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PERUSSUOMALAINEN
Perussuomalaisten vaaliohjelma:
Vähemmän, mutta parempaa Eurooppaa
Kehysriihi: Hallitus lyö heikoimpia
Sote-sopu syntyi viime hetkellä

Finlandia-talolla 600 PS-aktiivia

Vaalikampanjan
lähtölaukaus
kajahti

4/2014

18. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■

Timo Soinin
ja ylöjärveläisen Heleena Pekkalan
lämmin
juttutuokio.

PÄ ÄKIRJ O ITU S

Jakkaroita ja
pelkotiloja
SE ei ollut aivan tavallinen tekstiviesti. Se viesti siis, joka pyysi sunnuntaiaamupäivällä saapumaan Valtioneuvoston linnan tiedotustilaan. Kun vierailin samassa paikassa noin puoli vuotta sitten, näin
kyyneleitään pyyhkivän puoluejohtaja Ville Niinistön lausumassa
jäähyväissanoja Heidi Hautalan ministeriuralle. Mitä tällä kertaa
olisi luvassa?
TIEDOTUSTILAISUUS alkoi. Soini istuu Sipilän, Urpilaisen ja
Kataisen kanssa pöydän ääreen. Pienten hallituspuolueiden ministereille on varattu paikat pöydän viereen ripotelluille jakkaroille.
Sellaiselle istahtaa myös sateenkaarisukkainen Paavo Arhinmäki.
TIEDOTUSTILAISUUS etenee junan lailla. Pääministeri Katainen kertoo olosuhteisiin nähden hämmästyttävällä tyyneydellä siitä, miten hallituksen kärkihanke – kuntarakennelakiin sidottu sote-uudistus – oli ajautunut haaksirikkoon ja uponnut ikiajoiksi
toteuttamiskelvottomien ideoiden suureen roskasammioon. Uudesta, viiteen vastuualueeseen pohjautuvasta mallista oli sovittu ja
kaikkia suomalaisia koskettava palvelu-uudistus nytkähti viimeinkin eteenpäin. Järki voitti, yhteistyö voitti. Perussuomalaiset osallistuivat tukevalla panoksella kansallisesti tärkeään ratkaisuun.
Kaikki paikalla olevat puoluejohtajat vakuuttavat tukeaan uudelle
mallille. Media ja terveysalan asiantuntijat kiittelevät mallia.
Kaikki hyvin?
EI SENTÄÄN. Jokin jää silti kaihertamaan mieltä. Tuolileikin
symboliikka oli hienovarainen, mutta kun asiaa hetken pohtii, viesti on selvä. Vallan herkässä tasapainossa oli tapahtunut muutos.
Jälkimaininkeja ei tarvitse kauan odottaa. Kehysriiheen kokoontunut hallitus marssittaa ensin lahtipölkylle lapsilisät ja eläkeläisten indeksikorotukset. Sekä esittelee suuren määrän veronkorotuksia, jotka osuvat kipeästi pieni- ja keskituloisiin. Vasemmistoliitto
heittää hanskat tiskiin. Kansalaisten raivokas vastareaktio tehtyihin leikkauksiin suistaa hallituksen epävakaaseen tilaan. Ehkä hallitus oli laskeskellut, että se voi sote-sovun myötävanassa ilmoittaa
leikkauksista ja päästä silti suhteellisen pienillä kolhuilla. Jos näin
oli, oli tehty karkea laskuvirhe. Ja yhtä virhettä seuraa aina joukko muita.
TILANTEEN kummallisuutta kuvastaa demareiden Jouni Backmanin kommentti siitä, että lapsilisien leikkauspäätös pitää ja että
kaikista kehysriihen päätöksistä tehdään vielä vaikutusarvio. Tällainen vähäisemmällä järjellä varustettu kansalainen voisi kuvitella, että ensin mietitään päätösten mahdolliset vaikutukset ja sitten
vasta päätetään.
KULUU neljä päivää. SDP lipuu pakokauhuun. Puoluevaltuusto
potkii toimittajat kokouksestaan käytävään ja äänestää siitä, pysyäkö hallituksessa vai ei. Vihreät eivät enää pohdi sitä, pitäisikö hallituksesta erota vaan sitä, koska pitäisi erota.

+++
SAMAAN aikaan toisaalla: perussuomalaisten kenttäväkeä kokoontuu kentän työjuhliin Finlandia-talolle antamaan vaalikampanjalle lähtölaukauksen. Lanseeraavat tv-mainoksen, esittelevät
vaaliohjelmansa ja valmistautuvat hyvässä järjestyksessä vaalien
loppurutistukseen, jonka maaliviivalla saattaa odottaa todellinen
jymy-yllätys.
KAI se on uskottava, kun asian omin silmin näkee: hallituspuolueet ovat sekaisin. Perussuomalaiset on loistavassa iskussa. Meillä
on mainio ohjelma ja erinomaiset ehdokkaat. Ja mikä parasta, sellainen poliittinen linja EU:n suhteen, jota suomalaisten enemmistö tutkitusti kannattaa.
TOUKOKUUN eurovaalien tulos on nyt meistä itsestämme kiinni.
Ei mistään muusta.
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”Meidän aikamme
on koittanut”

Eurovaale
tulee supe
Finlandia-talolla järjestettyyn perussuomalaisten kevätjuhlaan saapui sadoittain kenttäaktiiveja kaikkialta Suomesta, ja penkit olivat
lähes viimeistä paikkaa myöten täynnä.
TÄÄLLÄHÄN on piikki auki vaikka baari
on kiinni! Näin tiivistää Suomen menon puheenjohtaja Timo Soini perussuomalaisten
virallisen vaalivideon alussa. Teollisuutta
ajetaan alas, työttömiä on yli 240 000, vanhukset ja sairaat kärsivät. Kadunkulmissa
kerätään rahaa lastensairaalaan lipaskeräyksellä, mutta eurooppalaisille pankkiireille
annamme miljardeja. Soini kysyy, onko tässä
mitään järkeä?
Soini totesi Finlandia-talon juhlassa, että
perussuomalaiset on onnistunut vakiinnut-

tamaan kannatuksensa korkealle tasolle, ja
että puolue on tullut jäädäkseen.

Sampo Terho:
Pöllöt ovat istuneet ja ajatelleet
Europarlamentaarikko Sampo Terho esitteli perussuomalaisten eurovaaliohjelman
ja aloitti puheensa puheenjohtaja Soinin sanoin:
- Pöllöt ovat istuneet puussa ja ajatelleet.

Europarlamentaarikko Sampo
Terhoa jututtamassa hämeenlinnalainen
Lulu Ranne.

ista
erjytky
!

Jo kesän puoluekokouksessa saimme palautteenne - ja nyt kaikki on valmista.

Ei liittovaltiolle
Terhon mukaan perussuomalaisten keskeisin periaate on: vähemmän, mutta parempaa
EU:ta. Liittovaltiokehitys pitää torjua ja itsemääräämisperiaate pitää taata. Tukipakettipolitiikan pitää loppua. Talousyhteistyötä
pitää kehittää edelleen. EU:n kansanvaltaisuutta täytyy vahvistaa.
- Mitä tämä tarkoittaa? Ei liittovaltiolle,
kyllä yhteistyölle. Liittovaltio ei tule toimimaan, vaikka kuinka sitä käärmettä työnnettäisiin pyssyyn, Terho tykitti.

Rahojen kierrätys Brysselin
kautta pitää lopettaa

Katso koko tilaisuus:
uutiset.perussuomalaiset.fi

kasvattamista eikä rahojen kierrättämistä
Brysselin kautta.
- Aina kun lähetämme satasen Brysseliin,
kuusi prosenttia menee hallintoon ja pari
kymppiä muihin maihin. Loppuja saamme
anoa takaisin niin rajoittavilla systeemeillä,
että rahan arvo jää 50 senttiin euroa kohti.
Kaikki EU:hun heitetty raha menee hukkaan
vähintään puoliksi, Terho sanoi.
Suomi on jo nyt nettomaksaja 600 miljoonan edestä. Suomen tulisi neuvotella jäsenmaksujen palautusjärjestelmä.

Demokratia vain EU:n
kautta ei toimi
- Päätösvallan keskittäminen ei ole pienen
pohjoisen maan etu. Meillä on 13 paikkaa
766:sta, alle kaksi prosenttia.
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Varapuheenjohtaja Jussi
Niinistö keskusteli Perussuomalaisten Tukisäätiön
hallituksen jäsenen Mikko Vainion kanssa.

▲

Perussuomalaiset ei hyväksy EU-budjetin

Eurovaaliehdokas Ilkka
Matinpalo juhli
Finlandia-talolla vaimonsa
Pirjan kanssa.
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Eurovaaliehdokkaita
jututettiin ahkerasti.
Tentattavana Erkki
Havansi (oik.).

Olemme sitoutuneet
vain Suomen etuun
▲

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

Jos annamme EU:n päättää asioista, ei suomalaisella kansanvallalla ole mitään merkitystä - se ei käy! Vastustamme ainoana puolueena sekä yhteisvastuumekanismeja ja
roskapankkeja, että niihin liittyvää talousohjausta.
- Vakausmekanismi aiheuttaa moraalikatoa,
talousohjaus vie itsenäisyyden. Emme luovu
itsenäisyydestämme emmekä hyväksy, että
suomalaiset pannaan vastuuseen asioista, joihin emme voi itse vaikuttaa, Terho perusteli.

Kriisimaiden pitää
saada erota rahaliitosta
Tulevien kriisimaiden pitää antaa erota rahaliitosta. Unionin pitää joustaa jostain kohdasta. Oli virhe joustaa yhteisvastuun kohdalla, minkä ei pitänyt olla mahdollista, koska
yhteisvastuu oli kielletty.
- Valuuttaunionin pitää joustaa siitä hullusta julistuksesta, että se on ikuinen, jakamaton
ja peruuttamaton. Sitä se ei ole. Yhteisvastuusta me emme jousta, vaan tulevien kriisimaiden pitää saada erota, Terho tähdensi.
Eri EU-mailla on erilaiset veroasteet ja sitenkin yhteisvastuu on kohtuutonta. Terho
painotti, ettei ole mitään järkeä jakaa vastuita
maiden kesken, joissa on täysin erilaiset veroasteet ja erilainen veronkierto.

Euro on poliittinen projekti
Terhon mukaan euro on nykysäännöillä toimimaton valuutta. Sen ovat myöntäneet jopa
EU-myönteisetkin ajattelijat.
- Jos kyseessä olisi aidosti vain taloudellinen hanke, siitä olisi jo luovuttu. Mutta euro
oli poliittisten visionäärien vuosikymmeniä
ajama hanke. Voimme varautua siihen, että
siihen poliittisesti sitoutuneet tahot eivät siitä vetäydy, vaikka taloudellinen tilanne olisi mikä - mutta me emme ole sitoutuneet siihen: olemme sitoutuneet vain Suomen etuun,
Terho tiivisti.
- Mutta jos euro halutaan pelastaa liittoval-

4

www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri Riikka
Slunga-Poutsalo
iloitsi Finlandia-talon
väenpaljoudesta.

tiolla, mekin olemme valmiit harkitsemaan
vaihtoehtoja. Itsenäisyydestä emme luovu.

Unioni pitää uudistaa
Perussuomalaiset tukee täysin sydämin
Ison-Britannian ja Hollannin aloitteita EU:n
keventämisestä: se tukee puolueen mottoa
vähemmän, mutta parempaa unionia.
- Hollanti tiivisti asian hyvin: kansallinen
ratkaisu aina kun mahdollista, eurooppalainen vain, kun täysin välttämätöntä, Terho kehui.
Terho painotti, etteivät yhdentymisen ongelmat ratkea yhdentymällä lisää. Sitä ei pidä
jatkaa kansalaisten mielipiteestä välittämättä. Yleensä kansa on äänestänyt vastaan, jolloin on äänestetty uudestaan.
- Jokaisesta suuresta päätöksestä pitää järjestää kansanäänestys. Ja me vastustamme
EU:n laajenemista niin kauan kuin tämä on
tulonsiirtounioni, Terho sanoi.

Olemme ainoa vaihtoehto
- EU:n ääni kuuluu Suomessa. Se kuuluu
joka päivä. Se komentaa meitä joka päivä. Nyt
on aika Suomen äänen kuulua myös EU:ssa.
Ja jos se ääni on kriittinen, niin on vain yksi
vaihtoehto. Nämä ovat kaksipuoluevaalit - on
perussuomalaisten kriittinen linja ja on muiden puolueiden liittovaltiolinja. Me tulemme
olemaan ainoat EU-kriittiset.
- Olemme verkostoituneet, meillä on ystäviä, emmekä ole yksin missään. Ja kun tämä
sadan miljoonan kuoro virittää laulunsa, silloin norsunluutornit sortuvat ja silloin byrokraatin housut vapisevat, Terho povasi.
Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo
saatteli kentän kotimatkalle ensimmäisen
Korinttolaiskirjeen kärsivällisestä rakkaudesta kertovia säkeitä mukaillen. Ja jatkoi
vielä:
- Olette kaikki tämän liikkeen sydän, joka
sykkii perussuomalaista aatetta. Tehdään
tämä yhdessä. Pistetään soratiet rullalle ja
näytetään, mistä perussuomalaiset on tehty.
■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Tamperelainen Mikko
Hamunen keskusteli eurovaaleista vaalipäällikkö
Ossi Sandvikin kanssa.

Kentän työjuhlaan saapui 600 piirien kokoamaa osallistujaa. Juhlasali oli viimeistä penkkiä
myöten täynnä.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

■

KO LUM N I

Perussuomalaisten
vaalistartti
MEILLÄ oli puolueessa vilkas päivä lauantaina 29.3. Puoluevaltuusto kokoontui 85 hengen voimalla. Saimme uuden puoluehallituksen, hyväksyimme tilit ja toimintakertomuksen.
HENKI oli yksimielinen. Olin iloinen saadessani yksimielisen tuen toiminnalleni sote-sovussa. Annan tälle puolueväen tuelle suuren arvon.
Jouduin tekemään mukaanmenopäätöksen pienellä porukalla, joskus puheenjohtaja joutuu niihin tilanteisiin. Pitää tietää, mikä on oma linja ja
mitä voimme hyväksyä.
ESITIN yhdessä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jari Lindströmin
kanssa, että perussuomalaiset tekevät välikysymyksen lapsilisien leikkauksista. Aloite sai voimakasta tukea myös keskustalta. Päätöksen asiasta
tekee perussuomalaisten eduskuntaryhmä alkavalla viikolla.
KENTÄN työjuhla oli kaikin puolin hieno tilaisuus. Puitteet olivat asialliset. Oli ilo tavata kenttäväkeä joka puolelta Suomea. Minä sain tästä voimaa – en ole yksin. Meitä on paljon. Satojen perussuomalaisten puheenporina oli kivaa kuultavaa. Nauravia naamoja, hyvää tuulta. Ja asiaa.
JULKISTIMME oman EU-vaaliohjelmamme, jonka esitteli Sampo Terho, seuraajani Brysselin pimeässä ytimessä. Ohjelma on hyvin mietitty tasapainoinen kokonaisuus, jossa kiteytyy puolueen linja. Lähdemme asia
edellä Eurooppaan. Meillä on hyvä, täysi lista. Tavoitteena on kolme paikkaa. Se saadaan kovalla työllä. Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo
kehui kentän työn ja kannusti uusiin ponnistuksiin.
Yle jätti uutisoimatta
AINOAN särön hienoon juhlaan järjesti koko kansan Yle. Olen saanut
useampia viestejä kautta maan, että miksi Ylen pääuutiset eivät pitäneet
Suomen suurimman oppositiopuolueen satapäistä tilaisuutta ja EU-vaaliohjelman julkistamista uutisena.

Kuvateksti
Eurovaaliehdokkaat
Laura Huhtasaari,
Sakari Puisto ja Anne
Louhelainen.

MTV3 uutisoi pääuutisissaan tapahtuman näyttävästi sekä kympin uutisissa että netissä. Saman tekivät Helsingin Sanomat ja molempien iltapäivälehtien nettilehdet. Oma nettilehtemme videolinkkeineen saa suitsutusta perussuomalaisilta kautta maan.
YLE potki viime viikolla ajankohtaisohjelmistaan pois jo ohjelmiin kutsutut Jussi Halla-ahon ja Jari Lindströmin. Pääuutisissa veivattiin minuuttitolkulla sekä keskustaa että SDP:tä koskevia uutisia. Edes esitys
välikysymyksestä, johon keskusta lupaa yhtyä, ei ollut Ylelle uutinen pääuutisissa kerrottavaksi.
MIKSI minä kitisen tästä? Siksi, että omat kannattajat antavat asiasta kitkuista palautetta. Tiedotusporukkamme ottavat asian Ylen kanssa esille.
Se ei ole puheenjohtajan tehtävä.
Kehys oikeudenmukaisemmaksi
PERUSSUOMALAISTEN vaikutus näkyy hallituksen toiminnassa monin tavoin. Puoluetukea leikataan, se maksaa meillekin 400 000 €. On oikein, että kirpaisee. Maailmanparannusrahoja leikataan 50-100 miljoonaa
euroa, se olisi jäänyt tekemättä ilman meitä. Arvonlisävero jää ennalleen,
katson sen voitoksi. Sen sijaan lapsilisien leikkaus on väärin, siihen on
saatavissa korjaus. Samoin monien indeksien ja etujen jäädyttämiseen.
SUOMI on saatava kasvu-uralle ja velkaantuminen kuriin. Se pitää hoitaa
inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti.
Peruspomo

Musiikista vastasi
Voice of Finland
-kisasta tuttu
Antti Matikainen
ja bändi.

