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Taloustutkimus selvitti

EROON
EUROSTA
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Näin suomalaiset
hoitaisivat eurokriisiä
ROMAHTAKOON

11%

3%

Annetaan koko
euron romahtaa.
Suomi eroaa eurosta
ja jättää euroalueen
ongelmat muille.

5%

50%

2%
Ei osaa sanoa.
Jokin muu tapa.

JATKETAAN
TUKIA

30%

EI ENÄÄ TUKIA
Suomi pysyy mukana kriisimaiden tukemisessa yrittäen
vakauttaa euroalueen talouden.

Suomi pysyy eurossa, mutta lopettaa Etelä-Euroopan
kriisimaiden tukemisen.

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

PÄ Ä KI R J O I T US

Puheiden aiheista ja
aiheuttajista
KUTEN tämän lehden kansikuva ja tämä äsken avaamasi aukeama
kertovat, reilusti yli puolet suomalaisista haluaisi panna stopin EU:n
kriisimaiden tukemiselle. Hieman yksinkertaistaen: kaksi kolmesta
suomalaisista joko lopettaisi kriisimaiden tuet tai turvautuisi vielä
rajumpiin keinoihin, yksi kolmasosa jatkaisi niitä.
ENSI vuoden toukokuussa järjestetään eurovaalit. Vaalipäivä on
sunnuntaina 25.5. Paljon ehtii tapahtua sitä ennen, ja vielä enemmän
tuon päivän jälkeen. Perussuomalaisille päivä on erityisen merkityksellinen. Äänestystuloksen perusteella saadaan viimeinkin selville,
minkälaista Eurooppa-politiikkaa suomalaiset edustajiltaan haluavat.
PERUSSUOMALAISET on johdonmukaisesti vastustanut tukipolitiikkaa. Hallituspuolueiden edustajat ovat tähän asti seisseet niiden takana. Johdonmukaisia ovat hekin kannoissaan olleet, mutta
mielenkiintoisia tulevat olemaan keskustelut vaalien alla, kun kaikki kilvan vakuuttelevat eurokriittisyyttään ja haluttomuuttaan uusiin
paketteihin. Samaa myrkkyä joutuu nielemään myös keskusta, joka
paketit Mari Kiviniemen hallituksen aikana aloitti.
VAI JOUTUUKO? Missä on sanottu, että eurokriittisyys nousee
vaalien alla keskustelunaiheeksi? Mitä jos vaalien alla puhutaankin
jostain ihan muusta?
Sopivimmista komissaareista? Geenimanipuloidusta maissista? Paavo Väyrysen ja Olli Rehnin raivokkaasta linjariidasta? Vuosituhannen vaihteen EU-jarrutuspuheenvuoroista?
MCCOMBS ja Shaw -nimiset tohtorismiehet loivat 70-luvulla niin
sanotun agenda-setting-teorian, joka näyttää pitävän kutinsa vielä
tänäkin päivänä. ”Agenda setting” tarkoittaa vapaasti suomennettuna ”puheenaiheiden asettamista”. Teorian mukaan tiedotusvälineet
eivät pysty vaikuttamaan siihen, miten ihmiset äänestävät, mutta ne
pystyvät vaikuttamaan siihen, minkä asioiden perusteella he äänestävät.
VAALIEHDOKKAIDEN kannalta on ratkaisevan tärkeää, että keskustelu osuu yksiin omien vahvuuksien kanssa. Ja sama pätee tietenkin myös puolueisiin.
Erilaisten – kukin omalla tavallaan tärkeiden – asioiden tunku tiedotusvälinejulkisuuteen on huima. Vain pieni osa kansalaisia kiinnostavista aiheista pääsee kerrallaan julkisuuden valokeilaan.
MEDIA osallistuu luonnollisesti keskusteluaiheiden valintaan, mutta muitakin toimijoita on liikkeellä, varsinkin vaalien alla. Poliittiset
ryhmät pyrkivät keinolla millä hyvänsä nostamaan omat aiheensa
julkisuuteen ja pitämään ne siellä. Ryhmät pyrkivät taklaamaan pois
julkisuudesta ne aiheet, joiden käsittelyssä ne eivät pärjää.
EI ole sattumaa, että vihreät yrittää tehdä jokaisesta vaalista elämää
suuremman kamppailun, jossa seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeudet joko lopullisesti voitetaan tai ikuisiksi ajoiksi hävitään. Eikä sekään ole sattumaa, että suurimpien hallituskumppanien välille puhkeaa aina vaalien alla jokin silmiinpistävän kovaääninen riita, jonka
setvimisen aikana osapuolet pääsevät julkiseen keskusteluun teroittamaan kantaansa ja siinä sivussa omaa ideologiaansa, mikä tietysti
oli molemmille riidan perimmäinen tarkoitus.
PERUSSUOMALAISET tavoittelee eurovaaleissa suurimman puolueen asemaa. Tämä on mahdollista, mutta monen asian on loksahdettava kohdilleen.
ON keskeistä, että meille tärkeistä asioista keskustellaan. Perussuomalaisten poliittiset kilpailijat tekevät kaikkensa, jottei keskustelu
ohjautuisi meille vahvoihin aiheisiin. Kilpailijoiden harmiksi meille edullisia aiheita on näissä vaaleissa varsin paljon: kriisimaiden tukipakettien lopettaminen, omaehtoinen maahanmuuttopolitiikka ja
liittovaltiokehityksen pysäyttäminen. Suomen itsemääräämisoikeuden säilyttämisestä puhumattakaan.
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Enemmistö
suomalaisista
vastustaa
eurokriisitukia
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan
50 prosenttia suomalaisista haluaa lopettaa
kriisimaiden tukemisen. Tukien jatkamista
kannattaa 30 prosenttia.
NELOSEN Taloustutkimuksella syyskuussa teettämän kyselytutkimuksen mukaan
vain alle kolmannes suomalaisista on sitä
mieltä, että Suomen tulisi jatkaa Etelä-Euroopan kriisimaiden tukemista. Kääntäen
tämä tarkoittaa, että enemmistö suomalaisista vastustaa nykyisin harjoitettua tukipolitiikkaa. Tutkimukseen haastateltiin
puhelimitse 1 003 suomalaista syyskuun viimeisellä viikolla.
Suomen harjoittamien tukitoimien jatkamisen kannatus on suurinta RKP:n (72%)
ja kokoomuksen (56%) äänestäjien keskuudessa. Vähiten tukitoimet keräävät kannatusta perussuomalaisten (3%) ja KD:n (21%)
äänestäjien joukossa. Eurosta eroamisen
kannatus on suurinta kristillisdemokraateilla (26 prosenttia) ja perussuomalaisilla (27
prosenttia).
Tutkimuspäällikkö ja yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen Taloustutkimus Oy:stä toteaa Perussuomalaiselle, että
tulokset voivat yllättää, sillä eurokriisitukien kannattajat ovat selvästi vähemmistössä.
Lisäksi tukipolitiikkaan sitoutuneiden puolueidenkin kannattajien keskuudessa tukiin
suhtaudutaan merkittävässä määrin kielteisesti. Euron hallitsematon hajoaminen ei
kuitenkaan ole kenenkään toivelistalla.
- Euron romahdusta ei toivo juuri kukaan.
Perussuomalaisten kannattajista vain yksi
prosentti, mikä on muita puolueita pienempi lukema, Rahkonen huomauttaa.

Kriisipolitiikan kannatus
ennestäänkin alhainen
Tukitoimien vastustuksesta ei kuitenkaan
voi päätellä, että suomalaiset ennemmin
hylkäisivät euron kuin ottaisivat lisävastuita kannettavakseen.
- Euron säilyttäminen valuuttana nauttii
Suomessa suurta kannatusta. Joko-tai tilanteesta ei voi tämän tutkimuksen perusteella
vetää suoria johtopäätöksiä, vaikka olisi luonollisesti mielenkiintoinen tutkimusaihe.
Suomalaisten mielipiteissä ei tunnu tapahtuneen isoja muutoksia viime vuosien aikana. Heinäkuussa 2012 Yle Uutisten
Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä tiedusteltiin, pitäisikö Suomen ottaa velkakriisissä nykyistä enemmän taloudellisia
vastuita, jos sillä saadaan euroalueelle vakaus. Suomalaisista 66 prosenttia vastasi ei, ja
vain 22 prosenttia kannatti lisävastuita.

Soini: Turvallisuushakuisuus
vei ongelmiin
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo
Soini kommentoi tutkimusta tuoreeltaan

eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan työmatkalta New Yorkista. Tukitoimien kannatusprosentti korreloi korkean koulutuksen,
tulotason ja ammatillisen aseman kanssa.
Soinin mielestä ihmisten turvallisuushakuisuus selittää kriisitukien kannatuksen ja yhteiskunnallisen aseman välisen korrelaation.
- Kun eurosta kerrottiin, että on pakko
mennä mukaan, siihen uskottiin. Mitään katastrofia ei tullut niihin maihin, jotka jättäytyivät ulkopuolelle. Myöskään tukitoimille
ei kerrottu olevan vaihtoehtoja.
- Vähemmän koulutetut tietävät, että he
maksavat: solidaarisuutta muihin maihin
ja sopeuttamista sekä työttömyyttä kotimaahan. Korkeammassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat kohtaavat puolestaan
paineita olla yleisesti hyväksytyllä kannalla. Kuitenkin jos aletaan kysellä esimerkiksi lääkäriltä tai opettajalta eurokriisistä, paljastuu, että syvällistä tietoa ei välttämättä
ole.

Muu Eurooppa sanoo
ei integraatiolle
Toukokuussa 2013 Pew Research-tutkimuslaitoksen kyselyssä ainoastaan Saksassa
enemmistö kansalaisista uskoi taloudellisen
integraation vahvistaneen taloutta. Muissa
tutkituissa EU-maissa integraatioon myönteisesti suhtautuvat olivat selkeästi vähemmistössä. Lisäksi integraatiomyönteisyys
väheni kaikissa tutkituissa maissa edellisen
vuoden lukemiin verrattuna.
Yhteisvaluutta euron käytöstä ei enemmistö ollut valmiita luopumaan missään tutkituista maista - keskimäärin kaksi kolmasosaa
kansalaisista kannatti eurossa pysymistä, kun taas yksi kolmasosa kannatti omaan
kansalliseen valuuttaan palaamista. Euron
kannatus oli vahvinta Saksassa ja Suomessa. Juho Rahkosen mielestä talouden kehitys selittää Suomen tilanteen.
- Saksassa ja Suomessa eurokriisimaiden
tukeminen ei ole näkynyt tavallisten ihmisten arjessa merkittävällä tavalla.

Vaalit lähestyvät
Europarlamenttivaaleissa ensi toukokuussa uskotaan tapahtuvan kriittisten näkemysten ”jytky”. Suomen vuoden 2015 eduskuntavaaleihin on vielä runsaasti aikaa.
Puoluekantansa vielä avoimeksi ilmoittaneiden tuki mm. kriisitukitoimille on keskimääräistä alhaisempi, joten on mahdollista, että perussuomalaisten kannatus nousee
gallupeista, elleivät vanhojen puolueiden
linjaukset muutu. Juho Rahkonen muistut-

Perussuomalaisia äänestävät
hoitaisivat euromaiden
velkakriisiä seuraavasti:

Miten euromaiden velkakriisi olisi
teidän mielestänne parasta hoitaa?

68% haluaa säilyttää

A

Suomi eroaa eurosta ja jättää euroalueen ongelmat muille		

B

Suomi pysyy eurossa, mutta lopettaa Etelä-Euroopan
kriisimaiden tukemisen

C

Suomi pysyy mukana kriisimaiden tukemisessa yrittäen
vakauttaa euroalueen talouden				

D Annetaan koko euron romahtaa					

euron, mutta lopettaa
kriisituet.

68%

E

Jokin muu tapa						

F

Ei osaa sanoa
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27%
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27% haluaisi irtautua
eurosta.

1%

1% ei osaa sanoa.

3% jatkaisi

tukipolitiikkaa.

1% haluaisi jonkin

muun tavan ratkaisuksi.
taa, että puolueen äänestäjäprofiili on hyvin lähellä ns. nukkuvien puoluetta.
- Isoja yllätyksiä ei pitäisi tulla, sillä kannatuksen vakiintuminen helpottaa jo ennustettavuutta. ”Minijytky” on kuitenkin mahdollinen.

1%

1% antaisi euron
romahtaa.

muodostaa kestäviä ja vahvoja hallituksia.
- Saksassa CDU ja SPD päätyvät muodostamaan hallituksen, vaikka ne markkinoivat itseään vaaleissa toistensa vaihtoehtoina. Demokratia toimii huonosti, mutta hyvä puoli on, että
pelottelu ei enää toimi.

Vaihtoehto
vaihtoehdottomuudelle

■ TEKSTI JUHANI HUOPAINEN
KUVAT LEHTIKUVA
LÄHDE SARASVUO/NELONEN

Soini näkee eurokriittisyyden nousussa useita
poliittisia ulottuvuuksia. Soini muistuttaa, että
Suomen nimi on jo aiemmissa tukipaketeissa ja
Euroopan vakausmekanismissa, eikä näitä ole
mahdollista purkaa.
- Kun perussuomalaiset vaalien jälkeen ryhtyy
hallitusneuvotteluihin ja joutuu hyväksymään
tapahtuneet todeksi, voi vain kuvitella sitä edessä olevaa ruoskimisen määrää takinkääntämisestä ja hallituskiimasta.
- Euro tuhosi vasemmiston, sen kannatus on
laskenut joka puolella Eurooppaa. Vasemmisto
lankesi sille tarjottuun materialismiin, eikä se
ole enää vaihtoehto, Soini painottaa.
Soinin mielestä tämä on johtanut vaikeuksiin
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Perussuomalaisella
tyytyväisiä lukijoita
PERUSSUOMALAINEN-LEHTI lähetti lukijoilleen kyselyn, jossa
tiedusteltiin lehden (13/2013) sisällön laatua ja kiinnostavuutta.
Lukijoita kiinnostaa kyselyn tulosten mukaan tavallisen ihmisen

arkipäivää koskettavat uutiset ja
artikkelit.
Tutkimusnumeron mielenkiintoisimmaksi jutuksi nousi Velkaantuneen yksinhuoltajan umpikuja,
jonka luki osittain tai kokonaan

jopa 95 prosenttia Perussuomalaisen lukijoista. Kakkossijalle nousi juttu 90 vuotta täyttäneestä veteraanipoliitikosta
Mikko Vainiosta. Sen luki yli 90
prosenttia kyselyyn vastanneista.

POLITIIKKA

PS
Euro oli virhe
ja katastrofi
Kansantaloustieteen professori:

Perussuomalainen kokosi rahaliittoa rajusti
kritisoineen professori Vesa Kanniaisen
lausunnot yhteen.
PROFESSORI Vesa Kanniainen kertoi näkemyksistään
toukokuussa Ylen Aamu-tv:n
haastattelussa. Hän suositteli kriisimaiden velkasaneerausta, irrottamista eurosta ja devalvaatiota. Tämä olisi johtanut
luottotappioihin ja tarpeeseen
pääomittaa Saksan ja Ranskan pankkeja ja kansallistaa ne.
Kanniainen piti kaavailtuja tukipaketteja tapana tukea mutkan kautta Saksan ja Ranskan
pankkeja.
Samaan aikaan mielipidekirjoituksessaan Helsingin Sanomissa Kanniainen vieroksui Euroopan keskuspankin johtajan
lobbausmatkaa Suomeen Portugalin tukipaketin käsittelyn
alla ja ihmetteli pelottelua Suomen aseman heikkenemisellä
EU:ssa.
- On mahdollista, että ainoa,
mikä heikkenee, on niiden poliitikkojen ja virkamiesten asema, jotka ovat rakentaneet karriääriään EU:ssa.

EU valitsi kriisinhoitostrategiaksi yhteisvastuun,
vaikka vaihtoehtokin olisi
ollut. Esimerkiksi USA:n
liittovaltio ei vastaa
osavaltioiden veloista.

Kansan Uutisten Viikkolehdelle kesäkuussa 2012 Kanniainen kertoi, että Ruotsin oma valuutta olisi hyvä malli Suomelle,
ja että omaan valuuttaan paluuseen on hyviä perusteita. Rahaliiton selviämisen edellytyksiä Kanniainen piti heikompina,
kuin on kuviteltu. Eurooppalaisia huippupoliitikkoja hän syytti ”eurouskonnosta”.
Eurooppalainen Suomi ry:n
raportissa vuonna 2012 Kanniainen näki kolme skenaariota
rahaliitolle:
1) paluun kansallisiin valuuttoihin, 2) suojamuurien, yhteis-

vastuun ja rahanpainamisen ja
3) suppeamman euroalueen.
Vaikka hän luonnehti rahaliittoa epäonnistuneeksi ja suppeaankin rahaliittoon kuulumista
Suomelle huonoksi vaihtoehdoksi, todennäköisimpänä vaikka ”ei välttämättä toivottavana”
hän piti vaihtoehtoa numero
kaksi.
Heinäkuussa 2012 Uuden Suomen haastattelussa Kanniainen
vaati selvitystä Suomen eroamisesta eurosta, ja varoitti:
- Eurouskovaiset poliitikot ja
etenkin komissio elävät omassa haavemaailmassaan. He katsovat tätä poliittisena kysymyksenä, kun tämä on nimenomaan
talouskriisi. Tässä on kyseessä
aito rahaliiton kriisi.

Rahaliitto oli
syypää kriisiin
Kriisitaloustieteet-kurssin luentokalvoissaan vuonna 2012

Kanniainen huomautti, että rahaliitto loi itse ongelmansa:
Kreikka ja muut Välimeren maat
eivät olisi saaneet luottoa Saksan korolla. Eurojärjestelmän
rakenne ja EKP:n vakuuskäytäntöä yhteismitoitti maariskit, eikä
valuuttakurssiriskejäkään enää
ollut. EU valitsi kriisinhoitostrategiaksi yhteisvastuun, vaikka vaihtoehtokin olisi ollut. Esimerkiksi USA:n liittovaltio ei
vastaa osavaltioiden veloista.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisemassa Talous & Yhteiskunta -lehden numerossa
3/2013 Kannianen esittää, että
finanssikriisien taustalla on ollut rahapolitiikan liiallinen keveys. Kriisejä on edeltänyt aina
pankkien luotonannon raju kasvu, mistä on seurannut huonoja sijoituksia ja lopulta tappioita. Syyttävää sormea ei siis pidä
välttämättä osoittaa velkaantuneeseen Etelä-Eurooppaan tai
sitä lainoittaneeseen PohjoisEurooppaan, vaan suoraan Euroopan keskuspankkiin ja rahaliiton arkkitehteihin.
Anni Sinnemäki kertoi 9. lokakuuta 2013 Facebook-statuksessaan suuren valiokunnan
keskustelusta eurooppalaisesta

talouspolitiikasta:
- Vesa Kanniainen kritisoi valtioneuvoston
EU-selontekoa
matalasta analyyttisyyden tasosta. Kanniainen korostaa että
erityisesti Kreikan ja Portugalin osalta, että velkaantuivat
koko ajan liikaa ja sittemmin liian alhaisella korolla. Kanniainen
myös ajattelee, et nyt hän on sitä
mieltä että Suomen ei olisi kannattanut liittyä euroon.

Eurokriittisyys
ei ole EU-vastaisuutta
Elokuussa 2013 Kanniainen antoi haastattelun Helsingin Sanomille, jossa hän totesi euron nettohyödyn olleen jäsenmailleen
negatiivinen ja suositteli hallitukselle asiantuntijatyöryhmän
perustamista tutkimaan eurosta eron vaikutuksia. Suomessa
yleistä käsitystä euron tuomasta
vakaudesta hän kutsui harhak-

Yli puolet verotuloista menee sosiaali- ja
terveydenhuoltoon
SUOMALAISTEN verotulot rahoittavat julkisen sektorin toimintaa. Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan
leijonanosa verotuloista, 43 senttiä
eurosta, kuluu sosiaaliturvan ylläpitämiseen. Toiseksi eniten verorahoja käytetään terveydenhuoltoon, 14 senttiä.
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Myös hallintojärjestelmä on Suomessa
raskas eikä sen rahoittaminen 13 sentin osuudella jää paljon jälkeen terveydenhuollosta.
Seuraavaksi eniten verotuloja nielevät koulutus (12 senttiä) sekä elinkeinojen edistäminen ja liikenne (9 senttiä).

Yleisen järjestyksen ja maanpuolustuksen osuus on noin viisi senttiä. Muihin
menoihin, kuten esimerkiksi vapaa-aikaan, kulttuuriin, uskonnollisten yhteisöjen tukemiseen ja yhdyskuntapalveluihin käytetään verotuloista vain pieni
osa, noin neljä senttiä.

Elo jatkaa Perussuomalaisten
Nuorten johdossa
PUHEENJOHTAJA Simon Elo valittiin jatkokaudelle Perussuomalaisten Nuorten syyskokouksessa
Järvenpäässä. Viimeiselle kaudelleen lähtevä Elo lupasi jatkossa
keskittyä entistä enemmän organisaation uudistamiseen ja jä-

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

senten aktivointiin.
Perussuomalaisten Nuorten
pääsihteerinä jatkaa Suvi Karhu
ja toiminnanjohtajana Sebastian
Tynkkynen. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Samuli Voutila.

■

KO LUM N I

Älä alistu hajottajien
käsikassaraksi
PERUSSUOMALAISTEN kannatuksen asettuminen pysyväati lähes eduskuntavaalien tasolle hermostuttaa vastustajiamme. Kannatustamme ei kansa kaada. Perussuomalaisten
vastustajat iskevät nyt puolueen heikkoihin lenkkeihin, tuulenhaistelijoihin ja poliittisiin hattaroihin.
HUOMIOTA pyritään kiinnittämään puolueen politiikan
sisältökysymyksistä menettelytapoihin ja erilaisiin ylilyönteihin. Puolueemme johtoa ja kansanedustajia sekä kuntapäättäjiä mustamaalataan harvojen, mutta ahkerien nettikirjoittajien toimesta. Kenenkään rehellisen perussuomalaisen
ei pidä alistua näiden poliittisten pelureiden käsikassaraksi.
PUOLUESIHTEERI Riikka Slunga-Poutsalo näyttää olevan erityisen hyökkäyksen kohteena. Puoluesihteerin tehtävä
on vaativa ja kova pesti. Riikka on toiminut hyvin. Ilmeisesti
joitakin puolueen liepeellä toimivia ärsyttää ahkera ja toimiva
nainen. Ossi Sandvik sai omana aikanaan maistaa samaa hakkaamista. Minä puolustan voimakkaasti puoluekokouksen valitsemaa johtoa.

