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Jopas oli vuosi!
NIIN hujahti vuosi 2014. Sekaan mahtui Ukrainan kriisiä, Venäjän
uhittelua ja sukellusveneen etsintää ruotsalaisten aluevesiltä. AAAluokan Suomi putosi yhdellä pykälällä, Taru Tujunen sanoi europoroporvareille hempeät jäähyväiset ja samaa tietä poistui kaikkien kypäräpappien ja imeväisten suosikki Jyrki Katainen.
KREIKKAA tarmokkaasti luotottanut Jutta Urpilainen luopui valtionvarainministeriydestään ja Espanjan kuningas Juan Carlos I
kruunustaan. Kreikassa tietenkin hätäännyttiin yksin tein ja ajauduttiin parlamentaariseen kriisiin.
RUOTSALAISET puolestaan unohtivat perinteisen diskuteerauksensa ja söhelsivät parlamenttinsa nurin. Hieman itäisemmässä
suunnassa arviolta 96,6 prosenttia krimiläisistä ilmoitti haluavansa
liittyä äiti-Venäjään, ja näin myös tapahtui. Oli tsaarinvaltaan paluun
aika.
BOKO HARAM kaappasi koulutyttöjä Nigeriassa, Guineassa puolestaan riehui ebola. Israel ja Hamas pommittivat toisiaan minkä kerkesivät. Saksa voitti jalkapallon maailmanmestaruuden ja Yhdysvaltojen NSA:n havaittiin salakuunnelleen ihan koko maailmaa. Kukaan
ei edelleenkään tiedä miksi, koska joka iikka planeetan joka kolkassa
kisailee intomielisesti joka päivä siitä, että saisi höpinänsä julkaistua
mahdollisimman laajalla jakelulla.
EUROVIISUJEN voitto jäi taas Suomelta saamatta, sen pokkasi parrakas örkki nimeltään Conchita Wurst. Vai niiasiko hän? Tarina ei
kerro, mutta voitto tuli joka tapauksessa hieman perussuomalaisuuteen vivahtavalla balladilla Rise Like a Phoenix.
EUROVAALITKIN käytiin, ja Suomi taituroi tässä vaikutusvaltaottelussa taululle muhevat numerot 13-738. Hetken päästä vaikutusvalta puolitettiin ja jäsenmaksu tuplattiin. Kukkeaa ja kesäistä oli se,
että asiat tehtiin juuri tässä järjestyksessä eikä päinvastaisessa.
SKOTLANTILAISET pääsivät äänestämään itsenäisyydestään, katalonialaiset eivät. Onni yksillä, kesä kaikilla ja Suomen suvessa 38
päivän yhtämittainen helleputki. Niin kuumaa oli, että Suvivirsikin
oli joutua jäähypenkille.
VENÄJÄ asetti meijerituotteille tuontikiellon, ja Suomessa saatiin
helleihmeen lisäksi pällistellä koukerokirjaimisia Putin-juustoja.
Outoja kyllä, nämä nykyajan kauppasodat. Joskus muinoin räjäyteltiin viljajunia ja poltettiin Lappeja, nykyään kansainväliseksi eskalaatioksi riittää se, ettei lähi-Lidlistä saa täsmälleen oikeanlaatuista
leivänpäällistä. Ehkä ihmiskunnalla on toivoa. Tai sitten ei.
IHMISKUNTAA suuresti riivanneista poliittisista virkanimityksistä luovuttiin pääministeri Alexander Stubbin jämerällä päiväkäskyllä maan kaikissa kolkissa, paitsi tietenkin kokoomuksessa ja keskustassa ja demareissa ja vihreissä.
VASEMMISTOLIITTO taktikoi itsensä ulos hallituksesta, vihreät
rimpuilivat ulos ydinvoimapäätöksestä ja arkkipiispa Kari Mäkinen
kikkaili kristityt ulos kirkosta.
OLI hevosen vuosi.
JA ellen aivan pieleen ennusta, seuraavasta vuodesta tulee vielä hurjempi. Ensi vuonna perussuomalaisia hellitään ensin eduskuntavaaleilla, sitten hallitusneuvotteluilla ja lopuksi vielä puoluekokouksella. Siihen vielä pari maailman tapahtumaa päälle. Eipä tule ainakaan
toimituksessa aika pitkäksi.
Omastani ja toimituksen puolesta oikein
hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta kaikille.

2

www.perussuomalaiset.fi

Perussuo
värikäs vu

Vuosi 2014 on ollut haastava sekä
perussuomalaisille että Suomen
kansalle. Onneksi mukaan on mahtunut
myös muutamia ilonpilkahduksia.

omalaisten
uosi
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Perusviesti
perille asti
KULUNUT vuosi 2014 on ollut perussuomalaisille haastavanpuoleinen. Paljon on
tapahtunut. Puheenjohtaja Timo Soinin mielestä poliittinen puoli osataan nyt
eduskuntaryhmässä ja kunnanvaltuustoissa, mutta järjestöpuolella on ollut ongelmia ja virhearvioita.
- Kansanedustajat, minä mukaan lukien, eivät ole olleet
riittävästi tukena piiritasolla,
jossa on paljon hyvää ja innokasta väkeä, mutta kokemusta
puuttuu. Sama on tapahtunut
paikallisosastoissa, valtuutettuja tarvitaan myös osastoissa.
- Osittain gallupeissa otettu
takapakki johtuu siitä, ettemme ole saaneet sanomaamme
riittävän hyvin perille paikallistasolla, koska politiikka on
aina paikallista. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yksi
tehokas iskulause voisi olla
”työtä ja ruokaa”, sillä leipäjonot ovat pidentyneet, Soini
muistuttaa.
Suomen taloudellinen tilanne ja henkinen ilmapiiri
ovat kehittyneet huonompaan
suuntaan. Soini pitää esimerkiksi eduskunnan homoavioliittopäätöstä vahingollisena
moraalin kannalta.
- Perussuomalaisten kanta on aina ollut ihmisarvon kunnioittaminen.
Emme halveksi emmekä tuomitse
ketään seksuaa-
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lisen suuntautumisen perusteella, mutta tällä päätöksellä ollaan hämärtämässä pois
koko avioliittoinstituutiota,
Soini harmittelee.

Suomen suunta
on muutettava
Puolueen kannalta myönteinen tapahtuma oli toisen europarlamenttipaikan saaminen. Perussuomalaiset eivät
ehkä voittaneet niin paljon
kuin halusivat, mutta voitto
tuli kuitenkin.
- Suomen Perustan kautta
tulee paljon tutkittua tietoa,
jota pitäisi osata hyödyntää
paremmin, etteivät nollatutkimusprofessorit pääse Ylessä
väittämään, ettei perussuomalaisilla ole muka vaihtoehtoja,
Soini sanoo.
Eduskuntavaalivoiton hankkiminen on puolueen ydinkysymys. Soini painottaa, että
nyt ei saa jäykistyä eikä jähmettyä eikä tuijotella galluppeja, vaan keskittyä siihen,
että viesti viedään perille. Se
vaatii kaikkien panosta. Tappiomieliala ja omien ikkunoiden kivitys ei johda mihinkään, vaan Suomen suunta on
muutettava.
- Tämä maa on nyt ollut tuhat päivää apatian tilassa, eikä näin
voi jatkua. Tarvitaan rajuja päätöksiä.
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Verottamalla Suomi ei nouse,
Soini tykittää.

