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■  PÄÄKIRJOITUS

Astelen pitkospuilla, pienen kambodžalaisen metsän siimek-
sessä. On kosteaa ja lämmintä. Mökki siellä, toinen täällä. Yhdessä 
niistä seisoo mies, joka näyttää eläköityneeltä Yhdysvaltojen soti-
laalta. Hän pyytää peremmälle. Mies esittelee itsensä museon op-
paaksi. Hänen pieni, rujo museonsa on täynnä miinoja. 

VAin pieni hetki sitten Kambodžan yli pyyhälsi punaisten khme-
rien raivoisa myrsky. Harhainen, ihmishengistä piittaamaton ide-
ologia kahmaisi maan vuosiksi valtaansa. Sadattuhannet menetti-
vät henkensä käsittämättömässä, vimmaisessa terroriaallossa. Ja 
tuon ajan tapahtumat kylvävät kuolemaa edelleen. 

MAAn luoteispäädyn rajanaapuri on Thaimaa. Maiden raja kyl-
vettiin sodan aikana täyteen miinoja, ja niitä on siellä vielä tänäkin 
päivänä runsaasti. Yhdysvallat puolestaan peitti hieman aikaisem-
min maan kaakkoisosan metsiköt ja pellot pommeilla, osa niistä on 
edelleen räjähdysalttiita.      

tAkAisin miinamuseoon. Sen seinältä löysin suttuisen tulosteen, 
jonka otsikossa luki: ”Ottawa treaty” – tarkoittaen siis Ottavan mii-
nankieltosopimusta. Otsikon alla maailman kartta, johon oli mer-
kitty sopimukseen osallistuneet maat. Suomi oli unohtunut listalta 
pois, mutta sikäläisten surkeaa tilannetta paikan päältä katselles-
sa Suomen osallistuminen tai osallistumatta jättäminen tuntui suo-
raan sanottuna yhdentekevältä. Punakhmerit olisivat tehneet hir-
mutekonsa täysin riippumatta siitä, olisiko Suomi ollut mukana 
miinakieltosopimuksessa vai ei. He olisivat tehneet tekonsa, vaik-
ka Kambodža olisi ollut siinä itse mukana.

VAikkA koko silloinen maailma toivoi, ettei Kambodžan kansan-
murhaa olisi tapahtunut, se tapahtui silti. Ja aivan samoin tänä päi-
vänä tapahtuu asioita, joita harva haluaa. Surkeat asiat tapahtuvat 
silti. 

”täMä ei voi olla totta”, totesi Ukrainan tapahtumista äskettäin 
eräs sikäläinen mies, jonka tunnemme nimellä sergei Bubka. 
Lähes samoja sanoja käytti oma isoäitini, kun kuuli Neuvosto-
liiton hyökkäyksestä Suomeen vuonna 1939.  Sotavoiman käyt-
tö on rauhan aikaa eläville lähes käsittämätön asia. Ja yhtä hä-
märäksi jää monelle ajatus siitä, miksi sodan uhkaan pitäisi 
etukäteen varautua. 

MAAnpuolustuksestA vastaavien henkilöiden pitäisi pys-
tyä ennakoimaan asioita paremmin.  Keskustan seppo kääriäinen 
ainakin kuulosti varovaiselta ja kaukonäköiseltä  puolustusministe-
riaikanaan vuonna 2005: 
”Suomen täytyy olla turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa äärim-
mäisen realistinen, jopa inhorealistinen. Historian opetus on, että 
mitä tahansa voi tapahtua, vaikka nykyhetkellä näköalat vaikuttai-
sivatkin rauhallisilta, seesteisiltä ja ei-uhkaavilta. Historia opettaa, 
että huonoin mahdollinen vaihtoehto voi toteutua silloin kuin sitä 
kaikkein vähiten odottaa. ”

kääriäisen sanat olivat täyttä totta, mutta asia lienee muilta ajat-
telijoilta lainassa. Tuskin hän olisi muuten osallistunut maamme 
puolustuskyvyn tahalliseen rampauttamiseen äänestämällä hetken 
päästä maamiinat kieltävän sopimuksen puolesta. Samaan käsittä-
mättömään ratkaisuun päätyi myös hänen puoluetoverinsa, reser-
vin kapteeni Juha sipilä. Kokoomuksen, SDP:n, KD:n, vihreiden ja 
vasemmistoliiton kaikkien edustajien ohella. Vain perussuomalais-
ten kilpi säilyi puhtaana.

suoMen armeijalla oli vielä äskettäin käytössään maamiina-ase. 
Edullinen ja tehokas puolustusväline. Niitä ei kylvetty pelloille tai 
metsiin, vaan siistissä rivissä olivat, monen lukon takana. Kaikkein 
pahimman päivän varalta. Sen päivän, jollaista ei pitäisi tulla. Jota 
kukaan ei uskonut todeksi.

Päivä, jota 
ei pitänyt tulla

kuntaliitoksia perustellaan usein kasvavilla 
skaalaeduilla, mutta suurissa yksiköissä kasva-
vat ennemminkin tehottomuus ja byrokratia. 
tAloustieteen professori Matti 
Virén on tutkinut kuntien henkilöstömää-
rän kasvua. Kuntien toiminnan tehokkuut-
ta ja kuntaliitosten vaikutuksia on hänen 
mukaansa selvitetty vuosien varrella, mutta 
päätöksenteossa ja kuntauudistusten suun-
nittelussa näihin selvityksiin ei ole yleensä 
mitenkään reagoitu. 

- Esimerkinomaisesti voi mainita ainakin 
Moision ja Uusitalon (2003) kuntaliitoksia 
koskevan tutkimuksen ja Loikkasen ja Su-
siluodon (2005) kuntakoon ja toiminnan te-
hokkuuden välistä yhteyttä selvittävän tut-
kimuksen. Mikään niistä ei tue oletusta, 
jonka mukaan kuntien toiminta tehostuu 
kuntakoon kasvaessa, Virén selvittää. 

Julkisilla menoilla ja julkisesti rahoitetuil-
la organisaatioilla on professorin mukaan 
tapana kasvaa vuosi vuodelta.

- Vähäinenkin kuntien henkilöstömää-
rän kehityksen seuranta saa meidät epäile-
mään, että aivan kaikki ei kohdallaan kunti-
en henkilöstömäärissä. Kuntasektorilla oli 
1970-luvun alussa töissä hieman vajaa 200 

000 työntekijää, nyt noin 450 000. 
Työntekijöiden määrän kasvu on Virénin 

mukaan niin suuri, että sitä on mahdotonta 
laittaa valtion asettamien lisävelvoitteiden, 
väestökehityksen tai muun vastaavaan piik-
kiin. Pikemmin kyse on siitä, että järjestel-
mä on byrokratisoitunut. Henkilöstön mää-
rän kasvu noudattaa hänen mukaansa samaa 
kaavaa kaikissa virastoissa ja laitoksissa - il-
man välitöntä yhteyttä kysynnän määrään ja 
rakenteeseen. 

- Miten muuten voi olla mahdollista, että 
kunnallisten palveluiden kysyntä kasvaa sa-
malla tavalla kaikilla sektoreilla ja kaiken 
kokoisissa kunnissa? Markkinataloudessa 
näin ei koskaan tapahdu. Yksityisellä sekto-
rilla on myös moneen kertaan saneerattu ja 
jokaisen työntekijän tarve on tarkkaan las-
kettu. Kuntasektorin on paljolti säästynyt 
tältä katselmukselta, jo senkin vuoksi, että 
palkolliset ovat useasti itse päättämässä työ-
paikoistaan, Virén huomauttaa.

Tällaisessa tilanteessa on Virénin mukaan 
vaikea nähdä, että kuntakoon kasvattaminen 

Tehokkuus ei kasva 
kuntakoon myötä
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- Perussuomalaiset on 
jälleen ainoa vaihtoehto. 
Meillä on valmiit vaikutus-
kanavat, ryhmät ja yhteis-
työkumppanit Euroopassa, 
puheenjohtaja Timo Soini ja 
puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo painottavat.

Perussuomalaisten 
kansanedustaja Pentti Oino-
nen tuohtui puolustusmi-
nisteri Carl Haglundin haas-
tattelusta, jossa ministeri 
arvosteli puolustusvalio-
kunnan puheenjohtaja Jussi 
Niinistön esitystä jalkaväki-
maamiinoista.

erityisen tuen tarpeessa 
olevan lapsen vanhemmat 
ovat usein tukalassa tilan-
teessa. Oman lapsen etuuk-
sista taisteleminen vie monen 
vanhemman voimavarat ja ti-
lalle tulee pahimmassa tapa-
uksessa uupumus tai mielen-
terveys- ja päihdeongelmia.

eu on historiansa suurimmassa krii-
sissä, ja se seisoo kolmen tien haa-
rassa. Samaan aikaan kun poliittinen 

eliitti tiivistää vallan keskittämistä Brysseliin, kasvavat unio-
nia kritisoivat voimat kautta Euroopan. Eurovaaleissa 2014 
on kysymys siitä, mikä suunta valitaan.

Puoluejohdolla 
vahva usko 
EU-vaaleihin

Puolustusministeri pihalla 
jalkaväkimiinoista

Erityisperheet 
moittivat 
viranomaisia

s. 4-5

s. 6-7

s. 10-11

s. 12-13

Tehokkuus ei kasva 
kuntakoon myötä
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ratkaisisi ongelmia - päinvastoin tuntuu siltä, 
että ongelmat vain pahenisivat. 

tutkimustieto ja 
ulkomaiset mallit sivuutettu

Helsingin yliopiston kaupunkitaloustieteen 
emeritusprofessori Heikki A. loikkanen on 
seurannut aktiivisesti kunta- ja sote-uudis-
tuksen etenemistä. 

Loikkanen harmittelee sitä, kuinka vähälle 
huomiolle tieteellisen tutkimustiedon käyt-
tö ja vastaavien ulkomaisten mallien vertailu 
on jäänyt uudistusten valmistelussa. Kuntien 
yhdistämistä perustellaan hänen mukaan-
sa sillä, että näin saataisiin ratkaistua useita 
ongelmia ja parannettaisiin alueen kilpailu-
kykyä.  

- Kuntakoon kasvusta kuvitellaan jotenkin 
automaattisesti seuraavan kilpailukyvyn pa-
raneminen sekä maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen ongelmien ratkeaminen. Näin ei tie-
tenkään ole. 

Useiden eri maita koskevien tutkimusten 
perusteella ei Loikkasen mukaan valitetta-
vasti voida sanoa, että kuntakoolla ja kuntien 
yhdistymisellä voitaisiin helposti saavuttaa 
merkittäviä säästöjä. Useimmissa tutkimuk-
sissa kuntakoolla tai kuntaliitoksella ei ole 
joko merkitsevää vaikutusta kuntien asukas-

kohtaisiin menoihin tai sitten se on pikem-
minkin niitä kasvattava.

 
suomen mallille ei 
perusteluja eikä esikuvia

Yhdeksälle kaupunkialueelle juuri nyt kaa-
vailtu kuntaliitosten sarja synnyttäisi Loik-
kasen mukaan suurkuntia, joiden tehtävät 
olisivat maailmanennätysluokkaa. Tällaisel-
le ratkaisulle ei ole hyviä perusteluita eikä 
hyviä esikuvia.

Suomessa hallituksen esityksiä on Loikka-
sen mukaan kritisoitu siitä, että sen esitys-
ten yhteydessä ei esitetä niiden vaikutuslas-
kelmia. 

- Mutta sitäkin suurempi ongelma on se, 
että monet harkinnanarvoiset vaihtoehdot 
eivät Suomessa tule usein edes esille.  Tämä 
asetelma koskee kunta- ja palvelurakennetta, 
sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja monia mui-
takin politiikka-alueita, Loikkanen harmit-
telee.  

Kohti parempaa Eurooppaa

Lue lisää:  Matti Virénin ja Heikki A. Loik-
kasen artikkelit on julkaistu osana Kunnat 
kuntoon! –artikkelikokoelmaa. Löydät mo-
lemmat tekstit kokonaisuudessaan Suo-
men Perusta -ajatuspajan verkkosivuilta: 
www.suomenperusta.fi

■ TEKSTI PS TOIMITUS • KUVA LEHTIKUVA

”Onko hallituksen 
korvat täynnä Brysselin 

sinisimpukoita?” 

Kansanedustaja Pirkko Mattila 
eduskunnan kuntapoliittisen väli-
kysymyksen keskustelussa.
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PS P O L I T I I K K A

- perussuomalaiset on jälleen ainoa vaihtoehto. 
Meillä on valmiit vaikutuskanavat, ryhmät ja 
yhteistyökumppanit euroopassa, puheenjohta-
ja timo soini ja puoluesihteeri Riikka slunga-
poutsalo painottavat.

keVään historiallinen EU-
vaali mittaa tosissaan halli-
tuksen eurolinjan kannatus-
ta. Äänestäjät voivat kääntää 
Suomen EU-politiikan uu-
teen suuntaan. Suuri eurojyt-
ky voi kääntää koko Euroopan 
suunnan. Perussuomalaiset 
valmistautuvat vaaleihin yh-
dessä ympäri maata.

eu voi vaikuttaa 
kaikkeen

Mihin EU:ssa sitten voi vai-
kuttaa, puheenjohtaja timo 
soini?

- Kaikkeen mitä siellä käsi-
tellään. EU-parlamentin ase-
ma on vahva, Soini vastaa.

Soini muistuttaa, että valit-
tujen täytyy pystyä hankki-
maan hyvät avustajat ja ver-
kostoitumaan. Hän auttaa 

edustajia löytämään oikean 
ryhmän, hän kun tuntee nii-
den vaikuttajat.

- Tärkeintä on saada ovet 
avattua. Meillä on valmiit vai-
kutuskanavat, ryhmät ja yh-
teistyökumppanit ja myös 
monikansallista henkilökun-
taa, Soini sanoo.

Soini makustelee ajatusta, 
että puolue voisi lisätä tietoa 
ja taitoa EU-asioista henki-
lövaihdon kautta eduskunta-
ryhmän ja europarlamentin 
välillä niin, että kaikilla olisi 
mahdollisuus oppia uutta.

- Meillä on hyvä tilanne Eu-
roopassa. Me olemme halut-
tua seuraa. Olemme Suomen 
tunnetuin puolue EU:ssa. Se 
asettaa myös edustajillemme 
vaatimuksen, koska heitä tul-
laan vertaamaan minuun, Soi-
ni uskoo.

Mölyt mahassa ja 
ryhmäkuntaisuus pois

Soini korostaa, että ehdok-
kaiden pitää sitoutua omaan 
suunnitelmaan ja puolueen 
ohjelmaan. Ehdokkaat ovat 
puolueen ehdokkaita. Ei pidä 
katsella liikaa sivuille ja rea-
goida toisten puolueiden te-
kemisiin. Eikä varsinkaan 
pidä asettua muita oman puo-
lueen ehdokkaita vastaan. 
Yhdessä mennään.

- Eikä saa sanoa mitään tyh-
mää. Silloin toiminta jumiu-
tuu. Elämä käy tylsäksi, jos ei 
osaa asetella sanojaan oikein. 
Vastuun saajan täytyy olla 
tehtävänsä tasalla. Linjas-
ta ei pidä tinkiä, mutta täytyy 
ymmärtää, miten asiat sano-
taan, koska vastustajat kyttää-

Me olemme 
haluttua 
seuraa!

eurooPan komission Suo-
men-edustuston Taloustut-
kimuksella teettämän tutki-
muksen mukaan suomalaisten 
kiinnostus EU-vaaleja koh-
taan on korkeammalla kuin 
koskaan. Kyselyn perusteella 
yli 60 prosenttia suomalaisis-
ta aikoo äänestää EU-vaaleis-

sa varmasti tai todennäköises-
ti. Toteutuessaan nousu olisi 
huikea, sillä edellisten vaalien 
äänestysprosentti jäi 41 pro-
senttiin.

Kolmannes suomalaisis-
ta katsoo kärkiehdokkaiden 
asettamisen selkeästi lisän-
neen keskustelua ja kiinnos-

tusta vaaleja kohtaan. Myös 
euroalueen talouskriisi ja sii-
tä käyty keskustelu on vaikut-
tanut siihen, että lähes 40 pro-
senttia kyselyyn vastanneista 
pitää kevään eurovaaleja kiin-
nostavampana kuin koskaan.

Suomalaisten äänestysinto 
ennätyskorkealla

Puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo ja 
puheenjohtaja Timo 
Soini muistuttavat 
EU-vaalien tärke-
ydestä. - Äänestä-
mättä jättäminen on 
hiljainen hyväksyntä 
nykyiselle EU-tukipa-
kettipolitiikalle.Puoluejohdolla vahva 

usko EU-vaaleihin

vät virheitä, Soini varoittaa ja 
muistuttaa, että ryhmän täy-
tyy myös järjestäytyä ja toi-
mia yhdessä ryhmäjohtajan 
johdolla.

kolme paikkaa 
tulee

Soini näkee kaksi vaihtoeh-
toa: lautta lähtee liikkeelle, 
jolloin voitamme, tai sitten ih-
miset jäävät kotiin.

- Olemme taas ainoa vaih-
toehto. Viimeksi oli vain Soi-
ni ja sohva, nyt on sohva ja pe-
russuomalainen, joista on 20 
vaihtoehtoa. Mutta meidän 
linjamme on ylivoimainen: se 
on pysynyt samana ja lupauk-
semme ovat pitäneet, Soini 
korostaa.

Soini povaa, että kolme eh-
dokasta menee läpi ja laaja sa-
manmielisten joukko menes-
tyy ympäri Eurooppaa. Tämä 
antaa entistä paremmat mah-
dollisuudet vaikuttavaan yh-
teistyöhön. Mitä suurem-

pi liittouma saadaan kokoon, 
sitä paremmin se saa tietoa ja 
sitä vahvemmin kaikki voivat 
vaikuttaa. 

Europarlamentissa voi myös 
toimia vapaana hallituksen 
linjasta: siellähän ei ole halli-
tusta, joka kahlitsisi eduskun-
nan vaikutusvaltaa.

Ryhmä löytyy 
saletisti

Soinin mukaan eurokriitti-
set löytävät varmasti hyvän 
ryhmän, johon perussuoma-
laiset voivat liittyä. Ottajia on 
useampaankin ryhmään kuin 
mihin halutaan.

- Viimeksi menin sinne yk-
sin heiluttamaan kahta kättä 
ja perustin EFD-ryhmää yh-
dessä nigel Faragen kanssa, 
Soini muistuttaa.

Hän kehuu myös tutkija 
sampo terhoa, joka on jat-
kanut Soinin työtä mainiosti 
niin, että yhteistyökuviot ovat 
kunnossa.
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Propaganda yltyy

tiMO sOiNi
pERUSSUomaLaiStEN
pUhEENjohtaja

JoPa tuhannet opettajat ovat 
joutuneet vaihtamaan työ-
paikkaa homeongelmien ta-
kia. Opetusalan ammattijär-
jestö OAJ teki toissavuonna 
kyselyn rehtoreille, työsuoje-
luvaltuutetuille ja päiväkotien 
johtajille. Kyselyn perusteel-
la neljä prosenttia opettajista 
on vaihtanut työpaikkaa sisäil-
maongelmien vuoksi kah-
den viime vuoden aikana. Se 

tarkoittaa noin neljäätuhatta 
opettajaa.

Ammattijärjestön työelä-
mäasiamies Riina Länsikalli-
on mukaan homeesta kärsivi-
en opettajien oikeusturva on 
erittäin huono. Sisäilmasta sai-
rastuneita usein vähätellään ja 
painostetaan psyykkisiin tut-
kimuksiin, ja kuntoutus- tai 
eläkepäätöksiä voi olla hyvin 
hankala saada.

■  KOLUMNI

Opettajat kärsivät homeongelmista

eu-VAAlit lähestyvät. Vanhat puolueet ja niiden euroop-
palaiset veljespuolueet ovat aloittaneet tutun tiedotussotan-
sa, puhumattakaan kritiikittömästä pullasorsamediasta, jota 
johtaa talousvaikeuksissa tarpova maamme päälehti. Sen oma 
talous muistuttaa euron menestystarinaa.

peRussuoMAlAisillA pitää olla oma suunnitelma. Mei-
dän ei pidä langeta kilpailijoidemme ansaan. Yksi jankutus on, 
mihin ryhmään perussuomalaiset Euroopassa menevät. Suu-
rimmalla osalla suomalaisia ei ole tuon taivaallisen käsitystä, 
mitä kaikkia ryhmiä EU-parlamentissa istuu. Kun menin itse 
sinne viisi vuotta sitten, meillä ei ollut mitään ryhmää ennes-
tään. Olin mukana perustamassa sitä nigel Faragen johdolla.

olen nähnyt kohtuullisesti vaivaa, että meidän tulevilla me-
peillä on hyvät saumat päästä merkittäviin tehtäviin. sampo 
terho on ollut tässä työssä hyvänä apuna. Hänen toimintansa 
on herättänyt laajaa luottamusta. Meillä on varaa valita.

HAluAn, että maksimoimme vaaleissa saadun kannatuk-
sen ja vaikutusvallan EU:ssa. Käydään vaalit ensin ja teh-
dään ryhmäratkaisu sitten. Tässä pitää luottaa omaan tekemi-
seen. Meille on tuhat kertaa tärkeämpää saada viestimme läpi 
- mikä on meidän linja, asialista, tavoitteet ja päämäärämme 
- kuin jankuttaa ryhmistä. Ei langeta muiden asettamaan an-
saan. Sitoudutaan omaan ohjelmaan. Se tuo tulosta.

VAltAMediA on härski. Se leimaa perussuomalaisia jat-
kuvasti yhteen ääripuolueiden kanssa, vaikka meillä ei ole 
mitään tekemistä esimerkiksi ruotsidemokraattien kanssa. 
Tämä kertoo valtavasta huolesta ja pelosta.

MediA tekee laiskasti hommansa. En tiedä, miksi Ylen ja 
Hesarin toimittajilta on jäänyt ”huomaamatta”, että Saksassa 
poistettiin EU-vaaleista äänikynnys. Se merkitsee, että euro-
kriittinen AfD puolue saa läpi ainakin 10-12 edustajaa. Tämä 
puolue on julkisesti todennut, että me saamme Suomessa olla 
iloisia siitä, että meillä on perussuomalainen puolue. Olemme 
olleet monille puolueille arvostettu esikuva.

kenttä, kannattajat, perussuomalaiset jäsenet. Auttakaa 
ehdokkaitamme. He ovat laittaneet itsensä likoon ja puolus-
tavat puolueemme linjaa ja perustaa. Tehdään yhdessä hyvä 
vaalitulos. Me tarvitsemme sitä, Suomi ja Eurooppa tarvitse-
vat sitä.

pRopAgAndAAn tehoaa totuus. Käytetään sitä kilpenäm-
me ja miekkanamme. Äänestetään perussuomalaiset vaali-
voittoon.

pari sanaa peruspomosta

kiRJoitin kirjan, Peruspomo. Se ilmestyy huhtikuun alus-
sa. Siinä kerron, miltä viimeiset kuusi vuotta ovat minusta 
tuntuneet; mitä tuoneet, mitä vieneet. Se on rankan rehelli-
nen kuvaus siitä hinnasta ja ilosta, mitä olen kokenut puolu-
eemme puheenjohtajana.

oleMMe tehneet yhdessä Suomen poliittista historiaa. Sitä 
ei kukaan voi viedä meiltä pois. Mikään merkityksellinen ei 
synny itsestään, ilman taistelua. Puheenjohtajan on oltava 
sekä luja, että lempeä. Johdan esimerkin voimalla. Jos epäon-
nistun, minusta tulee varoittava esimerkki.

kiRJA on suoraa soinia. Siinä kirjoitan, niin kuin itse haluan 
ja näen tarpeelliseksi. Puoluetta viedään eteenpäin yhdessä. 
Yksin kukaan ei ole mitään. Olen ylpeä, että saan olla tämän 
porukan puheenjohtaja. Te olette mahdollistaneet tämän kir-
jan synnyn. Se kertoo meistä perussuomalaisista, minun nä-
kökulmastani.

- Sampo on hoitanut hyvin 
kaikki äänestykset ja raportit 
ja hän on arvostettu edustaja, 
Soini kiittää.

eurokapina 
vietävä loppuun

Soini muistuttaa, että kan-
sa päättää, ketkä valitaan. 
Tärkeintä on mennä täysil-
lä vaaleihin ja viedä loppuun 
se mistä kiikastaa: puolue jäi 
hallituksestakin EU-linjan 
vuoksi. Kun kansa tuki puo-
luetta eduskuntavaaleissa, 
olisi hienoa saada tuki myös 
eurovaaleissa. Se on mahdol-
lista, koska kansan enemmis-
tö kannattaa perussuoma-
laisten eurolinjaa. Asetelma 
on perussuomalaiset vas-
taan muut - perussuomalai-
set vastaan tukipakettilinja.

- Meillä on mahdollisuus 
vaikuttaa hallituksen EU-po-
litiikan suuntaan. Vaaleilla 
on myös yleispoliittista mer-
kitystä: jos perussuomalai-

set menestyvät eurovaaleis-
sa, siitä on etua puolueelle ja 
hallituksen asema vaikeutuu. 
Ja jos hallituspuolueet me-
nestyvät eri tavalla, se voi ha-
jottaa koko hallituksen, Soini 
arvioi viitaten SDP:n alamä-
keen.