Professori Vesa Kanniainen on
herättänyt huomiota tiukoilla
lausunnoillaan.

si, jonka taustalla kummittelevat 20 vuoden takaiset
tapahtumat. EU:n ystävänä
Kanniaista häiritsi rahaliiton
kritiikin mieltäminen EUvastaisuudeksi.
- Jos euroa harkittaisiin
nyt, sitä ei perustettaisi... eurojärjestelmä on katastrofi...
oma raha on ollut Ruotsille siunaus... kelluva valuutta
olisi Suomelle edelleen paras
ratkaisu, Kanniainen tykitti.
HS:n toimittaja Katja Boxberg kirjoitti: ”Kanniainen
sanoo monta kertaa, että hänellä ei ole puoluepoliittista
kantaa, vaan että hän perustaa käsityksensä yhteisvaluutasta puhtaasti taloudelliseen arvioon.”
Kanniainen on aiemmin ollut haastateltavana tai kirjoittanut mm. kokoomuksen
Nykypäivä-lehteen,
Kansan Uutisiin, Kirkko & Kau-

Koneen johtaja suurituloisin
VIIME vuoden suurimmat ansiotulot tienasi Koneen toimitusjohtaja Matti Alahuhta, 3,4 miljoonaa euroa. Toissa vuonna Alahuhta
jäi toiseksi lähes samansuuruisilla ansioilla. Lisäksi Alahuhta kuittasi lähes 700 000 euroa pääomatuloja. Ansiolistalla toiseksi
sijoittui Mika Salokangas 2,8 mil-

joonan euron ansiotuloilla. Toissa
vuoden listaykkönen Timo Tiivola
putosi sijalle kymmenen. Suurimmat pääomatulot kuittasi lääkärikeskus Dextran toimitusjohtaja
Leena Niemistö, reippaat 24 miljoonaa. Toiseksi tuli Karl Kyöstilä lähes 19 miljoonan euron pääomatuloilla.

punkiin, STTK:n lehteen ja
myös Perussuomalaiset-lehteen (nro 12/2012). Nykyisin
professori on vaiteliaammalla linjalla.
- Olen tehnyt päätöksen,
että en enää anna haastatteluita poliittisesti sitoutuneiksi tulkittaville medioille.
Mikäli haluat kirjoittaa mielipiteistäni, ne löytyvät kyllä
aiemmista haastatteluistani
ja verkkosivuiltani. Tosiasiat voittavat lopulta, yli sadan tieteellisen julkaisun ja
yli kahdensadan haastattelun Kanniainen vastaa Perussuomalaisen haastattelupyyntöön.
■ TEKSTI JUHANI HUOPAINEN
KUVAT LEHTIKUVA

PERUSSUOMALAISTEN velvollisuus on iskeä hajottajia kovimman kautta. En hyväksy puoluevastaista toimintaa.
Tämä koskee kaikkia, niin kuin viime viikkoina on nähty. Yksittäiset narsistit millään tasolla eivät määritä tätä puoluetta.
Voitimme vuosikausia jatkuneen, täysin perustettoman ajojahdin puolueemme tunnuksesta, logosta. Siinä on hyvä esimerkki selkävoitosta. Poliittinen Mätämuna veti vesiperän.
ME pidämme yhdessä huolen, että puolueella on mahdollisuudet tulla Suomen suurimmaksi puolueeksi. Se onnistuu
omalla politikkalla, ja kurinalaisella työllä. Se edellyttää, että
kenttäväki osoittaa palturin puhujille ja hajottaville voimille
ovea. Olen saanut viime viikkoina valtavan määrän kannustusta kentältä tälle linjalle. Kiitos!

Tietoturva ei ole naurun asia
ULKOASIANVALIOKUNNAN puheenjohtajana olen ollut
myrskyn silmässä maatamme raastavassa vakoilu- ja urkintaasiassa.
MUUTAMA tosiasia tapahtuneesta. Suomi on joutunut urkinnan kohteeksi. Tämä on vakava, valitettava ja kiusallinen
asia.
ULKOASIANVALIOKUNNALLA on perustuslain takaama
oikeus saada kaikki olennainen tieto valiokunnan toimialaan
kuuluvista asioista. Tämä toteutui vasta asian paljastuttua.
Valiokuntaa olisi pitänyt informoida heti, kun tietomurron
laajuus paljastui. Tässä meneteltiin mielestäni väärin. Edellytän, että vastaava ei toistu.
JULKISUUDESSA on yritetty leimata tämä menettely minun henkilöäni koskevaksi. Siitä ei ole kysymys. Keskustan
puheenjohtaja Juha Sipilä oli samalla tavalla informaation
ulkopuolella, joten jos polittiinen motiivi oli, se koski sitten
sekä minua että Sipilää.
EDELLYTÄN, että jatkossa ulkoasianvaliokunta saa kaiken
tarvittavan ja tarpeellisen tiedon näistä asioista.
PERUSSUOMALAISET on isänmaallinen puolue. Suomella
on vain yksi ulko-ja turvallisuuspolitiikka. Haluan, että perussuomalaiset ovat siinä mukana. Se edellyttää, että isänmaan
etu menee puoluepoliittisen edun edelle.
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Perussuomalaisten varjobudjetti: Turvallinen talousarvio vuodelle 2014

Isänmaallista talous
Talous ei kasva, vienti ei vedä, teollisuus
on henkitoreissaan ja lisää velkaa otetaan
paikkaamaan huonoa taloudenpitoa.
Perussuomalaiset on äärimmäisen huolissaan
maastamme ja sen kansalaisista.
Perussuomalaiset tarjosivat keväällä
valtiontalouden kehyksiin kasvu-, työllisyys-,
vero-, energia- ja hyvinvointipaketit.
Tämä viiden paketin ohjelma on nyt täydentynyt kuudennella, turvallisuuspaketilla.
MONIPUOLUEHALLITUKSEN talouspolitiikka on epäonnistunut. Hallitusohjelman keskeiset taloudelliset tavoitteet velkaantumisen taittamisesta, työllisyysasteen nostosta ja työttömyyden laskusta
eivät tule toteutumaan.
Perussuomalaiset on sitoutunut suomalaisten hyvinvoinnin, työn ja
kilpailukykymme parantamiseen ja on rakentanut vuoden 2014 varjobudjettinsa tälle perustalle.

Työllisyysaste muiden pohjoismaiden tasolle
Perussuomalaiset kannustaisi työnantajia palkkaamaan nykyistä
enemmän alhaisen työllisyysasteen alle 30- ja yli 55-vuotiaita. Tätä
tuettaisiin porrastamalla työantajan eläkemaksuja. Näiden ikäluokkien eläkemaksuja laskettaisiin selvästi ja tämä kompensoitaisiin korottamalla paremman työllisyysasteen ikäluokkien maksuja. Lisäksi
luotaisiin automaattinen palkkatukijärjestelmä yli 55-vuotiaille alanvaihtajille ja kannustettaisiin työurien pidentämiseen yli 63-vuotiaiden veroporkkanalla. Aktiivisen työllisyyspolitiikan resursseja lisättäisiin

Pk-sektorin tukemiseen panostettava
Suomen on vastattava lähimpien kilpailijamaidemme aloittamaan
verokilpailuun, mutta perussuomalaiset ei ole hallituksen tavoin valmis kiihdyttämään verokilpailua. Yhteisövero laskettaisiin samalle
22 prosentin tasolle kuin se on Ruotsissa ja Tanskassa. Säästyneet varat käytettäisiin työllisyyden ja talouskasvun selkärangan, pk-sektorin tukemiseen.
Valtion tulisi nykyistä paremmin tukea pienten ja keskisuurten yritysten kasvua. Viimeisen vuosikymmenen aikana käytännössä kaikki
uudet työpaikat ovat syntyneet pk-sektorille. Varjobudjettiin sisältyy
erityisesti pk-yrityksille suunnattu 250 miljoonan euron verokannustin, joka edistää niiden kasvua ja työllistämistä.
Kotitalousvähennyksen vähennyskelpoisen työkorvauksen määrä
nostettaisiin 45 prosentista takaisin 60 prosenttiin.
Perussuomalaiset on valmis laskemaan yleistä arvonlisäveroa yhdellä prosenttiyksiköllä. Tämä rahoitettaisiin palauttamalla Kelamaksu yksityiselle sektorille. Nämä kaksi asiaa ovat kiinteästi toisiinsa sidottu kokonaisuus - perussuomalaiset ei ole palauttamassa
Kela-maksua ilman alv:n alennusta.

Parempaa perhepolitiikkaa
Ikääntyvässä Suomessa myös omaishoidon merkitys kasvaa. Sen inhimillistä ja taloudellista arvoa ei ole täysin haluttu ymmärtää. Perussuomalaiset esittävät resursseja omaishoidon tuen korottamiseksi ja
tuen siirtoa Kelan maksettavaksi.
Hallituksen leikkauspolitiikan kylmä kärki osuu perheisiin. Lapsilisät jäädytetään, eikä lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen muutenkaan panosteta tarpeeksi. Perhepolitiikka on tuuliajolla. Perussuomalaiset pitää häpeällisenä sitä, että uuteen lastensairaalaan ei
löytynyt riittävästi varoja valtion kassasta. Perussuomalaiset antaisi
lastensairaalalle tarvittavat 30 miljoonaa, hallitus ei.
Perussuomalaiset katsoo myös, että tasa-arvoinen ja laadukas opetus on maamme menestyksen perusta. Siispä varjobudjetissa on lisätty resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ja kattavan
kouluverkon ylläpitoon.

Energiapolitiikkamme suunta käännettävä
Energiapaketin tavoitteena on kääntää energiapolitiikan suunta.
Johdonmukainen, kohtuuhintaiseen energiaan tähtäävä energiapolitiikka tukee perussuomalaisten mukaan työllisyyttä, talouskasvua,
kilpailukykyä sekä ostovoimaa ja edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta.
Perussuomalaiset muistuttaa, että tasaveroluonteisten energiaverojen korotukset rokottavat valtionvarainministerin omien laskelmien mukaan pienituloisia jopa arvonlisäverotuksen korotusta pahemmin. Kataisen ja Kiviniemen hallitusten toteuttamat veronkorotukset
ovat johtaneet siihen, että myös Suomessa löytyy enenevässä määrin
niin sanottuja energiaköyhiä: siis henkilöitä, joille tuottaa vaikeuk-
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politiikkaa

NÄIN LUET KAAVIOTA
KUVAAN on koottu perussuomalaisten muutosesitykset hallituksen esittämiin määrärahoihin nähden.

TULOT JA MENOLEIKKAUKSET:
Kuvan vasemmalle puolelle on koottu perussuomalaisten esittämät tulot (esimerkiksi osuus Suomen Pankin voitosta, jonka
tuotto 100 miljoonaa) ja leikkaukset hallituksen esittämistä menoista (esimerkiksi 15 % leikkaus puoluetuista).

MENOT, HANKKEET JA VERONKEVENNYKSET:
Kuvan oikealla puolella on esitetty perussuomalaisten esittämät
menot (esim. lastensairaalaan lisää 30 miljoonaa), hankkeet ja
veronkevennykset (esim. tehottomat yritystuet 200 miljoonaa).

TULOT – MENOT = YLIJÄÄMÄ:
Perussuomalaisten esitys on 81 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Käytetyt lyhenteet:
UM: Ulkoasiainministeriö, TEM: työ-ja elinkeinoministeriö, SM:
sisäasiainministeriö, VNK: valtioneuvoston kanslia, STM: sosiaali- ja terveysministeriö, VM: valtiovarainministeriö, OKM: opetus- ja kulttuuriministeriö, LVM: liikenne- ja viestintäministeriö,
PLM: puolustusministeriö, MMM: maa- ja metsätalousministeriö,
YM: ympäristöministeriö, OM: oikeusministeriö.

sia suoriutua lämmitykseen ja sähkön kulutukseen liittyvistä kustannuksista. Energiaverotusta alennettaisiin varjobudjetissa 200 miljoonalla eurolla.
Perussuomalaisen energiapolitiikan keskeinen tavoite on kotimaisen energian aseman parantaminen suhteessa tuontienergiaan. Kataisen hallituksen harkitsematon päätös leikata kotimaisen bioenergian, kuten turpeen ja puuenergian kilpailukykyä on johtanut siihen,
että kivihiili on ohittanut nämä lämmön- ja sähköntuotannossa. Useat energiayhtiöt ovatkin korvanneet kotimaisen bioenergian kivihiilellä.
Hallituksen täysin epäonnistuneesta energiapolitiikasta kärsii siis
sekä talous että ympäristö. Tämän kehityksen kääntämiseksi perussuomalaiset vaatii turpeen verotuksen ja metsähakkeen tuen palauttamista vuoden 2012 tasolle.
Perussuomalaiset ei ole hallituksen tavoin valmis asettamaan rikkidirektiivin kuristamalle vientiteollisuudelle uutta energiakustannusta voimalaitosveron muodossa. Niin ikään Windfall-veron säätäminen tulee perussuomalaisten mukaan kiihdyttämään entisestään
suomalaisten teollisuustyöpaikkojen ulosliputusta. Energiapolitiikalla tulisi perussuomalaisten mukaan kannustaa yrityksiä investoimaan puhtaaseen energiaan.

Turvallisuudesta ei saa tinkiä
Perussuomalaiset pysäyttäisi puolustusmäärärahojen jatkuvan leikkaamisen ja kasvattaisi panostusta itsenäiseen maanpuolustukseen.
Samoin perussuomalaiset pitää hallituksen panostuksia harmaan talouden torjumiseksi riittämättöminä ja esittää lisäresursseja poliisille, rajalaitokselle, tuomioistuimille ja syyttäjälaitokselle.
Puhdas kotimainen ruoka vaatii maaseudun elinvoimaisuuden turvaamista. Perussuomalaiset haluaa pitää Suomen maatalouden vapaana geenimuuntelusta (GMO). Perussuomalaiset haluaa tukea
kotimaista puhdasta valkuaisrehutuotantoa ja sitä tukevaa tutkimustoimintaa entistä enemmän.

Investoimalla Suomi nousuun
Perussuomalaisten kasvupaketin kantava voima on näkemys siitä,
että Suomeen investoimalla maa saadaan nousuun. Maan hallitukset
ovat vuosia laiminlyöneet tarvittavat investoinnit tie- ja rataliikenteeseen. Kataisen istuva hallitus ei tee tässä poikkeusta. Ellei näitä
vuosien mittaan kasaantuneita korjausvelkoja pureta määrätietoisesti, syntyy tästä laiminlyömisestä valtiontaloudelle huomattavasti nykyistä suurempi korjauslasku. Perussuomalaiset vaatii 100 miljoonan
euron tasokorotusta perusväylänpitoon.
Myös julkisten rakennusten home- ja sisäilmakorjauksiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Kenenkään ei tulisi joutua
asumaan, elämään tai tekemään töitä tiloissa, jotka altistavat kosteusja homevaurioista johtuville sairauksille.

Oikeudenmukaisia leikkauksia
Perussuomalaiset aloittaisi leikkaukset kohteista, joilla on vähiten
merkitystä maamme hyvinvointiin, työllisyyteen ja kilpailukykyyn.
Varjobudjetin leikkauksia on kohdistettu maamme ulkopuolelle
suuntautuviin rahavirtoihin. Kreikalle annettavasta suorasta budjettituesta sekä yli 1,1 miljardia euroa vuodessa maksavasta kehitysavusta voitaisiin perussuomalaisten mielestä leikata tehottomin osa pois.
■ TEKSTI PS TOIMITUS
KUVA KALLE ERKKILÄ
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Naiset eivät pääse yritysjohtajiksi
KESKUSKAUPPAKAMARIN tuoreesta naisjohtajaselvityksestä käy ilmi,
että naisten läpimurtoa liiketoimintajohtoon saadaan vielä odottaa. Vaikka liiketoimintoja johtavien
naisten määrä onkin kasvussa, heistä suurin osa on tukitoimintojen,
kuten henkilöstöhallinnon, viestin-

nän ja laki- tai talousasioiden johdossa eikä liiketoimintajohdossa.
Vain HR- ja lakiasiainjohtajissa on
naisten osuus miehiä suurempi, kertoo Kauppalehti.
Selvitys ei tue yleistä olettamusta,
jonka mukaan yritysjohto naisistuisi
nuorempien sukupolvien myötä, sil-

lä pörssiyhtiöiden johtoryhmät ovat
miesvaltaisempia nuoremmissa ikäluokissa. Myöskään kiintiöt eivät vie
naisia yritysjohtoon, sillä esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa naisjohtajien määrä on suurempi kuin kiintiöitä käyttävässä Norjassa.

POLITIIKKA

PS
Talvivaaran
kohtalonhetket
käsillä

Suomen kuuluisin nikkelikaivos
työllistää Pohjois- ja
Itä-Suomessa noin
500 henkilöä.

Talvivaaran nikkelikaivos elää kriittisiä aikoja.
Syksyn mittaan on käynyt ilmeiseksi, että ellei hallitus
tee kaivosyhtiön pelastamiseksi jotakin, se kaatuu
valtion syliin joka tapauksessa.
KUN nikkelinhinta kyntää alhaalla, kaivos syö rahaa samaan
aikaan, kun se ponnistelee tuotannon lisäämiseksi niin, että se
selviäisi myös nykyisillä hinnoilla. Yhtiö pelaa aikaa. Muuten jää
tuhansista työpaikoista muistoksi pelkkä saasteinen kuoppa.
Perussuomalaisten
mielestä
valtion apu voisi avata tien valtion kaivosyhtiölle, jonka kautta kansa saisi entistä suuremman
osan kaivosalan tuotosta.
Lokakuun lopussa levisi tieto työ- ja elinkeinoministeriön
suunnittelemasta pelastuspaketista. Perussuomalaisten kansanedustaja Reijo Tossavainen ei
siltä paljoa odottanut, niin nihkeästi oli elinkeinoministeri Jan
Vapaavuori suhtautunut yhteiskunnan osallistumiseen talouselämän kriiseihin.
- En odota paljoa. Ehkä sellainen ratkaisu saadaan, että pahimmasta päästään yli. Turha
odottaa kauaskantoisia ratkaisuja. Mutta pahimmankin kriisin

keskellä pitäisi kuitenkin katsoa
kauemmas: kuinka Talvivaara ja
kaivosteollisuus voisivat nousta
Suomen kansantalouden tukijaloiksi, Tossavainen vetoaa.

Malmivarat ovat
luontainen vahvuus
Tossavaisen mielestä Suomen
pitää miettiä, mitkä ovat meidän luontaisia vahvuuksiamme.
Kuinka kauan ne kestävät? Nokian raunioilla huomaamme, että
Suomen malmivarat ovat suuret
- eikä kaivosta voi viedä Kiinaan.
- Kanadalaisen tutkimusyhtiön mukaan Suomen malmivarat
ovat Venäjän ja Kanadan jälkeen
kolmanneksi suurimmat. Paljon
on jo kaivosalalla tehty, mutta valitettavasti useimmat hankkeet
ovat ulkomaisessa omistuksessa. Kansainväliset omistajat hakevat mahdollisimman nopeita
hyötyjä Suomea huomioimatta,
Tossavainen tuumii.

Valtion osallistumisesta saatiin hyviä kokemuksia,kun Outokumpu Oy nosti Suomen kaivosteollisuuden nopeasti jaloilleen.
- Käsittämätöntä onkin, kuinka
valtio tulkitsi, ettei kaivosalalla
ole Suomessa tulevaisuutta ja ala
ajettiin alas - kun todellisuus on
päinvastainen, Tossavainen ihmettelee.

Valtio paikkaamaan
yksityistä pääomaa
Elektroniikkatehtaan voi siirtää Kiinaan, mutta kaivosta ei. Se
on hyvä voimvavara ja tukijalka,
joka tuo työtä etenkin Pohjois- ja
Itä-Suomeen.
- Kun Suomessa ei ole vahvoja
yksityisiä toimijoita, valtion pitäisi lähteä tehokkaasti liikkeelle. Yksi keino olisi siirtää Talvivaara vähintään kolmasosan
osuudella valtiolle, mieluummin
puolet. Ja loput pörssisijoittajille. Määräysvalta siirtyisi silloin

Suomen valtiolle. Ensimmäinen
tehtävä olisi nostaa Talvivaara
kuiville, Tossavainen toteaa.
- Yhtiön nimi voisi olla sen jälkeen Suomen Kaivos Oy. Yhtiö
voisi hyödyttää Suomen malmivaroja laajemminkin myös jalostuksen kautta.
Tähän rohkaisevat myös lupaavat tiedot: suljettu kierto toimii
jo Talvivaarassa. Kestämättömät
ympäristöongelmat saadaan siis
hallintaan. Vanhoja vesivarastoja puhdistetaan vielä pari vuotta.
Tossavaisen mielestä ympäristöongelmia on katsottiin kriisissä
liian lyhyellä tähtäimellä huomioimatta ongelmien ratkaisumahdollisuuksia.

Talvivaara kannattaa
keskivertohinnalla
Talvivaara kärsii hinnan heikkoudesta. Keskivertohinnoilla
Talvivaara olisi kannattava yhtiö ja malmia riittää kauan, Tossavainen toteaa.
Valtio on omistanut Talvivaaran kaivoksesta 17 prosenttia
omistusyhtiö Solidiumin kautta.
Talvivaaran rahantarpeeksi arveltiin lokakuun lopussa paria
sataa miljoonaa euroa. 51 prosentin omistus maksaisi noin

Tossavaisen mielestä
Suomen pitää miettiä,
mitkä ovat meidän
luontaisia vahvuuksiamme. Kuinka kauan
ne kestävät?

500 miljoonaa. Yhtenä keinona väläytettiin suuria velkaleikkauksia. Vaihtoehto olisi
yhtiön kaatuminen valtion syliin.
Nikkeli maksaa nyt runsaat 14
000 dollaria tonnilta. 2000-luvun alussa hinta matoi alempana, mutta nousi vuonna 2008 nykyiselle tasolle ja kysyntä kasvoi.
Talvivaaran kaivosta ryhdyttiin

Suomi nöyristelee suurvaltojen
vakoilun edessä
PERUSSUOMALAINEN kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala sanoo, että
Suomessa on oltu liian hiljaa Yhdysvaltain tiedustelupalvelun vakoilun
edessä. Suomessa reagoidaan vasta ul-
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koisten paineiden kasvaessa liian suuriksi tai silloin, kun vinkki tulee ulkoa.
– Vakoilun laajuus yllätti. Ilmeisesti
muistakin ilmansuunnista on vakoiltu
kuin pelkästään Yhdysvalloista. Tämä

kyllä muuttaa kansainvälistä politiikkaa. Se, ettei eduskunnalle kerrottu
vakoilusta, oli ilman muuta epäluottamus kansaa ja kansanedustajia kohtaan, toteaa Saarakkala.

Pron Rinne: Finnair myydään tai fuusioidaan
AMMATTILIITTO Pron puheenjohtaja Antti Rinne uskoo Demokraatille
myöntämässään haastattelussa, että
lentoyhtiö Finnair joko myydään tai
fuusioidaan jonkin toisen lentoyhtiön kanssa. Suomen valtio omistaa
Finnairista yli 55 prosenttia. Rinne pitää yhtiötä pahana riippakivenä

valtiolle ja katsoo Finnairin itse heikentäneen yhtiön myyntiarvoa karsimalla liikenteeseen kuuluvia toimintoja, kuten palveluja, konehuoltoa ja
matkustajien ruokahuoltoa.
Rinteen mielestä Finnairin valitsema Aasian-strategia on hyvin hauras.
Kilpailu Aasiaan matkustavista tulee

kovenemaan lähivuosina, ja Rinne uskoo myynnin tai fuusion tapahtuvan
sitä nopeammin, mitä enemmän kilpailijoita Aasian lentoliikenteeseen
tulee ja mitä kauemmin globaalin talouden ongelmat pitkittyvät.

Talvivaaran toimitusjohtaja
Pekka Perä johtaa tappiollista
yritystä.

Toinen vuosineljännes
syvensi kriisiä
rakentamaan kiireesti.
Outokumpu pyysi toimitusjohtaja Pekka Perältä euron hinnan Talvivaaran kaivosoikeudesta. Reiluna miehenä Perä maksoi
kaksi euroa.
Nikkelin hinta nousi pariin otteeseen lähes 40 000 dollariin
tonnilta vuosina 2009 ja 2010.
Nousua ruokkivat Kiinan ja muiden kehittyvien maiden vahva kysyntä. Maailmantalouden
taantuma on laskenut kysyntää
ja samalla hintaa puoleen huippuvuosien tasosta.

Nikkelin hinta
nousuun 2015?

nat nostivat maailmalle muitakin suuria investointeja, joiden
tuotanto viivyttää tai jopa estää
hinnan nousua. Hinta voi lähteä
nousuun vasta vuonna 2015 tai
2016, jos vielä silloinkaan.
Talvivaara ei kannata nykyisellä hinnalla tällä tuotannon tasolla. Yhtiön osakkeen arvo on seurannut nikkelin hintaa kuin hai
uimaria. Pekka Perän mukaan
nyt kamppaillaan tuotannon
nostamiseksi niin suureksi, että
nykyinenkin hinta riittäisi. Liuotusaltaissa muhivat kasat pitää
saada käyttöön.
■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Uusi ongelma on se, ettei Talvivaara ole yksin: huippuhin-

Talvivaaraa on syytetty mm. ympäristön saastuttamisesta.