TÄSSÄ lehdessä kerrotaan kirjani Peruspomon julkaisusta. Käyn siinä
läpi omasta näkökulmastani kuluneet kuusi vuotta. Se on minun näkemykseni kaikkeen tapahtuneeseen. Kirjaa kirjoittaessani tajusin, kuinka
onnekas olen saadessani johtaa tätä Suomen mielenkiintoisinta puoluetta. Helppoa se ei ole, eikä väki ole väritöntä. Joskus olen itsekin pettymys
itselleni ja muille. Tästä ristiriidasta elämä saa voimaa.
PERUSSUOMALAISTEN nostaminen merkittäväksi puolueeksi on yhteisen työmme tulos. Ilman oman väen tukea siitä ei olisi tullut mitään.
Puheenjohtajan tehtävä on johtaa yhteinen työ, ei olla johdateltavana.
Kiitos yhteisestä matkasta, joka jatkuu.
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Suomen ääni Euroo
Perussuomalaisten eurovaaliohjelma
EI LIITTOVALTIOLLE,
KYLLÄ TALOUSYHTEISTYÖLLE
• Liittovaltio ei toimi
jäsenmaiden erojen vuoksi
• Verovarojen kierrätys
Brysselin kautta ei ole
Suomen edun mukaista
• Suomen tulee neuvotella
jäsenmaksupalautus
• Päätöksenteon
keskittäminen
Brysseliin
ei ole Suomen
edun mukaista

1
EUROOPAN UNIONI
ON UUDISTETTAVA
• PS tukee Iso-Britannian
ja Alankomaiden
näkemyksiä kevyemmästä
unionista
• Yhdentymisen
ongelmat eivät ratkea
yhdentymällä lisää
• Yhdentymistä ei voi
jatkaa kansalaismielipiteestä välittämättä
• Vastustamme
EU:n laajentamista

4
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LOPPU TUKIPAKETTIPOLITIIKALLE

PERUSSUOMALAISTEN
EUROKANTA

• Vastustamme ainoana
suomalaisena puolueena
johdonmukaisesti niin
yhteisvastuumekanismeja
kuin jäsenmaiden
talousohjausta
• Tulevien kriisimaiden
annettava erota rahaliitosta
• Euromailla erilaiset
yhteiskuntamallit ja
veroasteet, myös
veronkierto
eri tasolla

• Euro on nykykokoonpanolla toimimaton
• Jos kyseessä olisi vain
taloudellinen projekti,
se olisi jo haudattu
• PS ei sitoutunut euroon
vaan Suomen etuun.
Ero on mahdollinen
muttemme aktiivisesti pyri
euron hajottamiseen
• Jos euro yritetään pelastaa
liittovaltiolla, olemme
valmiit eroamaan
valuuttaunionista

2

3

EU:N YHTEINEN
MAASEUTU- JA
MAATALOUSPOLITIIKKA

ENERGIA-,
TEOLLISUUS- JA
YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

• Suomessa pystyttävä
asumaan ja harjoittamaan
maataloutta kautta maan
• EU-päätöksillä ei saa
lisätä viljelijöiden
hallinnollista taakkaa
• Ruokaturvallisuuteen
ja huoltovarmuuteen
on panostettava
• Elintarvikkeiden sisältö
ja alkuperä ilmoitettava
totuudenmukaisesti

• EU:n tulee pitää kiinni
teollisuudestaan, mikä
edellyttää kilpailukykyistä
energian hintaa
• Pyrittävä energiaomavaraisuuden parantamiseen,
kotimaisten energialähteiden hyödyntämiseen
• PS kannattaa tieteellisiä
hankkeita uusien markkinaehtoisesti toimivien
energian tuotantomuotojen
löytämiseksi
• Vastustamme
päästökauppaa
ja backloadingia
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opassa
2014

EU JA
MAAHANMUUTTO
• Kannatamme
Dublin-asetusta ja muita
vastaavia toimenpiteitä
• Haluamme kehittää
Frontexin toimintaa
• EU ei missään
olosuhteissa voi päättää,
minkä verran tai
minkälaista maahanmuuttoa jäsenmaiden
tulee ottaa

7
EU JA
TERVEYSPOLITIIKKA
• Terveyspalveluista
ei tule tehdä
sisämarkkinakysymystä
• PS tukee EU-tason
valistustoimia terveempien
elämäntapojen
edistämiseksi, mutta ei
hyväksy yksilöiden
holhousta EU:n
taholta
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Ennakkoäänestys
14.-20.5.2014. Varsinainen
vaalipäivä sunnuntaina
25.5.2014.

RAJAVALVONTAA
KEHITETTÄVÄ,
VIISUMIVAPAUTEEN
VALMISTAUDUTTAVA
• Korkeatasoinen
rajavalvonta tärkeää,
kannatamme mm. Eurodacjärjestelmän kehittämistä
edelleen
• Emme kannata viisumivapautta Venäjän kanssa
tulevalla vaalikaudella
• Jos päätös viisumivapaudesta EU-tasolla
tehdään, on EU:n
osallistuttava
kustannusten
kattamiseen

EU:N SOSIAALINEN
ULOTTUVUUS
• Ei tulonsiirroille:
yhteiseurooppalaisen
sosiaaliturvan
kehittäminen edellyttäisi
myös verotuksen ja
jakoperiaatteiden
yhtenäistämistä
• Myös eläkeasioista
tulee päättää
kansallisesti
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VEROPARATIISIT JA HARMAA TALOUS
• Toimimme EU:ssa harmaata taloutta ja kaikkea
veronkiertoa vastaan
• Veroparatiisien vastainen taistelu on hyvä esimerkki 		
tarpeellisesta kansainvälisestä yhteistyöstä
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VÄHEMMÄN MUTTA PAREMPAA EU:TA
Vaaliohjelmamme neljä
pääperiaatetta:
• EU:n liittovaltiokehitys
on torjuttava ja jäsenmaiden
itsemääräämisoikeus
taattava
• Tukipakettipolitiikka on
lopetettava
• Talousyhteistyötä on kehitettävä edelleen
• EU:n demokraattisuutta on vahvistettava

Lataa ohjelma verkosta:
www.perussuomalaiset.fi
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LUE NIIN YMMÄRRÄT.
ERIKOISTARJOUS PERUSSUOMALAISTEN JÄSENILLE!
KOVAKANTINEN- JA ÄÄNIKIRJA
Hintaan 22,50 € / kpl (norm. 28,95 €)
Klikkaa www.cdon.fi/kirjat/peruspomo

E-KIRJA JA MP3-KIRJA
Hintaan 17,90 €/kpl (norm. 22,90 €)
Klikkaa www.elisa.fi/kirja
Alennuskoodi: PERUS14

Perussuomalaisten
puheenjohtaja viihtyy kansan parissa.
Soini jututtamassa
puolueaktiiveja
Joensuun puoluekokouksen toritapahtumassa.

Peruspomo
Miten lööpit syntyvät? Mikä sai Soinin lopettamaan Helsingin Sanomien
tilauksen? Mitä kulissien takana tapahtui vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa?
Miksi Halla-aho jäi rannalle vuoden 2009 eurovaaleissa? Mikä oli presidentinvaaleja seurannut salaisuus, josta vain kuusi perussuomalaista tiesi?
TIMO SOININ kirjauutuus Peruspomo raottaa verhoa maailmaan, jossa
perussuomalaisten kiistaton voimahahmo saa elää - ja joutuu elämään päivittäin.
SAIN Peruspomon luettavakseni hetki ennen sen julkaisua. Luin sen yhdeltä istumalta. Kirjan kokemusmaailma rakentuu henkilöistä ja
tapahtumista, joista osa on minulle hyvin läheisiä, osa taas vielä toistaiseksi tuntemattomia. Peruspomo
ei ole historiankirjoitusta. Se on kirja tästä ajasta, tästä hetkestä. Asioista,
jotka tapahtuvat juuri nyt. Meille.
KIRJA ei ole sutkauskokoelma vaan
pohdintaa maailman tapahtumista,
ihmisten mahdollisuuksista, suuruudesta ja pienuudesta. Onnistumisistakin. Aikuinen Soini on päässyt paljon pidemmälle kuin nuori Soini edes
osasi kuvitella mahdolliseksi. Mutta elämä perussuomalaisten kurkiauran kärjessä ei aina ole pelkkää Satu-

maa-tangoa. Suomen puhujaeliittiin
kuuluva Soini ei peittele ärtymystään
”seitsemän äänen varavaltuutettujen”
laukomien järjettömyyksien äärellä.
Eikä maahanmuuttokeskustelukaan
aina oikein maittaisi. Mutta mitkä asiat ajavat Soinia eteenpäin? Mille arvoille hänen ajattelunsa perustuu?
”Olen pohtinut, mitkä Euroopan arvot ovat, ja ne ovat kirkastuneet minulle Vatikaanissa kardinaalien Tauran ja Turkson kanssa käymissäni
keskusteluissa. Ne ovat antiikin filosofia, roomalainen oikeus ja kristillinen
humanismi. Antiikin filosofiasta tulee
demokratia, roomalaisesta oikeudesta tulee oikeusvaltioperinne ja kristillisestä humanismista tulevat hyveet, joita pakanatkin voivat noudattaa. Siinä
kolmiojakkarassa ovat Euroopan arvot, eivätkä Kataisen suvaitsevaisuusyritteliäisyys-fantastisuudessa”, Soini kirjoittaa.
VANHA arvoperusta on kuitenkin

järkkymässä, ja kristillinen humanismi on murtumassa. Aika juoksee historian tiimalasissa hurjaa vauhtia,
eikä sitä riittäisi hukattavaksi tyhjänpäiväisyyksiin. Tehtävää olisi paljon,
ja maailma on mätiä instituutioita
täynnä.
”Pahoin pelkään, että maailma käy
levottomaksi. En halua ennustaa mitään maailmanloppua, mutta nykyinen
pankki- ja rahasysteemi perustuu niin
isolle valheelle, ettei sille voi mitään
rakentaa”, Soini pohdiskelee.
SAMAAN aikaan kun talouden rattaat jauhavat, yhä useampi putoaa pois kelkasta. Kenttää kiertäessä ymmärtää, mistä yhteiskunnassa
on kyse. Jos lähipiirissä ei ole yhtään
vähäosaista, ei Soinin mukaan tiedä
Suomesta mitään. Eikä perussuomalaisten nousua ole hänen mukaansa
mahdollista selittää, ellei tunne kenttää:

”Kirjoitin tämän sekä itselleni että
muille. Parasta puheenjohtajan tehtävässä ovat perussuomalaiset, kansan syvät rivit. Tunnen sakkini. Tämä
ei ole alkuunkaan ohi. Tämä puolue ei
noussut kahdeksan tunnin työpäivillä.
Ei virkatyönä, eikä virkakielellä. Tämä
aate asuu Suomen kansan syvissä riveissä.”
”Perussuomalaiset – olen teidän
miehenne.
I did it my way. And with You.
Taistelu jatkuu tieuran suunnassa.
Oma linja, oma asialista.
Paras on vielä tulossa.”
■ TEKSTI MATIAS TURKKILA
KUVA MATTI MATIKAINEN
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KUVAT LEHTIKUVA

Perussuomalaiset eivät hyväksy lapsilisien leikkaamista

Hallitus lyö heikoimpia
Perussuomalaiset moittivat hallituksen kehysriiheä, joka laittaa
lapsiperheet, pienituloiset ja työttömät maksumiehiksi.
PERUSSUOMALAISET pitävät kehysriihessä päätetyn
sopeuttamistarpeen suuruusluokkaa oikeansuuntaisena,
mutta painotuksissa olisi ollut paljon parantamisen varaa. Perussuomalaiset moittivat sitä, että lapsiperheet,
pienituloiset ja työttömät laitettiin nyt maksumiehiksi.
Erityisesti päätös leikata lapsilisiä on eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Jari Lindströmin mukaan kohtuuton.
- Hallituksen ratkaisut osuvat kipeästi pienituloisiin
perheisiin, muihin jo ennestään kaikista heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin sekä pienipalkkaiseen
työväestöön, joka yhteiskuntaamme pyörittää. Tämä ei
ole sellaista sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa,
jota me kannatamme, Lindström moittii.

Lapsiperheet
maksumiehinä jo nyt
Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii, että hallitus peruu lapsilisiin suunnitellut leikkaukset.
Juvonen perustaa vaatimuksensa lukuihin, joilla suomalaiset lapsiperheet ovat jo
osallistuneet velkaisen Suomen maksutalkoisiin.
- Lapsiperheet osallistuvat
sitkeästi velkaantuneen Suomen pelastustalkoisiin. Lapsilisien jäädytetyt indeksiko-

rotukset ovat lapsiperheille
suuria tulonsiirtojen menetyksiä.
Juvonen viittaa sosiaali- ja
terveysministeriön lukuihin:
vuonna 2013 noin 38 miljoonaa euroa, vuonna 2014 noin
78 miljoonaa euroa ja vuonna 2015 noin 118 miljoonaa
euroa.
- Kun otamme huomioon
arvioidut muutokset hintatasossa ja lasten lukumäärässä,
lapsiperheiltä tehdyt leikkaukset näiden kolmen vuoden
aikana ovat siis noin 234 miljoonaa euroa, Juvonen muistuttaa.
- Talouskasvun aineksia on
etsittävä pontevasti. Toimia
ei kuitenkaan saa tehdä hinnalla millä hyvänsä. Monella
on muistissa yhdeksänkymmentäluvun lama. Me nousimme toki kasvuun, mutta
kasvu ei jakaantunutkaan kaikille tasapuolisesti. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
mukaan lapsiperheiden köyhyys kolminkertaistui vuosien 1995- 2007 välillä. Väärillä
kasvutoimilla ja tasapainotuksilla on siis vaarana kostautua terävänä köyhyyspiikkinä myös tulevina vuosina.

Leikkaukset
eläkeläisten
kiusaamista
Perussuomalaisten kansanedustaja Kaj Turunen puuttuu eläkkeiden indeksikoro-

tuksen leikkaamiseen, jota
hän pitää valtiontalouden
kannalta tarpeettomana. Hallituksen tiistaina kehysriihessä tekemä päätös leikata
eläkkeiden indeksitarkistus
0,4%:iin on Turusen mielestä pienituloisten eläkeläisten
kiusaamista.
- Valtiontalouden kannalta
vain kansaneläkkeiden indeksin leikkauksella on pientä
merkitystä. Eläkkeistä suurin osa, n. 90%, on työsuhteessa karttuneita työeläkkeitä. Niistä suurimman osan
maksavat yksityiset työeläkeyhtiöt. Myös näihin liittyvät indeksikorotukset maksavat samat eläkeyhtiöt. Tältä
osin indeksin leikkaamisella
ei ole valtiontalouden kannalta mitään merkitystä, Turunen kertoo.
Leikkaamisen taloudellinen
hyöty Turusen mukaan me-

nee eläkeyhtiöille, jotka maksavat valtavia etuja johtajilleen.
- Eläkeläisiä kehyspäätökset rokottavat jo muutenkin
rajusti. Sähkön hinta ja kiinteistöverot nousevat. Liikkuminen ja sairauksien hoito
kallistuu korvauksien leikkaamisen ja omavastuun korottamisen vuoksi. On hyvä,
jos pienituloisten lapsiperheiden tuloleikkauksia korjataan, mutta samassa yhteydessä on peruttava myös
päätös indeksikorotuksen
leikkauksesta. Indeksikorotus
on tehtävä eläkeläisille täysimääräisesti n. 1,6%:n mukaan,
Turunen vaatii.
- Vaikka indeksikorotus oikeudenmukaisesti ja täysimääräisesti tehtäisiinkin,
osallistuvat eläkeläiset valtiontalouden sopeuttamiseen
muita tuloryhmiä enemmän.

Arja Juvosen mielestä
hallituksen täytyy perua
lapsilisiin suunnitellut
leikkaukset.

Liikenne kärsii veronkorotuksista
EDUSKUNNAN liikenne- ja
viestintävaliokunnan perussuomalaiset jäsenet, kansanedustajat Ari Jalonen,
Osmo Kokko ja Reijo Tossavainen esittävät syvän huolensa suomalaisten liikenneolosuhteiden heikkenemisestä
ja liikkumisen kustannusten
noususta hallituksen kehyspäätösten seurauksena.
Jalonen, Kokko ja Tossavainen katsovat, että kehyspäätös työmatkakulujen omavastuun nostosta 750 euroon
ei ole oikeudenmukainen,
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kun hallitus kuitenkin pakottaa ihmiset liikkumaan töihin yhä pidempien matkojen päästä. Koska tasaverona
verotettavia polttoaineveroja nostetaan samaan aikaan
42 miljoonan euron edestä,
myös raskaan liikenteen kannattavuus kärsii.
- Olemme pettyneitä siihen,
ettei tätä asiaa huomioitu verotilin palautusjärjestelmällä yhdistettynä vinjettimaksuun, jolloin ulkomaalaisetkin
osallistuisivat teidemme kunnossapitoon. Lisäksi erityi-

sesti suomalaiselle merikuljetusliikenteelle merkittävän
haitan eli rikkidirektiivin ratkaisuksi ajatellun nesteytetyn
maakaasun eli LNG:n käyttöönotto viivästyy asetettujen verojen seurauksena.
Ajoneuvoveren nosto heikentää välittömästi kotitalouksien ostovoimaa. Autokauppa on ongelmissa myös
yksityisyrittämiseen kohdistuvien lisärasitusten myötä;
hallitus on päättänyt poistaa
autoveroalennuksen taksiyrittäjiltä ja ulkomailla toimivil-

ta työntekijöiltä, mm. rauhanturvaajilta.
Säästöjä hallitus hakee 100
miljoonan euron vähennyksellä perusväylänpitorahoista. Asiantuntijoiden mukaan
perusväylänpitorahat ovat jo
nyt useiden hallituksien toimien takia erittäin matalalla tasolla, joten tämä säästö tulee huomattavan kalliiksi
tiestön korjausvelan kasvaessa progressiivisesti ja tiestön
vaurioiden ulottuessa teiden
rakenteisiin asti.

Pyhiin
lehmiin ei
kosketa

Säästöt vaikuttavat
väestörakenteeseen
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkalan mukaan kehysriihipäätökset
ovat lapsiperheiden kannalta taloudellisesti negatiivisia, ja
niillä on myös kielteisiä väestörakenteeseen liittyviä välillisiä
vaikutuksia.
- On pelättävissä, että yhä
useampi nuori kokee, ettei yhteiskunnan mielestä perheen

perustaminen ja sen koon kasvattaminen ole valtiovallan
näkökulmasta tärkeimpien
asioiden joukossa. Perheen taloudellinen tukeminen konkreettisesti vähenee mm. lapsilisäleikkausten seurauksena.
Takaraivoon iskostuu ajatus,
että lapset ovat taloudellinen
riski ja kustannuserä, Saarakkala uskoo.