Levätään jouluna
Puheenjohtaja muistuttaa,
että perussuomalaisten on
käytävä rajusti haastamaan
myös keskusta ja SDP. Keskusta on kovassa nosteessa, koska
sitä ei ole riittävästi haastettu.
Toisaalta neljäkymmentä prosenttia äänestäjistä ei vielä ole
ilmoittanut kantaansa, ja tämä
on se porukka, jossa perussuomalaisten äänet ovat.
- Suurin osa keskustan kannattajista on vanhempaa ja vakiintuneempaa väkeä, joka
ilmoittaa kantansa. Sekä perussuomalaiset että demarit kärsivät siitä, että äänestäjämme istuvat vaalien aikaan
usein katsomossa, sanoo Soini.
Lopuksi puheenjohtaja haluaa lähettää jouluterveisensä
Suomen kansalle:
- Iloitaan joulun lahjasta, ystävistä ja joulun sanomasta.
Toivon, ettei kenenkään tarvitsisi viettää joulua yksin. Puolueveljille ja -sisarille sanoisin,
että levätään joulu kunnolla,
koska sen jälkeen lähdetään
etulinjaan. Suosittelen joulukirkkoa kaikille. Joulun henki,
yhteisöllisyys ja hyvä mieli on
tärkeämpää kuin tavara.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN,
LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA
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Tarkan pelin ajat
PERUSSUOMALAISET ovat vakiintumassa merkittäväksi poliittiseksi voimaksi Suomessa. Jytkyn
jälkeen olemme voittaneet kolmet vaalit verrattuna
aikaisempiin vaaleihin. Mikään ei riitä, sen olen politiikassa oppinut.
HALUAN johtaa perussuomalaiset uuteen vaalivoittoon. Se onnistuu, kunhan puhallamme yhteen hiileen, emmekä ole vastustajien tai propagandan harhautuksen uhreja. Sisäinen näivettäminen on pahin
uhkamme. Vanhat puolueet ja mediat eivät pääse meitä kurkuttamaan.
LYÖNNIT kovenevat. Meitä yritetään huojuttaa ja
murtaa henkisesti. Vastustajan aseina ovat gallupit ja
niihin liittyvä rummutus. Monet mediat ylitulkitsevat
asioita ja suosivat etenkin keskustaa.
EDUSKUNTAEHDOKKAIDEN kesken pitää olla
kilpailua, ei torailua. Jokainen listalle annettu ääni,
on meille annettu ääni - ja me tarvitsemme ne kaikki.
Kaikki eivät päässeet ehdokkaiksi. Nyt on tärkeä pyytää heitä sekä kaikkia puolueemme jäseniä ja kannattajia tukiryhmiimme. Pelkillä kansanedustajilla, puheenjohtajalla ja ehdokkailla emme onnistu.
PUHEENJOHTAJANA kannan taakan ja päävastuun. Tämä ei ole yhden miehen puolue; ei ollut voiton aikana, eikä ole nyt kovassa paikassa. Kova paikka
on hyvä paikka. Voimme kasvaa henkisesti, nyt on tilaisuutemme. Kun on kuusenkaataja, niin on oksanottajia. Tappion hetkellä etsitään syyllistä. Tuntemattomassa sotilaassa Hietanen ei kaivannut syyllistä, vaan
Lahtista ja konekivääriä. Ajatonta viisautta. Edellytän
kaikilta samaa henkeä.
MINULLA oli runsas viikko sitten hieno tilaisuus Turussa. Väkeä oli paljon ja saimme lehteen hienot kannanotot. Tuossa yhteistilaisuudessa etupenkissä istui
Timo J. Laihinen, valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Hänen vaimonsa oli kutonut minulle villasukat, jotka otin hyvillä mielin vastaan. Käteltiin. Illalla sain tiedon, että Laihinen oli valtuustossa loikannut
kokoomukseen!
MITÄ tästä pitäisi ajatella? Tuntui pahalta. Nyt on
tarkan pelin aika. Harhaanjohtajat saalistavat ja vääryyteen sortunut ihminen on sisäisesti heikko.

Rauhallista ja
Hyvää Joulua
JOULU on Kristuksen syntymäjuhla. Hiljentykäämme yhteiseen jouluun. Toivotan Sinulle lehtemme lukija: Hyvää ja Rauhallista Joulua sekä voimia ja varjelusta.
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Perussuomalainen kysyi perussuomalaisilta vaikuttajilta,
mitä positiivista jäi mieleen kuluneesta vuodesta.
ITSELLE kohokohta oli eu
roovaalit. Olin Suomen kolma
nneksi suurimman puolu
een
viidenneksi menestyne
in ehdokas ja oman alueeni ään
iharava. Toinen kohokohta
oli
syyskuussa esitetty MO
T-ohjelma, joka todisti että oik
eusistuinten päätökset huolt
ajuuskiistoissa ovat kahden vuo
den
aikana kääntyneet taann
oin tekemäni vieraannuttamise
n vastaisen lakialoitteen mukai
siksi.
Olin kuulemma antanut
aiheelle kasvot.
Juho Eerola

VUODEN kohokohtia ovat vieraiden ihmisten tapaamiset toreilla ja turuilla, varsinkin kun heistä saa kavereita. Seuraavan kerran
tapaammekin jo sitten vanhoina
tuttuina.
Pietari Jääskeläinen
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EHDOTON kohokohta oli
liekö jo re
rei
e ilu vuosi sitten, kun maaja metsätalousvaliokunta käsitteli
turkistarhausta.
Vihreät olivat jo saamassa
läpi ajatuksen, että ketut ja minkit
pitää siirtää
tarhoilla maapohjahäkk
eihin. Muistin
silloin kuitenkin ensimmä
isen vierailuni setäni minkkitarhalla
1960-luvulla.
Setä oli tyytyväinen siit
ä, että syöpäläiset olivat hävinneet vaivaa
masta minkkejä, kun oli siirrytty käy
ttämään verkkopohjaisia häkkejä, jot
ka oli nostettu
vajaan metrin korkeutee
n maasta. Onneksi valiokuntaneuvos
löysi tueksi
vielä väitöskirjankin tuo
lta ajalta, joka
vahvisti asian.
Lauri Heikkilä

t tytKOHOKOHTIANI on ollu
novi
Hu
a
val
ilas
sot
me
tärem
Ha
ja
8.
22.
rinteellä Säkylässä
ltiin
rai
vie
kun
,
11.
minassa 23.
asvaimoni kanssa tutustum
ja
K:n
RU
sa omaisten päivänä
esi
eli
on
sto
tyttäremme osa
.
aan
ani
pp
om
stik
vie
ja
kuntaMartti Mölsä
NS. AROLAMMIN liittym
ä Vt3:lle
oli varsinainen työvoitto
, koska
kolme liikenneministeriä
piti saada vakuuttuneeksi hankke
en tarpeellisuudesta. Tässä kai
kki vaalipiirin kansanedustajat
tekivät
hyvää yhteistyötä. Vuod
en kohokohtiin kuuluu myös
onnistunut panokseni siihen, ett
ä kansanedustaja Ilkka Kanerva
saatiin
Etyj:n parlamentaarisen
yleiskokouksen presidentiksi.
Ismo Soukola
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hoitanut hänen äitinsä asiaa.
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VUODEN kohokohta oli se,
kun vakuutuslääkäriasia
meni hieman eteenpäin. Nyt
vakuutuslääkärin pitää kirjoittaa epäävä eläketodistus niin, että eläkettä hakeva
tietää, miksi ei saa työkyvyttömyyseläkettä. Lakialoitteessani esitin, että lääkärin
pitäisi aina tavata potilas.
Maria Tolppanen