TALVIVAARAN taloustilanne on pysynyt vaikeana. Yhtiön liikevaihto on laskenut viime vuoden toisen
vuosineljänneksen 33 miljoonasta eurosta tämän vuoden 13 miljoonaan euroon. Liiketappioprosentti liikevaihtoon verrattuna pahenee
vielä enemmän: vuosi sitten tappiota tuli 32 prosenttia, nyt peräti
180 prosenttia.
Omavaraisuusaste on noussut
osakeantien myötä 29 prosentista 37 prosenttiin. Velkaantumisaste on pienentynyt 126 prosentista
81 prosenttiin. Rahavarat vähenivät 129 miljoonasta 101 miljoonaan
euroon.
Henkilöstömäärä nousi 595:stä
673:een. Elokuun yt-neuvotteluissa vähennettiin sen jälkeen 68 työpaikkaa ja kymmeniä määräaikaisia.

Googlen investointi riemun asia
PERUSSUOMALAISTEN Kymenlaakson
kansanedustaja Juho Eerola tervehtii
Googlen maanantaista ilmoitusta suurinvestoinnista Haminaan suurella ilolla.
- Helvetin hyvät fiilikset on! Kymenlaakso ja eteläinen Kymenlaakso ovat
olleet karmean teollisen rakennemuu-

toksen kourissa. Tällaista päinvastaista
uutista on todella kaivattu, Kotkalainen perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja iloitsee.
Googlen palvelukeskus perustettiin
vuonna 2011. Se työllistää nyt suoraan
noin 125 työntekijää. Mutta investoin-

nin aikainen työmaa voi työllistää paljon enemmänkin: Google laajensi palvelukeskusta uudella palvelinhallilla jo
viime vuonna. 150 miljoonan euron investointi kaksinkertaisti laitoksen koon
ja antoi työtä noin 500 insinöörille ja
rakennustyöntekijälle.
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Olli Immonen:

Turvapaikkapolitiikkaan
tiukka linja
Suomessa on annettu vuodesta 2009
lähtien myönteinen turvapaikkapäätös
yli tuhannelle henkilölle vuosittain ja
määrä jatkaa edelleen kasvuaan.
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Olli Immonen on
huolissaan tästä kehityksestä,
sillä lisääntyvä turvapaikanhakijoiden maahantulo väistämättä lisää maamme julkistaloudelle koituvia kustannuksia sekä
kuormittaa maamme jo nykyisellään toimimatonta kotouttamispolitiikkaa.
Immosen mukaan turvapaikanhakijoille myönnettävistä huomattavista rahallisista etuisuuksista ja julkisesti kustannetuista
vuokra-asunnoista olisi siirryttävä ruoka- ja vaatekuponkeihin sekä pyrittävä majoittamaan
heidät ensisijaisesti kodittomille
henkilöille tarjottuja majoitusolosuhteita vastaaviin tiloihin.
- Etelä-Euroopan maiden Dublin II -järjestelmän henkeä rikkovien käytäntöjen vuoksi Suomen ei tule missään oloissa
suostua niin sanotusti turvapaikanhakijoiden taakanjakoon näiden maiden kanssa, Immonen
korostaa.
- Suomen on vaikutettava
EU:ssa niin, että kansainväliset
ihmissalakuljettajat pidätetään

ja turvapaikanhakijalaivoja estämään lähtemään Pohjois-Afrikan satamista.

Vapaaehtoinen muutto
houkuttelevammaksi
Immonen painottaa, että ulkomaalaisten uskottavan integraatioprosessin
takaamiseksi
hallituksen olisi ensi sijassa aloitettava ulkomaalaislain kokonaisuudistus eduskunnan hallintovaliokunnan vuonna 2011
julkaisemien perheenyhdistämistä tiukentavien ehdotusten
mukaisesti. Immonen ei pidä nykyistä käytäntöä järkevänä, jossa
kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäseniä
tuodaan Suomeen yhä enenevissä määrin sosiaali- ja terveyssektorimme elätettäväksi.
- Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden henkilöiden
maasta poistamisessa ei pidä
tehdä poikkeuksia, vaan karkotettavaksi määrätty henkilö on
pidettävä valvotussa tilassa siihen asti, kunnes karkotus voidaan saattaa toimitetuksi, Im-

Olli Immonen
monen vaatii.
- Niiden henkilöiden tapauksessa, jotka saavat kansainvälistä suojelua Suomessa, mutta tekevät vakavia tai toistuvia
rikoksia tai lomailevat lähtömaissaan, tulee karkottaa ja
heidän oleskelulupansa on peruutettava. Vapaaehtoisen paluun järjestelmää olisi myös
kehitettävä nykyisestä siten,
että maastamuutto olisi myönteisen turvapaikkapäätöksen
saaneille henkilöille nykyistä
houkuttelevampi vaihtoehto,
kun turvapaikanhakijan lähtömaan olot ovat rauhoittuneet.
Immonen jätti hallitukselle kirjallisen kysymyksen
koskien Suomen turvapaikkapolitiikan
hallittavuuden
parantamista.

Lindström: Työttömyysturvalaki
muuttuu - oletko valmis?
MEILLE suomalaisille on vakuuteltu moneen eri otteeseen, ettei
Euroopan unionista olla suinkaan
mitään liittovaltiota rakentamassa. Jos nyt pikkaisen yhteistyötä tiivistetään, niin tarkoitus ei
ole kuitenkaan murentaa vaikkapa suomalaista työttömyysturvaa
eikä yhdenmukaistaa sosiaalipolitiikkaa. Ei, ei, pois sellaiset ajatukset. Älkää pelotelko ihmisiä!
Integraation ilosanomaa sen sijaan voitte julistaa.
Minulla on lähtökohtaisesti jonkinlainen luottamus ihmisiin ja
heidän puheisiinsa. Kunnes toisin todistetaan. Nyt ollaan sitten
niillä rajoilla, että luottamus voi
olla menossa. Ainakin jos uhka
konkretisoituu. Mikä uhka?
Hallitus on tuonut eduskunnan
lähetekeskustelun kautta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyyn esityksen laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.
Annamme tästä lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.
Mitä siinä sitten esitetään? Esityksen tarkoituksena on toteuttaa yhdistelmälupadirektiivin
edellyttämä yhdenvertainen kohtelu työttömyysturvalainsäädännössä. Esityksessä ehdotetaan,
että kolmannen maan kansalaisella, joka on ollut työssä Suomessa yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana siten, että hän on täyttänyt
työttömyyspäivärahan saamisen edellytyksenä olevan työssäoloehdon, on oikeus työttömyyspäivärahaan Suomessa oleskelun
jatkuessa, vaikka häntä ei pidetä
Suomessa asuvana.
Direktiivi velvoittaa yhdenvertaisen kohteluun oman maan
kansalaisten kanssa muun muassa sellaisten sosiaaliturvan alojen
osalta, jotka Suomessa on järjestetty ensisijaisesti maassa asuville. Direktiivin mukaan ei ole
sallittua rajoittaa niiden kolmansista maista tulleiden työntekijöiden oikeuksia, jotka ovat olleet vähintään kuusi kuukautta
työsuhteessa ja jotka on rekisteröity työttömiksi työnhakijoiksi.
Esityksen mukaan työttömällä
työnhakijalla, joka ei ole Suomen
kansalainen, joka ei asu Suomessa, johon ei sovelleta sosiaaliturva-asetusta, perusasetusta tai
pohjoismaista sosiaaliturvasopi-

Kivelä: Rillumarei-kulttuurijuhlavuodesta
HÄVITYN sodan jälkeen tapahtunut
maamme jälleenrakentaminen ja kehittyminen korkean elintason hyvinvointivaltioksi mahdollistui lukuisien tekijöiden yhteisvaikutuksesta.
Taustalla oli niin kansan laajojen
kerrosten ahkerointi ja tulevaisuudenusko, kaukonäköiset poliittiset
linjaukset kuin yleisen osaamispääoman kasvattaminen eräinä esimerkkeinä. Merkityksellistä on ollut
myös kulttuurin erilaisten ilmenemismuotojen vaikutus. Erityisen
merkityksellistä sodanjälkeisistä
vuosisa 1950-luvulle oli ns. ”Rillumarei-kulttuuri”. Tuo alkujaan pil-
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kallinen ilmaisu symboloi kokonaista aikakautta, jonka vaikutukset
elävät voimallisesti yhä edelleen ja
jonka tuotokset ovat kansallisomaisuuttamme. Kyseisen kulttuurimuodon johtavina edustajina voidaan
mainita esimerkiksi Toivo Kärki,
Reino Helismaa, Tapio Rautavaara, Olavi Virta, Esa Pakarinen sekä
Martti Niemi. ”Rillumarei-kulttuuri”
on vaikuttanut erittäin laaja-alaisesti musiikin lisäksi myös vaikkapa elokuva- ja näyttämötaiteeseen.
Kyseisestä kulttuuri-ilmiöstä on lisäksi tehty yliopistollisia opinnäytetöitä. ”rillumarei-kauden” tuo-

www.perussuomalaiset.fi

tanto on edelleen hyvin suosittua
ja esimerkiksi lukuisat nuoremman
sukupolven musiikin ammattilaiset
pitävät ko. aikakauden edustajia
esikuvinaan. Lisäksi esimerkiksi Olavi Virran tiettyjä levytyksiä pidetään kansainvälisestikin vertailtuna
hyvin korkeatasoisina.
Vuonna 2015 tulee kuluneeksi sata
vuotta Toivo Kärjen, Tapio Rautavaaran sekä Olavi Virran syntymästä, 50 vuotta Reino Helismaan
kuolemasta sekä 25 vuotta rillumarei-kauden työnjatkajana yleisesti
pidetyn Juha Vainion kuolemasta.
Kiistatta he jokainen ovat kansalli-

sia merkkihenkilöitämme ja he ovat
jättäneet syvän ja lähtemättömän
jälkensä suomalaiseen kulttuurielämään ja kansalliseen sielunmaisemaan.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään
viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Miten hallitus valmistautuu
”Rillumarei-kulttuurijuhlavuoden”
viettoon ja onko odotettavissa siihen liittyviä tapahtumia ja hankkeita?
KIMMO KIVELÄ

musta ja joka on ollut Suomessa
yhdenjaksoisen oleskelunsa aikana työssä vähintään kuusi kuukautta, olisi oikeus työttömyyspäivärahaan, jos hän edelleen
jatkaisi oleskeluaan Suomessa.
Työttömyyspäivärahan maksaminen edellyttäisi, että henkilö täyttää kaikki työttömyyspäivärahan saamisen edellytykset.
Henkilön pitäisi siten täyttää
työssäoloehto työskentelynsä aikana ja hänen tulisi olla rekisteröity työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa.
Kun tässä on kyse ei-asumisperusteisesta sosiaaliturvasta, vaan
työperusteisesta, ja Suomessa
on käytössä asumisperusteinen
turva, niin kyllähän se pakottaa
meidät erittäin vakavaan ja perusteelliseen keskusteluun EU:n
ja erityisesti Suomen sosiaaliturvan tulevaisuudesta.
Itse olen tästä kehityksestä todella huolissani, koska en usko
suomalaisten kykyyn puolustaa
omia etujamme tässäkään asiassa. Tämä lakihan nimittäin on
yksi niistä laeista, jotka otetaan
käyttöön ilman muita mutinoita.
Vain oppositio tätä tulee vastustamaan ja sekin jää merkinnäksi
pöytäkirjoihin.
Meille on siis vakuuteltu sitä,
että integraatiokehitys ei koskisi sosiaali- tai työttömyysturvaa tai olisi uhka sille. Tällaisen
esityksen jälkeen herää kuitenkin vahva epäily siitä, että yhä
syvenevä integraatio koskee ihan
kaikkea, myös työttömyys- ja sosiaaliturvaa. Se ei voi olla mitenkään viisasta tai järkevää
Suomelle eikä varsinkaan suomalaiselle veronmaksajalle.
JARI LINDSTRÖM

Laki ei välitä
eläkkeensaajan
oikeuksista
Miksi pelastushelikopteri
Aslak ei kelpaa?
PERUSSUOMALAISTEN 2. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja
Hanna Mäntylä esitti peruspalveluministeri Susanna Huoviselle kysymyksen pelastushelikoptereista.
- Kysymykseni koski erityisesti Lapissa toimivaa pelastushelikopteri Aslakia, jonka toimintaa
ylläpitää aatteellinen ja voittoa
tavoittelemattoman tukiyhdistys. Kysymykseen johtivat paitsi aktiiviset yhteydenotot kansalaisilta, myös mediassakin olleet
huolestuttavat tiedot siitä, että
ilmeisesti Aslakin apu ei kelpaa
joillekin viranomaisille, sillä Aslakin tehokas hyödyntäminen
edellyttäisi sopimusten täyden-

tämistä ja hätäkeskuksen ohjeistamista. Nyt tilanne on se,
että äkillisesti sairastuneen avun
saantia on huomattavasti viivästytetty vaikka Aslak olisi ollut
vieressä. Aslakin tarkoitushan ei
ole korvata viranomaisten palveluja, vaan täydentää niitä, Mäntylä sanoo.
- Kysyin ministeriltä, miksi kolmannen sektorin palveluna tarjottavaa pelastushelikopteria ei
voida ottaa täydentämään sairaanhoitoa Lapissa ja miksi Aslakin koko kapasiteettia ei hyödynnetä? Pidän sitä täysin
käsittämättömänä, ja jopa ihmisten hengellä pelattavana uhkapelinä.

KANSANEDUSTAJA Ville Vähämäki
jätti kirjallisen kysymyksen koskien eläkkeenmaksua. Hän penää kysymyksessään vastuuta eläkelaitoksille eläkemaksujen aloitusten
viivästyksistä.
- Tietoon on tullut tapauksia, joissa eläkkeen maksun aloitus on viivästynyt eläkeyhtiöstä johtuvista
syistä, vaikka eläkehakemukset on
jätetty ajallaan. Esille tulleet eläkkeiden viivästymiset voivat pahimmillaan ajaa eläkeläisen velkakierteeseen, toteaa Vähämäki.
Vähämäen mukaan laki ei sanktioi
viivästynyttä eläkkeenmaksua tarpeeksi vaan se on kuin tehty eläkeyhtiöitä ajatellen.
- Laki ei juurikaan välitä eläkkeensaajan oikeuksista. Se kyllä määrää koron viivästyneelle eläkkeelle
mutta senkin vain silloin, kun kolme
kuukautta hakemuksesta on kulunut.
Oikeus on eläkelaitosten puolella, ei
eläkkeensaajan, joka on huomattavasti heikommassa asemassa eläkelaitokseen nähden.

Kansalaiset
toivovat
eläkekattoa

Saarakkala vaatii selvitystä
NSA:n verkkovakoilusta
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta pyytämään
selvitystä Yhdysvaltain suurlähetystöltä NSA:n verkkovakoilusta, jota USA:n signaalitiedusteluyksikkö on mahdollisesti tehnyt
Suomessa. Sen jälkeen hallituksen täytyy kertoa asioiden taustoista eduskunnalle ja Suomen
kansalle.
Saarakkala sanoo Perussuomalaiselle yllättyneensä siitä, ettei
hallitus ole esittänyt tällaista virallista kysymystä Yhdysvalloille.
- Olen yllättynyt. Luulisi, että
näin suuressa hallituspohjassa ai-

nakin jokin porukka kiinnostuisi
tällaisestakin asiasta. Kaikkiahan
tällainen seikka ei tietenkään
kiinnosta – mutta edes jotain tahoa. En tiedä onko tämä nöyristelyä vai jotain muuta. Haluan
kuulla ensin hallituksen vastauksen tähän kysymykseen. Sitten
voimme ottaa kantaa siihen, mistä tässä on kyse.
- Kansan pitää saada tietää,
onko asiasta meneillään joitakin
selvityksiä vai ei. Ilman selvityksiä emme voi jättää tällaista muita maita kiivaasti puhuttanutta
asiaa niin kuin olisimme jossakin
banaanitasavallassa, Saarakkala toteaa.

KANSANEDUSTAJA, itsekin jo 70
vuoden rajapyykin ohittanut Kauko
Tuupainen vaatii eläkekattoa. Tuupainen kertoo, että ajatus eläkekatosta tuli kymmenistä keskusteluista kansalaisten kanssa.
- Ajatus on syntynyt varttuneilta ihmisiltä. Heidän mielestään
myös Suomessa tarvitaan eläkekatto monien muiden maiden tapaan.
On selvää, että kukaan ei tarvitse esimerkiksi 50 000 euron eläkettä, Tuupainen huomauttaa. Ennen eduskuntaan nousuaan itsekin
eläkkeelle ehtinyt Tuupainen näkee, että yli 5 000 euroa eläkettä on liikaa.
- Haarukka voisi 4 000-5 000
euroa, silloin se myötäilisi muita
Pohjoismaita. Euroopassa on vain
kuusi maata, joissa ei ole eläkekattoa. Tuupainen ei usko, että eläkekaton rajaaminen 5 000 euroon
aiheuttaisi sen että hyvätuloinen
kansalainen joutuisi eläkkeelle jäätyään esimerkiksi luopumaan isosta
asunnostaan.
- Uskon, että usein tällainen
asunto on jo saatu maksettua. Ja
ihmiset ovat kuitenkin tietoisia
etukäteen eläkkeensä suuruudesta
eli velanottokin on sen mukaista,
Tuupainen lohduttaa nuorempiaan.

Niinistö tuomitsee puolustusvoimien
kidutusharjoituksen
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN puheenjohtaja Jussi Niinistö tuomitsee Suomenlahden meripuolustusharjoituksessa esiintyneen
kidutuksen kaltaisten kuulustusmenetelmien käytön. Ilta-Sanomat paljasti, että kahdeksan
miestä on saanut syytteen terrorismin vastaisessa harjoituksessa, kun he olivat kohdelleet kahta
vankia kidutuksen kaltaisilla me-

netelmillä, joita on käytetty mm.
Yhdysvaltain ylläpitämällä Abu
Ghraibin vankileirillä Guantanamossa.
- Totta kai tällaista käytöstä pitää paheksua. Kuulostaa huolestuttavalta, jos Suomenkin armeijaan pääsee pesiytymään tällaista
käytöstä. Tietenkin tällainen pitää kitkeä pois Suomen armeijasta, Niinistö toteaa.

Kolme epäiltyä ja kaksi pahoinpideltyä vankia kuuluvat Utin jääkärirykmenttiin, joka kouluttaa
erikoisjoukkojen sotilaita. Syytetyistä osa on upseereita, osa
värvättyjä sotilaita. Tapaus tuli
Raaseporin käräjäoikeuden käsiteltäväksi pääesikunnan ja syyttäjän kautta.

JUSSI NIINISTÖ
KIRJOITTAJA ON KANSANEDUSTAJA
JA PERUSSUOMALAISTEN
1. VARAPUHEENJOHTAJA

■

KO LUMN I

Kohtuullinen
kompromissi veteraanikuntoutuksesta
VIIME vuoden itsenäisyyspäivän aattona eduskunta piti
juhlaistunnon, jolla se halusi kunnioittaa Suomen itsenäisyyden 95-vuotista taivalta ja sotiemme 1939–1945 veteraanien työtä. Tuolloin puhuttiin kaunein sanakääntein
siitä, kuinka veteraanien kuntoutusmäärärahoja tulee lisätä.
SOTAVETERAANIT kokivat syystäkin tulleensa petetyiksi, kun hallituksen talousarvioesitys ensi vuodelle lisäämisen sijaan vähentää kuntoutusmäärärahoista neljä miljoonaa euroa. Luonnollinen poistuma ei kata niin
suurta vähennystä. Kuluvanakin vuonna monessa kunnassa ovat määrärahat jo loppuneet. Viime vuonna lähes
puolet kuntoutusta tarvitsevista veteraaneista jäi ilman
minkäänlaista kuntoutusjaksoa.
VETERAANIJÄRJESTÖJEN mukaan rahaa kuntoutukseen on budjetoitu liian vähän pitkälti siitä syystä, että
laskelmat on tehty hyväkuntoisen veteraanin mukaan.
Kuitenkin yli puolet veteraaneista on huonokuntoisia, joten he tarvitsevat vaativampaa kuntoutusta. Veteraanien
keski-ikä on jo 90 vuotta.
LISÄKSI kuntoutuksen piiriin tulee edelleen uusia veteraaneja, sillä veteraanijärjestöt ovat yhdessä kuntien
kanssa etsineet kuntoutuksen ulkopuolella olevia. Ja koska kaikki veteraanit eivät enää vointinsa puolesta pääse
matkustamaan kuntoutuslaitoksiin, tarvitaan määrärahoja yhä enemmän kotiin vietävien palveluiden kustantamiseen.
SILLOIN tällöin julkisuudessa nousee esiin vaatimus,
että kuntoutukseen ei enää pitäisi budjetoida yhtään valtion rahaa, vaan tarkoitukseen on käytettävä veteraanijärjestöjen ja -säätiöiden varallisuus. Perussuomalaisten
ei pidä langeta tällaiseen pölhöpopulismiin.
VETERAANEJA on sotainvalidit mukaan lukien edelleen elossa noin 34 000. Veteraanien kuntouttamiseen
kuluu vuodessa noin 30 miljoonaa euroa ja sotainvalidien
kuntouttamiseen arviolta noin 15 miljoonaa. Budjettirahoituksen katketessa ei veteraanijärjestöjen varoilla kauaa kuntoutusta saati muuta avustustoimintaa pyöritettäisi. Esimerkiksi Suomen Sotaveteraaniliitto on arvioinut,
että sen varat riittäisivät puolen vuoden toimintaan, mikäli tulovirta katkeaisi.
VALTION tukea siis tarvitaan, ja on hienoa, että kuntoutusmäärärahojen taso on korjaantumassa hallituksen esityksestä oikeaan suuntaan. Kaikkien eduskuntaryhmien puheenjohtajat nimittäin allekirjoittivat 27. syyskuuta
yhteisen talousarvioaloitteen, jossa esitetään veteraanikuntoutusrahoihin kahden miljoonan euron lisäystä.
Aloite mennee läpi, kun kerran kaikki ryhmät seisovat
sen takana.
KOMPROMISSI on kohtuullinen, ja perussuomalaiset tukivat sen syntyä. On hyvä, että eduskunta saa korjattua budjettiesityksen suuntaa kuntoutusmäärärahojen
osalta kunniakansalaistemme parhaaksi. Veteraaneille on
turvattava mahdollisimman hyvät vanhuusvuodet – se on
kunniavelkamme isänmaamme vapauden pelastaneille.

OIKAISU
PERUSSUOMALAISEN (13/13) RKP ahkeroi poliittisissa virkanimityksissä -jutussa kerrottiin ministeri Anna-Maja Henrikssonin nimittäneen saamelaisasioista vastaavaan virkaan elokuussa RKP:n Camilla Busck-Nielsenin. Kyseinen henkilö ei
kuitenkaan ole oman ilmoituksensa mukaan ”koskaan ollut
poliittisesti sitoutunut tai kuulunut mihinkään puolueeseen”.
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EU haluaa kieltää ohuet muovikassit
EU pelkää että ohuet, alle 0,05
millimetrin paksuiset muovikassit pilaavat Nizzan rannat ja Pohjanmeren ekosysteemin. EU-komissio teki maanantaina aloitteen
ohuiden muovikassien käytön rajoittamiseksi, kertoo Kauppalehti.
Komissio antaa jäsenmaille luvan

itse valita keinot, joilla muovikassien käyttö vähenee. Erilaisia keinoja voivat olla verot, määrälliset
tavoitteet tai markkinointirajoitukset.
EU-komission mukaan jokainen
EU-kansalainen käyttää vuosittain keskimäärin 198 muovikassia,

joista valtaosa ohuita kertakäyttökasseja. Suomi ja Tanska ovat
EU:n silmissä muovikassien käytön mallimaita, sillä suomalaiset
käyttävät yleensä paksuja muovikassejaan useampaan kertaan ja
ohuita muovikasseja keskimäärin
vain neljä vuodessa.