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustajat Jussi Halla-aho ja Olli
Immonen ihmettelevät, miksi hallituksen leikkuri ei koske ”toissijaisiin rahareikiin”, kuten kehitysyhteistyöhön, maahanmuuton
kustannuksiin tai Yleisradion
määrärahoihin.
- Hallitus ei halua koskea näihin pyhiin lehmiin. Puolue- ja järjestötukiinkin kajotaan joko riittämättömästi tai ei lainkaan.
Kyseessä ovat suomalaisten hyvinvoinnin kannalta toissijaiset
rahareiät, jotka pitäisi tukkia ensimmäisenä, kaksikko painottaa.
Halla-ahon ja Immosen mielestä budjetista maksettava kehitysapu pitäisi lopettaa kokonaan,
ainakin niin kauan kuin budjettialijäämää rahoitetaan velanotolla, ja korvata vapaaehtoisella kehitysyhteistyöverolla.
- Pelkästään tällä toimenpiteellä saavutettaisiin vuosittain 800
miljoonan euron säästöt eli yli
kolmannes siitä, mistä kehysriihessä saatiin sovittua. Puolueiden ja poliittisten järjestöjen tukeminen ei palvele kansalaisia
millään tavoin, vaan ainoastaan
pönkittää vallitsevaa puoluejärjestelmää. Yleisradion siirtyminen budjettirahoitteiseksi ei ole
taannut laadukasta ja tasapuolista asiaohjelmatarjontaa, eikä
sitä nykymuodossaan voida pitää
yleishyödyllisenä laitoksena, jota
veronmaksajan pitäisi tukea nykyisessä mitassa.

Välikysymys
perhepolitiikasta

■

KOLUM N I

Ukraina opettaa
UKRAINAN kriisin kehitys löi lännen ällikällä. Tapahtumat ovat vyöryneet nopeasti ja arvaamattomasti. Mitä
Venäjä haluaa?
KRIMIN kohtalo vahvistaa karulla tavalla sen tosiasian,
että paikoin maailmassa jyllää vahvemman oikeus. Suurvallat eivät piittaa kansainvälisistä sopimuksista, jos se
on heidän etujensa vastaista.
KYLMÄN sodan huurut ovat täällä taas. Perinteinen sotilaallinen voimankäyttö tai sillä uhkaaminen ei ole hävinnyt minnekään, vaan sitä voidaan edelleen käyttää
politiikan jatkeena myös Euroopassa.
UUDET uhat, niin paljon kuin kyberistä ja muusta on
kohkattukin, eivät ole tehneet perinteisiä keinoja vanhanaikaisiksi. Myös tulevaisuudessa voimankäyttö valtiota vastaan on monien keinojen yhdistelmä.
SUOMEN on sotilaallisesti liittoutumattomana, mutta
poliittisesti liittoutuneena EU-maana otettava oppia Ukrainan tapahtumista.
PUOLUSTUSKYKYÄMME on nykyhallituksen toimesta rapautettu: varuskuntia on lakkautettu, sodan ajan
reserviä karsittu, kertausharjoitukset ajettu alas ja jalkaväkimiinat kielletty.
LINJAA on muutettava. Perussuomalaisten mielestä
puolustusmäärärahoja on korotettava vähintään puolustushallinnon turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selontekoon kirjaamalla tavalla.

UKRAINAN tilanne on nostanut keskusteluun myös kysymyksen Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta. Nato
ei ole mikään mörkö, mutta ei se taikasanakaan ole. Joka
tapauksessa Suomi tekee turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa itsenäisesti.

men tulisi toistaiseksi lopettaa
uusiin kehitysapuhankkeisiin
osallistuminen, ja kehitysavun
BKT-osuustavoitteesta tulisi
luopua kokonaan.
Puheenjohtaja Timo Soini antoi Ylen aamu-tv:ssä hallitukselle tunnustusta ”maailmanparannusrahojen” leikkauksesta.
Perussuomalaiset on jo vuosia esittänyt kehitysapurahojen
leikkaamista ja esittänyt, että
kehitysapu otetaan mukaan
säästötalkoisiin. Nyt tehdyt pienet leikkaukset eivät kuitenkaan vielä riitä.
- Suuruusluokassa on vielä vähän viilaamista, Soini linjasi.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja Timo Soini ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Jari Lindström
(kuvassa) esittävät yhdessä perussuomalaisen eduskuntaryhmälle välikysymystä hallituksen
perhepolitiikasta ja lapsilisien
leikkaamisesta.

KIRJOITTAJA ON KANSANEDUSTAJA,
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN
PUHEENJOHTAJA JA PUOLUEEN
1. VARAPUHEENJOHTAJA.

SITOUDUMME määrärahojen korottamiseen heti seuraavan vaalikauden alussa ja vaadimme, että kaikki puolueet kertovat kantansa ennen vaaleja.

Kehitysapu jäädytettävä
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja ja 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola ei ole tyytyväinen
hallituksen kehyspäätökseen.
- On moraalitonta jatkaa miljardiluokan kehitysavun antamista samaan aikaan kun
suomalaisten nimiin otetaan
velkaa, veroja korotetaan ja lapsilisiä leikataan.
Eerola huomauttaa, että sadankin miljoonan säästö kehitysavussa pitää kehitysavun kokonaismäärän edelleen lähes
miljardissa eurossa.
- Vaikka hätää kärsiviä tuleekin auttaa, niin kyllä oman
maan kansalaiset pitää laittaa
muun maailman edelle. Suo-

JUSSI NIINISTÖ

KYSELYN mukaan liki puolet suomalaisista kokee Ukrainan kriisin uhkaavan maamme turvallisuutta. On syytä korostaa, että Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Turvattomuuden tunteeseen on
kuitenkin reagoitava, ja parhaiten se tapahtuu laittamalla oma puolustus kuntoon.
SUOMEA puolustavat suomalaiset. Siksi meillä tulee
jatkossakin olla omat vahvat Puolustusvoimat, yleinen
asevelvollisuus ja koko maan puolustus periaatteina.
TARVITTAESSA Suomi taistelee. Siksi omasta uskottavasta puolustuskyvystä on huolehdittava. Ukrainalla sellaista ei ollut.

- Mikäli Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä hyväksyy yhteisen esityksemme, aloitamme
neuvottelut välikysymystekstistä koko opposition kanssa, Soini
ja Lindström täsmentävät.
Välikysymysesitys tehtiin perussuomalaisten puoluevaltuuston kevätkokouksessa Helsin-

gissä.
Keskustan eduskuntaryhmän
puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen kertoo puolueen olevan
valmis yhteistyöhön perussuomalaisten ja muun opposition
kanssa mahdollisessa perhepolitiikkaa koskevassa välikysymyksessä.
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Järki voitti, sote-sopu löytyi

Suomi hyppäsi suoraan
tulevaisuuden malliin
- Jos päätös sote-uudistuksesta olisi jätetty seuraavalle hallitukselle, suomalaiset eivät saisi
hoitoa, painottavat perussuomalaisten sote-asiantuntijat Hanna
Mäntylä ja Mauno Vanhala.
PERJANTAIN tietämissä 21.3. kansakunnan pienet,
mutta sitäkin merkittävämmät piirit havahtuivat muutoksen orastaviin värähdyksiin.
- Timo Soini kysyi torstaiiltana sähköpostilla: ”Mitä
mieltä olet THL:n mallista?”. Se on viiden alueen malli ja minusta se ehkä liittyi
kokoomuksen erva-malliin,
yleislääketieteen professori
ja eurovaaliehdokas Mauno
Vanhala, 64, muistelee.
Perjantai-iltana 2. varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä jätti Vanhalalle soittopyynnön ja kertoi puhelimessa,
mitä on menossa. Samalla sovittiin vaihtaa neuvotteluissa
tarvittavia tietoja kaikin keinoin, sähköpostilla ja tekstiviestitse.
Mäntylä kertoo saaneensa asiasta vihiä loppuviikosta:
sitä selvitettiin puoluejohdon
ja eduskuntaryhmän johdon
kesken ja heti päätettiin edetä neuvotteluissa. Muutoksen nopeus ja suunta mykisti
Mäntylänkin.
- Kyllä siinä piti hetken aikaa sulatella. Heti tuli esille,
että neuvottelemme viiden
erva-alueen pohjalta. Se oli
lähtökohta, josta ei oltu paljon puhuttu, Mäntylä muistelee ja kiittelee Vanhalaa asi-

antuntemuksesta.
- Vanhala on uskomaton
ekspertti, jonka asiantuntemus ja osaaminen olivat
erittäin merkittäviä. Hänen
pitkästä kokemuksestaan,
osaamisestaan ja tietotaidostaan oli minulle paljon apua,
Mäntylä kiittää.

Soinin lainakravatilla tuleen

- Perussuomalaisten ja keskustalaisten vaatimukset toteutuvat tässä mallissa
turvallisemmin ja paremmin, Mauno Vanhala uskoo.

Lauantai-iltapäivällä lähti
tilanne kehittymään niin, että
sunnuntaiaamuna viimeisteltiin jo päätöstä sopimuksen
lukkoon lyömisestä.

- ja se kuvastaa hyvin viikonlopun hektisyyttä, Vanhala
naurahtaa.
Vanhala kertoo Soinin käyttäneen säännöllisesti hänen
ja Mäntylän välittämiä tietoja, mutta Soini muodosti niistä kokonaiskuvan itse, sovelsi
ne tilanteeseen ja teki lopullisen päätöksen henkilökohtaisesti.
- Tämä on historiallisesti tärkeä projekti. Tämä on
historiallisesti merkittävä
kannanotto myös perussuomalaisille: tämä todistaa kaikille, että perussuomalaisten
kanssa voi tehdä yhteistyötä. Kukaan ei pettänyt neuvotteluissa. Ilman tätä tulosta
hallitus olisi kaatunut, Vanhala tulkitsee.
- Olemme vastuullisia, kun
vastuuta tarvitaan - ja pystymme joustamaan ja tekemään kompromisseja ja yh-

” Tämä on historiallisesti tärkeä projekti.
Tämä on historiallisesti
merkittävä kannanotto
myös perussuomalaisille. ”
- Olin sunnuntaina matkalla Helsinkiin luentomatkalle, kun Timo Soini soitti ja
pyysi minua mukaan tiedotustilaisuuteen, jos joku sattuu jotain kysymään. Pyysin häneltä kravattia lainaan,
kun lähdin luennoille pelkässä puvussa. Lähdin siis Soinin lainakravatissa tuleen

teisiä päätöksiä, vaikka ne
eivät olisi helppoja. Voikin
kysyä, olisiko tullut valmista
jo aiemmin ja olisiko tarvittu
näin suurta talouden sopeutusta, jos olisimme päässeet mukaan jo aiemmin?
Sote-uudistushan muodostaa suuren osa julkisen talouden säästöistä, Mäntylä huomauttaa.

Hallituksen
pelastaja
Olisiko hallitus todella kaatunut?
- Kyllä. Hallituksella ei olisi ollut pelimerkkejä viedä
projektia maaliin. Hetki oli
kypsä juuri nyt. 23. päivä oli
täsmälleen oikea hetki - 24.
päivänä tai viikkoa myöhemmin olisi ollut myöhäistä. Ja
jos päätös siirtyisi seuraavalle hallitukselle, ihmiset eivät

saisi hoitoa, Vanhala uskoo.
Muutos tehtiin kriisin aikana - mutta Vanhalan mukaan ei kuitenkaan kriisissä.
Sitä edelsi vuosien valmistelu ja muutos tehtiin harkiten.
Mutta tulkintoihin vaikuttivat valtiontalouden kriisiytyminen ja Ukrainan tilanne.
Ne nostivat lopulta sellaiset
mallit pinnalle, joita ei ehkä
ennen pidetty poliittisesti
mahdollisina ja lopulta realismi voitti, Vanhala pohtii.

Muutos
tulevaisuudelle
Vanhalan mielestä viiden
erva-alueen malli on parempi kuin kummankaan oppositiopuolueen aiemmin hellimä
maakuntamalli.
- Se ei jäänyt tähän päivään, vaan se on muutos tulevaisuuteen! Maakuntamallit

Kansanedustajien palkankorotuksia
vastustetaan raivokkaasti
VUONNA 2010 alulle pantu kansanedustajien yli kahdeksan prosentin palkankorotuksia vastustava nettiaddressi sai yllättäen lähes 30 000
uutta allekirjoitusta keskiviikkona
26.3. Tähän mennessä addressi on kerännyt jo yli 150 000 nimeä.
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Vastustusinto sai selkeästi lisäpontta hallituksen kehysriihipäätöksestä,
sillä normaalisti allekirjoituksia tulee
vain muutama päivässä.
Addressi kerää allekirjoituksia edelleen, vaikka sillä ei enää ole mitään
tekemistä viimeaikaisten palkankoro-

tusten kanssa.
Maaliskuun alussa kansanedustajien palkkiot nousivat 20 euroa/kk,
mikä on samaa tasoa työmarkkinasopimusten kanssa. Ensi vuonna palkkioihin tulee vielä 0,4 prosentin korotus.

Pienemmät
katsoivat sivusta,
kun suuremmat
puolueet avasivat sote-sopua
Valtioneuvoston
linnassa pidetyssä
tiedotustilaisuudessa.

olivat tämän päivän malleja, joita olisi pitänyt muokata jatkossa uudelleen. Me ymmärsimme sen. Se on selvää,
kun katsotaan Ruotsiin tai
muualle Eurooppaan, jossa
palveluiden järjestämispohjat
ovat 800 000 eurosta miljooniin euroihin, Vanhala vertaa.
Vanhala ja Mäntylä jatkavat
mallin kehittämistä peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd.) johtamassa jatkotyöryhmässä. He uskovat
saavansa perussuomalaisten
näkökulman mukaan lopullisiin säätöihin, joissa päätetään mm. hoitamisen paikallisesta hallinnosta eli kuntien
omasta päätösvallasta ja sen
jakamisesta erisuuruisten
kuntien kesken.
- Perussuomalaisten ja keskustalaisten vaatimukset toteutuvat tässä mallissa turvallisemmin ja paremmin,
Vanhala uskoo.

Perusterveydenhuolto
nousee tärkeimmäksi
Uudessa mallissa erikois- ja
terveydenhoito yhdistetään
ja niihin liitetään myös vaativampi sosiaalihuolto. Ra-

hoitus muutetaan yksikanavaiseksi. Näihin kiteytyvät
molempien oppositiopuolueiden tärkeimmät tavoitteet.
Vain alueet ovat entistä suuremmat. Niiden päätösvalta hoidetaan kuntayhtymän
pohjalta.
Yksittäiselle vanhukselle tai
sairastuvalle tämä tarkoittaa,
että hän pääsee entistä paremmin lähihoitoon. Hoito
paranee sen vuoksi, että kun
hoitomuotojen rahoitus yhdistetään, järjestäjän kannattaa järjestää perusterveydenhoito entistä paremmin. Kun
perus- ja erikoisterveydenhoidon organisaatiot ja rahoitus yhdistetään, pääsee potilas jatkohoitoihin entistä
joustavammin.
Lähipalvelut pitää jatkossakin saada läheltä. Jos taajamassa on tuhansia asukkaita, siellä pysyy terveyskeskus,
jos heitä on pari sataa, palvelu kulkee pyörillä.
- Ihmisten ei silloin tarvitse
liikkua. Jos Kelan raha liikkuu yksikanavaisesti koko
organisaatiossa, voidaan se
suunnata kaikkein tehokkaimmalla tavalla - eli ennakoivaan perusterveydenhuol-

toon. Se säästää tuntuvasti
erikoisterveydenhuollon kuluja. Nykyään tehdään erikoisterveydenhuollossa paljon turhiakin hoitoja, jotka
syntyvät siitä, kun perusterveydenhuolto ei toimi kunnolla, Vanhala kertoo.

Jahkailu tuottaa
sairauspommin?
Kun ihminen loukkaa polvensa, terveyskeskuksessa ihmetellään, miksi se ei parane. Keskussairaalassa pääsee
kirurgin käsittelyyn kolmen
kuukauden hoitotakuulla,
kun saa ensin lähetteen. Hoitoa ja paranemista odotellaan pahimmassa tapauksessa sairauslomalla. Se maksaa,
kun hoito pitäisi saada perusterveydenhuollossa heti,
Vanhala kuvailee. Moni jättää kokonaan menemättä terveyskeskukseen, kun katsoo,
ettei sieltä kuitenkaan hoitoa saa.
- Tämä johtaa uuteen sairauspommiin, uuteen Pohjois-Karjala-ilmiöön. Siksi
järjestelmää pitää uudistaa pikaisesti. Pommia ei
saa päästää syntymään. Jär-

jestäjän kannattaa järjestää paikallinen perusterveydenhuolto syrjäseuduillekin
jouhevasti. Ei sieltä johdosta järki häviä, Vanhala vakuuttaa.

minkäkinlaista hoitoa sijoitetaan niin, että tehokkuus toteutuu. Mietittävää riittää
myös sosiaalipuolessa, joka
merkitsee tulonsiirtoineen 60
miljardin pottia vuodessa.