VUOTENI kohokohdat:
kaikkien aikojen huonoim
man hallituksen loppu lähestyy ja vuosia omaho
idettu äitini sai lopulta
yllättävänkin hyvän hoito
paikan.
Pertti Virtanen
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VALINTANI
N eduskuntaryhmän
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi oli vuoteni kohokohta.
Osallistun erittäin mielelläni kulissien takaiseen poliittisen toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun, jota ryhmäjohto
tekee. Taustatyötä ei ulkopuolelta näe, mutta ilman sitä ei yksikään poliittinen ryhmä voi toimia.
Maria Lohela

KULUNEEN vuoden pieni suuri
kohokohtani oli kesäkuussa, kun
kokoomuksen puoluekokous hyväksyi aloitteen, jonka mukaan
Suomen pitää irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Toivon, että sama henki leviää muihinkin puolueisiin ja
että asia saadaan kirjattua hallitusohjelmaan.
Jussi Niinistö
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VUODEN kohokohtani oli valinta eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Henkilökohtaisella
tasolla jokainen päivä läheisteni kanssa on kohokohta.
Jari Lindström
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KULUNEEN vuoden kohokohta oli, kun hevoseni A.T. Vihtori voitti lähtönsä Lappeenrannan raveissa
äitienpäivänä 11.5.2014.
”Jokaisella on rahaa, mutta kaikilla ei ole hyvää hevosta.”
Timo Soini

MINUSTA tuli kesäkuussa
mummi kun ensimmäinen
lapsenlapseni syntyi. Europarlamenttivaaleissa sain lähes 21 000 ääntä, joten kiitos ja kumarrus kaikille tästä
suuresta luottamuksesta!
Pirkko Ruohonen-Lerner
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POLITIIKKA

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini
ei voi hyväksyä
EU-jäsenmaksun
korotuksia.

Perussuomalaiset eivät hyväksy jäsenmaksukorotuksia

EU-politiikkamme
on pielessä - ja paha
- Suomen jäsenmaksu kaksinkertaistuu, mutta maamme ääniosuus heikkenee puoleen. Kehitys on Suomelle
vahingollinen, Soini suomii EU:n kehitystä.
PERUSSUOMALAISTEN
puheenjohtaja Timo Soini suomi ankarasti EU:n kehitystä työmiehen tuumaustunnilla. Soinin mukaan EU
kaventaa Suomen vaikutusmahdollisuuksia entisestään.
- Suomen jäsenmaksu kaksinkertaistuu, se kasvaa noin
600 miljoonalla eurolla. Samaan aikaan Suomen ääniosuus heikkenee puoleen.
Maksu kasvaa ja valta pienenee. Kehitys on Suomelle vahingollinen, Soini moittii.
Myös maahanmuutto liittyy
tähän. Soinin mukaan EU:ssa
puhutaan maahanmuuton
taakanjaosta niin, että EU voisi määrätä tulevaisuudessa,
kuinka paljon kukin maa ottaisi maahanmuuttajia.
- Tämä ei käy perussuomalaisille: Suomen pitää päättää
itse, paljonko otetaan vastaan
ja keitä otetaan. Emme ole
valmiita ulkoistamaan maahanmuuttopolitiikkaa EU:lle,
Soini linjaa.
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Kriisirahasto lisää
yhteisvastuuta
Perussuomalaiset testasivat
hallituksen kestävyyttä kriisirahastoon liittyvällä epäluottamuslauseella. Kriisirahastoa
on propagoitu sijoitusrahastona, vaikka se todellisuudessa
lisää yhteisvastuuta.
- Emme hyväksy sitä, että
suomalaisten työn tuloksia
jaetaan ranskalaisten ja italialaisten pankkien tukemiseen. Tämä kehitys hajauttaa
EU:ta ja jakaa sen eri leireihin, euro- ja ei-euromaihin.
Se voi johtaa EU:n rapautumiseen ja jopa hajoamiseen.
Soini pitää EU:n hyvänä

puolena sitä, että se voi vakauttaa taloutta.
- Mutta nyt näyttää, että
tämä hyvä puoli tai tavoite katoaa. Nyt EKP muodostuu
roskapankiksi, Soini jyrähtää.

Rakennetaanko
uutta kuplaa?

Soini varoittaa, että EU saattaa rakentaa uutta talouskuplaa. Hän on keskustellut aiheesta talouspäättäjien
kanssa, jotka kertoivat ostavansa Kreikan rahoituspapereita.
- Onko se riskitöntä? On,
koska EU on takana, Soinille
vastattiin.
- Lehman-Brothersin
opetukset on unohdetSuomen jäsenmaksu
tu, Soini toteaa.
Hänen mielestään aikaksinkertaistuu,
noa
keino tervehdytse kasvaa noin 600 miltää heikkojen maiden
joonalla eurolla.
taloutta on ”right to
fail”, lupa hävitä, jolloin talous ajetaan alas
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ja aloitetaan puhtaalta pöydältä. Nyt suuret tappiot siirretään kansalaisten maksettaviksi.

Kriittiset voimat
kasvavat vaaleissa
EU:ssa tapahtuu sentään hyvääkin: EU-kriittiset voimat
kasvavat vaali vaalilta. Sitä
kautta avautuu mahdollisuus
muuttaa EU:n kehitystä.
- Eihän ole EU-kansaa, vaan
EU on EU-maiden kokonaisuus, Soini muistuttaa.
EU:ssa toistuu Soinin mukaan jatkuvasti kädenvääntö kansallisten ja keskusvallan voimien välillä. Jäsenmaat
käyttävät suurta valtaa Eurooppa-neuvostossa eli hallitusten välisissä kokouksissa.
Unionissa on myös federalistisia järjestelmiä ja nämä kilpailevat keskenään.
- Siksi EU-asioihin pitää vaikuttaa jäsenmaiden sisältä käsin. EU-virkamiehiinhän ei
voi vaikuttaa mitenkään, Soini sanoo.
Britannia onkin ruvennut
heiluttamaan kapinalippua:
pääministeri David Cameron aikoo palauttaa EU:n juu-

rilleen dynaamiseksi vapaakauppaunioniksi.
- Se on tapa, jolla EU voi selvitä, Soini kehuu.
Samalla hän moittii komission puheenjohtajaksi valittua
Jean-Claude Junckeria, joka
mahdollisti Luxemburgin veronkiertojärjestelmiä 20 vuoden ajan valtiovarain- ja pääministerinä.
- Tämmöinenkö kaveri johdattaa meidät auvoiseen tulevaisuuteen? Ei todellakaan!
Soini naurahtaa.

Terho: Federalismi
uhkaa kasvaa
Europarlamentaarikko Sampo Terho kertoo EU-rintamilta kahdenlaisia terveisiä.
Ensin hyvät uutiset: perussuomalaiset ovat moninkertaistaneet omat vaikutusmahdollisuutensa liittoutumalla
brittien konservatiiviryhmän
kanssa. Terho ja Jussi Hallaaho saivat yhdessä ryhmänsä
kanssa juuri ne vaikutusvaltaiset paikat, jotka he halusivatkin.
EPP ja Alde saivat nyt vain
288 paikkaa 751:stä. Niiden
täytyy saada 100 ääntä lisää

Soini tylytti Rinteen Kreikka-suitsutusta:
t
Perussuomalaiset eivä
voi käsittää, miten on
Suomen edun mukaista
maksaa Brysseliin
a
yli kaksi miljardia euro
vuodessa, josta tulee
byrokratian rattaiden
kautta vain vajaa
miljardi takaisin.

asti!
muista ryhmistä saadakseen
esityksensä läpi.
- Valitettavasti nämä porvarilliset ryhmät ovat hakeneet
yhteistyötä sosialistien kanssa kansallismielisten ryhmien
sijasta, eli ne ovat uhranneet
mieluummin porvarillisuuden
kuin federalismin. Yhteistyö
sosialistien kanssa uhkaa lisätä sosialistien ajamaa yhteisvastuuta, kun porvariallianssi
ajoi aiemmin jäsenmaiden talouskuria, Terho kertoo.
Sitten tulevat Terhon huonot uutiset: myös tällä vaalikaudella jatkuu EU:n kehitys,
jossa federalistinen kehitys
uhkaa siirtyä yhä uusille alueille.
- Kun parlamentti on valittu, järjestäytynyt ja komissio
valittu, asiat lukkiutuvat taas
viideksi vuodeksi, eikä unionissa tapahdu mitään muutoksia ennen seuraavia vaaleja. Siksi muutoksia täytyy
tehdä jäsenmaista käsin. Onneksi koko ajan käydään jossakin vaaleja, Terho sanoo.

