtajana. Lindell 
oli Perussuomalainen-lehden pää-
toimittaja helmikuusta 2005 tou-
kokuuhun 2012. Eduskuntavaalieh-
dokkaana ja EU-vaaliehdokkaana hän kiersi 
Suomea ja tutustui perussuomalaisiin kaut-
ta maan. Vahvuutena hänellä on kilpailijoihin-
sa nähden vankka perussuomalaisen politiikan 
tuntemus.

Lindell on ollut vahvasti omistautunut     
puolueelleen pitkään, ja on nyt suuntaamassa 

uudelle areenalle. Hänen mie-
lestään puoluesihteerin työtä 
on muutettava avoimempaan 
suuntaan, asioista pitää kom-
mentoida medialle ja poliit-
tisia kannanottoja on oltava 
nykyistä useammin. Lindell toi-
voo tulevansa valituksi virkaan 
ja lupaa paneutua  asioihin sa-
taprosenttisesti puolueen ja 
Suomen parhaaksi. Perussuo-
malaiset ovat Lindellin mieles-
tä ainoa poliittinen vaihtoehto 
vanhojen puolueiden muodos-
tamalle valtaenemmistölle.

Satakunnasta kotoisin oleva 
54-vuotias Lindell tietää mihin puoluesihteerin 
toimessa pyrkii. Puoluesihteerin työhön Lindell 
on tutustunut hyvinkin läheltä, työskennelles-
sään päätoimittajana ollessaan ossi sandvikin 
kanssa samoissa toimitiloissa.

eHdokkuudesTani puoluesih-
teeriksi on keskusteltu viime syk-
systä lähtien. Halusin kuitenkin 
odottaa nykyisen puoluesihteerin 
päätöstä, koska minusta se oli oi-
kein. Nykyinen puoluesihteerimme 
ossi sandvik on hoitanut tehtä-
väänsä uutteruudella ja tulok-
sia on tullut, mistä viidet voitetut 
vaalit kertovat. Kun Sandvik il-
moitti, että ei ole enää käytettä-
vissä, niin asettauduin ehdolle. 

Minulla on vankka järjestökokemus pitkäl-
tä ajalta ja valtio-opillinen koulutus. Olen mm. 
toiminut Radio- ja Televisiotoimittajien Liiton - 
käytännössä - puolipäiväisenä järjestöpuheen-
johtajana kolme vuotta ja Suomen Journalisti-
liiton valtuustossa olin seitsemän vuotta. Olen 
myös ollut kahteen kertaan Suomen yrittäjien 
jäsen. Toimittajan ammatissa ja lukuisten luot-
tamustehtävieni kautta tunnen suomalaisen 
yhteiskunnan ja sen toimijat niin valtiollisella 

kuin kunnallisellakin tasolla. Olen 
kaupunginvaltuutettu - toista 
kautta. Vedin viime vuonna Espoon 
1,6 miljardin euron loppusummaan 
päätyneet budjettineuvottelut. 
Näkemykseni mukaan meidän on 
yhtäältä panostettava ennen muu-
ta ns. aktiivi-ikäisiin naisiin, joi-
ta on Suomessa yli miljoona. Ja 
toisaalta emme saa unohtaa, vaan 
päinvastoin jämäkästi meidän on 
puolustettava heitä, jotka jo mei-

tä tukevat ja äänestävät. Piiriorganisaatiota 
on ehdottomasti vahvistettava. Vankka vapaa-
ehtoistyömme - sielumme - tarvitsee tuekseen 
pari mittaa ammattimaisuutta.

 Kehen arvoisat hyvät ystävät valinnassanne 
päädyttekin, tyydyn siihen. Toivon kuitenkin 
että olette valinnassanne itsenäisiä: kuunnel-
kaat järkeänne, omaatuntoanne ja sydäntänne. 
Nähdään Joensuussa.

PerussuomalaisTen järjestösihteeri Jou-
kamo kortesalmi. Mies, joka pyysi puoluehal-
litukselta kampanja-ajaksi palkatonta työva-
paata, jotta ei syntyisi pienintäkään epäilystä 
siitä, että hän kampanjoisi itseään puoluesih-
teeriksi puolueen rahoilla.

- Päinvastoin päätin painella oikopäätä pan-
kinjohtajan puheille!

Joukamo Kortesalmen kannattajat kuvaile-
vat kansanedustaja Pirkko mattilan sanoin 
häntä ”sorateiden mieheksi”, joka on hankki-
nut yksinhuoltajaisänä leivän kolmelle pienel-
le tyttärelleen. Aikanaan ammattikalastajana, 
maatalouslomittajana, metsätyömiehenä, sirk-
kelisahurina, parvekelasiasentajana…Mutta aina 
työmiehenä!

”Maakuntien mies” on kannattajien teema. 
”Kentän ääni” puolestaan Joukamon oma kam-
panjaotsikko. Joukamon isä J. Juhani kortesal-
mi on legendaarinen Veikko Vennamon työpari 
ja kansanedustaja lähes 20 vuoden ajan.

- Olen ollut kaasupullonkokoisesta mukana 
järjestötyössä niin paikallis- kuin piiritasollakin 
ja valtakunnallisesti järjestösihteerinäkin taas 
toista kertaa.  Alakouluikäisestä asti olen saa-
nut seurata kotoa käsin aitiopaikalta politiikan 
arkea – hyvässä ja pahassa! 

Ei näihin tehtäviin kouluja ole.
- Puoluesihteeriehdokkuus ei ole mikään oma 

ajatukseni. Pyyntöjä puoluesihteerivaaliin al-
koi tulla jo sellaisiltakin tahoilta, että en enää 
katsonut voivani kieltäytyä. Vaikka ehdokkaak-
si ryhtymiseni ratkaisi vain ja ainoastaan ken-
tän ääni.

- Olen tunnetusti kova organisaattori ja juuri 
sellaista puolue nyt tarvitsee. Tehtävää on pal-
jon, aikaa vähän, mutta kentältä löytyy osaajat 
kaikkeen. Nyt se on hyödynnettävä! Olen ollut 
koko aikuisikäni työmies, mutta myös maaseutu- 
ja metsäyrittäjä. Tunnen nämä asiat.

olen ToiminuT 
puolueemme miltei 
jokaisessa toimieli-
messä, paikallisyh-
distyksen johdosta 
piiriin ja puolue-
valtuustosta puo-
luehallitukseen. 
Puoluetoimistos-
sa työskentelen pa-
rasta aikaa. Tiedän 
miten koneistomme 
toimii.

Suurin vahvuutem-
me on kenttäväki. 
Tällä, puolueemme 
peruskivellä, täytyy 
olla työkalut kun-
nossa niin, että jo-
kainen puolueem-
me jäsen voi keskittyä poliittiseen toimintaan. 
Näitä työkaluja haluan tuoda piirien ja yhdis-
tystemme käyttöön.

 Puoluetoimistolla työskentelee alle 15 hen-
keä. Ohut organisaatio on heikkoutemme, jos 
puolueelle työtä tekevien toimenkuvat eivät 
ole selkeät ja roolit hallussa. Yrittäjätaustal-
lani ja entisenä työnantajana haluaisinkin sel-

keyttää toimenkuvia niin, 
että kenelläkään ei ole epä-
selvää se, mikä on kunkin 
rooli tässä koneistossa. 

 Haluaisin vahvistaa edus-
kuntaryhmämme, puoluehal-
lituksen ja puoluetoimiston 
välistä yhteistyötä. Tiedon-
kulun tulee olla saumatonta, 
silloin myös kenttämme saa 
enemmän informaatiota siitä, 
missä mennään. Olemme kas-
vaneet parissa vuodessa suu-
reksi ja organisaatiomme on 
jäänyt jälkeen tästä kehityk-
sestä. Avainasemassa kaik-
keen edellä mainittuun ovat 
tiedotus, koulutus ja resurs-
sien jako.

 Olen itsenäisesti ajattele-
va, heikosti muiden johdettavissa oleva jäärä-
päinen nainen. Osaan tehdä päätöksiä, myös 
niitä vaikeita. Minun tukenani on maailman pa-
ras aviomies ja perhe, joka lataa akkuni ja tu-
kee myös niinä vaikeina päivinä. Olen valmis 
pistämään itseni täysillä likoon. Uskon, että 
kokemukselleni puolueessa ja yrittäjänä on 
käyttöä tässä tehtävässä.

Perussuomalaisen puolueen asema on nyt 
vahva, mutta se voisi olla vieläkin vahvempi. 
Haluan olla osana vahvistamassa tuota asemaa 
ja vakiinnuttaa perussuomalaiset suomalaisel-
le puoluekentälle, pysyvästi.

Meillä on potentiaalia olla Suomen suu-
rin puolue, mutta se ei tapahdu itsestään. 
Se vaatii kaikilta toimijoilta osaamisen tason 
nostamista. Organisoisin ja koordinoisin puo-
luetoimiston palvelemaan kenttää sekä mui-
ta toimijoita entistä paremmin, käynnistäisin 
ohjelmatyön välittömästi ja kehittäisin sään-
töjä palvelemaan toimintaa nykyistä jousta-
vammin. Kehittäisin myös tiedonkulkua notke-
ampaan suuntaan. 

Näen itseni kokoavana voimana ja yhteis-
työkykyisenä henkilönä. En koe myöskään 
kansanedustajan toimen olevan este puolue-
sihteerin tehtäville, päinvastoin. Organisoi-
malla ja koordinoimalla molemmista tehtävis-
tä voi selviytyä ja ne tukevat toinen toisiaan. 
Mielestäni puoluesihteerin on myös hyvä olla 
siellä missä tapahtuu, päivän politiikassa ja 
mediassa. Olen siellä päivittäin. 

Olen tullut 
puolueen jä-
seneksi silloin 
kun perussuo-
malaisilla oli 
vain muuta-
man prosen-
tin kannatus. 
Olen ollut 
perustamassa 
paikallisosas-
toa ja toimi-
nut sen en-
simmäisenä puheenjohtajana. Olen ollut myös 
piirijärjestön puheenjohtaja. Olen nähnyt ja 
kokenut puolueemme nousun kulisseista par-
rasvaloihin käytännön tasolla. Tiedän mitä se 
on vaatinut. Kovaa työtä!

Nyt olen valmis uuteen, haastavaan tehtä-
vään, puoluesihteeriksi. Tekemään perussuo-
malaisesta puolueesta Suomen suurimman. En 
yksin vaan yhdessä.

PoliTiikka, kuten koko elämä on joukkuepeliä. 
Yhdessä olemme vahvoja, yksin emme mitään. 
Joukkue on tasan niin vahva, kuin sen heikoin 
lenkki. Siksi joukkueen menestymiseksi tulee 
vahvistaa juuri heikointa lenkkiä. 

Elämässä ja politiikassa pätevät samat laina-
laisuudet. Meidän on ensisijaisesti pidettävä 
huolta heikoimmista. Silloin autamme kaikkia. 
Joukkueen on myös puhallettava yhteen hii-
leen. Sooloilu heikentää lopputulosta ja koko-
naispanos kärsii. 

Joukkuepelissä myös vastustaja on tärkeä 
elementti. Vastustaja ei suinkaan ole viholli-
nen, vaan tapahtuman mahdollistava osapuo-
li. Samoin on politiikassa. Meillä ei ole viholli-
sia, vaan kilpailijoita. Heitä tulee kunnioittaa 
ja heidän mielipiteitään arvostaa. 

Olen saanut elämäni aikana harrastaa pal-
jon joukkuepelejä. Ihan konkreettisesti se on 
tapahtunut kansallispelimme pesäpallon kaut-
ta pelaajana, valmentajana ja seurajohtaja-

na. Nämä vuodet ovat opettaneet arvostamaan 
yhteispeliä. Joukkue koostuu yksilöistä, joil-
la jokaisella on omat heikkoutensa ja vahvuu-
tensa. 

Myös politiikassa puolue koostuu yksilöis-
tä, joiden vahvuudet tulee hyödyntää. Perus-
suomalaisten joukkue on juuri nyt vahvassa 
iskussa. Yksilöt toimivat joukkueen eteen, hei-
kompia autetaan ja henki on hyvä. Meidän tu-
lee entisestään vahvistaa tätä yhteishenkeä, ja 
toimia joukkueena. Meillä on loistava mahdol-
lisuus saavuttaa piikkipaikka kaksissa seuraa-
vissa vaaleissa.

Helsinkiläinen olli sade-
mies lähtee ehdolle puoluesih-
teeriksi valtteinaan tieto, taito 
ja kokemus. Tietoa ja näkemys-
tä politiikasta häneltä löytyy 
poliittisista puolueista laajalti, 
sillä ennen perussuomalaisiin 
liittymistään Sademies on toi-
minut Nuorliberaaleissa, Nuor-
suomalaisissa ja Vapaan Suo-
men Liitossa.

Taitonsa Sademies on päässyt 
näyttämään muun muassa toi-
messaan poliisin rikostutkin-
tatehtävissä, jossa hänen yksikkönsä ratkai-
suprosentti oli 300 prosenttia parempi kuin 
vastaavissa yksiköissä.

Sademies tunnetaan terävästä kynäs-
tään, lukuisista kolumneistaan ja pakinois-
taan useissa lehdissä. Harrastuksenaan sym-
posium-tasoinen semiotiikka (oppi kielellisistä 
ja muista merkeistä), jota hän on opiskellut 
ISI:ssä (International Semiotics Institute).

Kokemusta löytyy ammattiyhdistyspuolel-

ta laajalti: Helsingin rikos-
poliisiyhdistyksen sihteerinä, 
luottamusmiehenä ja työsuo-
jeluvaltuutettuna sekä Suomen 
rikospoliisiliiton hallituksesta, 
poliisiyhdistys Poliisit ry:n va-
rapuheenjohtajana ja pääluot-
tamusmiehenä.

Kulttuurin saralla hän toimii 
rauno Väinämö lehtisen muis-
toyhdistyksen puheenjohtaja-
na ja hyväntekeväisyyspuolella 
Helsingin Kesäyön tunnin juok-
sun yhtenä järjestäjänä. Kesä-

yössä juostiin Helsingissä syöpäsairaiden las-
ten hyväksi 1,5 miljoonan arvosta.