Paikallinen hoito
tärkein tavoite

Hallitukseen
ammattilaisia

Myös Mäntylä uskoo, että
paikallinen hoito onnistutaan
järjestämään. Se on Vanhalan ja Mäntylän tärkein tavoite. Päätösvallassa mietitään
kuntayhtymien äänivallan jakoa niin, ettei demokratian
toteutuminen jäisi siitä kiinni. Sote-uudistushan poisti jo
pakkoliitosten tarpeen.
- Ettei kävisi niin, kuten
kuntaministeri Henna Virkkunen (kok.) on jo hiukan
vihjannut, että pienten kuntien pitäisi liittyä isompiin saadakseen äänivaltaa sote-asioissa. Ettei siitä tulisi vain
suurten kuntien ja kaupunkien kauppaa, Mäntylä painottaa ja sanoo Lapin näkökulman korostuvan pitkien
välimatkojen vuoksi.
Mäntylän mielestä myös tiheämmin asutuilla seuduilla
pitää miettiä, mihin taajamiin

Samalla, kun kuntaliitosten väistämättömyys poistuu,
poistuu kunnilta myös merkittävä osa päätettävistä asioista. Vanhala arvelee, että
vallan menetys voi kirpaista
keskustan hallitsemissa pienissä kunnissa. Mutta jäljelle
jää vielä opetustoimen hallintaa, johon voi keskittyä paremminkin, kun terveydenhoito on turvallisemmalla
pohjalla.
Sote-kuntayhtymän johtoon
hän toivoo ammattilaisista
koostuvaa hallitusta, poliittinen ohjaus voisi tapahtua valtuustotasolla.
- Mutta se voi muuttua hovissa, Vanhala aprikoi.
■ TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT MATIAS TURKKILA

Perussuomalaisille uusi puoluehallitus
PERUSSUOMALAISTEN puoluevaltuusto on valinnut uuden
puoluehallituksen. Uusi puoluehallitus muodostuu puolueen
puheenjohtajistosta, puoluesihteeristä, eduskuntaryhmän esittämästä jäsenestä ja seitsemästä puoluevaltuuston valitsemasta

jäsenestä.
Puheenjohtajistoon kuuluvat
Timo Soinin lisäksi varapuheenjohtajat Jussi Niinistö, Hanna Mäntylä ja Juho Eerola. Puoluesihteerinä toimii Riikka Slunga-Poutsalo.
Eduskuntaryhmän yksimielisesti esittämä jäsen Jari Lindström

tuli valituksi. Puoluevaltuusto valitsi hallitukseen lisäksi seuraavat
henkilöt: Sami Palviainen, Juhani Pilpola, Mikko Nurmo, Marja-Liisa Riihimäki, Jari Ronkainen, Pekka M. Sinisalo ja Marke Tuominen
(kuvassa). Nyt valittu hallitus toimii keväälle 2015 saakka.
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Lähestymiskielto
ei takaa
turvallisuutta
Kun mies suuttui, sen tiesi hampaiden narskutuksesta ja
nyrkkien puristelusta. Hermostumisen syyt olivat kerta toisensa jälkeen vähäpätöisempiä. Näin Elina kuvailee
ex-miestään, joka rikkoo lähestymiskieltoa jatkuvasti.
MAKASIN siinä verilammikossa lattialla, niin mies vaan
tokaisi: ”Kato nyt, mitä sait aikaiseksi”. Näin muistelee ”Elina” kertaa, jona hänen miehensä oli lyönyt häntä nyrkillä
kasvoille, repinyt hiuksista
sekä heittänyt seinää vasten.
Päivystävä lääkäri ilmoitti naiselle, että jos tämä ei tee
itse rikosilmoitusta, heidän on
lain mukaan tehtävä se. Elettiin vuotta 2011. Kukaan - Elinan ja ex-miehen lisäksi - ei
tiennyt, että väkivalta oli alkanut jo vuonna 2008.

”Kaaduin portaissa”
Aika perinteinen tarina. Mies
oli aluksi ihan normaali, jopa
ihana. Sitten alkoi runsas alkoholinkäyttö, hermon menettämiset ja lopulta silmitön väkivalta.
- Muistan ensimmäisen pahoinpitelyn hyvin, koska olin
kauhuissani. Mies hermostui
minulle, koska iltapala oli vääränlainen. Hän paiskasi minut
seinää vasten. Silmäkulma aukesi ja vuosi verta.
Mies otti ilmakiväärin ja kohotti piipun osoittamaan Elinan otsaa. ”Tekisi mieli ampua
sut tähän”. Naisen onneksi mies sammui ja Elina pääsi
päivystykseen. Siellä hän kertoi kaatuneensa portaissa.

Useimmiten parisuhdeväkivallan uhri ei lopeta suhdetta vielä ensimmäisen lyömisen
jälkeen. Eikä seuraavankaan.
Kiintymys on niin vahva.
- Jostain syystä tässä vaiheessa ei vain tullut mieleenikään, että olisin lähtenyt. Olisi kai pitänyt.

Pakotti ottamaan lainan
Vuodessa tilanne paheni.
Eikä väkivalta suinkaan ollut
pelkästään fyysistä. Vähättely
ja nimittely olivat arkipäivää.
Välillä Elina joutui turvautumaan hotelliin.
- Olen viettänyt yön lähes jokaisessa kotikaupunkini hotellissa, jotta pääsisin aamulla
töihin, nainen kertoo.
Mies hermostui aina, kun
asiat eivät menneet hänen tahtonsa mukaan.
- Kerran hän löi nyrkillä, kun
katsoin televisiota. Tunsin
vain yhtäkkiä viiltävää kipua
korvassa. Sitten hän nappasi
hiuksista kiinni.
Mies raahasi Elinan pankkiautomaatille nostamaan käteistä hallikiinteistön kauppoja varten. Yhdessä mentiin
myös pankkiin, jossa Elina joutui allekirjoittamaan
50 000 euron lainan.
Jostakin Elina sai tämän jälkeen voimaa. Nainen pakka-

si tavaransa ja päätti lähteä.
Mutta mies esti.
- Olin tilannut jo taksin, mutta en päässyt edes ulos asti,
Elina kertoo.

Miehen kaverit
häiriköivät
Palataan siihen, kun Elina
teki ensimmäisen rikosilmoituksen pahoinpitelystä. Tämän jälkeen nainen muutti viikoksi turvakotiin. Samaan
aikaan poliisi haki miehen
putkaan. Käräjäoikeus määräsi perheensisäisen lähestymiskiellon pahoinpitelysyytteen
perusteella. Kun mies pääsi
vapaaksi, Elina palasi jälleen
hänen luokseen.
- Jotenkin hän sai minut puhuttua ympäri. Vietimme yhdessä aikaa silloin, kun se oli
selvin päin.
Maaliskuussa 2012 mies riehui jälleen. Tällä kertaa selvin päin.
- Hänen yrityksensä kirjanpidossa oli epäselvyyksiä, ja
syy oli tietysti tämän minun.
Hän nappasi leuastani kiinni
ja heitti lattialle.
Tämän jälkeen Elina otti yhteyttä asianajajaansa ja muutti pysyvästi turvataloon. Miehelle määrättiin uusi, kolmen
kuukauden lähestymiskielto.
Kiellosta huolimatta miehen

kaverit lähettelivät viestejä ja
soittelivat häirikköpuheluita.

”Pääsin viime hetkellä
autoon turvaan”
Kolmen kuukauden päästä
lähestymiskielto määrättiin
kahdeksi vuodeksi. Ei mennyt pitkään, kun mies rikkoi
sitäkin.
- Olin kotona, kun yhtäkkiä
kivi lensi ikkunasta. Onneksi
poliisit tulivat nopeasti.
Pian tämän jälkeen Elina oli
menossa tuttaviensa luokse.
- Juuri kun pääsin autosta, mies tuli asunnon ovesta ulos. Pääsin viime hetkellä takaisin autoon. Se hyppäsi
konepellin päälle ja hakkasi raivoisasti tuulilasia. Soitin
hätänumeroon.

Oikeuskäsittelyt
jatkuvat
Nykyään Elina asuu taas kotonaan. Mies on jatkanut häirintäänsä, mutta Elina ei aio
antaa periksi. Edessä on vielä rankkoja oikeuskäsittelyjä,
sillä prosessit kestävät usein
vuosia.
- Niin. Moni olisi varmasti lähtenyt jo karkuun. Mutta minulla on sellainen luonne, etten anna helposti
periksi. Kotikaupunkini viranomaisetkin sanovat, että
tämä mies on tainnut ensimmäistä kertaa kohdata naisen,
joka antaa takaisin samalla
mitalla.
■ TEKSTI VERA MIETTINEN
KUVA LEHTIKUVA

Lähestymiskielto voi johtaa itsemurhaan
OIKEUSPOLIITTISEN tutkimuslaitoksen (Optula) teettämän
tutkimuksen mukaan yhteiskunnan tukitoimet eivät ole riittäviä
lähestymiskieltoasioissa. Tämä
käy ilmi tapauksista, joissa perheensisäisen lähestymiskiellon
saanut on päätynyt tekemään itsemurhan vain pari päivää mää-
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räyksen jälkeen.
- Siinä jää tyhjän päälle, kun tukitoimi ei osoita henkilölle uutta asuntoa. Annetaan vain tieto,
mistä asuntoa voi hakea, Optulan tutkimusjohtaja Kati Rantala
kertoo. Perheensisäisen lähestymiskiellon määrääminen edellyttää henkeen ja terveyteen

www.perussuomalaiset.fi

kohdistuvia tekoja. Uhrilla täytyy olla teoista selkeää näyttöä,
sillä kiellossa puututaan voimakkaammin yksilöoikeuksiin. Kiellon saanut joutuu muuttamaan
pois kotoaan. Optulan tutkimuksessa käy ilmi myös vainottujen
tukitoimien puutteellisuus. Raskas oikeusprosessi vaatii vertais-

tukea, mutta useimmiten ongelmana on myös kiintymys.
- Vaikka toinen on kuinka paha
ja väkivaltainen, niin palataan
yhteen kerta toisensa jälkeen,
Kati Rantala kertoo. Vuoden
2013 aikana poliisi tutki koko
maassa yhteensä 1970 lähestymiskieltoasiaa.

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
KIRJOITTAJA ON
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KOLUMN I

Haluatko sinä
rakentaa vai rikkoa?
YHTEINEN puolueemme on kasvanut hurjasti viimeisen parin vuoden aikana. Olemme vakiinnuttaneet asemamme poliittisella kartalla neljän suuren puolueen
joukossa. Kannatuksemme ei ole kadonnut eduskuntavaalien 2011 jälkeen, niin kuin monet ennustivat. Nytkähdyksiä suuntaansa tapahtuu, mutta asemamme ei ole horjunut. Todellinen kannatuksemme mitataan kuitenkin
aina vaaliuurnilla. Gallupit eivät sitä kerro, onhan mm.
puoluekantansa piilossa pitävien määrä noussut merkittävän suureksi.
GALLUPPIEN nytkähdyksiin löytyy aina syyt. Usein ne
ovat etukäteen luettavissa räikeinä lööppeinä iltapäivälehtien etusivuilta. Joskus poliittinen sanomamme ei ole
ollut tarpeeksi selkeä tai se on hukkunut mediassa kohuuutisten jalkoihin. Näihin asioihin voimme helposti yhdessä vaikuttaa.
VANHAT puolueet ovat kouliutuneet vuosien varrella hoitamaan sisäiset erimielisyytensä omassa pesässä,
poissa julkisuudesta, mielipidepalstoilta tai käräjäsaleista. Tässä meillä on opittavaa. Liian usein oma paha olo
puoluetoveria kohtaan puretaan mediassa eikä siinä piirissä, missä se kuuluisi käsitellä. Pahaa oloa tulee, sehän
on itsestään selvää. Iso ryhmä tekee rankkaa poliittista
arkityötä, ei voi edes olettaa, että kaikki ovat aina samaa
mieltä. Oma asia ei ehkä etene sillä tavoin kuin itse toivoisi.
POLITIIKKA on kuitenkin yhteistyötä. On väärin kuvitella, että yksittäisen ihmisen tai yhdistyksen asiat olisivat vain sen tahon omia. Siinä vaiheessa kun erimielisyydet tulostuvat printtinä paperilehden sivuille tai
ääniaaltoina eetteriin, haasteista tulee koko puoluekentän haasteita. Toilailuja, töppäyksiä ja eripuraa joudutaan
selittelemään vaalitoreilla ympäri Suomea, vaikka asiat
olisivatkin kovin paikallisia. Jokaisella meillä on merkitys puolueemme tulevaisuuden suhteen. Haluatko Sinä
rakentaa vai rikkoa?
KUNNALLISVAALEISSA valtuustosaleihin nousi suuri joukko uusia perussuomalaisia. Monella paikkakunnalla nämä uudet olivat ehkä niin uusia, että eivät olleet
vielä ennättäneet tehdä sitä poliittisen toiminnan arkipuurtamista; seisoskella toreilla jakamassa aatetta, pyörittämässä pientä yhdistystä muiden puolueiden paineessa tai liimaamassa vaalijulisteita yön pimeinä tunteina.
Toivottavasti tämä uusien valtuutettujen joukko ei sorru
ylemmyydentunteeseen, vaan arvostaa ja osallistuu peruspuurtajien töihin myös valtuustosalien ulkopuolella.

Vainoamisesta tehty jo rikosilmoituksia
VAINOAMINEN kriminalisoitiin tämän vuoden alussa. Tähän mennessä poliisi on saanut
koko maassa yhteensä 39 rikosilmoitusta asiasta. Yksikään tutkinta ei ole vielä edennyt käräjäoikeuteen asti.
Ensi- ja turvakotien liiton sosiaalineuvos Ritva Karinsalo muistuttaa, että lain tavoitteena on
kriminalisoida pitkäaikaiset ja

toistuvat teot. Tämä vaatii sitä,
että vainotut tekevät jokaisesta pienestäkin teosta rikosilmoituksen. Asia voidaan niputtaa
lopuksi yhteen.
- Aika näyttää, minkälaisia rangaistuksia vainoamisesta määrätään. Laki on kuitenkin eduksi
vainoajalle, koska tällä saadaan
niin sanotut pienet teot rangaistaviksi.

Vainoajat itse ovat olleet laista jonkin verran epäileviä. Vainotun täytyy muun muassa
maksaa omat oikeuskulut, jotka
ovat suhteellisen isot verrattuna mahdolliseen tuomioon.
Vainoamisesta voidaan tuomita sakkoon tai enintään kahden vuoden vankeusrangaistukseen.

YRITIMME etsiä näitä peruspuurtajia ympäri Suomen.
Osan löysimme ja kutsuimme Finlandia-talolle ensimäistä kertaa järjestettyyn kevätjuhlaan. Toivottavasti seuraavalla kerralla löydämme teidät kaikki ajoissa, kutsumatta jättäminen ei ollut epäluottamuslause, vaan pelkkä
tiedonkulun puute. Onneksi näemme suurella joukolla
seuraavan kerran Oulussa, puolueneuvoston kokouksessa toukokuussa. Muistathan, että olet tervetullut kokoukseen, vaikket kunnanvaltuutettu olisikaan.
KOLMAS europarlamenttipaikkamme on niin lähellä,
ei tärvätä sitä omalla käytöksellämme, vaan tehdään
tämä työ yhdessä, perussuomalaisemman Euroopan
puolesta.
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Kuva: Lassi Kaleva

Huhtasaari ja
Puisto vierailivat Orivedellä
PERUSSUOMALAISET eurovaaliehdokkaat Laura Huhtasaari ja Sakari Puisto vierailivat Orivedellä. Juttuseuraa
löytyi kansalaisista ja ps-aktiiveista, joista samaan kuvaan

ehdokkaiden kanssa pääsi Perussuomalaisten Naisten
Pirkanmaan ja Satakunnan
aluesihteeri Helena Ojennus
(keskellä).

Perussuomalaisten kansanedustajat Hanna Mäntylä, Teuvo Hakkarainen ja Jussi Halla-aho
viihtyivät Lapissa. Kahden päivän kiertueeseen mahtui monta paikkakuntaa.

Kulpakko muonitti Pyhäjärvellä
PERUSSUOMALAISTEN eurovaaliehdokas Marko Kulpakko
kiertää ahkerasti maata. Pyhäjärvellä ehdokas keskusteli
paikallisten kanssa mm. työstä ja työttömyydestä.
Hernesoppatykin kanssa

kiertävä Kulpakko on lähiviikkoina tuttu näky ympäri Pohjois-Suomea.
- Rakkaudella tehty hernekeitto menee hyvin kaupaksi,
Kulpakko kiittelee.

Kolme
kovaa Lapin
kierroksella
Kansanedustajat Jussi Halla-aho, Hanna Mäntylä ja
Teuvo Hakkarainen vierailivat Tornion suurpilkkien
aikaan Pellossa, Simossa, Torniossa, Kemissä ja Rovaniemellä. Kalasaalista ei reissulla tullut, mutta vastaanotto oli iloista ja ystävällistä.

Mattila jututti juukalaisia
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Pirkko Mattila vieraili
Pohjois-Karjalassa. Yksi paikkakunnista oli Pielisen rannal-

la oleva Juuka, missä Mattila
jututti kansaa EU-asioissa. Kuvaan ehtivät myös paikalliset
ps-aktiivit.

KANSANEDUSTAJA ja eurovaaliehdokas Jussi Hallaaho kiitteli lappilaisia, jotka
tulivat rohkeasti keskustelemaan heitä huolestuttavista
asioista.
- Ihmiset olivat huolissaan
työllisyydestä ja siitä, säilyvätkö esimerkiksi yrittämisen edellytykset Lapissa.

Myös maahanmuuttoon ja
vapaaseen liikkuvuuteen liittyvät teemat kiinnostivat kovasti.
- Korostin puheenvuoroissani eurovaalien merkitystä
kansalaisten näkökulmasta,
ja sitä, että eurooppalainen
lainsäädäntö koskettaa aivan kaikkea. Suurin osa Suo-

men lainsäädännöstä tulee
valmiina Brysselistä, Hallaaho kertoi.

Työttömyys ja
palvelut puhuttivat
Hanna Mäntylä yhtyi samaan ja sanoi ihmisten tietävän liian vähän siitä kaikesta,
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JUHO EEROLA
juhoeerola.wordpress.
com

SIMON ELO
www.simonelo.fi

JUSSI HALLA-AHO
www.halla-aho.com

ERKKI HAVANSI
www.erkkihavansi.fi

Havansi ruoti
EU-politiikkaa Lahdessa

Lappilaiset puolueaktiivit takasivat kolmikolle ikimuistoisen
vierailun.

Eurovaaliehdokas
Halla-aho vastaili
EU-kysymyksiin.

Pentti Lakkala otti Hanna Mäntylän tiukasti kainaloonsa.

mitä EU pitää sisällään. Hän
toivoisikin, että valtakunnallinen media avaisi EU-asioita
ja kriittistä keskustelua julkisuudessa.
Lappia edustava Mäntylä
kertoi reissun menneen todella hyvin ja olevansa iloinen siitä, että heillä on taustallaan Lapissa aktiivinen ja
reipas porukka, vaikka siellä
riittää huolia ja murheita.
- Kuulin reissun aikana raadollisiakin ihmiskohtaloita.
Ymmärrän hyvin, että poh-

LAURA HUHTASAARI
www.laurahuhtasaari.fi

joisessa ollaan todella huolissaan palvelujen pysyvyyden
lisäksi työllisyydestä, elämisen edellytyksistä ja myös
esimerkiksi nuorten koulutuspaikoista maamme yleisen
taloudellisen tilanteen lisäksi, Mäntylä tiivisti.