Tulonsiirtounioni
voi hyvin
Terho painottaa, etteivät

suomalaiset voi myöskään piiloutua EU:n selän taakse.
- Suomen hallitukset ovat
itse tukeneet tätä kehitystä,
kun eivät ole sanoutuneet federalismikehityksestä irti.
- Tulonsiirtounioni voi hyvin: Suomen maksuosuus
kasvaa. Kuvaava esimerkki oli maidontuotannon pieni tuki, joka olisi ollut kolme
prosenttia yli miljardin euron maksuistamme. Kun sitä
pyydettiin, se ei sopinut. Se
on tavallisen suomalaisen oikeustajun vastaista, mutta aivan loogista EU:n omien toimintatapojen mukaan, Terho
aprikoi.
- Kannattaako siis kierrättää
rahaa EU:n kautta? Ei kannata. Mutta niin kauan kun poliittinen johtomme suhtautuu
EU:hun uskonnollisesti, uskoen sen dogmeihin, on EUpolitiikkamme pielessä ja pahasti.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA LEHTIKUVA

Saako suomalainen
sadan vuoden
lainan nollakorolla?
Kaatuvatko Kreikan tuet lopulta suomalaisten veronmaksajien niskaan? Onko hallitus valmis jatkamaan Kreikan tukipakettia, vaikka tämä on vastoin
maan lakeja? Näihin kysymyksiin perussuomalaiset
vaativat hallitukselta vastauksia.
KREIKAN asiat nousivat jälleen polttavan aajankohtaisiksi, koska maa tarvitsee
kahden kuukauden lisäajan
selvitäkseen velkaohjelmansa viidennen vaiheen ehdoista ja saadakseen viimeisen
parin miljardin euron osuuden. Velkaohjelman toteutumista mutkistaa Kreikan
erittäin vaikea sisäpoliittinen asetelma. Kreikan parlamentti yrittää valita uuden presidentin joulukuussa,
mutta jos tämä ei onnistu,
maan hallitus kaatuu. Tällöin
on mahdollista, että radikaali protestipuolue Syriza nousee valtaan.
- Euron tilanne on ajautunut taas kriisiin. Kreikan
tulevat vaalit johtavat todennäköisesti hallituksen
kaatumiseen. Kreikan vasemmistopuolue Syriza vaatii tukipakettien kaatamista. Se
toisi Suomelle pahimmillaan
miljardien eurojen tappiot,
perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola alusti.
- Kreikan elvytys ei ole sujunut suunnitellusti. Maa
on jatkuvasti ollut myöhässä tai vaikeuksissa tukipakettien ehtona olevien uudistusten toteuttamisessa. Kaikesta
tästä lupausten jatkuvasta rikkomisesta huolimatta
Suomi ja muut euromaat ovat
antaneet Kreikalle taas takauksia. Hyväksyykö hallitus
Kreikan velkojen anteeksiannon ja kuinka suuret tappiot
Suomelle syntyvät, jos Kreikka ei suoriudu maksuistaan?

Rinne: Kreikka
suoriutuu hyvin
Valtiovarainministeri Antti Rinne (sd.) vastasi tilanteeseen nähden huomattavan
myönteisesti: hänen mukaansa Kreikka suoriutuu tilanteesta suorastaan mainiosti.
- Kreikka on kuluneen vuoden aikana petrannut huomattavasti juoksuaan. Kreikka kykenee huolehtimaan
velkojensa maksuista, koroista ja lyhennyksistä. Velvoitteet, joita Kreikalta on
edellytetty, ovat johtaneet

Pääministeri Alexander Stubb ja valtiovarainministeri
Antti Rinne olivat tulisilla hiilillä puolustaessaan Kreikan
viimeisintä tukipakettia.
toivottuihin tuloksiin, Rinne väitti ja kuvaili jatkoajan
myöntämistä tekniseksi.

Eerola: Päätösvalta
hiipunut Brysseliin
Eerola totesi päätösvallan
hiipineen näissäkin asioissa
Brysseliin.
- Kuten tukipakettiäänestyksessä nähtiin, yleensä vain
perussuomalaiset ovat vastustaneet tätä rahan ja vallan siirtymistä. Jäsenmaksujen ennustetaan kasvavan yli
miljardiin euroon ja lisälaskua on tulossa. Uusimpana lisämaksun tuojana on komissaari Jyrki Kataisen (kok.)
valmistelema 300 miljardin euron tukipaketti, Eerola syytti.
Eerola sanoi Suomen tarvitsevan kipeästi investointeja,
mutta Euroopan investointipankin EIP:n pääjohtajan kommenttien pohjalta
voimme odottaa vain murusia. Hän sanoi, että vaikka virallisten selvitysten mukaan
tämä ei lisää yhteisvastuuta,
mutta kun viimeksi tällainen
järjestely tehtiin, seurauksena oli Yhdysvaltain suuri finanssikriisi.
- Hyväksyykö hallitus Kataisen yhteisvastuullisen investointirahaston ja mihin
toimiin hallitus ryhtyy, jotta

maksumme jatkossa pienenisivät? Eerola kysyi.

Soini: Rinne oli
valmis antamaan
velat anteeksi
Pääministeri Alexander
Stubb vakuutteli, ettei Suomen taakka kasva, mutta perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ei tyytynyt
hallituksen selityksiin.
- Nyt ei kyllä ylimielisyyteen olisi varaa! Muistaakseni
sanoitte Kataisen pääministeriaikana, että on pölhöpuhetta, etteikö Kreikan tilanne
olisi hoidettu, kun ensimmäinen tukipaketti annettiin.
Antti Rinne sanoi, kun Jutta Urpilainen (sd.) oli vielä
valtiovarainministeri, velan
anteeksiantamisesta ainakin
osittain ja laina-ajan pidentämisestä. Kuinka pitkä laina-ajan pitää olla? Soini tivasi ja jatkoi:
- Saako suomalainen pienyrittäjä tai asuntolainan ottaja sata vuotta lainaa nollakorolla vai miten aiotte tehdä?
Ja jos Kreikan vasemmistopuolue voittaa vaalit, pidättekö mahdollisena, että
Kreikka joutuu poistumaan
eurosta?
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA LEHTIKUVA
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Jussi Halla-aho

Koko
kansan
meppi
JATKUU SEURAAVALLA AUKEAMALLA

Toista kauttaan europarlamentissa istuva Sampo
Terho ja ensimmäistä kauttaan istuva Jussi Halla-aho
tekevät tiiviisti yhteistyötä.
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V

Puolisen vuotta sitten Jussi Halla-ahon kulkuväline
vaihtui polkupyörästä lentokoneeseen ja työpaikka
eduskunnasta europarlamenttiin. Myös arki muuttui. Brysselissä tehdään töitä aamusta iltaan ja
kotona hoidetaan lapsia.