POLITIIKKA

PS
Kunnissa
alkoivat rajut
leikkaukset

Jyväskylässä ja
kymmenissä muissa
kunnissa joudutaan tekemään rajuja säästöpäätöksiä henkilöstön
ja palveluiden osalta.

Ennennäkemättömän monessa kunnassa käydään yt-neuvotteluja tällä hetkellä. Yli 40 kunnalla on edessä rankkoja päätöksiä
henkilöstön vähentämiseksi ja palveluiden supistamiseksi.
TALOUSAHDINGOSSA painivien kuntien on etsittävä säästöjä ankarin ottein mikäli meinaavat selvitä velvoitteistaan.
Hyiset alkutalven tuulet puhaltavat esimerkiksi Kouvolassa,
jossa kaupunki aikoo vähentää
noin 600 työntekijää ensi vuoden loppuun mennessä. Perussuomalaisten kouvolalaiskansanedustaja Jari Lindström
pelkää, että yli puolet vähennyksestä joudutaan toteuttamaan irtisanomisilla.
- Se on erittäin inhottavaa, mikäli joudutaan irtisanomaan
työntekijöitä, mutta kaupungin
talouden kuntoon saattamiseksi joudutaan käyttämään kaikkia
keinoja, Lindström kertoo.
Kouvolassa on 87 000 asukasta ja kaupungin palveluksessa työskentelee yli 6 500 ihmistä. Kaupungin menot ovat noin
600 miljoonaa euroa vuodessa ja
suurin osa niistä on henkilöstömenoja. Ei siis ihme, että henkilöstöön kohdistuu 20 miljoonan
euron säästöt.

Sairaanhoitaja Mirva Pohjalainen toivoo, etteivät kuntien
säästöt heikennä potilasturvallisuutta mikäli hoitajien määrää
joudutaan vähentämään.

Ahdingon taustalla
kuntaliitos
Lindströmin mielestä Kouvolan ahdingon taustalla on useita syitä, mutta listan kärkeen

nousee kuntaliitos. Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kuusankoski
ja Valkeala liittyivät Kouvolaan
vuonna 2009.
- Jokaisella kunnalla oli erilainen päätöksentekokulttuuri ja

tietotekniikkajärjestelmä, mikä
erityisesti aiheutti ongelmia talouden seuraamisessa. Myös
kuntaliitoksen jälkeinen viiden
vuoden suoja-aika on paisuttanut henkilöstömenoja, Lindström toteaa.
Lain määräämä kuntaliitoksen
jälkeinen viiden vuoden suoja-aika päättyy vuoden lopussa 27 kunnassa, niin myös Kouvolassa.
- Irtisanomissuojaa maksetaan
nyt työntekijöiden selkänahasta, kun väkeä ei voinut vähentää
aiemmin järjettömän suoja-ajan
takia. Sen vuoksi olisi pitänyt
käyttää enemmän eläköitymistä
hyväksi menojen hillitsemiseksi, Lindström pohtii.

Mitä tekee
hallitus?
Kuntaliitoksen suoja-ajan lisäksi Kouvolan ahdinkoa ovat
lisänneet tehtaiden sulkeminen
ja verotulojen vähentyminen
sekä valtionosuuksien leikkaa-

minen. Lindström katsoo valtion suuntaan.
- Valtiovallan rooli on suuri. Kuntien tehtäviä on lisätty,
mutta valtionosuuksia on leikattu ja vähennetään edelleen,
Lindström sanoo.
Kunnilla on hoidettavanaan
yli 500 lakisääteistä velvoitetta. Pääministeri Jyrki Kataisen
hallitus on luvannut vähentää
kuntien velvoitteita miljardilla
eurolla lähivuosina. Lindström
ei kaipaa sanahelinää vaan oikeita tekoja.
– Kuntien yt-neuvotteluja helpottaisi se, että valtiovalta päättäisi pikaisesti mitkä tehtävät
kuuluvat kuntien ja mitkä valtion hoidettavaksi. Hallitus pallottelee tässä asiassa eli nyt jonkun pitäisi näyttää todellista
johtajuutta, Lindström vaatii.
Vaikka Kataisen hallitus on lupaillut karsia kuntien tehtäviä,
niin samalla se vaatii kunnilta miljardisäästöjä vuoteen 2017
mennessä. Tämä merkitsee tuntuvia leikkauksia esimerkiksi yli

Työmarkkinajohtaja ihmettelee laittomia lakkoja
ELINKEINOELÄMÄN Keskusliiton työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen pitää SAK:n
kentässä järjestettyjä laittomia lakkoja
”outona kiitoksena” kaikkien hyväksi toteamalle työllisyys- ja kasvusopimukselle, kerrotaan kokoomuksen Verkkouutisis-
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sa. Laatusen mielestä sopimuksen keskeisiä
tavoitteita oli kilpailukyvyn kohentamisen
ohella työmarkkinoiden toimivuuden ja
työrauhan pitkäaikainen turvaaminen.
- SAK:n jäsenliittojen ja ammattiosastojen toimet osoittavat konkreettisesti, että

työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovitulla
neuvottelu- ja työrauhajärjestelmän uusimisella on kiire, Laatunen sanoo kannanotossaan. Laatusen mielestä työrauhajärjestelmä nykyisellään ei toimi.

Turkisteollisuus ohitti tietoliikenteen
Suomen viennissä
SUOMEN talous palaa vahvasti juurilleen. Tullin tilastot
paljastavat, että ketunnahat
ovat nousseet jo tietoliikennelaitteiden ohi Suomen viennin
tärkeyslistalla. Tammi-elokuussa tietoliikennevientiä kertyi 419 miljoonaa euroa, mikä

200 000 asukkaan Jyväskylän
kaupungissa.
Jyväskylä joutuu etsimään 50
miljoonan euron säästöt seuraavan kolmen vuoden aikana.
Kaupungin taloudellinen tilanne on surkea, joten säästöt on
suunnattu henkilöstöön ja palveluihin. Talousahdingon syyt
ovat samankaltaiset kuin Kouvolassa.
Jyväskylän maalaiskunnan ja
Korpilahden kanssa kuntaliitoksen tehneen Jyväskylän palkkalistoilla on noin 7 000 työntekijää. Kymmenien miljoonien
säästöt merkitsevät enintään
900 henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2016 mennessä.

Jyväskylässä rajuja
menoleikkauksia
Koko henkilöstöä koskevat ytneuvottelut ovat meneillään Jyväskylässä ja ne päättyvät 12.
marraskuuta. Kuntien teknisten neuvottelujärjestön KTN:n
pääluottamusmies Pekka Ku-

on prosentti Suomen viennistä. Valmistamattomia ketunja minkinnahkoja vietiin samana aikana 700 miljoonan euron
arvosta. Elokuussa tietoliikennelaitteita vietiin 48 miljoonalla, mikä on 70 prosenttia
vähemmän kuin vuosi sitten.

MARJA-LEENA
LEPPÄNEN

Romahdusta selittää Salon
kännykkätehtaan lopettaminen. Paperi- ja pahvituotteita vietiin samana aikana 628
miljoonalla. Tammi-elokuussa niitä vietiin 4,88 miljardin
euron edestä. Asiasta kertoi
Tekniikka&Talous.

pari pitää yt-neuvotteluja harvinaisena.
– Tilanne on siitä harvinainen,
että meillä ei ole aiemmin puhuttu irtisanomisista tai lomautuksista. Koko henkilöstö on
lähtökohtaisesti tasa-arvoisesti samassa asemassa, mutta aika
näyttää miten käy. On helpompi
vähentää väkeä tekniseltä puolelta kuin terveydenhuollosta,
Kupari toteaa.
Kupari ei näe irtisanomisille
pakkorakoa, sillä kaupungin talousarvio ei ole hänen mielestään huonompi kuin edellisvuosina. Kuparin mukaan taustalla
on valtion suunnitelmat, jotka
aiheuttivat Jyväskylälle ja muille kunnille säästöpaineet.
– Kuntien pitäisi säästää miljardi euroa. Jos valtio sälyttää
kunnille lisää tehtäviä, niin pitäisi välillä myös karsia jotain
pois. Esimerkiksi sairaanhoito,
pelastustoimi ja ympäristöterveydenhuolto voisivat olla valtion hoidettavana, Kupari sanoo.
Henkilöstömenojen lisäksi Jyväskylä aikoo karsia palvelujaan
rajulla kädellä. Lakkautuslistalla on kouluja, terveysasema ja
kirjastoja. Säästöt tuntuvat veronmaksajien arjessa ja lompakossa.
- Esimerkiksi teknisellä sektorilla katujen talvikunnossapidossa vastuu siirretään kaupungilta kiinteistöille, kuten lain
mukaan on mahdollista. Tämä
lisää kiinteistöjen vastuuta ja
kustannuksia, Kupari kertoo.

Työntekijät ovat
ahtaalla
Suomen kunnissa työskentelee
nyt noin 432 000 työntekijää.
Valtaosa henkilöstöstä työskentelee sosiaali- ja terveystehtävissä sekä opetuspuolella. Yt-aallon
seurauksena vähennyksiä on luvassa joka sektorille.
Vaikka kuntien pitää hoitaa lakisääteiset peruspalvelut, niin
yt-neuvottelut huolestuttavat
raskasta työtä tekeviä terveydenhoidon ammattilaisia. Yksi
heistä on Jyväskylässä, Palokan
terveyskeskuksessa, työskentelevä sairaanhoitaja Mirva Pohjalainen.

PUHEENJOHTAJA
PERUSSUOMALAISET
NAISET RY

■

KO LUMN I

Puolustetaan pieniä
koululaisia
KAUPUNKIEN ja kuntien päättäjät, valtuutetut ja muut luottamushenkilöt ovat kovan paikan edessä tämän ajan säästöjen
kanssa. Mitä pitää tehdä ja mikä on oikeudenmukaista?
Alakouluja lopetetaan; pieniä kouluja sivukyliltä, pieniä kouluja kaupunkien lähiöistä. Ihmiset ovat huolissaan lähipalvelujen katoamisesta omilta asuinalueiltaan. Lähikoulut ovat oleellisen tärkeitä kohtaamispaikkoja sivukylillä. Erilaista toimintaa,
kuten iltapäiväkerhoja, liikuntaa, kutomista, käsitöitä ja yhteisöjen tapaamisia on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, järjestää ilman niitä.
KOULUT ovat meidän talojamme; urheilukilpailuja, hiihtokilpailuja, markkinatapahtumia, kylätapahtumia, messuja ym. varten. Niiden lopettaminen säästösyistä on näköalatonta politiikkaa. Koulut palvelevat niin monenlaista toimintaa kylillä.
Eniten kärsivät kuitenkin pienet kuntalaisemme, pienet koululaiset. Lapsen oikeuksien toteuttamisesta säädetään perustuslaissa ja lapsen oikeuksien sopimuksessa, jotka sitovat kuntien
virkamiehiä ja kuntapäättäjiä kaikessa kunnan toiminnassa, kaikilla päätöksentekoasteilla ja toimialueilla. On otettava huomioon lapsen etu ensisijaisena päätöksentekoon vaikuttavana tekijänä.

KTN:n pääluottamusmies
Pekka Kuparin mielestä
kuntien yt-aalto on pitkälti
valtiovallan säästöjen aiheuttama.
– Yt-neuvottelut mietityttää, että mitä tapahtuu. Minulla on perhe ja meillä on
asuntolainaa. Mielestäni on
väärin, jos hoitopuolelta vähennetään henkilöstöä. Potilaiden hoidon turvallisuus
kärsii, jos hoitohenkilöstön
määrä vähenee, Pohjalainen
toteaa.
Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Lindström on
samoilla linjoilla Pohjalaisen
kanssa.
– Mahdollisia säästöjä täytyy tietenkin etsiä kuntasektorin joka osa-alueelta. Terveydenhuollon ongelmana
on, että se sitoo eniten rahaa
kunnissa. Mielestäni terveydenhuoltoon ja hoivapuolelle tarvitaan tulevaisuudessa
lisää käsiä väestön ikääntymisenkin johdosta, Lindström sanoo.
■ TEKSTI MIKA RINNE
KUVAT MIKA RINNE
JA LEHTIKUVA

ME valtuutetut olemme kunnan korkeimmat päättäjät kunnissa
ja kaupungeissa. Meidän pitää voida vaikuttaa siihen, että lapset ja nuoret ovat kunnallisessa päätöksenteossa keskiössä, eivätkä sivuosassa.
KOULUJEN lakkauttamiset säästösyistä aiheuttavat enemmän
pahaa kuin hyvää kuntien ja kaupunkien toimintaan. Hyvä kyläkoulu on vetovoima uusille lapsiperheille, jotka etsivät perheelleen uutta asuinpaikkaa. Koulujen lakkautus on useasti kuolinisku kylälle. Kylän sydän ei syki enää, jokin puuttuu. Monet
muuttavat pois tällaiselta seudulta ja hakeutuvat kuntien keskustoihin, tämäkö onkin säästöjen tarkoitus?
LAPSEN turvallinen, tuttu kouluympäristö on perusta lapsen
tulevalle kehitykselle ja kantaa kauas tulevaisuuteen. Lapsen
siirtäminen suureen ja levottomaan kouluun ei välttämättä ole
etu lapsen kehitykselle. Opettajat ja koulukaverit ovat tuntemattomia, uudet asiat pelottavia. Lapsi voi helposti syrjäytyä ison
koulun ympyröissä. Hän jää helposti yksin pelkojensa kanssa.
Turvallisuuden tunteen puuttuminen on pienelle kauhea taakka.
PAHA kierre alkaa helposti. Tulee luvattomia poissa oloja, pinnaamista ja henkistä pahoinvointia. Koulukuraattorin apu ei
riitä, tarvitaan järeämpää ammattiapua. Ja se maksaa. Lasten
pahoinvointi on vuosi vuodelta lisääntynyt ja näillä koulujen
alasajoilla se tulee vain pahenemaan. Näennäiset säästöt pahentavat lasten asemaa ja se tulee näkymään tulevaisuudessa. Maksamme laskua lisääntyvinä perusturvan kustannuksina.
MEIDÄN päättäjien vastuulla ovat nyt säästöt kunnissa. Pidetään huoli siitä, että emme ole lakkauttamassa hyvin toimivia
pieniä kyläkouluja. Etsitään säästöt hallinnosta ja vaikka lomautetaan henkilöstöä muutamiksi kuukausiksi. Suurimmat menot
ovat kuitenkin palkkamenot kunnissa. Pienten lasten kustannuksella tehtävä politiikka ei ole meidän politiikkaa.

Mielenterveysongelmien riski kasvaa vankien lapsilla
EUROOPPALAISTUTKIMUKSEN mukaan
vanhemman joutuminen vankilaan lisää lasten riskiä mielenterveysongelmiin ja epäsosiaaliseen käytökseen. Kyselyyn haastateltiin 130 perhettä, 737
lasta ja heidän vanhempiaan muun muassa Ruotsissa ja Saksassa. Yli viidenneksel-

lä vankien lapsista oli vaikeuksia keskittymiskyvyssä ja suhteissa muihin lapsiin.
Vankien lapset häpesivät, joutuivat syrjityiksi ja näkivät painajaisia.
Lapsia auttaa, jos he saavat tavata vanhempansa pian pidätyksen jälkeen ja
runsaasti tietoa siitä, mitä tapahtuu.

Lapsen täytyy saada nähdä omin silmin,
että isä tai äiti on kunnossa. Kriminaalihuollon tukisäätiöstä kerrotaan, että
Suomessa mahdollisuudet tavata tutkintavankeudessa olevaa vanhempaa ovat
huonot.
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POLITIIKKA

PS
Unohtiko
työministeriö
työttömät?

Työ & Toiminta ry
työllistää pitkäaikaistyöttömiä,
vajaakuntoisia ja
maahanmuuttajia.
Työn touhussa
Jukka Koski.

Pitkäaikaistyöttömille työtä järjestävää Työ & Toiminta ry:tä
uhkaa lakkauttaminen. - Tuntuu ristiriitaiselta, että työttömät
ja maahanmuuttajat halutaan töihin, mutta tällaiselle kotouttavaa ja kuntouttavaa toimintaa tarjoavalle yhdistykselle ei riitä
tukea, yhdistyksen puuhamiehet ihmettelevät.
HELSINGISSÄ, Espoossa, Vantaalla ja Hyvinkäällä toimii sosiaaliseen työllistämiseen ja kierrätykseen erikoistunut Työ &
Toiminta –niminen yhdistys.
Vuodesta 1999 saakka toiminut
yhdistys on olemassaolonsa aikana antanut avun ja tuonut helpotusta tuhansien vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien
tilanteeseen antamalla työtä pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille ja maahanmuuttajille.
Tällä hetkellä yhdistyksen kuudessa toimipisteessä työskentelee noin 250 työntekijää erilaisissa työllisyyttä edistävissä
toimenpiteissä.
Nyt yhdistys on kuitenkin vaikean tilanteen edessä. Vaikka Työ & Toiminta –yhdistyksen omarahoitusosuus, jonka se
hankkii kierrättämällä pääasiassa sähkö- ja elektroniikkaromua,
on palkkatuet mukaan lukien
noin 55 prosenttia, on ELY-keskuksen myöntämän työllisyyspoliittisen korvauksen merkitys ollut yhdistyksen toiminnan
jatkumisen kannalta korvaamatonta.
- Aloitimme uuden hankkeen
vuodenvaihteessa, johon haimme tukea ELY-keskukselta kuten aiempinakin vuosina. Hakemuksen tekeminen viivästyi,
koska odottelimme uutta ohjeistusta jossa kerrottaisiin, minkälaisiin kuluihin avustusta voi
hakea. On tietysti riski sijoittaa
rahaa hankkeisiin ennen kuin
tukipäätöstä on tehty, mutta
koska aiempinakin vuosina tukea on voinut saada takautuvasti, luotimme siihen että se olisi

mahdollista nytkin, kertoo Työ
& Toiminta ry:n hallintojohtaja
Janne Asukas.

250 työpaikkaa
vaarassa
Vaan toisin kävi. Työ- ja elinkeinoministeriön antaman uuden ohjeistuksen mukaan takautuvasti maksettava tuki ei
yllättäen ollutkaan enää mahdollista, joka yhdistykselle ilmeni sen jälkeen kun päätös astui
voimaan kesäkuun alusta alkaen. Työ & Toiminta ry:lle syntynyt viiden kuukauden aukko
merkitsee yli 100 000 euron vajausta aiemmin budjetoituun. Se
on paljon rahaa.
Tällä hetkellä yhdistys on pahasti velkaantunut vuokranantajilleen, ja Helsingin toimipisteestä on jo tullut häätöuhkaus.
Neuvotteluja on käyty viranomais- ja velkojatahojen kanssa maksusuunnitelmasta, mutta
lyhyellä aikavälillä näin suuren
summan umpeen kurominen on
hyvin hankalaa eivätkä velkojat tietenkään halua loputtomiin
saataviaan odotella.
- Ensimmäisessä vaiheessa
meitä uhkaa jostain toimipisteestä luopuminen, pahimmillaan jopa koko toiminnan lakkauttaminen, jos asioita ei saada
järjestymään. Takautuvan summan saamisen mahdollisuutta on selvitelty ELY-keskuksen
kanssa, mutta mitään varmuutta
sen saamisesta ei ole ja joka tapauksessa päätöksen saaminen
venyy ensi vuoteen, mikä toden-

Hallintojohtaja Janne Asukas ja työsuojelupäällikkö Heikki Karhu pelkäävät syrjäytyneiden
määrän kasvavan tulevaisuudessa.
näköisesti tarkoittaa, että joudumme sopeuttamaan toimintaamme, Asukas sanoo.
Jonkin toimipisteen lakkauttaminen merkitsisi käytännössä sen alueen palvelutarjonnan
päättymistä ja kyseiselle kunnalle suuria ongelmia lukuisten
työhaluisten, mutta ilman omaa
syytään vaikeasti työllistyvien
ihmisten uudelleensijoittamiseksi. Koko toiminnan lakkaaminen merkitsisi 250 työtöntä,
joista suurimmalle osalle työpaikan löytäminen saattaisi olla

haasteellista.

Köyhäkin
ansaitsee ihmisarvon
Työ & Toiminta ry:n työsuojelupäällikkö Heikki Karhu kertoo itse sosialidemokraattina
olevansa pettynyt puoluetoverin ja ammattiyhdistysmiehen,
työ- ja elinkeinoministeri Lauri Ihalaisen ja hänen esikuntansa toimintaan asiassa. Kun työttömien asia ainakin puheissa on
hallitukselle tärkeä, ei sadantu-

hannen euron suuruisen tuen
järjestämisen pitäisi olla työministerille vaikea asia.
- Tuntuu ristiriitaiselta, että
työttömät ja maahanmuuttajat
halutaan töihin, mutta tällaiselle
kotouttavaa ja kuntouttavaa toimintaa tarjoavalle yhdistykselle
ei tukea riitä. Me sentään työllistämme tällä hetkellä noin 250,
vuositasolla 500-600 ihmistä.
Tulee sellainen tunne, että meidät on kokonaan unohdettu, sanoo Karhu.
Karhu pohtii myös, vastaako

Kuntaliitokset ovat turhia
KUNTATALOUDEN asiantuntija, dosentti
Heikki Helinin mukaan kuntaliitoksista
ei synny säästöjä, mutta ne heikentävät
demokratiaa. Nelisenkymmentä vuotta
kuntataloutta sekä virkamiehenä että
tutkijana seuranneen Helinin mukaan
valtio on itse ajanut kunnat tiukkaan
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taloustilanteeseen, jota kuntaliitokset
eivät helpota, kertoo Yle Uutiset.
Hallitus on koko ajan lisännyt kuntien tehtäviä ja menot ovat kasvaneet.
Hallituksen isäntäkuntamalli tekee pienistä kunnista laskunmaksajia vailla
päätäntävaltaa. Helin näkee paljon hy-

vää Ruotsin maakuntahallinnossa, jossa maakunta vastaa kalliista sosiaali- ja
terveyspalveluista ja kunnat saavat järjestää muita palveluja. Ruotsin maakuntahallinnon edustajat valitaan vaaleilla ja maakunnan palveluihin kerätään
veroja.

PIRKKO
RUOHONEN-LERNER
KANSANEDUSTAJA,
PERUSSUOMALAISTEN
EDUSKUNTARYHMÄN PJ.
TARKASTUSVALIOKUNNAN JÄSEN

■

KO LUM N I

Hallitus
moninkertaistamassa
asumisen verotusta!
LOKAKUUN viimeisessä täysistunnossa verojaoston puheenjohtaja Sampsa Kataja paljasti kokoomuksen ja samalla koko
hallituksen suunnitelmat: Hallitus on moninkertaistamassa kiinteistöveroja. Tämä tarkoittaa sitä, että asumisen kustannuksiin
on tulossa merkittävä kiristys, joka heijastuu suoraan kaikkien
omistus- ja vuokra-asujien talouteen. Olen sitä mieltä, että verot pitää määrätä kansalaisen maksukyvyn mukaan, joten en ole
valmis nielemään kokoomuksen, demareiden ja muiden hallituspuolueiden suunnittelemaa verolinjausta.

hänen puolueensa nykypäättäjien toiminta sitä ideologiaa,
jonka pohjalle sosialidemokratia on luotu, eli köyhän asian
edistämiseen.
- Kokoomuslaisen kylmän
markkinatalousideologian vallitessa toivoisin niiden tahojen
löytävän toisensa, joille köyhien, syrjäytyneiden ja heikommassa asemassa olevien puolustaminen on tärkeää. Näiden
tahojen joukkoon myös perussuomalaiset luen. Suomessa on paljon köyhiä työttömiä,
syrjäytyneitä, pienyrittäjiä,
eläkeläisiä, veteraaneja, vajaakuntoisia, vanhuksia ja maahanmuuttajia, jotka tarvitsevat
ihmisarvon.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

- Jos toimintamme lakkautetaan, jää työttömäksi ainakin
250 henkeä, Työ & Toiminta
ry:n hallintojohtaja Janne
Asukas pelkää.