Vaalityö 
kannattaa aina

Käytännön vaalityön teke-
vät puolueen paikallisosas-
tot. Sitä johtaa puoluesihtee-
ri Riikka slunga-poutsalo. 
Hän varmistaa, että kentällä 
on käytössään työkalut, joilla 
vaalit onnistuvat. Myös mo-
tivointi on tärkeää.

- Kentällä puhuttiin pu-
huttiin ensin vaaliboikotis-
ta - ettei EU:ssa kannata olla 
lainkaan. Mutta kun keskus-
telimme, mihin voimme vaa-
leissa ja europarlamentis-
sa vaikuttaa, oli selvää, että 
vaalityö kannattaa. Myös 
eurokriittisten äänen pitää 

kuulua Euroopassa, Slunga-
Poutsalo painottaa.

Tietoa eurovaaleista on 
jaettu joka käänteessä jo vii-
me vuodesta alkaen. Piirit 
ovat myös harjaantuneet vaa-
lityöhön kunnallisvaalien jäl-
keen, vaikka monella paik-
kakunnalla puolue on yhä 
nuori. Puoluesihteeriltä vaa-
lit vaativat paljon.

- Minulle vaalityö merkit-
see paljon puhetta ja läsnä-
oloa, ei niinkään torin reu-
nalla kansan parissa, vaan 
tuen ja kannustan puolueen 
omaa väkeä puhumalla heil-
le. Vaalitoiminta on alkanut 
jo nyt yllättävän hyvin, tote-
aa Slunga-Poutsalo ja ennus-
taa matkapäiviä kertyvän ke-
vään mittaan runsaasti.

■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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PS E D U S K U N T A

Haglund pihalla 
jalkaväkimiinoista
perussuomalaisten kansanedus-
taja pentti oinonen tuohtui puo-
lustusministeri Carl Haglundin 
haastattelusta, jossa ministeri ar-
vosteli puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtaja Jussi niinistön esitys-
tä jalkaväkimaamiinoista. 

peRussuoMAlAisten 
kansanedustaja ja puolustus-
valiokunnan puheenjohtaja 
Jussi niinistö ehdotti Ukrai-
nan tilannetta käsittelevässä 

kolumnissaan, että Suomen 
täytyy hankkia valmius jalka-
väkimiinojen massavalmis-
tukseen nopealla aikataululla. 
Puolustusministeri Carl Ha-

■ TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS • KUVAT LEHTIKUVA JA MATTI MATIKAINEN

Jätevesiasetus kumottava
Perussuomalaiset ovat jät-
täneet lakiesityksen jätevesi-
asetuksen kumoamiseksi. Vuon-
na 2011 Vanhasen hallituksen 
lain tasolle nostama jätevesi-
asetus ei ole poistanut niitä 
kohtuuttomuuksia ja väärinkäy-
töksiä, mitä asetus on aiheutta-
nut ja aiheuttaa edelleen maa-
seudun asukkaille.

Lain suurimpana valuvirheenä 
on edelleen valmistajavastuun 
puuttuminen, mikä mahdol-
listaa ylihintaisten ja toimi-
mattomien jäteveden puh-
distusmenetelmienmyynnin 
viemäriverkoston ulkopuolisille 

kiinteistöille.
- Ympäristöministeri Ville Nii-

nistön toimettomuus herät-
tää ihmetystä tilanteessa, jossa 
joukko nimekkäitä professo-
reita on allekirjoittanut julki-
lausuman, jossa he vaativat 
maaperäkäsittelyn tieteellistä 
tutkimista. Lisäksi ympäristömi-
nisteriön virkamiehet ovat kiel-
täytyneet maaperäkäsittelyn-
tutkimuksista, joiden tulokset 
ovat julkisia sekä yliopistotutki-
joiden käytettävissä, perussuo-
malaiset listaavat.

EU-teollisuuskomissaari An-
tonio Tajani on todennut, että 

Suomessa myydyt pienpuhdis-
tamot ovat edelleen EU:n ra-
kennusasetuksen vastaisesti 
CE-merkittyjä, eikä ympäristö-
ministeriön alainen markkina-
valvontaviranomainen Tukes 
ole suostunut tekemään mitään 
virheiden korjaamiseksi.

Perussuomalaiset vaativat vi-
ranomaisten toiminnasta kan-
salaisille aiheutuneen vahingon 
ja vastuukysymysten selvittä-
mistä sekä katsovat, että näissä 
olosuhteissa ei kansalaisten oi-
keusturvaa pystytä takaamaan 
muutoin kuin kumoamalla voi-
massaoleva jätevesiasetus.

Carl Haglundin 
(oik.) ministerin 
kyvyt ovat jälleen 
luupin alla.

glund syytti Niinistöä ”politi-
koinnista”.

 - Jalkaväkimiinakeskustelu 
on mielestäni jo takanamme. 
Siitä päätettiin ennen minun 
aikaani, että niistä luovutaan. 
Se perustuu kansainväliseen 
sopimukseen. Niihin on han-
kittu nyt korvaavia asejärjes-
telmiä, Haglund selitti Ylen 
Aamu-tv:n haastattelussa.

 
Arhinmäkimäistä 
politikointia

 
Perussuomalaisten kan-

sanedustaja pentti oinosen 
mukaan Haglundin lausun-

to osoitti, ettei ministerillä 
ole asiantuntemusta uskotta-
van torjuntakyvyn ylläpitämi-
seen.

 - Puolustusministeri ei vie-
läkään näytä tajuavan, että 
yhtä tehokasta ja taloudellis-
ta järjestelmää, joka korvaisi 
jalkaväkimiinat täysin, ei tällä 
hetkellä ole Suomella käytös-
sä. Joskin armeijan käyneenä 
ja sissikoulutuksen saanee-
na, ymmärrän ministerin tie-
tämättömyyden jalkaväkimii-
nojen tärkeydestä ja tehosta, 
Oinonen sivaltaa.

 - Puolustusministeri syyt-
ti Niinistöä ei asiallisesta po-

litikoinnista, mutta samassa 
haastattelussa hän tunnusti 
oman politikointinsa, esiinty-
mällä maanantain tv-lähetyk-
sessä Ukrainan väreissä oleva 
solmio kaulallaan sekä jaka-
malla solmiokuviaan twitte-
rissä. Se, jos mikä, oli puolus-
tusministeriltä epäasiallista ja 
arhinmäkimäistä politikoin-
tia.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
     KUVAT LEHTIKUVA JA 
     MATTI MATIKAINEN
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Haglund pihalla 
jalkaväkimiinoista

Maksuhäiriöt yleistyneet 
yli 60-vuotiailla

Urpilaisen jatkokausi 
näyttää epävarmalta

Perussuomalaisten 2. vara-
puheenjohtaja, kansanedusta-
ja Hanna Mäntylä jätti hallituk-
selle kirjallisen kysymyksen yli 
60-vuotiaiden maksuhäiriöiden 
lisääntymisestä.

- Maksuhäiriömerkintöjen 
suurta määrää on nähty usein 
nuorten ongelmana. Asia kos-
kettaa kuitenkin kaikkia ikäryh-
miä ja entistä enemmän myös 
yli 60-vuotiaita, Mäntylä tietää.

Syynä maksuhäiriöihin on 
yleensä tulojen putoaminen 
eläkkeelle jäännin jälkeen. Pie-
nestä eläkkeestä on maksetta-

vat samat kulut kuin ennenkin 
eikä kaikkien eläke riitä.

- Avun hakemisen sijaan tur-
vaudutaan vippeihin ja lai-
noihin ja yritetään paikata 
tilannetta viimeiseen asti. Vel-
kakierre on valmis, kun kalliita 
lainoja ei pystytä maksamaan 
takaisin. En usko tässä olevan 
kyse holtittomasta velkaantu-
misesta, vaan monen kohdalla 
pelkästä arjesta selviytymises-
tä, Mäntylä sanoo ja toivoo kai-
kenikäisten velkaneuvonnan li-
säämistä.

ValtionVarainministe-
ri Jutta Urpilaisen jatkotoiveet 
SDP:n puheenjohtajuudes-
ta saivat pahan kolauksen, kun 
Ylen Ajankohtainen kakkonen 
julkaisi puoluekokousedustajil-
le ja -ehdokkaille suunnatun ky-
selynsä tulokset.

Vastaajista 43 prosenttia il-

moitti kannattavansa ammatti-
liitto Pron puheenjohtajaa Antti 
Rinnettä. Istuvan puheenjohta-
jan Jutta Urpilaisen takana on 
vain 26 prosenttia vastanneista. 
28 prosenttia ei vielä päättänyt, 
ja 3 prosenttia ei halunnut ker-
toa kantaansa.

eu kieltää Suomen hirvitu-
hokorvaukset heinäkuun 
alusta lähtien. Tuhannet 
metsänomistajat uhkaavat 
jäädä ilman korvauksia. Vii-
me vuonna hirvien aihe-
uttamia tuhoja korvattiin 
valtion varoista n. 1,2 mil-
joonan euron edestä. Suo-
messa vahingot korvataan 
nimenomaan valtion va-
roista, toisin kuin muissa 
EU-maissa.

- EU:ssa ei ole ymmärret-
ty Suomen järjestelmää, 
koska Brysselin puistois-
sa eivät hirvet juokse! Meil-
lä metsästäjät maksavat 
korvauksiin käytetyt va-
rat pyyntilupamaksuina ja 
systeemi on todettu toi-
mivaksi, päätöstä ihmet-
televä perussuomalaisten 
kansanedustaja Teuvo Hak-
karainen heittää.

Hirvituho-
korvaukset 
loppuvat

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Vesa-Matti Saarakkala 
jätti hallitukselle kirjallisen ky-
symyksen ulkomaalaisille dip-
lomaattiautoille kirjoitettujen 
parkkisakkojen perinnän tehos-
tamisesta.Vuonna 2013 Helsin-
gin alueella kirjoitettiin ulko-
maalaisille diplomaattiautoille 
534 parkkisakkoa.

- Ulkomaalaisten diplomaat-
tien saamat pysäköintivirhe-
maksut eivät etene maksuvaa-
timukseen tai ulosottoon, mikä 
perustunee Wienin yleissopi-
muksen 41. artiklassa vahvis-
tettuun diplomaattiseen kos-
kemattomuuteen. Kuitenkin 
samaisen artiklan mukaan dip-
lomaattien on noudatettava 

vastaanottajavaltion lakeja ja 
määräyksiä, sikäli kun nämä ei-
vät ole ristiriidassa heidän eri-
oikeuksiensa ja vapauksiensa 
kanssa, Saarakkala huomauttaa 
ja ehdottaa kovempia otteita ti-
lanteen korjaamiseksi.

Diplomaattien parkkisakot kuriin

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Maria Tolppanen jät-
ti hallitukselle kirjallisen kysy-
myksen ”rapakunnossa” olevien 
maanteiden korjaamisesta. 

- Maantiet ovat 50-luvulta, 
mutta liikennemäärät 2000-lu-
vulta. Tämä on hengenvaaralli-

nen yhtälö, Tolppanen painot-
taa. 

Jotta tiestön huono kunto 
saataisiin pysäytettyä, tarvittai-
siin vuosittain 4 000 kilomet-
riä uutta päällystettä. Tolppasen 
mukaan korjauksissa vetkuttelu 
käy pitkän päälle kalliiksi.

- Jos vauriot korjataan heti nii-
den synnyttyä, säästetään kor-
jauskustannuksissa huomatta-
vasti. On hölmöläisten hommaa 
odottaa tienpinnan korjausta 
niin pitkään, että joudutaan uu-
simaan koko rakenne.

Maantiet rapakunnossa

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jussi Halla-aho tiedus-
teli hallituksen kantaa Venäjän 
ulkopolitiikkaan hallitukselle 
jättämässään kirjallisessa kysy-
myksessä.

- Venäjä loukkaa alueellis-
ta koskemattomuutta ja kan-
sainvälistä oikeutta suorit-
taessaan sotilasoperaatioita 
Ukrainan maaperällä. Venäjä on 
ilmoittanut varaavansa oikeu-
den ”suojella venäläisiä intres-
sejä ja venäjän kielen puhujia” 

myös maan rajojen ulkopuolel-
la. Suomeen on viimeisten kah-
denkymmenen vuoden aikana 
muodostunut merkittäviä ve-
näläisiä intressejä.

- Venäjän ulkopolitiikan muut-
tuessa yhä aggressiivisemmak-
si Suomi on ajanut alas puolus-
tustaan ja vältellyt keskustelua 
sotilaallisesta liittoutumisesta, 
Halla-aho muistutti ja kysyi hal-
litukselta, antavatko Venäjän 
toimet syytä Suomen puolus-
tuksen uudelleenarviointiin.

Mitä Niinistö sanoi?
PuolustusValiokunnan 
puheenjohtaja Jussi Niinistö 
kannusti kolumnissaan Suomea 
ja suomalaisia pitämään kiinni 
omasta puolustuskyvystään. 

 - Uhka aseidenkäytöstä Uk-
rainassa on todellinen. Venäjä 
turvaa etujaan. Tilanteessa on 
historiallisia yhtymäkohtia Ge-
orgian sotaa edeltäneeseen ti-
lanteeseen. Venäjän puolus-
tusvoimauudistus on edennyt 
ja luonut uskoa maan voimaan 
maailmanpolitiikassa.

 - Jos tilanne edelleen kärjis-
tyy ja sota syttyy, on Suomen 
nostettava valmiuttaan. Kriisin 
eskaloituminen on tällaisissa ti-
lanteissa aina vaarana. Jo tällä 
hetkellä niin puolustusvoimis-
sa, puolustusministeriössä kuin 
Suomen valtiojohdossakin on 
tehostettu tilannekuvan ylläpi-
toa. Vielä ei ole joukkojen val-

miuden kohottamisen aika, Nii-
nistö painotti.

Niinistö jatkoi samalla teemal-
la eduskunnan kyselytunnilla ja 
totesi kaikkien puolustusta ym-
märtävien tietävän miinojen 
suuren merkityksen.

- Jalkaväkimiinojen valmista-
misen valmiuden varmistami-
nen on Ottawan sopimuksen 
mukainen. Entä miinojen käy-
tön koulutus? Miinathan eivät 
ole sodankäynnistä eikä maail-
masta kadonneet.

Puolustusministeri Carl Hag-
lund vastasi, että varusmiehiä 
koulutetaan yhä erilaisilla jär-
jestelyillä.

- Niinistö on oikeassa, että 
teknisesti voisimme palata mii-
noihinkin, mutta se on niin va-
kavan tilanteen paikka, että toi-
vokaamme, ettei niin vakavaa 
tilannetta tule, Haglund totesi.

Mikä on hallituksen kanta?
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ministeri Jan Vapaavuori il-
moitti, että energiayhtiö Fen-
novoiman ydinvoimalalupaa 
koskevan periaatepäätöksen 
täydentäminen tuodaan edus-
kunnan käsiteltäväksi.

Perussuomalaiset suhtautu-

vat myönteisesti siihen, että lu-
pa-asia käsitellään eduskunnas-
sa, kun tilanne on muuttunut 
periaatepäätöksen tekemisen 
jälkeen.

- Tässä muuttuneessa tilan-
teessa toivomme hakemukselle 

perinpohjaista, asiallista ja rei-
lua käsittelyä, perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Jari Lindström toteaa ja 
korostaa, että samalla poistuu 
juridinen epävarmuus hank-
keen toteutumisesta.

Fennovoima eduskunnan käsittelyssä

Hallituksen energia-
politiikka syö työpaikat
- Kun maan hallitus pohtii ratkaisu-
ja työllisyyden parantamiseksi ja vel-
kaantumisen taittamiseksi, aloittakaa 
toimenpiteet energia- ja ympäristö-
politiikasta, vaatii perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheenjohtaja 
Jari Lindström.

peRussuoMAlAisten 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Jari lindström sa-
noo pohdiskelleensa jo pit-
kään Suomen kilpailukykyä. 
Miten sitä voitaisiin paran-
taa? 

- Rikkidirektiivi ja sen tuo-
mat kustannukset nousivat 
päällimmäiseksi ongelmak-
si keskusteluissani Metsäte-
ollisuuden, Versowoodin ja 
Ruukin edustajien kanssa. Di-
rektiivi tuo taloudellisia vai-
kutuksia eli lisäkustannuk-
sia teollisuudelle. Suurimmat 
kustannukset tulevat suurille 
polttolaitoksille. Tuon direk-
tiivin alle joutuu noin 890 lai-
tosta ja niiden sivutoimintoja 
noin 130.

- Hintalappu energiantuo-
tantolaitoksille - joustot huo-
mioon ottaen - on noin 765 
miljoonaa euroa investointi-
kustannuksina. Massa- ja pa-
periteollisuudelle arvioidaan 
syntyvän oksidien päästöjen 
vähentämisestä noin 45 mil-
joonan investointikustannuk-
set ja noin 6 miljoonan euron 
vuotuiset käyttökustannuk-
set. Nämä luvut ovat vain ar-
vioita. Lisäkustannukset saat-
tavat nousta jopa 3 miljarsiin 
euroon, Lindström listaa.

Ylisuojeleminen 
syö kilpailukykyä

Lindströmin mielestä Suo-
men on lopetettava ”omaan 
jalkaan ampuminen” ja arvoi-

tava kestävän kehityksen ni-
missä tehtävät esitykset uu-
delleen.

- Esimerkiksi Suomen luon-
nonsuojeluliitto on listan-
nut toimenpidesuosituksiaan 
kansalliseen leikkauslistaansa 
ilmastonmuutosta edistävien 
tukien osalta. Siellä ovat mai-
nittuina mm. energiaintensii-
visen teollisuuden tukikoko-
naisuus, työmatka-autoilun 
tuet, liikenteen polttoainei-
den verotuet ja turpeen alem-
pi verokanta. SLL:n mielestä 
nämä haitalliset tuet ovat kes-
tävän kehityksen esteenä. Kas 
kummaa, samanlaista viestiä 
tulee hallituksen sisältä var-
sinkin vihreiden riveistä. Ei 
mikään yllätys, Lindström la-
taa.

- Se mikä näissä vaateissa 
tuntuu jatkuvasti unohtuvan, 
on niiden vaikutus suomalai-
selle ja eurooppalaiselle kil-
pailukyvylle. Ei cleantechis-
sa ole mitään pahaa, mutta jos 
perusteollisuudesta katoaa 
mm. näillä toimilla sata työ-
paikkaa, niin kuinka monta 
vihreää työpaikkaa tulee ti-
lalle? Ei varmastikaan sataa. 
Hyvä jos muutama.

lisää kotimaista 
energiaa

Lindströmin mielestä ole-
massa olevasta teollisuu-
desta kiinnipitämisen ja sen 
toimintaedellytysten turvaa-
misen tulee olla paljon suu-

remmassa roolissa. Ei ilmas-
ton- ja ympäristönsuojelun 
kustannuksella, vaan sen rin-
nalla.

- Pelkkä ilmastokylki edellä 
meneminen ajaa Euroopan ja 
samalla Suomen työllisyyden, 
hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
pohjamutiin. Kun maan hal-
litus pohtii ratkaisuja työlli-
syyden parantamiseksi ja vel-
kaantumisen taittamiseksi, 
aloittakaa toimenpiteet ener-

gia- ja ympäristöpolitiikasta!
Perussuomalaiset listasivat 

omia energiapoliittisia näke-
myksiään eduskuntaryhmän 
vaihtoehtobudjetissa, jossa 
vastustetaan mm. teollisuutta 
syövää windfall-veroa.

-  Meidän tavoitteenamme 
on kotimaisen energian ase-
man parantaminen suhteessa 
tuontienergiaan. Mutta löy-
tyykö tälle tavoitteelle mui-
takin tukijoita ja näkyykö se 

myös politiikan suunnassa? 
Voimme vaikuttaa niihin pää-
töksiin, jotka ovat omissa kä-
sissämme. Siksi juuri niiden 
päätösten vaikutuksia pitää 
pystyä arvioimaan myös ta-
louden kannalta paljon ny-
kyistä laajemmin. Lopetetaan 
siis oman oksan sahaaminen, 
Lindström painottaa.

■ TEKSTI PS VERKKOTOIMITUS
     KUVA LEHTIKUVA
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- Ei cleantechissa 
ole mitään pahaa, 
mutta jos perus-
teollisuudesta kato-
aa mm. näillä toimil-
la sata työpaikkaa, 
niin kuinka monta 
vihreää työpaikkaa 
tulee tilalle? Jari 
Lindström kysyi 
eduskunnassa.
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■  KOLUMNI

HAllitus on ajanut sote- ja kuntauudistusta kuin 
käärmettä pyssyyn. Siitä huolimatta mitään mainittavaa 
ei ole saatu aikaiseksi. Nyt kokoomuksen sisällä on hei-
tetty pyyhe kehään, ja ministeri Jan Vapaavuoren joh-
dolla valmistellaan kokoomuslaisten omaa ratkaisumal-
lia.

käYtännössä siis demariministeri susanna Huovi-
nen on syrjäytetty. Tämä on poikkeuksellisen raju teko. 
Veikkaan, että lähipäivät ovat hallituksen koossapysymi-
sen kannalta kriittisiä. Tähän saakka on ennustettu, että 
hallitus hajoaa ensi syksynä. Tuo päivä voi olla paljon lä-
hempänä, sillä sotasoppa kiehui nyt yli. Sotasopasta tuli 
sotesota.

VApAAVuoRen johdolla valmistellaan ratkaisua, joka 
käytännössä tarkoittaisi sitä, että hallitus tekee täyskään-
nöksen. Se siis kieltää kaiken sen minkä se on tähän saak-
ka vannonut ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi.

VAlitettAVAsti on todettava, että nyt mentäisiin 
ojasta vähintään allikkoon, jos kokoomuksen valitse-
ma ns. Erva-ratkaisu toteutettaisiin. Lyhyesti sanottuna 
se tarkoittaisi, että koko maassa erikoissairaanhoito kes-
kitettäisiin viidelle erityisvastuualueelle ja niiden kes-
kuspaikkoina olisivat Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio 
ja Oulu. Perusterveydenhuolto jätettäisiin kuntien hoi-
dettavaksi kuten tähänkin saakka.

RAtkAisu lähtee siis siitä, että alkuperäinen tavoite, 
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdis-
täminen, ei toteutuisi. Kävisi tasan päinvastoin eli nämä 
kaksi asiaa etääntyisivät toisistaan vielä nykyistä enem-
män. Ja kun suurin ongelma on ollut juuri siinä, että 
nämä kaksi hoidon tasoa eivät ole pelanneet keskenään. 
Siitä on seurannut asiakkaille turhia tutkimuksia ja tur-
haa pompottelua luukulta toiselle. Veronmaksajille se on 
tietänyt turhia kustannuksia.

AinoA järkevä ratkaisumalli olisi perusterveydenhuol-
lon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen nykyisten sai-
raanhoitopiirien pohjalle. Alueena olisi siis useimmiten 
maakunta. Tätä ratkaisumallia kannattavat perussuoma-
laisten ohella myös keskusta ja vihreät. Myös muissa hal-
lituspuolueissa sillä on runsaasti kannatusta.

HAllituksen paniikkiyrityksistä huolimatta, perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhdistäminen 
jää tulevalle hallitukselle. Perussuomalaisten esittämän 
ratkaisun toteuttaminen olisi nopeasti toteutettavissa, 
sillä se muodostettaisiin nykyisten sairaanhoitopiirien 
pohjalle. Sitä ennen on torjuttava hallituksen viimeisin 
viritys, jota runnotaan Jan Vapaavuoren johdolla.

kAiken kaikkiaan hallituksen taival sote- ja kuntase-
koilun osalta on ollut jopa tragikoomista. Sotesoppaa 
hämmensivät ensin ministerit paula Risikko ja Maria 
guzenina-Richardsson. Kun siitä ei tullut mitään, niin 
Risikon pariksi nostettiin Susanna Huovinen. Kun siitä-
kään ei tullut mitään, niin neuvottelujen vetäjäksi nimi-
tettiin petteri orpo. Ja vihoviimeiseksi asiaa yritetään 
ratkoa kokoomuksen sisäisenä työnä Jan Vapaavuoren 
johdolla.

tätä mutapainia pitää kestää vielä reilu vuosi. Sitten 
ovat eduskuntavaalit ja uusi hallitus, joka saa toteuttaa 
parhaiten toimivan ja taloudellisimman ratkaisun.

Sotesopasta tuli 
sotesota

reijO tOssavaiNeN

KiRjoittaja oN 
pERUSSUomaLaiNEN
KaNSaNEDUStaja

yle Ykkösaamussa vieraillut pe-
russuomalaisten puheenjoh-
taja Timo Soini tarjosi uuden 
katsantokannan pääministeri 
Jyrki Kataisen talouskeskustelun 
taustoihin. Soinin mukaan kes-
kustelun tavoitteena oli ”am-
pua hallituksen omat rivit suo-
riksi”.

- Tämä oli Kataiselta – tai kuka 
lieneekään idean taustalla – 
aika ovela veto, Soini arvioi.

Hallituksen ja opposition yh-

teisessä talouskeskustelussa 
keskusteltiin valtion velkaan-
tumisen taittamisesta, veron-
korotusten ja menoleikkausten 
suuruudesta ja niiden ajoitta-
misesta. 