Jussi Halla-aho on yksi
perussuomalaisten suosituimmista politiikoista.
Hän sai vuoden 2011
eduskuntavaaleissa yli
15 000 ääntä ja vuoden
2012 kunnallisvaaleissa
yli 6 000 ääntä. Europarlamenttiin Halla-ahon
nosti huikea vaalivoitto:
yli 80 500 ääntä.

11

- Eihän reissutyö
ole mitenkään
tavatonta. Nekin
kansanedustajat,
jotka asuvat kauempana Helsingistä, reissaavat
työn ja kodin
välillä, Halla-aho
huomauttaa.

- Työpäivät ovat tavattoman pitkiä, ensimmäistä kauttaan europarlamentaarikkona istuva Jussi Halla-aho myöntää.

”Ajatuksilleni on
ollut tilausta”
V

JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA

HAASTATTELU tehdään puhelimitse, sillä perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Halla-aho
on Brysselissä, kuinkas muutenkaan. Halla-aho matkustaa sinne
joka maanantai-aamu, ja kotiin lennetään takaisin torstai-iltana tai perjantai-aamuna. Eiran-kodissa odottaa
Hilla-vaimon lisäksi kaksi kouluikäistä tyttöä sekä 1- ja 6-vuotiaat pojat.

Rakentavampaa
keskustelua
Europarlamentin myötä Halla-ahon
työpäivässä muuttui paljon muutakin kuin kulkuväline. Hän on kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan (LIBE) jäsen.
Lisäksi hän kuuluu Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmään
(ECR). Halla-aho on myös EU:n ja
Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan valtuuskunnassa. Töitä
siis riittää.
- Päivät ovat tavattoman pitkiä. Valiokuntatyöskentely kestää viiteen tai
kuuteen, jonka jälkeen on lobbausta,
seminaareja ja yhteistyötä suomalaisten viranomaisten, kuten sisäministeriön kanssa. Eli verkostoitumista, joka
on tärkeää tässä työssä. Työpäivät venyvät usein yhdeksään tai kymmeneen, Halla-aho kertoo.
Suomalaisten poliitikkojen pitäisi ottaa Halla-ahon mielestä mallia
Brysselistä.
- Keskusteluilmapiiri on rakentavampi kuin Suomen eduskunnassa. Ei
ole opposition ja hallituksen vastakkainasettelua ja sitä, että kun enemmistöhallituksen ohjelma on laadittu,
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päätöksiin on hankala tehdä muutoksia seuraavaan neljään vuoteen. Lisäksi tuntuu, että valiokunnassa kun
jotain sanoo, sillä voi olla jopa jotain
merkitystä. Positiivista on myös se,
että täällä perussuomalaisuus ei ole
taakka. Suomen politiikassa siihen
liittyy aina tietynlaista latausta.

Maahanmuuton ongelmat
puhuttavat
Jussi Halla-aho tunnetaan kärkevistä mielipiteistä ja sarkastisuudesta. Miehen suosio on ollut hämmentävää. Vuonna 2011 Halla-aho valittiin
kansanedustajaksi koko maan kuudenneksi suurimmalla, yli 15 000 äänimäärällä. Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa hänet valittiin Helsingin
kaupunginvaltuustoon kolmanneksi
suurimmalla, yli 6 000 äänivyöryllä.
Viime vuonna Halla-aho ilmoitti
asettuvansa ehdolle parlamenttivaaleissa. Hänet valittiin maan toiseksi suurimmalla - Alexander Stubbin
jälkeen - 80 529 äänimäärällä. Eikä
siinä kaikki: Scripta - kirjoituksia uppoavasta Lännestä -blogissa käy päivittäin 3 000–8 000 lukijaa.
- Ajatuksilleni on ollut tilausta.
Maahanmuuton ongelmat ovat patoutuneet maassamme jo 1900-luvulta
lähtien, ja kansa tarvitsi asiaan kriittisesti suhtautuvaa poliitikkoa. Uskottavaa sellaista ei kuitenkaan ollut tarjolla 2000-luvun puoliväliin asti. Olen
ollut oikeissa paikoissa nostamassa
esille oikeita asioita, Halla-aho pohtii
suosionsa syytä.
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- Perheeni on
hyväksynyt ja
ymmärtänyt
työni vaatimukset aika hyvin,
Halla-aho kiittelee vaimoaan
Hillaa ja parin
lapsia.

“Joka päivä tulee
jotain uutta“

Perussuomalaiset kuuluvat ECR-ryhmään.

Europarlamentti
puhujapönttönä
Halla-aho sanoo, että työ EU-parlamentissa vaatii vielä opettelua. Joka
päivä tulee jotain uutta.
- Haen paikkaani, ja teen sen vuoksi
vielä vähän kaikenlaista. Ainakin siihen asti, kunnes huomaan ajan rajallisuuden, hän sanoo hieman sarkastisesti.
Parlamentissa peräänkuulutetaan
erikoistumista, ja sen Halla-ahokin
on huomannut.
- Pelkkä valiokuntatyöskentely pitää
kiireisenä. Minulla on omat vahvuuteni, mutta muissa asioissa turvaudun
itseäni viisaampiin.
Jotkut käyttävät parlamenttia puhujapönttönä, mutta Halla-aho ei itse
toimi näin.
- Omalle asialle pyritään saamaan
julkisuutta. Se on yksi tapa tehdä tätä
työtä. Itse en välttämättä osaa pitää
repäiseviä puheita, mutta pyrin tuomaan keskusteluihin sellaisia näkökulmia, jotka eivät ole olleet riittävästi esillä.

Äänestäjien
armosta
Bryssel on muuttunut Halla-ahon
silmissä rennosta kaupunkilomakohteesta ruuhkaiseksi työpaikaksi. Kaupungin liikenteestä kuulemma näkee, kuinka paljon siellä käydään vain
töissä.
- Eihän reissutyö ole mitenkään tavatonta. Nekin kansanedustajat, jotka
asuvat kauempana Helsingistä, reissaavat työn ja kodin välillä.
Halla-aho ei mennyt Brysseliin lomailemaan. Niitäkin poliitikkoja kuulemma on, jotka elelevät hiljaisesti
neljä ensimmäistä vuotta, kunnes heräävät blogissaan hieman ennen vaa-

Europarlamentaarikot Sampo Terho ja Jussi Halla-aho pitävät erityisesti
valiokuntatyöstä.

leja.
- On tärkeää muistaa, kenen asialla
tässä ollaan. Teen tätä äänestäjien armosta ja heidän takiaan otan työn vakavasti.

- On tärkeää muistaa, kenen asialla tässä ollaan, Terho ja Halla-aho sanovat.

Perhe hyväksynyt
uuden työn
Uusi työ on vaikuttanut vapaa-aikaan, sillä sitä ei juurikaan enää ole.
Lasten harrastuksiin ja koulunkäyntiin ei myöskään ehdi panostaa.
- Tai on sitä vapaa-aikaa Brysselissä, mutta sekin menee nukkumiseen.
Kotona hoidan lapsia sunnuntai-iltaan asti.
Perhe on silti ollut ymmärtäväinen.
- En ole saanut - ainakaan vielä tiukempaa palautetta. Perheeni on
hyväksynyt ja ymmärtänyt työni vaatimukset aika hyvin.
QTEKSTI VERA MIETTINEN
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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PS

TYÖELÄMÄ

Töissä myös
jouluna

Kun Suomi hiljentyy joulujuhlaan, hätäkeskuspäivystyksessä tehdään työtä. Tavallisimpia joulunajan hätätilanteita ovat perheväkivalta, ylensyönnistä johtuvat sairauskohtaukset, itsemurhayritykset
sekä rattijuoppojen aiheuttamat onnettomuudet.
HÄTÄKESKUSPÄIVYSTÄJÄN neuvot ovat usein ensimmäinen viranomaisapu
hädänalaiselle ihmiselle. Päivystäjän perustehtävä on vastaanottaa hätäpuheluita, selvittää avuntarve ja se, kenelle
viranomaiselle pelastustehtävä kuuluu. Työ on kolmivuorotyötä. Vuorot ovat enimmäkseen 12-tuntisia.
Hätäkeskuspäivystäjä Anne
on työskennellyt hätäkeskuksessa kymmenen vuotta.
- Jouluja töissä on siis tullut vietettyä jokunen kerta.
Joulu on tietyllä tavalla kuten
mikä tahansa muu työvuoro, ja toisaalta kaikkea muuta
kuin sitä. On tietynlaista haikeutta siitä, että muu perhe
viettää pyhää ja itse on töissä,
hän myötää.