Sademies on toiminut Koillis-Helsingin Pe-
russuomalaiset ry:n puheenjohtajana sen pe-
rustamisesta lukien. Johtamistyylinä hänellä 
on vuorovaikutusjohtaminen. Perhesiteistä va-
paana hän pystyy panostamaan puoluesihtee-
rin tehtävään vahvasti. 

Helin – kaikki peliin!

Tiukka kisa varapuheenjohtajuuksista
Joensuun puoluekokouksessa valitaan pu-

heenjohtajan lisäksi kolme varapuheenjohta-
jaa. Paikoista kisaavat mm. kansanedustajat  
Jussi niinistö, ari Jalonen, Hanna mäntylä, 
kaj Turunen, Juho eerola, Juha Väätäinen ja 
lea mäkipää.

Kisaan ovat ilmoittautuneet myös ps-nais-
ten kenttävastaava outi Virtanen, puolue-
hallituksen jäsen Pirita nenonen, Kajaanin 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jaana 
sankilampi, ja pääluottamusmies marko kul-
pakko.
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■  PenTTi  Helin

■  ARi  KORHOnen ■  niilO KÄRKi

■  HARRi  l inDell

■  eRKKi  VAlTAMÄKi

■  SePPO HUHTA

■  RiiKKA SlUngA-POUTSAlO

■  JOUKAMO KORTeSAlMi

■  JARi  l inDSTRÖM

■  Olli  SADeMieS
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Perussuomalaiset jättivät vastalauseen valtiovarainvalio-
kunnan mietintöön liittyen valtioneuvoston selontekoon 
valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017. Vastalau-
seessa esitellään perussuomalaisten oma kehysvaihtoehto: 
viiden paketin ohjelma, jolla suomi saadaan nousuun.

PErUssUoMaLaistEn viisi 
pakettia ovat kasvu-, työllisyys-, 
vero-, energia ja hyvinvointipa-
ketti. Perussuomalaisten mu-
kaan valtiontalouden sopeutus-
toimet heikentävät talouskasvua 
nyt niin paljon, että valtiontalo-
uden tasapaino ei parane vaan 
se heikkenee. Tämän vuoksi 
puolue sopeuttaisi hallitusta 
vähemmän kehyskauden alku-
puolella, mutta kiristäisi tahtia 
kehyksen loppuvuosina. Talou-
den ennustetaan olevan tuolloin 
tukevammalla pohjalla. Tällöin 
kehyskauden lopussa valtionvel-
ka olisi hallituksen vaihtoehtoa 
alhaisempi.

työllisyys ja verotus

Perussuomalaisten vaihto-
ehdon keskeinen osa on työlli-
syyspaketti. Eläkemaksuja por-
rastettaisiin niin, että alhaisen 
työllisyysasteen yli 55- ja alle 
30-vuotiaiden eläkemaksuja las-
kettaisiin ja tämä kompensoi-

taisiin korottamalla parempien 
työllisyysasteen ikäluokkien 
maksuja. Puolue uudistaisi työ-
kyvyttömyyseläkejärjestelmää 
kannustavampaan ja oikeuden-
mukaisempaan suuntaan. Yli 
55-vuotiaille alanvaihtajille luo-
taisiin automaattinen palkkatu-
kijärjestelmä. Työurien piden-
tämiseen kannustettaisiin yli 
63-vuotiaiden veroporkkanalla. 
Lisäksi perussuomalaiset lisäisi-
vät aktiivisen työllisyyspolitiikan 
resursseja 50 miljoonalla eurolla.

Veropaketissa perussuoma-
laiset eivät hallituksen tavoin 
ole valmiita kiihdyttämään yh-
teisöverokilpailua laskemalla 
veroa 20 prosenttiin. Sen sijaan 
puolue vastaisi muiden maiden 
aloittamaan yhteisöverokilpai-
luun laskemalla veron samalle 22 
prosentin tasolle kuin Ruotsissa 
ja Tanskassa. Tämän lisäksi tu-
ettaisiin erityisesti pk-yritysten 
kasvua ja työllistämismahdolli-
suuksia nostamalla alv:n alaisen 
toiminnan alarajaa, toteuttamal-

la työllistävien pk-yri-
tysten Viron-mallin 
mukaisen yritysvero-
tuksen sekä nostamalla 
hallitusta enemmän koti-
talousvähennyksen määrää. 
Osinkoverotusta perussuo-
malaiset uudistaisi hallitusta oi-
keudenmukaisemmin ja kasvua 
paremmin tukevammin. Puolue 
verottaisi pieniä osinkoja halli-
tusta kevyemmin ja suuria osin-
koja hallitusta ankarammin.

ihmiset ja ympäristö

Energiapaketin tarkoituksena 
on perussuomalaisten mukaan 
saada vaihtotase, vientisekto-
rin kilpailukyky sekä ympäristö 
kuntoon. Tämä toteutettaisiin 
energiapolitiikkaa järkeistämäl-
lä. Perussuomalaiset kohentai-
si vientisektorin kilpailukykyä 
alentamalla energiaveroja 400 
miljoonalla eurolla. Verotus-
ta parannettaisiin sekä tuki- ja 
lupapolitiikkaa järkeistämällä 

kotimaisen energian kuten tur-
peen ja pienpuuenergian asemaa 
suhteessa kivihiileen ja muu-
hun tuontienergiaan. Perussuo-
malaisten mielestä on parempi 
pistää energiaeurot kiertämään 
kotimaassa kuin antaa ne ulko-
maille.

Hyvinvointipaketillamme pe-
russuomalaiset pyrkii pelasta-
maan hyvinvointiyhteiskunnan. 
Perussuomalaisten mielestä 
kuntien valtionosuuksia tulee li-
sätä, ei leikata. Vanhuspalve-
luihin sekä lasten ja nuorten 
mielenterveystyöhön panostai-

simme yhteensä 100 
miljoonaa euroa halli-

tusta enemmän ja omaishoidon-
tukeen tehtäisiin tasokorotus. 
Hallitusohjelmassakin luvatun 
asumistukiuudistuksen puolue 
tekisi jo ensi vuonna. Korjaus- ja 
energia-avustuksiin perussuo-
malaiset osoittaisi 20 miljoonaa 
euroa lisää.

lue paketti 
kokonaisuudessaaan täältä: 

http://tiedotteet.perussuomalaiset.
fi/eduskunta/perussuomalaisten-
kehysvastalause-7-6-2013/

PS
E D U S K U N T A

nollatyösopimukset ovat 
epäoikeudenmukaisia

Synnytys-
sairaaloiden 
alasajo 
vaarantaa 
odottavat äidit
TerVeyden ja hyvinvointilaitoksen tilastojen mu-
kaan Suomessa syntyi toissa vuonna 70 lasta tien 
päällä. Kymmenen vuotta aiemmin luku oli puolet vä-
hemmän. Sairaalan ulkopuolella syntyneillä on viisin-
kertainen riski kuolla verrattuna sairaalassa synty-
neisiin. Perussuomalaisten kansanedustajan martti 
mölsä katsoo nurjan kehityksen johtuvan synnytys-
sairaaloiden alasajosta.

- Synnytyssairaaloiden alasajo on johtanut sii-
hen, että välimatkat sairaaloihin ovat pidentyneet 
ja hoidon saavutettavuus huonontunut. Yhä useampi 
odottava äiti joutuu synnyttämään tien päällä, mat-
kalla sairaalaan, Mölsä kertoo.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastojen mu-
kaan Suomessa oli vuosina 2010 ja 2011 synnyttäjiä 
noin kolme prosenttia enemmän kuin vuosina 2006-
2007. Erityisesti synnyttäjien määrä on kasvanut 
yliopistosairaaloissa. Suomen synnytyssairaaloista 
on karsittu viimeisten parinkymmenen vuoden aika-
na yksi synnytysyksikkö vuodessa. Vielä vuonna 1975 
Suomessa oli 62 synnytyssairaalaa, nyt niitä on enää 
29. Kokonaishedelmällisyysluku ei kuitenkaan ole 
pienentynyt vuoden 1975 jälkeen vaan on ollut kas-
vussa 2000-luvulla.

Mölsän mukaan terveydenhuoltolaki edellyttää, 
että kunnan tai sairaanhoitopiirin on järjestettä-
vä terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asuk-
kaita.

- Pienempien, mutta tehokkaasti toimivien syn-
nytyssairaaloiden alasajo jatkuu edelleen. Esimer-
kiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on esittänyt, 
säästötoimiin vedoten, Vammalan aluesairaalan syn-
nytystoiminnan lopettamista ja synnytysten keskit-
tämistä Tampereen yliopistolliseen sairaalaan syksyn 
2013 aikana, asiasta kirjallisen kysymyksen jättänyt 
Mölsä toteaa.

EdUsKUnnan kyselytunnilla pe-
russuomalaisten eduskuntaryh-
mä pisti hallituksen tiukoille, kun 
se vaati hallitusta kitkemään äärim-
mäisen epäoikeudenmukaiset nol-
latyösopimukset. Nollasopimus tar-
koittaa sitä, että työntekijä ei tiedä 
onko hänellä esimerkiksi viikon ai-
kana ollenkaan töitä vai 40 tuntia.

- Työntekijän kannalta tällainen 
sopimus tarkoittaa jatkuvaa epä-
varmuutta toimeentulon suhteen: 
jos työtunteja jollekin viikolle an-
netaan vain muutama, on palkkakin 
tuolta ajalta olematon. Myös nor-
maalityösuhteeseen liittyvät saira-
usajan palkka ja vuosilomakertymä 
ovat epäselviä, eikä työterveyshuol-
lon palveluita tarvitse työntekijäl-
le tarjota. Tällä hetkellä lainsäädän-
tömme mahdollistaa kaiken tämän, 
kansanedustaja Lea Mäkipää muis-
tutti.

Mäkipäälle hallituksen puolesta 

vastannut työministeri Lauri iha-
lainen myönsi kansanedustajan ole-
van oikeassa.

- Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta 
työelämään astuvat, itsenäistä elä-
mää aloittelevat nuoremme eivät 
heti kättelyssä kokisi työmarkkinoi-
den pelisääntöjä itseään kohtaan 
epäoikeudenmukaisiksi, mikä pa-
himmillaan saattaa ajaa heidät työ-
elämän ulkopuolelle? Mäkipää jat-
koi ministerin hiillostamista.

Ihalaisen oli jälleen myönnettävä, 
että homma on pielessä jo koulus-
ta alkaen.

- Kouluissa ei anneta riittäväs-
ti valmiuksia työelämässä pärjää-
miseen ja nuorilta puuttuvat tiedot, 
heidän oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan, työministeri harmitteli.

Kansanedustaja Jari Lindström 
tivasi hallitukselta, että josko tähän 
ei muutoin tule tolkkua, niin pitäisi-
kö asiasta säätää laki.

- On tietysti mahdollisuus säätää 
laki mutta toinen tie on työehtoso-
pimusten kautta tapahtuva valvonta 
ja esimerkiksi kaltoin kohdeltu voi 
viedä asiansa työtuomioistuimeen, 
Ihalainen vastasi. 

Sähkön hinta pakottaa ihmiset 
muuttamaan

Työsuojelu-
tarkastusten 
määrä 
parantunut

PerussuomalaisTen kansan-
edustaja kaj Turunen maalaa syn-
kän kuvan järjettömän korkeaksi 
nousemassa olevasta sähkön hin-
nasta. Uusi sähkölaki on kaksin, 
jopa kolminkertaistamassa sähkön 
siirtohinnat. 

- Kysymyshän on siitä, että nyt 
aiotaan kaapeloida eli laittaa säh-

köverkot maan alle ja se maksaa. 
Mutta olennaista kuluttajien kan-
nalta olisi se, että energiayhti-
öt voisivat toteuttaa sen riittävän 
pitkän ajan tulorahoituksella. Tar-
vittaisiin myös kulujen tasausjär-
jestelmä, Turunen huomauttaa.

Sähkön siirtohintojen nousu tai-
vaisiin voi luoda uutta muuttovir-

taa niin ihmisten kuin yritystenkin 
toimesta.

- Mikäli hallituksen esitys to-
teutuu sellaisenaan. Se johtaa ke-
hitykseen, jossa kansalaiset ja 
yritykset joutuvat miettimään ko-
tipaikkaansa sen mukaan kuin-
ka korkeat sähkösiirtohinnat ovat, 
Turunen visioi.

Vuonna 2012 Suomessa teh-
tiin yhteensä noin 22 500 työ-
suojelutarkastusta. Tarkastettuja 
kohteita oli noin 18 700. Tarkas-
tusten määrää on pystytty lisää-
mään tasaista tahtia: vuonna 2011 
tarkastuksia tehtiin 22 300 ja 
tarkastettuja kohteita oli 15 983.

Valvonnan vaikuttavuutta on 
parannettu kohdentamalla val-
vonta riskialtteimmille toimialoil-
le. Lisäksi valvontaa tekevät työ-
suojelun vastuualueet laativat 

nelivuotisen valvontasuunnitel-
man, jota päivitetään vuosittain.

Myös valvonnan laatua ja mene-
telmiä on kehitetty. Käyttöön on 
otettu vertaisarviointimenettely. 
Menettelyssä työsuojelun vastuu-
alueiden ja sosiaali- ja terveys-
ministeriön työsuojeluosaston 
edustajat arvioivat yhden vas-
tuualueen toimintaa kerrallaan 
asiakirjojen ja viikon mittaisen 
kenttäjakson perusteella.

?