- Heillä oli 3 kysymystä. Kaik-
ki hallituspuolueet vastasivat 
omiin kysymyksiinsä myöntei-
sesti. Ei siellä voi olla erikseen 
Arhinmäen kantaa, Ville Niinistön 
kantaa, Urpilaisen kantaa, Soini 
täsmensi.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän 2. varapuheen-
johtaja Kaj Turunen pitää vihrei-
den kiristämisuhkausta lähteä 
hallituksesta Fennovoiman 
vuoksi valitettavana. Puolueen 
hallituksesta lähdölle Turunen 
näyttää kuitenkin vihreää valoa. 

- Kymmenen kansanedus-
tajan puolueena vihreillä on 
ihan liikaa valtaa. Heidän po-
litiikkansa on kansantalout-
ta kurjistava monella eri taval-

la. Vihreät käyttävät hyväkseen 
vaa’ankieliasemaansa jatkuvas-
ti uhkaamalla kävellä hallituk-
sesta ulos. Pääministerin olisi-
kin nyt näytettävä johtajuutta 
ja ovea vihreille, Turunen sanoo.

- Uskon, että hallituksessakin 
ilmapiiri paranisi ilman vihreitä. 
Itse olisin valmis suhtautumaan 
hienotunteisemmin hallituk-
seen, joka olisi vapautettu vih-
reistä. Se on Suomen etu.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Pentti Kettusen kirjalli-
nen kysymys omaishoitajien ve-
rotuksesta sai kylmää kyytiä 
valtiovarainministeriössä. Valtio-
varainministeri Jutta Urpilainen ei 
yhdy Kettusen mielipiteeseen sii-
tä, että omaishoidon tuki voitai-
siin vapauttaa kokonaan verotuk-
sesta tai ainakin pienentää sen 
verotusta. Omaishoidontuesta 
peritään tällä hetkellä 40 prosen-
tin veronpidätys.

- Omaishoitajat tekevät yhteis-
kunnallisestikin arvokasta työtä, 
kun he pienellä tuella hoitavat lä-
heisiään kotona. Mikäli omaishoi-
tajat eivät näin tekisi, hoidettavat 
jouduttaisiin sijoittamaan yh-
teiskunnan omistamiin hoitolai-
toksiin. Tästä tulisi yhteiskunnal-
le miljardien menoerä vuodessa, 
Kettunen muistuttaa.

Perussuomalaiset tiukka-
sivat hallitukselta jälleen rat-
kaisuja vanhusten kotihoidon 
tulevaisuuden ratkaisuiksi. Tiu-
kimman kysymyksen heitti Pirk-
ko Ruohonen-Lerner kansalais-
palautteen pohjalta, jolla hän 
aloitti kysymyksensä.

- Pannaan vangit vanhainko-
tiin ja vanhukset vankilaan. Sil-
loin vanhukset pääsisivät suih-
kuun ja harrastuksiin ja voisivat 
päästä ulkoilemaan. Heidän 
terveydestään ja hampaistaan 
huolehdittaisiin. He saisivat ra-
haa sen sijaan, että he maksa-
vat asumisestaan ja hoidostaan. 
Heitä valvottaisiin jatkuvasti vi-
deolla niin, että saisivat välittö-
mästi apua, jos kaatuisivat tai 
tarvitsisivat muuten apua. Ky-
synkin ministeriltä, toteutuvat-
ko Suomessa vanhuksen ihmis-
oikeudet vankeihin verrattuna?

Peruspalveluministeri Susanna 
Huovinen (sd.) tuohtui Ruoho-
nen-Lernerin rinnastuksesta.

Vihreät ulos hallituksesta?

Omais-
hoitajien 
verotus

Parempaa 
hoitoa 
vankilassa?

Perussuomalaiset kan-
sanedustajat Juho Eerola ja 
Olli Immonen ovat huolissaan 
Suomessa vierailevista, radikaa-
leista muslimisaarnaajista. Eri-
tyistä huolta aihettaa jo mo-
nesta maasta käännytetty Bilal 
Philips, joka on lehtitietojen 
mukaan tulossa Suomeen Hel-
singin Muslimit -yhdistyksen 
kutsumana. 

- Philipsin kaltaiset muslimi-
saarnaajat levittävät puheillaan 
vihaa seksuaalivähemmistöjä 

ja juutalaisia kohtaan. Tällaisia 
vierailuja ei voida hyväksyä, Ee-
rola painottaa. 

- Sisäministeri Päivi Räsäsen 
olisi nyt yhteistyössä ulkomaa-
laispoliisin ja suojelupoliisin 
kanssa päättäväisesti pyrittä-
vä estämään Bilal Philipsin ja 
muiden vastaavien radikaalien 
muslimisaarnaajien maahan-
tulo, Immonen sanoo ja toivoo 
hallituksen puuttuvan asiaan 
vaikka lainmuutoksilla.

Soini kehui Kataisen ”vetoa”

■ TEKSTIT PS VERKKOTOIMITUS
 KUVAT LEHTIKUVA

Ministerin estettävä 
radikaalien muslimi-
saarnaajien maahantulo
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Miksi avun 
saaminen on 
niin vaikeaa?

Erityisperheet moittivat viranomaisia

erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen vanhemmat 
ovat usein tukalassa tilanteessa. oman lapsen etuuk-
sista taisteleminen vie monen vanhemman voimava-
rat ja tilalle tulee pahimmassa tapauksessa uupumus 
tai mielenterveys- ja päihdeongelmia.
eRitYisen tuen tarpees-
sa olevan lapsen vanhempi-
en täytyy olla vahvoja mo-
niosaajia. Mikäli lapsella on 
diagnosoitu tai epäilynä jokin 
neuropsykologinen sairaus, 
ominaisuus tai piirre, mutta 
ei kehitysvammaa tai fyysistä 
vammaa, hän tipahtaa miltei 
aina jonkin palveluetuuden 
tai -oikeuden ulkopuolelle.

Erityisperheiden vanhem-
pien täytyy hallita Suomen 
vammaispalvelu, päivähoito-, 
perusopetus-, mielenterve-
ys- ja lastensuojelulait. Tilan-
netta ei suinkaan helpota se, 
että eri paikkakunnilla sovel-
letaan eri lakeja ja säädöksiä 
päättävän tahon ja kuntien ta-
loudellisen tilanteen mukaan. 

Silloin kun päätökset teh-
dään vastoin lapsen etua, van-
hemman täytyy jaksaa yhä 
uudestaan tehdä muistutuk-
sia ja kanteluita päättävän ta-
hon esimiehille, eduskunnan 
oikeusasiamiehelle tai alue-
hallintovirastolle. Näitä pää-
töksiä odotellessa tapahtuu 
taas uusia kyseenalaisia pää-
töksiä. 

Mikäli kantelu tuottaa tu-
losta yhden perheen kohdal-
la, sitä ei oteta automaattises-
ti käyttöön muissa vastaavissa 
tapauksissa. Tosiasiassa siis 
vain äänekkäimmät ja viran-

omaisten mielestä haastavim-
mat vanhemmat saavat jolla-
kin tavalla lapselleen apua ja 
tukea. Eli ne, jotka tietävät, 
miten järjestelmä toimii ja ne, 
jotka jaksavat vaatia. 

Apua saa, 
jos on alkoholisti

Oman lapsen etuuksis-
ta taisteleminen vie monen 
vanhemman kaikki voimava-
rat ja tilalle tulee pahimmas-
sa tapauksessa uupumus tai 
mielenterveys- ja päihdeon-
gelmia. Usein nämä perheet 
saavat apua vasta sitten, kun 
ongelmat ovat syntyneet.

Keski-Suomesta kotoisin 
oleva kolmen lapsen äiti ker-
too sairastuneensa alkoholis-
miin jatkuvan taistelemisen 
jälkeen. 

- Erityisen tuen tarpeessa 
olevat lapseni eivät saaneet 
lastensuojelulain mukais-
ta avopalvelua ja tilanne pää-
tyi loppujen lopuksi siihen, 
että jouduin antamaan yh-
den lapsistani väliaikaiseen 
sijoitukseen. Tämän seurauk-
sena lapseni hyvinvointi ei 
suinkaan parantunut ja aloin 
itse naukkailemaan alkoholia 
yrittäen estää valtavan surun 
pääsyä sydämeeni. Nyt pa-
rin vuoden jälkeen olen sai-

rastunut myös masennukseen 
ja ainoa valopilkkuni on pie-
ni toivo siitä, että jonakin päi-
vänä lapseni ovat aikuisia, äiti 
sanoo täysin uupuneena.

Pohjois-Pohjanmaalla asuva 
kahden tytön äiti kertoo ha-
keneensa useita kertoja apua 
sosiaalitoimesta taloudellisen 
tilanteensa vuoksi, sillä eri-
tyislapsen vanhempi joutuu 
olemaan joskus paljon poissa 
töistä, eikä saa laskuja ja vel-
koja maksettua.

- Kun olin vielä ei-päihdeäi-
ti, en saanut mitään apua. Nyt 
kun sairastuin alkoholismiin 
ja päädyin katkaisun kaut-
ta kuntoutukseen, saan kaik-
ki mahdolliset palvelut ja ta-
loudellisen tuen. Minulle 
etsitään jopa työpaikka, koska 
olen päihdeäiti, hän korostaa.

Pohjois-Suomesta oleva 
kahden lapsen äiti kertoo ha-
keneensa vuosia lastensuoje-
lulain mukaisia avopalvelu-
ja toiselle erityislapselleen, 
mutta ei koskaan saanut nii-
tä, vaikka hänellä oli lukui-
sia suosituksia, todistuksia ja 
lausuntoja eri toimijoilta, ku-
ten lapsen psykiatrilta ja eri-
tyisopettajalta.

- Perheemme tilanne meni 
todella haastavaksi ja lapse-
ni joutui osastohoitoon. Vaik-
ka hän oli kaksi kuukaut-

ta osastohoidossa, emme sen 
jälkeenkään saaneet hänel-
le edes lastensuojelulain mu-
kaista tukihenkilöä, ennen 
kuin tein kantelun oikeus-
asiamiehelle. Emme saaneet 
myöskään hänelle koulun-
käyntiavustajaa, ennen kuin 
otin yhteyttä lakimieheen. 
Minun täytyisi ilmeisesti ryh-
tyä päihdevanhemmaksi, että 
saisimme apua, äiti tuhahtaa.

epäpätevyyttä vai 
asennevamma?

Suomessa on valtava mää-
rä erityisen tuen tarpeessa 
olevia lapsia, jotka eivät saa 
tarpeeksi apua ja tukea kou-
lunkäyntiin tai vapaa-ajan 
toimintaan. Onneksi löytyy 
myös hyvin hoidettuja ja on-
nistuneita tapauksia, sillä eri-

Asuntovelallisten luotonkysyntä hiipunut
Finassialan Keskusliiton pank-
kibarometrin mukaan kotitalo-
uksien into ottaa luottoa on vai-
sumpaa kuin pitkällä aikavälillä 
keskimäärin, vaikkakin vahvem-
paa kuin edellisessä barometris-
sä. Kysynnän odotetaan jatkuvan 

laimeana kuluvan vuoden alku-
puoliskolla, kertoo Yle Uutiset.

Barometrin mukaan velalliset 
kotitaloudet käyttävät erilaisia 
joustomahdollisuuksia lainan-
hoidossa entiseen tapaan, mut-
ta viitekorkojen vaihtoaktiivisuus 

on hiipunut. Osakkeet ja osake-
rahastot kiinnostavat yhä enem-
män ylimääräisten rahojen si-
joituskohteena kotitalouksien 
keskuudessa, mutta talletusten 
suosion arvellaan vähenevän.
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Jurva: Raha ohjaa 
huostaanottoihin

tyisperheiden tukeminen ei 
ole vain kunnan taloudelli-
nen asia, vaan yleinen tahto-
tila. Ilman kattavaa ja oikean 
asenteen omaavaa, moniam-
matillista yhteistyötä ja en-
naltaehkäisevää lastensuoje-
lutyötä syrjäytyneitä nuoria 
syntyy koko ajan lisää. Päte-
viä uusia alan ammattilaisia 
ei monissa kunnissa enää pal-
kata ja osalla toimijoista on 

jo ennestään puutteita kou-
lutuksessa tai henkilökohtai-
nen asennevamma erityisen 
tuen tarpeessa olevia perhei-
tä kohtaan.

Pohjois-Pohjanmaalla asuva 
äiti kertoo, että hänen haasta-
van käytöksen omaavan lap-
sen luokkaan laitettiin arka 
ja epäpätevä opettaja haasta-
viin tilanteisiin, minkä seu-
rauksena neljä oppilasta kuu-

desta päätyi joko sijoitukseen 
tai osastohoitoon alle puo-
lessa vuodessa. Kukaan kou-
lun ammattilaisista ei kanta-
nut tilanteesta vastuuta, vaan 
se lakaistiin vähin äänin ma-
ton alle.

Toinen äiti kertoo, että las-
tensuojelu ei reagoinut ajois-
sa perheen sisäiseen väki-
valtaan, koska työntekijät 
eivät osanneet tai uskaltaneet 
puuttua asiaan. 

- Kun perheemme tilanne 
oli ehtinyt päätyä jo todel-
la pahaksi ja nostin kyseisen 
puuttumattomuuden esille, 
lastensuojelutyöntekijä kysyi 
vain tyynenä, että mitä hei-
dän olisi pitänyt tehdä? äiti 
ihmettelee.

Ratkaisuksi tarjotaan 
huostaanottoa

Epätasa-arvoinen kohte-
lu erityisperheitä kohtaan on 
ongelma koko maassa. Viran-
omaiset eivät tunnu ymmär-
tävän, että ennaltaehkäisevä 
työ lasten puolesta on sääs-
töä myöhemmässä vaihees-
sa. Perheitä tulisi tukea kotiin 
heti, kun viitteitä ongelmista 
tulee esille.

Ongelmat eivät ratkea sil-
lä, että lastensuojelu ehdot-
taa ensimmäisenä lapsen si-
joittamista muualle. Joskus 
kyse on puhtaasti siitä, että 
perhe tarvitsee käytännön 
apua esimerkiksi hakemus-
ten laatimiseen tai kodin sii-
voamiseen. Kyse ei ole näis-
säkään tilanteissa perheen 
laiskuudesta tai organisointi-
kyvyn puutteesta, sillä erityi-
sen tuen tarpeessa oleva lapsi 
usein vain vie perheen kaiken 
ajan ja voimavarat.

Erityisperheillä on myös 
jatkuvasti sellaisia palaverei-
ta, mitä niin sanotuilla taval-
lisilla perheillä ei ole. Nämä 
palaverit vievät perheeltä 
paljon aikaa myös valmistelu-
vaiheessa, eikä viranomaisil-
la tunnu riittävän tietotaitoa 
ymmärtää tätä.

Pohjois-Pohjanmaalla asus-
televa erityisperheen äiti 
kertoo käyneensä päihde-
kuntoutuksessa suhteellisen 
onnistuneesti, mutta ratken-
neen uudelleen juomaan jat-
kuvien haasteiden vuoksi, 
mitä palvelujärjestelmä aihe-
uttaa.

 - En kertakaikkiaan kyke-
ne hallitsemaan kaikkia lake-
ja ja säädöksiä, mitä erityis-
lasten kanssa tarvitaan. Kävin 

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Johanna Jurva 
myöntää palvelujärjestelmän 
olevan hyvin pirstaleinen ja 
olevansa pahoillaan siitä, että 
kunnat soveltavat lakeja jos-
kus epäoikeudenmukaisesti.

- On totta, että esimerkik-
si Kela tulkitsee vammaistu-
en myöntämisen perusteita 
eri tavalla eri paikkakunnilla. 
Lapsen saama diagnoosi ei 
välttämättä Kelan arvion mu-
kaan oikeuta sairauden edel-
lyttämään tasoon vammais-
tuen suuruudessa. Tiedän 
myös, että monet vanhem-
mat joutuvat sinnikkäästi 
taistelemaan lastensa oikeuk-
sien puolesta, eikä kaikilla yk-
sinkertaisesti riitä siihen voi-
mavarat. 

- Näihin ja moniin mui-
hin lapsia koskeviin lakeihin 
ja säädöksiin täytyy tulevai-
suudessa pyrkiä puuttumaan 
muuttamalla niitä aukotto-
miksi niin, että niissä ei ole 
tulkinnan varaa. Kaikilla lap-
silla täytyy olla tasa-arvoiset 
mahdollisuudet opiskella ja 
kuntoutua perhetaustoista 
huolimatta, Jurva painottaa.

Jurva arvelee, että yksi syy 
esimerkiksi kuntien innok-
kuuteen sijoittaa lapsia ko-
din ulkopuolelle on nykyinen 

Johanna Jurva.

Asuntovelallisten luotonkysyntä hiipunut
asiakkuusmarkkinointilii-
ton, Kaupan liiton ja TNS Gal-
lupin yhdessä toteuttaman sel-
vityksen mukaan suomalaiset 
ostivat viime vuonna verkko-
kaupoista palveluita, tavaroi-
ta ja sähköisiä sisältöjä yhteen-
sä 10,5 miljardin euron edestä. 

Summa on kasvanut noin vii-
denneksen kolmessa vuodessa.

Eniten suomalaiset ostavat 
netistä matkoja, 36 prosenttia 
kaikista verkko-ostoista. Seu-
raavaksi eniten rahaa käytettiin 
viihde-elektroniikkaa, tietotek-
niikkaan ja rahapeleihin. Viime 

vuonna verkkokaupoissa kasvoi 
eniten alkoholin, bussilippu-
jen, luontaistuotteiden, ravinto-
lisien ja lääkkeiden ostaminen. 
Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle 
Uutiset.

Lääkkeet ostetaan nyt 
verkkokaupasta

rahoitusjärjestelmä, mikä oh-
jaa lastensuojelua huostaan-
ottoihin.  Lastensuojelukerroin 
kannustaa kuntia huostaanot-
toihin sen sijaan, että kannus-
tettaisiin ennaltaehkäisevään 
työhön ja varhaiseen puuttu-
miseen. 

- Tämän vuoksi lakia kunnan 
peruspalvelujen valtionosuuk-
sista tulisi uudistaa lastensuo-
jelukertoimen uudistamisella 
siten, että kertoimessa huo-
mioitaisiin lastensuojelun kus-
tannukset, varhaista puuttu-
mista, ennaltaehkäisevää työtä 
sekä avohuollon toimenpiteitä 
painottaen.

tämän paineensietokyvyn 
puuttumisen ja päihdeongel-
man vuoksi keskustelemas-
sa säännöllisesti paikallisen 
mielenterveystyöntekijän 
kanssa, mutta hän lopetti 
kylmäkiskoisesti tapaami-
set tekstiviestillä, koska en 
päässyt kahteen tapaamiseen 
muun muassa lapseni koulu-
palaverin vuoksi. En ymmär-
rä tällaista toimintaa, vaik-
ka ilmoitin hänelle etukäteen 
ajan siirtämisestä, äiti tuskas-
telee.

Myös eräs Pohjois-Pohjan-
maalla asusteleva erityis-
lapsen äiti sai kylmää kyytiä 
lastensuojelutyöntekijöiltä 
pyydettyään kodinhoitoapua 
jäätyään yksinhuoltajaksi.

- Ajattelin, että jos saisin 
vaikka kodinhoitajan käy-
mään meillä, mutta minul-
le ehdotettiinkin heti lasten 
sijoittamista uuteen perhee-

seen, hän sanoo järkyttynee-
nä.

■ TEKSTI MINNA 
     KORVA-PERÄMÄKI
     KUVAT LEHTIKUVA JA 
     MINNA KORVA-PERÄMÄKI

Erityisperhei-
den vanhemmat 
tekevät töitä 
käytännössä 
ympäri vuorokau-
den ja suurin osa 
palkatta, sillä vain 
harvoille myön-
netään omaishoi-
dontuki.



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i12

PS P O L I T I I K K A

Kohti 
parempaa 
Eurooppaa
eu on historiansa suurimmassa kriisissä, ja se 
seisoo kolmen tien haarassa. samaan aikaan kun 
poliittinen eliitti tiivistää vallan keskittämistä 
Brysseliin, kasvavat unionia kritisoivat voimat 
kautta euroopan. eurovaaleissa 2014 on kysy-
mys siitä, mikä suunta valitaan.
osA kriittisistä voimista ha-
luaa tyystin eroon EU:sta, 
osa taas uskoo EU:n olevan 
vielä pelastettavissa. Kaik-
ki osapuolet ovat tyytymättö-
miä asioiden nykytilaan. Jat-
ketaanko jo tuttua tietä kohti 
kansalaisten vastustamaa 
keskusvaltaista liittovaltio-
ta vai raivataanko uusi polku 
kohti jotain muuta?

Mikä 
liittovaltio?

Liittovaltiokehitys tarkoit-
taa vallan keskittämistä Brys-
seliin. Siihen liittyy oleel-
lisena osana keskusvallan 
ohjaamien tulonsiirtojen li-
sääminen jäsenmaiden vä-
lillä. Käytännössä liittoval-
tio siis tarkoittaa sitä, että 
jäsenmaa tai osavaltio ei voi 

itse päättää omia kansalai-
siaan ohjaavasta sääntelys-
tä tai verovarojensa käytöstä 
eikä edes torjua omalta kan-
naltaan huonoja keskusvallan 
päätöksiä.

On vaikea ymmärtää, kuin-
ka ankarinkaan toiveajatteli-
ja voisi nähdä liittovaltiokehi-
tyksen olevan pienen Suomen 
etu. Jos annamme näissä kes-
keisimmissäkin asioissa pää-

tösvallan keskusvallalle, jossa 
meillä esimerkiksi europarla-
mentissa on alle kahden pro-
sentin edustus, on päivänsel-
vää, ettei Suomi enää päätä 
itse omista rahoistaan tai asi-
oistaan. Käytännössä liit-
tovaltio merkitsisi Suomen 
kansanvallan kuolemaa. Talo-
udellisesti se merkitsisi mui-
den lypsettäväksi tai vähin-
tään armoille heittäytymistä.

Perussuomalaiset on ainoa-
na suomalaisena eduskunta-
puolueena johdonmukaisesti 
vastustanut tätä liittovaltio-
kehityksen osa-aluetta. Emme 
hyväksy epädemokraattisen 
komission valvontaa ja oh-
jausta, joka kaventaa jäsen-
maiden itsenäisyyttä. Emme 
myöskään hyväksy yhteisvas-
tuuta, joka aiheuttaa moraali-
katoa, kun ongelmien aiheut-
tajat eivät joudu vastaamaan 
seurauksista. 

Vallan keskittämisestä 
vallan hajauttamiseen

Viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana EU:lle on kes-

kitetty monimutkaisten pe-
russopimusjärjestelyjen myö-
tä enemmän valtaa kuin 
monikaan haluaisi sille antaa, 
tai välttämättä edes hahmot-
taa sillä olevan. Eurokriisin ai-
kana tämä vallansiirto on vain 
kiihtynyt. Tutkimusten mu-
kaan alle kymmenesosa suo-
malaisista toivoo EU:n kehit-
tyvän liittovaltioksi. 

Juuri kansalaismielipiteen 
takia suomalaisten poliitikko-
jen joukossa liittovaltion kan-
nattajat tuntee siitä, etteivät 
he halua puhua liittovaltios-
ta. He kutsuvat liittovaltiokes-
kustelua tyhjäksi pelotteluksi, 
vaikka europarlamentissa Eu-
roopan Yhdysvalloista ja liit-
tovaltiosta puhutaan täysin 
avoimesti. Suomen nykyinen 
kuuden puolueen hallitus käy-
tännössä kannattaa liittoval-
tiokehitystä, mutta varoo sa-
nomasta sitä ääneen.

Miten kaukainen keskusval-
ta osaisi edes periaatteessa 
kehittää Suomea suomalaisia 
itseään paremmin? Keskus-
vallalla ei ole siihen sen enem-
pää aikaa, mielenkiintoa kuin 

yle Uutisten mukaan itselle 
asetetut vaatimukset nojaavat 
usein luuloihin ja kuvitelmiin 
siitä, mitä kaikkea pitäisi ehtiä 
ja jaksaa. Jyväskylän yliopistos-
sa tutkitaan parhaillaan, voi-
daanko työuupumusoireilua 
lievittää tietoisuustaitoja ke-
hittävillä Mindfulness-harjoi-

tuksilla. 
Kelan rahoittamaan MUUPU-

tutkimukseen osallistuu eri-
ikäisiä työnsä kuormittavaksi 
ja uuvuttavaksi kokevia työssä-
käyviä, jotka osallistuvat kah-
deksan viikon ohjattuun pien-
ryhmäharjoitteluun. 

Pitkittyneen työstressin seu-

rauksena kehittyneen työuu-
pumuksen oireita ovat mui-
den muassa voimattomuuden 
tunne, väsymys ja kyynisyys. 
Useimmat eivät kerro oireis-
taan työnantajalleen pelätes-
sään leimautumista huonoksi 
työntekijäksi. 

Työuupumusoireisiin helpotusta
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kykyäkään. Mitä enemmän 
asioistamme päätetään Brys-
selissä, sitä pienempi on suo-
malaisten sananvalta elä-
määnsä ohjaaviin päätöksiin. 
Jokainen askel kohti liittoval-
tiota tarkoittaa suomalaisen 
kansanvallan heikkenemistä.