Päihtyneet
soittelevat pyhinä
Anne kertoo, että jouluisin
tulee erityisen paljon turhia
puheluita, kun päihtyneet ilmoittajat soittavat vain toivottaakseen hyvät joulut.
- Oikeaa hätää kokevat hyvin usein kotilomalla olevat
vanhukset, kun he ylensyövät

ja joutuvat sitten ambulanssin kyytiin. Tapaturmiakin
sattuu tavallista useammin.
Niiden taustalla on tavallisimmin silkkaa joulukiireen
aiheuttamaa huolimattomuutta ja toki myös sitä alkoholia, hän lisää.
Vakavia pelastustehtäviä aiheuttavat myös tulipalot, alkoholin aiheuttamat tappelut
sekä perheriidat.
- Jouluna ihmiset saattavat myös innostua huhkimaan liikaa. Ei ole esimerkiksi tavatonta, että suvun vanha
pappa saa sydänkohtauksen
kuusta kantaessaan, Anne
kertoo.
Annen uralle on mahtunut
monta joulun hälytystehtävää.
- Muistan taannoisen, muutaman vuoden takaisen joulun, kun isovanhempi oli
kantamassa kuusta sisään
lapsenlapsensa kanssa. Hän
tuupertui portaille ja menehtyi siihen. Se oli jotenkin riipaisevaa, ottaen huomioon
ajankohdan ja lapsenlapsen
läsnäolon. Toinen sinä jouluna sattunut tapaus oli tulipalo keskellä jouluyötä, josta
perhe pakeni pyjamat päällä

pakkaseen. Koko talo tuhoutui, mutta ihmiset sentään
selvisivät, hän huokaa.

Aina uusi tilanne
Anne ei voisi kuvitella tekevänsä muuta työtä. Hänestä hätäkeskustyön paras puoli
on vaihtelevuus.
- Koskaan et tiedä mitä puhelimessa tulee vastaan. Se
voi olla virhesoitto tai sitten
se viimeisiä hengenvetoja vetävä pelastettava ihminen.
Tässä työssä ei myöskään
koskaan tule ”valmiiksi”, sillä aina tulee uusia tilanteita
ja niiden myötä uusia asioita
opittavaksi.
Hyvistä puolista viimeisenä,
ja ehkä tärkeimpänä, Anne
haluaa kiittää työkavereitaan.
- Ihmiset tällä alalla ovat
hyvällä tavalla täysin kahjoja.
Huumori on mustaakin mustempaa ja sitä viljellään hyvin rohkeasti. Työkaverit ovat
myös tärkeä syy siihen, miksi itse jaksan painaa töitä tällä
alalla, Anne myöntää.
Vaikka Anne pitääkin työstään, hän myöntää, että työ
on henkisesti ja fyysisesti
(vuorotyön vuoksi) kuormit-

KOSKAAN ET
TIEDÄ MITÄ
PUHELIMESSA
TULEE VASTAAN
tavaa.
- Eniten minua uuvuttaa
jatkuva ohjeiden muuttuminen. Välillä se on jopa viikoittaista. Yksi viranomainen haluaa meidän tekevän toisin
kuin toinen. Päivystäjän on
välillä todella vaikeaa muistaa kaikkia asioita jokaisessa tilanteessa. Kiireessä ja sekuntikellon käydessä näitä
teknisiä asioita ei aina ehdi
sen kummemmin avunantotilanteessa edes miettiä. Silloin
tehdään, että saadaan yksiköitä liikenteeseen ensin, hän
tarkentaa.

Hätäkeskusuudistus
lisäsi haasteita
Annen mukaan työtaakka

myös kasvaa jatkuvasti. Tehokkuutta haetaan työvuorojen henkilökunnan määrää
karsimalla.
- Se kyllä kasaa lisäpaineita,
hän myöntää.
Anne on nähnyt monta hätäkeskukseen kohdistunutta
uudistusta.
- En ole ihan varma, miten
suhtaudun tähän viimeisimpään muutokseen, jossa siirryttiin yhä suurempiin yksiköihin. Työ ei sinänsä ole
muuttunut miksikään, mutta toisaalta koen, että näin
ison alueen käsitteleminen ja
”handlaaminen” eivät oikein
onnistu, Anne sanoo.
- Välillä en oikein edes ensin ymmärrä, mitä se outoa

Miksi huumekoira ei saa tehdä työtään?
PERUSSUOMALAISTEN poliisikansanedustaja Mika Raatikainen on
tehnyt kirjallisen kysymyksen huumekoirien käyttörajoituksista. Poliisikoirien käyttöä rajoitettiin viime
vuonna, kun apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja moitti Oulun poliisin kävelykadulla tekemää huumevalvontaa.
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- Huumekoira ei saa nuuskia henkilöitä, ellei ole epäilyä, että henkilö on syyllistynyt rikokseen. Tämä
on johtanut mm. siihen, ettei huumekoira voi enää kiertää festivaaleilla kuten aiemmin. Valvonnan puute on vähentänyt selvästi
huumerikosten ilmituloa ja siten
vaikeuttanut poliisin työtä, mut-

ta helpottanut rikollisten elämää,
Raatikainen ihmettelee.
Poliisissa toivotaan, että lakiin
saataisiin muutos, joka mahdollistaisi tehokkaan huumevalvonnan
ja että poliisilla olisi mahdollisuus
valvoa huumeidenkäyttöä yleisötapahtumissa poliisikoirien avulla.

112
100 lasta viettää joulua turvakodissa

murretta vääntävä ilmoittaja
puhuu. Toisaalta, niin kauan
kun työntekijöitä on salissa
riittävästi ja järjestetään aikaa koulutukselle, en näe järjestelmää mitenkään sutena.

Haastateltavan nimi on
muutettu.
QTEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT LEHTIKUVA

HELSINKILÄINEN Turvakoti
Mona on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille naisille ja
heidän lapsilleen. Turvakodin
johtaja Ljudmila Kettunen kertoo, että joulun vietto suomalaiseen tapaan ei kuulu kovinkaan moneen kulttuuriin.
- Jouluna työskentely sujuu hyvin tavanomaisesti. Se
ei juurikaan eroa muusta turvakodin arjesta. Haasteita syntyy lähinnä siitä, jos asiakkaan
asiat vaativat viranomaisapua.
Joulun pyhinä näitä palveluja on tarjolla hyvin niukasti,

hän sanoo.
Kettusen mukaan tavallisin
syy hakeutua Turvakoti Monaan on naisen kokema paritai lähisuhdeväkivalta.
- Turvakotiimme sijoitetaan
myös ihmiskaupan uhreja ja
kunniaan liittyvän väkivallan
uhreja.
- Viime vuonna turvakoti
Monassa asui 83 naista ja 74
lasta. Turvakodin täyttöaste
on keskimäärin 100 %. Viime
vuonna meillä asui naisia ja
lapsia yli kolmestakymmenestä maasta, Kettunen laskee.