Työ & Toiminta
TYÖ & Toiminta ry on yhdistys, jonka pääasiallinen toimiala on sähkö- ja elektroniikkaromun keräys ja
jatkokäsittely. Tällä hetkellä
romua tulee käsittelyyn kuukausittain noin 100 tonnia.
Yhdistys on perustettu
vuonna 1999 ja sen tarkoituksena on työllistää mahdol-

lisimman monia pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia ja
maahanmuuttajia, joille sijoittuminen avoimille työmarkkinoille voi olla vaikeaa. Vuonna
2010 eri työllistämistoimenpiteissä oli noin 200 henkilöä
ja kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olleita oli 206
henkilöä.

Työttömiä kohta 300 000
TYÖTTÖMYYS kasvoi syyskuussa viime vuoden syyskuusta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa
yhteensä 284 900 työtöntä työnhakijaa. Se on 43 600
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.
Nuoria alle 25-vuotiaita
työttömiä työnhakijoita oli
6 800 enemmän kuin edellisen
vuoden syyskuussa eli yhteensä 36
500. Nuorten työttömyyksistä päättyi
ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-syyskuussa
keskimäärin 74 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 76 700, mikä on
16 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita
oli 107 700 eli 12 900 enemmän kuin edellisenä vuonna
samaan aikaan.
Koko maassa oli lomautettuna syyskuun lopussa arviolta 26 000 henkilöä, mikä on
6 000 enemmän kuin
edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 17 500
henkilöä, joka on 6 800
enemmän kuin viime
vuoden syyskuussa.

KATAJA kertoi täysistunnossa, kuinka kiinteistövero koetaan
harmittavaksi veroksi, mutta suuri osa tästä harmituksesta johtuisi siitä, että vero maksetaan erillisellä laskulla. Ilmeisesti Kataja ajattelee, että suurin osa veronmaksajista ei kiinnittäisi tuleviin kiinteistöveron korotuksiin huomiota, jos ne olisi listattu
kunkin vuoden verotuspäätöksessä ansio- ja pääomatulojen tuloveron, kunnallisveron, kirkollisveron, Yle-veron ja muiden vastaavien maksujen joukkoon. ”Ja kun trendi todella on tämä, että
vero tulee jatkossa entisestään nousemaan - uskallan sanoa, että
lähivuosina varmasti jopa moninkertaistumaan - niin toivon, että
tällainen muutos saataisiin aikaan ehkä jopa jo ensi vuoden veronperintään”, kiiruhti Kataja kiinteistöverojen maksutavan
muutosta.
KIINTEISTÖVEROSTA on tulossa Suomen kunnille merkittävä tulolähde. Hallituksen tuoreessa esityksessä korotetaan kiinteistöjen verotusarvojen laskentaperusteita kohti kiinteistöjen
käypää arvoa. Jos samanaikaisesti kunnanvaltuustot päättävät
korottaa kuntakohtaisia kiinteistöveroprosentteja, merkitsee
tämä suurta korotusta asumisen kustannuksiin. Suomen Omakotiliitto on laskenut, että pienituloisten omakotitaloissa asuvien
eläkeläisten asumismenot ovat nousseet vuosina 2009-2013 jopa
8,2 prosenttia vuosittain. Omakotitaloissa asumisen kustannuksista 39 prosenttia muodostuu erilaisista veroista, joita ovat kiinteistöverot, sähköverot ja arvonlisäverot. Viime aikoina julkisuudessa on puhuttu energiaköyhyydestä, joka koskettaa juuri tätä
ryhmää. Myös pienituloiselle kiinteistönomistajalle on suotava
mahdollisuus asua omassa kodissa loppuun saakka!
KUNNAT käyvät kovaa kilpailua nuorista, koulutetuista ja hyvistä veronmaksajista. Lapsiperheitä houkutellaan kuntiin jopa
mainostoimistojen suunnittelemilla kampanjoilla. Uutta kotikuntaa etsivät hyvätuloiset osaavat helposti vertailla eri kuntien kunnallisveroprosentteja keskenään. Useilla kuntakohtaiset
kiinteistöveroprosentit saattavat jäädä vähemmälle huomiolle.
Näin tuskin on tulevaisuudessa, jos keskikokoisesta perheasunnosta joudutaan maksamaan 500 euron sijaan useita tuhansia
euroja kiinteistöveroja kunnan kassaan. Kiinteistöverot ovat tyypillisiä tasaveroja kuten arvonlisävero ja pääosin myös kunnallisvero. Tasaveroissa verovelvollisen korkeakaan tulotaso ei vaikuta
veron määrään vaan kaikki maksavat saman prosentin mukaan.
Mielestäni ei ole oikein ja kohtuullista, jos rintamamiestalon pienituloinen leskirouva maksaa kiinteistöveroja saman verran kuin
naapuritalossa asustava kovapalkkainen kunnanjohtaja.

Osinkoverouudistus menossa eduskuntaan
HALLITUKSEN moneen kertaan muuttama
osinkoverouudistus on menossa eduskunnan käsittelyyn lähiviikkoina. Muutoksella pyritään muun muassa suitsimaan palkkatulojen muuttamista pääomatuloiksi.
Nykyään listaamattomista yrityksistä saa
nostaa osinkoja verottomasti 60 000 eu-

roon tai yhdeksän prosenttia yrityksen
nettovarallisuudesta, jonka ylittävistä
osingoista 70 prosenttia verotetaan ansiotuloina. Uudistuksen jälkeen 25 prosenttia osingoista olisi verotettavaa pääomatuloa, loput verovapaata.
Hallitus puuttuu myös yrittäjyyden

yleistymiseen sellaisillakin aloilla, joilla se ei ole perusteltua. Jos esimerkiksi kuljetusalan työntekijä jatkaa työn
tekemistä yrittäjänä entiselle työnantajalleen, puuttuu verottaja asiaan ja verottaa näitä tuloja ansiotuloina.
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Jussi Halla-aho:

EU on jo
liittovaltio
Hallitsematon elintasosiirtolaisuus Välimeren eteläpuolelta uhkaa kaikkien Länsi-Euroopan yhteiskuntien
taloudellista kestokykyä ja sosiaalisia rakenteita, muistuttaa
kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Jussi Halla-aho.
MONET kokevat, ettei se, mitä
EU:ssa tapahtuu, kosketa heitä
tai heidän elämäänsä. Kuitenkin
suurin osa Suomen kansallisesta lainsäädännöstä tulee suoraan
unionista asetusten ja direktiivien muodossa. EU vaikuttaa jokaisen suomalaisen elämiseen ja
olemiseen 24 tuntia vuorokaudessa viikon jokaisena päivänä.
- Eurovaaleissa äänestävät lähinnä ne, jotka suhtautuvat intohimoisen myönteisesti liittovaltiokehitykseen ja päätösvallan
keskittämiseen. Tuloksena on
se, että federalisteilla on huikea
enemmistö Euroopan parlamentissa. Äänestämättä jättäminen
ei siis toimi protestina, kertoo
kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Jussi Halla-aho Helsingistä.
Perussuomalaisten suurin
haaste on saada euroskeptiset kansalaiset liikkeelle. Tarvitaan ehdokkaita, jotka tunnetaan maanlaajuisesti, joilla
on selkeä profiili ja jotka herättävät tunteita ja keskustelua. Jotta ihmiset saataisiin kiinnostumaan vaaleista, tarvitaan
vastakkainasettelua eikä konsensushyminää, tietysti myös
asiantuntemusta ja pätevyyttä.
Muun muassa näistä syistä kaksi ja puoli vuotta EU-asioita käsittelevässä suuressa valiokunnassa toiminut Halla-aho kokee
olevansa sopiva ehdokas eurovaaleihin.

Eurooppa on
tienhaarassa
Yksi syy äänestäjien passiivisuuteen on epäily siitä, miten
kolmetoista suomalaista voi vai-

kuttaa 750 europarlamentaarikon joukossa. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan ole yksin,
sillä muuallakin Euroopassa on
havahduttu huomaamaan, että
unionista on tulossa velka- ja tulonsiirtounioni, jossa syyttömät
maksavat toisten virheistä ja
vastuuttomuudesta.
- Euroopan parlamentissa haluan ensinnäkin puolustaa kansallisvaltioiden itsenäistä lainsäädäntövaltaa ja vastustaa sen
keskittämistä ylikansallisille elimille. Toiseksi aion pitää esillä
niitä asioita, joilla olen profiloitunut kotimaan politiikassakin.
Hallitsematon elintasosiirtolaisuus Välimeren eteläpuolelta
uhkaa kaikkien Länsi-Euroopan
yhteiskuntien taloudellista kestokykyä ja sosiaalisia rakenteita,
Halla-aho painottaa.
Eurooppa on tienhaarassa, ja
vuoden 2014 vaalit ovat kenties
tärkeimmät koko yhteisön historiassa. Euroalueen kriisi on sikäli itse aiheutettu, ettei yhteisvaluuttaa ole rakennettu kestävälle
pohjalle, jollaisen olisi muodostanut jäsenmaiden yhteneväinen elintaso, hallintokulttuuri,
kilpailukyky ja talouskuri. Valitettavasti euroon ja unioniin
hyväksyttiin poliittisista syistä maita, jotka eivät olleet siihen
valmiita. Nyt taloudellisen integraation synnyttämää kriisiä
käytetään hyväksi poliittisen integraation syventämisessä.
- Kysymys, onko EU menossa
kohti liittovaltiota, on osin virheellinen, koska se on jo liittovaltio. Kyse on vain siitä, miten
pitkälle vallan keskittäminen
päästetään. Jos unionin suunta
halutaan kääntää, sen on tapah-

Jussi Halla-aho
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duttava näissä vaaleissa. Vuonna
2019 se on todennäköisesti mahdotonta, Halla-aho muistuttaa.

Sukujuuret
Etelä-Pohjanmaalla
Jussi Halla-aho on syntynyt
Tampereella, mutta hänen sukujuurensa ovat Etelä-Pohjanmaalla, Alajärvellä, missä hän
viettää edelleen lomiaan. Helsinkiin hän muutti opiskelemaan vuonna 1995, valmistui
Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi vuonna 2000 ja
väitteli tohtoriksi vuonna 2006.
Koulutukseltaan hän on kielitieteilijä, ja ennen politiikkaan ryhtymistään hän on toiminut tutkijana, tuntiopettajana, tarjoilija
ja varastomiehenä sekä virkailijana ulkoasiainhallinnossa.
Milloin aikaa jää, hän harrastaa monipuolisesti ampumaurheilua ja matkustelee myös mielellään kotimaassa ja ulkomailla.
Hänen perheeseensä kuuluvat
vaimo, 10- ja 9-vuotiaat tyttäret
sekä 5- ja 0-vuotiaat pojat.
- Osallistun perussuomalaisten
yleisötapahtumiin eri puolilla
Suomea aina, kun aikataulu sen
sallii. Tärkeintä on kuitenkin se,
mitä ehdokas tekee vaalien välillä, toisin sanoen jatkuva työ
politiikassa. Äänestäjän tulee
suhtautua epäillen sellaisiin poliitikkoihin, jotka heräävät henkiin vasta puoli vuotta ennen
vaaleja, mutta joista ei muulloin
kuulu pihaustakaan.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

Erkki Havansi

Laura Huhtasaari

- Osallistun perussuomalaisten yleisötapahtumiin eri puolilla Suomea aina, kun aikataulu
sen sallii. Tärkeintä
on kuitenkin se, mitä
ehdokas tekee vaalien
välillä, Jussi Halla-aho
painottaa.

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

KUKA?

Anne Louhelainen

Ilkka Matinpalo

Pirkko Mattila

Laura Huhtasaari:

Perussuomi
on paras
Suomi myös
EU:ssa
Porilainen erityisopettaja Laura
Huhtasaari on tottunut ottamaan
ohjat käsiinsä ja viemään asioita
eteenpäin. Hän seuraa huolestuneena
Euroopan unionin nykyistä kehitystä.
EUROOPAN unionissa eletään
kriittisiä aikoja ja Laura Huhtasaari on huolestuneena seurannut tilanteen kehittymistä. Nyt
hän haluaa lähteä mukaan päättämään, vaikuttamaan ja rakentamaan yhteistä tulevaisuuttamme.
- Olemme menossa kohti alati yhdentyvää Eurooppaa, jossa valtaa keskitetään EU:n virkamiehille. Vallan keskittäminen
ajaa vääjäämättä pienten valtioiden ja niiden kansalaisten sivuuttamiseen. Kansanvaltaa
ei ole ilman pienehköjä kansallisvaltioita. Suomen hyvinvointivaltio uhkaa jäädä noin
viidenkymmenen vuoden poikkeusilmiöksi, Huhtasaari toteaa.
Pirkanmaalla syntyneen ja
varttuneen Huhtasaaren juuret
ovat syvällä Satakunnassa. Opettajan tyttärenä hän halusi itsekin opettajaksi ja kirjoitti ylioppilaaksi sekä Suomessa että
Yhdysvalloissa. Opettajan työtä hän on tehnyt jo kahdeksan
vuotta, joista yhden vapaaehtoistyössä Mikronesiassa amerikkalaisessa koulussa. Huhtasaari pitää myös kirjoittamisesta
ja on toiminut Satakunnan Kansan kolumnistina. Perussuomalaisiin hän liittyi, koska puolue
jakaa hänen käsityksensä oikeudenmukaisuudesta, arvoista ja
terveestä tavasta pitää Suomen
puolta.
- Voisi sanoa, että puolue antoi vahvistusta omille vahvoille mielipiteilleni. Politiikassa samanmieliset löytävät toisensa.

Piritta Poikonen

Euron ”menestystarina”
perustui velanottoon
Europarlamentissa Laura
Huhtasaari haluaisi toimia
Suomen edunvalvojana. Jäsenmaiden päätäntävaltaa on lisättävä, Suomen
kilpailukyvylle epäedulliset
direktiivit torpattava ja yhteisvastuiden
ja tulonsiirtojen
tieltä irtauduttava. On tärkeää, että
perussuomalainen
vaihtoehto, jossa päätöksentekoa halutaan palauttaa
takaisin kansallisvaltioille, pääsee voimistumaan europarlamentissa yhteistyössä muiden
eurokriittisten voimien kanssa.
Huhtasaari haluaa olla mukana
tekemässä tätä muutosta.
- Liittovaltiokehitystä ajetaan
määrätietoisesti. Euroa elvytetään epätoivoisesti tukipaketeilla kansan tahtoa vastaan ja
aiheutetaan samalla vahinkoa
Suomen kaltaisten maiden talouksille. Euron niin sanottu menestystarina perustui velanottoon ja nyt tätä kriisiä hoidetaan
lisävelalla. Lopputuloksena on,
että kriisimaiden sekä kriisitoimia kustantavien maiden velat vain kasvavat, sanoo Huhtasaari.
Huhtasaari on ahkera, sinnikäs
ja päämäärätietoinen nainen,
joka tietää mihin suuntaan halu-

Pirkko RuohonenLerner

Sampo Terho

- Paikkakunnilla
jaan vaalimateriaalia sekä
ennen kaikkea
hyvää sanomaa.
Pidän vaalityöstä,
Laura Huhtasaari
myöntää.

aa Euroopan unionia viedä.
- Politiikka on kykyä ja taitoa tehdä kansalaisten kannalta
hyviä päätöksiä. Suomi tarvitsee europarlamenttiin edustajia, jotka ovat aidosti suomalaisten asialla ja osaavat puolustaa
Suomen etua. Olen taitava luomaan verkostoja, jotka ovat vaikuttamistyössä hyvin tärkeitä. Euroopan unionin kehitys on
vielä mahdollista muuttaa parempaan suuntaan yhteistyössä
muiden eurokriittisten puolueiden kanssa.

Vaalikampanja
on jo startannut
Tällä hetkellä politiikka vie
Laura Huhtasaaren kaiken va-

Mauno Vanhala

paa-ajan, eikä aikaa muille harrastuksille jää, koska hän haluaa viettää aikaa myös perheensä
kanssa.
- Perheeseeni kuuluu kaksi prinsessaa, ihana aviomies ja
pari koiraa. Yritän kyllä liikkua
mahdollisimman paljon. Usein
käymme koko perhe koirat mukaan lukien metsälenkeillä.
Huhtasaari on jo startannut
vaalikampanjansa. Hän pyrkii jalkautumaan lähelle ihmisiä, kohdata heidät ja kuunnella heidän mielipiteitään EU:sta,
kampanjoida runsaasti ja kiertää
maakuntia.

- Lisäksi pyrin vaikuttamaan
lehtikirjoituksilla, vaalimainonnalla ja sähköisissä medioissa
sosiaalista mediaa unohtamatta. Paikkakunnilla jaan vaalimateriaalia sekä ennen kaikkea
hyvää sanomaa. Pidän vaalityöstä. Ihmisiä on mukava lähestyä,
kuunnella ja kunnioittaa. Myös
yhdessä muiden ehdokkaiden
kanssa tulen kiertämään Suomea
ja olemaan mukana erinäisissä
tapahtumissa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

KUKA?

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

Juha Väätäinen
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Muutto kannattaa suunnitella hyvin
SYKSY on muuttamisen sesonkiaikaa. Moni asunnonvaihtaja on niin
keskittynyt itse muuttamiseen,
että vähemmän konkreettiset asiat helposti unohtuvat. Yleisimmät unohdukset liittyvät erilaisiin ilmoituksiin ja sopimuksiin.
Yleisimmin muuttajat unohtavat

PS

tehdä muuttoilmoituksen isännöitsijälle, ja myös postin osoitteenmuutoksen tekemisen unohtaminen on yleistä.
Etäluettavien mittarien yleistyttyä sähköjä ei enää ole, jos
sopimusta ei ole muistanut hoitaa. Omakotitaloasujien pitää

muistaa myös vesisopimuksen
teko. Ikävien yllätysten välttämiseksi muutto kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Kauppalehdessä
julkaistiin Fortumin ja kiinteistötoimisto Takion laatima muuttajan muistilista, jolla muuttostressiä voi vähentää.
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Erkki Havansi:

Suomella vähemmän
itsenäisyyttä kuin USA:n
osavaltioilla
Keravalainen oikeustieteen professori
Erkki Havansi on perussuomalaisten
eurovaaliehdokkaana jo toista kertaa.
Havansin vahvuuksia ovat kiinnostus
eduskuntapolitiikkaan ja kansainvälisiin asioihin, lainopillinen koulutus
ja vahva kielitaito.
KYMMENIÄ kieliä opiskelleella Erkki Havansilla on kykyä
ymmärtää EU-lainsäädännön vinoutumia ja korjausmahdollisuuksia. EU tuottaa jo nyt noin
75 prosenttia Suomen lainsäädännöstä joko suoraan tai direktiivien kautta. Lakitulvan myötä
Suomen itsemääräämisoikeutta on koko ajan luovutettu EUbyrokraattien käsiin. Havansi
vastustaa voimakkaasti unionin liittovaltiokehitystä ja haluaisi saada perattua lakiviidakkoa
pienemmäksi.
- Suomen itsenäisyydestä on
annettu pois jo niin paljon, että
joissain suhteissa Suomella on
vähemmän sanavaltaa omiin asioihinsa kuin Yhdysvaltain osavaltioilla. Yksi naula lisää Suomen itsemääräämisoikeuden
arkkuun on pankkiunionihanke,

jos se toteutuu koko laajuudessaan, Havansi painottaa.
- Haluaisin vaikuttaa siihen,
että EU:n lakitulva ja kalakukkojen kylmäsäilytysdirektiivit
loppuisivat. EU rikkoo omaa läheisyysperiaatesääntöään puuttumalla yksityiskohtiin, jotka
suomalaiset osaisivat itse hoitaa
parhaiten. Toinen sääntö, josta
EU on alkanut lipsua, on se, että
EU-maat eivät vastaa toistensa
veloista. Suomi on taipunut tähän myöntämällä Kreikalle lainoja, jotka pian täytyy antaa anteeksi.

EU tarvitsee
tuottavuusohjelman
EU:hun tarvitaan myös samanlainen tuottavuusohjelma, joka

Suomessa ajettiin vuosina 200711 hallintobyrokratian karsimiseksi. Brysselissä on pöhöttynyt
byrokraattikunta, jossa pikkuvirkamiehet tehtailevat hyvillä
palkoilla kurkunkäyrädirektiivejä. Byrokratia ruokkii itseään
ja koneiston kustannukset kasvavat koko ajan, jos asialle ei mitään tehdä.
- Vuonna 1995 Suomi liittyi aivan toisenlaiseen unioniin. Sen
jälkeen EU on kehittynyt koko
ajan enemmän liittovaltion
suuntaan, jossa Saksa, komissio
ja jossain määrin myös Ranska
sanelevat, mitä mallioppilasmaa
Suomen pitää tehdä. EU:ta pitää
pystyä korjaamaan lähemmäksi
sen alkuperäisiä, hyväksyttäviä
lähtökohtia.
Euron valuviat ovat olleet selvillä jo kauan. Ruotsi ja Tanska ovat välttyneet eurokriisiltä
ja niiden taloudet terveitä, koska
ne aikoinaan jättäytyivät euron
ulkopuolelle. Myös Suomella tulisi olla valmius harkita eurosta
lähtemistä, erityisesti jos pankkiunioni ja tulonsiirrot alkavat
yhä enemmän kasvattaa Suomen yhteisvastuita.
- Myös EU:n perustajamaa Luxemburg on otettava tulilinjalle. Miksi EU sallii valtion toimia
veronkierron tukipisteenä, josta

Luxemburg on maailmankuulu?
Havansi kysyy.

Professorit
kiertueella
Liperissä syntyneen Erkki Havansin juuret ovat isän puolelta Etelä-Hämeessä ja Viipurissa,
äidin puolelta Laatokan Karjalassa. Hän on ehtinyt asua Joensuussa, Kuopiossa, Haminassa,
Helsingissä ja Espoossa. Ensimmäisestä avioliitostaan hän jäi
leskeksi vuonna 1996, vuodesta 1999 hän on ollut naimisissa

”Haluaisin vaikuttaa
siihen, että EU:n lakitulva ja kalakukkojen
kylmäsäilytysdirektiivit
loppuisivat.”

sarjakuvia. Hän puhuu sujuvasti
ruotsia, saksaa ja englantia, kohtalaisesti ranskaa, espanjaa ja viroa, joten kuten venäjää, italiaa,
tanskaa ja norjaa ja on opetellut alkeet myös karjalan kielestä,
hollannista ja puolasta.
- Olen jo ollut hyvin aktiivinen vaaliteltoilla. Tammikuusta
alkaen minä ja toinen eurovaaliehdokas Mauno Vanhala aiomme aloittaa perussuomalaisen professorikiertueen, jossa
Vanhalan teemat ovat terveysja sosiaalihuollon asiat, minulla laki ja oikeus. Vaalilehti tulee
ohjelmistoon, paneelikeskustelut, blogit, facebook-päivitykset
ja niin edelleen. Toivon saavani
sen verran tukea, että vaalikassaan kertyisi noin 40 000 euroa,
joista reilut puolet tulee omasta pussista.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

keravalaisen kaupunginvaltuutettu Lahja Havansin
kanssa. Hänellä on kolme aikuista lasta, neljä omaa ja seitsemän vaimon lastenlasta.
Lastenlasten paapomisen lisäksi Havansi harrastaa shakkia,
kieltenopiskelua, Karjala-seuratoimintaa, tennistä, sudokua ja

Haluatko eurovaaliehdokkaaksi?
MUUT puolueet nimeävät nyt
kilvan omia ehdokkaitaan. Perussuomalaisilla on paikkoja vielä auki. Hakemus lähetetään vaalipäällikkö Pekka M. Sinisalolle.
- Ehdokkaaksi voi vielä ilmoittautua. Viimeinen takaraja ehdokkaaksi haluaville on vuodenvaihteeseen mennessä, koska EU-vaalit
käydään 25. toukokuuta, Sinisalo opastaa.
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Lopullisen päätöksen ehdokkaaksi asettamisesta tekee puoluehallitus.
- Tärkeää ehdokkaalle on muun
muassa tunnettavuus ja nuhteettomuus. Taustojen tulee olla kunnossa. Ehdokkuus edellyttää myös
hyvää kielitaitoa, valmiutta tehdä vaalityötä sekä riittävää rahoitusta. Tukiryhmä on hyvä olla
kunnossa sekä puolueen vaalioh-

jelman omaksumisen ohella lisäksi omia ideoita, joita haluaa ajaa
europarlamentissa, Sinisalo painottaa.
- Tulevissa vaaleissa äänestäjillämme on oltava oikeasti mahdollisuus tavata ehdokkaitamme
kasvotusten. Me olemme Suomen
paras toripuolue ja sellaisena aiomme pysyä, vaalipäällikkö vakuuttaa.