Liittovaltio tarkoittaisi myös 
tulonsiirtojen ja yhteisvas-
tuun lisäämistä, kun vähäva-
raisemmat mutta selvästi vä-
kirikkaammat maat pääsisivät 
päättämään entistä suurem-
masta osasta verorahojamme. 
Suomen tulonsiirrot muualle 
EU:hun ovat jo nyt kohtuutto-
man suuret, yli 600 miljoonaa 
euroa vuodessa. Vain itsenäi-
syys takaa sen, että kansam-
me saa itse pitää oman työnsä 
tulokset. Pidämme ehdotto-
masti kiinni periaatteesta, et-
tei mikään jäsenmaa ota vas-
tatakseen toisen velkoja.

Britannian vai 
saksan tie?

EU:n keventämisellä on 
nyt nostetta ympäri unionia. 
Alankomaiden hallitus ilmoit-

ti hiljattain, että ”kaikilla po-
litiikan aloilla jatkuvasti yh-
dentyvän Euroopan unionin 
aika on ohi”. Vielä tiukemman 
linjan on ottanut perinteisesti 
EU-kriittinen Britannia. Maa 
vaatii EU:n toimivaltuuksien 
uudelleenarviointia ja haluaa 
neuvotella EU-sopimuksen-
sa uusiksi vuoteen 2017 men-
nessä. Britannian pääministe-
ri David Cameron on sanonut 
haluavansa kevyemmän unio-
nin. 

Saksan liittokansleri Ange-
la Merkel on puolestaan sano-
nut haluavansa ”jatkaa Euroo-
pan yhdentymistä tasolle, jota 
on vaikea kuvata muuksi kuin 
Euroopan liittovaltioksi”. 

Tässä on riittävän selkeät 
vaihtoehdot: on vain valittava, 
haluaako seurata Britannian 
viitoittamaa itsenäisten jäsen-
maiden tietä vai Saksan johta-
maa joukkoa tiivistyvään liit-
tovaltioon. Merkelin esittämä 
näkemys saattaa myös melko 
outoon valoon ne suomalai-
set keskustelijat, jotka väittä-
vät koko liittovaltiosta puhu-
misen olevan hölynpölyä. 

kansanvaltaisuus 
kunniaan

Ainoa asia, joka on muut-
tanut ja voi myös jatkos-
sa järkevöittää Suomen 
EU-politiikkaa, on perussuo-
malaisten vaalimenestys. Suo-
mi voi perussuomalaisten joh-
dolla torjua liittovaltion ja 
liittyä Britannian johtamaan 
EU-kriitikkojen uudistus-
rintamaan. Suomen kansalli-
nen etu on löyhä unioni, jos-
sa sääntelyä vähennetään, 
EU:n toimivaltuuksia rajataan 
ja jossa kauppa on toiminnan 
keskiössä.  

Tavoitteeksi on otettava 
unionin uudistaminen kevy-
emmäksi ja päätöksenteon 
palauttaminen lähelle kan-
salaisia. Eurooppaa tulee ra-
kentaa eurooppalaisten tar-
peisiin, ei Euroopan unionin 
tarpeisiin. 

■ TEKSTI SAMPO TERHO
     KUVAT LEHTIKUVA

■  KOLUMNI

AinoAnA EU-kriittisessä ryhmässä istuvana suo-
malaismeppinä minulta kysytään usein, mikä se tei-
dän vaihtoehtonne sitten on? Mikä on se parempi EU, 
jonka perään huudatte? Olen nyt vastannut tähän ky-
symykseen.

pAMFlettini ”Kohti parempaa Eurooppaa” on 
juuri julkaistu. Kirjanen on tiivis esitys siitä, mikä 
EU:ssa on vialla ja miten ongelmat voitaisiin korjata.

uudessA Euroopan unionissa on vähemmän säänte-
lyä ja enemmän kansanvaltaa. Uudessa EU:ssa yhden-
tymisen käyttövoima on toteen näytetty hyöty, eivät 
katteettomat lupaukset. Uusi EU tunnustaa tosiasiat, 
eikä toimi EU-eliitin idealismin ohjaamana.

eu:n kutsuminen rauhanprojektiksi on retorisesti 
kaunista, mutta vain osatotuus. Suurin osa EU-säänte-
lystä ei liity enää mitenkään rauhan edistämiseen. To-
dellinen motiivi on keskusvallan vahvistaminen. Uu-
dessa EU:ssa valtaa hajautetaan keskittämisen sijaan 
ja EU:n valtaoikeuksia palautetaan jäsenmaille, lä-
hemmäs kansalaisia.

suoMen on osaltaan tuettava EU:n uudistamista ke-
vyemmäksi ja paremmaksi. Suomen kansallinen etu 
on kauppaliitto, ei liittovaltio. EU:lla on jo nyt paljon 
liittovaltiomaisia piirteitä, ja jokainen joka nykytilan-
teessa yhä vaatii tiiviimpää unionia, tulee samalla kan-
nattaneeksi liittovaltiokehitystä. Oleellisin kysymys 
eurovaaleissa on siis hyvin yksinkertainen: haluatko 
enemmän vai vähemmän EU:ta?

suoMen ei tarvitse pyrkiä kaikkiin ytimiin, vaan ai-
noastaan niihin joissa olemisesta on meille hyötyä. 
Suomen idealistinen EU-politiikka on erottanut mei-
dät muista Pohjoismaista, jotka ovat viisaasti olleet pi-
dättyväisempiä. Lopputulos on, että nykyään seisom-
me Kreikan, Portugalin, Italian ja Espanjan joukossa, 
emme Ruotsin, Tanskan tai Iso-Britannian.

euRoVAAlit ovat linjavaalit. Kaikki vanhat puolu-
eet istuvat europarlamentissa tiiviimpää unionia kan-
nattavissa liittovaltioryhmissä. Perussuomalaiset on 
ainoana puolueena Suomessa johdonmukaisesti edus-
tanut EU-kriittistä uudistuslinjaa, vaatinut sääntelyn 
vähentämistä ja kieltäytynyt tukipaketeista ja muista 
moraalittomista tulonsiirroista.

eu-politiikAssA perussuomalaiset on ainoa muu-
tosvoima. Keskustalta ja sosiaalidemokraateilta puut-
tuu johdonmukainen EU-linja, kuten eduskuntavaali-
en jälkeen nähtiin kun molemmat pyörsivät kantansa 
tukipaketteihin. Kokoomuksen linja on johdonmukai-
nen, mutta se ei ole muutoslinja, vaan tukee nykyisen 
menon jatkamista: lisää yhdentymistä ja tukipaketteja.

eu-politiikAn suhteen Suomessa vallitsee kaksi-
puoluejärjestelmä: on perussuomalaiset ja muut. Kan-
sa valitsee muutoksen tai nykymenon jatkamisen vä-
lillä. Vaihtoehto EU:n nykyiselle suuntaukselle on nyt 
esitetty.

Populistin 
EU-vaihtoehto

saMpO terhO

KiRjoittaja oN 
pERUSSUomaLaiNEN
EURopaRLamENtaaRiKKo

Vanhojen talojen hinnat romahtivat
tilastokeskuksen mukaan van-
hojen omakotitalojen hinnat ro-
mahtivat pääkaupunkiseudul-
la vuodessa 10,8 prosenttia, kun 
muualla maassa hintojen lasku oli 
1,9 prosentin luokkaa. Sitä vas-
toin uusien talojen hinnat nousivat 
koko maassa 1,3 prosenttia edellis-
vuodesta.

Asuminen on silti pääkaupunki-
seudulla huikeasti muuta Suomea 
kalliimpaa. Vuoden 2013 viimei-

sellä neljänneksellä omakotitalo-
jen keskimääräinen neliöhinta oli 
2 837 euroa, muualla Suomessa 1 
394 euroa.

Myös pientalotonttien hinnat 
laskivat viime vuoden neljännel-
lä neljänneksellä koko maassa 3,2 
prosenttia edellisvuodesta. Pienta-
lotontin keskimääräinen neliöhinta 
koko maassa oli 25,3 euroa ja kes-
kimääräinen pinta-ala 2 088 neliö-
metriä. Asiasta uutisoi Kauppalehti.

Lataa kirja kokonaisuudessaan: 
www.suomenperusta.fi
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- eu:n toiminta on monelta osin salamyhkäis-
tä, byrokraattista ja poliittista kaupankäyntiä. 
eu-eliitti on ajamassa unionista liittovaltiota, 
jota vastaan perussuomalaiset taistelevat, sa-
noo kansanedustaja kimmo kivelä.

kuopiolAinen kansan-
edustaja ja rovasti kimmo 
kivelä on ennen eduskun-
tauraansa työskennellyt 25 
vuotta pappina merkittävissä 
tehtävissä, esimerkiksi kirk-
koherrana parikymmentä 
vuotta, tuomiokapitulin asi-
antuntijatehtävissä, asessori-
na ja dekaanin sijaisena. Ki-
velä kiinnostui politiikasta 
jo nuorella iällä ja liittyi pe-
russuomalaisten edeltäjän 
SMP:n riveihin jo viisitoista-
vuotiaana. Sittemmin hän toi-
mi SMP:n nuorisojärjestössä 
SMP:n nuorisoliiton pääsih-
teerinä ja valtakunnallisena 
nuorisosihteerinä.

Kivelä on syntyjään Lahdes-
ta ja opiskellut Helsingin yli-
opistossa. Savolainen hän on 
ollut jo yli neljännesvuosisa-
dan.

- Lähdin eurovaaleihin, kos-
ka pyydettiin niin puolueen 
kuin muidenkin tahojen toi-
mesta. Haluan olla näissä tal-
koissa mukana, sillä kevään 
eurovaalit ovat puolueelle ää-
rettömän tärkeät. Koskaan 
ennen eivät europarlament-
tivaalit ole olleet Suomen tu-
levaisuuden kannalta niin 
tärkeät kuin nyt. Nyt on lii-

kevoimaa, nyt on todellinen 
mahdollisuus saada aikaan 
muutos EU-politiikassa, Ki-
velä tietää.

päätösvalta on 
palautettava 
kansallisvaltioille

Kivelän intresseissä on 
EU:n uudistaminen, kansan-
vallan palauttaminen pää-
töksentekoon ja päätösvallan 
palauttaminen kansallisval-
tioille. Hän toivoo myös eu-
roparlamentin ja kansallisten 
parlamenttien välisen yhteis-
työn tiivistymistä, joka tällä 
hetkellä on melko vähäistä.

- Olen Eurooppa-myöntei-
nen, mutta hyvin EU-kriit-
tinen. Eurooppalaisia arvoja 
ovat kreikkalainen demokra-
tia, roomalainen oikeus ja 
kristilliset arvot. Niihin us-
kon itsekin, mutta unioni ny-
kymuodossaan on kaikkea 
muuta kuin niitä kunnioit-
tava. EU:n toiminta on mo-
nelta osin salamyhkäistä, by-
rokraattista ja poliittista 
kaupankäyntiä.

EU on nyt Kivelän mu-
kaan temppelinharjalla. EU-
eliitti on ajamassa unionista 

liittovaltiota, jota kehitys-
tä vastaan perussuomalaiset 
taistelevat. Kivelälle riittää 
kansallisvaltioiden välinen 
vapaakauppa- ja tulliliitto - 
päätösvalta on palautettava 
kansallisvaltioille. Kevään eu-
rovaalit ratkaisevat sen, saako 
euroeliitti tahtonsa läpi ja ke-
hittyykö unionista liittovaltio. 
Riittävän suurella kansallisel-
la tahdolla ja vastustuksella 
on Kivelän mukaan mahdol-
lista muuttaa suuntaa demo-
kraattisestikin.

Kivelä huomauttaa, että 
euro oli alun perinkin suu-
ri typeryys, jota edes talouse-
liitti ei kannattanut, ja johon 
Suomi vietiin väkisin kansan 
tahdon vastaisesti. Ilman ra-
haliittoa suomalaiset voisivat 
paljon paremmin.

- Tukipakettipolitiikka on 
EU:n omien päätösten ja 
säännösten vastaista poli-
tiikkaa, jossa laittomasta on 
jälkikäteen tehty laillista. 
Tavallista köyhää kansaa tu-
kipaketeilla ei auteta, eliit-
ti ja pankit pelastetaan mutta 
Suomelle se tulee äärettö-
män kalliiksi eikä loppua näy. 
Kaikki mitä Suomestakin on 
Etelä-Eurooppaan syydetty, 

Kimmo Kivelä:

on poissa omien kansalaisten 
hyvinvoinnista. Tämä on kes-
keisin syy siihen, miksi nyt 
puhutaan kestävyysvajees-
ta ja valtiontalouden tasapai-
nottamisesta, Kivelä toteaa.

Jalkatyö ratkaisee, 
ei rahan mahti

Vapaa-ajallaan Kivelä har-
rastaa musiikkia, niin soit-
tamista kuin musiikin kuun-
teluakin. Lisäksi hänen 
harrastuksiinsa lukeutuvat 
kohtuullinen liikunta, veneily 
ja avantouinti. Hän myös lu-
kee paljon, erityisesti histori-
aa. Kivelällä on kaksi aikuista 
tytärtä, jotka ovat jo muutta-
neet pois kotoa.

Keväällä Kivelän vapaa-aika 
uhrataan vaalityöhön edus-

kuntatyön mahdollistamissa 
rajoissa. Hän aikoo olla esil-
lä erilaisissa ulkotilaisuuksis-
sa. Pääasiassa Kivelä kiertää 
Itä-Suomea, mutta muualle-
kin on pyydetty ja lupaudut-
tu myös.

- Vaalibudjettini on jota-
kuinkin tiedossa. Hirveän 
suuria taloudellisia panos-
tuksia en aio tehdä, sillä en 
usko, että rahan mahti ratkai-
see näissä vaaleissa tai muu-
allakaan. Jalkatyö ja puo-
lueen sanoman eteenpäin 
vieminen ovat minun työka-
lujani, joihin luotan enem-
män kuin kalliiseen mainos-
kampanjointiin.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN

Jussi Halla-aHo
www.halla-aho.com

erkki HaVansi
www.erkkihavansi.fi

simon elo
www.simonelo.fi

JuHo eerola
juhoeerola.wordpress.com
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kuka?
  nimi: Kimmo Kivelä
  syntymäaika: 5.10.1961
  kotipaikka: Kuopio
ammatti: rovasti, teologian maisteri
Perhe: Kaksi tytärtä (Raisa s. 1988, Venla s. 1993)
Harrastukset: Musiikki, liikunta, veneily, avantouinti, lukeminen, historia
luottamustoimet: Perustuslakivaliokunta, sivistysvaliokunta, ETYJ:n 
parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta (vj.), Yleisradio 
Oy:n hallintoneuvosto, eduskunnan kirjaston hallitus (vj.), Kuopion kau-
punginvaltuuston valtuustoryhmä (pj.), Pohjois-Savon maakuntahallitus 
(vpj.), Osuuskauppa PeeÄssän hallintoneuvosto
kotisivut: www.kimmokivela.fi

EU on nyt 
temppelin-
harjalla
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kimmo kiVelä
www.kimmokivela.fi

laura HuHtasaari
www.laurahuhtasaari.fi

Jani koleHmainen
www.putkijani.com

maria loHela
www.marialohela.fi

marko kulPakko
www.markokulpakko.fi

EU-
kriittisten on 
käännettävä 
laiva
- Vastustan yhteisvastuita ja velkaunionia. 
näissä vaaleissa hahmottuu pitkälti, millaiseksi 
eu:n tulevaisuus muodostuu. Mahdollisuudet 
suunnan muuttamiseen ovat toki olemassa, us-
koo filosofian tohtori sakari puisto.

tAMpeRelAissYntYi-
nen 37-vuotias filosofian 
tohtori sakari puisto kirjoit-
ti ylioppilaaksi vuonna 1995 
Sammon lukiosta ja lähti ase-
velvollisuuden suorittami-
sen jälkeen Iso-Britanniaan 
opiskelemaan luonnontietei-
tä Cambridgen yliopistoon. 
Tohtoriksi hän väitteli vuon-
na 2004 pääministerien tony 
Blairin ja gordon Brownin 
tieteellisenä pääneuvonanta-
janakin toimineen sir david 
kingin ohjauksessa.

- Väiteltyäni aloitin työurani 
Etelä-Kiinassa Shenzenissä 
ja Hong Kongissa paikallisten 
firmojen palveluksessa. Se 
oli aika silmiä avaava koke-
mus ainoana länsimaalaisena 
- töissä pärjäsi vielä englan-
nilla mutta muuten ei, joten 
mandariinikiinaa oli opetelta-
va puhumaan. Parin vuoden 
jälkeen päätin palata takai-
sin Eurooppaan ja Suomeen, 
Puisto kertoo.

Tällä hetkellä Puisto toimii 
Cambridgen yliopistossa vie-
railevana tutkijana liiketa-
loustieteen alalla jakaen ai-
kansa Englannin ja Suomen 
välillä. Lisäksi hän on ollut 
muun muassa Elinkeinoelä-
män Valtuuskunnan EVA:n 
Globaalit Skenaariot -hank-
keen asiantuntijatyöryh-

mässä ja kirjoittanut EVA:lle 
myös analyysin Kiinan kehi-
tysnäkymistä. Puisto kirjoit-
telee säännöllisesti Suomen 
valtakunnallisiin lehtiin ot-
taen kantaa talouspoliittisiin 
kysymyksiin.

kevään vaaleissa 
hahmottuu eu:n 
tulevaisuus

Puisto uskoo perussuoma-
laisilla olevan hyvät mahdol-
lisuudet vaikuttaa EU-poli-
tiikkaan Brysselissä. Puistoa 
itseään huolettaa erityises-
ti EU:n talous- ja rahapo-
litiikka, demokratiavaje ja 
liittovaltiokehitys. Perus-
suomalaisten ja muiden eu-
rooppalaisten EU-kriittisten 
voimien tulisi toimia yhteis-
työssä, kunnes laiva kääntyy.

Yksittäisen mepin tehtä-
väksi Puisto kokee asiois-
ta tiedottamisen. On osatta-
va kysyä oikeita kysymyksiä, 
torjuttava väärä ja harhaan-
johtava informaatio ja kasva-
tettava EU-kriittistä voimaa 
kurssin muuttamiseksi.

- Vastustan yhteisvastuita ja 
velkaunionia. Alkuperäinen 
ajatus Euroopan yhteisestä 
vapaakauppa-alueesta ja in-
tegraatiosta oli hieno idea, 
mutta nyky-EU:lle byrokraat-

tisena ja narsistisena liitto-
valtioprojektina ei kuuna päi-
vänä olisi pitänyt Nobelia 
myöntää. Nobel-palkinto oli-
si kuulunut sodan jälkeisille 
Euroopan jälleenrakentajille. 
Näissä vaaleissa hahmottuu 
pitkälti, millaiseksi EU:n tu-
levaisuus muodostuu. Mah-
dollisuudet suunnan muut-
tamiseen ovat toki olemassa, 
Puisto huomauttaa.

Euro oli Puiston mieles-
tä Suomen kannalta hätiköi-
ty ratkaisu. Euron käyttöön-
otossa talouden lait yritettiin 
sivuuttaa poliittisen projek-
tin tieltä. Suurissa rahapoliit-
tisissa linjauksissa Suomi on 
useimmiten seurannut suu-
rempia voimia jo pienen ko-
konsakin vuoksi. Nyt Suomen 
pitää olla hereillä ja valmiina 
tekemään oikeita ratkaisuja. 
Pohjoinen euro saattaisi tul-
la kyseeseen jossain vaihees-
sa. Nykyeuron tulevaisuuden 
suhteen Puisto on skepti-
nen, mutta muistuttaa, että 
muutkin maailman päävaluu-
tat ovat tällä hetkellä vaike-
uksissa.

Juuret suomessa

Vahvasta asiantuntijataus-
tastaan sekä laajasta ja mo-
nipuolisesta kansainvälisestä 

Sakari Puisto:

kokemuksestaan huolimat-
ta Puisto on juuriltaan perin-
teinen suomalainen. Hän käy 
mielellään lenkillä ja luiste-
lemassa, matkustelee, lukee 
ja käy kulttuuritapahtumis-
sa. Tänä keväänä vaalityö vie 
kuitenkin suuren osan ajas-
ta, eikä perheen lisäksi aikaa 
harrastuksille juuri jää.

Pirkanmaa on Puiston ydin-
aluetta, jossa hänellä on 
suuri tukiryhmä ja paljon 
kannatusta, joten hänen tar-
koituksenaan on olla siel-
lä vahvasti esillä. Hän aikoo 
kiertää myös muualla Suo-
messa, erityisesti Etelä-Suo-
messa ja käydä myös Itä- ja 

Pohjois-Suomessa Lappia 
myöten. Lisäksi hän kirjoit-
telee lehtiin ja sosiaaliseen 
mediaan. Puisto toivoo pro-
fiilinsa herättävän tiedotus-
välineiden kiinnostusta ja 
tuovan mukanaan julkisuut-
ta lehtikirjoitusten ja panee-
likeskustelujen kautta.

- Aion käyttää omaa rahaa 
vaalikampanjassani, tosin 
budjetti on konservatiivinen. 
Kaikki resurssit käytetään 
tarkkaan ja harkitusti. 

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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kuka?
  nimi: Sakari Puisto
  syntymäaika: 19.12.1976
  kotipaikka: Tampere
koulutus: Filosofian tohtori, Cambridgen yliopisto
Perhe: Vaimo
Harrastukset: Liikunta, lukeminen, matkustaminen
muuta: Tehnyt lukuisia tieteellisiä artikkeleja ja toiminut mm. mit-
tavien Tekes-projektien vastuullisena johtajana.
Blogi: www.rahapolitiikka.fi

toimi kankaanniemi
toimikankaanniemi.
puheenvuoro.uusisuomi.fi
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EU tarvitsee 
tietoa, taitoa 
ja uskallusta
- suomi maksaa suomessa työskentelevien unioni-
kansalaisten perheille perhe-etuudet. uusi direk-
tiivi takaa myös eu:n ulkopuolelta töihin tulevalle 
suomalaisen sosiaaliturvan vain neljän viikon maas-
sa oleskelun jälkeen. tähän meillä ei ole varaa, sa-
noo kansanedustaja Maria tolppanen.

VAAsAlAinen toimit-
taja ja kansanedustaja Ma-
ria tolppanen on tehnyt 
33-vuotisen työuran Yleisra-
dion toimittajana ja freelan-
ce-toimittajana. Hän on tuot-
tanut Yleisradiolle lukuisia 
dokumentteja, uutisraportte-
ja ja ohjelmia laidasta laitaan, 
oikeastaan kaikkea muuta 
paitsi hartaus- ja musiikkioh-
jelmia. Tolppanen on synty-
jään kemiläinen, mennyt nai-
misiin ja hankkinut lapsensa 
Rovaniemellä ja muuttanut 
Vaasaan vuonna 1986.

Tolppanen on myös istunut 
Journalistiliiton radio- ja tv-
freelancerien ammattiosas-
ton FAO:n hallituksessa yli 
kaksikymmentä vuotta sekä 
Radio- ja televisiotoimittaji-
en liiton RTTL:n hallitukses-
sa kaksi kautta. Hän on ollut 
mukana sorvaamassa oman 
alansa työehtosopimuksia 
Etelärannassa. 

- Brysseliin tarvitaan eh-

dokkaita, joilta löytyy tie-
toa, taitoa ja uskallusta. Pit-
kä toimittajanura ja kauteni 
eduskunnassa ovat antaneet 
minulle eväitä siihen, että 
pystyn poimimaan olennai-
sen ja tarttumaan siihen. Ku-
via en kumartele enkä satuja 
säikähtele. Peruslähtökohtani 
on välittäminen; pitää men-
nä ihminen edellä eikä rahan 
mahti edellä. Liituraitaedus-
tajaksi en ole pyrkimässä, sii-
tä huolimatta pyrin luomaan 
hyvät suhteet muihin ryh-
miin, Tolppanen sanoo.

työttömyys on 
euroopan suurin 
ongelma

Euroopan suurin ongelma 
Tolppasen mukaan on työttö-
myys, joka kulkee käsi kädes-
sä talousvaikeuksien kanssa. 
Jos veroeurojen virtaaminen 
veroparatiiseihin estettäisiin, 
olisi Euroopalla varaa hoitaa 

työllisyys ja talous kuntoon.
- EU:n hallitsematon sosi-

aalinen ulottuvuus on saata-
va kuriin. Suomi esimerkiksi 
maksaa Suomessa työsken-
televien unionikansalais-
ten perheille perhe-etuu-
det, kuten kotihoidontuen, 
vaikka perhe ei olisi koskaan 
edes käynyt Suomessa. Lisäk-
si uusi direktiivi takaa EU:n 
ulkopuolelta töihin tuleval-
le suomalaisen sosiaalitur-
van vain neljän viikon maas-
sa oleskelun jälkeen. Tähän 
meillä ei ole varaa. Unioni 
yrittää muuttaa hyvän asu-
misperusteisen sosiaalitur-
vamme työperusteiseksi, joka 
on ehdottomasti huonompi 
vaihtoehto.