Kreikka-vakuudet puhuttivat kyselytunnilla
kreikka-VakuusasiakirJoJen julkisuus ja tie-
dottamisen avoimuus olivat esillä eduskunnan 
kyselytunnilla torstaina 13. kesäkuuta. Opposi-
tio edellytti valtiovarainministeri Jutta Urpilai-
selta (sd.) lisätietoja Kreikka-vakuusasiakirjojen 
julkisuuteen liittyen. Aiheen ensimmäisen kysy-
myksen esitti Pirkko ruohonen-lerner (ps). Ai-
hepiiriin annetut kysymysvuorot käsittelivät 
ministeriöiden välistä tiedonvaihtoa julkisuus-
päätöksistä, vakuusjärjestelyjen sisällöstä sekä 

tiedottamisen avoimuudesta.
Kyselytunnin aiheissa esille nousivat talou-

den ajankohtaiskysymykset. Tähän liittyvä laa-
ja eduskuntakeskustelu käytiin täysistunnos-
sa edeltävänä päivänä valtiontalouden kehysten 
käsittelyn yhteydessä. Pääministeri Jyrki ka-
tainen (kok) toisti Suomen talouden keskeiset 
haasteet, joita ovat suhdannetilanne, rakenne-
muutos sekä kestävyysvaje. Myös työllisyystoi-
met nousivat kyselytunnilla keskeisesti esiin.

Suomi nousuun
Perussuomalaisilta viiden paketin ohjelma

VERO

KASVU

ENERGIA

 HYVIN-
VOINTI

TYÖLLISYYS

Lauri Ihalai-
nen myöntää, 
että nollasopi-
mukset eivät 
ole enää tätä 
päivää.

Suomi 
Euroopan 
kolmanneksi 
tasa-arvoisin 
maa

eurooPan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on 
julkistanut Brysselissä uuden sukupuolten 
tasa-arvoa EU:ssa mittaavan indeksin. Suo-
mi sijoittui 27 jäsenmaan vertailussa kol-
manneksi Ruotsin ja Tanskan jälkeen. Kolmen 
kärki erottuu vertailussa selvästi, mutta kär-
kikolmikon sisällä erot ovat pieniä.

Indeksi mittaa tasa-arvoa asteikolla 1-100. 
Suomen pisteluku on 73,4, kun EU-maiden 
keskiarvo on 54 pistettä. Vertailussa perää 
pitävät Romania (35,3) ja Bulgaria (37,0).

Tasa-arvoindeksi jakautuu kuuteen osa-alu-
eeseen: työ, raha, tieto, aika, valta ja terve-
ys. Suomen sijoitus eri osa-alueilla vaihtelee 
suuresti. Esimerkiksi työelämäkysymyksissä 
Suomi oli Euroopan tasa-arvoisin maa, mutta 
terveyden alueella EU:n keskitasoa. 

Koko EU:n tasolla huonoimmat tulokset tu-
livat päätöksenteosta. Päätöksenteossa su-
kupuolten tasa-arvo ei ole vielä edes puoli-
matkassa, indeksin pisteluku oli 38.

■  TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS KUVAT LEHTIKUVA JA PS TOIMITUS



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i16 17

Maksuhäiriö ei saa 
evätä pankkitunnuksia
Perussuomalaisten kansanedustaja ritva ”Kike” Elomaa 
on tehnyt lakialoitteen ja kirjallisen kysymyksen, joissa 
hän vaatii verkkopankkipalveluiden luokittelemista 
kaikille tarjottavaksi peruspankkipalveluksi.

ELoMaa edellyttää, että verk-
kopankkitunnukset on myön-
nettävä myös kansalaisille, 
joilla on maksuhäiriömerkintä. 
Elomaa perustelee aloitettaan 
mm. kansalaisten yhdenvertai-
suudella.

- Uhreiksi ovat usein joutu-
neet aivan tavalliset ihmiset, 
jotka ovat esimerkiksi sai-

rastaneet viikkokausia tai 
kuukausikaupalla ja heille on 

tuona aikana ehtinyt syntyä 
maksuhäiriömerkintöjä. Mi-
nuun ovat ottaneet yhteyttä 
juuri nämä kansalaiset. Heiltä 
on pankki evännyt tunnukset, 
eikä pankkien edes tarvitse pe-
rustella päätöksiään näissä asi-
oissa.

- Ihmiset asetetaan eriarvoi-
seen asemaan, kun vaikka vain 

haluaisi maksaa maksunsa 
ja laskunsa. Sitä pait-
si pankeilla ei ole tässä 
riskiä, koska kyse ei ole 
luotonannosta, Elomaa 
muistuttaa.

- Kelan moninaiset 
palvelut jäävät saavutta-
matta. Esimerkiksi kuu-
kausittainen työttömyys-
etuuden hakeminen käy 

liki mahdottomaksi, Elo-
maa päivittelee.

Esimerkiksi toimeentulotuen 

hakeminen edellyttää pank-
kitunnuksia. Samoin jos haet 
lainaa, sinulla on oltava pankki-
tunnukset. On monia muitakin 
laitoksia, virastoja, yrityksiä 
ja yhdistyksiä, jotka vaativat 
pankkitunnuksia asioiden hoi-
tamiseksi.

- Vakuutusasiat on siirretty 
nettiin, verokortin tilaaminen 
vaikeutuu, työttömäksi ilmoit-
tautuminen ja avoimien työ-
paikkojen hakeminen menee 
mahdottomaksi. On aivan hul-
lua, että valtiolle ei voi hakea 
kuin pankkitunnuksilla, koska 
työt löytyvät osoitteesta valtio.
fi. eikä myöskään VR:ltä ei voi 
tilata lippua ilman pankkitun-
nuksia, Elomaa huomauttaa.

PS
E D U S K U N T A

Ritva Elomaan lakialoite:

Suomen Pankki käyttää 
valtiota bulvaanina Kreikan 
tuen maksamisessa

Ongelmallinen Bilderberg-omerta

PS-nuorten valitus hylättiinYksityisyyyden suoja heikossa tilassa

PerusTuslakiValiokunnan jäsen, kansan-
edustaja Vesa-matti saarakkala näkee ongel-
mia valtioneuvoston jäsenten osallistumisessa 
suljettuihin Bilderberg-kokouksiin.

- Varsinkin pääministeri- tai valtiovarainminis-
teritasoista suomalaisedustusta Bilderbergissä 
on pidetty politiikan yleisen läpinäkyvyyden ja 
kansalaisten hyväksyttävyyden silmissä ongel-
mallisena. Ei voida katsoa hyväksyttäväksi sitä, 
että Bilderberg-ryhmän sisällä tehdään poliitti-

sia sopimuksia esimerkiksi eurokriisin hoidon tu-
levaisuuden askelmerkeistä, Saarakkala täsmen-
tää.

Hänen mukaansa olisi tarkoituksenmukais-
ta, että kokoukseen osallistuvan valtioneuvosto 
edustaja esittäisi eduskunnassa selvityksen se-
minaarin sisällöstä että tehdyistä poliittisista 
päätöksistä. Saarakkala on tehnyt asiasta kir-
jallisen kysymyksen.

oPeTus- Ja kulTTuuriminisTeriö (OKM) hyl-
käsi  Perussuomalaisten Nuorten tekemän oikai-
suvaatimuksen nuorisotyön valtiontukipäätök-
sestä vuodelle 2013. Nuorisojärjestö vaati, että 
OKM muuttaisi tekemäänsä päätöstä siten, että 
järjestön hakema summa 55 000 euroa myönne-
tään täysimääräisesti.

Hylkäyspäätöksessä muun muassa todetaan, 
että “[...] järjestön kannanottoja on tarkastel-
tava suhteessa nuorisolain ensimmäisen pykälän 
toiseen momenttiin, erityisesti monikulttuurisuu-

den osalta.”
- OKM myöntää, että tukipäätökseen vaikuttaa 

nuorisojärjestön näkemys poliittisesta kysymyk-
sestä, joka jakaa mielipiteitä poliittisissa liik-
keissä kautta Euroopan. Tällainen päätöksente-
ko tuntuu laajaan sanan- ja mielipiteenvapauteen 
uskovassa oikeusvaltiossa pöyristyttävältä, pa-
heksuu Perussuomalaisten Nuorten puheenjohta-
ja simon elo ja sanoo nuorten valittavan päätök-
sestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

PerussuomalaiseT on pitänyt 
kolmannen sijansa SDP:tä suu-
rempana puolueena. Perussuo-
malaiset on erityisesti ylivoi-
maisesti suurin työväenpuolue. 
Tämä selvisi Ylen puoluekanna-
tuskyselyssä. Perussuomalaisten 
kannatus oli nyt 17,4 prosent-
tia, kun SDP jäi 16,5 prosent-
tiin. Kärkeen nousi keskusta 
21,7 prosentilla. Kokoomus piti 

vielä kakkospaikkaa 19,2 pro-
sentilla.

Keskustan kannatus onn nous-
sut edellisestä mittauksesta 
2,3 prosenttiyksikköä, kokoo-
muksen kannatus on pysynyt 
paikallaan, perussuomalaisten 
kannatus on pienentynyt 1,2 
prosenttiyksikköä, SDP:n kan-
natus nousi 0,3 prosenttiyk-
sikköä.

90 Henkilöä sai syytteen hiihtä-
jä mika myllylän tietojen urkin-
nasta kesällä 2011. 

Kansanedustaja ja lakivaliokun-
nan jäsen arja Juvonen pitää kä-
sittelyyn tulevaa tapausta mer-
kittävänä, sillä se nostaa esiin 
kansalaisten yksityisyyden suojan 
heikon tilan.

- Mika Myllylän tapaus kertoo 
karusti suomalaisten yksityisyy-
den suojan heikosta tilasta. Kan-

salainen häviää aina sille, jolla on 
halu ja mahdollisuus päästä tut-
kimaan erilaisia tietolähteitä. Yk-
sityisyyden suojaa rikotaan myös 
terveydenhuollossa, Juvonen huo-
mauttaa.

Oikeusministeri anna-maja Hen-
riksson vastasi Juvosen jättämään 
kirjalliseen kysymykseen syksyl-
lä 2012, että yksityisyyden suojaa 
koskeva lainsäädäntö ja sen täy-
täntöönpanon tehostamiseksi an-

netut ohjeet ovat varsin kattavia 
eikä niissä ole havaittavissa puut-
teita.

- Rohkenen olla ministerin kanssa 
eri mieltä. Lainsäädäntö ja sen te-
hostamiseksi annetut ohjeet eivät 
ole olleet tarpeeksi tehokkaita. 
Mika Myllylän tapaus on esimerkki 
ja mielestäni vielä surullinen sel-
lainen. Tarvitsemme paljon parem-
paa valvontaa, mutta kuka oikein 
ehtii valvoa? Juvonen kysyy.

PerussuomalaisTen kansan-
edustaja Ville Vähämäki on huo-
lissaan hallituksen aikeista antaa 
tämän vuoden ensimmäisessä lisä-
talousarviossaan Kreikalle 41,88 
miljoonaa euroa suoraa budjettitu-
kea. Rahat tähän saadaan Suomen 
Pankilta, joka puolestaan on saa-
nut saman summan korkotuottoina 
EKP:lta.

- Suomen Pankki joutuu käyttä-
mään valtiota välikätenä eli bul-
vaanina, koska laki Suomen Pankis-
ta estää tuen antamisen Euroopan 
Unionin jäsenvaltiolle, Vähämäki 
sanoo.

Vaikka lakia ei suorastaan täs-
sä rikottaisi, Vähämäki epäilee voi-

makkaasti, ettei Suomen Pankissa 
ja maan hallituksessa suunnitel-
tu 41,88 miljoonan euron kierrä-
tys pankista valtion budjetin kaut-
ta Brysseliin ole täysin laillista.

Vähämäki on tehnyt asiasta kan-
telun oikeuskanslerille. Hän toivoo, 
että selvitettäisiin etukäteen, rik-
kooko kierrätyssuunnitelma Suo-
men Pankista annetun lain kielto-
säännöstä tai sen henkeä. Vähämäki 
pyytää myös selvitystä siitä, onko 
valtioneuvoston päätös siirtää li-
sätalousarviossaan 41,88 miljoo-
naa euroa Kreikan valtiolle Suomen 
Pankista annetun lain vastainen. 

Kyseisessä momentissa säädetään 
Suomen Pankin voiton käyttämises-

tä karkeasti niin, että puolet voi-
tosta tulee osoittaa vararahastoon 
ja muu osa valtiolle ”käytettäväk-
si valtion tarpeisiin”, ellei pankki-
valtuusto erityisestä syystä toisin 
päätä.

- Suomen Pankin ei pidä käyttää 
hallitusta välikätenä eli bulvaanina, 
jonka kautta kierrätettäisiin Suo-
men Pankin voittovaroja Brysseliin. 
Etukäteisselvitys siitä, onko ky-
seessä lain kiertäminen, on erittäin 
suotava, ettei taas tarvitse hakea 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
oikeaa laintulkintaa, Vähämäki to-
teaa.

■  KOLUMNI

JUssi NiiNistö

KiRjoittaja oN 
KaNSaNEdUStaja ja 
pUoLUStUSvaLioKUNNaN 
pUhEENjohtaja. 

Suomessa ei 
Husbytä - vielä 
sUoMEssa ja muualla Länsi-Euroopassa harjoitettu mo-
nikulttuurisuuspolitiikka tarkoittanee pohjimmiltaan hyvää, 
mutta ei välttämättä tuota sitä. Maahanmuuttajia ei riittäväs-
ti kannusteta sopeutumaan vallitsevaan yhteiskuntaan, vaan 
heitä kehotetaan pitämään kiinni omasta kulttuuristaan. 
Tämä aiheuttaa maahanmuuttajien eristäytymistä ja vieraan-
tumista kantaväestöstä sekä estää heidän sopeutumisensa 
länsimaiseen yhteiskuntaan. 

Eristäytyminen johtaa maahanmuuttajien suosimien asuin-
alueiden ghettoutumiseen. Kun maahanmuuttajien osuus 
asuinalueella nousee riittävän suureksi, äänestää kantaväestö 
jaloillaan. Se eristää maahanmuuttajia länsimaisesta yhteis-
kunnasta entisestään. He käpertyvät omaan yhteisöönsä. 

Eristäytymisen ja ghettoutumisen seuraukset olemme 
viime aikoina saaneet nähdä Ruotsissa, jonka lähiöissä on 
puhjennut monista Länsi-Euroopan suurkaupungeista tuttu-
ja mellakoita. Turhautuneet lähiönuoret hajottavat paikkoja 
ja tuhopolttavat autoja; paikalle saapuvia poliiseja ja palo-
miehiä kivitetään. Mellakat lähtivät liikkeelle Tukholman 
Husbystä, josta ne levisivät myös muihin lähiöihin. 