Perinteisissä turvakodeissa
asiakkaita riittää myös juhlapyhinä ja niiden jälkeen. Ensija turvakotien liiton mukaan
turvakodeissa viettää tänäkin
vuonna joulua noin 100 lasta.

Pakkoruotsi heikentää poliisin toimintaedellytyksiä
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Juho Eerola vaatii hallitukselta toimia poliisien kielitaitovaatimusten järkevöittämiseksi.
Poliisihallinnon rakenneuudistukset
ja vuoden 2003 kielilaki heikentävät
Eerolan mukaan poliisin toimintaedellytyksiä.
- Poliiseilta vaaditaan ruotsin kie-

len taitoa myös alueilla ja tehtävissä, jossa ruotsin kielen taidolle ei
ole todellista tarvetta. Lisäksi poliisien kielitaitoon kohdistuu kehittämispaineita lisääntyvän EU:n
sisäisen liikkuvuuden ja maahanmuuton seurauksena, Eerola huomauttaa.
Eerolan mukaan Suomen kaksikie-

lisyyteen vetoaminen ei ole peruste
edellyttää jokaiselta poliisilta ruotsin kielen taitoa, sillä usein on saatavilla vähintään yksi ruotsia taitava poliisi, ja tarpeen vaatiessa on
mahdollista tarjota perustuslain velvoittamat palvelut myös tulkin välityksellä.
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Vapaudenristin ritarikunnan 2. luokan
Vapaudenristi kansalaisansioista

Niinistölle
harvinainen
kunniamerkki

Suomen itsenäisyyspäivänä muistettiin jälleen isänmaan palveluksessa ansioituneita Suomen kansalaisia kunniamerkein. Perussuomalaisista kunniamerkin
saivat muiden muassa kansanedustaja Jussi Niinistö ja
kaupunginvaltuutettu Seppo Kanerva.
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN puheenjohtaja, kansanedustaja Jussi Niinistölle myönnettiin tänä vuonna
harvinainen kunnia, Vapaudenristin ritarikunnan 2. luokan Vapaudenristi kansalaisansioista.
Vuonna 1918 perustetun ritarikunnan kunniamerkkejä
on sotien jälkeen myönnetty
vain muutamia tuhansia henkilöille, jotka ovat toimineet

ansiokkaasti puolustusvoimien, maanpuolustuksen ja erityisesti vapaaehtoisen maanpuolustuksen sekä Suomen
turvallisuusaseman hyväksi.
Tällä kertaa Vapaudenristejä
myönnettiin 15 kappaletta, ja
ne jaettiin ritarikunnan toimesta juhlavassa tilaisuudessa Säätytalolla.
- Otin Vapaudenristin nöyränä ja kiitollisena vastaan
muistaen sotasukupolvien

uhrauksia itsenäisen Suomen
puolesta. Myönnän, että hieman ensin hämmennyin, kun
sain tiedon kunniamerkistä.
Onhan kyseessä ymmärtääkseni Suomen korkein rinnassa kannettava kunniamerkki
eikä minua ole ennen palkittu
valtiollisella kunniamerkillä,
Niinistö kertoo.
Perussuomalaisista 2. luokan Vapaudenristi myönnettiin myös Helsingin kaupun-

ginvaltuutettu, kommodori
evp. Seppo Kanervalle.

Yrittäjä ja poliitikko
Itsenäisyyspäivän juhlassa
palkittiin muitakin elämäntyössään Suomen hyväksi ansioituneita perussuomalaisia.

Kansanedustaja, rakennusmestari Martti Mölsä Punkalaitumelta sai Suomen Valkoisen Ruusun ansioristin
pitkästä urastaan niin yrityselämässä kuin politiikassa
ja järjestötoiminnassakin.
- Kunniamerkkiä haki Pirkanmaan Yrittäjät ry. Uskoi-

Perussuomalaisten
uutissivusto muuttui
Suomen Uutisiksi

Legendaarinen Suomen Uutiset palasi kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen. Nyt se palvelee perussuomalaisten avoimena verkkouutispalveluna.
MAAILMA on kuluneiden
vuosikymmenten aikana ehtinyt muuttua paljon. Aatteen veteraanit muistelevat,
millainen Suomen Uutiset oli
SMP:n aikaan.
Kansanedustaja ja pitkän
linjan kunnallispoliitikko Lea
Mäkipää muistelee Suomen
Uutiset -lehden olleen ulkoasultaan mustavalkoinen
toisin kuin tänä päivänä ilmestyvä, värikäs Perussuomalainen.
- Suomen Uutiset oli tavallaan enemmän järjestölehti,
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poliittinen jäsenlehti, toisin
kuin yleispoliittinen Perussuomalainen-lehti. Suomen
Uutiset oli SMP:n pää-äänenkannattaja, jota jäsenet
odottivat, koska muuta tiedon kanavaa ei ollut, Mäkipää kertoo.

Rötösherrat ja
talonpojan tappolinja
Lehti oli arvossaan erityisesti kannattajien keskuudessa, koska painosmäärä oli pienempi. Varsinkin vaalien alla

www.perussuomalaiset.fi

lehti koettiin tärkeäksi ja sitä
jaettiin väsymättä maakunnissa. Puolueen poliittisena
lehtenä Suomen Uutiset pysytteli tiukasti asialinjalla.
- Kielenkäyttö oli kansanomaisempaa ja lehti myös
ohjeisti lukijoitaan. Lehti
suunnattiin enemmän maaseudulle ehkä siksikin, että
potentiaaliset äänestäjät olivat siellä. Korkeasti koulutettuja äänestäjiä SMP:llä oli vähemmän, Mäkipää aprikoi.
Veikko Vennamon kirjoituksia Suomen Uutisissa näh-

tiin usein.
- Rötösherrat ja talonpojan
tappolinja – nämä olivat esillä noihin aikoihin, samoin
kuin rintamamiesten ja -naisten asiat. Itse SMP:n varapuheenjohtajana liikkuessani
ympäri Suomea sain paljonkin tilaa lehdessä, sanoo Mäkipää.

Lehden ilmestyminen
varmistettiin vaikka
vekselillä
Mikko Vainio, 91-vuotias veteraanikansanedustaja Lahdesta, toimi aikoinaan
Suomen Uutisten taloudenhoitajana. Vainio muistelee lehden taloudellisen ti-

Suomen Uutiset 2.11. 1961
lanteen olleen hyvin tiukalla
koko SMP:n olemassaoloajan.
- Muistan ainakin yhden tilanteen 70-luvun alkupuolelta SMP:n hajaannuksen
aikana aivan eduskuntavaalien alla, kun lehden ilmestyminen oli vaakalaudalla. Rahaa ei ollut. Ei auttanut muu
kuin laittaa nimet alle vekseliin, jotta lehti saatiin ilmestymään, Vainio muistelee.
SMP:n aikana oman lehden
merkitys oli puolueväelle hyvin suuri, paljon suurempi
kuin nykyään. Muita tiedotusvälineitä ei ollut kuin ra-

varapuheenjohtaja, Ylä-Kainuun perussuomalaisten puheenjohtaja ja Suomussalmen kunnanhallituksen 2.
varapuheenjohtaja.
- Olen erittäin otettu tästä
kunniasta erityisesti itsenäisyyspäivän juhlaan liittyen.
Kolmekymmentä vuotta itärajaa vartioidessa näkyi Suomen itsenäisyys konkreettisesti joka päivän arkisessa
työssä. Hakijataho koki, että
olen tehnyt asioita perussuomalaisella tavalla kuntalaisten puolesta ja tiukasti asialinjalla, Puurunen kiittelee.