Tiedustelut ja
hakemukset:
pekka.sinisalo@
perussuomalaiset.fi,
p. 040 648 2110
tai 040 567 3945.

Perussuomalaiset miesten suosikkipuolue
YLE Uutisten Taloustutkimuksella teettämästä kannatuskyselystä selviää, että
perussuomalaisista edelleen noin kolme neljäsosaa
on miehiä. Tilanne on käänteinen vihreissä ja kristillisdemokraateissa, joiden
kannattajista kolme neljäs-

osaa on naisia. Verrattaessa muihin suuriin puolueisiin
ja koko väestöön perussuomalaisten kannattajissa on
vähemmän iäkkäitä, mutta enemmän duunareita ja
työttömiä. Perussuomalaisten kannatus on suhteellisesti vahvempaa Länsi- kuin

Etelä-Suomessa.
- Se kertoo lähinnä siitä,
että kun me olemme panostaneet suomalaiseen työhön
ja teollisuuteen, niin näiden
teollisuusalojen ihmisistä
suurin osa on miehiä, sanoo
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

- Olen jo
ollut hyvin
aktiivinen
vaaliteltoilla,
vaaliehdokas
Mauno Vanhalan kanssa
kiertueelle
lähtevä Erkki
Havansi kertoo.

Onko EU ulottanut
säätelynsä Suomen
sosiaaliturvaan?
EU-LAINSÄÄDÄNTÖ
edellyttää, että
jäsenmaat kohtelevat sosiaaliturvan osalta tasa-arvoisesti
myös kolmansien maiden kansalaisia. Tämä on erityinen
ongelma Suomelle, jossa useimmista muista EU-maista
poiketen on kattava, asumisperusteinen
sosiaaliturva. Oikeus sosiaaliturvaan ei
siis synny työ- tai veronmaksuhistorialla
vaan pelkällä vakituisella oleskelulla.

Jussi Halla-aho
IKÄVÄ kyllä: kyllä. Ensilonkerot hamuavat jo sosiaaliturvaamme savuverhonaan
”koordinoitu köyhyyden vähentäminen
EU-alueella”. Mm. työeläkejärjestelmämme on Brysselin mielenkiinnon kohteena
ja lisää sekaantumista on odotettavissa.

Erkki Havansi
EU:SSA on sovellettu sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamissäännöksiä
jo vuosikymmenien ajan. EU-lainsäädäntö koordinoi kansallisia sosiaaliturvajärjestelmiä mm. niiltä osin kun ne on
sovellettavissa vapaan liikkuvuuden viiteryhmässä. EU pyrkii turvaamaan välttämättömien sosiaali- ja terveyspalvelujen
saannin myös maassa tilapäisesti oleskeleville, jolloin käytetään termiä sosiaalinen suojelu.

Laura Huhtasaari

Nimi: Erkki Havansi
Syntymäaika: 11.7.1941
Kotipaikka: Kerava
Ammatti: Eläkkeellä professorin virasta;
perussuomalaisten eduskuntaryhmän
oikeudellinen asiantuntija o.t.o.
Koulutus: Oikeustieteen professori,
varatuomari
Luottamustehtävät: Varakansanedustaja
Uudenmaan vaalipiirissä 2011-, Keravan
kaupunginvaltuutettu, PS-valtuustoryhmän puheenjohtaja, konsernijaoksen
jäsen, Suomen Perusta -säätiön hallituksen jäsen
Julkaisuja: 14 oikeustieteellistä kirjaa,
yksi shakkikirja, lukuisia artikkeleita
oikeuden ja oikeuspolitiikan alalta,
lukuisia PS-henkisiä lehtikirjoituksia
2005Huomionarvoista: Shakkikilpailuissa
mestaritasolla jo yli 40 vuotta
Blogi: http://erkkihavansi.blogit.
uusisuomi.fi

KUKA?

ON! Tästä todisteena mm. tuleva yhdistelmädirektiivi, joka vaatii, että EU-jäsenvaltioiden sosiaalietuudet voi saada
jatkossa myös työperusteisesti, kun Suomen sosiaalietuudet ovat tällä hetkellä
asumisperusteisia. EU kun haluaa jatkossa turvata myös kolmansista maista tuleville työntekijöille EU:n jäsenvaltioiden
kansalaisten kanssa yhdenvertaisen kohtelun työelämän, koulutuksen ja sosiaaliturvan alueilla.Jotta yhdistelmädirektiivi
voidaan sisäänkirjata suomalaiseen lainsäädäntöön, tulee muutoksia tehdä kymmeneen voimassaolevaan Suomen lakiin.

Anne Louhelainen
EU:n lainsäädäntövalta ei ulotu suoraan
Suomen sosiaaliturvan sisältöön, mutta työntekijöiden vapaan liikkuvuuden ja
talouspolitiikan yhtenäistämisen varjolla
EU pääsee vaikuttamaan sosiaaliturvaamme. Lisäksi näyttää siltä, että sosiaaliturvasta tehdään tämänkin talouskriisin maksaja.

Piritta Poikonen
EU vaikuttaa jo tänä päivänä Suomen sosiaaliturvaan tulonsiirtojen, tukipakettien yms. kautta: Mitä enemmän olemme eri muodoissa maksajan roolissa
EU:ssa, sitä vähemmän meille jää mahdollisuuksia jo muutenkin haastavassa talous- ja ikärakennetilanteessa kehittää
tai edes säilyttää nykyistä sosiaaliturvaamme. Tämän lisäksi EU:ssa käydään
osana liittovaltiosuuntautunutta politiikkaa keskustelua ns. sosiaaliunionis-

ta, joka epäilemättä lisäisi yhteisvastuuta ja
säätelyä myös sosiaaliturvan alueelle. Näen
meidän Perussuomalaisten tehtävänä edellä mainitun kehityksen
muuttaminen ja sosiaaliturvan säilyttämisen kansallisen itsemääräämisoikeuden piirissä.

Ilkka Matinpalo
SOSIAALITURVAN alalla unionilla ei ole
lainsäädännöllistä toimivaltaa muuta
kuin unionin alueella liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvan koordinoinnin osalta. Tämäkään toimivalta ei ulotu millään
tavoin eri jäsenmaiden sosiaaliturvan sisältöön, vaan ainoastaan eri jäsenmaissa
työskentelevän sosiaaliturvaoikeuksien
varmistamiseen. Kuitenkin unionin ydintehtävään eli sisämarkkinoiden toimivuuden turvaamiseen liittyy paljon lainsäädäntöä, joka tosiasiallisesti koskee myös
sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmäämme.

Pirkko Ruohonen-Lerner
SUHTEELLISESTI vähemmän kuin monelle muulle politiikan alalle. Asiasta on
kyllä puhuttu vuosikymmeniäja esimerkiksi europarlamentissa monet korostavat kuinka tärkeää olisi vahvistaa unionin ”sosiaalista ulottuvuutta”. Tämä on
osa federalistien ajamaa liittovaltiokehitystä. Perussuomalaiset eivät tietenkään tätä kannata, Suomen osalta meillä
ei olisi yhteisen sosiaaliturvamallin käyttöön ottamisessa mitään voitettavaa.

Sampo Terho
ON. Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan
EU-kansalaisilla ja nyt myös EU:n ulkopuolisilla Suomessa asuvilla on yhtäläiset
oikeudet ja velvollisuudet tavallisimpiin
sosiaaliturvamme kohteisiin, kuten sairaus, äitiys, työtapaturma, ammattitauti, työkyvyttömyysetuus, perhe-etuudet,
eläke-etuudet ja kuolemantapauksessa
myönnettävä avustus (ainakin). Sisämarkkinasäädökset ja vapaa kilpailutus määrittelevät myös sosiaalipalveluissa (esim.
vanhusten palveluasuminen) sen, että ostettaessa palveluita ulkopuolisilta niitä
ei voi hankkia suorahankintana vaan ne
on kilpailutettava (ja kansainvälinen firma syö paikallisen yrittäjän).

Mauno Vanhala
SUOMALAINEN sosiaaliturva on tunnetusti EU:n anteliain maahanmuuttajien
osalta ja siinä suhteessa houkuttava peruste pyrkiä Suomeen. Asiaa on markkinoitu eri organisaatioiden, myös EU-elinten kautta yli Euroopan rajojen. Ennen
muuta komissio on kilpailukyky-perustein murentamassa Suomen omien kansalaisten sosiaalista ja taloudellista asemaa ehdottamalla heikentäviä muutoksia
eläke- ja työttömyysturvaan. Suomalaisten sosiaaliturvaa pyrkii pahiten murentamaan talouskomisaari Olli Rehn siinä vielä onnistumatta suuremmin, mutta
vaara on ilmeinen myös kepun kautta!

Juha Väätäinen

19

PS

JÄRJESTÖ

Valtiolta
ei heru
riittävästi
tukea
Lastensairaalalle
Sipoon Perussuomalaisten puheenjohtaja Antti-Matti Laitala haastaa kaikki Suomen kunnanvaltuutetut osallistumaan kymmenellä eurolla
uuden Lastensairaalan rahoittamiseen.
JOS kaikki valtuutetut osallistuisivat hankkeeseen, saataisiin
kokoon noin 96 000 euroa, joka
ei ole vielä paljon, mutta Antti-Matti Laitala kokee tärkeäksi näyttää esimerkkiä ja herättää
aiheesta keskustelua. Koska Laitala ei ole valtuutettu, hän aikoo
itse osallistua kahdellakymmenellä eurolla.
- Uutisissa kuulin Uuden Lastensairaalan Tuki -säätiön puheenjohtajalta Anne Berneriltä, miten hanke edistyy hitaasti
eikä valtiolta tule tukea kuin 40
miljoonaa euroa. Illalla saunassa
mietin, mitä minä yksityishenkilönä voisin tehdä, koska julkisuudessa ei ole ministeri- eikä

kansanedustajatasolla asiaan
otettu kantaa. Ajattelin lähestyä asiaa ruohonjuuritasolla ja
haastoin kuntapäättäjät mukaan
Facebookissa ensimmäisen kerran jo 4.10.

Lisää vettä
myllyyn
45 minuuttia -ohjelmassa käsiteltiin Lastensairaala-hanketta,
mutta siinäkään ei kansanedustajatason päättäjiltä saati ministereiltä kuultu kannanottoja, joten Laitala päätti laittaa lisää
vettä myllyyn ja laatia virallisen
lehdistötiedotteen.

Aihe on Laitalalle itselleen erityisen läheinen, sillä hän on syntymästään saakka sairastanut
harvinaista kystistä fibroosia ja
oli Lastenklinikan hoidettavana peräti 21-vuotiaaksi saakka.
Aikuisena hän myös työskenteli viitisen vuotta Lastenklinikan
postikonsulttina.
- Siellä näki miten huonosti henkilökunta ja potilaat voivat, kun tilat olivat huonokuntoiset ja täysin riittämättömät.
On täysin käsittämätöntä, mihin
kaikkeen yhteiskunnassa syydetään rahaa, mutta tällaiseen ei
riitä. Käsittääkseni asia on ollut
Helsingin kaupunginhallituksen
asialistalla kymmenen vuotta, ja
sinä aikana on jo ehtinyt valmistua Musiikkitaloa ja muuta mukavaa. Yksistään Musiikkitaloon

valtio osallistui 70 miljoonalla,
Laitala ihmettelee.

Eduskunta
vaikenee
Laitala ei käsitä, miksi asiasta
vaietaan eikä kukaan perussuomalaisia lukuun ottamatta halua
ottaa siihen kantaa.
- Ehkä asia on niin, että kaikkien laitosten pitäisi tuottaa jotain. Bisneksenähän sairaala ei
kovin kannattava ole. Mutta jos
pääministerin oma lapsi sairastuisi ja joutuisi sinne hoidettavaksi, niin varmaan tulisi asioihin kummasti vauhtia.
Antti-Matti Laitala on Sipoon
Perussuomalaisten puheenjohtaja ja työskentelee eduskun-

nan turvallisuusyksikössä virkamiehenä. Hän on avoliitossa
ja hänellä on alle vuoden ikäinen tyttövauva. Perussuomalaisiin hän liittyi vuoden 2012 tammikuussa.
- Olen pettynyt nykydemokratiaan ja koen perussuomalaisen
linjan sellaiseksi, jonka pohjalle voi tulevaisuudessa rakentaa
oikeaa, aitoa demokratiaa. On
hyvä jos edes kymmenen prosenttia valtuutetuista tarttuu
haasteeseen. Toivottavasti se antaa myös ministeritason päättäjille ajattelemisen aihetta.
Keräykseen voi antaa lahjoituksen osoitteessa:
uusilastensairaala2017.fi
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisuus
kiinnostaa Mikkelissä
EI ole ollut sellaista tori- tai muuta tapahtumaa, etteikö joku olisi
tullut teltalle kertomaan, että jättää entisen puolueensa ja äänestää
jatkossa perussuomalaisia. Lähes
päivittäin samanlaisia kommentteja
kuulee kauppojen jonoissa, toreilla, kahviloissa ja monissa erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Kansalaiset
ovat saaneet tarpeekseen hallitusten suurituloisia suosivista päätöksistä. Nykyisen hallituksen lisäksi myös aiemmat hallitukset ovat
tehneet päätöksiä, joiden seurauksena tavallisten ihmisten arki on
heikentynyt ja suurituloisten vastaavasti parantunut.
Mikkelissä valtaa ovat pitäneet
demarit, keskusta ja kokoomus.
Edellisissä kuntavaaleissa perus-
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suomalaiset yli kaksinkertaistivat paikkalukunsa huolimatta vastapuolen yrityksistä mustamaalata
puoluetta jopa kyseenalaisin keinoin. Lyhyen toimikautensa aikana
paikalliset perussuomalaiset ovat
jo ratkaisevasti vaikuttaneet erinäisiin päätöksiin ja heidän läsnäolonsa päättävissä elimissä pakottaa entiset valtapuolueet nyt
perustelemaan tarkasti mihin yhteisiä varoja käytetään. Suunta
on samankaltainen kaikkialla Suomessa.
Perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti puolustaneet pienyrittäjiä
ja rehellisiä suomalaisia työmiehiä
ja naisia aina, kun siihen on ollut
mahdollisuus. Tavalliset kansalaiset
ovat sen huomanneet ja puolueel-

www.perussuomalaiset.fi

la on nyt nostetta jopa maan suurimmaksi. Keskusta on galluppien
mukaan tällä hetkellä vielä maan
suurin puolue, mutta ilmassa on jo
merkkejä muutoksesta.
Muutos oli havaittavissa myös
Mikko-markkinoilla Mikkelin torin kupeella. Ensimmäisenä päivänä
teltalla kävi yli 1 000 kävijää, huolimatta teltan syrjäisestä paikasta. Mikkelin kokoisessa kaupungissa
se on suuri määrä. Toisena päivänä
ilma oli kolea ja jäätävä tuuli vielä
pahensi tilannetta. Se pudotti kävijämäärää hieman.
Kuluneen vuoden aikana perussuomalaisten teltalla on käynyt
reilusti enemmän porukkaa kuin
minkään muun puolueen teltoilla.
Viestit ympäri Suomea kertovat il-

Tauno Lehtonen ja Markku Siitari (edessä) jututtamassa
mikkeliläisiä. Taustalla paikallisjaoston puheenjohtaja
Raimo Heinänen.
miön olevan maan laajuinen. Ihmisiä on tullut teltalle jopa kysymään miten puolueeseen voi
liittyä. Mikkelin lisäksi myös monella muullakin paikkakunnalla. Tämä vahvistaa uskoa siihen,

että seuraavissa vaaleissa perussuomalaiset ovat maan suurin
puolue. Myös Mikkelissä.
Tauno Lehtonen
Mikkelin perussuomalaiset

Perussuomalaiset suosiossa
Alavuden Rysköillä

Kuva: Pentti Hautala

Pohjois-Savon piirissä toimii 16 paikallisyhdistystä.

Pohjois-Savo siirtyy
”vaaliasentoon”
PERUSSUOMALAISTEN PohjoisSavon piirin syyskokous pidettiin Kuopion virastotalolla. Väkeä oli saapunut mukavasti eri
puolilta maakuntaa ja virallisia syyskokousedustajia oli paikalla 27. Piirissä toimii tällä hetkellä 16 paikallisyhdistystä, joista
4 on niin hiljattain perustettuja,
etteivät ne voineet vielä lähettää
ääni- ja puheoikeutettuja edustajiaan päättämään syykokouksen
asioista.
Piirihallituksen jäsenmäärä säilyi
entisellään 20 jäsenessä. Valituista noin kolmasosa on uusia, joten
hallitus uusiutui mukavasti. Naisia
joukkoon olisi toki voinut mahtua
enemmänkin.
Piirin puheenjohtajan paikasta käytiin rehti vaali, jonka voitti Pauli Ruotsalainen 21 äänellä
Ari Kaunisahon 6 ääntä vastaan.
Uusi piirihallitus jatkaa henkilövalintoja sitten järjestäytymiskokouksessaan.
Piiri siirtyy ensi vuoden toiminnassa ns. ”vaaliasentoon”, jossa oleellista on niin piirin kuin sen
yhdistystenkin mahdollisimman
hyvä suorituskyky viedä läpi ensin

eurovaalit ja samalla valmistautua
eduskuntavaaleihin. Tätä silmällä
pitäen on yhdistysten tukipolitiikkaa uudistettu ja piirin budjetista
suunnataan kolmannes paikallisyhdistyksille. Kuluvan vuoden aikana käynnistetty kokonaisvaltainen
kehittämistyö piirin ja yhdistysten
toimintatavoissa jatkuu vielä jonkin aikaa alkavan vuoden puolelle. ”Oikea henkilö, oikeassa paikassa tekemässä oikeita tehtäviä ”
antaa vastauksen siihen haasteeseen, minkä puolueemme kannatusluvut meille luovat.
Puoluesihteeri Riikka SlungaPoutsalo toi terveisiä poliittiselta kentältä. Puolueeseemme tulee
jopa tukuttain jäsenhakemuksia
ja sitä mukaa uusia jäseniä. Se on
hyvä merkki. Ainoastaan vahvan
toimijakentän kautta me voimme
saavuttaa tuloksia ja toteuttaa
omaa perussuomalaista politiikkaamme, puoluesihteeri muistutti.
Lisää Pohjois-Savon piiristä ja
piirihallituksen nimityksistä: pohjoissavonperussuomalaiset.net
Heimo Konttinen
piirisihteeri

Huittisten ja Kokemäen
perussuomalaiset rikkoivat
raja-aitoja
PITKÄÄN suunniteltu osastojemme yhteistapaaminen toteutui
vihdoinkin. Kokemäen Perussuomalaisten hallitus saapui vieraaksemme puheenjohtaja Kauko
Ketolan johdolla Huittisten kaupungintalolle.
Aloitimme pitämällä omien hallitustemme kokoukset. Sen jälkeen kuppi kahvia kirvoitti kielet
niin, että aikamme melkein loppui kesken. Keskustelu virisi vilkkaana 18 hengen pöydässä. Ensimmäinen huoli oli kuntiemme talous,
veroprosenttien nostot ja tietysti
kuntaliitokset.
Kevään EU-vaalit olivat tietys-

ti yksi pääaiheistamme. Meillähän
on Satakunnasta pätevä ja tarmokas naisehdokas Laura Huhtasaari. Teemme laajalti yhteistyötä hänen vaalikampanjoinnissaan.
Saimme aktiiviselta joukoltamme
puolin ja toisin myös hyviä ideoita ja vinkkejä kehittää osastojemme yhteistyötä. Samalla
saimme tutustua toisiimme ja lupasimme, että tapaamisemme jatkuvat. Kiitos rakentavasta illasta!
Kauko Ketola (pj.)
Kokemäen Perussuomalaiset
Simo Riuttamäki (pj.)
Huittisten Perussuomalaiset

ALAVUDEN yrittäjäyhdistyksen
järjestämiä Rysköö-markkinoita suosi kaunis ja aurinkoinen sää.
Tämä sai myös ihmiset mukaan sankoin joukoin. Markkinoiden kävijämäärä nousi useisiin tuhansiin henkilöihin läheltä ja kaukaa.
Toimintaansa tänä vuonna voimakkaasti kehittänyt Alavuden Perussuomalaiset oli mukana Rysköillä esittelemässä aatettaan suurella
sakilla. Joukkoa johti puheenjohtaja Juha Rikala.
Ja yhtään ylikehumatta; perussuomalaisten teltan tontilla parveili eniten kiinnostuneita. Eikä
osastolta tarvinnut kenenkään
poistua tyhjin käsin tai vatsoin.
Tarjolla oli sanallisen keskustelun
ohella myös puolueen lehtiä, esitteitä, ilmapalloja, karkkeja, mehua
ja kahvia kastamisen kera.
Perussuomalaiset saivat viime
kunnallisvaaleissa Alavudella todellisen paikallisen jytkyn: valtuutettujen määrä nousi yhdestä
kuuteen. Petri Juurakko ja kokoomuksesta perussuomalaisiin siirtynyt Pentti Hautala olivat vaalien
ylivoimaisia äänikuninkaita. Molemmat saivat lähes 270 ääntä. Perussuomalaiset sai ensimmäisen

kerran Alavuden kaupunginhallitukseenkin kaksi edustajaa
äänikuninkaista. Lisäksi Pekka
Kaihoniemi toimii valtuuston
varapuheenjohtajana.

Alavuden Rysköömarkkinoilla oli teltan
tontilla jatkuvaa
tungosta.