Näyttää siltä, että Ruotsi on pahan kerran epäonnistunut 
maahanmuuttajiensa kotouttamisessa. 

Poliisin arvion mukaan Suomessa ei vielä ole sellaisia asuin-
alueita, joissa kytisi mellakoiksi puhkeavaa levottomuutta. 
Mellakat ovat kuitenkin mahdollisia tulevaisuudessa, mikäli 
maahanmuuttajien eristäytymisen ja lähiöiden ghettoutu-
miskehityksen annetaan jatkua. 

Pääkaupunkiseudulla vaaravyöhykkeessä sanotaan olevan 
esimerkiksi Helsingin lähiöt Kontula ja Mellunmäki, Vantaan 
Länsimäki ja Hakunila sekä Espoon Suvela. Kaikissa näissä 
maahanmuuttajien osuus väestöstä on tätä nykyä viidennek-
sen luokkaa ja huono-osaisuus vaikuttaa kaupunkitutkijoi-

den mukaan jo keskit-
tyvän. 

Jotta ghettoutuminen 
ei Suomessa ryöpsähtäisi 
käsistä, on aika toimia. 
Suomen on syytä ottaa 
oppia Ruotsin virheistä. 
Meidän on huolehdittava 
siitä, että maahanmuut-
tajat sopeutuvat suoma-
laiseen yhteiskuntaan. 

Ghettoutumisen ehkäise-
miseksi kotouttamiseen on panostettava enemmän. Suomen 

kielen opettaminen on avainasemassa. 

Kotouttamispolitiikan lähtökohtana tulee olla vanha tuttu 
perussuomalainen periaate ”maassa maan tavalla”. Se on 
sekä maahanmuuttajien että yhteiskunnan etu. Jotta maa-
hanmuuttajat sopeutuisivat elämään Suomessa, heiltä pitää 
johdonmukaisesti vaatia suomen kielen oppimista ja suoma-
laisen yhteiskunnan tapojen ja sääntöjen hyväksymistä sekä 
noudattamista. Perussuomalaisten linja tässä suhteessa on 
ollut ja on oikea sekä murtumaton. 

Jätin hiljattain hallitukselle kirjallisen kysymyksen aihee-
seen liittyen, ja samoin ovat omista näkökulmistaan tehneet 
kansanedustajakollegat Juho Eerola ja Vesa-Matti saarak-
kala. Asia vaatii ongelman ytimeen porautuvaa keskustelua, 
asia vaatii hallitukselta toimia.

KES
21,7%

19,2%

17,4%

16,5%

KOK
PS

SDP

PS pitää 
paikkansa 
SDP:n 
edellä

” Ghettoutumisen 
ehkäisemiseksi
kotouttamiseen on 
panostettava 
enemmän. suomen
kielen opettaminen 
on avainasemassa. ”

” Esimerkiksi 
toimeentulotuen
hakeminen edellyttää 
pankkitunnuksia.
samoin jos haet lainaa, 
sinulla on oltava pankki-
tunnukset. ”

Perussuomalai-
set vaativat vas-
tauksia Suomen 
Pankin pääjoh-
tajalta Erkki 
Liikaselta.

- Uhreiksi ovat 
usein joutuneet 
aivan tavalliset 
ihmiset, Kike 
Elomaa muis-
tuttaa.
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Perussuomalaiset 
loistavat läsnäolollaan
Perussuomalaiset kansanedustajat ovat 
tunnollisia vaikuttajia. Tämä kävi ilmi, kun 
tutkittiin kansanedustajien osallistumista 
eduskunnan täysistuntoihin.

iLtaLEHti otti 14.5.2013 il-
mestyneessä jutussaan selvää 
kansanedustajien poissaoloista 
huhtikuun loppuun mennessä 
pidetyistä täysistunnoista. Ju-
tun ja sen yhteydessä julkaistun 
tilaston perusteella voi päätellä, 
että perussuomalaiset kansan-
edustajat ovat keskimääräistä 
tunnollisempaa väkeä istumaan 
täysistunnoissa – oman puolu-
een edustajien nimet painottui-
vat selvästi listan alapäähän. 

Esimerkiksi Vesa-Matti saa-
rakkalalla ja Kauko tuupai-
sella ei poissaoloja ollut tullut 
ainuttakaan. Pietari Jääskeläi-
nen, Lea Mäkipää, Mika niik-
ko, Pirkko ruohonen-Lerner 

ja reijo tossavainen olivat ku-
kin olleet täysistunnosta poissa 
vain yhden kerran.

Haavistoa ei juuri näy

Poissaolotilastojen kärjessä 
loistivat RKP, vihreät ja kokoo-
mus. Ruotsalaisen eduskunta-
ryhmän varapuheenjohtajalle, 
ex-ministeri Ulla-Maj Wideroo-
sille poissaoloja oli kertynyt pe-
räti 47. Myöskään vihreiden 
eduskuntatyhmän puheenjohta-
jaa, presidentiksikin pyrkinyttä 
Pekka Haavistoa ei usein täysis-
tunnosta bongaa – hänelle pois-
saoloja oli kertynyt 44. Myös ko-
koomuksen sampsa Kataja on Ensimmäisen kauden kansanedustaja Kauko Tuupaiselle ei ole tullut vielä yhtään poissaoloa.

Perussuomalaisten 
ensimmäiset eurovaali-
ehdokkaat PErUssUoMaLaistEn 

puoluehallitus on nimennyt 
puolueen ensimmäiset euro-
vaaliehdokkaat. Ehdokkaik-
si asettuvat kansanedusta-
jat Jussi Halla-aho, anne 
Louhelainen, Pirkko Mat-
tila, Pirkko ruohonen-Ler-
ner, Juha Väätäinen sekä 
europarlamentaarikko sam-
po terho.

Eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Ruohonen-Lernerin 
kotipaikka on Porvoo, Lou-
helainen on kotoisin Hol-
lolasta, Pirkko Mattila tu-
lee Muhokselta. Halla-ahon, 
Väätäisen ja Terhon koti-
paikka on Helsinki.

Valitut ehdokkaat aloitta-
vat vaalikampanjansa välit-
tömästi.

on pyrkiä olemaan aina paikalla 
eduskunnan täysistunnoissa. Mi-
nulle on käynyt sillä lailla hyvin, 
että muut luottamustehtäväni ei-
vät ole muodostuneet rasitteeksi 
tai esteeksi täysistuntoihin osal-
listumiselleni, Tuupainen kertoo.

Tuupainen haluaa korostaa 
valiokuntien mietintöjen merki-
tystä, jotka esitellään aina täysis-
tunnoissa. Täysistuntoon osallis-
tuminen on ainoa mahdollisuus 
muiden kuin omien valiokuntien 
mietintöjä suusanallisesti kom-
mentoida, jos aihetta on.

- Minusta kansanedustajan teh-
tävä on olla aina paikalla, kun 
asioita käsitellään. Myös valio-
kuntatyö on tärkeää. Ymmärrän 
toki niitäkin, jotka ovat kovasti 
verkostoituneita ja hoitavat asi-
oita toisella tavalla, mutta itse 
koen tärkeäksi osallistua täysis-
tuntoon joka kerta jos vain suin-
kin mahdollista.

Perussuomalaisilla on 
korkea työmoraali

Yhtä tärkeäksi täysistuntoihin 
osallistumisen kokee perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Pirkko Ruoho-
nen-Lerner, jolle poissaoloja oli 
kertynyt vain yksi.

- Sekin johtui siitä, että MTV3:n 
toimittajat kävivät kimppuuni 
eduskunnan käytävällä ja esti-

vät pääsyni täysistuntoon, joka 
osoittautui hyvin lyhyeksi. Siitä 
tuli tämä tahra tilastooni, Ruo-
honen-Lerner harmittelee.

Eduskuntatyö on hienoin luot-
tamustehtävä, johon Suomessa 
voi päästä. Demokraattisen jär-
jestelmän kannalta on keskeistä, 
että kansa valitsee itselleen mie-
leisensä päättäjät. Täysistunnot 
ovat eduskuntatyön näkyvin osa, 
vaikka lopputuloksen kannal-
ta sillä ei välttämättä ole kovin 
suurta merkitystä.

- Täysistunnoissa on hämäävää 
se, että monet kansanedustajat 
puhuvat opposition suulla, mutta 
kuitenkin äänestävät hallituksen 
esityksen puolesta kerta toisensa 
jälkeen. Kokoomuksen ben Zys-
kowicz on tästä oiva esimerkki. 
Tavallisen kansalaisen on vaikea 
ymmärtää mitä oikeasti on me-
neillään, kun hämäyspuheen-
vuoroja on niin paljon.

Perussuomalaisten hyvän pär-
jäämisen poissaolotilastoissa 
Ruohonen-Lerner uskoo johtu-
van korkeasta työmoraalista.

- Meillä on paljon uusia kansan-
edustajia taustaltaan tavallisesta 
työelämästä. He ovat tottuneet 
menemään aamulla töihin ja il-
lalla töistä kotiin.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA

PS
E D U S K U N T A

loistanut täysistunnoissa 37:llä 
poissaolollaan.

Iltalehti keräsi tiedot eduskun-
nan pitämästä kansanedustajien 
poissaolotilastosta. Poissaolo-
merkintää ei tule, mikäli kan-
sanedustaja on poissa johonkin 
eduskuntatyöhön liittyvän teh-
tävän takia, kuten valiokunnan 
matkoilla tai Pohjoismaiden 
neuvoston kokouksissa. Iltaleh-
ti ei myöskään laskenut mukaan 
sairaudesta tai perhevapaasta 
aiheutuneita poissaoloja, vaan 
tilastossa huomioitiin ainoastaan 
niin sanotut ”muut poissaolot”. 
Puhemiehistö ja ministerit jä-
tettiin myös selvityksen ulko-
puolelle. Täysistuntopäiviä oli 
huhtikuun loppuun mennessä 
kertynyt 261.

Eduskunnan vanhimmalla 
ei yhtään poissaoloa

Ensimmäisen kauden kansan-
edustaja Kauko Tuupainen Jy-
väskylästä on paitsi eduskunnan 
vanhin, myös yksi aktiivisimmis-
ta täysistuntoihin osallistuvista 
kansanedustajista. Tällä vaali-
kaudella hänelle ei huhtikuun 
loppuun mennessä ollut kertynyt 
vielä ainuttakaan poissaoloa.

- Minut on kansan mandaatilla 
valittu edustamaan suomalai-
sia Keski-Suomen vaalipiiristä, 
ja yksi tapa hoitaa tätä tehtävää 

Perussuomalais-
ten Vesa-Matti 
Saarakkala on ol-
lut paikalla jokai-
sessa eduskunnan 
täysistunnossa.

Poissaolijoiden TOP10
47  Ulla-Maj Wideroos (rkp) 

44  Pekka Haavisto (vihr) 

37  Sampsa Kataja (kok)  

34  Marjo Matikainen-Kallström (kok)

34  Osmo Soininvaara (vihr)

32  Mikael Jungner (sdp) 

31  Merja Mäkisalo-Ropponen (sdp)

30  eero lehti (kok) 

30  Markku Rossi (kesk) 

28  Susanna Huovinen (sdp)
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Veikko Vennamon 
syntymästä on 
kulunut sata vuotta. 
Pientalonpoikien 
puolueen ja 
SMP:n perustajaa 
juhlittiin Lapin-
lahden kunnan 
Alapitkän kylässä 
sadan hengen 
voimin.

Tilaisuus alkoi aurinkoisessa 
säässä kunnianosoituksilla Veik-
ko Vennamon patsaalla. Tämän 
jälkeen juhlakansa siirtyi Alapit-
kän seurojentalolle, jossa saatiin 
kuulla mielenkiintoisia tietoja, 
kertomuksia ja muisteluita Ven-
namon pitkästä ja vaiherikkaasta 
urasta ja elämäntyöstä.

Tilaisuuden kunniavieraina olivat 
Veikko Vennamo tytär filosofian 
maisteri meri Vennamo ja edus-
kunnan varapuhemies anssi Jout-
senlahti. Tilaisuudessa esiintyivät 
myös kansanedustajat kimmo ki-
velä, osmo kokko ja Juha Vää-
täinen. Juhlaesitelmän piti Tam-
pereen yliopiston dosentti silvo 
Hietanen.

Vaativa esimies

Kansanedustaja, kirkkoherra 
Kimmo Kivelä muisteli avajaispu-
heissaan aikaansa SMP:n nuori-
sojärjestön - Kehittyvän Suomen 
Nuoret - työntekijänä ja Veikko 
Vennamon alaisena.

- Minun oli annettava joka viik-
ko seikkaperäinen raportti teke-
misistäni Veikko Vennamolle, se 
tuntui joskus työläältä. Toisaalta 
tuntui myös hyvältä, kun sai hä-
neltä myönteistä palautetta. Kol-
me tärkeintä asiaa, jotka Veikko 
minulle opetti, olivat ainutlaatui-
suuden kunnioittaminen, omatoi-
misuus ja usko tulevaisuuteen, Ki-
velä muisteli.

Eduskunnan puhemiehistön ter-

vehdyksen puoluejohtajan, tulli-
neuvoksen, ylijohtajan, ministerin 
ja kansanedustajan satavuotisjuh-
laan toi eduskunnan varapuhemies 
Anssi Joutsenlahti.

 - Veikko Vennamo oli aina kan-
san puolella, vain maan etu ajoi 
ohi kaiken muun. Vennamon ansio-
ta on kaiken muun lisäksi veteraa-
neille tullut rintamalisä.