EU:n tulevaisuuden Tolppa-
nen näkee horjuvana eikä ole 
lainkaan vakuuttunut siitä, 
että koko unionia on olemas-
sa enää viidentoista vuoden 
päästä. EU unohtaa tyystin 
Suomen kaltaiset pohjoiset 

Maria Tolppanen:

kolkat, joissa ongelmat ovat 
tyystin toiset kuin Etelä-Eu-
roopassa. EU:n pitäisi toimia 
siten, että kansallisetkin on-
gelmat tulisivat kunnioite-
tuiksi.

- Pelkään pahoin unionin 
kaatuvan omaan mahdotto-
muuteensa pankkiunioni- ja 
liittovaltiohaaveidensa kans-
sa, Tolppanen arvelee.

koko kakkua 
ei voi syödä

Politiikka vie suurimman 
osan Tolppasen vapaa-ajas-

ta, mutta englantia ja ruotsia 
hän opiskelee pari kolme ker-
taa viikossa, ja uintia silloin 
kun ehtii. Lukemis- ja eloku-
vaharrastukselle ei enää rii-
tä aikaa. Laatuajan viettämi-
nen ystävien kanssa on tärkeä 
henkireikä. Lisäksi leskeksi 
jääneellä Tolppasella on Vaa-
sassa kolme lasta ja neljä las-
tenlasta, joita hän tapaa vii-
koittain.

Vaalityötä Tolppanen aikoo 
jatkaa samalla kaavalla kuin 
eduskuntavaaleissakin, kir-
joittamalla ja puhumalla sa-
moista asioista ja kiertämällä 
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Piritta Poikonen
www.pirittapoikonen.com

Pirkko mattila
www.pirkkomattila.fi

ilkka matinPalo
www.ilkkamatinpalo.fi

anne louHelainen
www.annelouhelainen.net
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Miten hallitus on onnistunut 
EU-politiikassaan?
Huonosti.
■ Juho Eerola

Hallituksen ainoa linja on 
seurata Saksan pääministe-
rin Angela Merkelin liittovalti-
omyönteistä linjaa. Perussuo-
malaisena käännän katseeni 
Britanniaan ja David Cameroniin.
■ Simon Elo

HyVä EU-politiikka on tiukkaa 
ja kansallisesta edusta kiinnipi-
tävää mutta rakentavaa. Hollan-
ti on viime vuosina ollut tässä 
lajissa taitava. Kataisen hallituk-
sen EU-politiikan tavoitteena 
on ollut lähinnä katteettomia 
vaalilupauksia jakaneen SDP:n 
kasvojen pelastaminen. Kos-
meettisella vakuuskiukuttelul-
la romutettiin se arvostus, jota 
Suomi ehkä joskus nautti, mut-
ta ei saatu vastineeksi tosiasial-
lisesti yhtään mitään.
■ Jussi Halla-aho

Huonosti. Kataisen sateen-
kaarihallitus on taipuillut an-
tamaan pala palalta pois sitä 
päätäntävaltaa, jota itsenäisel-
lä valtiolla tulisi olla omista asi-
oistaan ja veronmaksajiensa 
rahojen käytöstä. Kataisen ko-
missaarihalu ja Stubbin nyrpe-
ys supisuomalaisuutta kohtaan 
ovat käyneet meille kalliiksi. 
Heidän virheisiin ja vihreisiin 
meillä ei ole varaa
■ Erkki Havansi

Hallitus on epäonnistunut 
EU-politiikassa. Tilastoista pal-
jastuu, että Suomella ei pitäisi 
olla mitään tekemistä kriisitoi-
mien kanssa. Suomi ei ole osal-
listunut velkakuplan puhalta-
miseen tai sen rahastamiseen. 
Silti Suomi rahoittaa eurokrii-
siä tukipaketeilla. Saksa ja Rans-
ka olisivat saaneet pääomittaa 
pankkinsa itse. Tolkuttomat EU-
maksut ja direktiivit tulevat kal-
liiksi sekä heikentävät kilpai-
lukykyämme. Onkin surullista, 
että hallitus on tukenut toimia, 
jotka vievät Suomea kohti sy-
vempää liittovaltiota.
■ Laura Huhtasaari

 

kataisen hallitus on jatkanut 
edeltäjiensä liittovaltio-, eu-
rotukipaketti- ja yhteisvastuu-
politiikkaa kritiikittä. Suomen 
talous ja päätösvalta on kaven-
tunut entisestään. Moni halli-
tuspuolue on unohtanut vaali-
lupauksensa. Arvosana heikko.
■ Toimi Kankaanniemi

Hallitus on ainoastaan onnis-
tunut ajamallaan EU-politiikal-
la syventämään Suomen vas-
tuuta kriisimaiden veloista. Sitä 
ei suomalaisten enemmistö hy-
väksy, emmehän? 
■ Jani Kolehmainen

Hallitus on onnistunut erit-
täin hyvin: vientiteollisuus on 
pienentynyt ja työpaikkoja me-
netetty. Energia-asiat ovat ha-
kusessa, suomalainen työ ja 
yrittäminen ovat saaneet tämän 
hallituksen toimesta kovan, ko-
van kolauksen. Ja hallitus vielä 
kehuu itseään konsensushen-
gestä!
■ Marko Kulpakko

Hallituksen EU-politiikassa 
ei ole ollut riittävän korkeaa ja 
rohkeaa profiilia. Olisi uskallet-
tava ajaa voimaperäisesti kan-
sallisen etuun tähtäävää linjaa. 
Kiltisti vain on lopulta taivut-
tu, vaikka toisin on annettu ym-
märtää koti-Suomessa.
■ Kimmo Kivelä

Hallituksen EU-linja on epä-
selvä. Puhutaan ytimessä ole-
misesta, mutta miten se näkyy? 
Missä ovat konkreettiset tulok-
set? Takuut, joita kukaan muu ei 
halunnut eivät sellaisiksi riitä.
■ Maria Lohela

Hallitus tekee pelkurimaista 
”joo-joo, me ei haluta olla vai-
keita neuvottelijoita” -EU-poli-
tiikkaa. Ylimielisyydestä kertoo 
se, että käsiteltäessä valtioneu-
voston EU-selontekoa edus-
kunnassa ei eurooppaministeri 
Stubbilta löytynyt aikaa pu-
heenvuorojen kuunteluun. Hal-
lituksen antaman EU-selonte-
on perusteella vaikuttaa siltä, 
ettei hallituksella ole tavoittei-
ta eikä mielenkiintoa EU-politii-

kassaan. On vaikea arvioida sel-
laista mitä ei ole.
■ Anne Louhelainen

suomen hallituksen EU-po-
litiikka on ajopuustrategia eli 
mennään valtavirran mukana 
kritiikittömästi ja ilman omaa 
näkemystä siitä, mikä on oi-
keasti Suomen ja suomalaisten 
paras etu. Suurin epäonnistu-
minen on osallistuminen ns. eu-
ron tukipaketteihin. Sen estä-
miseksi olisi riittänyt kohtelias 
ja selkeä ilmoitus, että nouda-
tamme olemassa olevia sopi-
muksia. Mutta edes tähän ei 
riittänyt rohkeutta ja seuraukse-
na tästä on nyt sitten miljardi-
lasku suomalaisille!
■ Ilkka Matinpalo

Hallituksen EU-politiikka on 
ollut haparoivaa. Durbanin il-
mastoneuvotteluista tuli dur-
paan, EU (komissio) lupasi meil-
le kompensaation metsiemme 
joutumisesta laskennallisen, siis 
näennäisen hiilipäästön koh-
teeksi. Vieläkään komission lu-
paamaa hyvitystä ei ole saatu. 
Maataloudessa ollaan menet-
tämässä mm. ympäristötukia 
alueilla, jotka ovat muutoinkin 
kärsineet maatalouden tukira-
kenteiden muutoksesta.
■ Pirkko Mattila

omasta mielestään varmaan 
hyvin: Suomi on viety yhä sy-
vemmälle EU:n syövereihin alis-
tamalla kotimainen talouspo-
litiikka Brysselin määräysten ja 
valvonnan alle. Paniikkitunnel-
ma on toiminut sopivasti su-
muverhona ja hallituksen po-
litiikan selvä liittovaltiotavoite 
kiistetään kiivaasti. Perussuo-
malaiset on ainoa todellinen 
vaihtoehto tälle menolle! 
■ Piritta Poikonen

Hallitus toimii kaksoisman-
daatilla: ministerien tulisi ajaa 
suomalaisten etua ensisijaises-
ti, mutta kritiikitön vallankiima 
EU:n pöytiin ajaa periaatteiden 
yli ja sumentaa järjenkäytön.
■ Sakari Puisto

Hallitus on epäonnistunut 
EU-politiikassaan. Suomen vel-
kapiikki avattiin Euroopan krii-
simaille keskustan ollessa pää-
ministeripuolue vuonna 2010. 
Piikki on edelleen auki. Tällä het-
kellä Suomen vastuut muiden 
euromaiden veloista ovat usei-
ta kymmeniä miljardeja euroja 
ja Kreikan seuraava tukipaketti 
on jo oven takana odottamassa. 
Suomen nettomaksu EU:lle on 
noin 650 Me vuodessa.
■ Pirkko Ruohonen-Lerner

Jos tarkoitus on ollut vie-
dä Suomi liittovaltioon, lisä-
tä yhteisvastuuta ja lähettää 
mahdollisimman paljon suo-
malaisen veronmaksajan raho-
ja ulkomaille, tavoitteet ovat 
onnistuneet varsin hyvin. Jos 
tarkoitus on ollut joku muu, ku-
ten kansallisen etumme puo-
lustaminen, niin tavoitteet ovat 
epäonnistuneet täysin.
■ Sampo Terho

Hallitus ei ole onnistunut EU-
politiikassaan. Hallituksen pitäi-
si valvoa Suomen etuja, se on 
kuitenkin unohtanut omat kan-
salaisensa. EU:n merkitys on 
muuttunut alkuperäisestä rau-
han rakentajasta ja vapaakaup-
paliiton ylläpitäjästä aktiiviseksi 
liittovaltion rakentajaksi. Hal-
litus on unohtanut, että unio-
niin kuuluu nyt ja pitäisi kuulua 
myös vastaisuudessa pelkäs-
tään itsenäisiä valtioita. EU 
ei nykyisellään noudata edes 
omia sääntöjään. Tästä esimerk-
kinä tukipaketit pankeille ja va-
litettavasti myös Euroopan suu-
rimmille rahanpesumaille.
■ Maria Tolppanen

Hallitus on onnistunut huo-
nosti pitämään Suomen puolia 
tukipaketeissa, tai yleensä tu-
kiessaan tukipaketteja. Ei maa-
taloustukienkaan osalta voi 
henkseleitä paukutella. Myös 
direktiivien innokas implemen-
tointi, eli istuttaminen suo-
malaiseen lakiin (esimerkiksi 
rikkidirektiivi), on teollisuudel-
lemme tuhoisaa politiikkaa.
■ Mauno Vanhala

kuka?
nimi: Maria Tolppanen
syntymäaika: 24.11.1952
kotipaikka: Vaasa
ammatti: Toimittaja
Perhe: Kolme lasta, neljä 
lastenlasta
Harrastukset: Kielet, 
uiminen, talvella pujottelu
luottamustoimet: Suuri 
valiokunta (vj.), työelämä- ja 
tasa-arvo-valiokunta, Yleis-
radio Oy:n hallintoneuvos-
to, Aasian ja Euroopan par-
lamentaarisen kokouksen 
Suomen valtuuskunta, 
Vaasan kaupunginvaltuusto, 
Pohjanmaan liiton hallitus, 
Eskoon valtuusto, 
Ahvenanmaan komitea, 
Suomalais-ruotsalainen 
kulttuurirahasto
Blogi: mariatolppanen.
blogaaja.fi

maria tolPPanen
mariatolppanen.
blogaaja.fi

mauno VanHala
www.maunovanhala.net

Pirkko ruoHonen-
lerner
www.pirkon.info

samPo terHo
sampoterho.net

JuHa Väätäinen
www.juhavaatainen.info

sakari Puisto
www.rahapolitiikka.fi

maata sen, minkä eduskun-
tatyö antaa myöden. Ensi-
sijalla on Vaasan vaalipii-
ri sekä Lappi, joka on aina 
ollut lähellä Tolppasen sy-
däntä. Kierrettyä tulee 
myös Helsinki ja Uusimaa, 
koska työmaa on pääkau-
punkiseudulla.

- Mielellään kiertäisin 
koko maan, mutta ymmär-
rän ettei koko kakkua voi 
syödä. Johonkin pitää kes-
kittyä.

Tolppanen ei ole säästä-
nyt sukanvarteen EU-vaa-
leja varten eikä hänellä ole 
varsinaista vaalibudjettia 
suunniteltuna. Esimerkiksi 
eduskuntavaaleissa Tolppa-
selta paloi omaa rahaa vain 
kuutisen tuhatta euroa kan-
nattajien tekemän valtavan 
ja pyyteettömän vapaaeh-
toistyön ansiosta.

- On myös muistettava, 
että EU-vaali ei ole henki-
lövaali, vaan ennen muu-
ta puoluevaali. Nämä vaalit 
ratkaisevat, tuleeko Euroo-
pasta liittovaltio ja jatkuuko 
suomalaisten veroeurojen 
jakaminen ympäri Euroop-
paa ja nykyisin jopa maail-
maa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA MATTI MATIKAINEN
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kankaanpääläinen keskustavaikuttaja 
yritti pelastaa oman poikansa työpai-
kan, kun kunta aloitti yt-neuvottelut. 
perussuomalaisten kansanedustaja 
Anssi Joutsenlahti ihmettelee muu-
tenkin kotikuntansa kepulaista hyvä 
veli –järjestelmää.

kAnkAAnpää on pieni 
maaseutukaupunki Pohjois-
Satakunnassa, jossa keskusta 
on hallinnut kunnallispolitii-
kan näyttämöä pitkän aikaa. 
Viime kunnallisvaaleissa val-
ta vaihtui, kun asukkaat ää-
nestivät perussuomalaiset 
Kankaanpään suurimmaksi 
valtuustoryhmäksi. Moni on 
pettynyt keskustalaiseen he-
gemoniaan, jonka aikana on 
koettu hyvä veli -järjestelmän 
ja oman edun tavoittelun ol-
leen etusijalla.

Viime vuonna Kankaan-
pään kaupunki kävi yt-neu-
votteluja talouden tasapai-
nottamiseksi. Muun muassa 
määräaikaisten työsopimuk-
sia päätettiin olla jatkamatta. 
Yksi Kankaanpään teknisessä 
keskuksessa työskentelevistä 
määräaikaisista oli teknisen 
lautakunnan puheenjohtajan 
tapio Hietaojan (kesk.) poi-
ka Veli-Matti Hietaoja, jon-
ka kohdalla jostain syystä ha-
luttiin tehdä poikkeus.

Teknisen keskuksen johtaja 
Marja Vaajasaari esitti tek-
nisen lautakunnan kokouk-
sessa pojan työsuhteen jatka-
mista ja esitys hyväksyttiin. 
Puheenjohtaja Hietaoja luon-
nollisesti jääväsi itsensä ko-

kouksesta, mutta jälkeenpäin 
kävi ilmi, että hänen paikal-
le kutsumansa varamies Mik-
ko uusitalo, pitkäaikainen 
keskustalainen kunnallispo-
liitikko, ei ollutkaan teknisen 
lautakunnan varajäsen, joten 
päätös ei ollut lainvoimainen.

Virkamieheltäkin 
virkavirhe

Kokouksen jälkeen paljastui 
myös, että esitetty työsuhteen 
jatkaminen oli vastoin viime 
vuoden yt-neuvotteluissa so-
vittua. Tästä huolimatta tek-
nisen keskuksen johtaja esitti 
edelleen seuraavassa lauta-
kunnan kokouksessa, että 
Hietaojan määräaikaista työ-
suhdetta jatkettaisiin vuoden 
loppuun.

- Onneksi sentään lautakun-
nan jäsenet olivat sen ver-
ran valveutuneita, että esitys 
kaatui äänin 5-2. Tapio Hie-
taoja väittää, että väärän va-
ramiehen kutsumisessa olisi 
ollut kyse erehdyksestä, kos-
ka Uusitalo oli aikoinaan ol-
lut hänen varamiehensä jos-
sain maaseutulautakunnassa. 
Itseäni ihmetyttää, miten 
alun perinkään voidaan esit-
tää työsuhteen jatkamista yt-

Oma etu edellä

Kankaanpään lehdenjakoryhmä: Anssi Joutsenlahti, Erkki 
Lilja, Aleksi Koskensalo ja Matias Lilja.

sopimuksen vastaisesti, vie-
lä sen jälkeenkin kun asia jo 
kerran tuli ilmi. Tämä on vir-
kamieheltäkin virkavirhe, 
koska heidän tulisi tietää ai-
kaisemmin tehdyistä päätök-
sistä, eduskunnan 2. varapu-
hemies, kankaanpääläinen 
kaupunginvaltuutettu Anssi 
Joutsenlahti sanoo.

Kankaanpään perussuoma-
lainen valtuustoryhmä teki 
kirjallisen kysymyksen, jossa 
se vaati tilapäisen valiokun-
nan perustamista tutkimaan 
teknisen viraston puheen-
johtajan menettelyä, joka pe-
russuomalaisten mielestä oli 
laiton. Esitys kaatui äänin 20-
11. Kaksi äänesti tyhjää, kak-
si (Hietaoja ja Uusitalo) oli 
poissa jääviyden takia.

puheenjohtaja: 
inhimillinen erehdys

Puheenjohtaja Hietaoja piti 
tavoitettaessa kiinni siitä, että 
väärän varamiehen kutsu-
misessa kyseessä oli hänen 
puoleltaan ”järkyttävä, inhi-
millinen erehdys”, mutta ei 
halunnut lisätä mitään uut-
ta aiemmin tiedotusvälineil-
le antamiinsa lausuntoihin. 
Kankaanpään seudussa (27.2.) 
Hietaoja kiistää jyrkästi, että 
kyse olisi ollut minkäänlai-
sesta laskelmoinnista ja väit-
tää, ettei olisi sellaiseen pe-
liin lähtenytkään tietäessään 
sen kuitenkin paljastuvan. 
Teknisen keskuksen johtaja 
Marja Vaajasaarta ei onnis-
tuttu tavoittamaan.

- Tuntuu olevan hyvä veli 
-järjestelmä niin syvään juur-
tunut Kankaanpään kunnal-
lispolitiikassa, että keinoja 
kaihtamatta tehdään mitä ta-
hansa. Keskusta on on ollut 
suurimpana valtuustoryhmä-
nä täällä niin kauan. Se ihme-
tyttää, kun pitäisi ajaa yhtei-
siä asioita eikä omaansa. Sen 
vuoksi perussuomalaiset ää-
nestettiin suurimmaksi val-
tuustoryhmäksi Kankaan-
päässä, kun tiedettiin, että me 
emme ainakaan ole omaa etu-
amme ajamassa, Joutsenlah-
ti arvelee.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
     KUVA LEHTIKUVA

Kankaanpäässä ahkerimmat lehdenjakajat
kankaanPää on joka vaaleis-
sa ollut Suomen vahvimpien 
kuntien joukossa perussuoma-
laisten kannatuksella mitat-
tuna. Menestys ei kuitenkaan 
tule ilman kovaa työtä. Sen tie-
tää kankaanpääläinen kaupun-
ginvaltuutettu Erkki Lilja, pitkän 
linjan puolueaktiivi, joka jakaa 
ahkerasti Perussuomalainen-
lehteä. 

- Oman lehden jakelu on kaik-
kein tehokkain kanava saada 
tietoa jaetuksi maakuntiin ja 
sitä kautta ääniä. Kukaan ei ole 
koskaan pannut pahakseen ja 
tulokset näkyvät vaalipäivänä, 
Lilja tietää.

Kankaanpääläisen ”jake-
luauton” kyydissä istuu nel-

jä miestä - yksi vanha konka-
ri, kaksi hyvin nuorta, yksi jotain 
siltä väliltä. Lilja jakaa lehtiä 
kansanedustaja Anssi Joutsen-
lahden ja tyttärenpoikiensa Ma-
tias Liljan ja Aleksi Koskensalon 
kanssa. He kaikki tekevät tätä 
työtä omalla ajallaan ja omal-
la kustannuksellaan puolueen 
hyväksi.

- Varsinkin näin tärkeiden vaa-
lien alla pitäisi muillakin paikka-
kunnilla panostaa tähän nykyis-
tä enemmän. Se toki edellyttää 
sellaista aktiivia joka huoleh-
tii asiasta, meillä se on Anssi. 
Hän tilaa 4 000-5 000 lehteä täl-
le seudulle, ja kaikki ne jaetaan, 
Lilja kiittelee. 

Lilja on ollut lehdenjakohom-

missa yhtä kauan kuin Joutsen-
lahtikin, lehden perustamises-
ta lähtien. Enemmän siihen on 
panostettu nyt 6-7 vuotta, kun 
puolueen kannatus alkoi kun-
nolla nousta.

- Äänestäjä on aina kuningas. 
Puolueen tulevaisuus voi edel-
leen olla yllätyksiä täynnä. En 
odottanut ihan niin paljon kan-
sanedustajia kuin mitä viime 
vaaleissa saimme. Kunnallisvaa-
leissa perussuomalaisvaltuu-
tettujen määrä nousi Kankaan-
päässä viidestä kymmeneen. 
Nyt meitä on jo yksitoista. Mut-
ta menestys ei tule ilmaisek-
si. Nyt pitäisi lehtiä jakaa aktii-
visesti joka puolella Suomea. 
Tämä kevät on tärkeä. 

- Tuntuu olevan 
hyvä veli -järjes-
telmä niin syvään 
juurtunut Kankaan-
pään kunnallispoli-
tiikassa, että keinoja 
kaihtamatta tehdään 
mitä tahansa, Anssi 
Joutsenlahti arvos-
telee.

■ KUVAT YHDISTYKSET JA LEHTIKUVA
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Tampereella onnistunut seminaaripäivä
Pirkanmaalla vietettiin on-
nistunut seminaaripäivä. Aa-
mun ensimmäisellä tunnilla 
päästiin hyvään alkuun Tam-
pereen kaupunkiseudun kun-
tarakennekeskustelussa. 
Selvitysmies Rauno Saaren lop-
puraportti julkaistiin 28.1. ja 
sen mukaan kaupunkiseudulla 
jatketaan neuvottelua kahden 
rakennesuunnitelman pohjal-
ta: yhden kunnan tai kaksipor-
taisen hallintojärjestelmän. 
Seutukunnan Perussuomalai-
set kokoontuvat lähiviikkoi-
na jatkamaan yhteisen linjan 
muodostamista. Emme hyväk-
sy esitettyjä vaihtoehtoja, koska 
meidän vaihtoehtomme keski-
pisteenä on ihminen.

Varsinaiseen seminaaripäi-
vään kokoontui lounaan jäl-
keen runsaslukuinen yleisö ym-
päri Pirkanmaata. Tampereen ja 
Pirkanmaan Brysselin toimiston 
EU-yhteysjohtaja Hannele Räik-
könen kertoi Euroopan unionin 
historiasta ja EU-toimistomme 
toiminnasta. Toimisto on edun-
valvojamme Brysselissä, yhteis-
työssä laajan alue- ja paikallis-
tason verkoston kanssa. Näin 
pääsemme ajoissa vaikutta-
maan pirkanmaalaisille tärkei-

siin asioihin. 
Pirkanmaan liiton aluekehi-

tysjohtaja Jukka Alasentie esitteli 
uutta rakennerahasto-ohjelmaa 
2014-2020. Rakennerahasto-
kautta varten luodaan yksi oh-
jelma-asiakirja, joka kattaa sekä 
Euroopan aluekehitysrahaston 
että Euroopan sosiaalirahaston 
toimet. Suomi jaetaan kahteen 
suuralueeseen, joille kummal-
lekin luodaan oma toimenpi-
deohjelmansa. Uudet suuralu-
eet ovat Etelä- ja Länsi-Suomi 
sekä Itä- ja Pohjois-Suomi. Ra-
kennerahastokauden hallin-
nointia on tarkoitus keventää 
mm. niin, että Länsi-Suomen 
alueella yksi liitto toimii koordi-
noivana. Pirkanmaalla on osaa-
mista asian hoitamiseen ja se 
on sijaintinsa puolesta helposti 
saavutettavissa. 

Loppupäivän ohjelmasta huo-
lehti ansiokkaasti järjestösih-
teeri Pekka Kataja. Kävimme läpi 
puolueen organisaatioraken-
netta, sääntöjä ja perussuoma-
laisten asemaa puoluekartalla 
mm. taloustutkimuksen pohjal-
ta. Pirkanmaan Perussuomalais-
ten hyvä yhteishenki näkyi ja 
kuului seminaariväen keskuu-
dessa: yhteisistä tavoitteista ja 

poliittisesta linjasta ollaan yksi-
mielisiä. Agendamme on vah-
va, siitä joko pidetään tai sitä vi-
hataan. 