Kansalaisaktiivisuus
palkittiin

Helsingin kaupunginvaltuutettu,
kommodori evp.
Seppo Kanerva ja
perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja Jussi Niinistö
saivat kunniamerkit
ansioistaan.

sin, että kaikki ansioni olivat
vaikuttamassa siihen, että se
minulle myönnettiin. Yrittäjä
olen ollut vuodesta 1983, politiikassa vuodesta 1981, ensin rakennuslautakunnassa
ja 1985 lähtien valtuustossa,
Mölsä arvelee.

Rajavartijalle
itsenäisyys on
konkreettinen asia
Rajavartija Yrjö Puurunen
Suomussalmelta palkittiin
Suomen Leijonan ansioristillä. Puurunen on Perussuomalaisten Kainuun piirin 2.

www.suomenuutiset.fi
dio, jossain vaiheessa mustavalkoinen televisio tuli
mukaan kuvaan.
- Kansa toimitti meille kirjeiden välityksellä omia ongelmiaan, jotka me puimme
sanoiksi ja saatoimme lehden
välityksellä julkisuuteen. Sillä
oli kansalle hyvin suuri merkitys aikana, jolloin tiedonvälitys oli hyvin paljon niukempaa nykyaikaan verrattuna,
Vainio kertoo.

Veikon palsta oli
erityisen suosittu
Eduskunnan 2. varapuhemies, rovasti Anssi Joutsen-

lahti Kankaanpäästä muistaa
Suomen Uutiset jäsenistölleen hyvin tärkeänä, aina
tervetulleena tiedonvälittäjänä. Joutsenlahden istuessa SMP:n kansanedustajana vuosina 1979-1987 Suomen
Uutiset ilmestyi viikoittain.
- Kaikkein innokkaimmin
luettiin ja odotettiin Veikko
Vennamon puheenjohtajapalstaa, jossa käsiteltiin ajankohtaisia, päivänpolttavia kysymyksiä. Palstan ansiosta
puolueväki pysyi ajan tasalla siitä, mitä päivänpolitiikassa tehtiin ja mikä oli SMP:n
kanta mihinkin asiaan. Vieläkin pitää ihmetellä Veikon

Outokummun Perussuomalaisten hallituksen puheenjohtaja Petri Kokko vastaanotti Suomen Valkoisen
Ruusun I luokan mitalin kultaristein. Muun muassa kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa istuvalle Kokolle
mitalia oli hakemassa Outokummun kaupunki.
- Kyseessä on varmaankin
tunnustus koko urastani niin
politiikassa kuin kansalaistoiminnassakin. Minullahan
on pitkä ura myös erilaisissa kansalaisjärjestöissä, Kokko toteaa.
Palkittujen perussuomalaisten joukkoon kuuluu myös
Urjalan kunnanhallituksen
puheenjohtaja Pertti Nuutinen, joka vastaanotti Suomen
Valkoisen Ruusun I luokan
mitalin kultaristein.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA AULIS NYQVIST

aktiivisuutta, Joutsenlahti kertoo.
Myös Joutsenlahdella oli
Suomen Uutisissa oma palsta, Anssi pakisee, johon oli
logon suunnitellut hänen
enonsa Kauko Räike. Joutsenlahti sai muun muassa
tehdä herättäjäjuhlilta jutun
vuosittain, valokuvan kera.
Suomen Uutisten jokaisessa numerossa oli myös hartauskirjoitus, jonka yleensä
kirjoitti SMP:n luottopappi
Eino Sares.
Erityisellä lämmöllä Joutsenlahti muistelee Suomen
Uutisia luotsanneita päätoimittaja Reijo Enävaaraa ja
hänen puolisoaan, toimitussihteeri Leena Enävaaraa,
jotka olivat persoonallisia,
hyvin miellyttäviä ihmisiä.
- On hienoa, että Suomen
Uutiset palautetaan poliittiselle kartalle. Se on kulttuuriteko ja pieteettinen teko,
Joutsenlahti kiittelee.
Lue lisää:
suomenuutiset.fi
TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN
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KOLUM N I

Vaalivoittoon istuvaa
hallitusta peesaamalla?
KESKUSTA porskuttaa gallupeissa huikeassa johtoasemassa. Povataanpa jossain keskustalle ”jytkyäkin” eduskuntavaaleissa. Minä en sitä jytkyksi sanoisi, jos puolue saa
palautettua viime vaaleissa menettämänsä 16 kansanedustajaa.
KEPU on onnistunut imagohuijauksessaan. Puheenjohtaja
Juha Sipilän leppoisa asenne ja esitetyt ratkaisut - päättömätkin - koetaan äänestäjien keskuudessa mukavaksi vaihteluksi. Kuka edes huomaa sitä perinteistä tapaa toimia,
jossa julkisuudessa esitetään muuta kuin mitä käytännössä toteutetaan? Ehdokaslistoilla Sipilän selän takaa kurkkivat Matti Vanhanen, Paavo Väyrynen, Mauri Pekkarinen ja Timo Laaninen. Mikä siis muuttuu, jos keskusta
voittaa vaalit?
PIDÄMME perussuomalaisissa kerran kuussa tuumaustunteja, joissa ajankohtaisista asioista on puhumassa puolueemme asiantuntijoita. Tämän vuoden viimeinen tuumaustunti oli aika täpäkkää tavaraa, olivathan mukana
allekirjoittaneen lisäksi puheenjohtajamme Timo Soini
ja europarlamentaarikko Sampo Terho. Haastoin tuolloin
kokoomuksen, SDP:n ja keskustan kertomaan kantansa viiteen asiaan.
1. Maahanmuuton kustannusten leikkaukset.
2. Kehitysyhteistyön siirtäminen vapaaehtoiseksi.
3. Viherverot pois vai palkka-ale kilpailukyvyn
parantamiseksi?
4. Duunarin veroeurot eurooppalaisille pankeille
vai hyvinvointimme turvaamiseen?
5. Synnytykset sairaalassa vai taksin takapenkillä?
KYSYMYKSEENI numero 4 sainkin jo vastauksen heti
seuraavana päivänä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
esitti epäluottamusta hallitukselle EU:n kriisirahastoon
osallistumisesta - ja jäi esityksensä kanssa yksin. Keskusta äänesti tyhjää.
HALLITUSPUOLUEIDEN kantahan oli jo tiedossa. Kepun kanta oli iso pettymys, sillä puheenjohtaja Sipilä on
aktiivisesti markkinoinut vaihtoehtoa hallituksen harjoittamalle politiikalle. Kepu osoitti kantaaottamattomuudellaan olevansa vain näennäisvaihtoehto hallitukselle. Kepu
on EU-politiikassakin nykyisen hallituksen politiikkaa tukeva kiltti sylikoira. Tuolla kriisirahastoon sijoitettavalla
summalla olisimme muuten kuitanneet autoveron poiston.
OLEMME Suomessa joutuneet sellaiseen kierteeseen,
josta ulos pääseminen vaatii radikaaleja muutoksia mm.
budjettirakenteeseen. Painopiste tulee olla oman maan
saaminen jaloilleen, tämän jälkeen voidaan palata maailmanparannuspuuhiin.
JOULU lähestyy. Vietetään se rauhassa, ystäviä ja läheisiä
muistaen. Vuoden vaihteen jälkeen on viimeinen hetki jalkautua toreille ja turuille. Meidän on kerrottava vaikka yhdelle äänestäjälle kerrallaan, että maamme tarvitsee vaaleissa käänteen. Käänteen parempaan.
Oikein hyvää joulua ja säväyttävää alkavaa
vuotta 2015 teille kaikille!
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Perussuomalaisten puoluetoimisto ja
Perussuomalainen-lehti ovat suljettuina
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