 - Huvittavaakin oli joskus, kun 
olimme hallituksessa ja ministe-
reinä olivat silloinen SMP:n pu-
heenjohtaja Pekka Vennamo ja 
urpo leppänen ja eduskuntaryh-
mässämme oli Veikko Vennamo 
niin edustajat olivat eräänkin ker-
ran yksimielisesti jostakin asiasta 
Veikon johdolla sitä mieltä, että 
hallituksen esitystä pitää vastus-
taa ja kun Veikko lähti ovesta ja 
Pekka tuli sisään niin mieli vaihtui, 
Joutsenlahti muisteli.

rehellinen, luotettava, 
turvallinen

 
Meri Vennamo muisteli isään-

sä ennen kaikkea rehellisenä mie-
henä.

 - Hän halusi aidosti auttaa ih-
misiä ja muuttaa yhteiskuntaa. 
Hän oli luotettava isä ja turvalli-
nen. Minun mielestäni Veikko jätti 
hienon perinnön ja olen onnelli-
nen, että perussuomalaiset jatkaa 
Veikon työtä. Isäni kynsi uuden 
uran suomalaiseen politiikkaan, 
josta on hyvä jatkaa, Meri kiitteli.

 - Julkikuvastaan poiketen hän 

oli tavattoman hyväntahtoinen. 
Eikä maine myöskään koskaan 
noussut hänelle päähän. Hän ei 
ollut niin sanotusti yhden nuotin 
mies. Ja kotiloissa hän rakasti äi-
din tekemiä herkkuja.

TEKSTI JA KUVAT 
PS VERKKOTOIMITUS

Vennamo 
oli poliittinen 
profeetta
Veikko Vennamo oli mies, 
joka jätti jäljen. Ihmisen ym-
märtämän. Kunnioittaman. Työn 
ja tekojen jäljen. Tunteen ja toi-
von jäljen. Suomalaisen sielun-
maiseman tunteminen avasi ih-
misten sydämet. Lohtu oli läsnä 
sodan aikana ja sodanjälkeises-
sä ankarassa ja raskaassa jäl-
leenrakennuksessa. Tehtiin omaa 
ja Suomen tulevaisuutta. Veik-
ko Vennamon ansiot siirtoväen 
asutustoiminnassa ovat kiistat-
tomat. Tätä perintöä kunnioite-
taan yli puoluerajojen.

Minulle Veikko Vennamo oli 
poliittinen profeetta. Tien näyt-
täjä. Vennamon persoona tem-
paisi minut mukaan jo ollessani 
lukion ensimmäisellä luokal-
la. Tietä on sittemmin riittä-
nyt. Vennamon vaikutuksesta 
olen nyt puoluejohtaja ja polii-
tikko. Elämä olisi ottanut toisen 
tien. Ilman Vennamon opetuksia, 
en olisi voinut onnistua. Perus-
suomalaisissa on paljon SMP:ta, 
se ei kuitenkaan ole SMP. Muut-
tuvat ajat muokkaavat meitä ja 
puoluetta. Oppi on ohessa.

Veikko kävi oman tiensä ja 
maksoi kustannukset. Kun poik-
keat porukasta, suuntaan tai 
toiseen, tunnet sen aina nahois-
sasi. Sen tuntee myös lähipiirisi. 
Vennamo ei tyytynyt vettynee-

seen elämään, mukavaan elä-
mään Munkkiniemessä. Hän tais-
teli. Minunkin puolestani, jotta 
uskallan olla omaa mieltä. Muu-
ta mieltä.

Kehitys pysähtyy ilman rosoi-
suutta. Vain nujerruksen jälkeen 
tulee armo. Vennamo oli ainut-
laatuinen. Tomumajassaan hän 
tuli ja meni. Meihin jätti jäljen. 
Hän elää meidän mielessämme. 

Vennamo ei ollut helppo ih-
minen. Hänen elämänsä ei ol-
lut helppo. Helppoheikiksi hä-
net leimattiin. Se oli sitä pelin 
politiikkaa. Kun Vennamon poli-
tiikkaa ei saatu murrettua, käy-
tiin henkilöön. Se oli raskas ras-
ti. Hänelle itselleen, läheisilleen 
ja kannattajille.

Kesäkuisena päivänä, olkaam-
me iloisia. Meillä on mitä ja ketä 
muistella. 

Sisar ja veli. Sinä olet osa 
Suomen kansaa. Ole oma itse-
si. Kyllä kansa tietää! Olet oman 
elämäsi sankari. Ole sitä iloise-
na ja kiitollisena. Elämä on lah-
ja. Jokainen ihminen ja jokainen 
elämä on arvokas. Siinä on sekä 
inhimillinen sanoma että Venna-
mon perintö.

TIMO SOINI
puheenjohtaja

kansanedusTaJa Pirkko ruo-
honen-lerner oli mukana Asko-
lan-Myrskylän-Pukkilan perus-
suomalaisten teltalla Pukkilan 
talo- ja tonttipäivässä. Hän 
kuunteli pukkilalaisten näkemyk-
siä päivän politiikasta. Hän ta-
pasi Pukkilassa myös Suomen 
Yrittäjien puheenjohtajan Mik-
ko Simolinnan, Pukkilan yrittäji-
en puheenjohtajan Juha aholan 
sekä Pukkilan kunnanhallituksen 
puheenjohtajan Jukka Lehtimä-
en. Niin ikään Pukkilan elinvoi-
majaoston puheenjohtaja Juha 
mauno esitteli kansanedusta-
ja Ruohonen-Lernerille Pukkilan, 
Myrskylän ja Lapinjärven julis-
tusta: ”Vaihtoehto metropoli-
asumiselle”. Näin oli mahdolli-
suus esittää sekä yrittäjien että 
Pukkilan kunnan luottamushenki-
löiden näkemyksiä suoraan kan-
sanedustajalle.

simo ahokanto elävöitti Pukki-

lan toria tulemalla paikan päälle 
vaimonsa kanssa Fiat 215 –trak-
torilla,  joka on vuosimallia -64. 
Mukana olivat myös kunnanval-
tuutetut Jari Tiljander Asko-
lasta, Jari Tuukkanen ja mervi 
saarinen Myrskylästä sekä asko 
Vilenius ja Jyrki loijas Pukki-
lasta. Näin uuden paikallisyh-
distyksen käytännön toiminta 
kansan parissa lähti mukavas-
ti käyntiin. 

Oli ilo tavata myös nuoria ih-
misiä, jotka olivat kiinnostuneita 
perussuomalaisten toiminnasta. 
Näin päästään toimintaa tule-
vaisuudessa laajentamaan esim. 
perustamalla kuntien yhteinen 
nuorisojärjestö. Nuoret uskal-
tavat ottaa kantaa ja olla myös 
kapinallisia. Siellä piilee se to-
dellinen muutosvoima. 

Jyrki T Loijas
Asko Vilenius

KUnnanHaLLitUKsEssa 
oli taas vaihteeksi sopimusluon-
nos koskien Kiljavan sairaalaa 
esillä. Tekemieni selvitysten 
perusteella olen tullut loppu-
tulokseen, jossa koen Kiljavan 
sairaalan toiminnan olevan osa 
Tuusulan terveyspalveluita ja 
pitkässä juoksussa lopulta sääs-
tävän kustannuksissa. Kireinä 
talousaikoina meidän päättäjien 
tulee pystyä tekemään oikeita 
päätöksiä. Omistajaohjauksen 
tulee olla tiukkaa, mutta oikeu-
denmukaista. 

Potilaiden kannalta asia on 
yksiselitteinen. Potilaan pitää 
päästä kuntoutukseen! Vaih-
toehtoinen malli hoitoketjun 
viivästyttäminen ja potilaan 
saattaminen kuntoutuskelvotto-
maksi johtaa loppusijoituspaik-
kaan maan alle. Ehkä me emme 
sivistysvaltiossa ole ihan niin 
huonossa taloustilanteessa? 

Onhan Kiljavan palvelusopi-
muksessa vielä pientä paranta-
misen varaa. Kuntakäyttäjien 
sanktiopykälä käyttämättö-

mistä paikoista pitää laueta, 
jos Kiljava ei kykene osoitta-
maan hoitopaikkaa. Pitkässä 
juoksussa Kiljavan laina-asiat 
kannattaa selvittää: olisiko 
mahdollista hankkia lainoitus 
EU:n kautta juuri sairaaloiden 
yms. yleishyödyllisten hankkei-
den lainoitukseen keskittyneiltä 
instansseilta? Osakassopimuk-
sen rajoitukset potilaspaikkojen 
siirrosta ja omistusoikeuden 
osittaisesta luovutuksesta / 
myynnistä ovat nykyhengen 
vastaisia ja kaipaavat korjaa-
mista.

Kunnanhallitus, valtuusto 
ja lautakunta saivat lisäinfoa 
asiasta. Kävimme oikein paikan 
päällä tutustumassa tähän 
homeiseen korjausta vaativaan 
kohteeseen. Kiinteistön kor-
jaustyöt toiminnan ja kiinteis-
tön kannalta oli toteutettu pa-
remmin kuin hyvin. Ilmastointi 
toimi paremmin kuin uudem-
missa vastaavissa laitoksissa! 
Havaitsemani korjaustarpeet on 
kuulemma tiedostettu ja ilmei-

sesti työn alla. Olemassa olevien 
kiinteistöjen ja 58 hehtaarin 
maaomistus ja kilometrin ran-
taviiva ylittävät monikymmen-
kertaisesti lainamäärän. Lisäksi 
Kiljavan hoitotoimenpiteet ja 
kunnostusjaksot itse asiassa 
vähentävät soten kustannusra-
kennetta toteutuneiden lukujen 
perusteella. Eli Kiljavan pal-
velut tuovat oikein käytettynä 
miljoonasäästöjä!

Tuusulan sote-palveluhin on 
nyt viestitty henki, jossa tavoit-
teena on ihmisten kuntoutta-
minen, avohoito ja ihmisten 
hyvinvointi. Sänkypotilaana 
letkuissa makaaminen laitos-
hoidossa ei ole ihmisarvon-
mukainen vaihtoehto. Vaikka 
kunnanhallitus esittää kerran-
kin realistista budjettia,  tämä 
ei tarkoita, että ”piikki on auki”. 
Se tarkoittaa inhimillisempää ja 
asiakaslähtöisempää palvelua 
kustannustehokkaasti 

Pasi Huuhtanen (pj.)
Tuusulan Perussuomalaiset 

kesäinen sää sai Karigasniemen ky-
länväen liikkeelle kylätalo Saivun pi-
hamaalle, kun talven taittajaiset ja 
Naisten Kymppi järjestettiin ensim-
mäisen kerran, osallistujia oli kolmisen 
kymmentä.

Utsjoen Perussuomalaiset olivat ta-
pahtumassa mukana yhtenä järjes-
täjänä, teltalla myytiin makkaraa ja 
muita grilliherkkuja. Tapahtuman ava-

si uusi kunnanjohtaja Vuokko Tieva-
niittyvuopio. Kunnan puolesta Vuok-
ko lupaili kuntosalin kunnostusta ja 
uusien liikuntavälineiden hankintaa, 
jotka soveltuvat kaiken ikäisille su-
kupuoleen katsomatta. Monitoimipal-
lokenttää ollaan myös rakentamassa 
koulunurheilukentälle.

Ismo Manninen • Antero Isola

PoHJois-saVon Perussuomalaiset Nuo-
ret esittää, että puolue ottaa ajettavak-
seen lakiin suoran demokratian edustuk-
sellisen demokratian rinnalle. Suorassa 
demokratiassa äänioikeutetut kansalai-
set voivat tehdä lakialoitteita, joista kan-
sa päättää äänestämällä sitovissa kansan-
äänestyksissä. 

Nykyään mikään eduskuntapuolue ei asi-
aa aja. Suora demokratia on menestyk-

sekkäästi käytössä mm. EU:hun kuulu-
mattomassa Sveitsissä. Suora demokratia 
toteuttaa parhaiten myös Veikko Venna-
mon arvossa pidetyn periaatteen 

”Kyllä kansa tietää!”

Pohjois-Savon 
Perussuomalaiset Nuoret

Tiukkaa asiaa 
Pukkilassa

E S K O

Kiljavan sairaalasta

Utsjoella 
taitettiin 
talvi 
juosten 

Perussuomalaiset 
suoran demokratian 
taakse  

Varsinais-suomen ja Vakka-
Suomen Perussuomalaiset kun-
nioittivat pois nukkunutta urho 
Hynnää ja hänen työtään perus-
suomalaisten hyväksi.

Urho Hynnä syntyi Metsäpir-
tissä ja kasvoi kotiseudulla nuo-
reksi pojaksi. Hynnä oli talvi-
sodan syttyessä 9-vuotias, kun 
hänen veljensä Kaino lähti rin-
tamalle. Urho joutui perheensä 
kanssa evakkoon Juvalle, josta 
Veikko Vennamo ehdotti per-
hettä muuttamaan sodan pää-
tyttyä Mynämäelle. 

Kaikki näytti menevän hy-
vin, sotakin oli loppunut, mut-
ta perhe sai suruviestin viimei-
senä päivänä: Kaino oli kaatunut 
rintamalla. Hynnän perhe ja eri-
tyisesti Urho järkyttyivät syväs-
ti. Isoveli oli ollut Urhon suurin 
esikuva, jota hän kaipasi lop-
puun asti.   

Urho oli loppuun asti uskolli-
nen myös puolueilleen SMP:lle ja 
perussuomalaisille.

Juhani Hannula

in memoriam 
Urho Hynnä

Huoli Lahden taloudesta
laHden PerussuomalaiseT 
ry on huolestunut Lahden kau-
pungin investointien rahoituk-
sesta ja hallittavuudesta. Lahtea 
odottaa lähes 100 miljoonan eu-
ron investointitarve lähivuosina. 
Tästä summasta noin 75 miljoo-
naa euroa kuluu keskustan terve-
ysaseman siirtämisestä kaupun-
ginsairaalan yhteyteen. Lisäksi 
menneillään olevat koulujen ho-
mekorjaukset ja uudisraken-
nukset vaativat rahaa. Lahdelle 
ikävää valtakunnallista huomio-
ta tuonut Launeen koulun kor-
jaamistarve vaatii mahdollises-
ti jopa 30 miljoonan sijoituksen, 

jos koulu joudutaan rakentamaan 
kokonaan uudelleen. 