Perussuomalaisilla on Pirkan-
maalla aktiivisia jäseniä järjes-
tötyössä ja luottamustehtävis-
sä. Omasta linjasta ja ohjelmista 
ei tingitä, ja epäkohtiin puutu-
taan. Heikkoutemme on se, et-
tei meillä ole - muiden isojen 
puolueiden tapaan - virkako-
neistoa, jonka turvin pystyisim-
me reagoimaan nopeasti esil-
le tuleviin asioihin. Meillä ei ole 
myöskään paikallista mediaa, 
jonka avulla saisimme julkistet-
tua näkemyksiämme ajankoh-
taisista, paikallisista asioista. 

Jäsenistö toivoo, että puolue 
lisäisi – ainakin vaalivuosina - 
palkallista väkeä, vaikka talkoo-
henki onkin hyvä. Myös markki-
nointiin ja mediaan pitäisi olla 
resursseja. Eurovaalityöhön läh-
detään kovalla taistelumielel-
lä, kaikki ymmärtävät tulevien 
vaalien tärkeyden ja tavoittee-
na on tietenkin voitto.

Terhi Kiemunki, sihteeri
Pirkanmaan Perussuomalaiset

suomi on saattanut itsensä 
tuontienergian varaan, ener-
giankäytön kotimaisuuden ol-
lessa vain 34 prosenttia. Esi-
merkiksi pääkaupunkiseutu 
lämpiää pääosin fossiilisen 
tuontienergian avulla. Sa-
maan aikaan energian kaup-
pataseen vaje on meillä noin 
kahdeksan miljardia euroa 
vuodessa.

Silti erityisesti Pohjois-Suo-
mi on rikas energiavaroiltaan. 
Tällä hetkellä Suomi on kui-
tenkin heikentämässä Poh-
jois-Suomen oman energian 
ja siihen liittyvän suomalaisen 
työn käyttöä mm. turvetuo-
tannon vähentämisellä. Tämä 
vähentäminen tapahtuu ny-

kyisellä turpeelle määrätyl-
lä energiaverolla sekä turve-
tuotannon luvituskäytännön 
muuttumisella erittäin hitaak-
si ja vaikeaksi. 

Eduskunnassa on parhail-
laan käsittelyssä uusi ym-
päristönsuojelulaki. Tuo laki 
vaikuttaisi huomattavasti Poh-
jois-Suomen energiavarojen 
käyttöön. Oulun Perussuoma-
laiset toivoo eduskunnalle vii-
sautta ottaa Pohjois-Suomen 
ihmiset huomioon lainsää-
dännössään.

Yhteiskunnan tulisi edis-
tää Pohjois-Suomen erilaisten 
bioenergioiden, sekä nykyi-
siä että kehitteillä olevia uusia 
käyttötapoja. Uusilla käyttö-

tavoilla on mahdollista teh-
dä pienimuotoisesti sähköä ja 
lämpöä sekä toisaalta kaasua 
ja polttonesteitä. Raaka-ainei-
na voi olla tavallisten (puu-, 
hake-, turve-, ym.) biomateri-
aalien lisäksi sekä maatalous- 
että yhdyskuntajätteitä. Näi-
den menetelmien käyttö luo 
lisää työtä ja hyvinvointia sekä 
parantaa kauppatasetta, ja 
mikä tärkeintä: energiaoma-
varaisuutta.  Järkevästi toimi-
malla edistämme myös tämän 
alan kotimaista teknologiaa, 
jolle meidän kannattaa luoda 
hyvät elinmahdollisuudet. 

Oulun Perussuomalaiset

Oma etu edellä
PuHeenJoHtaJa Timo Soinin 
eduskunta-avustaja Meri Leppä-
nen jäi äitiyslomalle viime jou-
lukuussa. Riikka Taivassalo hoiti 
avustajan tehtäviä pari kuu-
kautta. Nyt Soinia avustaa es-
poolainen Nina From.

- Olen 46-vuotias perusnainen 
Espoosta. Kahden teinityttären 
äiti. Kaksi koiruutta ulkoiluttaa 
minua päivittäin. Liikkuminen 
liikuttaa minua monelta tahol-
ta, olipa kyseessä golf-pallon 
perässä käveleminen tai moot-
toripyörällä ajaminen, From 
kertoo itsestään.

From on varavaltuutettu ja Es-
poon opetus- ja varhaiskasva-
tuslautakunnan jäsen. From 
kuuluu myös Espoon Perussuo-
malaisten hallitukseen ja toimii 
Espoon kaupungin Reilun kau-
pan kannatusyhdistyksen vara-
puheenjohtajana.

- Verkostoitumisen lisäksi mi-
nua kiinnostaa kehittyminen, 
kehittäminen ja yhteistyön ra-
kentaminen. Vaikuttamista to-
teutan osin myös kirjoittamal-
la blogeja. Toki tapaan toreilla 
myös kuntalaisiamme. 

From on parhaillaan virka-
vapaalla markkinointiviestin-

Soinille uusi avustaja

Kotimaisen energian ja 
työn puolesta

täpäällikön tehtävistä ja on 
innoissaan työstään Soinin 
avustajana.

- Olen äärimmäisen kiitolli-
nen siitä, että olen nyt täällä! 
Omasta näkökulmastani ajatel-
len toivon hyvää ja antoisaa yh-
teistyötä, tiedon jakamista sekä 
avoimuutta. Tarvitsen apuja ja 
jaan informaatiota, tilanteen 
mukaan. Kaikki tekeminen täh-
tää yhteiseen hyvään.

Nina From

Halla-aho mielenosoituksessa
Perussuomalaiset eurovaa-
liehdokkaat kiertävät ahkeras-
ti maata ja oman ehdokkaan 
voi bongata jopa mielenosoi-
tuksesta. Kansanedustaja Jussi 
Halla-aho nähtiin Venäjän suur-
lähetystön edustalla osoitta-
massa mieltään Ukrainan ti-

lanteesta. Halla-aho keskusteli 
paikalla olleiden mielenosoit-
tajien kanssa ja hän lauloi mm. 
maan kansallislaulua muiden 
mukana.

Katso video: http://uutiset.pe-
russuomalaiset.fi/kategoria/vi-
deot/

Perussuomalaisten puoluevaltuuston sääntö-
määräinen kokous pidetään lauantaina 29.3.2014 
klo 12.00 – 16.30 Eduskuntatalon auditoriossa.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista ja 
muut asiat tarkemmin.

KUTSU PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUEVALTUUSTON 
KOKOUKSEEN

Timo Soini  Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja  puoluesihteeri
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taiValkoskelaiselle puolue-
veteraani Antero Pitkäselle luo-
vutettiin puolueen arvostet-
tu pöytästandaari Taivalkosken 
Perussuomalaisten hallituk-
sen järjestäytymiskokoukses-
sa. 80-vuotias Pitkänen on asu-
nut Taivalkoskella lähes koko 
ikänsä. Perussuomalaisten ja 
SMP:n edeltäjään Suomen Pien-
talonpoikien Puolueeseen Pitkä-
nen liittyi vappuviikolla vuonna 
1960 ja on pysynyt puolueelle 
uskollisena siitä lähtien jo kohta 
54 vuotta.

- Liityin puolueeseen, koska 
silloin tuntui ettei maaseudun 
ja köyhemmän kansanosan asi-
aa kukaan muu ajanut. Välillä 
on ollut vaikeitakin vuosia, mut-
ta koskaan ei ole tuntunut sil-
tä että pitäisi puoluetta vaihtaa, 
sanoo Pitkänen.

Perusluonteeltaan vaatimaton 
Pitkänen ei ole koskaan havitel-
lut johtopaikoille, mutta on ak-
tiivinen tausta- ja talkootyönte-
kijä, jolle puolueen etu menee 
oman edun edelle. Valtuustos-
sa hän on istunut jonkin kerran 
ja ollut eri lautakunnissa ja joh-
tokunnissa vuodesta -68, mut-
ta mieluiten pysyttelee taustal-

PerusÄijien jäsenmäärä 
hurjassa kasvussa

Lasten asialla

Velallako pakolaisia?

Etelä-
Savon piirin 
puheenjohtaja 
vaihtui 

Perussuomalaisten valta-
kunnallisen miesjärjestön, Pe-
rusÄijät ry:n hallitus kokoontui 
Ruokolahdella.

Kokouksessa hyväksyttiin uu-
sia jäseniä ja jäsenmäärä nousi 
uudelle sataluvulle.  Vuoden ai-
kana jäsenmäärä on kasvanut 
kolmikertaisesti. 

Kokouksessa päätettiin myös 
eurovaalikampanjoinnista. Pe-
rusÄijillä on yhdeksän omaa 
ehdokasta, joita yhdistys tukee 

vahvasti puolueen muiden eh-
dokkaiden rinnalla. 

Kokous päätti yhdistyksen ke-
vätkokouksesta, joka pidetään 
Lahdessa lauantaina 19. huh-
tikuuta. PerusÄijien ohjelman 
teko edistyy ja vastuuhenkilöt 
on nimetty. Toiminta on erittäin 
aktiivista ja se tukee puoluet-
ta pääministeripuolueeksi ensi 
vuoden eduskuntavaaleissa.

Harri Ahonen (pj.), PerusÄijät

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Hanna Mäntylä ja eu-
rovaaliehdokas Laura Huhtasaa-
ri ovat lupautuneet puhujiksi 
rauhanomaiseen mielenosoi-
tukseen, joka järjestetään las-
ten puolesta eduskuntatalon 
edustalla. Toukokuussa järjes-
tettävään Auta lasta -kokoon-
tumiseen odotetaan tuhansia 
osallistujia.

- Lapset ovat tulevaisuuden 
päättäjiä. He ovat niitä, jot-
ka hoitavat meitä muita sitten, 
kun olemme vanhoja, ja pitä-
vät yhteiskuntaamme pystyssä. 
He jatkavat siitä, mihin me van-
hemmat jäimme. Siksi on sietä-
mätöntä, ettei lastensuojelun 
suhteen tehdä tarpeeksi töitä, 
tapahtuman järjestäjä Risto Ka-
janto painottaa. 

Perussuomalaisten akaalainen 
kaupunginvaltuutettu haluaa 
ravistella päättäjiä ja ottaa kan-
taa lasten hyvinvointiin. 

- Toivon, että saamme mah-
dollisimman monta perussuo-
malaista mukaan tärkeän asian 
puolesta. Olisihan se upea näky 
eduskuntatalon edessä, jos siel-
lä olisi 10 000 perussuomalais-
ten ilmapalloa mielenosoittaji-
en käsissä, Kajanto toivoo.

Tapahtuman suojelijana toi-
mii eduskunnan 3. puhemies 
Anssi Joutsenlahti. Lisätietoja:  
www.tiny.cc/lasu 

roVaniemen valtuusto ää-
nesti pakolaisohjelmasta vuo-
sille 2014-2020. Vain perus-
suomalaiset olivat valmiita 
kiintiöpakolaisten puolitta-
miseen. Puolittamisen sijaan 
valtuusto lähti tukemaan Tii-
na Outilan (vas.) esittämiä lisä-
yksiä kotouttamisohjelmaan 
äänin 37-22. Valtuuston mie-
lestä Rovaniemen tulisi ottaa 
kaksi kertaa enemmän kiin-
tiöpakolaisia mitä kuukau-
si sitten talousarviossa on hy-
väksytty.

Rovaniemi olisi voinut teh-
dä päätöksen olla vastaanot-
tamatta kiintiöpakolaisia. Ro-
vaniemen Perussuomalaisten 
esityskin oli maltillinen, jos-
sa kiintiöpakolaisten määrä 
olisi vain puolitettu. Kaupun-
gin surkean taloudellisen ti-
lanteen mukaan määrärahat 
riittävät vain 40-50 pakolai-
sen vastaanottamiseen. Kiin-
tiöpakolaisten lisäksi pakolai-
set voivat muuttaa vapaasti 
kunnasta toiseen, mikä omal-

ta osaltaan kuormittaa sosi-
aali- ja terveyspalveluja. Tässä 
onkin kaupunginhallitukselle 
mietittävää.

Kiintiöpakolaisista tulee 
paljon kustannuksia yhteis-
kunnalle sosiaali- ja terveys-
menojen kasvun muodossa. 
Kiintiöpakolaisista aiheutu-
vat erityiskustannukset ovat 
olleet Rovaniemellä jyrkässä 
kasvussa. Vuonna 2011 ne oli-
vat laskennallisesti 211 041 
€, kun vuonna 2012 jo 1 154 
454 €. Yhteensä laskennalliset 
kustannukset vuonna 2012 
olivat jo kohonneet yli 2,6 
miljoonaan euroon.

Rovaniemellä tulee pitää 
huolta siitä, ettei kaupunki 
tule salaa maahanmuuton ai-
heuttamia kaikkia kustannuk-
sia. Kaupunki on velvoitetta-
va tekemään kustannuksista 
tutkimus, joka myös julkais-
taan ilman salailua.

Mika Mikkonen (2.vpj.)
Rovaniemen Perussuomalaiset

etelä-saVon piirin uudek-
si puheenjohtajaksi on valitti 
Mikkelin Seudun Perussuoma-
laisten puheenjohtaja, yrittä-
jä Raimo Heinänen. Heinänen 
voitti piirikokouksen äänestyk-
sessä sunnuntaina nykyisen 
puheenjohtajan, kansanedus-
taja Kaj Turusen äänin 11–10. 

 Perussuomalaisten piirihal-
litukseen Etelä-Savosta vuon-
na 2014 kuuluvat: Mikkelistä 
Markku Siitari, Jukka Pöyry, Har-
ri Kivinen ja Vesa Himanen. Piek-
sämäeltä Tauno Frilander, Ve-
li-Pekka Myyryläinen ja Jari 
Rajapolvi. Savonlinnasta Sep-
po Kosonen, Erkki Rakkolainen, 
Juha Niskanen ja Kaj Turunen. 
Heinävedeltä Martti A Räsänen 
sekä  Mäntyharjusta Tanja Har-
tonen-Pulkka ja Tapio Hämäläi-
nen. Juvalta Johanna Huisko 
sekä Kangasniemeltä Kari Syn-
berg, Paula Kuitunen ja Pekka 
Leskinen. Pertunmaalta Mark-
ku Pöyry, Teija Tuomela ja Jarmo 
Parkkinen sekä Rantasalmelta 
Satu Vihavainen.

Puolueveteraani sai 
tunnustusta

Eurovaaliehdokas Marko Kulpakko (oik.) kauhoi soppaa 
Pohjanmaalla. Kuva Nivalasta.

Soppatykki kiersi 
Pohjanmaata

Perussuomalaisten sop-
patykkikalusto liikkui jälleen 
Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. 
Tällä kertaa maakunnissa oltiin 
liikkeellä EU-vaaliehdokas Mar-
ko Kulpakon tähdittämänä. Ai-
kaisemmilla kierroksilla on ollut 
mukana myös kansanedustaja, 
EU-vaaliehdokas Pirkko Mattila.

Kokkolassa, Kalajoella, Limin-
gassa ja Kempeleellä vierail-
lut soppatykkikiertue tavoitti 
sadoittain kansalaisia. Herne-
keiton valmistamisesta vasta-

si Kaustisen Perussuomalaisten 
Urpo Myllymäki, Sami Mäkelä ja 
Tiina Lindskog. Kokkolassa pai-
kallisvastuun kantajana oli Ville 
Hautala, Kalajoella Tomi Vasan-
kari ja Markku Muhonen, Limin-
gassa Marko Pernu ja Asko Lauk-
kanen sekä Kempeleellä Janne 
Halunen.

Soppatykkitarjoiluita on tar-
koitus jatkaa edelleen eri puo-
lilla Pohjois-Suomea use-
amman perussuomalaisten 
piirijärjestön alueilla.

la. Puolueen menestys on ollut 
veteraanille mieluisaa seurat-
tavaa.

- Ensin mietitytti, miten siel-
lä pärjätään kun kasvu oli niin 
nopeaa. Mutta loppujen lopuk-
si on aika hyvin selvitty. Kevään 
EU-vaaleissa nähdään se suun-
ta, miten seuraavissa eduskun-
tavaaleissa pärjätään. Euroop-
pa-politiikka mietityttää, miten 
paljon Suomessa riittää rahaa 
sinne Molokin kitaan lapioita-
vaksi. Koskaan siitä ei yhtään 
saada takaisin, se on varma.

Mika Männistö

■ KUVAT YHDISTYKSET JA LEHTIKUVA
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turun pääkirjaston akvaa-
rio täyttyi kiinnostuneista 
ihmisistä, kun Turun Perus-
suomalaiset järjestivät en-
simmäistä kertaa kansalaisil-
le suunnatun kyselytunnin. 
Tapahtuman ideana oli tar-
jota uusi foorumi avoimel-
le poliittiselle keskustelul-
le niin valtakunnallisesti kuin 
paikallisestikin polttavista ai-

heista. 
Kansalaisten kysymyksiin 

vastasivat Turun kaupungin-
valtuutetut Timo Laihinen ja 
Ville Tavio sekä kansanedus-
taja Kike Elomaa ja europar-
lamenttivaaliehdokas Laura 
Huhtasaari. Kysymyksiä sate-
li aina Turun toriparkista laa-
joihin EU-asioihin. 

Tapahtuman ideoineen 

Laihisen mukaan seuraava 
vastaava tilaisuus järjeste-
tään jo 15. maaliskuuta. Ta-
pahtuma osoittautui menes-
tykseksi ja paikallispoliitikot 
yli puoluerajojen ovat ol-
leet kiinnostuneita osallis-
tumaan kansalaisten kysely-
tunneille.

Kike Elomaa

Turussa järjestettiin kyselytunti kansalaisille

Järkeä tuulivoima-
alueiden sijoitteluun

Hailuodon Perussuomalais-
ten varapuheenjohtajaksi on 
valittu varavaltuutettu Juha 
Sauvola ja sihteeri-rahaston-
hoitajaksi Leena Rantapirkola.

Joensuun Perussuomalaisten 
hallituksen puheenjohtajaksi 
on valittu Teemu Arponen, va-
rapuheenjohtajaksi Veijo Oino-
nen ja sihteeri-taloudenhoita-
jaksi Juhani Vuorela. Hallituksen 
varsinaisina jäseniä ovat Sep-
po Kinnunen, Ville Lahtinen, Kari 
Surakka, Eero Bogdanoff, Satu 

Kristersson ja Päivi Varis. 

PetäJäVeden Perussuoma-
laisten hallituksen uusiksi jäse-
niksi on valittu Erkki Havu, Erja 
Horpio ja Ritva Lehtonen, joka 
toimii myös sihteerinä ja talou-
denhoitajana. Puheenjohtaja-
na toimii Heikki Puhakka ja va-
ralla on Hannu Ässämäki.
 
kuusamon Perussuomalais-
ten hallituksen sihteerinä jat-
kaa Tarmo Tyni, joka toimii 
myös  taloudenhoitajana. En-

simmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin Kimmo Karjalainen 
ja 2. varapuheenjohtajaksi Kris-
ta Poutanen.

rantasalmen Perussuoma-
laisten puheenjohtajaksi on 
valittu Pekka Karvinen, vara-
puheenjohtajaksi Hannu Kok-
ki ja sihteeri-taloudenhoitajak-
si Mauno Heiskanen. Hallituksen 
muut jäsenet ovat Simo Rissa-
nen, Pertti Saarenniemi ja Satu 
Vihavainen.

siikaJoen Perussuomalai-
set aloittivat joulukuussa kam-
panjan saadakseen tuulivoi-
maloiden ja asutuksen väliin 
vähintään 2 kilometriä. Muka-
na on myös kaksi keskustapuo-
lueen valtuutettua. Puoluera-
jat ylittänyt yhteistyö on ollut 
hedelmällistä. Paljon julkisuut-
ta saanut kampanja on saanut 
kunnan virkamiehet ja voimak-
kaasti tuulivoimaloita ajavat 
valtuutetut miettimään asiaa 
tarkemmin. Näyttäähän ylei-
nen mielipide kunnassa olevan, 
että tuulivoimaloita voi raken-
taa, mutta asukkaiden ehdoilla. 
Hankkeemme on saanut paljon 
positiivista palautetta kunta-
laisten keskuudessa. Hankkee-
seen liittyvää kuntalaisaloitetta 
on allekirjoitettu erittäin ahke-
rasti.

Muutoksesta merkkinä on 
kunnanhallituksen jo kaksi ker-
taa tekemä päätös meluongel-
mien rajoittamisesta ennak-
koon. Viimeisin päätöskin on 
vesitetty sanalla ”suosittelee”. 
Sinänsä tällä ei ole merkitys-
tä, sillä päätöksen sisältökään ei 
toisi mitään muutosta voima-
loiden sijoitukseen. 

Keskustapuolueessa näkyy 
merkkejä suunnan muutokses-
ta. Keskustan Revonlahden pai-
kallisosasto antoi julkilausuman 
2 kilometrin etäisyysvaatimuk-
sesta ja lähti seuraamaan pe-
russuomalaisten antamaa esi-
merkkiä.

Vieläkään ei ole poliittista ha-
lua tehdä sellaisia päätöksiä, 
joilla olisi asukkaille todellista 
merkitystä.  Jos voimaloiden si-
joitteluun halutaan parannusta, 

■  KOLUMNI

MAAseudun Tulevaisuus kirjoitti (12.2.), että kansanedustaja 
sampsa kataja (kok.) olisi valmis selvittämään metsien kiinteis-
töverotusta. Yhtenä verotuskeinona voisi olla talousmetsille mää-
rättävä metsämaksu. Kataja haluaa metsäteollisuuden tavoin vauh-
dittaa puukauppaa ja vauhtivoiteena olisi metsämaksu/vero, joka 
määrättäisiin talousmetsille. Veron saisi takaisin kun metsänomis-
taja olisi myynyt puuta.
 
käsitYkseni mukaan maksu mitä ilmeisimmin määrättäisiin 
metsien pinta-alan mukaan. Mikäli näin meneteltäisiin, niin pitäisi-
kö puuta myydä koko pinta-alalta, vai riittäisikö veron palautukseen 
vain pienen leimikon myynti? Kataja esittää myös metsänhoidon 
laiminlyönnille veroseuraamusta: ”Jos metsää ei kiinnosta hoitaa, 
on varmaan varaa maksaa veroa myös passiivisuudesta tai luontoar-
voista, joita henkilökohtaisesti kokee”.
 
Metsän hoidon laiminlyönneille voi olla monta muutakin syy-
tä kun Katajan mainitsema ”kiinnostamattomuus”. Monet met-
sänomistajat saattavat olla jo ikänsä ja terveytensä puolesta kyke-
nemättömiä hoitamaan omia metsiään. Monet haluaisivat jättää 
metsätilan nuoremmille, mutta pelkäävät kovia veroseuraamuksia.

AsiA saattaisi tältä osin korjaantua, mikäli metsän luovuttamisesta 
koituvia veroseuraamuksia helpotettaisiin. Metsätiloja siirtyisi ve-
rohelpotuksilla nuorempien haltuun. Nuoremmillahan on monesti 
rahan tarvetta varttuneempaa väestöä enemmän, kun he perustavat 
perheen, rakentavat talon tai ostavat asunnon. Rahalle olisi käyttöä, 
jos vain olisi metsää mitä myydä. Nuorten investoinnit perheen pe-
rustamisen yhteydessä vaikuttavat varmaan myönteisesti myös ta-
louskasvuun.
 
Monen metsänomistajan puunmyyntiä jarruttaa myös tieto sii-
tä, että teollisuus maksaa tuontipuusta noin puolet parempaa hin-
taa kun kotimaan kannolta kaadetusta. On vaikeaa ymmärtää miksi 
näin tehdään. Rohkenen väittää, että puukauppa vilkastuisi jos koti-
maan puulle maksettaisiin tuontipuun hinta. 

pääosA kotimaan puukaupoista tehdään pystykauppoina, jolloin 
puun myyjä joutuu maksamaan puun korjuukustannukset. Tämä 
merkitsee isoa lovea kuutiohintaan. Moni metsänomistaja kritisoi 
lähes tasoissa olevaa pystykaupan ja hankintakaupan hintaa. On pe-
rusteltua kysyä, miten tämä voi olla mahdollista? Mikäli metsäyh-
tiöt suosisivat nykyistä huomattavasti enemmän tienvarsikauppoja, 
jäisi puunsa itse korjaavalle ja kuljettavalle myyjälle parempi kuu-
tiohinta. Paremman tilin toivossa lähdettäisiin metsään nykyistä 
useammin. 
 
kAtAJAn mukaan metsämaksu kohdennettaisiin metsän omis-
tajille. Pelkään pahoin että todelliset metsämaksun maksajat olisi-
vat maamme yli 300 000 metsästäjää, jotka harrastavat metsästystä 
metsästysseurojen vuokraamilla mailla. Maanomistajat ovat yleensä 
luovuttaneet maansa vastikkeetta metsästysseurojen käyttöön. Seu-
rojen ei ole tarvinnut maksaa metsästysoikeudesta rahallista korva-
usta. Korvauksena on ollut kutsu hirvipäivällisille kerran syksyssä. 
 
Jos maanomistajalle määrätään metsämaksu, hän todennäköises-
ti vaatii maksua vastaavan korvauksen metsästysseuralle luovut-
tamastaan metsästysoikeudesta. Tämä ajaisi täysin talkoopohjalla 
toimivat metsästysseurat vararikkoon ja lopettaisi järjestäytyneen 
metsästyksen ja riistanhoidon maassamme.  Metsästäjien ohella 
metsämaksuista joutuisivat kärsimään myös jokamiehenoikeuksia 
hyödyntävät marjastajat, sienestäjät ja retkeilijät, sillä heidän kul-
kunsa metsäautoteillä saattaisi hankaloitua - ainakin jos tien pääs-
sä olisi puomi.
 