Pentti Hautala
Alavuden Perussuomalaiset

Pohjois-Karjalan piirin
puheenjohtaja vaihtui
PERUSSUOMALAISTEN PohjoisKarjalan piirin syyskokous pidettiin
Joensuussa ja kokoukseen osallistui noin 60 perussuomalaisten jäsentä. Syyskokouksessa esitettiin
monenlaisia kannanottoja puolueen toiminnasta niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla ja
odotuksia, evästyksiä, sekä tavoitteita, kun valitaan seuraavalle vuodelle 2014 uutta hallitusta ja puheenjohtajaa.
Syyskokoukseemme osallistui myös puoluesihteerimme Riikka Slunga-Poutsalo ja järjestösihteeri Pekka Kataja sekä piirimme
kansanedustaja Osmo Kokko. Puoluesihteeri ja Kokko pitivät omat
puheensa, joissa tuotiin esille mm.
tulevien EU- ja eduskuntavaalien
vaikutus piirimme toimintaan seuraavien kahden vuoden ajalla.
Puolueemme valtakunnallinen
kannatus ja sen lisääminen vaatii
jatkuvasti jokaisen piirin aktiivista työtä, jonka tavoitteena on lisätä perussuomalaisten ehdokkaiden tunnettavuutta ja kannatusta
tulevissa vaaleissa. Tulevan piirihallituksemme tärkeimpiä tehtäviä
on koota koko piirin perussuomalaiset yhteisen tavoitteen taakse,
eli saada hyvä menestys molemmissa vaaleissa ja edustajia EU-parlamenttiin sekä eduskuntaan.
Syyskokouksessa valittiin piirille uusi hallitus ja puheenjohtaja.
Edellisinä vuosina puheenjohtajan
valinta tapahtui ilman äänestystä kun ehdokkaana on ollut vain
yksi ehdokas. Tämän vuoden syys-

Pohjois-Karjalan piirin uusi puheenjohtaja on kiteeläinen
Sami Palviainen.
kokouksessa ehdokkaita oli kaksi. Kiteeltä ehdolle esitettiin Sami
Palviaista ja Joensuusta toimivaa
puheenjohtajaa Eero Bogdanoffia.
Puheenjohtajaehdokkaat pitivät
kampanjapuheensa ja syyskokoukseen osallistuneet jäsenet esittivät
omia kannatuspuheenvuoroja ehdokkaansa puolesta. Suljetun lippuäänestyksen tuloksena puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin
Sami Palviainen Kiteeltä. Piirihallitukseen tuli myös uusia jäseniä ja
osa nykyisistä jatkaa uudessa hallituksessa.
Piirimme toiminnan laajuus kasvoi
huomattavasti 2012 kunnallisvaalien jälkeen ja perussuomalaisia valtuutettuja on nyt jokaisen paikallisyhdistyksen alueella. Tämä tuo
haasteita kehittää piirihallituksem-

me toimintaa, joka saatiin hyvälle alulle nykyisen hallituksen toimesta. Merkittävimpiä paikallisia
asioita on mm. mahdollisten kuntaliitosneuvotteluiden käynnistäminen, mikäli kuntaliitosselvitykseen osallistuvat kunnat päättävät
niihin lähteä. Uuden puheenjohtajan tehtävänä on luotsata toimintaamme eteenpäin näiden asioiden
puitteissa ja siinä tehtävässä uusi
puheenjohtajamme tarvitsee koko
hallituksen tuen, vain sillä tavalla
toimintamme kehittyy ja pystymme aktivoimaan koko piirin resurssit johtamaan meidät tulevien vaalien voittoon.
Juhani Vuorela
piirisihteeri
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JÄRJESTÖ

Kuva: Pia Pentikäinen

Perussuomalaisten Nuorten Simon Elo, Oikeutta Eläkeläisille –yhdistyksen Reijo Ojennus, PerusÄijien Harri Ahonen
ja Perussuomalaisten Naisten Outi Virtanen Kuopiossa.

Kaikki yhdessä Kuopiossa
Hämeen piirin puheenjohtajana jatkaa Jari Ronkainen.

Perussuomalaiset
pyrkii kärkipuolueeksi
tulevissa EU-vaaleissa
- Meidän on selkeästi vastustettava EU:n
kehitystä liittovaltion suuntaan, puoluesihteeri
Riikka Slunga-Poutsalo painotti perussuomalaisten
Hämeen piirin syyskokouksessa.
PERUSSUOMALAISTEN Hämeen piirin syyskokous järjestettiin Heinolassa. Puheenjohtajana jatkaa Jari Ronkainen
Hollolasta. Ronkainen ilmoitti, että piiri aikoo anoa perussuomalaisten puoluekokousta Lahteen kesäksi 2015. Lisäksi
Ronkainen otti kantaa tuleviin
EU- ja eduskuntavaaleihin.
- Eduskuntavaaliehdokkaat on
tarkoitus valita alustavasti ensi
keväänä. Näin ehdokkaille jää
kesä aikaa esittäytyä eri tapahtumissa ja vuoden päästä syksyllä tapahtuu lopullinen valinta, Ronkainen aikataulutti.

Pääministeripuolueeksi
Poliittisen tilannekatsauksen esitti puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Hän linjasi tulevat EU-vaalit Suomen
hallituksen linjavaaleiksi, jossa
mitataan hallituksen todellinen
luottamus kansalaisten keskuudessa.
- Tulevissa eduskuntavaaleissa otamme paikkamme pääministeripuolueena, siksi ei riitä että olemme vaikka neljäs tai
viides tulevissa EU-vaaleissa.
Meidän on selkeästi vastustettava EU:n kehitystä liittovaltion
suuntaan. Jos niin saa jatkua,
niin silloin päätöksenteko on
mennyt lopullisesti Brysseliin,
Slunga-Poutsalo linjasi.
- Me näytämme, että kannamme vastuun. Me haluamme siivota sen sotkun, jonka nykyinen hallitus on aikaan saanut.
Vihreät haluavat kaiken teollisuuden pois Suomesta. SDP:n
ja keskustan jäsenten ikärakenne on sellainen, että niistä ei ole
tulevaisuuden päättäjiksi. SDP
on unohtanut ammattiväen kokonaan.
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Puoluesihteeri nimesi perussuomalaisten tehtäväksi EUvaaleissa passiivisena pysyneen
kansanosan saamisen vaaliuurnille. EU-vaaleissa äänestysprosentti on jäänyt tähän asti 40
prosentin tienoille. Hän muistutti, että perussuomalaiset
on kannatuslukemien mukaan
Suomen toiseksi suurin puolue
ja että vähintään siitä paikasta
on pidettävä kiinni.
- Olemme kattavin kuntapuolue. Meiltä puuttuu kunnallisvaltuutetut vain kolmesta
neljästä kunnasta ja näillä asetelmilla olemme suurin kuntapuolue. Te ette kannatuksen osalta ole yksin sen varassa,
mitä Timo Soini julkisuudessa
sanoo, vaan te teette toimintaa
kunnissa ja kaikki se mitä teette ja sanotte, vaikuttaa politiikkaan maassa, muistutti SlungaPoutsalo.

Terveisiä
eduskunnasta
Kansanedustaja Anne Louhelainen esitti eduskuntakatsauksen. Hän piti tulevaa ulkomaalaislain uudistushanketta
huolestuttavana. Suomessa sosiaalietuudet myönnetään kotipaikkakunnan mukaan, kun
taas muissa EU-maissa tämä on
harvinaista, siksi Suomen halutaan muuttavan omia lakejaan
tältä osin. Muutos vaikuttaa
kaikkiaan kymmeneen maamme lakiin.
- Nähtäväksi jää, tuleeko tämä
vaikuttamaan siihen, että pienikin työskentelyjakso Suomessa oikeuttaa sen jälkeen sosiaaliturvaamme. Se saattaa johtaa
siihen, että tänne tulee ihmisiä,
jotka haluavat käyttää sosiaaliturvaamme väärin, Louhelainen arvioi.

www.perussuomalaiset.fi

KUOPIOSSA järjestettiin ”perussuomalaiset-perheen” ensimmäinen, yhteinen toritapahtuma.
Perussuomalaiset Naiset järjestivät näyttävän tapahtuman, johon
osallistuivat myös PerusÄijät, Perussuomalaiset Nuoret, Oikeutta
Eläkeläisille, kansanedustajia sekä
EU-vaaliehdokas.
Torilla riitti vilskettä; kuunneltiin ihmisiä, keskusteltiin päivän
polttavista aiheista, naurettiin,
tutustuttiin ja paistettiin vapaaehtoisvoimin 600 grillimakkaraa

kansalle. Kovasti kuulimme toiveita siitä, että tämänkaltaisia tapahtumia pitäisi järjestää ympäri Suomea.
Päivä oli onnistunut ja me näytimme, että olemme yhtä suurta
perhettä. Kansanedustajistamme
paikalla olivat Arja Juvonen, Teuvo Hakkarainen, Kimmo Kivelä ja
Juha Väätäinen.
Outi Virtanen
Perussuomalaiset Naiset

Kokoukset &

PS tapahtumat

Varsinais-Suomen PerusNaiset
Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
tiistaina 12.11. klo 17.30 Naantalin valtuustosali Käsityöläiskatu 2, Naantali. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Siikalatvan Perussuomalaiset
Siikalatvan Perussuomalaisten syyskokous pidetään tiistaina 12.11. klo
19 Siikalatvan Kestilän virastotalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus, tervetuloa!

Puoluesihteeri Riikka SlungaPoutsalo painotti EU-vaalien
merkitystä.
Toinenkin merkittävä lainsäädäntö on tältä osin tekeillä. EU-maiden kansalaisille on
sen mukaan annettava Suomessa terveydenhuolto, vaikka eivät ole omassa maassaan
sosiaaliturvan piirissä, eli ovat
paperittomia tässä mielessä.
Näin Suomi saattaa joutua järjestämään terveydenhuollon
esimerkiksi Bulgarian ja Romanian romaneille, jotka eivät kotimaassaan sitä saa.
- Asiassa on muitakin ongelmia, koska jos henkilöiden aiempia terveystarkastuksia ja
potilastietoja ei saada, niin
kaikki joudutaan alkamaan
alusta. Tulkkauspalvelut tulevat aiheuttamaan myös lisäkustannuksia Suomen terveydenhuollolle, Louhelainen lisäsi.
Lisää Hämeen piiristä ja syyskokouksen nimityksistä: pshame.fi
■ TEKSTI JA KUVAT
LASSE KOSKINEN

Orimattilan Perussuomalaiset
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 13.11. klo 18 Järjestötuvalla, Rantatie 2. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
Seinäjoen Perussuomalaiset
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 13.11. klo 18 Kasperin Toimintojentalolla, Kasperinviita 13.
Käsitellään sääntöjen määräämät syyskokousasiat. Paikalla järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi. Tarjotaan kahvit ja pullat.
Kaakonkulman Perussuomalaiset
Kaakonkulman Perussuomalaisten
syyskokous pidetään keskiviikkona 13.11. klo 18 Harry´s River Cafessa. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Etelä-Savon PerusNaiset
Etelä-Savon PerusNaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 14.11. klo 18 Marjan Matkakodissa, Jääkärinkatu 8, Mikkeli. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Helsingin Itärannikon
Perussuomalaiset
Helsingin Itärannikon Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 14.11. klo 18 Ylistalossa,
Muurahaisenpolku 4. Tervetuloa!
Valkeakosken Perussuomalaiset
Valkeakosken Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 14.11. 18 uimahallin kokoushuoneessa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Lohjan Seudun Perussuomalaiset
Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään
perjantaina 15.11. klo 18 Apuomenan
järjestötiloissa, Suur-lohjankatu 21-23,
Lohja. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Pohjois-Kymenlaakson PS
Pohjois-Kymenlaakson Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 15.11. klo 18 Kouvolan kaupungintalon valtuustosalissa, käynti F-ovesta.
Kokouksessa käsitellään paikallisyhdistyksen sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kokouksen alussa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Muuramen Perussuomalaiset
Muuramen Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään
keskiviikkona13.11. klo17 Muuramen
kunnantalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Porvoon Perussuomalaiset
Porvoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään perjantaina 15.11. klo 19
kaupungintalolla, valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Hankasalmen Perussuomalaiset
Hankasalmen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 13.11. klo 18 Pub
Napanderin alakerrassa Hankasalmen asemalla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Laihian Perussuomalaiset
Laihian Perussuomalaiser ry:n sääntömääräinen syyskokous perjantaina 15.11. klo 18 Hotelli-Ravintola Routessa. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Kaikki ovat tervetulleita.
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Kokoukset &
tapahtumat

Keiteleen Perussuomalaiset
Keiteleen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.11. klo
12 Kaunisaholla, Rinnepolku 1. Esityslistalla sääntömääräiset syyskokoukselle
kuuluvat asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Sotkamon Perussuomalaiset
Sotkamon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 16.11. klo 12.30 Sotkamon kunnanvirastolla. Kokouksessa käsitellään
sääntöjenmukaiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Tornion Perussuomalaiset
Tornion Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
16.11. klo13 Tornion kaupunginhotellissa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Tyrnävän Perussuomalaiset
Tyrnävän Perussuomalaisten syyskokous
pidetään lauantaina 16.11. klo 13 Tupoksen ABC:llä. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Keski-Pohjanmaan PSNuoret
Keski-Pohjanmaan Perussuomalaiset Nuoret ry:n syyskokous pidetään lauantaina
16.11. klo 14 Jailhouse Cafessa, Valtakatu 7, Kannus. Kokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus ja käsitellään muut
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Kaikki toiminnastamme kiinnostuneet nuoret
tervetuloa mukaan!
Hyvinkään Perussuomalaiset
Hyvinkään perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 16.11. klo 16 JHL toimistolla, Kutomokatu 5 H 33. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Lappeenrannan Seudun PS
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry:n syyskokous ja pikkujoulut pidetään lauantaina 16.11. klo 16 Osuuspankin
kerhohuoneessa, Saimaantie 1, Joutseno. Esillä sääntömääräiset asiat ja paljon mielenkiintoista keskusteltavaa, kahvitarjoilu. Kokouksen jälkeen jatketaan
pikkujoulujen juhlinnalla. Tervetuloa
kaikki jäsenet!
Kempeleen Perussuomalaiset
Kempeleen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 16.11. klo 18 kunnantalon kokoushuoneessa. Paikalla järjestösihteeri
Joukamo Kortesalmi.
Vantaan Perussuomalaiset
Vantaan Perussuomalaiset Korson syysmarkkinoilla sunnuntaina 17.11. klo 10-16.
Markkinapaikka on Lumon ympäristössä.
Tarkemmista paikkatiedoista ja mahdollisista mainoksista ym. välitettävistä asioista voi ilmoitella: Vantaan osaston sihteeri Minna Kankkonen, p. 045 143 7315.
Sonkajärven Perussuomalaiset
Sonkajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 17.11. klo 16 Ravintola Gasthaus
Neuvolassa, Taivallahdentie 2. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
Asikkalan Perussuomalaiset
Asikkalan Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 17.11. klo 16 Tammenlehväntalolla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Raahen Seutukuntain Perussuomalaiset
Raahen Seutukuntain Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 17.11. klo 15 Heikinhovissa
Siikajoenkylällä. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Mukana piirisihteeri Kari Laurila ja Oulun piirin Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja
Sirpa Ahola-Laurila. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Puumalan Perussuomalaiset
Puumalan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina
19.11. klo 17 Kahvila Kuittisessa, Keskustie
13, Puumala. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
Ruokolahden Perussuomalaiset
Ruokolahden Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina19.11. klo 18 Koivurannan kerhotilassa,
Virastotie 3. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Liedon Perussuomalaiset
Liedon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
20.11 klo 17 Liedon kunnantalolla, kokoushuone 3. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

taina 22.11 klo 18 Tohmajärven Osuuspankin kerhohuoneessa (kellarikerros).
Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Nurmijärven kunnantalon valtuustosalissa, Keskustie 2. Kokouksessa käsitellään syyskokouksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!

Kauhavan Perussuomalaiset
Kauhavan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 22.11 klo 19 Kortesjärven palvelutoimistolla, Jääkärintie 80. Esillä
sääntömääräiset asiat ja paikalla järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Alavuden Perussuomalaiset
Alavuden Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 23.11. klo 14. Paikalla järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi.

Pielaveden Perussuomalaiset
Pielaveden Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 22.11. klo 17.30 Säviän Juhlarannassa. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ilta
jatkuu Pielaveden- ja Keiteleen Perussuomalaisten yhteisellä pikkujoulujuhlalla. Paikalla mm. kansanedustajat Pirkko
Mattila ja Pentti Oinonen. Tervetuloa!

Vaasan Perussuomalaiset
Vaasan Perusuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
23.11. klo 13 ABC-huoltamon kabinetissa, Kiitokaari 2. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset syyskokousasiat. KokoLänsi-Helsingin PS-foorumi
uksen koollekutsujana hallitus. KahvitarLänsi-Helsingin PS-foorumi pidetään kes- joilu. Tervetuloa!
kiviikkona 20.11. klo 18.30 Malminkartanon Horisontissa. Paikalla perussuomaKeski-Suomen PerusNaiset
laisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Keski-Suomen PerusNaisten sääntömääja kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Ler- räinen syyskokous pidetään lauantaina
ner sekä kansanedustaja ja Tom Packalén. 23.11. klo 15-18 Kylpylähotelli PeurunkasTilaisuuden tarkempi ohjelma ja ilsa, Peurungantie 85, Laukaa. Ilmoittaumoittautuminen (kahvitarjoilua varten)
tumiset pyydetään tarjoilun järjestähttp://tinyurl.com/mngpgf3.
miseksi viimeistään perjantaina 15.11.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. TerKeravan Perussuomalaiset
vetuloa!
Keravan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstai- Porin Perussuomalaiset
na 21.11. klo 18 Keravan kaupungintalon
Porin Perussuomalaiset ry:n sääntömääharrastetilassa 2, Kauppakaari 11. Käsiräinen syyskokous lauantaina 23.11. klo
tellään syyskokouksen sääntömääräiset
15 piiritoimistolla, Satakunnankatu 33asiat. Kokouksen koollekutsujana halli35. Kokouksessa käsitellään syyskokotus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
uksen sääntömääräiset asiat. Kokouksen
Heinäveden Perussuomalaiset
koollekutsujana piirihallitus. KahvitarjoiHeinäveden Perussuomalaiset ry:n sään- lu. Tervetuloa!
tömääräinen syyskokous pidetään torstaina 21.11. klo 18. Martti A. Räsäsen luo- Kuortaneen Perussuomalaiset
na, Kirkkotie 4, Heinävesi. Kokouksessa
Kuortaneen Perussuomalaiset ry:n säänkäsitellään sääntömääräiset syyskokous- tömääräinen syyskokous pidetään lauanasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitaina 23.11. klo 18 kunnantalon valtuustus. Tervetuloa!
tosalissa. Käsiteltävänä sääntömääräiset
asiat. Paikalla järjestösihteeri Joukamo
Heinäveden Perussuomalaiset
Kortesalmi. Kokouksen koollekutsujana
Heinäveden Perussuomalaiset ry:n sään- hallitus. Tervetuloa!
tömääräinen syyskokous pidetään torstaina 21.11. klo 18. Paikka: Martti A. RäÄhtärin Perussuomalaiset
sänen, Kirkkotie 4, Heinävesi. Käsitellään Ähtärin Perussuomalaiset ry:n sääntösääntömääräiset syyskokousasiat. Komääräinen syyskokous pidetään lauankouksen koollekutsujana hallitus. Tertaina 23.11. klo 11 vanhan meijerin Körkön
vetuloa!
baarissa. Paikalla järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi.
Ilmajoen Perussuomalaiset
Ilmajoen Perussuomalaiset ry:n sääntöJoensuun Perussuomalaiset
määräinen syyskokous pidetään perjanJoensuun Perussuomalaiset ry:n sääntötaina 22.11. klo 18 Riistavallin metsästys- määräinen syyskokous pidetään lauanmajalla. Käsiteltävänä sääntömääräiset
taina 23.11. klo 12 piiritoimistolla, Nissyyskokous asiat. Kokouksen koollekutkakatu 2 K 1, Joensuu. Käsiteltävänä
sujana hallitus. Tervetuloa!
sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. TerJalasjärven Perussuomalaiset
vetuloa!
Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perLapuan Perussuomalaiset
jantaina 22.11. klo 18 kunnanviraston val- Lapuan Perussuomalaiset ry:n sääntötuustosalissa. Sääntömääräisten asioiden määräinen syyskokous pidetään sunlisäksi Jalasjärven kunnan 2014 budjetti- nuntaina 24.11. klo 15 Nuorisotalolla,
asioita. Tervetuloa!
Oskarinkatu 11, Lapua. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. KokoukKaustisen Perussuomalaiset
sen koollekutsujana hallitus. KahvitarjoiKaustisen Perussuomalaiset ry:n säänlu. Tervetuloa!
tömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 22.11 klo 16 KansanlääkintäPälkäneen Perussuomalaiset
keskuksessa, Pajalantie 24. Käsitellään
Pälkäneen Perussuomalaiset ry:n säänsääntömääräiset asiat. Paikalla järjestö- tömääräinen syyskokous pidetään sunsihteeri Joukamo Kortesalmi ja piirin pu- nuntaina 24.11. klo 18 Kahvila Onnenheenjohtaja Arto Pihlajamaa. Kokoukkengässä, Onkkaalantie 68. Kokouksen
sen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Nastolan Perussuomalaiset
Nastolan Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään perjantaina 22.11. klo 18
kunnantalolla kokoustila Antti-Eenokissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Myös
varavaltuutetut, jäsenet sekä kaikki toiminnastamme kiinnostuneet tervetuloa!

Kaarinan Seudun Perussuomalaiset
Kaarinan Seudun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 17.11. klo 17 Paimion
Neste -huoltamon kokoustiloissa, Ajurintie 1. Kokouksessa käsitellään syyskokoukseen kuuluvat asiat. Jäsenmaksun maksaTohmajärven Perussuomalaiset
neilla on kokouksessa puhe- ja äänioikeus. Tohmajärven Perussuomalaisten sääntöKoollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
määräinen syyskokous pidetään perjan-

Pirkanmaan PerusNaiset
Pirkanmaan Perusnaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 24.11 klo 18 Pirkanmaan piirin piiritoimistolla, Savilinnankatu 9, Tampere.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat sekä mahdolliset muut
hallituksen valmistelemat asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Nurmijärven Perussuomalaiset
Nurmijärven Perussuomalaisten syyskokous pidetään sunnuntaina 24.11. klo 14

Rovaniemen Perussuomalaiset
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 24.11 klo 15 Tirolisalissa, Rovakatu 2. Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Kurikan Perussuomalaiset
Kurikan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 24.11. klo 18 Kurikan Intolassa,
Seurapuistikko 6 C 27. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Sipoon Perussuomalaiset
Sipoon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 25.11. klo 18 Sipoon kuntalassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Ylöjärven Perussuomalaiset
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 28.11. klo 17.30 Kirjasto Leijan monitoimisalissa, Koivumäentie 2. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Kokemäen Perussuomalaiset
Kokemäen Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina
28.11.2013 klo 18 Osuuspankin kokoustiloissa, Tulkkilantie 27. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Raahen Perussuomalaiset
Raahen Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina
29.11. klo 18 teknisessä virastossa, Ruskatie 1, Pattijoki. Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Pellon Perussuomalaiset
Pellon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina
29.11 klo 18 Pellon kunnantalolla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset
syyskokousasiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Uudenmaan PerusNaiset
Uudenmaan PerusNaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 1.12. klo 13 Perussuomalaisten Naisten
toimistolla, Mannerheimintie 40 B 56,
Helsinki. Tervetuloa!
Kiimingin Perussuomalaiset
Kiimingin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 1.12. klo 14 Hannuksen koululla
Loukkojärventie 4. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään välittömästi Etelä-Pohjanmaan piirin kokouksen jälkeen sunnuntaina 1.12. klo 13
Laihian Nuorisoseuran tiloissa. Kokouksen koollekutsujana on puheenjohtaja,
kansanedustaja Maria Tolppanen.
Pertunmaan Perussuomalaiset
Pertunmaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.12. klo 18 Pertunmaan kunnanviraston kahviossa, Pertuntie 14 (alaovi).
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Lemin Perussuomalaiset
Lemin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 3.12. klo 18 Kouvon baarin kabinetissa,
Iitiäntie 4. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Tervetuloa!
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Kokoukset &
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Pirkanmaan piiri
Pirkanmaan Perussuomalaisten syyskokous pidetään lauantaina 16.11. klo
14 Sampolan ruokasalissa, Sammonkatu 2, Tampere. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Piirin
kokoukseen on jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) puheja äänioikeutettu edustaja jokaista
jäsenyhdistyksensä alkavaa viittä (5)
varsinaista jäsentä kohden kuitenkin
niin, että jäsenyhdistys voi lähettää
enintään kymmenen (10) edustajaa.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
Kainuun piiri
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 17.11. klo 14 Puolangan monitoimitalolla, Ouluntie 16,
Puolanka. Valtakirjojen tarkastaminen
alkaa klo 13.30. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Etelä-Savon piiri
Perussuomalaisten Etelä-Savon piirin
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 17.11. klo 13 Mikkelin
Kaupungintalon valtuustosalissa, Raatihuoneenkatu 8-10. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
Kymen piiri
Perussuomalaisten Kymen piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 23.11. klo 12 Huutjärven
koululla, Huutjärventie 56. Esityslistalla sääntömääräiset sekä muut hallituksen valmistelemat asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus.
Tervetuloa!
Uudenmaan piiri
Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 23.11. klo 12-15 Lohjan kaupungintalolla, Karstuntie 4.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Keski-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 24.11. klo
13 Perhon lukion Perho-salissa, Jyväskyläntie 12, Perho. Paikalla puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo,
vaalipiirimme kansanedustajia ja järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
Lapin piiri
Perussuomalaisten Lapin piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 30.11. klo 12 Tornion City-hotellilla, Itäranta 4. Kokousasioina sääntömääräiset syyskokousasiat.
Valtakirjojen tarkistaminen aloitetaan klo 11.30. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Satakunnan piiri
Perussuomalaisten Satakunnan piirin
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 30.11. klo 13 Vanhalla kansalaisopistolla, Vähäkoulukatu 8, Rauma. Toritapahtuma klo 10-12.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
Etelä-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 1.12. klo
13 Laihian Nuorisoseuralla, Alkiontie
6. Esillä ovat sääntömääräiset syyskokousasiat. Paikalla puoluesihteeri
Riikka Slunga-Poutsalo, piirin kansanedustajat Reijo Hongisto, Vesa-Matti Saarakkala ja Maria Tolppanen sekä
järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi
ja EU-vaaliehdokas, kansanedustaja
Juha Väätäinen. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
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VA PA A S A N A