Ensi vuodelle päätetty 0.75 
prosentin Lahden kunnallisve-
ron korotus hukkuu olemattomiin 
kasvavan velkamäärän vuoksi. Ko-
rotus tuo vuodessa 12 miljoonan 
euron lisätulot kaupungille, mut-
ta ensi vuonna investoinnit ovat 
jo noin 88 miljoonaa ja vuon-
na 2015 yhteensä noin 90 mil-
joonaa. Lahden omarahoituksen 
kantokyky kattaa kuitenkin vain 
noin 50 miljoonan investoinnit. 

Lahden Perussuomalaiset ry 
on harmissaan, että järki ei ole 
voittanut taloudenpidossa, vaan 

pakollisten korjausinvestoin-
tien lisäksi kaupunginvaltuuston 
enemmistöpäätöksellä lähdettiin 
vielä lainarahoittamaan tytäryh-
tiön Lahden Pysäköinti Oy:n to-
riparkkihanketta, joka ei millään 
tavoin ole välttämättömyysinves-
tointi kaupunginsairaalaan ver-
rattuna.

lue lisää: 
http://lahti.perussuomalaiset.
fi/ajankohtaista

Lahden Perussuomalaiset

PS
J Ä R J E S T Ö

Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Etelä-pohjan-
maan piirin linja-auto puolueko-
koukseen kulkee seuraavasti: lähtö 
perjantaina 28.6 klo 10.30 Isojoki 
(mh), Kalajoki (Sale) klo 11, Teuva 
(ABC) klo 11.30, Kauhajoki (ST-1) klo 
12, Jalasjärvi (Neste Jalastuuli) klo 
12.40, Seinäjoki (Hot Sorsanpesä) 
klo 13.15, Lapua (Shell Kovero) klo 
13.40, Alajärvi (Neste Hoisko) klo 
14.25. Paluu sunnuntaina 30.6 klo 

13. Autossa on vielä tilaa, edesta-
kainen matka maksaa 20€. 
Yhteydenotot: Markku Alkula, 
p. 0400 662 500. 

orivesi
Oriveden Perussuomalaiset ry 
esittäytyy lauantaina 6.7. klo 10-15 
Lägelmäveden kesäpäivillä Rönnillä 
ja 19.-20.7. Oriveden markkinoilla 
kaupungin keskustassa. Paikalla 
nähdään alustavasti kansanedus-
tajat Anssi Joutsenlahti, Hanna 

Mäntylä ja Lea Mäkipää. Seuraa 
paikallislehtien ilmoittelua. 
Tervetuloa!

alajärvi
Alajärven Perussuomalaiset on 
mukana Alajärven Rokulipäivil-
lä 5-6.7.2013. Tule tapaamaan 
kuntapäättäjiämme ja aktiivisia 
jäseniämme. Tapahtumassa ovat 
mukana myös alueemme kansan-
edustajat Reijo Hongisto ja Maria 
Tolppanen. Tavataan Rokulipäivillä!

Kokoukset & tapahtumatPS

Väki liikuttui 
Vennamon juhlissa
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Perussuomalaisuus 
on elämäntapa

Perussuomalaisen puolueen 3. vara-
puheenjohtaja, leipuri Reijo Ojennus 
jättää tehtävänsä puoluejohdossa 
Joensuun puoluekokouksessa.

rEiJo muistelee hyvällä aikaa 
puolueen varapuheenjohtaja-
na. Ennen muuta mieleen ovat 
jääneet kenttäkierrokset aina 
Lapin perukoita myöten.

 - Varapuheenjohtajan omi-
naisuudessa olen kiertänyt 
maata pitkin ja poikin. Jokai-
sella reissulla tapaa vanhoja ja 
uusia puolueystäviä. Jokainen 
ystävä on rikkaus. Erityisen 
mukavaa on kohdata ihmisiä 
eri maakunnissa. Karuudes-

saan Lappi ja lappilaiset on 
yksi kiehtovimmista paikoista, 
mitenkään minkään muunkaan 
maakunnan väkeä unohtamat-
ta, Ojennus kiittelee.

 Vaikka kenttä työ on muka-
vaa ja antoisaa, siinä on vielä 
Ojennuksen mukaan petrat-
tavaa.

 - Puheenjohtajiston ja kaik-
kien toimihenkilöiden tulee 
liikkua kentällä. Kenttätyö on 
edelleen puolueemme heikko-

Varapuheenjohtaja Reijo Ojennus

reiJo oJennus on parkanolai-
nen kauppateknikko ja leipuri-
mestari. Perheeseen kuuluvat vai-
mo Helena sekä aikuiset lapset, 
sari, maarit ja marjo. 

Reijo Ojennus on toiminut yh-
dessä vaimonsa kanssa leipomo-
alan yrittäjänä lähes 30 vuotta. 
Yhteisenä harrastuksena on ol-
lut liikunta eri muodoissaan. Ma-
ratoneja on kertynyt runsaat 40, 
nykyisin vauhtia hiljentää leikat-
tu lonkka. Ojennuksen parhaak-
si maratonsaavutukseksi jäi aika 
2.42.17. sekä hopea ja pronssi-

mitalit veteraanien SM-kisoista. 
Ojennuksella on Suomen mesta-
ruus hirvenhiihdon SM-kilpailusta.

Politiikassa Ojennukset ovat ol-
leet yhdessä mukana runsaat 40 
vuotta, eikä into näytä sammu-
van. Kaupunginvaltuustossa Ojen-
nus on ollut vuodesta 1981 alka-
en. Parkanon kaupunginvaltuuston 
puheenjohtajaksi ja Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirin hallitukseen 
Ojennus valittiin 2013. Tällä het-
kellä mies työskentelee kansan-
edustaja lea mäkipään eduskun-
ta-avustajana. 

Leipova maratoonari

KUntaLiiton uusi val-
tuuskunta kokoontui Hel-
singissä. 76 kuntavaikuttajan 
ryhmätauolla keskusteltiin 
sosiaali- ja terveydenhoidon 
tilasta ja tulevaisuudesta. 
Perussuomalaisten tulisi 
vahvasti ottaa kantaa sote-
uudistukseen. Mielestäm-
me uudistuksen linjaukset 
ovat mahdottomia ja vievät 
Suomea vahvasti yksityisten 
kansainvälisomisteisten lää-
käripalveluiden käyttäjäksi. 

Siirtoviivekustannukset ovat 
sairaanhoitopiireille tuottoi-
sia. Jos potilasta ei saada siir-
rettyä erikoissairaanhoidosta 
heti kevyempään terveyden-
hoitoyksikköön, joutuu kunta 
maksamaan vähintäänkin 
tuplahintaa hoidosta. Tämä 
on saanut kunnat siirtymään 
yksityisten palveluiden 

ostajaksi ja kun valvontaan 
ei ole ollut resursseja, on hoi-
to ollut peräti ala-arvoistakin. 
Häikäilemättömyys on tullut 
sosiaali- ja terveydenhoidon 
palveluiden tarjoajien toimin-
taan.

On käsittämätöntä, että 
sote-uudistuksen rahoitus-
malli on täysin päättämättä. 
Kunnat aliarvottavat sosiaa-
li- ja terveysmenonsa, sillä 
niitä on tosi vaikeaa arvioida 
etukäteen sairaanhoitopii-
reihin. 

Jälkilaskut kuntiin ovat mil-
joonia euroja. Sote-uudistus 
ei tuo tähän asiaan korjausta, 
vain laskuttaja vaihtuu. Kuin-
ka esim. Oulu hoitaa 22 kun-
nan perusterveydenhoidon, 
kun hallitus ei ole luvannut 
mitään tukea vastuukunnil-
le? Lopetetaanko Suomessa 
lähiterveydenhoito? Tätä 
vastustavat kaikkien kuntien 
johtajat ja asiantuntijat riip-
pumatta puoluekannasta.

Kuntaliiton perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

Kunta-
liiton uusi 
valtuusto 
kokoontui

KirKKonUMMELainEn 
Kai Lindroos valittiin Ka-
jon Oy:n työntekijäpuolen työ-
suojeluvaltuutetuksi kahdek-
si vuodeksi. Lindroos ansaitsi 
luottamuksen keräämällä 76,1 
prosentin äänisaaliin. Kajon 
työllistää yli 250 työntekijää ja 
on isoin henkilöstökuljetuksen 
alan yritys Suomessa.

 Lindroos toimii Kirkkonum-
men Perussuomalaisten jä-
senvastaavana ja oli ehdol-
la kuntavaaleissa. Hän kokee 
puolueen arvot ja ohjelman it-
selleen merkityksellisiksi. Ka-
jonin työsuojeluvaltuutettuna 
Kai Lindroos pyrkii tekemään 
työnsä vastuullisesti ja henki-

löstön asioihin perehtyen.
- Työntäyteinen syksy on 

edessä, epäkohtien kartoitta-
misessa ja kuntoon saattami-
sessa. Onnekseni työntekijöi-
den keskuudessa ryhmähenki 
on melko hyvä, arvioi Lind-
roos.

 Viime aikoina on käyty kes-
kustelua eri puolueiden ase-
masta suhteessa työväestön 
äänestäjiin. Perussuomalai-
set ovat nousseet gallup-mit-
tauksien mukaan Suomen suu-
rimman työväenpuolueen 
asemaan n. 30 prosentin osuu-
dellaan ko. äänestäjäkunnasta. 
Aiemmin perinteiset ns. duu-
naripuolueet SDP ja vasem-

nyT kauniin kesän saatuam-
me saamme nauttia täysin sydä-
min myös juhannuksesta, keski-
kesän, yöttömän yön ja Suomen 
lipun sydänsuven suuresta juh-
lasta. Mutta ennen kaikkea ju-
hannus on Johannes kastajan 
päivä Ja siksi saamme luonnon 
ihailuun liittää myös kristillisen 
elämäämme kannattelevan tär-
keimmän asiamme, mikä antaa 
meille tämän ajallisen elämäm-
me sisällön ja mielekkyyden sekä 
kantaa aina iankaikkiseen elä-
mään asti. 

Johannes Kastajan isä sakari-
as ymmärsi hyvin saaneensa olla 
mukana maailmanhistorian kään-
nekohdassa, jossa alkoi aivan 
uusi Herramme valtakunta. Ja 
sen esiairueena – huutavan ää-
nenä erämaassa – sai olla hänen 
ja hänen iäkkään puolisonsa eli-

sabetin poika. Ja siksi Sakarias 
kehotti antamaan pojalle nimen 
Johannes: Jumala on armollinen.

 Myös meillä Suomessa edel-
leenkin tämä nimi on eri muo-
doissaan Johannes, Juhani, Jus-
si, Jukka, Juha, Juho, Juhana, 
Janne, Jani yksi tavallisimmista 
miesten nimistämme. Ja kaikis-
sa näisssä on pohjimmaltaan ky-
symys siitä, että Jumala on ar-
mollinen. 

Sakarias-isä näki, että nyt oli-
vat profeettojen satojen vuo-
sien saatossa esittämät ennus-
tukset täyttymässä ja siksi hän 
yltyi kiitokseen: Kiitetty olkoon 
Herra, Israelin Jumala, sillä hän 
on katsonut kansansa puoleen ja 
valmistanut sille lunastuksen. 

Johannes itse sai olla paran-
nussaarnallaan tienraivaaja-
na sille Jumalan Karitsalle, jos-

ta hän myöhemmin sanoi: Katso, 
Jumalan Karitsa, joka poisottaa 
maailman synnin. Ja juuri Jee-
sushan valmistaa meille lunas-
tuksen. Ja siksi Sakariaskin ko-
hotti riemullisen ylistysvirtensä. 

Näin keskikesän juhlaamme-
kin viettäessämme ja joutues-
samme tunnustamaan olevamme 
päivittäinkin syntisiä, jota tie-
tysti murehdimme, niin Taivaalli-
sen Isämme anteeksiantamus saa 
vaikuttaa sydämissämme, että 
haluamme pyytää anteeksi rik-
komuksiamme ja Kristuksen täh-
den saamme ne anteeksi. Ja näin 
voimme elää täydellistä ihmis-
arvon mukaista elämää palvellen 
lähimmäisiämme. 

Anssi Joutsenlahti
eduskunnan 3. varapuhemies

PS-aktiivi 
työsuojelu-
valtuutetuksi

tornion Perussuomalai-
set harjoittavat vastuullista 
politiikkaa, eivätkä halua 
lähteä pilamaan ainutlaatuisia 
luontoarvoja lyhytnäköisen 
omaneduntavoittelun nimissä. 
Perussuomalaiset haluavat 
nostaa tuulivoimatuotannon 
kestäväksi vaihtoehdoksi ja 
haluavat myös valtakunnal-
lisen päätöksenteon tukevan 
tätä. Näin ei tällä hetkellä ole, 
eivätkä perussuomalaiset halua 
astua uppoavaan laivaan.

Tuulivoima itsessään on 
kannattamatonta. Syöttötariffi-
järjestelmässä sähkön tuotta-
jalle maksetaan 12 vuoden ajan 
kolmen kuukauden sähkön 
markkinahinnan tai päästö-
oikeuden markkinahinnan 
mukaan muuttuvaa tukea. 
Sijoituspaikasta riippumatta 
nykyisin tyypillinen 3MW 
mylly kustantaa suomalaisille 
veronmaksajille puolisen mil-
joonaa euroa tuotantotukena 
vuodessa. Röyttään suunniteltu 
tuulivoimapuisto kävisi seitse-
män miljoonan euron edestä 
veronmaksajien kukkarolla 
vuosittain jo rakentamiseen lu-
vatun 20 miljoonan demoeuron 
lisäksi. Seitsemän miljoonaa tu-
kena ja siitä peräti kaksi (2) % 
takaisin saatavana verotulona 
ei ole kestävää kehitystä. Taattu 
tuotantotuki eli syöttötariffi 
passivoi eikä kannusta kehittä-
mään alaa. Kun valtion maksa-
ma tuotantotuki loppuu, niin 
sittenhän voikin jo toiminnan 
lopettaa kannattamattomana. 
Kuka siivoaa myllyt pois ja mi-
ten? Perussuomalaiset haluavat 
kantaa vastuuta tulevaisuudes-
ta lyhytnäköisten näennäisten 
pikavoittojen sijaan. 