Halla-aholla edessä
pitkä pyörälenkki?

Tolppanen
maalareiden
tempauksessa
KANSANEDUSTAJA Kike
Elomaa ja kansanedustaja, eurovaaliehdokas Maria
Tolppanen osallistuivat Raksanliiton maalareiden tempaukseen Eduskuntatalon
portailla. - Pänikät painoivat
yli 20 kg. Ei näitä kukaan jaksa 67-vuotiaaksi kantaa. Eläkeasioihin pitää saada järkeä
ja eläkkeelle pitää päästä
elävänä, Tolppanen painotti
urakan jälkeen.

tuoda tullessaan suuriakin
haasteita, sillä Halla-aho on
luvannut pyöräillä Kilpisjärveltä Hettaan, mikäli hän tulee valituksi Brysseliin. Muutoin hänellä ei ole vapaa-ajan
ongelmia, siitä pitävät huolen
työt ja kotona vilistävät neljä lasta.
Teuvo Hakkarainen kertoi osallistuvansa tulevan kesän moniin eri toritapahtumiin, joten hänelle on tulossa
hyvin työntäyteinen kesä.
Mäntylä sen sijaan pyrkii
viettämään perheen kanssa parin viikon loman, jolloin
hän pitää puhelimen hiljaisena ja sähköpostin pois mielestä.
- Toivon, että loma toteutuu
ja silloin taidan päästä nappaamaan myös haaveilemani
lohen Tornionjoesta, Mäntylä haaveili iloisena.
■ TEKSTI MINNA
KORVA-PERÄMÄKI
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisilla on tiedossa vilkas kevät EU-vaalien
puitteissa, mutta kesä saattaa

TOIMI KANKAANNIEMI
toimikankaanniemi.
puheenvuoro.uusisuomi.fi

KIMMO KIVELÄ
www.kimmokivela.fi

HELSINGIN yliopiston eläkkeellä oleva prosessioikeuden professori Erkki Havansi
vieraili Lahden Perussuomalaisten järjestämässä toritapahtumassa.
Perussuomalaisen eurovaaliehdokkaan ympärillä riitti keskustelijoita niin EU:sta
kuin muistakin ajankohtaisista asioista. Pääteemaksi nousi EU:n liittovaltiokehityksen
pysäyttäminen.
- Jos liittovaltioon mennään, niin Suomen sananvalta EU:ssa on silloin vielä vähäisempi kuin nyt, Havansi
painotti.
- Yksilömaiden päätöksentekoa pitää kunnioittaa jatkossa aivan toisella tavalla
kuin nykyisin. EU on lähettänyt Suomeenkin mitä ihmeellisimpiä direktiivejä siitä,
miten vaikkapa savolaisten

tulee kylmäsäilyttää kalakukkonsa tai miten veneet pitää
tervata.
Havansin mielestä EU:n pitäisi noudattaa paremmin
perussääntöään, jonka mukaan jokainen maa vastaa
omista veloistaan.
- Kun tätä sääntöä jatkuvasti vesitetään ja kierretään,
tämä on pulma Suomen kaltaiselle pienelle maalle.
Havansi kehotti kaikkia suomalaisia rientämään vaaliuurnille EU-vaaleissa. Hänen
mukaansa 40 prosentin äänestysaktiivisuus ei riitä, koska nämä vaalit ovat Suomelle
huomattavasti tärkeämmät
kuin esimerkiksi presidentinvaalit, joissa kansalaiset ovat
äänestäneet tuntuvasti innokkaammin.
TEKSTI LASSE KOSKINEN

Ruohonen-Lerner
huippuvauhdissa MM-kisoissa
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja ja eurovaaliehdokas
Pirkko Ruohonen-Lerner osallistui avantouinnin MM-kisoihin,
jotka järjestettiin Rovaniemellä. Osallistujia oli kaikkien aikojen ennätysmäärä, noin 1 300,
34 maasta.
Ruohonen-Lerner osallistui
ensimmäistä kertaa ajanotolla avantouintikisoihin helmikuussa, kun Vierumäellä uitiin SM-mitaleista. Hän sijoittui
25 metrin rintauinnissa omassa sarjassaan kuudenneksi ajalla 28.95.
Rovaniemelle Eduskunnan
Urheilukerhon uimari matkasi perjantaiaamuna. Naisten 25
metrin rintauinnin alkuerät uitiin puoliltapäivin. Hän voitti
eränsä ajalla 23.57, parantaen
Vierumäen aikaansa reippaalla
viidellä sekunnilla. Ikäryhmässään eli 55–59-vuotiaissa aika
oli kovempi kuin saman ikäryhmän hallitsevalla maailmanmestarilla.
- Vierumäellä en vielä osannut
tehokasta lähtöpotkua, mutta Rovaniemen kisaan sain ohjeita ammattilaiselta. Hyvä läh-

JANI KOLEHMAINEN
www.putkijani.com

MARKO KULPAKKO
www.markokulpakko.fi

MM-tahtiin kauhonutta
Pirkko Ruohonen-Lerneriä
onnittelemassa Kansainvälisen talviuintiliiton puheenjohtaja Mariia Yrjö-Koskinen.

tö auttoi ainakin pari sekuntia.
Uinti meni nappiin: kaikki osatekijät osuivat kohdilleen.
Finaali, jossa nähtiin neljä
suomalaista, käytiin muutamaa
tuntia myöhemmin. RuohonenLernerin vauhti hyisessä Kemijoessa hidastui alkuerästä sekunnin verran: 24,77. Sijoitus oli
kuudes.
TEKSTI JA KUVA KRISTIINA SELIN

MARIA LOHELA
www.marialohela.fi
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Politiikan tutkija äänestysvilkkaudesta:

Sää vaikuttaa
vain vähän
Politiikan toimittajilla on tapana spekuloida vaalipäivän
sään vaikutuksesta äänestysprosenttiin. Yleisen käsityksen
mukaan äänestäjät jäävät kotiin, jos vaalipäivänä sataa.
TOIMITTAJAT kyselevät
sään vaikutuksesta usein, politiikan tutkija, Tampereen
yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja
Sami Borg myöntää.
- Tosi vaikeaa sitä on tutkia,
koska vaikutus on varmaankin
useimmiten marginaalinen ja
vakavassa tutkimuksessa se
pitäisi suhteuttaa muihin vaikuttaviin tekijöihin ja niiden
muutoksiin. Vaaleissa sellaisia
on rutkasti.
Sään vaikutusta äänestysaktiivisuuteen ei Suomessa ole
tiettävästi tutkittu systemaattisesti laajoilla aineistoilla. Lisäksi tutkimustuloksia perinteisistä maalis- tai huhtikuun
eduskuntavaaleista, tammihelmikuun presidentinvaalista tai lokakuun kunnallisvaaleista voisi olla vaikea yleistää
muihin ajankohtiin.
Europarlamenttivaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 25. toukokuuta. Ennakkoon voi äänestää kotimaassa
14.–20. toukokuuta. Aiemmin
euroedustajat äänestettiin kesäkuun alussa.

Tutkimuksia
ei voi yleistää
Säätilastojen mukaan Suomessa sataa vähiten keväisin. Mutta siinä missä alkukevään auringonpaiste voi saada
äänestäjät sunnuntaikävelylle uurnille, kesän kynnyksellä lämmin ilma voikin houkutella kansalaiset koko päiväksi

mökille.
Koska sään vaikutukset voivat heijastella tällaisia kansallisiin kulttuuripiirteisiin liittyviä tekijöitä, muissa maissa
tehdyt tutkimukset eivät ole
nekään helposti yleistettävissä Suomeen.
Joissakin yhdysvaltalaistutkimuksissa on havaittu,
että 25 millimetriä sadetta
syö äänestysaktiivisuutta yhden prosenttiyksikön. Käytännössä yhteys on olemattoman
pieni, koska jo viiden millimetrin vuorokautista sademäärää pidetään runsaana sateena.

Ruotsalaiset
eri mieltä
Oxfordin yliopiston vaaleihin erikoistunut politiikan
tutkija sanoi The Guardianissa, ettei Britanniassa ole havaittu vaaleissa mitään eroja
äänestysprosenteissa eri alueiden välillä, vaikka samanaikaisesti toisissa vaalipiireissä
sataisi ja toisissa paistaisi.
Göteborgin yliopiston tutkijat julkaisivat viime vuonna
ruotsalaisaineistoon perustuvan tutkimuksen, jossa sademäärän ja äänestysprosentin
väliltä ei myöskään löytynyt
mitään selkeää yhteyttä.
Nijmegenin yliopiston tutkijat vertasivat säätilan ja äänestysaktiivisuuden suhdetta
Hollannissa vuosina 1971–
2010. Hollantilaisetkin saivat esiin saman lähes merki-

tyksettömän vaikutuksen kuin
amerikkalaistutkijat: jos vaalipäivänä sataa 25 millimetriä, äänestysprosentti jää yhtä
prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin poutapäivänä.
Lämpötila ja pilvisyys vaikuttivat nekin, mutta hyvin
vähän. Jokainen kymmenen
astetta lisäsi äänestysaktiivisuutta yhdellä prosenttiyksiköllä. Täysin pilvettömän
päivän äänestysprosentti oli
hollantilaistutkimuksen mukaan 1,5 prosenttiyksikköä
korkeampi kuin täysin pilvisen päivän aktiivisuus.

EU-kriittisyys
ajaa uurnille
Borg ei ole vakuuttunut hollantilaistutkimuksen tuloksista.
- Tutkimusasetelma on aivan
liian pelkistetty, Borg huomauttaa.
Eurovaaleissa äänestysprosentin ratkaisee säätä todennäköisemmin se, pysyykö eurokriisi puheenaiheena.
Koska aiemmissa europarlamentin vaaleissa äänestysprosentti on ollut erittäin alhainen, ja valituiksi on tullut
lähes järjestään euromyönteisiä ehdokkaita, on syytä uskoa, että äänestysaktiivisuuden kasvu auttaisi ennen
kaikkea eurokriittisiä puolueita ja ehdokkaita.
■ TEKSTI MARKO HAMILO
KUVA LEHTIKUVA
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www.perussuomalaiset.fi

ANNE LOUHELAINEN
www.annelouhelainen.net

ILKKA MATINPALO
www.ilkkamatinpalo.fi

PIRKKO MATTILA
www.pirkkomattila.fi

PIRITTA POIKONEN
www.pirittapoikonen.com

Mitä mieltä EU:n
turvallisuuspolitiikasta?
EU-MAAT voivat mielestäni hyvinkin kehittää yhteistyötä turvallisuuspolitiikassa, esimerkiksi yhteisen ulkorajan valvonnan
puitteissa. Samoin yhteinen
sormenjälkirekisteri, eli Eurodac-järjestelmä on positiivinen
yhteistyön muoto.
■ Juho Eerola
EU:LLA ei voi olla perinteistä turvallisuuspolitiikkaa saati turvatakuita, koska sillä ei ole
omaa armeijaa. Euroopan johtava sotilasliitto on Nato, piti siitä
tai ei. EU:n tulee keskittyä kaupan edistämiseen, joka omalta
osaltaan voi luoda rauhaa maiden välille.
■ Simon Elo
KUN Stalin aikanaan kuuli Vatikaanin paheksuvan Neuvostoliiton toimintaa, hän kysyi,
montakos panssaridivisioonaa
paavilla olikaan. EU:ta vaivaa
samanlainen uskottavuusongelma. Suurin osa jäsenmaista on myös Naton jäsenmaita,
eikä intressiä EU:n muskelien
kasvattamiseksi näin ollen juuri ole. Yhteinen taisteluosasto on paperilla, mutta sitäkään
ei olla halukkaita käyttämään.
EU-mailla on esim. Venäjän suhteen hyvin erilaisia kansallisia
etunäkökohtia, mikä on entisestään vesittänyt yhteisön painoarvoa.
■ Jussi Halla-aho
EU:N turvallisuuspolitiikka on
melko olematonta. Syy: melkein
kaikki EU-maat kuuluvat Natoon. Onneksi meillä on oma armeija, joka budjetin punakynän
runtelemanakin on armeija.
■ Erkki Havansi
YHTEINEN ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yksi Euroopan unionin ulkopolitiikan välineistä.
Yhteisestä politiikasta huolimatta jäsenvaltiot vastaavat
edelleen yksin omasta ulkopolitiikastaan ja turvallisuudestaan.
EU ei siis anna turvatakuita ja
suurin osa jäsenvaltioista kuu-

SAKARI PUISTO
www.rahapolitiikka.fi

PIRKKO RUOHONENLERNER
www.pirkon.info

luvat Natoon. EU:n yhteisestä
ulko- ja turvallisuuspolitiikasta voi olla psykologisesti hyötyä tai haittaa. EU tyri Ukrainan
tapauksessa ja siitä on haittaa
Suomelle.
■ Laura Huhtasaari
EU on turvallisuuspoliittisesti
pelkkiä sanoja paperilla. Ns. turvalausekkeilla ei ole katetta. EU
sitoo Suomea niin, että emme
voi harjoittaa täysimittaisesti
tiiviitä naapuruussuhteita, jotka olisivat meille parhaat turvatakuut.
■ Toimi Kankaanniemi
TOIVOISIN että Suomi voisi itsenäisenä valtiona päättää
etunsa mukaisesti myös EU:n
ulkopuolisista suhteistaan. Meidän äänivaltamme hukkuu suurien EU-maiden tahdon alle ja
voi olla meille pienenä taloutena hyvinkin haitallista. Joissakin asioissa yhteinen EU-linja on toki hyväkin asia, muttei
silloin kun se uhkaa maamme
kahdenkeskisiä suhteita jonkin
maan kanssa.
■ Jani Kolehmainen
OLEN huolestunut tämänhetkisestä EU:n turvallisuuspolitiikasta. Kaikenlaisia pakotteita esitetään ilman tuloksia.
■ Marko Kulpakko
EU:N yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka vaikuttaa tehottomalta. Se ei ole juurikaan vuosien varrella kehittynyt vaikka
tavoitteet on perussopimuksiin
jo aikojen alussa kirjattu. Esimerkiksi Catherine Ashtonin, eli
unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan, rooli jäi Ukrainan kriisissä
melko näkymättömäksi. Myös
EU:n yhteisten taisteluosastojen
käytettävyys ihmetyttää, kun
niitä ei esimerkiksi Keski-Afrikan
operaatiossa käytetä. Herää kysymys, mistä maksamme, jos rahojamme käytetään EU:n turvallisuuspolitiikkaan?
■ Anne Louhelainen

SAMPO TERHO
sampoterho.net

HYVIN toteutettuna yhteisen
turvallisuuspoliittisen linjan
koordinointi EU-maiden välillä
voi olla hyödyllistä. Tämä pätee
ainakin silloin, kun EU-maiden
näkemykset ovat samansuuntaiset. On kuitenkin tärkeä
muistaa, että EU-tason turvallisuuspolitiikka ei voi korvata
omaa turvallisuuspolitiikkaamme, vaan ainoastaan täydentää
sitä. Olemme itse aina ensisijaisesti vastuussa omasta turvallisuudestamme riippumatta siitä, mihin yhteistyöelimiin
kuulumme. Suora keskusteluyhteys ja hyvät naapuruussuhteet
kaikkiin suuntiin ovat vuosikymmenten aikana rakennettu arvokas asia, joka ei saa olla
kaupan.
■ Ilkka Matinpalo
EU:N perussopimuksissa yhteisen turvallisuuspolitiikan tavoitteeksi ”mainitaan” yhteinen
puolustus. En kannata EU:n yhteistä puolustus- tai sotilasliittoa, vaan yhteistyötä. Samoin
EU:n täytyy toimia turvallisuuden edistämisessä yhteistyössä kaikkien maiden kanssa.
Kannatan yhteistyötä myös materiaalihankinnoissa, kun se on
mahdollista ja lisää mm. puolustusteollisuuden kilpailukykyä. Kriisinhallintaoperaatioihin
suhtaudun kriittisesti, varsinkin,
jos ne aiheuttavat enemmän
kustannuksia Suomelle kuin
muille EU-maille. Kuitenkin Suomen osaamista rauhanturvaamisessa arvostetaan maailmalla
ja Suomella on toki annettavaa
yhteiseen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan.
■ Pirkko Mattila
EU:HUN liittymisen yhdeksi tärkeäksi perusteeksi nimettiin aikoinaan turvallisuuspolitiikka.
Silti turvallisuuspolitiikan toinen osa-alue eli ulkopolitiikka on ollut heikkoa ja toista eli
puolustuspolitiikkaa ei oikeastaan ole. Tämä on luonnollista,
koska jäsenmaat ovat niin erilaisia historialtaan ja maantieteel-

MARIA TOLPPANEN
mariatolppanen.
blogaaja.fi

liseltä sijainniltaan. Turvallisuuspolitiikka on syytä pitää omissa
käsissä. Talous on jo saatu Brysselissä sekaisin, mikä nakertaa
Euroopan sisäistä turvallisuutta.
■ Piritta Poikonen
KAIKISTA ongelmista huolimatta EU:ssa myönteistä on se, että
jäsenyys integroi Suomea selvemmin läntiseen järjestelmään
poliittisella kartalla. Suomen ei
tule kuitenkaan missään tapauksessa laskea sen varaan, että
EU takaisi turvallisuuttamme.
■ Sakari Puisto
SUHTAUDUN EU:n yhteiseen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
varovaisen myönteisesti. Yhteistyötä kannattaa kehittää, jotta voimme vahvistaa eurooppalaista turvallisuutta.
■ Pirkko Ruohonen-Lerner
JOS EU on rauhanliike, sen olisi syytä pysyä pakotteiden ulkopuolella. Pakotteiden asettaminen suurvallalle ei ole viisasta:
se vaarantaa lähinaapureiden
talouden. Jos Venäjä katkaisee
kauppasuhteitaan Suomeen
EU:n pakotteiden takia, merkitsee se Suomelle talouden romahtamista. EU:n olisi syytä
ottaa turvallisuuspolitiikkansa toteuttamisessa huomioon
kaikki jäsenmaansa. Pakotteet
Venäjää kohtaan vaarantavat jäsenmaiden turvallisuuden.
■ Maria Tolppanen
EU on kauppaliitto eikä sillä ole
yhtenäistä turvallisuuspolitiikkaa. Sitä osoittaa EU:n menettely Ukraina-kysymyksessä. Oli
huonoa turvallisuuspolitiikkaa
ajaa Ukrainalle vapaakauppaa
samaan aikaan kun Putin neuvotteli Euraasian vapaakauppasopimuksesta.
■ Mauno Vanhala

MAUNO VANHALA
www.maunovanhala.net

JUHA VÄÄTÄINEN
www.juhavaatainen.info
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■ KUVAT YHDISTYKSET JA LEHTIKUVA

Kovaa peliä Haminassa
Etelä-Euroopan maiden EU-tukien
suhmuroinnista saa lukea päivittäin,
mutta osataan sitä Suomessakin. Perussuomalainen varavaltuutettu ja keskusvaalilautakunnan jäsen Petri Rissanen Haminasta alkoi vuosi sitten tutkia
haminalaista risteilyhanketta.
KAIKKI alkoi vuoden 2011
huhtikuussa, kun merikapteeni Kari Eriksson halusi liikekumppaniensa kanssa
liikennöidä risteilytoimintaa
Haminasta käsin ja otti sen
johdosta yhteyttä ELY-keskukseen ja Haminaan. Kaupunki tuki ehdotusta ja lähti
hakemaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea
Kymenlaakson liitolta. Tuki
myönnettiin saman vuoden
toukokuussa.
Jostakin syystä Haminan
kaupunginhallituksen johtaja, asianajaja Tapio Lepistö
(kok.) vaati, ettei merikapteeni Eriksson saa olla perustettavan liikennöintiyhtiön
osakkeenomistaja ollenkaan
ja halusi osakepääenemmistön sen sijaan haminalaiselle linja-autoyrittäjä Jarmo
Ahoselle. Tämän johdosta
Eriksson kumppaneineen vetäytyi hankkeesta, mikä puo-

Hamina tunnetaan
vilkkaasta satamastaan.

lestaan johti siihen, ettei perustettavalla risteily-yhtiöllä
(Hamina Risteilyt Oy) ollut
EAKR-hankkeen vaatimaa
kahdenkymmenen prosentin
omarahoitusosuutta eikä käytännössä rahaa ollenkaan.