Minä en pidä järkevänä metsämaksun/kiinteistöveron käyttöön-
ottoa. Puuta saadaan markkinoille ilman metsämaksuakin, kunhan 
kuutiohinta vain on kohdallaan.

Selvä ei metsämaksuille ja 
metsien kiinteistöveroille

reijO hONgistO

KiRjoittaja oN 
pERUSSUomaLaiStEN 
KaNSaNEDUStaja

Henkilövalintoja yhdistyksissä

pitää saada kiinteä minimietäi-
syys asutuksen ja voimaloiden 
väliin. Yksinkertaisin ratkaisu 
olisi tehdä kunnassa ajamam-
me päätös: tuulivoimalan ja 
asunnon tai loma-asunnon tai 
rakentamattoman rakennuspai-
kan pihapiirin välinen minimie-
täisyys on 2 kilometriä.  Kah-
den kilometrin etäisyys ei estä 
rakentamasta kuntaan voima-
loita, vaan ohjaa ongelmatto-
mampaan voimaloiden sijoitte-
luun asukkaiden parhaaksi. 

Valtion uudistus kuntaosuuk-
sien tasausjärjestelmässä on 
viemässä kunnilta pois puo-
let tuulivoimaloista saatavis-
ta kiinteistöverotuloista. Tämä 
heikentää edelleen tuulivoi-
man kannattavuutta kunnan ja 
kuntalaisten kannalta verotulo-
jen jäädessä parhaimmillaankin 
vain 4 500 euroon. Yhden asuk-
kaan kuntaan tuomat valtion 
osuudet ja verotulot ovat kes-
kimäärin 5 700 euroa vuodessa. 
Lisäksi voimaloiden vuokratu-
losta ei makseta kunnallisveroa, 
vaan vuokratulot ovat pääosin 
pääomaveron piirissä. Tutki-
musten mukaan tuulivoimaloi-
den vaikutusalueella kiinteis-

töjen arvo voi laskea jopa 
30 %.

Tuulivoimayhtiöt anta-
vat ymmärtää, että tuulivoi-
maloille maakuntakaavas-
sa osoitettu alue on pakko 
kaavoittaa tuulivoimalle. Tä-
mähän ei pidä alkuunkaan 
paikkaansa! Asia todistettiin 
juuri Rovaniemen hallinto-
oikeudessa. Tuulivoimayh-
tiö oli valittanut kunnanval-
tuuston päätöksestä jättää 
tuulivoimakaava hyväksy-
mättä, valtuusto oli perus-
tellut matkailu-, maisema- ja 
asukasviihtyvyyden huo-
nonemisella.  HAO on va-
lituksen hylkäämisen pe-
rusteluissa tullut siihen 
tulokseen, että kunnalla on 
oikeus olla hyväksymättä 
kaavaa oman harkintansa 
mukaan. Eli valtuuston kan-
ta voitti. 

Ovatko valtuutetut etään-
tyneet niin paljon äänestä-
jistään, etteivät he kuuntele 
niitä ihmisiä, joiden äänillä 
he ovat päätöksiä tekemäs-
sä? Pidämme suorastaan 
ihmisten väheksymise-
nä valtuuston kokoukses-
sa naureskelua huolestunei-
den kuntalaisten keräämän 
adressin nimille. Mielestäm-
me kuntalaisia täytyy kuun-
nella myös muulloin, kuin 
juuri ennen vaaleja. 

Haluamme olla viemäs-
sä eteenpäin kuntaamme 
viihtyisänä ja rauhallisena 
asuinympäristönä, jota kehi-
tetään asukkaiden ehdoilla.

Siikajoen Perussuomalaiset
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PiiritPS

Radisson Blu Hotel Oulu, Hallituskatu 1 

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 80 € /yhden hengen huone/vrk ja 
95 €/kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. 
Varaukset tehdään majoituskiintiöstä tunnuksella: 
”Perussuomalaiset” 2.4.2014 mennessä hotellin myyntipalvelusta: 
020 1234 730 tai sähköpostilla: sales.oulu@radissonblu.com

Hotellikylpylä Eden, Holstinsalmentie 29

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 99 €/yhden hengen huone/vrk ja 
119 €/kahden hengen huone/vrk. Kysy myös suurempia huoneita. 
Varaukset tehdään majoituskiintiöstä tunnuksella: 
”Perussuomalaiset” 2.4.2014 mennessä hotellin myyntipalvelusta: 
020 1234 603 tai sähköpostilla: myynti.eden@sokoshotels.fi

Hotelli Scandic Oulu, Saaristonkatu 4

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 76 €/yhden hengen huone/vrk ja 
86 €/kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. 
Varaukset tehdään majoituskiintiöstä tunnuksella: 
”PER030514” 17.4.2014 mennessä puhelimitse: 
08 543 1000 (alavalinta 5) tai sähköpostilla: oulu@scandichotels.com 

Hotelli Cumulus Oulu, Kajaaninkatu 17

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 70 €/yhden hengen huone/vrk ja 
80 €/kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. 
Varaukset tehdään majoituskiintiöstä tunnuksella: 
”Perussuomalaiset” 2.4.2014 mennessä puhelimitse: 08 8827 111 
tai sähköpostilla: oulu.cumulus@restel.fi 

Original Sokos Hotel Arina, Pakkahuoneenkatu 16

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 83 €/yhden hengen huone/vrk ja 
98 €/kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. 
Varaukset tehdään majoituskiintiöstä tunnuksella: 
”Perussuomalaiset” 13.4.2014 mennessä myyntipalvelusta: 08 3123 255 tai 
sähköpostilla: sales.oulu@sokoshotels.fi

Hotelli Holiday Inn Oulu, Kirkkokatu 3

Yhden ja kahden hengen huoneita. Hinnat 72 €/yhden hengen huone/vrk ja 82 
€/kahden hengen huone/vrk. Kysy lisävuode mahdollisuutta. Varaukset teh-
dään tunnuksella: ”Perussuomalaiset” 3.4.2014 mennessä puhelimitse: 08 
883 911 tai sähköpostitse: oulu.holidayinn@restel.fi

Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäksi puoluehallituksen puo-
lueen jäseniksi hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, puolue-kokouksen 
hyväksymät ja vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka 
puolueneuvosto valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous 
pidetään 3.-4.5.2014 Oulun Musiikkikeskuksessa, 
Leevi Madetojankatu 1-3. 

Ilmoittautumiset 4.4.2014 mennessä: 
puolueneuvosto@perussuomalaiset.fi tai 
p. 020 743 0805, 0400 917 354

Puolueneuvosto

Puolueneuvoston 
kokous 3.-4.5.2014 

Ilmoittaudu 4.4.2014 mennessä!

Puolueneuvoston kokouksen ajankohdaksi 2.-4.5.2014 on 
varattu kokoukseen osallistuville majoituskiintiöitä perus-
suomalaisten puoluetunnuksella useista Oulun hotelleista. 
Jokainen majoittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse. 

Puoluetunnuksella tehtävät varaukset on tehtävä kunkin 
hotellin kohdalla olevaan päivämäärään mennessä. 
Sen jälkeen tehdyissä varauksissa on hotellien 
normaalihinnat. 

PS J Ä R J E S T Ö

siPoolaiselle Pentti Sittnikowille 
myönnettin arvostettu perussuoma-
laisten pöytästandaari hänen ansiok-
kaasta työstään puolueen hyväksi. 
Viimeiset viisi vuotta Sittnikow on toi-
minut puolueen kenttävastaavana eli 
”kenttämarsalkkana”, jakaen tuottei-
ta kentälle.

 - Suuret kiitokseni toiminnan onnis-
tumisesta osoittaisin myös vaimolleni 
Sinikalle ja pojalleni Mikalle, jotka ovat 
ansiokkaasti tehneet pyyteetöntä työ-
tä kenttätoimen eteen minun pois-
saollessani. Viime kunnallisvaalien ai-
kaan tuli ajettua noin 2 500 kilometriä 
kahden ja puolen kuukauden aikana, 
kun kiersin motivoimassa kentän jäse-
nistöä ja äänestäjiä soppakärry auton 
vetokoukussa, Sittnikow kertoo. 

Joka kuntaan 
ps-valtuutettu

Sittnikowin kovan urakan seuraukse-
na Uudenmaan piirin jokaiseen kun-
taan - Lapinjärveä lukuunottamatta 
- saatiin vähintään yksi perussuoma-
laisvaltuutettu. 

65 vuotta juuri täyttänyt Sittnikow 
on toiminut yrittäjänä vuodesta 1976 
lähtien ensin autoalalla, sittemmin an-
tiikki- ja designkauppiaana. 

Perussuomalaisiin Sittnikow liittyi 
vuonna 2008, mutta oli jo 80-luvul-
la kiinnostunut SMP:stä ja tullut sii-
hen tulokseen, että tämä on hänen 
juttunsa. 

- Kun soitin liittymisasian tiimoil-
ta puoluetoimistolle, minun käsket-
tiin heti ajaa sinne. Siellä olivat kaikki 
puoluekihot ystävällisinä minua vas-
taanottamassa, ja pää punaisena sain 
selitellä kuka olen ja mitä haluan, Sitt-
nikow naurahtaa.

Vielä riittää työsarkaa 

Toista kauttaan Sipoon kunnanval-
tuutettuna istuvan Sittnikowin arvoja 
ovat isänmaallisuus, rehellisyys ja asi-
oiden oikeanlainen näkeminen.

 - Meille on tulossa paljon kilpailijoi-
ta, jotka aiheuttavat perussuomalaisil-
le uhan. Niinpä meidänkin on pakko 
katsoa peiliin ja mitä muissa puolu-
eissa tapahtuu. Mutta niin kauan kuin 
näkemyksemme säilyy samanlaisena, 
me olemme voittajia. Meidän on tar-
jottava äänestäjille vaihtoehtoja, joilla 
he saavat omat asiansa kuntoon. Siinä 
on perussuomalaisille työsarkaa. 

Sittnikow asuu vanhassa, aiemmin 
rukoushuoneena toimineessa hirsita-
lossa Sipoossa kahdestaan vaimonsa 
kanssa. Toinen poika on lentänyt pois 
kotoa, toinen menehtyi traagisesti so-
kerikoomaan vuonna 2003. Sittnikow 
tunnetaan myös radikaalina kirjoitta-
jana, jonka mielipiteitä ja kannanot-
toja on julkaistu useissa lehdissä. Li-
säksi hän harrastaa vanhojen autojen 
entisöintiä. 

Mika Männistö

Perussuomalaisten soppatykki ja kunnanvaltuutettu 
Pentti Sittnikow ovat tuttu näky Uudellamaalla myös 
eurovaalien aikaan.

Kenttämarsalkka 
palkittiin standaarilla

Pentti Sittni-
kow ja pöy-
tästandaarin 
luovuttanut 
Uudenmaan 
piirin puheen-
johtaja Pekka 
M. Sinisalo.

kainuun Piiri
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n 
kevätkokous pidetään sunnuntai-
na 23.3. klo 12 Kainuun Portissa, Mai-
nuantie 350. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Valtakirjojen 
tarkastus alkaa klo 11.45. Piirihallitus 
kokoontuu jo klo 11.00. Kokouksessa 
kahvitarjoilu. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Tervetuloa!

PoHJois-PoHJanmaan Piiri
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnuntaina 6.4. 
klo 15 Kirkkotorin koulutuskeskukses-
sa, Asemakatu 5, Oulu. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!
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kiuruVeden 
Perussuomalaiset
Kiuruveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 15.3. 
klo 11 Kiurun kulkurissa, Asema-
tie 12. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!   

ranuan Perussuomalaiset
Ranuan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 19.3 klo 
18 osoitteessa Toljantie 72. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

Valkeakosken 
Perussuomalaiset
Valkeakosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona 19.3. 
klo 18 uimahallin kokoushuo-
neella. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

kaustisten 
Perussuomalaiset
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 19.3 klo 
18 Kortesjärven Säästöpankin 
kerhohuoneella. Kokouksessa kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

askola-myrskylä-Pukkila 
Perussuomalaiset  
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
torstaina 20.3. klo 17 Pukkilan 
Toimelan kerhotiloissa. Hallituk-
sen kokous samoissa tiloissa al-
kaa jo klo 18.30. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

kaarinan seudun 
Perussuomalaiset
Kaarinan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään perjantaina 
21.3. klo 18 Littoisten Monitoi-
mitalolla, Tallakatu 2. Kokoukses-
sa käsitellään kevätkokoukseen 
kuuluvat asiat. Jäsenmaksun 
maksaneilla on kokouksessa 
puhe- ja äänioikeus. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

Helsingin Perus-
suomalaiset (ns. VanHa Pii-
ri)
Helsingin Perussuomalaiset ry:n 
kevätkokous pidetään tiistaina 
25.3. klo 19 Perussuomalaisten 
Naisten toimistolla, Mannerhei-
mintie 40 B 56, Helsinki. Kokouk-
sessa käsitellään sääntömääräis-
ten kevätkokousasioiden lisäksi 
käsittelemättä jääneet sääntö-
jen 11.1 §:n 4.- 6. kohdan mukai-
set asiat sekä sääntöjen 11.2 §:n 
4.-10. kohdan mukaiset asiat vuo-
delle 2014. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Tervetuloa!

PetäJäVeden 
Perussuomalaiset
Petäjäveden Perussuomalaiset 
ry:n varsinainen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 26.3. klo 
18 Heinämäen luomumarja- ja 
hedelmätilalla, Lepomäentie 206, 
Kintaus. Käsitellään sääntömää-

räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

Helsinki
Kansanedustaja ja eurovaalieh-
dokas Pirkko Ruohonen-Lerner ta-
vattavissa Eduskunnassa torstai-
sin 27.3., 24.4. ja 15.5. klo 17.30 
– 18.30.  Vierailu alkaa klo 15.30 
yleisösisäänkäynnin luota, sen 
jälkeen suullisen kyselytunnin 
seuraaminen lehteriltä, opastet-
tu kierros ja keskusteluja euro-
vaaliehdokkaan kanssa. Ilmoit-
tautumiset sähköpostitse tai 
puhelimitse Maria Sainiolle: ma-
ria.sainio@eduskunta.fi tai p. 050 
574 2034.

ylöJärVen 
Perussuomalaiset
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n 
kevätkokous pidetään lauantai-
na 29.3. klo 12. Kokouspaikka-
na kirjasto Leija (monitoimisa-
li), Koivumäentie 2. Kokouksessa 
käsitellään yhdistyksen sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ennen 
kokousta paikalla on EU-vaalieh-
dokas Sakari Puisto, jota on mah-
dollista tavata keskustelun mer-
keissä kello 10-11.30. Tervetuloa! 

Varsinais-suomen 
Ps-nuoret
Varsinais-Suomen Perussuoma-
laiset Nuoret ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään lau-
antaina 29.3. klo 17 Turussa 
panimoravintola Koulussa, Eeri-
kinkatu 18. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

liPerin Perussuomalaiset
Liperin Perussuomalaiset ry:n ke-
vätkokous pidetään sunnuntai-
na 30.3. klo 15 Lipertekin koko-
ustilassa, Tehtaantie 8, Ylämylly. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu, 
tervetuloa!
 
raasePorin seudun 
Perussuomalaiset
Raaseporin Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnuntaina 
30.3. klo 19 Karjaan ABC-kabi-
netissa. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa! 

Pälkäneen 
Perussuomalaiset
Pälkäneen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 30.3. klo 
15 Mikkolan Navetan yläkerran 
kokoustilassa, Keskitie 5, Luopioi-
nen. Käsittelyssä sääntöjen mää-
räämät asiat. Paikalla on myös 
EU-vaaliehdokas Sakari Puisto.

PadasJoen 
Perussuomalaiset
Padasjoen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 30.3. 
klo 14.30 Helmi Säästöpankin 
kerhohuoneessa. Kokouksessa 
käsitellään osanottajille lähete-
tyssä kirjallisessa kokouskutsussa 
mainitut asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

loHJan seudun 
Perussuomalaiset
Lohjan Seudun Perussuomalai-
set ry:n poliittinen yleisötilaisuus 
järjestetään maanantaina 31.3. 
klo 18 järjestötila Apuomenas-
sa, Suurlohjankatu 21-23. Terve-
tuloa!

JalasJärVen 
Perussuomalaiset
Jalasjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään tiistaina 1.4. klo 
19 Jalasjärven kunnan virastota-
lon valtuustosalissa. Esillä sääntö-
jen määräämät asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa! 

koillis-saVon 
Perussuomalaiset
Koillis-Savon Perussuomalaiset 
ry:n kevätkokous pidetään keski-
viikkona 2.4. klo 18.30 POP-pan-
kin kerhotilassa, Poikkitie 5, Juan-
koski. Hallitus kokoontuu jo klo 
17. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa! 

kankaanPään 
Perussuomalaiset
Kankaanpään Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään perjantaina 4.4. 
klo 17 osoitteessa Kuusikonkatu 
1(kaupungin edustustiloissa). Ko-
kouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kahvitarjoilu. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

tamPereen 
Perussuomalaiset
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 5.4. 
klo 15 Monitoimitalossa 13, Sa-
takunnankatu 13. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!  

inkoon Perussuomalaiset 
Inkoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 5.4. klo 13.30 
Nihtisillan ABC:llä, Nihtisilta 4, Es-
poo. Käsittelyssä sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus.

salon seudun 
Perussuomalaiset 
 Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
6.4. klo 16 Salon kaupungintalol-
la, Tehdaskatu 1. Asialistalla mm. 
vuoden 2013 tilinpäätöksen ja 
toimintakertomuksen hyväksy-
minen. Lisäksi keskustelemme tu-
levista vaaleista. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

merikarVian 
Perussuomalaiset
Merikarvian Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 6.4. 
klo 13 kunnantalolla, Kauppatie 
40. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus.

Joensuu
Joensuun perussuomalaisia val-
tuutettuja ja muissa luottamus-
tehtävissä olevia edustajia ta-
vattavissa Joensuu Areenalla 
lauantaina 15.3. ja sunnuntai-
na 16-3. Paikalla on mm. kansan-
edustaja Osmo Kokko sekä EU-
vaaliehdokkaat Ilkka Matinpalo ja 
Mauno Vanhala keskustelemassa 
EU:n vaikutuksesta kansalaisten 
talouteen sekä sosiaali- ja tervey-
denhuoltoon. Tervetuloa!

lePPäVirta
Eurovaaliehdokkaat Jani Koleh-
mainen ja Jussi Halla-aho tavatta-
vissa lauantaina 15.3. klo 13 Lep-
pävirran ammattioppilaitoksella, 
Savonkatu 8 A 1. Tervetuloa!

oriVesi
EU-vaaliehdokkaat Sakari Puis-
to ja Laura Huhtasaari tavattavissa 
sunnuntaina 16.3. klo 14. Orive-
den  valtuustosalissa. Tilaisuuden 
järjestää Oriveden Perussuoma-
laiset. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

kuoPio
Perussuomalaisia eurovaalieh-
dokkaita tavattavissa lauantaina 
22.3. ja sunnuntaina 23.3. Savo-
laisilla Suurmarkkinoilla Kuo-
piohallissa. Lauantaina paikal-
la Mauno Vanhala klo 9-11, Toimi 
Kankaanniemi klo 11-13 ja Erkki 
Havansi heti aamusta alkaen. Sun-
nuntaina paikalla ovat Jani Ko-
lehmainen ja Kimmo Kivelä. Terve-
tuloa!

Helsinki
Länsi-Helsingin Perussuomalai-
set ry järjestää EU-vaaliehdokas-
tilaisuuden keskiviikkona 26.3. 
klo 18.30 Malminkartanon Hori-
sontissa, Puustellinrinne 3. Pai-
kalla eurovaaliehdokas Simon Elo. 
Tervetuloa!

oulu & muHos
Perussuomalaiset eurovaalieh-
dokkaat Mauno Vanhala ja Pirk-
ko Mattila luennoivat perjantaina 
28.3. Oulussa ja Muhoksella. Oh-
jelma tarkentuu lähempänä. Kak-
sikko suuntaa seuraavana päivä-
nä myös Kemiin ja Tornioon.

salo
Perussuomalaiset tarjoavat ka-
lasoppaa Salon torilla lauantai-
na 29.3. klo 10-12. Soppaa riittää 
150 ensimmäiselle. Tervetuloa 
keskustelemaan sinulle tärkeis-
tä asioista, ja etenkin Suomen 
EU-politiikan suunnasta. Paikalla 
mm. eurovaaliehdokas Maria Lo-
hela. Tilaisuuden järjestää Salon 
seudun Perussuomalaiset. 

oulu
Kansanedustaja ja eurovaalieh-
dokas Pirkko Mattila sekä Arinan 
edustajiston vaalien perussuo-
malaiset ehdokkaat järjestävät 
yhdessä vaalitilaisuuden lauan-
taina 29.3. klo 11-15 Oulun Ro-
tuaarilla. Seuraa ilmoittelua 
paikallislehdissä ja Oulun Perus-
suomalaiset ry:n kotisivuilla. Ter-
vetuloa!

kouVola
Kansanedustaja ja eurovaalieh-
dokas Jussi Halla-aho tavatta-
vissa lauantaina 29.3. klo 15-18 
Kouvolan kaupungintalon juhla-
salissa. Katso myös: http://www.
halla-aho.com/scripta/vaalita-
pahtumia.html

Vaasa
Perussuomalaiset Nuoret järjes-
tävät vaalitapahtuman sunnun-
taina 30.3. klo 16 Vaasan Rewell 
Centerissä. Tervetuloa!

suonenJoki-keitele
Perussuomalaisia eurovaalieh-
dokkaita tavattavissa maanantai-
na 31.3. klo 10-11 Suonenjoella ja 
Keiteleellä klo 12-13. Paikalla Toi-
mi Kankaanniemi ja Kimmo Kivelä. 
Tervetuloa!

laHti

Eurovaaliehdokkaita tavattavis-
sa Lahden Markkinapäivillä keski-
viikkona 2.4. klo 7-16. Paras aika 
tulla paikan päälle on klo 9-14. 
Markkinat pidetään Lahden uu-
della torilla Kaupunginteatterin 
ja Kirjaston välissä. Tilaisuuden 
järjestää Lahden Perussuomalai-
set. Tervetuloa!

Helsinki
Kansanedustaja ja eurovaalieh-
dokas Jussi Halla-aho tavattavissa 
keskiviikkona 2.4. klo 12-17 Elie-
linaukiolla. Seuravana päivänä eli 
torstaina 3.4. klo 15-18 Halla-aho 
vierailee Kontulan ostarilla. Ruo-
holahden metroasemalta ehdok-
kaan tavoittaa perjantaina 4.4. 
klo 15-17. 
Katso myös: http://www.halla-
aho.com/scripta/vaalitapahtu-
mia.html

tamPere
Pirkanmaan Perussuomalaiset ta-
vattavissa perinteisillä Maalais-
markkinoilla perjantaina 4.4. ja 
lauantaina 5.4. Tampereen Kes-
kustorilla, Keskustori 1. Paikalla 
eurovaaliehdokas Ilkka Matinpalo. 
Tervetuloa! 

iisalmi
Perussuomalaisten Itä-Suomen 
EU-vaalikiertue starttaa lauan-
taina 5.4. klo 11 Iisalmen torilta. 
Tilaisuuden järjestää Ylä-Savon 
Perussuomalaiset ry. Kiertueel-
la tavattavissa perussuomalaisia 
eurovaaliehdokkaita. Ilmoittau-
tuneet löytävät paikallisyhdis-
tyksen nettisivuilta: www.soisa-
lonps.net 

siilinJärVi
Perussuomalaisia eurovaalieh-
dokkaita tavattavissa lauantai-
na 5.4. klo 15 St1 Viitostuvalla Sii-
linjärvellä. Tilaisuuden järjestää 
Siilinjärven Perussuomalaiset ry. 
Lisätietoa mukana olevista euro-
vaaliehdokkaista: www.soisalon-
ps.net

Varkaus
Varkauden EU-vaali-iltamat jär-
jestetään lauantaina 5.4. klo 18 
Kylpylähotelli Kuntorannassa. 
Paikalla perussuomalaisia euro-
vaaliehdokkaita. Iltamat järjes-
tää Soisalon Perussuomalaiset ry. 
Omakustanteinen illallinen nou-
topöydästä klo 19 saakka, jonka 
jälkeen kuullaan EU-vaaliehdok-
kaiden esittelyt ja puheet. Ilta-
matanssit jatkuvat aina klo 3 asti. 
Iltamissa arpajaiset. Sopimushin-
nat Kylpylähotelli Kuntorannassa 
45e/henkilö/2hh ennakkovarauk-
sella. Tapahtumaan ilmainen si-
säänpääsy. Lisätietoja: www.soi-
salonps.net 

Vaalikiertue
Kansanedustaja ja eurovaalieh-
dokas Juha Väätäisen Pohjois-
Suomen vaalikiertue alkaa per-
jantaina 21.3. Oulusta. Kierteen 
alustava aikataulu: 22.3. Raahe-
Ylivieska-Haapavesi, 23.3. Haapa-
järvi-Pyhäjärvi, 24.3. Haukipudas 
– Ii, 28.3. Kemi, 29.3. Tornio-Ylitor-
nio, 30.3. Rovaniemi-Kemijärvi, 
31.3. Kittilä-Sodankylä, 4.4. Kuu-
samo, 5.4. Pudasjärvi-Taivalkos-
ki, 6.4. Puolanka-Kajaani ja 7.4. 
Sotkamo-Kuhmo. Tervetuloa mu-
kaan!