Itse myllyjen rakentaminen 
työllistäisi hetken maaraken-
nusalan urakoitsijoita. Itse 
myllyt rakennetaan kuitenkin 
ulkomailla eikä myllyjen pyöri-

essä ala työllistä ketään. Koko-
naisuudessa myllyjen merkitys 
työllisyyteen on olematon.

Natura-alueen viereen 
uudeksi maamerkiksi kaa-
vailtu myllymeri on herättä-
nyt voimakasta vastustusta 
paikallisessa väestössä. Olisikin 
väärin uhrata ainutlaatuinen 
ympäristö valtion hölläkätisesti 
lupaaman starttirahan perässä 
juoksevien yritysten hyväksi. 
Myllyjen veteen aiheuttaman 
värinän vaikutuksia ei edes 
tunneta, joten huolta vaellus-
kalojen käyttäytymisestä ei voi 
tutkimatta sivuuttaa.

Jo kymmeniä vuosia lähi-
alueella toimineen raskaan 
teollisuuden kaikkia päästöjä 
ei tiedetä varsinkaan toimin-
nan alkuajoilta. Suunniteltujen 
myllyjen perustustyöt vaativat 
kymmenien tuhansien maakuu-
tioiden raivaamista merestä. Ei 
ole tiedossa miten jo pohjaan 
sedimentoituneet raskasmetal-
lit ja muut kemikaalit käyt-
täytyvät pohjaa myllättäessä. 
Lisäksi poistetun maa-aineksen 
loppukäsittelystä saati sijoitus-
paikasta ei ole suunnitelmia.

Säätövoiman tarpeesta saati 
rakentamisesta ei ole esitetty 
mitään Kun tuulivoiman käyt-
töaste on noin 25% - 30%, tarvi-
taan säätövoimaa, joka tasaa 
tuulemattomat tai liian tuuliset 
jaksot. Mikäli tuulivoima ha-
lutaan laskea oikeasti ener-
giatuotantoon, on sille oltava 
myös varavoima. Tuulivoiman 
edelläkävijöiksi mainitut Saksa 
ja Tanska ovat nykytrendin mu-
kaan rakentaneet säätövoimak-
si kivihiilivoimaloita. Samoissa 
maissa hiilidioksidipäästöt ovat 
kasvaneet myllyjen rakentami-
sen myötä. Se ei ole vastuullista 
politiikkaa.

Tornion Perussuomalaiset

Vastustamme 
merituulipuiston 
rakentamista 

kymmenkunTa Turun Perussuomalaisten seni-
orijäsentä kokoontui Leijonanluolassa tarkoi-
tuksenaan henkiin herättää ja organisoida uu-
delleen Oikeutta eläkeläisille Turun osasto ry. 

Kokous päätti yksimielisesti, että osasto re-
kisteröidään uudelleen. Yhdistyksen nimek-
si tulee Turun Ikinuoret Eläkeläiset. Yhdis-
tyksen tarkoituksena on järjestää erilaisia 
tapahtumia lähinnä seniorijäsenille ja kokoon-

tua jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistai-
na Leijonanluolaan keskustelemaan maailman 
menosta. 

Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajak-
si Veikko lehtosen ja sihteeriksi urmas mik-
kosen. 

sihteeriltä saa lähempiä tietoja: 
urmasmikkonen@gmail.com. 

Turun 
Ikinuoret 
Eläkeläiset

PS
J Ä R J E S T Ö

us. Vaikka aika monta reissua 
teimmekin, ehkä enemmänkin 
olisi pitänyt. 

- Tulipa kuitenkin muutama 
”kylmä” kunta saatua kunta-
vaaleissa mukaan perussuoma-
laisvaltuutettujen kuntajouk-
koon. Yrittäjätoimikunta, jota 
yritin viedä eteenpäin ja jonka 
tehtävänä olisi muun muassa 
valmistella yrityspoliittinen oh-
jelma, ei oikein ottanut tuulta 
alleen. Olisiko pitänyt puolue-
hallituksessa lyödä ”nyrkkiä 
pöytään”? Tarvetta ohjelmalle 
olisi ja tekijöitäkin ilmoittautui, 
Ojennus harmittelee.

 
Puoluetyö jatkuu

Ojennus ja hänen vaimonsa 
Helena kokevat perussuoma-
laisuuden elämäntapana. 

- Sitä elämäntapaa me 
vaalimme ja toivomme, että 
tulevat johtohenkilöt ovat 
samalla tapaa sitoutuneet 
tämän yhteisön säilyttämiseen 
ja rakentamiseen. Lähtekää 
mukaan vain, jos aikaa riittää. 
Siinä ei oman edun tavoittelulle 
ja ponnahduslauta-ajattelulle 
ole sijaa. Jos tästä työn ilon ja 
hyvän mielen lisäksi jotain saa, 
se tulee työn kautta, Ojennus 
opastaa.

- Vaikka tämä työ loppuu, se ei 
tarkoita puoluetyön loppumis-
ta. Meillä ei ole sellaiseen ai-
komustakaan. Väkevästi ollaan 
puolueen toiminnassa mukana 
niin kauan kuin tossu nousee. 
Oma aikani on kortilla, siksi en 
enää ole tässä varapuheenjoh-
taja kisassa. Olen edelleen mui-
den luottamustoimien ohella 

myös Oikeutta Eläkeläisille 
yhdistyksen puheenjohtajana. 

nöyryyttä ja 
yhteistyötä 

Varapuheenjohtaja haluaa 
jättää perinnökseen vakavat 
ja vakaat toivomukset uusille 
puolueen johtohenkilöille.

- Muistakaa, ettei kukaan ole 
yksin mitään. Puolueen johto 
tarvitsee ympärilleen toimi-
van tiimin, joka toimii yhteis-
vastuullisesti, ilman mitään 
irtiottoja. Puolueessa ei ole 
mitään tarvetta minkäänlaisiin 
suosikkijärjestelmiin. Tasapuo-
lisuus ja nöyryys ovat hyveitä, 
joilla puoluetyössäkin pärjää. 
Kaikki toimivat yhteistyössä, 
yhteisten asioiden puolesta. 

 - Puolueessa on tärkeintä 
päästä pikkuhiljaa irti lasten-
taudeista, joita esiintyy kenttä-, 
mutta myöskin kansanedus-
tajatasolla. Erilaiset netti- ym. 
kirjoittelut ja esiintymiset 
arvelluttavissa yhteyksissä vie-
vät puolueelta uskottavuutta. 
Ainoastaan siinä on puolueen 
kasvulle este. Kun puolueen 
johdon ja vastuuhenkilöiden 
ajasta suuri osa menee näiden 
toilailujen kommentoinnissa 
ja selittämisissä, on näillä höl-
möilijöillä peiliin katsomisen 
paikka. Lapsena meille sanot-
tiin ”olkaa ihmisiksi” Tämä on 
edelleen käyttökelpoinen ohje, 
Ojennus naurahtaa. 

TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
KUVA REIJO OJENNUKSEN 
KOTIALBUMI mistoliitto ovat menettäneet 

asemaansa perussuomalaisille. 
Saman vahvistaa myös Lindroo-
sin tapaus.

- Perinteisesti luottamustehtä-
vät ovat olleet ns. punaisten hal-
lussa, mutta muutokset tuulet 
ovat nyt tulossa kuljetusalalle-
kin. Aluevaltaus sinänsä, toteaa 
Lindroos.

Vesa-Pekka Sainio

Juhannuksena
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miesTen työttömyys Suomes-
sa on tällä hetkellä 10,2% ja nais-
ten 7,3%. Näyttää siltä, että työt-
tömyys jatkaa nousuaan, varsinkin 
miesten osalta. 

Yksi iso syy miesten ja naisten 
työttömyyden nousuun Suomessa 
on Euroopan unioni. Vapaa työvoi-
man liikkuvuus huolehtii siitä, että 
kantaväestön duunarit jäävät il-

man töitä. Timo soini on moneen 
otteeseen maininnut, että Euroo-
pan unionissa on valuvika. Valuvika 
on myös työvoiman vapaassa liikku-
vuudessa.

 Omavarainen tuotanto nähdään 
varsinkin maatalouden osalta tär-
keänä turvallisuuspoliittisena te-
kijänä, sillä mahdollisessa kriisiti-
lanteessa voidaan tällöin turvata 

elintarvikkeiden saanti. Suomi on 
esimerkkinä maasta, jossa maanvil-
jely jäisi vapaakaupan olosuhteis-
sa hyvin vähiin. Ensin menee teol-
lisuuden työpaikat ja sen jälkeen 
maatalous. Tulevaisuus on hyvin su-
muinen.

Juhani Keinänen
Tornio

Toukokuun 24. päivä luin Aa-
mulehden pääkirjoitusten vieres-
tä outoa tekstiä “Haukansilmältä”. 
Siinä paneteltiin perussuomalais-
ten puheenjohtajaa Timo soinia 
tavalla, jota luulisi ja uskoisi kuu-
levansa korkeintaan koulun ala-
luokilla.

Tällaiset heitot kuin “maail-
man lottokonetta säätelisi salaa 
Timo Soini ja Tukholman nuoriso-
mellakatkin olisivat lähtöisin Soi-
nin vaalityön oheistuloksena” ovat 
naurettavaa tekstiä tutkivaan 

journalismiin vihkiytyneeltä kir-
joittajalta. 

Minä en ainakaan halua aami-
aispöydässäni lukea moista löö-
periä tilaamastani lehdestä. Itse 
olen täysin sitoutumaton mihin-
kään puolueeseen, mutta se että 
laajalevikkistä lehteä käytetään 
moiseen - kokoomuksen äänen-
kannattajan ja oikeistolaislehden 
propagandaan - ei saa minulta 
pienintäkään ymmärrystä. 

Minun puolestani saa tasapuo-
lisesti hirttää julkisesti lehtien 

palstoilla kenet hyvänsä, mutta 
on hyvin yksipuolista hirttää sama 
mies useampaan kertaan. Journa-
listit ja media ovat teilanneet Soi-
nin jo niin monta kertaa, että ih-
mettelen, onko Timo Soini kuin 
kissa, jolla on vähintäänkin yhdek-
sän henkeä ja joka aina putoaa ja-
loilleen. 

Arto J. Heinämäki 
Tampere 

eu:Hun liityttiin henkselit pauk-
kuen ja liian kiireellä, vain po-
liittisilla oletuksilla. Kaavailtiin 
vahvojen ja menestyvien mai-
den liittoutumaa, joiden raken-
teellinen yhteensopivuus palve-
lisi kansalaisia yhdenvertaisesti. 
Kolmen kerroksen väki sulautui-
si yhteen kerrokseen, niin talou-
den, kuin kultturellisten arvojen 
myötä. Toisin on kumminkin käy-
nyt, koska eihän kerrostaloasuja 
arvosta samoja arvoja, kuin oma-
kotitaloasuja. 

EU on kuin sipuli, jossa on pal-
jon kerroksia, mutta se ei kestä 
pakkasta. Ongelmat ovat tiedos-

sa, mutta niitä ei haluta tunnus-
taa. Eurokriisi heijastuu ja kul-
minoituu myös eräänlaisena 
motivaation latistajana kotimai-
sessa työ- ja yritysyhteisössä. 
Myös järjettömät direktiivit ser-
tifikaatteineen nostavat kuluja ja 
aiheuttavat yleistä vastustusta. 
Motivaatio laskee, mutta miksi? 
Koska jatkuva veronkiristys miel-
letään eurokriisiin, jonka vuok-
si pumpataan rahaa velkamaihin, 
joiden talous ei ole kunnossa. 

Yleiset elinkustannukset, kuten 
ruoka, asuminen ja energia ovat 
nousseet huomattavasti EU:hun 
liittymisen myötä. Myös vienti on 

muuttunut tuonniksi halpamaista 
ja kotimaisia tuotannonaloja on 
lopetettu. Kun kansalainen tietää 
maksavansa vain ja ainoastaan 
oman kansan terveydenhuollos-
ta ja muista julkisista palveluis-
ta, on motivaatio ja asenne ihan 
toista luokkaa. Jopa veronkoro-
tus hyväksytään, jos on tiedossa, 
että se menee oikeasti oman kan-
san hyväksi.

Ville Kuivalainen 
kunnanvaltuutettu (ps.), Siilinjärvi

PErUssUoMaLaisEn nu-
merossa 7/13 käsitellään kah-
den suomalaisen ja yhden itä-
valtalaisen sieppausta otsikolla 
”Puhuiko Haglund muunnel-
tua totuutta?” Kirjoitus perus-
tuu pääosin kansanedustaja 
Maria tolppasen lehdelle an-
tamaan haastatteluun.

Kansanedustaja Tolppanen 
vaatii avoimuuden nimissä, että 
Jemenin ”kaappausta koskevat 
asiakirjat täytyy julkaista”. Vaa-
timus on kuitenkin ongelmal-
linen. Jemenissä on edelleen 
monia ulkomaalaisia siepattu-
na, eikä heidän asemaansa pa-
ranna yksittäisten sieppausta-
pausten käsittely julkisuudessa. 
Tämän päivän maailmassa tie-
to lisäksi leviää, joten Suomessa 
käsitellyt asiat päätyvät tiedok-
si myös Jemeniin. Yksityiskoh-
tainen tietojen julkistaminen 
hyödyttää pääasiassa vain niitä, 
jotka tulevaisuudessa ryhtyvät 
vastaaviin sieppauksiin. Toisek-
si on muistettava, että mässäi-
ly rikoksen, tässä tapauksessa 
sieppauksen, uhriksi joutunei-
den ihmisten traumaattisilla 
kokemuksilla ei ole mielestäni 
asia, joka kuuluu millään tavoin 
muille ihmisille.