Ministeriö ei uskalla
puuttua
Hanke toteutettiin siitä
huolimatta. Haminan kaupunki myönsi kesäkuussa perustetulle Hamina Risteilyt
Oy:lle de minimis -tukea 304
300 euroa, jotta laiva ylipäänsä saatiin Norjasta Suomeen.
Tuo summa käsitti aluksen
vuokrat ja miehistön palkkakulut. Valtion de minimis
-tukea saa myöntää enintään
200 000 euroa.
Hamina Risteilyt Oy teki
elokuussa 2011 yhteensä kaksitoista risteilyä, josta saatiin
tuottona noin 30 000 euroa

matkalippu- ja ravintolamyynnistä.
Petri Rissanen on tehnyt
hankkeen epäselvyyksistä
kantelun työ- ja elinkeinoministeriöön. Muiden muassa valtiovarainministeriön
finanssineuvos Jan Holmbergin mukaan hankkeessa
näyttää olevan runsaasti epäselvyyksiä.
- Kymenlaakson liitto on ollut koko ajan tietoinen asias-

ta. Minulle soitti työ- ja elinkeinoministeriöstä virkamies,
joka kertoi että voisi tehdä asiassa erityistilintarkastuksen, mutta ministeriöllä
ei kuulemma ole siihen määrärahoja. Epävirallisesti hän
paljasti, että asia on ollut ministeriön tiedossa jo vuoden
ajan, mutta siihen ei uskalleta puuttua, koska hankkeen
taustalla on niin vaikutusvaltaisia tahoja, Rissanen kertoo.

Haminan kaupunki maksoi
Hamina Risteilyt Oy:lle lisätukea 104 300, joka laskutettiin yhtiöltä takaisin. Saatava on kirjattu luottotappioksi
johtuen yrityksen asettamisesta konkurssiin, jossa yhtiö
todettiin varattomaksi.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisille
täydennystä Jämsässä
Jämsässä lähemmäs kaksikymmentä
vuotta SDP:n kaupunginvaltuutettuna
istunut 56-vuotias yrittäjä Jouni Kotiaho
vaihtoi puoluetta ja valtuustoryhmää.

mastopoliittisissakin kysymyksissä.

KAUPUNGINVALTUUTETTU Jouni Kotiaho ilmoitti erostaan demarien valtuustoryhmästä ja samalla
koko puolueesta viime vuoden viimeisessä kokouksessa.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä toivotti Kotiahon tervetulleeksi ryhmän jäseneksi
kaupunginvaltuuston kokouksessa 3. maaliskuuta. Kotiaho allekirjoitti samalla myös
perussuomalaisten jäsenhakemuksen.
- Mitään riitaa ei ollut, mutta porukan kesken tuli näkemyseroja. Yrittäjätaustaisena
minulla on niin erilaisia näkemyksiä kuin suurella osalla muita demarivaltuutettuja, että se oli vähän kuin
tuulimyllyjä vastaan taisteli-

Jouni Kotiaho on syntyjään Jämsänkoskelta ja asunut Jämsässä perheensä
kanssa 70-luvun puolivälistä saakka. Hän on harjoittanut luvanvaraista kuorma-autoliikennöintiä vuodesta 1984
lähtien. Politiikkaan hän lähti vuonna 1996 ja on istunut
valtuustossa siitä lähtien. Politiikan lisäksi hän harrastaa
vanhojen autojen kunnostamista, moottoripyöräilyä ja
museomopoja, joiden kanssa on tullut kierrettyä ympäri Suomea ja Virossakin. Kotiaho on naimisissa ja hänellä
on kaksi kotoa jo pois muuttanutta lasta.
- Perussuomalaiset on vielä kehittyvä puolue. Kun kasvukivuista päästään eroon
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si. Katsoin paremmaksi jäädä tässä vaiheessa pois, sanoo
Kotiaho.
Perussuomalaiset puolueena on kaikkein lähimpänä
Kotiahon omia arvoja. Yrittäjyys on nostettava kunniaan,
ei tukipolitiikalla, vaan luomalla aitoja mahdollisuuksia yrittämiseen. Yksi osa tätä
on koko Suomen pitäminen
asuttuna. Kenenkään kotipaikkaa ei voi määrätä, mutta kun väki katoaa kasvukeskuksiin, se nakertaa pohjaa
myös yrittäjiltä.
- Nykyhallitus on kuin päiväkoti ja sen päättäjillä liian
lennokkaita visioita. Suomi
on liian pieni maa kantamaan
huolta koko maailman asioista, niin taloudellisissa kuin il-

www.perussuomalaiset.fi

Lisää tilaa
perussuomalaisille

ja saadaan hyviä ehdokkaita ja vaalivoitto, pystytään tulevaisuudessa vaikuttamaan
enemmän koko maan asioihin hallituksesta käsin. Hyvällä edustajalla on jalat
tukevasti maassa ja kokonaisvaltainen ymmärrys suomalaisten asioista.
Jämsän valtuustossa on yhteensä 43 valtuutettua. Perussuomalaisia valtuustoon
valittiin kunnallisvaaleissa seitsemän. Uuden vahvistuksen jälkeen voimasuhteet
ovat seuraavat: SDP 11, perussuomalaiset 8, keskusta 8, kokoomus 6, vasemmistoliitto 4,
sitoutumattomat 4, kristilliset 1 ja vihreät 1.
- On mahdollista, että muitakin siirtymisiä ryhmäämme
tulee tapahtumaan, niin suuri tuska ja tympääntyminen
tuntuu SDP:n ja vasemmistoliiton valtuutetuissa olevan
maan hallituksen ja omien
puolueidensa harjoittamaa

Jouni Kotiaho

politiikkaa kohtaan. Kenties
kaupungin olisi jo alettava
suunnittelemaan valtuustosalin takaseinän siirtoa taaemmas perussuomalaisten rivistön kohdalla, jotta myös
kaikki tulevat siirtyjät mahtuvat, toteaa perussuomalaisten ja sitoutumattomien valtuustoryhmän puheenjohtaja
Pekka Kataja.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS TOIMITUS

Kohti parempaa Eurooppaa
– valitse perussuomalaiset!
PERUSSUOMALAISTEN Kainuun piirin kevätkokous kävi
vilkasta keskustelua tulevista EU-vaaleista. Piirikokous tuki
puoluejohdon linjausta vaalien tärkeydestä ja useissa puheenvuoroissa kannustettiin
tukemaan kaikkia ehdokkaita heidän vaalikiertueillaan. Perussuomalaisten Kainuun piiri
kannustaa ja tukee paikallisyhdistyksiään aktiiviseen vaalityöhön kaikissa kuntakeskuksissa.
Perussuomalaiset on ainoana
eduskuntapuolueena johdonmukaisesti vastustanut liittovaltiokehitystä. Tulevissa vaaleissa
ratkaistaan, säilyvätkö Euroopassa itsenäiset kansallisvaltiot.
Onko Suomella tulevaisuudessa lainkaan omaa päätöksentekoa ja omaa budjettivaltaa.
Perussuomalaiset kannattavat
niitä Euroopan kriittisiä voimia,
jotka haluavat kevyemmän unionin. Perussuomalaisten tavoitteena on uudistaa unionia ja
palauttaa päätöksentekoa lä-

Perussuomalaisten eurovaaliehdokkaat yhdessä.
Kuvasta puuttuu Juha Väätäinen.

hemmäksi kansalaisia. Emme
hyväksy epädemokraattisen
komission päätösvaltaa, joka
kaventaa jäsenmaiden itsenäistä päätöksentekoa.
Äänestämättä jättäminen
on kannanotto liittovaltiokehityksen jatkumiselle. Äänestämällä perussuomalaista ehdokasta varmistat Suomen
kansallisen edun kohti parempaa Eurooppaa. Nykyiset
hallituspuolueet kannattavat

Euroopan kriisimaiden tukipaketteja, joita perussuomalaiset ovat johdonmukaisesti
vastustaneet.
Perussuomalaiset ovat asettaneet kansan käytettäväksi 20 hyvää ehdokasta. On 20
hyvää syytä käydä vaaliuurnilla. Valitse omasi. Saat mitä
tilaat.
Perussuomalaisten
Kainuun piiri

Hyvinvointipalveluiden uudistushanke
voi luoda epätasa-arvoa
OULUN Perussuomalaiset
ovat huolissaan siitä, miten tasa-arvo toteutuu asukkaiden välillä, kun hyvinvointipalveluiden uudistus
toteutuu. Joukkoliikenne toteutetaan suunniteltua suppeammalla palvelutasolla,
mikä tarkoittaa, että kauempana hyvinvointikeskuksista asuvat palveluiden käyt-

täjät eivät voi välttämättä
hyödyntää harvaan kulkevia
bussilinjoja.
Kelan omavastuu taksin
käytöstä on varsin suuri eli
14,25 euroa yhteen suuntaan. Jos potilas joutuisi
käymään esimerkiksi 3 kertaa viikossa saman vaivan
vuoksi vastaanotolla, hän
joutuu maksamaan yhteen-

sä 85,50 euroa omavastuuta
taksikyydeistä. Lisäksi tulevat vielä mahdolliset lääkekulut, käyntimaksut sekä poliklinikkamaksut. Nämä kulut
voivat moninkertaistua soteuudistuksen myötä.
Oulun Perussuomalaiset

Oikeutta Eläkeläisille Espoossa
ESPOON Tapiolassa sijaitsevan yhteisötupa oli täynnä, kun
Oikeutta eläkeläisille Espoon
osasto ry järjesti keskustelutilaisuuden eläkeläisille. Puhujina olivat Espoon sosiaali- ja
terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä (sd.)
ja kansanedustaja Juha Väätäinen (ps.).
Päällimmäisenä huolena oli
eläkkeiden suuruus ja taitettu
indeksi. Paljon puhuttivat myös
terveydenhuolto ja eläkeläisten
ihmisarvoinen kohtelu. Värmälä myönsi ongelmia ja haasteita
olevan paljon Espoossa, mutta
häneltä ei tullut ratkaisuehdotusta tai suunnitelmaa niiden
korjaamiseksi. Väätäinen puolestaan kertoi konkreettisia keinoja eläkeläisten aseman parantamiseen kautta linjan.
Yleisö teki esityksiä ja yhtenä
ehdotuksena oli maahanmuuttajien terveys- ja sosiaalipalveluiden keskittäminen yhteen
toimipisteeseen Espoossa. Suurimpana etuna nähtiin maa-
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EU-vaalitilaisuudet

TAMPERE
Pirkanmaan Perussuomalaiset ja eurovaaliehdokas Ilkka Matinpalo tavattavissa perjantaina 4.4. klo 8
Maalaismarkkinoilla Tampereen Keskustorilla.

SIILINJÄRVI-LEPPÄVIRTAVARKAUS
Eurovaaliehdokas Jani Kolehmainen tavattavissa lauantaina 19.4. klo 9-11 Siilinjärvellä, klo 12-14 Leppävirralla ja klo
15-17 Varkaudessa.

KITEE
Itä-Suomen EU-vaalikiertue pysähtyy
Kiteellä lauantaina 6.4. klo 14. Tilaisuuden järjestää Kiteen Perussuomalaiset ry. Vaalikiertueelle on ilmoittautunut 13 EU-vaaliehdokasta.
Ilmoittautuneet löytyvät paikallisyhdistyksen nettisivuilta: www.soisalonps.net

JYVÄSKYLÄ
EU-vaaliehdokkaita tavattavissa
maanantaina 21.4. klo 12. Paikkana
44. Speaker`s Corner Kävelykadun Kompassilla. Puhujina mm. Toimi Kankaanniemi, Kimmo Kivelä, Pirkko RuohonenLerner ja Mauno Vanhala. Tilaisuuden
juontaa kansanedustaja Kauko Tuupainen.

HELSINKI
Perussuomalaisia EU-vaaliehdokkaita
tavattavissa sunnuntaina 6.4. klo 1016 Hakaniementorin PS-teltalla. Tilaisuuden järjestää Koillis-Helsingin Perussuomalaiset.

NILSIÄ-LAPINLAHTI-KUOPIO-SIILINJÄRVI
Eurovaaliehdokas Simon Elo tavattavissa
tiistaina 22.4. klo 9 Nilsiässä, klo 12 Lapinlahdella, klo 15 Kuopiossa ja klo 18
Siilinjärvellä.

JOENSUU
Eurovaaliehdokkaat Sakari Puisto, Simon Elo ja Laura Huhtasaari tavattavissa maanantaina 7.4. klo 8-13 markkinoilla Joensuun keskustorilla

TAMPERE
Eurovaalipaneeli USA-EU-vapaakauppasopimuksesta pidetään keskiviikkona
23.4. klo 17 Tampereen yliopiston päätalolla, Kalevantie 4. Paikalla mm. eurovaaliehdokas Sakari Puisto.

HELSINKI
Länsi-Helsingin Perussuomalaiset ry
järjestää EU-ehdokastilaisuuden keskiviikkona 9.4. klo 18.30 Malminkartanon Horisontissa. Puhujana eurovaaliehdokas Ilkka Matinpalo: Suomi
nousuun – Mikä on EU:n rooli?
TURKU
Suomalaisten eurovaaliehdokkaiden
englanninkielinen paneelikeskustelu järjestetään torstaina 10.4. klo 10.
Paikkana Turun yliopisto, Arcanum,
auditorio 1, Vatselankatu 2. Aiheena
EU:n ja Venäjän suhteet. Perussuomalaisista paikalla europarlamentaarikko Sampo Terho. Tilaisuus on avoin,
ennakkoilmoittautuminen on suositeltavaa: https://www.lyyti.fi/reg/
EU-Russia
HELSINKI
Eurovaaliehdokas Jussi Halla-aho tavattavissa perjantaina 11.4. klo 15
Helsingin Ylämalmintorilla. Katso
myös: http://www.halla-aho.com/scripta/vaalitapahtumia.html
KOKEMÄKI
EU-vaaliehdokas Laura Huhtasaari tavattavissa lauantaina 12.4. klo 10 Kokemäen Liikekeskuksessa. Paikalla
myös Kokemäen Perussuomalaisten
valtuustoryhmä. Tervetuloa!
KAJAANI
EU-vaalitilaisuus järjestetään lauantaina 12.4. klo 10 Kajaanin Raatihuonentorilla, Kauppakatu 23.
KUOPIO
Perussuomalaisten Nuorten EU-seminaari pidetään lauantaina 12.4. klo 13
Kuopion kaupunginkirjastossa. Paikalla eurovaaliehdokas Simon Elo.
MÄNTYHARJU
Mäntyharjun Perussuomalaiset ja eurovaaliehdokas Juho Eerola tavattavissa keskiviikkona 16.4. klo 16 Mäntyharjun K-marketin edustalla.

Espoolaisia eläkeläisiä kiinnostivat erityisesti eläkkeiden
suuruus ja terveydenhoito. Eurovaaliehdokas Juha Väätäinen sai kiitosta ehdotuksistaan eläkeläisten elämänlaadun
tarantamiseksi.

hanmuuttajien palveluiden
parantuminen ja se, etteivät he rasittaisi kantaväestön
käyttämiä palveluita. Maahanmuuttajat tarvitsevat esimerkiksi tulkkauspalveluita,
joita ei löydy automaattisesti

joka pisteestä. Lisäksi ehdotettiin seniorisinkkutansseja
ja eläkepoliittisia tilaisuuksia.
Jarno Eerola

INKOO
EU-vaalitilaisuus lauantaina 19.4. klo
9-12 S-marketin parkkipaikalla, Ola
Westmanin Puistotie 9.

KUOPIO
Perussuomalaisten Eurovaali-iltamat
järjestetään torstaina 17.4. klo 21 Pekan Pubissa Inkilänmäessä. Paikalla
eurovaaliehdokas Jani Kolehmainen.
Tanssit tahdittaa Gorkit Bois.
MERIKARVIA
Eurovaaliteltta perjantaina 18.4. klo
10-13 Merikarvian torilla. Paikalla eurovaaliehdokas Laura Huhtasaari.
Suolaista tarjottavaa, mehua ja lapsille ilmapalloja! Järjestäjänä Merikarvian Perussuomalaiset.