KUVAT LEHTIKUVA

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

Eduskunnan puhemiehelle uusi nimike
EDUSKUNNAN puhemiehen nimike olisi korkea aika muuttaa nykypäivään sopivaksi, varsinkin kun nyt juhlimme eduskunnan 150-vuotiaita valtiopäiviä.
Kun Suomen ensimmäinen eduskunta
kokoontui ensimmäiseen täysistuntoonsa
23.5.1907, ei silloin voitu ajatella, että
nainen olisi joskus puhemiehenä. Mutta nyt tasa-arvon aikana nainen ollut jo
puhemiehenä, joten senkin vuoksi muutos olisi paikallaan. On esimerkiksi käytetty sanontaa ”rouva puhemies”, jolloin

sama henkilö on rouva ja mies. Älytöntä.
Ehdotan uudeksi nimikkeeksi puheenjohtaja. Onhan puheenjohtaja arvokkaampi nimike kuin puhemies ja
puheenjohtajan tehtävä todella puheenjohtamista. Toivon, että ehdottamani uusi ja asiallisempi nimike eduskunnan
puheenjohtaja hyväksytään.
Veikko K. Puhakka
sotaveteraani, tutkija
Espoo

Metsähallituksesta
erityisliikelaitos

Suomen kansa
panttivankina
KOMMUNISTI Tuure Lehenin sotien jälkeen lanseeraamalla lehenismillä: ”Jos et ole meidän puolella, olet
meitä vastaan ” pidettiin suomalaiset
kurissa ja itäherran nuhteessa varsin tehokkaasti. Vaikka ei ollut mitään
mielipidettä Neuvostoliitosta, riitti
sekin leimaamaan neuvostovastaiseksi.
Nyt jostain mörkökamarista on kaivettu esiin tämä oivallinen käsikassara. Jokainen joka ei ole eliitin ja hallituksen kanssa samaa mieltä, leimataan
natsiksi, fasistiksi ja ties miksi rasistiksi. Tällä raukkamaisella ala-arvoisella kikalla suljetaan kaikki asiallinen
keskustelu.
Ihmiset pakotetaan pitämään sellaisestakin, mistä ei pidä.
Meistä on tehty tunnevammaisia.
Meiltä on riistetty oikeus itse päättää, mistä pidämme ja mistä emme.
Kaikki on vain positiivista. Ainakin hallituksen mielestä. Itse inhosin
kansakoulussa tillilihaa monien muiden tavoin. Ja olen vähemmän pitänyt
useista asioista ja monia jopa vihannut. Kyllä yksilön tulisi voida käyttää
koko tunneskaalaa.
Meille on tehty selväksi mikä on soveliasta ja sopivaa, hallituksen mukaan. Mopo on karannut pahasti käsistä ja typeryydestä tehty hyve.
Kenties jos tämä suuntaus jatkuu, niin
seuraavissa hallitusneuvotteluissa jaetaan jonkin sortin mielenhallinnan ministerin salkkua.
Pekka Puputti
Severodonetsk
Ukraina

Energiatodistus ei
perustu kulutuslukuihin
AAMULEHDEN sunnuntailiite (20.10.2013) kysyy milloin
sähköstä tuli syntiä? Suomen
Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen, joka
ansiokkaasti on luotsannut
onnettoman energiatodistuslain takaisin eduskuntaan,
vastaa näin: ”Haluaisin itsekin
tietää, milloin sähköstä tuli
syntiä. Vaikuttaako taustalla kenties ydinvoiman vastustamiseen perustuva energiapolitiikka?”
Julkisuudessa on kritisoitu teoreettiseen laskentaan,
mutta ei todelliseen kulutukseen perustuvaa energiatodistusta. Yhtenä pontimena
on ollut Suomen Omakotiliiton tekemä kansalaisaloite
lain muuttamiseksi, sen allekirjoitti yli 60 000 äänestäjää. Aloite menee eduskunnan
käsittelyyn.
Omakoti- ja rivitalo omistajia on yli miljoona, joten he
ovat perheenjäsenineen melkoinen äänestäjäjoukko. Kes-

kustelut energiatodistuksesta
kansanedustajien kanssa on
nyt ajankohtaista, voisiko todistus muuttua jopa vapaaehtoiseksi.
Kritiikki on pääosin kohdistunut aiemmin suositeltuun
sähkölämmityksen rankaisuun
ja todistuksen hintaan. Energiatodistuslain tuoma byrokratia ja kustannusvaikutukset sekä todistusten laatu ja
luotettavuus on jäänyt vähemmälle huomiolle.
Pientaloasuminen on Suomessa kallista, mutta silti tavoiteltu asumismuoto ja osa
hyvinvointipolitiikkaa, jota
kaikki kansanedustajat kannattavat, vai onko vihreätä vastustusta? On kuitenkin perusteltua uskoa, että
laki joutuu uuteen käsittelyyn ja siihen pääsee nyt vaikuttamaan myös pientaloasujat itse.
Esko Järvenpää, Jämsän Seudun
Omakotiyhdistys ry

METSÄHALLITUS on tärkeä toimija koko Suomen ja aivan erityisesti Lapin alueella. Metsähallituksen työllistävä
vaikutus on merkittävä suoraan ja välillisesti yritysten kautta. Se
on suuri nuorten työllistäjä kesäisissä metsänistutuksissa, jopa
satoja nuoria kesän aikana.
Metsien myynnistä valtio saa huomattavat tulot.
Metsä on uusiutuva luonnonvara ja kasvaa hoidettuna hyvin, joten valtion metsätulot
ovat taattuja myös tulevaisuudessa. Metsien käytön kestävää
kehitystä nykymuodossaan pitää tukea.
Metsähallitus tekee hyvää yhteistyötä poronhoitajien ja muiden Lapin paikallisten toimijoiden kanssa ja asiat
ovat sujuneet hyvin. Lapin alueen virkistysalueita, kansallispuistoja ja niissä olevia
luontokeskuksia sekä virkistyskalastuskohteita pidetään yllä
pääasiallisesti verovaroilla. Ne
tuottavat kuitenkin tuloja esimerkiksi lupamaksuina ja luontokeskuksissa järjestettävien
tapahtumien kautta.
Metsähallituksen organisaatiomuutosta ja samalla metsähallituslakia on valmisteltu jo
useita vuosia. Tällä kertaa EU
ei ole sitä vaatimassa. Metsähallituksesta ollaan tekemässä erityisliikelaitosta maa- ja
metsätalous- , ympäristö- ,
valtiovarain- ja oikeusministe-

Yhteiskuntaoppia vihreiden tapaan
PERUSSUOMALAISIA on tituleerattu ei-ei-ei -puolueeksi ja impivaaralaisuuden arkkitehdiksi
siitä lähtien puolue jättäytyi ulos
Kataisen ”sateenkaarilipun liehutus- ja liehittelyhallituksesta”.
Kun katsomme yhteiskuntamme
viimeisen kahden vuoden aikajännettä, niin kyllä nämä impivaaralaisuuden ja viimeisen periferian
suojelupyhimykset ja oman pe-
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sänsä varjelijat löytyvät vihreän
liikkeen ja heidän ”etujärjestöjensä” konttoreista. Tuotannollinen ja taloudellinen toimeliaisuutemme sekä kilpailukykymme
menestys on torpattu vihreän
liikkeen kotikutoisesta ideologiasta. Ja jos voimavarat joskus eivät olekaan riittäneet taloutemme rattaita täysin pysäyttämään,
on apuun huudettu globaalia ym-

www.perussuomalaiset.fi

päristöimperiumia Greenpeacea,
joka on liput ja kiipeilyvaljaat
ryskyen tullut ”heimoveljien” aatetta puolustamaan.
On se uskomatonta, että suomalaisten suusta vietäisiin viimeinenkin leivänkannikka, kun omat
maailmanparannusopit ja ismit
eivät muuten saavuta niitä tavoitteita, jotka on heidän ”salaseuroissaan” rustattu. Tuntuu

kuin koko yhteiskuntamme olisi näiden ”oikeaoppisten” panttivankina ja perussuomalaiset aina
tulilinjalla, kun nämä ”vapauden
sankarit” sitä ensimmäistä kiveään ovat valmiina linkoamaa isänmaalliseen otsalohkoonsa.
Arvi Marjamäki
Tampere

riön virkamiesyhteistyönä. Maaja metsätalousministeriö tiedotti
asiasta 22.5.2012. Lapin kansanedustajat eivät ole ottaneet kantaa asiaan, vaikka se koskee nimenomaan Lappia.
Erityisliikelaitoksen tuleva perusrakenne muodostuu liikelaitoskonsernista, jonka kaikki markkinoilla kilpailutilanteessa toimivat
liiketoiminnat ovat yhtiömuodossa. Konsernin johtaminen, kiinteistöomaisuuden hoito, strategiset
maankäyttöasiat, julkiset hallintotehtävät ja viranomaistehtävät
sekä tarvittavat konsernin tukipalvelut hoidetaan liikelaitoksen sisällä.
Jatkovalmistelussa on sanottu
otettavan huomioon Metsähallitusta koskevat tuoreet omistajapoliittiset linjaukset, joiden mukaan
Metsähallituksen taserakenne ja
taseen arvo tarkistetaan Metsähallituksen yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen ja liiketoiminnan
kannalta tarkoituksenmukaisella
tavalla. Tämä tarkoittaa kannattavuuden maksimointia optimaalisen
talouden, hakkuumäärien, suojeluja virkistyskäytön kustannuksella.
Nyt Lapin ihmisillä on vielä mahdollisuus vaikuttaa valtion metsätalouden hoitoon, mutta se on
kyseenalaista uudessa erityisliikelaitos organisaatiossa, joka mahdollisesti aloittaa toimintansa jo
1.1.2014.
Liisa Helin (ps.)
Rovaniemi

Onko kuntien
säästettävä seinistä?

Vihreiden arvojen tärkeys
määritellään rahalla ja
näkyvyydellä

MONESSA kunnassa alle hyväksyttävän kuntoprosentin (75%)
olevien rakennusten korjausvelka
- suhteutettuna koko rakennuskannan uudishintaan - on useita kymmeniä miljoonia. Keskeisin
syy on rakennuskannan ikääntyminen. Rakenteiden ohessa käyvät sisäilma- ja homeongelmat.
Terveysongelmia syntyy, kun
mikrobeista tulee myrkyllisiä ja
ne pääsevät sisäilmaan. On kohteita, joissa ylläpidetään tilannetta, jotta päästäisiin ratkaisuun. Toimijoita ahdistaa syyn ja
kiireellisyyden ongelma. Kiinteistöjen ja niihin liittyvien toimitilojen ylläpitoon suunnatut resurssit ovat alimitoitettuja.
Toimiako omissa tai muiden
omistamissa tiloissa on omistajapoliittinen linjaus, jonka tekee
valtuusto. Joskus on viisasta ajaa
kohde loppuun ja purkaa se sitten. Oleellisinta on se kuka hallinnoi tuottavaa kiinteistöä.
Tilatarve on voimakkaan muutospaineen kourissa uusien työskentelytapojen johdosta: etätyö, ITC, mobiili, yhtenäiskäyttö,
verkkokauppa. Tilakustannukset
ovat vain 10-20% toiminnan kustannuksista. Keskittäminen tuo
paljon etua.
Seinistäkö säästö? Kunnan ei
kannata ryhtyä markkinahäiriköksi ja myymään kiinteistöjään
kuin paniikissa. On hurjaa luovuutta ajatella, että kiinteistöjen myyntituotot ovat jonkun
muun toimialan säästöjä.
Mahdollisuuksia ovat ainakin:
omistaminen, yhtiöittäminen (rahastointi), elinkaarimalli ja vuokraus. Päättäjien tulee tietää
vaihtoehtojen seurannaisvaiku-

PÄIVÄN sana on vihreys, onneksi
ei nyt kuitenkaan puolue, vaan lähinnä kaikki se ekologisuus, mitä
tuon vihreyden oletetaan pitävän
sisällään. Vihreät on puolueena
ollut aikaisemmin erityisen suosittu nuorison piirissä ja tietenkin
suurissa kaupungeissa. Nuorison
piirissä ikä on tuonut viisautta,
suurien kaupunkien piirissä koetaan edelleen tärkeäksi suojella intohimoisesti jotain sellaista,
mihin loppujen lopuksi kosketuspinta on aika ohut, eli maaseutua pitää suojella sen omilta elinkeinoilta.
Luonnonsuojelujärjestöthän suorastaan elävät tai kuolevat medianäkyvyyden mukana. Viime aikoina suurin voittaja on ollut
Greenpeace, tämä suuri ja mahtava, budjetti pyörii tuolla 170 miljoonan hujakoilla. Mekastetaan
pitkin maita ja meriä, laittomuuksiakin tehdään riskit tietäen, mutta silti mennään. Ihmettelen vaan
missä se Greenpeace täältä Suomesta on, vaikka onhan se nyt
paljon hienompaa kertoa kiikkustuolissa lapsenlapsille kuinka suojeltiin maapallon arktisia alueita
Venäjällä, kuin se että suojeltiin
”vaatimattomasti” järvilohta Saimaalla.
Näkyvyyttähän halutaan ja kaivataan, saadaan lahjoittajienkin
pussin nyörejä löyhemmälle ja samalla eurooppalaiset hipit mukaan
suoraan toimintaan, sillä kuka sitä
nyt tänne Suomeen vaivautuu, eihän tämä ole mediaseksikästä eikä
tarjoa tarpeeksi eksotiikkaa. Tai
no, käytiinhän sitä Lapissa suojelemassa paikallista luontoa hakkuilta. Lapista tultiin sitten häntä koipien välissä takaisin, kun ei
kaivannut hakkaajat sen enempää
kuin hakattavatkaan. Vihreää kultaa kasvaa edelleen enemmän kuin
sitä Suomessa hakataan.
Greenpeace myy siis tuotetta ja elämyksiä. Aivan eittämättä
ovat saaneet paljon aikaankin, hyvää ja huonoa. Terroristijärjestök-

tukset, ja vahvistaa niiden perusteella kunnan omistajapoliittiset
linjaukset. Jäitä hattuun!
Kiinteistö myydään vain kerran.
Mitä jätämme seuraavalle sukupolvelle? Jostakin syystä sosiaali- ja terveyshuollon rakennukset kiinnostavat pääomasijoittajia.
He saavat katteensa myös paljoushyötynä kiinteistöjensä huolto- ja
hallintokuluista.
On tiedostettava, että Suomi on
ulkomaalaisille ja sellaisiksi tekeytyville veroparatiisi. Myyminen
ja takaisinvuokraaminen on väline, jolla saa rakennuskantaa uusituksi. Sillä vapautuu pääomaa
ja vastuita. Kun vuokrataan, silloinkin syntyy vastuuta kulumisesta ja vanhenemisesta. Sopimuksiin
on kirjallisesti merkittävä kenelle
kulloinkin syntyy korjaus- ja toimenpidevastuu ja ne raamit joihin
tilat on tietyssä ajassa saatettava. Huomionarvoista on sekin, että
valtion korjausavustuksia myönnetään vain kunnille. Suojaväistö saneerauskohteesta remontin ajaksi

maksaa hunajaa. Harvoin vanhasta
saa uudenveroista?
Elinkaarimalli on mielenkiintoinen ratkaisu, jossa rakennuttaja
vastaa yleensä kiinteistön kunnosta pitkälle tulevaisuuteen. Rakentaja ja käyttäjä (sama kunta) ovat
tehneet sopimuksen, jossa rakentaja ottaa vastuun rakennuksen
kunnosta tiettyä rahasummaa vastaan. Elinkaarimalli tarkoittaa rakentajille huomattavaa lisävastuuta. Kaikki rakennusliikkeet eivät
ole siihen hanakoita, sillä uusien
rakennusten takuuaika on yleensä
kaksi vuotta. Tilaaja-tuottajamallissa syntyy häslinkiä, jos käyttäjä
ei tunne sopimuksen sisältöä.
Kiinteistömarkkinoilla hyörii monen sortin väkeä. Arvopäätöksiä ei
saa ulkoistaa virkamiehille tai konsulteille. Päättäjien on pidettävä
vatsa tyhjänä, jalat lämpimänä ja
pää kylmänä!
Mikael Miikkola
turkulainen veteraanipoliitikko (ps.)

Kiittäisimme armostasi
AIKAISEMPINA vuosina maassamme vietettiin aina neljä rukouspäivää. Näin syksyllä kiitospäivä
keskittyi sadonkorjuun jälkeiseen
kiitokseen, jollaiseen tänä syksynäkin on mitä parhaiten aihetta
erinomaisen satokauden jälkeen.
Vuodentulo on korjattu, on kiitoksen aika.
Apostoli Paavali kehottaa kirjeessään Timoteukselle anomaan,
rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Myös Jeesus itse
kehottaa katsomaan taivaan lintuja ja kedon kukkia ja etsimään
ensin taivaan valtakuntaa, niin
myös kaikki muu sen ohella annetaan. Jos todella osaisimme ottaa

vastaan taivaalliset lahjat, niin
saisimme kokea Jumalan huolehtivan myös näistä ajallisista asioistamme.
Tosiasiallisesti on niin kuin herännäissaarnamies Aku Räty vastasi kysyjälle baarissa, kun hän
oli siunannut ruokansa, että tuliko yhtään lisää: ”Ei tullut lisää,
mutta maku parani.”
Näin on kiitoksenkin laita. Paavali jopa kehottaa kiittämään ja
rukoilemaan oman aikansa esivallan puolesta, vaikka juutalaiset olivat Rooman maailmanvallan
alistamia eikä siitä varmastikaan
ollut helppoa kiittää.
Aina ei tunnu olevan kiitoksen aihetta. Siionin virressä tämä
puhutaan sanoiksi: ”Kiitäisimme armostasi, jonka annoit,
Herramme, mutta kuinka kiitostasi mykkäraukat
veisaamme. Kiitokseen ei taivu
kieli, voimaton
se siihen on,
kun on murtumaton mieli,
sydän kylmä,
huoleton.”

Kuitenkin on juuri niin kuin samojen virsien esipuheessa mainitaan, että murheen alla veisaa
Siioni heleimmin Herralle kiitosta. Vain harvoin osaamme kiittää
myötäkäymisistä, vaan otamme
niistä pikemminkin kunnian itsellemme. Kiitokseen virittäjänä toimivat paremminkin erilaiset elämässämme esiin tulevat murheet.
Silloin huomaamme olevamme
riittämättömiä omassa varassamme ja tarvitsemme auttajaa: ”Katso, Herra, nääntyneihin. Uudeksi
luo mielemme. Kerran kiitossäveleihin vielä taipuu kielemme.”
Näin voimme kiittää Jumalaa ja
jokainen päivämme voisi olla kiitospäivä. Alussa mainitussa Timoteuskirjeen kohdassa sanotaankin, että kiittäminen on hyvää ja
otollista Jumalalle, meidän Vapahtajallemme, joka tahtoo, että
kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.
Anssi Joutsenlahti
rovasti
Kankaanpää

si ei kuulemma saa kutsua, kun eivät väkivaltaa käytä, mutta aika
tavalla kyllä haiskahtaa. Liekö tuo
alkuperäinen järjestön tarkoitus hiukan hämärtynyt, mielestäni kyllä. Ollaan tavallaan oikealla asialla, mutta loppujen lopuksi
ratkaisut ”oikeasta asiasta” tehdään perustein, joiden lähtökohta
ei ole välttämättä ympäristö.
Nykypäivän yrittäjän on varmasti hyvä liittää tuotteeseen
joka käänteessä runsaasti termejä ekologinen ja eettisesti kestävä. Mahtaakohan kukaan enää ihan
oikeasti muistaa mitä ne tarkoittavat, mutta ostopäätöstä tehdessä ne tulee pakkauksessa lukea
tavalla tai toisella, sillä kukapa
nyt enää haluaa olla ympäristöä
tiedostamaton kuluttaja. Nyt vielä pitäisi lanseerata ekologisesti ja eettisesti kestävä kaivosteollisuus, sekä turkistarhaus, mutta
onko aika vielä kypsä? Ja mitä
sanoo vaikkapa Greenpeace, olisiko tarpeeksi mediaseksikästä, että
taloudellinen hyöty tulisi maksimaalisesti hyödynnettyä?
Tommi Laitila
Honkajoen Perussuomalaisten ja
kunnanhallituksen pj.

Jaksaa, jaksaa…
APUA! Olemme päässeet pitkälle. Pidemmälle ja nopeammin
kuin ilmeisesti yksikään nuori puolue aikaisemmin Suomessa. Pysytään nyt puolueena yksimielisinä. Suomen politiikka
tarvitsee meidät. Meillä on varmaan jokaisella pieniä yksityiskohtia, joista emme ole ihan piirulleen ohjelmien kanssa yhtä
mieltä, mutta niiden kanssa voi
elää ja mennä eteenpäin. Yritetään yhdessä paremman, tasa-arvoisemman ja omaehtoisen
Suomen puolesta.
Samanlaista itsekkyyttä kuin
nykypäivänä leijuu ilmassa myös
meillä. Ei kai ensimmäisenä kopalla oleva tai innokkain ole
välttämättä se paras hoitamaan
seuraavan tason tehtäviä? Sopivimmat löytyvät vasta hetken yhdessä työskenneltyämme.
Kenttätyö on arvokasta ja siitä

voimme olla ylpeitä, kun näemme kannatusluvut. Niitä harmittavia takaiskuja ilmaantuu. Mutta opitaan ja kehitytään.
Alun perin lähdin jakamaan vaalijulisteita eduskuntavaaleja varten. Tarkoitukseni
oli vain työskennellä puolueen
hyväksi. Nyt olen kunnanvaltuustossa eikä se ollut päällimmäinen tavoite. Seuraavaksi odottelen lippua Brysselin
junaan tai myöhemmin Helsinkiin. Kannattaa tehdä muutama tavoite, kummallista kyllä, ne
toteutuvat yleensä. Aivot itsessään toimivat asian hyväksi ja
tilaisuuksia tulee. Mutta älkää
pettykö, maali ei ehkä ole ihan
siinä muodossa mitä parhaimmillaan tavoittelitte.
Marjatta Jokipolvi
Orivesi
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Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot
KOTIKUNTA

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

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

I RROITA TÄYTE T T Y LOMAK E. SUL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI MAKS U O N MAKS E T T U P U O L E STA SI .

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

Lue kiinnostavimmat aiheet
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!
uutiset.perussuomalaiset.fi

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I

✁
POSTIMAKSU
MAKSETTU

PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS

IRROI TA TÄYT E T T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI MAKS U O N MA K SE T T U P U O L E STA SI .