Kaikissa viranomaislausun-
noissa on vakuutettu, että sie-
pattujen vapauttamisesta ei 
maksettu lunnaita. Kansan-
edustaja Tolppaselle tämä ei 
kuitenkaan riitä, vaan hän vaati 
julki tapaukseen liittyviä asia-
kirjoja. Mutta kuten edellä jo 
on todettu, on luottamuksellis-
ten asiakirjojen julkistamisessa 
omat riskinsä. Myös Tolppasen 
esittämä väite siitä, että Kalevat 
olisivat tiedotustilaisuudessaan 
vain kertoneet sen mitä heidän 
oli käsketty kertoa, on siepattu-
jen kannaltaan loukkaava. Sitä 
ei lievennä puhuminen ”vaiku-
telmasta”, varsinkin kun samal-
la väitetään, että viranomaisilla 
ei olisi asiassa ”puhtaat jauhot 
pussissa”.

Myös atte Kalevan saamat 
varoitukset matkustamisesta 
Jemeniin on käsitelty oudolla 
tavalla. Työnantajalla ei ole oi-
keutta kieltää opintoja koske-
vaa virkavapausanomusta mi-

käli sen myöntäminen töiden 
järjestelyjen kannalta on mah-
dollista. Ja koska Atte Kale-
van virkavapausanomus liit-
tyi hänen siviiliopintoihinsa, ei 
puolustusvoimilla työnantaja-
na ollut oikeutta kieltää hän-
tä matkustamista Jemeniin. Sen 
sijaan häntä kyllä varoitettiin 
useilta tahoilta sinne matkus-
tamiseen liittyvistä riskeistä, 
ja sen on myös Kaleva itse tuo-
nut rehellisesti julki. Väite siitä 
että ministeri Haglund olisi täs-
sä asiassa mahdollisesti ”puhu-
nut muunneltua totuutta”, on 
kovin kärkevä ja herättää siksi 
ihmetystä.

Tapahtuman tiimoilta on jul-
kisuudessa esiintynyt monen-
laisia perusteettomia väitteitä. 
Ei ole asiallista ottaa esille niis-
tä kaikkein räikeimpiä ja todeta 
sitten hurskaasti, että ”ei savua 
ilman tulta”. Miten se poikke-
aisi siitä, että joku väittäisi että 
perussuomalaisten keskuudes-
sa esiintyy rasismia, ja toinen 
toteaa sen jälkeen, että tällai-
nen syyte on esitetty, joten ”ei 
savua ilman tulta”. Prosessis-
sa itsekin eräiltä osin mukana 
olleena tiedän, että Suomen ja 
Itävallan välinen viranomaisyh-
teistyö sujui hyvin – vai ovatko 
kaikki mukana olleet ministeri 
Tuomiojan tapaan jäävejä kom-
mentoimaan asiaa? Vai pitääkö 
kommentointi jättää pelkästään 
itävaltalaisen lehden nimettö-
mille lähteille ja niitä täällä lai-
naaville?

On luonnollista, että tapahtu-
masarja tulee käydä huolelli-
sesti ja kriittisesti läpi. Tärkein-
tä tässä kaikessa on kuitenkin 
ollut se, että Atte ja Leila Ka-
leva ja heidän kanssaan siepat-
tuna ollut itävaltalainen saatiin 
vahingoittumattomina vapaik-
si 140 vuorokautta kestäneiden 
piinaavien kokemusten jälkeen. 

Jyrki Iivonen
viestintäjohtaja,
puolustusministeriö

sUoMi antoi Kreikalle 2,2 
miljardin euron tukipaketin 
ja sai vakuuksia 925 miljoo-
naa euroa. Valtiovarainminis-
teriön laskelmien mukaan 3,0 
prosentin vuotuisella korolla 
saamme rahamme takai-
sin kolmessakymmenessä 
vuodessa. Näin käykin, jos ei 
oteta inflaatiota huomioon ja 
toivottu 3,0 prosentin korko 
saadaan vakuuksille kaikkina 
tulevina vuosina. 

Viimeisten tietojen mukaan 
korko on kuitenkin ollut 0,5 
% vuodessa. Jos oletetaan, 
että inflaatio on vuositasolla 
keskimäärin 1,5 % ja vakuuk-
sien korko 0,5 %, tukipaketin 
reaaliarvosta saadaan takai-
sin noin 31 prosenttia.

Tämä tarkoittaa nykyra-
hassa 1,52 miljardin euron 
avustusta kreikkalaisille.

Vaikka Suomen peruskou-
luista valmistuu joka vuosi 

Journalismin oppipojat
EU laskee työteon ja 
yrittämisen motivaatiota

Suomalais-
pariskunnan 
sieppaus 
Jemenissä

Kreikan vakuuksien arvo
Millä oikeudella taataan velkamaita?

Euroopan unohdettu nettomaksajakansa

Opposition vastarinta 
perussuomalaisten 
varassa

maailman viisaimmassa kirjas-
sa on kirjoitettu: Älkää taatko 
ketään. Ei siis ketään, puhumat-
takaan Etelä-Euroopan velka-
maista.

Viime ja nykyhallitus ovat 
taanneet velkamaita valtavilla 
summilla. Näistä takauksista tu-
lee eteen yllättäviä ikävyyksiä. 
Eihän Suomella ole minkäänlais-

ta varaa mennä takaamaan, kun 
jo oman maamme velat lähene-
vät 100 000 000 000 euroa!

Olen kuullut toistamiseen ikä-
viä omaisuuden menetyksiä, kun 
isä ja äiti ovat menneet takaa-
maan lapsiaan tai joku muu hy-
vää ystäväänsä. Siinä on ystä-
vyys loppunut, kun takaukset 
ovatkin tulleet takaajan makset-

tavaksi.
On viisasta olla takaamatta 

ketään. Ei käy ikävästi eikä tar-
vitse katua katkerasti. Eikä mak-
saa toisten velkoja. 

Tarmo I Turunen
kunnanvaltuutettu

suomen hallituksen joidenkin 
ministerien ja ostettujen lob-
bareiden kannanotot perus-
suomalaisten särmäkkääseen 
ilmoituksena tehtyyn julkilau-
sumaan ovat olleet kiihkeiden 
vastalauseiden värittämiä. Ku-
ten tiedämme, keskeisintä uuti-
soinnissa on ollut ilmoituksesta 
maksetun julkilausuman hinta, 
ei sen sisältö. 

Hallituksen joukkojen tois-
ta vuotta kestänyt tarinoin-
ti tukipakettivakuuksista muis-
tuttaa epärehellisyydessään 
vuosia spekuloituja doping- ja 
vaalirahoitussotkuja, joissa si-
niristilipun alla on kansalaisia, 
kansanedustajia ja oikeuslai-
tosta sumutettu täysin tietoi-
sesti. Asioiden monimutkaisuus, 
piilottelu ja vääristely tekevät 
niistä raskaita käsitellä ja aja-
tella. Perussuomalaiset kuiten-
kin tietävät, että avoimuus on 
pahasta vain väärintekijöille. 

Hallituksen otteesta suo-
malaiseen politiikkaan ker-
too paljon se, että opposition 
vastarinta on jälleen vain pe-
russuomalaisten varassa. As-
tetta vakavamman uhan poliit-
tiseen debattiin tuo kuitenkin 
se, ettei perussuomalaisten 
ääni pääse julkisuuteen alku-
peräisessä muodossaan juuri 
muutoin kuin ostettujen ilmoi-
tusten kautta. Hallituksen lin-
jaa tukevien tiedotusvälineiden 
ei tule olla jarruna parlamen-
taarisin keinoin vaikuttamaan 
pyrkivien toisinajattelijoiden 
näkökulmien julkaisemisessa 
uutisointeina, vaan ennemmin-
kin korostaa asianmukaisella 
tiedonvälityksellä julkisen po-
liittisen toiminnan oikeellista 
menettelytapaa. 

Mikki Nieminen (ps.)
Lohja

EUrosta on tullut Suomelle 
pakkopaita, joka vaikeuttaa 
järkeviä ratkaisuja talouspolitii-
kassamme, koska kriisitilantei-
den hoito vie päättäjiemme kai-
ken ajan, sanoo Suomen pankin 
entinen osastopäällikkö Heikki 
Koskenkylä Kanava-lehden 
mielipidekirjoituksessaan. 

Monen ekonomistin ja oike-
usoppineen mielestä Suomessa 
kriisitilanteiden hoitamisen 
sekavuus ja salailu johtuu poliit-
tisten päättäjien ja virkamiesten 
toiminnasta osaamisalueensa 
ulkopuolella. Käytännössä se 
tarkoittanee sitä, että asioiden 
käsittelyyn osallistuvat henkilöt 
eivät ole tehtäviensä tasolla. 
Onkin oikeutettua kysyä: Miksi 
tehtyjä päätöksiä peitellään ja 
salataan? 

Ovatko vastuussa olevat po-
liittiset päättäjät ja virkamiehet 
erinomaisuudessaan ja ahne-
udessaan sokaistuneet vallan-
käytölle? Julkisessa vallankäy-
tössä tehdyt törkeät virheet ja 
vääryydet eivät vanhene kansan 
silmissä. Kannatan avointa ja 
täysin läpinäkyvää toimintaa, 
jolloin tällaisiltakin ”selityksiä 
selitysten jälkeen” -tilanteilta 
voitaisiin välttyä ja kaikilla on 
reaaliaikainen tieto siitä, mitä 
vallankäyttäjät kulloinkin puu-
haavat. 

Sosiaaliset ongelmat ovat kas-
vaneet ja muuttavat lähivuosina 
ihmisen arkea entistä kurjem-
maksi. Ruoka on kallistumassa 
veronkorotusten myötä. Suo-
messa elää yli miljoona ihmistä 
köyhyydessä, sietokykyjensä 
rajamailla. Monilta työttömil-
tä, erityisesti nuorilta jää oma 
elämä rakentamatta. Yhteiskun-
tarauha on pahasti järkkymässä.

 Eurovaluuttakin roikkuu löy-
sässä hirressä enää Euroopan 
keskuspankin tuella. Euroopan 
raha- ja talousliitto kokee kovia. 
Se voi myös hajota kokonaan tai 
osiin. Ennen rahaliiton mah-
dollista hajoamista monet EU:n 
jäsenvaltiot “puhaltavat” siitä 
mahdollisimman suuret hyödyt 
itselleen. Näyttää vahvasti siltä, 
että ylivelkaantuneiden valti-
oiden miljardivelkoja tullaan 
leikkaamaan. Todennäköisesti 
Suomellekin jää rahaliitosta 
käteen miljardivelat. 

Poliittinen paniikki näyttää 
ilmiönä olevan arkinen. On 
ymmärrettävää, miksi moni 
suomalainen haluaa päästä 
pakkopaidasta eroon.

 
Jarmo Juntunen
Rovaniemen kaupunginvaltuutettu ja
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

Paniikkia 
pakko-
paidassa

Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fiPS

VA PA A  S A N A

20 000 sellaista nuorta, jotka 
evät osaa alkeellista prosent-
tilaskua, valtiovarainminis-
teriön virkamiehet hallitse-
vat varmasti tällaiset asiat. 
Ministeriön asiantuntijoiden 
lausunnot viittaavat siihen, 
että he eivät uskalla oikoa 
”unelmahöttö-ministerin” pu-
heita – Jutta Urpilainenhan 

on mainostanut vakuussopi-
musta historialliseksi saavu-
tukseksi.

Olisiko tässäkin asiassa 
opposition yritettävä kertoa 
ministereille, mitä nämä ovat 
suuressa viisaudessaan valtio-
neuvostossa päättäneet?

Kari Davidsainen

KUVAT LEHTIKUVA



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i26 27

       PERUSSUOMALAISET RP 
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marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi 
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Jari Ronkainen 
Luotikuja 31, 16710 Hollola 
Puh: 040 501 2569 
rakennuspalveluronkainenoy
@hotmail.com 

KAINUU 

Toivo Kyllönen 
Pirttikatu 9, 87150 Kajaani 
Puh: 050 522 4404 
topi.kyllonen@hotmail.com 
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Anne Louhelainen • (09) 432 3096 
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Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 
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Jussi Niinistö • (09) 432 3134 
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RYHMÄKANSLIA 

EdUSKUNTARYHMÄ 
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Perussuomalaisen
nipputilaukset

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

Sotu 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 0803, 
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 26.6.2013.

Perussuomalainen 
9/13 ilmestyy 5.7.2013

Perussuomalainen-lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja yleiseen jakeluun 
uudesta osoitteesta:
lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

ilmoita tilattavien lehtien määrä ja mihin 
tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. muis-
ta laittaa tilaukseen yhteystietosi ja leh-
tinippujen toimitusosoite. Laita mukaan 
myös vastaanottajan puhelinnumero.

toimitus varaa itselleen oikeuden päät-
tää lehtitilausten määrästä ja toimituk-
sesta. tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. aineistopäi-
vät löytyvät perussuomalaisten netti-
sivuilta.

 Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten puoluetoimisto ja 
Perussuomalainen-lehti ovat kiinni 26.6.-31.7. 2013. 

Jäsenasiat ja lehtitilaukset myös loma-aikana: 
020 743 0803 tai 0400 917 354.

PS
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Suvantosilta

Joensuun keskustan alueella kokousvieraita palvelevat nonstop-bussikuljetukset hotellien ja tapahtuma-alueen välillä.
Myös keskustan ulkopuolella sijaitseviin majoitusliikkeisiin (Lomakeskus Huhmari, Siikasalmen toimintakeskus ja Matkamaja) järjestetään edestakaisia bussikuljetuksia.
Tarkemmat aikataulut kuljetuksiin tulevat löytymään puoluekokouksen nettisivuilta www.ps2013joensuu.fi ja majoituspaikkojen henkilökunnalta.

IRROITA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.
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Perus-
suomalaisten 
10. puoluekokous 
Joensuussa 
29.-30.6.2013

Puoluekokousbussit kuljettavat kokousväkeä hotelleilta 
Joensuun areenalle ja takaisin koko päivän 29.-30.6.  
kuljetus on järjestetty myös kokouspaikalta toritapahtumaan ja takaisin.

kyytiin pääsee hotelleista: Kimmel, Vaakuna, GreenStar, Cumulus, Julie, Huhmari ja Matkamaja. 
Tarkemmat tiedot bussien aikatauluista löytyy hotellien aulasta. 
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