HELSINKI
Länsi-Helsingin Perussuomalaiset ry järjestää EU-ehdokastilaisuuden keskiviikkona 23.4. klo 18.30 Malminkartanon
Horisontissa, Puustellinrinne 3. Paikalla eurovaaliehdokas Maria Lohela, joka
puhuu eurovaaleista sekä eurovaaliehdokas Mauno Vanhala, jonka aiheena on
sote-rakenteemme EU:n myllerryksessä.
KAAVI
Eurovaaliehdokas Mauno Vanhala tavattavissa perjantaina 25.4. Kaavin kevätmarkkinoilla.
SALO
Salon Perussuomalaiset järjestävät eurovaalipaneelin lauantaina 26.4 klo 11
Salon kaupungintalon valtuustosalissa, Tehdaskatu 1. Perussuomalaisista
mukana eurovaaliehdokkaat Jussi Halla-aho ja Maria Lohela. Muiden puolueiden edustajat varmistuvat myöhemmin. Vapaa pääsy, kahvi- ja pullatarjoilu.
Tervetuloa!
KANKAANPÄÄ
Eurovaalitapahtuma järjestetään lauantaina 26.4. klo 10 Kankaanpään torilla.
LOVIISA
Eurovaalikeskustelua sunnuntaina 27.4.
klo 12 Loviisan Liikuntahallissa, Brandensteininkatu 27. Aiheena: Suomen
rooli EU-parlamentissa – ketkä päättävät sinun asioistasi? Kuka hallitsee Eurooppaa? Mukana eurovaaliehdokkaat
Laura Huhtasaari, Maria Lohela ja Ilkka
Matinpalo. Tilaisuudessa arvotaan kaikkien osallistujien kesken jättimäinen
”Eurotukipaketti”. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä eurovaaliehdokkaille etukäteen: saaralaang@
nullgmail.com
ROVANIEMI
Perussuomalaisten Nuorten yleisölle avoin EU-seminaari järjestetään sunnuntaina 27.4. klo 12 Rovaniemen hotelli Scandicissa, Koskikatu 23. Jäsenille
on varattu mahdollisuus majoitukseen
(max. 50 henkeä). Ilmoittautumiset majoitukseen: sebastian.tynkkynen@psnuoret.fi
VARKAUS
Soisalon Perussuomalaiset ry järjestää
vappuaattona 30.4. klo 18 Iltamat kylpylähotelli Kuntorannassa.
Paikalla EU-vaaliehdokkaat Kimmo Kivelä, Mauno Vanhala ja Jani Kolehmainen.
Tanssit ja arpajaiset. Ilmainen sisäänpääsy. Tervetuloa!
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Puolueneuvoston
kokous 3.-4.5.2014
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidetään
3. - 4.5.2014 Oulussa.
Il m oitta utumi s et 1 7 .4 .2 0 1 4 m e n n e ssä :
puolueneuvosto@perussuomalaiset.fi
tai p. 020 743 0805, 0400 917 354
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.
Puolueneuvoston kokouksen ajankohdaksi 2.-4.5.2014 on varattu
kokoukseen osallistuville majoituskiintiöitä perussuomalaisten 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. Lisätietoja majoituskiintiöitä
sisältävistä hotelleista ja niiden sijainnista sekä palvelutarjonnasta
löytyy kunkin hotellin kohdalta mm. netistä
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” 13.4.2014 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”
13.4.2014 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”
13.4.2014 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 tehdään tunnuksella: ”Perussuomalaiset” 13.4.2014 mennessä
puhelimitse: 08 883 911 tai sähköpostitse: oulu.holidayinn@restel.fi

Ilmoittaudu 17.4.2014 mennessä!

Puolueneuvosto
Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäksi puoluehallituksen
puolueen jäseniksi hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, puoluekokouksen
hyväksymät ja vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvosto valitsee
kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
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Kokoukset &
tapahtumat

Nastolan Perussuomalaiset
Nastolan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 8.4. klo 18 kokoustila Antti-Eenokissa Nastolan kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Soisalon Perussuomalaiset
Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 8.4. klo 17 Varkauden kaupungintalon kabinetissa, Ahlströminkatu 6,
Varkaus. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Utsjoen Perussuomalaiset
Utsjoen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 8.4. klo 19 Kylätalo Sáivussa.
Hallitus kokoontuu jo klo 18. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Huittisten Perussuomalaiset
Huittisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 9.4. klo 18.30 Huittisten kaupungin alakerran kokoustiloissa, Risto Rytin katu 36. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Orimattilan Perussuomalaiset
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 9.4. klo 18 Järjestötuvalla, Rantatie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Laukaan Perussuomalaiset
Laukaan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 10.4. klo 18 Laukaan
Kuntalan saunakabinetissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa jäsenet ja asiasta kiinnostuneet.
Jäsenmaksun voitte maksaa myös
tilaisuuden alussa. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Mäntyharjun Perussuomalaiset
Mäntyharjun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 10.4. klo 17 Kunnantalolla, kokoushuone Kallassa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Porin Perussuomalaiset
Porin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 10.4. klo 18 piiritoimistolla,
Satakunnankatu 33-35 B. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Vaasan Perussuomalaiset
Vaasan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 10.4. klo 18 Vaasan Opistotalolla, Opistokatu 1. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Kauhavan Perussuomalaiset
Kauhavan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 10.4 klo 19 Häjyylyperinnekeskuksessa, Onnelanranta
4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Hallitus kokoontuu klo
18. Tervetuloa!

Alajärven Perussuomalaiset
Alajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 11.4. klo 18 Alajärven
kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Kaskisten Perussuomalaiset
Kaskisten Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous perjantaina
11.4. klo 18 Ravintola Sinisessä Hetkessä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Lohjan Seudun Perussuomalaiset
Lohjan Seudun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 11.4. klo 18 kaupungintalo Monkolassa, kokoushuoneessa
Höyry. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokousaineisto jaetaan kokouksessa. Tarjolla pientä suolaista. Tervetuloa!
Utajärven Perussuomalaiset
Utajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
perjantaina 11.4. klo 18 Utajärven
kunnantalon Sotkasalissa, Laitilantie
5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Joensuun Perussuomalaiset
Joensuun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 12.4. klo 12 piiritoimistolla, Niskakatu 2 K1, 80100 Joensuu. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 12.4. klo 13
Lappeenrannan kaupungintalolla, Villimiehenkatu 1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Opastus pääovelta klo 12.45 alkaen. Tervetuloa!
Rantasalmen Perussuomalaiset
Rantasalmen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 12.4. klo 14 Hotelli RinssiEverstissä, Ohitustie 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Sysmän Perussuomalaiset
Sysmän Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 12.4. klo 13 kahvila Lintan
Kammarilla, Sysmäntie 16. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Honkajoen Perussuomalaiset
Honkajoen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.4. klo 14 kunnantalolla. Esillä sääntömääräiset ja muut esille tulevat
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Jyväskylän Perussuomalaiset
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.4. klo 17.00 hotelli Alban
suuressa kabinetissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Kotkan Perussuomalaiset
Kotkan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.4. klo 17 Kotkan kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Uuraisten Perussuomalaiset
Uuraisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.4.
klo 18 Uuraisten Nuokkarilla,
Mansikkamäentie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Ylä-Kainuun Perussuomalaiset
Ylä-Kainuun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 13.4. klo 14 Suomussalmen
virastotalolla, Kauppakatu 20.
Hallitus kokoontuu jo klo 12. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Someron Perussuomalaiset
Someron perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 14.3. klo 18. Paikkana
Peltipinta Oy, Palmantie 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Satakunnan
Perussuomalaiset Naiset
Satakunnan Perussuomalaisten
Naisten sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.4
klo 18 osoitteessa: Satakunnankatu 33-35. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Teuvan Perussuomalaiset
Teuvan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.4. klo
18 Otto Syreenin talossa, kokoushuone Tähdessä. Käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Ruokolahden Perussuomalaiset
Ruokolahden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.4. klo
17 Koivurannan kerhohuoneessa, Virastotie 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Tuusulan Perussuomalaiset
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.4. klo
18 Tuusulan kunnantalolla, Hyryläntie 16. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä käydään
keskustelua kevään EU-vaaleista. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tilaisuus on avoin myös
kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Ennen kokousta hallituksen kokous klo 17. Tervetuloa!
Haapajärven Perussuomalaiset
Haapajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.4.
klo 19 Sinikan Lounaspalvelussa, Kauppakatu 7, Haapajärvi.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Paikalla järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi. Tervetuloa!
Länsi-Helsingin
Perussuomalaiset
Länsi-Helsingin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona
16.4. klo 18 Ilkankulman kokoustilassa, Ilkantie 16 B. Kevätkokouksen sääntömääräisten asi-

oiden lisäksi valitaan hallituksen
uusi jäsen ja hänelle henkilökohtainen varajäsen. Tämän lisäksi kevätkokous valitsee piirikokousedustajan ja hänelle
henkilökohtaisen varaedustajan
Perussuomalaisten Helsingin
piiri ry piirikokouksiin. Äänioikeus jäsenillä, jotka ovat maksaneet yhdistyksen ja puolueen
jäsenmaksut kuluvalta ja edelliseltä vuodelta. Jäsenmaksut tulee maksaa 7.4.2014 mennessä.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Raahen seutukuntain
Perussuomalaiset
Raahen seutukuntain Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään keskiviikkona 16.4. klo 18 Mirjan ja Maunon tuvalla Ruukissa (Osuuspankkia vastapäätä K-Marketin
talossa). Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä nimenmuutos Siikajoen Perussuomalaiset
ry:ksi. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pietarsaaren Seudun
Perussuomalaiset
Pietarsaaren Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään keskiviikkona 16.4. klo 18 Jaakko Tammisen kotona, Tiemestarintie 6. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Paikalla järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi ja
Keski-Pohjanmaan piirihallituksen puheenjohtaja Arto Pihlajamaa. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
PerusÄijät
PerusÄijät ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 19.4. klo 14 Diakonissalaitoksessa, Sibeliuksenkatu 6 C,
Lahti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Sitovat ilmoittautumiset 11.4.2014 klo 16
mennessä: harri.ahonen@perusaijat.fi. Tervetuloa!
Järvenpään Perussuomalaiset
Järvenpään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.4. klo
18 Järvenpää-talolla, Hallintokatu 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Jokilaaksojen Perussuomalaiset
Jokilaaksojen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
20.4. kello 14 osoitteessa: Hautarannantie 10, 85100 Kalajoki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Keravan Perussuomalaiset
Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.4. klo
18 Keravan kaupungintalolla, Kauppakaari 11. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Lempäälän Perussuomalaiset
Lempäälän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.4 klo
18 Ehtookodon takkahuoneessa, Katepalintie 9. Käsitellään

sääntömääräiset kevätkokousasiat sekä eduskuntavaaleihin
liittyviä asioita. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Nakkilan Perussuomalaiset
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.4. klo
18 Nakkilan Eräpirtillä, Papintie
271. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Rautjärven Perussuomalaiset
Rautjärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 22.4. klo
17.30 Simpeleen kirjaston Kirstisalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Keski-Suomen Perusnaiset
Keski-Suomen Perusnaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 23.4.klo 18 hotelli Alban isossa kabinetissa, Ahlmaninkatu
4, Jyväskylä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 17.4: minna.makinen@jkl.fi.
Tervetuloa!
Muuramen Perussuomalaiset
Muuramen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 24.4.
klo 17 Muuramen valtuustosalissa. Hallituksen kokous samoissa tiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Pieksämäen Perussuomalaiset
Pieksämäen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 25.4.
klo 18 Pieksämäen ABC:n kabinetissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Iitin Perussuomalaiset
Iitin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 26.4 klo 15
ravintola Villen Mestassa, Merrankuja 1, Kausala. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
Loviisan Perussuomalaiset
Loviisan Perussuomalaiset ry:
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 26.4.
klo 14 Loviisan Raatihuoneella,
Mannerheimintie 4. Esityslistalla sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Nurmijärven Perussuomalaiset
Nurmijärven Perussuomalaiset
ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina 26.4. klo 15 Nurmijärven kunnantalon valtuustosalissa, Keskustie 2. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
Tyrnävän Perussuomalaiset
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 26.4 klo 13
Tyrnävän pääkirjastolla, Meijerikatu 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Perussuomalaiset Nuoret
Perussuomalaiset Nuoret ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 26.4. klo 16
Rovaniemen hotelli Scandicissa,
Koskikatu 23. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Kokemäen Perussuomalaiset
Kokemäen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 27.4 klo 16 Kokemäen kaupungintalon kahvihuoneessa,
Tulkkilantie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Oulun Perussuomalaiset
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 27.4. klo
14 Satamaruokalassa, Satamatie 35. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Rovaniemen Perussuomalaiset
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
27.4 klo 15 Tiroli-salissa, Rovakatu 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Oulunpiirin
Perussuomalaiset Naiset
Oulunpiirin Perussuomalaiset
Naiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään maanantaina 28.4. klo 18 piiritoimistolla, Valtatie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat ja sääntömuutos yhdistyksen nimen
muuttamisesta. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Puumalan Perussuomalaiset
Puumalan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.4. klo
17 Kahvila Kuittisessa,
Keskustie 13. Esillä sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Äänekosken Perussuomalaiset
Äänekosken Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.4. klo
18 Äänekosken kaupungintalolla, Hallintokatu 4. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
Tampereen Perussuomalaiset
Tampereen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 29.4. klo
17. Paikkana Monitoimitalo 13,
Satakunnankatu 13. Vain jäsenmaksun maksaneille jäsenille.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
KANSANEDUSTAJA
TAVATTAVISSA
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner tavattavissa Eduskunnassa torstaina 24.4. ja 15.5.
klo 17.30 – 18.30
Eduskuntavierailun ohjelma:
klo 15.30 vierailu alkaa yleisösisäänkäynnin luota, klo 16-17
suullisen kyselytunnin seuraaminen lehteriltä, klo 17-17.30
opastettu kierros eduskunnassa
ja klo 17.30-18.30 keskusteluja

Pirkon kanssa. Ilmoittautumiset
sähköpostitse tai puhelimitse Maria Sainiolle: maria.sainio@eduskunta.fi tai p. 050 574
2034.

PS Piirit
Pirkanmaan piiri
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 12.4. klo 15. Paikkana Monitoimitalo 13, Satakunnankatu
13, Tampere. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
Kymen piiri
Perussuomalaisten Kymen piiri
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 26.4.
klo 12 Parikkalassa Kielontuvassa, Niukkalantie, Saari. Hallitus
kokoontuu jo klo 11. Esityslistalla mm. sääntömääräiset asiat sekä Parikkalan ja Kouvolan
edustajien vaihto piirihallituksessa. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Lapin piiri
Perussuomalaisten Lapin piiri
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 26.4.
klo 12 Ounasvaaran pirteillä,
Rovaniemellä. Käsitellään sääntömääräiset ja muut esille tulevat asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
Satakunnan piiri
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina 26.4 klo 13.30 Kankaanpään kaupungintalolla, Kuninkaanlähteenkatu 12. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä piirihallituksen täydentäminen.
Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Klo 10-12 toritapahtuma Kankaanpään torilla. Tervetuloa!
Etelä-Pohjanmaan piiri
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 26.4. klo 14 Närpiön
Uimahallissa, Simhallsvägens
3. Opastus paikan päällä. Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi
valitaan uusi varajäsen piirihallitukseen (eronneen tilalle). Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
Varsinais-Suomen piiri
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 27.4. klo 15 Aurasalissa, Urpontie 2, Aura. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Kahvitarjoilu ja kokousosanottajien äänestysoikeuden tarkastus alkaen klo
14.30. Tervetuloa!

Kaikki perussuomalaisten
tapahtumat:
www.perussuomalaiset.fi
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PS

VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA

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

Vaalien tulos huomioitava
komissaarivalinnassa
TOUKOKUUN 25. päivä pidettävät eurovaalit käydään nyt Lissabonin sopimuksen säännöllä,
jonka mukaan jäsenvaltioiden
on komission puheenjohtajaa
valitessaan huomioitava vaalien tulos, eli puheenjohtaja
nousee suurimmasta europuolueryhmittymästä.
EU-vaalien alhainen äänestysprosentti on ollut jatkuvana huolenaiheena, joten kaikki
mahdollinen on tehtävä äänestysinnokkuuden kasvattamiseksi. Äänestysalueiden ja
-paikkojen lisääminen olisi ohjeistusten mukaan hyvin suotavaa.
Edellä mainituista syistä olisi erittäin tärkeää, että myös jokaisen komissaarin valinnassa
otettaisiin vaalitulos huomioon, sillä tällä olisi kaikkein
merkittävin vaikutus äänestysinnon lisäämiseen. Komissaari
on toistaiseksi tullut pääministeripuolueesta, mutta Lissabonin sopimuksen käyttöönoton
myötä on syytä siirtyä uuteen
kansanvaltaa paremmin kunnioittavaan toimintatapaan.
On muistettava, että eduskuntavaalit käydään neljän vuoden välein ja eurovaalit viiden

Kehitysvammaiset työelämässä
– halpatyövoimaa vai voimavara?

vuoden välein, joten vaalikierron johdosta eduskuntavaalien suurin puolue ei aina pääse
esittämään komissaaria lainkaan. Tämä on erittäin vahva
peruste valintaprosessin muutokselle.
EU-vaalien tuloksen perusteella komission puheenjohtajaksi valittu henkilö valitsee
komissaariehdokkaat kunkin jäsenvaltion esittämältä ehdokaslistalta, jonka jälkeen Euroopan
parlamentti hyväksyy komissaarit äänestyksen jälkeen.