Kaikki perussuomalaisten 
tapahtumat:
www.perussuomalaiset.fi

Kokoukset & 
tapahtumatPS

EU-vaali-
tilaisuudetPS

J Ä R J E S T Ö



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

näin kirjoitat 
palstalle:

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA
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olisi ihanteellista, jos voi-
simme turvata lähiruuan 
saatavuuden kuluttajille ja 
jakelijalle. Näin tukisimme 
välittömästi ja välillisesti 
oman alueen taloutta, tuo-
tantoa ja työllisyyttä. Ku-
luttajalla on herännyt mie-
lenkiinto lähiruokaan siksi, 
että asiakas haluaa tie-
tää, missä ruoka on tuotet-
tu ja valmistettu. Samal-
la on lisääntynyt tietoisuus 
kansallisesta ruokatuotan-
nosta. 

Kansallisen ruokatuotan-
non identiteetti on Euroo-
pan unionissa paraikaa pa-
hasti levällään. Globaalit 
monikansalliset yhtiöt riis-
tävät surutta nykyviljelijää. 
Tilamyynnin kehittäminen 
suoraan kuluttajalle ja tuk-
kumyyjälle parantaisi niin 
hintojen kuin logistiikankin 
järkevyyttä. Perinneruo-
ka vaatii kunnianhimoista 
agendaa. Ja methän syöm-
mä omasta maasta.

Juhani Keinänen (pj.)
Tornion Perussuomalaiset 

ranskan ulkoministeri Aristi-
de Birandel esitti ensimmäisen 
reaalipoliittisen muistion 1930 
, joka oli ensimmäinen askel 
kohti eurooppalaisen liittoval-
tion perustamiseksi. 

Aluetilastot ovat unionin ti-
lastojärjestelmän perusta.Nii-
den perusteella määritellään 
myös alueelliset indikaatto-
rit.Niiden ominaisuudet mää-
riteltiin 1970-luvun alussa jä-
senvaltioiden kansallisten 
tilastolaitosten ja Euroopan 
unionin tilastotoimiston Eu-
rostatin välisten neuvottelu-
jen perusteella. 

Aluetilastojen vertailukel-
poisuus edellyttää,että alueet 
ovat vertailukelpoisia.Myös 
alueiden poliittinen ja hallin-
nollinen tilanne on otettava 
huomioon. Alueellisten yksi-
köiden määrittelyperusteena 
käytetään jäsenvaltioiden hal-
linnollisia yksiköitä.

 Hallinnollisilla yksiköillä tar-
koitetaan sellaisen hallinto-
viranomaisen toimivaltaan 
kuuluvaa  maantieteellistä 
aluetta,jolla on valtuudet teh-
dä kyseistä aluetta koskevia 
hallinnollisia päätöksiä jäsen-
valtion oikeudellisessa kehyk-
sessä ja institutionaalisessa jä-
jestelmässä. Jos jäsenvaltiolla 
ei ole tietylle nimikkeistön ta-
solle riittävän suurta hallinnol-
lista yksikköä, taso muodos-
tetaan yhdistämällä sopiva 
määrä pienempiä ja vierek-
käin sijaitsevia hallinnollisia 
yksiköitä.

Yhdistettyjä yksiköitä kutsu-
taan ”muuksi kuin hallinnolli-
seksi yksiköksi”. Tämä johtuu 
etenkin siitä,että joissain jä-
senvaltioissa ollaan parhail-
laan muuttamassa vanho-
ja hallintorakenteita, jotta ne 
vastaisivat paremmin nykyistä 
sosioekonomista todellisuut-
ta ja asianomaisten alueiden 
suunnittelua-ja kehitystarpei-
ta.Näin halutaan helpottaa 
unionin eri alueiden hallinnol-
listen elinten välistä yhteis-
työtä.

 NUTS-nimikkeistöön tehtä-
vistä muutoksista päätetään 
kalenterivuoden jälkipuolis-
kolla 2014. Muutoksia voidaan 
tehdä enintään kolmen vuo-
den välein. Jäsenvaltion on 
annettava komissiolle tiedoksi 
kaikki olemassa olevien hallin-
toyksiköiden muutokset,jotka 
voivat vaikuttaa NUTS-
nimikkeistöön,jotka saattavat 
vaikuttaa NUTS 3-tason raja-
arvoihin. 

Suomessa kuntaliitoksia ja 
sote-uudistusta ollaan runno-
massa läpi toisesta näkövink-
kelistä. Asetuksen ensimmäi-
sestä muuttamisesta sovittiin 
vuonna 2006 ja se tuli voi-
maan tammikuussa 2008.
Toinen muutos tuli voimaan 
tammikuussa 2012 ja sitä so-
velletaan vuoden 2014 lop-
puun saakka 

Kari Keto
kunnanvaltuutettu (ps.)
Pelkosenniemi

eu:n luoma päästökauppa on 
aiheuttanut olemassaolollaan 
enemmän haittaa kuin hyö-
tyä. Tämä väite kuulostaa jo-
tenkin utopistiselta, mutta 
kun asiaa oikein ajattelee, tu-
lee samaan lopputulokseen.

Päästökaupan tarkoitus on 
se, että sellainen maa, joka ei 
tuota luontoon päästöjä eli 
saasteita voi myydä vapaa-
na olevaa saaste- eli päästöoi-
keuttaan muille maille kulloin-
kin vallitsevaan hintaan.Tämä 
taas aiheuttaa sen, että ne 
maat, jotka ovat korkeasti te-
ollistuneet voivat ostaa pääs-
tö- eli saastuttamisoikeuksia.

Nyt nämä maat, joilla on 
päästöoikeuksia käyttämät-
tä, valittavat sitä, että päästö-
oikeuksien hintataso on liian 
alhaalla, eivätkä he saa riittä-
vää katetta. Päästöoikeuksia 
saa halvalla, joten ei kannata 
investoida savukaasujen suo-
dattimiin, vaan ostaa oikeuk-
sia varastoon, vaikkei niitä 
kaikkia tarvittaisikaan. Kun täl-

laisia päästö- eli saastuttamis-
oikeuksia on käytössä, ei savu-
kaasuja kannata puhdistaa, ja 
investoinnit siirtyvät tältä osin 
hamaan tulevaisuuteen.

Kuitenkin nämä toimet pääs-
töjen rajoittamiseksi on joskus 
tehtävä ja silloin ne tulevat 
kaksin verroin kalliimmik-
si, kun kaikki joutuvat raken-
tamaan puhdistuslaitoksen-
sa samaan aikaan. Tai sitten 
teollisuus siirtyy sellaisiin mai-
hin, joissa ei saastuttamiseen 
kiinnitetä huomiota. Päästöoi-
keuksien ostoon käytetyt mil-
jardit ovat sitten hukkaan hei-
tettyä rahaa.

Jos nämä päästöoikeuksiin 
laitetut miljardit olisi sijoitettu 
päästöjen puhdistuslaitoksiin, 
ei puhuttaisi enää ilmaston-
muutoksesta, otsonikadosta 
tai napajäätikköjen sulamises-
ta, vaan nautittaisiin puhtaas-
ta ilmasta. 

Matti Ahonen (ps.)

näyttää entistä todennäköi-
semmältä, ettei kuntarakenne-
selvityksillä päästä eteenpäin 
kuntapalveluiden turvaami-
sessa. Onneksi vielä vähem-
män edellytyksiä on maan 
hallituksen suunnitelmilla hä-
vittää monen sadan kunnan 
itsenäisyys. Pakkoliitospykä-
lä saa asiat entistä pahemmin 
umpisolmuun. Jopa hallituk-
sen omat joukot alkavat ra-
koilla.

Hallituksen olisi korkea aika 
myöntää suunnitelmien epä-
onnistuminen ja aloittaa puh-
taalta pöydältä. Se tarkoittai-
si parlamentaarista kaikkien 
puolueiden ryhmää, joka val-
mistelisi selkeät suunnitelmat, 
miten kuntien tehtävät ja pal-
velut turvataan tulevaisuu-
dessa. Näin valmisteltu suun-
nittelupaperi olisi pohjana 
eduskuntavaalien jälkeen seu-
raaville hallitusneuvotteluil-

le. Mitkä ovat valtion ja mitkä 
kuntien tehtäviä? Mitä on eri-
koissairaanhoito? Mitä on pe-
ruspalvelut? Mitä on lähipal-
velut? Kysymyksiä on varmasti 
muitakin.

  Erikoissairaanhoito toimii 
pääosin hyvin nykyisten sai-
raanhoitopiirien toimesta. Mik-
si purkaa niitä ja rakentaa tilal-
le uutta, samalla periaatteella 
toimivaa organisaatiota? Toi-
mintatapoja ja rajoja voi aina 
rakentaa ja kehittää myös ole-
massa olevaan malliin. Perus-
palveluihin kuuluvat lähinnä 
sosiaali- ja terveydenhuolto, 
vanhuspalvelut, koulupalvelut 
ja jotkut viranomaispalvelut. 
Kaupan ja postin palvelut sa-
nelee lähinnä kysynnän ja tar-
jonnan laki.

Jos lähipalvelun rajana pide-
tään n. 25-30 kilometrin etäi-
syyttä kunnan etäisimmästä 
asutusta kolkasta, tulisi ainakin 

sosiaali- ja terveyshuollon sekä 
vanhuspalveluiden olla tuolla 
etäisyydellä.

Myös peruskoulu täytyy säi-
lyttää lähipalveluna. Jos ja kun 
kunta säilyttää veronkanto-oi-
keutensa, se voi järjestää mui-
ta palveluita taloutensa mu-
kaisesti.

Koulutuksen osalta lukio- ja 
ammatillinen koulutus voi-
si olla konsernimallista alu-
eellista koulutusta, jossa lä-
hiopetuspisteet säilyisivät 
pienemmilläkin paikkakunnil-
la. Nykyiset mahdollisuudet 
etäopiskeluun mahdollistavat 
hallinnon ja osin myös koulu-
tustilojen karsintaa. 

Peruspalveluista säästöä saa-
daan ainoastaan hallintoa ja 
byrokratiaa karsimalla, mikäli 
palvelut halutaan säilyttää.

  Erilaisilla byrokraattisilla mi-
toituksilla saadaan esimerkik-
si laitoksissa ym. yksikköhin-

ta korkeaksi, mutta palvelun 
laatua se ei takaa, eikä vastaa 
kustannuksia. Kunnissa pitäi-
si olla valmiuksia asioiden hoi-
toon esimerkiksi kuntakonser-
nien avulla. Valitettavasti tätä 
ei kunnissa ole ymmärretty. 
Tästä hyvä esimerkki oli Kun-
tavalo-hankkeen kaatuminen. 
Koulutus, energiahuolto, ve-
silaitos, maanmittaus/kaavoi-
tus, rakentaminen ja rakennus-
valvonta, siinä ainakin sellaisia 
alueita, joissa kuntien välistä 
yhteistyötä voidaan huomat-
tavasti kehittää.   Tämä tietysti 
edellyttää kuntaorganisaatioi-
den karsintaa. Kuitenkin mo-
nelle kunnalle ja kuntapäät-
täjälle tärkein -  itsenäisyys 
- voitaisiin säilyttää.

  
Reijo Ojennus (ps.)
Parkanon kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja 

Kuntarakenteissa ei kaikkia kiviä ole käännetty

Aitoa 
makua 
pohjoisesta

Kelpaako totuus?

Osta ja saastuta
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Kiitoksia Halla-aholle
olen pitkään kunnioittanut 
kansanedustaja Jussi Halla-
ahon sosiaalista käyttäytymis-
tä. Häntä vastaan hyökätään 
usein ja joskus ihan aiheelli-
sestikin, mutta aina vihamie-
lisesti sekä ennakkoluuloihin 
perustuen. Kun ihmisestä luo-
daan mielikuva jo valmiiksi en-
nen kuin häntä kohtaa, ei olla 
kovinkaan kaukana koulukiu-
saajamaisesta käytöksestä.

Yhteiskunnassa koulu- , työ-
paikka- ja nettikiusaaminen 
kasvavat yhteiskunnan jou-
tuessa yhä enemmän kaa-
okseen päättäjien surkeista 
toimista johtuen. Tämä pur-
kautuu vihamielisenä käyttäy-
tymisenä aina johonkin yk-

silöön. Aika usein se sattuu 
olemaan perussuomalainen ja 
Jussi Halla-aho. 

Nostin Halla-ahon korok-
keella, koska hän on valmis-
tautunut tuohon ennakko-
luuloiseen ja vihamieliseen 
käyttäytymiseen, jota hän 
kohtaa. Hän iskee verbaalises-
ti takaisin ja aina tosi lujaa. Sitä 
minä arvostan. Kaikki koulu-, 
työpaikka- ja nettikiusatut voi-
sivat ottaa mallia Jussi Halla-
ahosta. Omia oikeuksiaan kan-
nattaa puolustaa, ja jos näin 
ei tee, pahan voimat pääsevät 
voitolle.

Jarno Jäppinen

Ihmeellinen Jumala
olen huomannut, että mitä 
enemmän kerron Jumalan ih-
meistä, sitä enemmän niitä 
elämässäni tapahtuu. Jano-
an nähdä ihmeitä yhä lisää ja 
siispä kerron niistä yhä suu-
remmalla innolla.

Eräs erikoinen ihme tapah-
tui, kun runsas vuosi sitten 
olin matkalla Kiteen kaupun-
ginhallituksen kokoukseen. 
Olin sopinut puoluetoverei-
deni kanssa, että käytän pu-
heenvuoroni välittömästi ko-
kouksen alussa, joten minun 
oli ehdottomasti oltava hyvis-
sä ajoin paikalla. 

Ulkona oli älyttömän liu-
kas keli ja sen vuoksi olin juu-
ri edellisenä päivänä ollut tiu-
kassa läheltä piti -tilanteessa. 
Edellä ajava auto kun pysäyt-
ti äkisti kääntyäkseen vasem-
malle, enkä saanut omaani 
millään pysähtymään. Kurk-
ku suorana huusin Jeesusta 
avukseni – ja Hän auttoi, tie-
tenkin. Kolaria ei tullut, sain 
ohjattua autoni vauhdilla lu-
mipalteeseen. Paikalle tuli 
rekka, joka veti autoni ojasta 
eikä minulle tai autollekaan 
tapahtunut mitään. Pelottava 

tapaus oli kuitenkin tuorees-
sa muistissa vielä seuraavana-
kin päivänä. 

Olin siis matkalla kokouk-
seen, joka alkoi klo 16. Mutta 
kuinka ollakaan, koirani kar-
kasi juuri ennen lähtöä omille 
teilleen. Turha yrittää kuvailla, 
kuinka paljon minua harmitti. 
Olin haljeta. Lopulta hauveli-
ni tuli takaisin ja kun vihdoin 
pääsin auton rattiin, laskin, 
että jos nyt ajan aivan mieli-
puolista ylinopeutta, olen pe-
rillä aikaisintaan klo 16.10. 
Siis en ehtisi millään ajoissa.

Mutta sitten Jumalan Hen-
ki kosketti minua. Yhtäkkiä 
minulle tuli ihanan kevyt olo. 
Totesin, että myöhästyn joka 
tapauksessa, joten on turha 
ajaa ylinopeutta. Niinpä läh-
din matkaan laulaen: ”Tämä 
on laulu sydämeni: ylistän 
Herraa ainaisesti...” 

Ajelin rauhallisesti ja laula-
essani unohdin hetkeksi ajan 
ja paikan kokonaan. Sitten 
havahduin. Kuinka ihmeessä 
olen jo täällä? Tuohan on lei-
pomo! Se tarkoittaa, että Ki-
teelle on matkaa enää kym-
menen kilometriä. Haukoin 

henkeäni. Enkö siis myöhäs-
tykään? Kuinka se on mah-
dollista? 

Suuren suureksi ällistyk-
sekseni olin Kiteen kaupun-
gintalon pihassa klo 15.53. 
Kokouksen alkuun oli vielä 
seitsemän minuuttia. Olin siis 
laskenut olevani perillä aikai-
sintaan kymmenen yli ja olin 
paikalla seitsemää vaille.  

Meidän Jumalamme on 
mahdottomuuksien Jumala. 
Mutta kuinka Hän sen teki? 
En minä vaan tiedä. En todel-
lakaan. Ja olen kiitollinen, et-
tei minun tarvitsekaan tietää. 
Ainoa, mitä tiedän on se, että 
Jumala sen teki. 

Tapahtuma ei ollut rukous-
vastaus, sillä minä en rukoil-
lut mitään. Olen tarkastanut 
tapahtuman kaikki yksityis-
kohdat moneen kertaan ja 
uskokaa tai älkää, kertomuk-
seni joka sana on totta. Voi 
kunpa sinäkin saisit nähdä, 
kuinka mahtava Hän on! Elä-
mä Hänen kanssaan on toti-
sesti elämisen arvoista, kirjai-
mellisesti ihmeellistä elämää! 

Seija Pajatie, entinen ateisti 

kreikan työttömyysaste nou-
si 28 prosenttiin. Maassa, jos-
sa sosiaaliturva on näennäinen 
ja kansalaisten kärsimykset ovat 
todellisia. 

Tästä todellisuudesta huoles-
tui SDP:n meppi Liisa Jaakonsaari. 
Hän kirjoitti Demarissa mm. Eu-
roopan kriisimaita koettelevas-
ta sosiaalisesta kriisistä, jonka 
ilmenemismuodot ovat kärjisty-
neet äärimmilleen. Jaakonsaa-
ri sanoi. ”Se on erittäin traagista, 
mitä on tapahtunut. Sairaaloissa 
ei ole lääkkeitä ja ihmiset, jopa 
jättävät lapsia lastenkoteihin. Se 
kritiikki, jonka mukaan lääkkeet 
ovat olleet pahempia kuin itse 
tauti, saattaa osoittautua oikeak-
si, koska monissa maissa työttö-
myys on kasvanut samoin kuin 
velka”.

Tähän voi Kreikan osalta lisä-
tä vielä maata vaivaavien säästö- 
ja leikkaustoimien aiheuttaman 
deflaation, joka johtaa asunto-
velalliset kadulle. Palkkoja on lei-
kattu lähes puoleen. Koulutettu 
nuoriso pakenee maasta. Per-
heet hajoavat lastenkoteihin, ka-
duille ja siirtotyöläisiksi. Valtion-
velka jatkaa kasvuaan samaan 
aikaan, kun talous supistuu. 

Liisa Jaakonsaari syyttää tilan-
teesta troikkaa eli komission, eu-

roryhmän ja IMF:n edustajia. Täl-
lä väitteellä Suomen hallitus 
vedetään vastuusta. Nämä ta-
louslääkkeet, jotka kurjistavat 
Kreikan kansan, eivät ole troikan 
omia keksintöjä. 

Suomi on hallituksensa kautta 
Kreikan velkoja noin viiden mil-
jardin saatavilla. Olemme asias-
sa voiman oikealla puolella, eikä 
valtionvarainministeri Urpilai-
nen tunne armoa. Emme euro-
ryhmän kanssa antaneet Kreikan 
mennä selvitystilaan poliittisista 
syistä. Tästä politiikasta makse-
taan Kreikassa nyt kova inhimil-
linen hinta. 

Onko meillä moraalisesti oi-
keus tuhota toisen valtion yh-
teiskunta? Kylvimme lainaa-
mamme rahan kevytmielisesti, 
ajattelematta seurauksia. Täl-
lä kurjalla politiikalla me voim-
me seuraavaksi olla itse voiman 
huonommalla puolella. Kansa-
laisvarallisuus on myytävä en-
simmäiseksi. Silloin ei höylätä, 
vaan velkojat pilkkovat saaliin 
myyntiin, eivätkä mustapukuiset 
troikan miehet tunne armoa.

Heikki Jäske       
Vesa Väyrynen           
Hyvinkään Perussuomalaiset 

Moraalinen oikeus

Perustetaan 
HUS-perusterveydenhuolto
Helsingin ja Uudenmaan sai-
raanhoitopiiri HUS palvelee 24 
jäsenkuntaa ja niiden noin 1,5 
miljoonaa asukasta. Sen  tuot-
tama erikoissairaanhoito on 
kansainvälisesti arvostettua 
korkeasta laadustaan. Kotimai-
sessa vertailussa HUS tuottaa 
palvelunsa erittäin kustannus-
tehokkaasti ja niistä tulee vähi-
ten potilasvahinkoilmoituksia.

Sote-uudistuksen vuorovesi-
vaikutteisen keskustelun pyör-
teissä on esitetty ajatuksia jopa  
tämän tehokkaan ja loistavia 
palveluja tuottavan HUS:in lo-
pettamisesta. Näiden ajatusten 
esittäjille voin suositella HUS:in 
erinomaisia, tuloksia tuottavia 
mielenterveyspuolen avopal-
veluja.

Koska sote-uudistuksen  tär-
keänä tavoitteena on peruster-
veydenhuollon saatavuuden ja 
laadun parantaminen, esitän 
ratkaisuksi HUS-perustervey-
denhuollon perustamista. Se 
ottaisi hoidettavakseen kuntien 
terveyskeskuspalvelut samal-
la mallilla kuin esim.  HUS-labo-
ratorio- ja HUS-kuvantamispal-
velut jo nykyisellään toimivat, 
palvelemalla sekä perustervey-
denhuoltoa että erikoissairaan-
hoitoa. 

THL:n asettamassa tavoittees-
sa sanotaan: ”Terveydenhuol-
lon voimavarat kohdentuvat 
niin, että kaikki pääsevät jonot-
tamatta kiireettömään hoitoon 
ja potilaalla on aidosti mah-
dollisuus valita hoitopaikka”. 

Jos HUS ottaa hoidettavak-
seen kuntien  perusterveyden-
huollon palvelut, siinä toteu-
tuisi samalla toinen tärkeä 
sote-uudistuksen tavoite: raja-
aita poistuisi perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoi-
don väliltä. Potilas saisi kaikki 
tarvitsemansa terveyspalve-
lut samalta ”luukulta”. Ei tar-
vittaisi myöskään  mitään uu-
sia ”hallintohimmeleitä”, koska 
perusterveydenhuollon ja eri-
koissairaanhoidon  laskutus 
kunnille  toimisi samoja jo nyt 
käytössä olevia  kanavia pit-
kin.

Esittämäni malli mahdollis-
taisi saman asiakastietojär-
jestelmän käytön sekä pe-
rusterveydenhuollossa että 
erikoissairaanhoidossa. Se te-
kisi myös  potilaan hoitoketjun 
huomattavasti sujuvammak-
si ja parantaisi potilasturvalli-
suutta sekä  tuottaisi kunnille 
huomattavia  kustannussääs-
töjä.

  
Leo Hiltunen (ps.)
sosiaali- ja 
terveyslautakunnan jäsen 
Espoo
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Johanna Jurva • (09) 432 3054

Arja Juvonen • (09) 432 3060 

Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027 

Kimmo Kivelä • (09) 432 3075 

Osmo Kokko • (09) 432 3078 

Laila Koskela • (09) 432 3083 

Anne Louhelainen • (09) 432 3096 

Pirkko Mattila • (09) 432 3102 

Lea Mäkipää • (09) 432 3120 

Hanna Mäntylä • (09) 432 3126 

Martti Mölsä • (09) 432 3128 

Mika Niikko • (09) 432 3129 

Jussi Niinistö • (09) 432 3134 

Pentti Oinonen • (09) 432 3131
 
Tom Packalén • (09) 432 3136
 
Pirkko ruohonen-lerner 
• (09) 432 3165

Vesa-matti saarakkala 
• (09) 432 3150 

Timo Soini • (09) 432 3163 

Ismo Soukola • (09) 432 3168 

Maria Tolppanen • (09) 432 3179 

Reijo Tossavainen • (09) 432 3185 

Kauko Tuupainen • (09) 432 3190 

Pertti Virtanen • (09) 432 3111 

Ville Vähämäki • (09) 432 3195 

Juha Väätäinen • (09) 432 3196 

PERUSSUOMALAISTEN 
RYHMÄKANSLIA 

EdUSKUNTARYHMÄ 

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

toni kokko 
Pääsihteeri 
Puh: (09) 432 3282 
toni.kokko@ 
eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PS E D U S T A J A T
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Lue kiinnostavimmat 
aiheet myös 
perussuomalaisten 
verkkosivuilta!

PERUS-
SUOMALAINEN
Uutisia verkossa

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

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

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalaisen
nipputilaukset

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

Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

Y h t e Y s t I e d o t RAstItA Jos KYsessÄ oN
osoItteeNmuutos

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKöPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

P A L V e L u K o R t t I

E S K O

Kokoukset ja tapahtumat

Special Memory Diary
Valuable

Ilmoita 
yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat 
lehden 
aineistopäivään 
mennessä 
osoitteella: 

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. 
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Lue kiinnostavimmat aiheet 
myös perussuomalaisten verkkosivuilta!

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

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