Komissaarin paikkaa täytettäessä täytyy suurimman puolueen saada esittää ehdokaslistalle ykkösvaihtoehto, muiden
puolueiden asettaessa omat
ehdokkaansa vaalien määräämässä järjestyksessä, ja komission puheenjohtajan tulee
mahdollisuuksien mukaan kunnioittaa tätä.
Petri Rissanen (ps.)
varavaltuutettu
Hamina

HELSINGIN Sanomat uutisoi
(21.3.2014), että kehitysvammaiset saattavat ansaita vain
0-12€/päivä. Valtaosa heistä on ns. ”avoimessa työsuhteessa” kunnan kautta. Tavallisesti he tekevät 6-tuntista
työpäivää, josta ansio saattaa olla vain 4€. Tällä summalla ei edes lounasta työpaikalla makseta.
Kirjoitin jo taannoin kehitysvammaisten huonosta kohtelusta naapurina. Nyt yhteiskuntamme näyttää jälleen
kerran todelliset kasvonsa,
kun se rupeaa sorsimaan aidosti heikommassa asemassa olevia kehitysvammaisia.
Nähdäänkö heidät lähinnä
halpatyövoimana, vai aidosti
osana yhteiskuntaamme?
Kritiikkini ei kohdistu yrityksiin, jotka ottavat kehitysvammaisia töihin. Teille nostan hattua. Kritiikkini

kohdistuu kuntiin ja valtiovaltaan, jotka päättävät avotyön palkasta. Olisitteko itse
valmiita tekemään toimianne
0-12 euron päiväpalkalla? Uskon, että ette.
Suomessa kaivataan nyt
asennemuutosta. Meidän tulee pitää myös yhteiskuntamme heikko-osaiset mukana
matkassa. Autetaan kehitysvammaisia kouluttautumaan,
työllistymään ja olemaan osa
yhteiskuntaamme - heidän
voimavarojensa mukaisesti. Jotta tähän päästäisiin, tulee työstä maksaa kunnollinen korvaus ja taata kaikille
kansalaisina kuuluvat oikeudet. Sivistysvaltio ei kohtele kansalaisiaan eriarvoisesti. Asennevammaisuudesta ei
rangaista - miksi siis kehitysvammaisuudesta?
Samuli Voutila
Kuopio

Kestävyysvaje syntyy viisausvajeesta
YHTEISKUNNAN tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa, muuten ajaudumme kestävyysvajeeseen, eli konkurssiin.
Ongelmaa voidaan hoitaa tuloja lisäämällä tai menoja vähentämällä.
Valtion ja kuntien toimintaa
voidaan rahoittaa kolmella eri
tavalla: 1) tulo- ja yhteisöverolla, 2) arvonlisäverolla ja 3) setelirahoituksella. Menoja voidaan karsia kahdella eri tavalla:
1) tehostamalla toimintaa ja 2)
heikentämällä yhteiskunnan
palveluja.
Kaikilla näillä menetelmillä on omat etunsa ja haittansa.
Ikävä kyllä Euroopassa valittu
tie maksimoi haitat. Kohtuuton tulo- ja arvonlisäverotus
vähentää kysyntää ja kasvattaa pimeitä markkinoita. Liiallinen säästäminen ja yhteiskunnan toimintojen alasajo on
myös tuhoisaa, koska se johtaa
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työttömyyteen ja rikollisuuden
kasvuun.
Työttömyys ja terveyspalvelujen rapauttaminen on merkki yhteiskunnan resurssien
haaskauksesta. Samanlaista resurssien haaskausta on mm.
edullisen päivähoidon ja koulutuksen alasajo, joka johtaa
siihen, että vain rikkaiden vanhempien lapsilla on varaa koulutukseen. Kuntien ongelmat
eivät johdu kuntien koosta tai
kestävyysvajeesta vaan siitä,
että valtion tehtävät kuten terveydenhoito ja koulutus on sysätty kuntien harteille.
USA:ssa setelirahoitus hoidetaan mm. siten, että keskuspankki ostaa pankeilta niiden
arvottomia lainapapereita täyteen hintaan. Tämä tuo talouselämään lisää rahaa, joka luo
lisää työpaikkoja, kasvattaa inflaatiota ja lisää samalla maan
kilpailukykyä pitämällä valuu-

www.perussuomalaiset.fi

tan arvon riittävän alhaalla.
Kiinan keskuspankki taas
pumppaa suunnattomia määriä rahaa kotimaisille markkinoille omilla tavoillaan. Euroopassa talouselämän ja
valtioiden setelirahoitus on annettu yksityisten pankkien yksinoikeudeksi. Pankit luovat
lainaamansa digitaaliset eurot tyhjästä, ja veronmaksajien
tehtävä on pelastaa pankit, jos
ne tekevät virheitä.
Edellä kuvattu politiikka johtaa automaattisesti siihen, että
rikkaat rikastuvat ja köyhät
köyhtyvät. On kerrassaan kummallista, että demokraattisissa
valtioissa ajetaan näin voimakkaasti pienen rikkaan vähemmistön etuja – kyse ei voi olla
mistään muusta kuin suunnattomasta viisausvajeesta.
Setelirahoitus voidaan helposti toteuttaa myös niin, että
se pienentää tuloeroja ja kiih-

dyttää talouselämän rattaita
laman aikana. Euroopan keskuspankin tulee rahoittaa tai
lainoittaa suoraan valtioiden ja
kuntien investointeja väestömäärän suhteessa. Keskuspankille tulee antaa myös rahanluomisen yksinoikeus, tällöin
yksityiset pankit eivät enää saa
rahaa vastikkeetta. Yhteiskunta
saa uusia kouluja, teitä, ohjelmistoja, puistoja, jne., yksityinen yrityselämä saa tilauksia,
kansalaiset saavat töitä ja yhteiskunta verotuloja, joilla voidaan rahoittaa yhteiskunnan
käyttökustannuksia.
Tulo- ja arvonlisäverojen ja
monien muiden maksujen
kiertäminen on helppoa suurille yrityksille ja myös varakkaille kansalaisille. Sen sijaan
keskuspankin setelirahoitusta ei kukaan pysty kiertämään.
Kestävän kehityksen mukaisella setelirahoituksella voimme

kasvattaa kaikkien elintasoa,
vähentää merkittävästi yhteiskuntamme eriarvoisuutta, sekä
kasvottomien markkinavoimien valtaa.
Euroopassa setelirahoitusta
pelätään, koska ensimmäisen
maailmansodan jälkeen Saksa päätyi hyperinflaation tielle.
Tämä ei kuitenkaan johtunut
setelirahoituksesta vaan suunnattomista sotakorvauksista.
Setelirahoitus ei sovellu käyttömenojen rahoitukseen, koska inflaation riski on liian suuri.
Sen sijaan valtioiden ja kuntien investointien setelirahoituksessa kysymys ei ole kommunismista tai kapitalismista vaan
realismista.
Antti Roine
Ulvila

Onko itsenäisyyden arvot unohdettu?
OLEN syntynyt vuonna 1950,
joten näin tenavana paljon tapahtumia ja ihmiskohtaloita,
jotka itsenäisyytemme vahvistaminen sodassa aiheutti.
Näkyvintä oli karjalan evakkojen talojen rakentaminen sekä
asutustilojen pellon raivaukset. Järjestin itseni kenttäsirkkelin ruokatauolla kuuntelemaan
miesten mielenkiintoisia juttuja
varsinkin sodasta. Monet heistä
puhuivat varsin avoimesti, mutta joillekin asiat olivat
vaikeita. Jotkut olivat huolestuneita omasta elannostaan,
koska olivat haavoittuneet sodassa ja kunto oli huono. Metsäkämppiä savotoilla kiertävissä miehissä oli elämästään
otteensa menettäneitä, jotka
luisuivat alkoholiin ja juurettomuuteen.
Tämä kaikki - niin hyvissä kuin
huonoissakin seuraamuksissa
- on ollut itsenäisyyden arvostus. Mieleeni on jäänyt karjalan
evakkojen haave palata takaisin
kotiseudulle ja keskustelut siitä,
lähtisivätkö miehet uudelleen
sotaan, jos se syttyisi. Kaikilla oli
hillitty yksimielisyys lähdöstä,
vaikka he olivat juuri vertailleet
kovia kokemuksiaan rintamalla.
Jopa kätensä sodassa menettänyt olisi lähtenyt, vaikka häntä ei olisi varmaan enää kelpuutettukaan.
Onneksi näitä sotaan lähtöjä
ei ole tarvittu. Kuunneltuani sotaveteraanien tarinoita, tuntu-

Naiset eivät saa olla kalliita

vat tämän päivän höpinät jalkaväkimiinojen eettisyydestä
melko naurettavilta. Jalkaväkimiinat ovat passiivinen puolustuskeino, jolla säästetään
omien
sotilaiden menetyksiä. Vastuullisesti sijoitetut miinakentät ovat myös täysin purettavissa.
Katsoin televisiosta Suomen
itsenäisyyspäivän juhlaa, jossa
toimittaja kysyi iltapukudaameilta, katsovatko he olevansa ansioituneita juhlimaan itsenäisyyttä

linnassa. Vastaus oli mielestäni tyrmistyttävä: ”Kyllä, mehän olemme tämän hyvinvoinnin luoneet”. Ehkä totta
joiltakin osin, mutta itse arvostan suomalaista perusjätkää ja
suomenhevosta, jotka olivat
aikoinaan kova pari niin sodan
kuin rauhankin töissä.
Suomessa on edelleenkin arvoja, joita ei pidä luovuttaa
Brysselin parkettien partaveitsien vietäviksi.
Sampo Laitala
Kinnulan Perussuomalaiset

Rautaisannos
OLEN joskus vihkiessäni avioparia, josta mies on armeijan
palveluksessa, todennut puheessa, miten jokainen alokas
kantaa repussaan marsalkan
sauvaa ja miten vihittävillä
on omassa avioliitossaan tähän samaan onnistumiseen
täydet mahdollisuudet. Mutta kuten alokkaan repussa on
paljon muutakin, rautaisannos sisältäen kaikkea tarvittavaa, samoin avioliitossa
tarvitaan oppimista Vapahtajaltamme, joka on hiljainen ja
nöyrä sydämeltään.
Rautaisannoksena tarvitaan hätätilan varalta 1-3 päivän määrän ravintorikasta ja
säilyvää muonaa ja sotilas tietysti myös patruunoita. Mutta tarvitsemme aina myös
päivittäisessä elämässämme rautaisannoksen Jeesuksen opetuslapsitietä vaeltaessamme, nytkin eläessämme
paastonaikaa valmistautuessamme vastaanottamaan
Jeesuksen kärsimysajan, pitkänperjantain ristinkuoleman
ja pääsiäisen riemullisen ylösnousemuksen ja eläessämme kaiken tämän taas kerran
todeksi.
Ensi sunnuntain otsakkeeksi on annettu Rukous ja usko,
aiemmin ehkä vielä kuvaa-

vampana pyhän nimenä oli
Hellittämätön usko. Evankeliumissa kerrotaan isästä, joka
toi riivaajan vaivaaman poikansa Jeesuksen luo ja pyysi tätä parantamaan poikansa sanoen: ”Jos sinä voit”.
Jeesus joutui silloin tekemään vastakysymyksen: ”Jos
voit, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo”. Ja tähän hädissään oleva isä lausui meitä
kaikki heikkouskoisia lohduttavat sanansa: ”Minä uskon!
Auta minun epäuskoani”. Ja
Jeesus paransi pojan.
Omaa rautaisannostamme
ylläpitääksemme meillä kristikunnan keskellä eläessämme
on monia erinomaisia päivittäisravintomme tankkauspaikkoja. On radion aamu- ja
iltahartaudet, ennen niitä tulevat hartaat sävelet ja sunnuntain jumalanpalvelukset.
On myös paljon päivittäiseen
hartaushetkeen johdattavia
hartaus- ja rukouskirjoja.
Tänä vuonna seuraan Olavi Kareksen toimittamaa Isien
perintö-kotihartauskirjaa, johon on koottu heränneiden
isien kirjoituksia pääasiassa
1800-luvulta. Hyvin terveellistä luettavaa vielä meidänkin
päivinämme, vaikka olemmekin jo 2000-luvulla. Samaa

voi sanoa myös Paavo Virkkusen toimittamasta Rukouskirjasta, jossa on osoitettu rukous joka päivälle. Nytkin
juuri mitä ajankohtaisin rauhan rukous Suomen kirkon
rukouskirjasta: ”Anna laupias Jumala rauhan vallita kansojen kesken, rauhan ja yksimielisyyden vallita kodeissa,
rauhan päästä kaikkien sydämiin. Siunaa kaikkia niitä, jotka työskentelevät saadakseen
aikaan rauhan ja sopua ihmisten kesken.”
Ja toinen rukous Isien perinnöstä lähes 200 vuoden takaa Antti Björkqvistin
postillasta Uskon harjoitus autuuteen: ”Oi, sinä Pyhä
Jeesus, joka olet meidän tähtemme kyyneleitä vuodattanut, tule Henkesi kautta lähelle meitä musertaaksesi ja
sulattaaksesi kylmenneet sydämemme, jotta meissä syntyisi sinun armosi ikävä ja
alkaisimme niin omilla kyyneleillämme pyyhkiä pois sinun kyyneleitäsi. - Herra kuule meitä!”
Niin, pysyimmepä tällaisella
pienellä paikalla suuren Herramme edessä!
Anssi Joutsenlahti
rovasti, Kankaanpää

EU:N tuomioistuin antoi taannoin ennakkoratkaisun, jonka
mukaan työntekijällä on oikeus
saada toisella äitiysvapaallaan
palkkaa, vaikka työntekijä ei olisi palannut ensimmäisen äitiysvapaan jälkeen välissä työhönsä. Mikäli ennakkoratkaisu jää
lopulliseksi, aiheuttaa se lisärasitteen naisvaltaisille aloille ja
erityisesti naisia työllistäville pienille yrityksille.
Äitiys on vielä nykypäivänäkin riski tai rasite työelämässä
ja naisten työnantajille. Vaikka
Kela korvaa työnantajalle suurimman osan äitiys- ja vanhempainvapaista aiheutuvista kuluista, maksaa jokainen vauva äidin
työnantajalle reilut 12 000€.
Summa voi vaikuttaa pieneltä, mutta esimerkiksi monelle
pienyrittäjälle tällainen yllättävä meno voi olla suuri taloudellinen rasite ja se voi jopa kaataa
koko yrityksen.
Suomen Yrittäjänaiset ovat
jo pitkään paiskineet töitä sen
eteen, että vanhemmuuden kustannukset maksettaisiin yhdessä. Yrittäjänaiset tekivätkin viime vuonna kansalaisaloitteen,

jossa vaadittiin vanhempainvapaakulujen tasaamista laajalta veropohjalta. Tällöin kaikki
tulonsaajat osallistuisivat suomalaisten vauvakustannusten
maksamiseen Suomen Yrittäjien ekonomistien mukaan 6 eurolla kuukaudessa. Aloite sai
paljon positiivista palautetta ja
tuekseen mm. kansanedustajien enemmistön, mutta 50 000
nimen tavoitteesta valitettavasti
jäätiin. Muutosta ja todellisia tekoja kaivataan siis edelleen.
Vanhemmuuden kustannusten
maksaminen laajalta veropohjalta helpottaisi suomalaisten pienyrittäjien arvokasta työtä ja lisäisi naisia ja miehiä työllistävien
alojen välistä tasa-arvoa. Lisäksi se poistaisi esteitä pätevien,
nuorten naisten palkkaamisen
tieltä ja mahdollistaisi paremmin
naisten osaamisen hyödyntämisen Suomen talouden kohentamisessa.
Kalliit naiset on lopultakin jätettävä menneisyyteen.
Lulu Ranne,
neljän lapsen äiti,
diplomi-insinööri

Venäläisiksi emme voi tulla
VENÄLÄISET ostavat kiinteistöjä usein bulvaanien välityksellä. Tämä tilanne on johtanut siihen, etteivät edes
Suomen viranomaisetkaan läheskään aina tiedä keitä venäläisiä maassamme asuu tai
oleskelee tilapäisesti. Tiedämme kaikki, että suomalaisia
kiinteistön ostajia ei kohdella
vastavuoroisesti samalla tavalla Venäjän puolella. Jo Venäjän uusi maanomistuslakikin
tekee mahdottomaksi suomalaisten kiinteistöomistukset
Venäjän rajan takana.
On käynyt ilmi, että mm. ItäSuomessa venäläiset rakentavat hulppeita taloja, mutta eivät maksa kunnille infrasta
mitään. Sähkö-, vesi-, ym. laskuja on jätetty myös maksamatta. Venäläiset uusrikkaat
syrjäyttävät usein suomalaiset kiinteistöjen ostajat, sillä monet kunnan päättäjät kuvittelevat venäläisten tuovan
kosolti rahaa paikkakunnalle. Kuitenkin on käynyt niin,
etteivät venäläiset useinkaan
käytä noita hulppeita sivu-

asuntojaan kuin kerran, pari
vuodessa.
Se, että venäläiset suuromistukset ylipäätään kasvavat
maassamme, on väärä suunta. Tällaisissa asioissa ollaan jo
maamme turvallisuuspoliittisten kysymysten äärellä - puhutaankin huoltovarmuudesta.
Venäjä on vaarallinen ja arvaamaton tekijä naapurissamme.
Itse en laittaisi likoon senttiäkään myöskään maan demokratian kehityksen puolesta.
Ihmisoikeusloukkaukset ovat
Venäjällä arkipäivää. Heti Sotshin olympialaisten jälkeen
palattiin vanhoille urille: pidätettiin Putinia vastustaneita
mielenosoittajia, joista jotkut
saivat jopa useamman vuoden
vankilatuomion.
Syyrian diktaattorin Assadin
tukeminen ja Ukrainan tilanne
osoittavat kyllä selvästi, että se
vanha Neuvostoliitto-henki on
edelleen venäläisten sisimmäinen ydinolemus.
Arto J. Heinämäki
Tampere
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Ulkoasu: Macart / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: Puh. 020 743 0805,
0400 917 354 • jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,-

Perussuomalainenlehteä voi tilata
tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun
uudesta osoitteesta.
Ilmoita tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen
lehdet ovat tulossa. Muista
laittaa tilaukseen yhteystietosi
ja lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

ESKO

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Kokoukset ja
tapahtumat

Perussuomalainen 5/14
ilmestyy 28.04.2014

Memory Diary

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

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka,
osoite, päivämäärä ja kellonaika.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot
KOTIKUNTA

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n
jäseneksi (ei jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä
puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

Valuable

PERUSSUOMALAINEN

Special

Ilmoita yhdistyksesi
kokoukset ja tapahtumat
lehden aineistopäivään
mennessä osoitteella:

Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 15.4.2014

Uutisia
verkossa

Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

PERUSSUOMALAINEN
Uutisia verkossa

ETUSIVU
POLITIIKKA
TALOUS
MUUT UUTISET
VIDEOT
KOLUMNIT
VIIHDE
SÄHKEET YM.

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

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

✁
POSTIMAKSU
MAKSETTU

PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS

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

