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Tuhansien
kirjojen mies
Jyväskyläläinen varavaltuutettu Jorma Holmstedt
omistaa yli 4 000 kirjaa. Innostus sai alkunsa, kun
Jorma osti sotaveteraanille kuuluneen kotikirjaston, jossa oli parituhatta teosta.
JYVÄSKYLÄN Hupelin kaupunginosassa sijaitsevan omakotitalon seiniä
peittävät täpötäydet kirjahyllyt. Jorma Holmstedt esittelee yhtä kokoelmansa helmeä, joka on luontokuvaaja
Jorma K. Luhdan Tähtiyöt -kirja.
- Tähtiyöt on yksi suosikeistani sen
syntyyn liittyvän tarinan takia. Luhta vietti viikon Lapin erämaassa, kun
pakkasta oli liki -50 astetta. Hän sai
tallennettua sinisessä valossa kylpevän Lapin luonnon lumon, josta syntyi
upea kuvakirja, Holmstedt ihastelee.

Sotakirjallisuus
kiinnosti
Kirjojen kerääminen alkoi noin 25
vuotta sitten kun Holmstedt osti sotaveteraanille kuuluneen kotikirjaston,
jossa oli parituhatta opusta.
- Joukossa oli paljon sotakirjallisuutta sekä Jyväskylän ja Keski-Suomen
historiasta kertovia julkaisuja.
Holmstedt ahmi paikallishistoriaa ja
tiedonnälkä kasvoi kasvamistaan.
- Kun luki jotain, niin siihen halusi
saada lisää tietoa. Esimerkiksi vuoden
1938 Huviristeilyä Päijänteellä -kirja herätti kiinnostuksen sen aikaisiin
laivoihin ja edelleen vesiensuojelusta
kertovaan kirjallisuuteen.

Raha liikkuu
harvoin
Kiinnostavaa luettavaa Holmstedt
löytää netistä, kirjamessuilta ja kirpputoreilta. Lisäksi hän vaihtelee teoksia muiden keräilijöiden kanssa.
- Harvoin siinä raha liikkuu. Keräilijät eivät kerää kirjoja esineinä, vaan
haluavat saada lukuelämyksiä ja tietoa,
jonka perusteella voi muodostaa omia
käsityksiä eri asioista.

Esimerkiksi ajatus talvi- ja jatkosodan uhrien määrästä on muuttunut.
- Sodissa kaatui virallisten tilastojen
mukaan 96 000 suomalaista, mutta
uhreja oli enemmän kuin tilastot kertovat. Sotien jälkeen kuoli paljon taisteluissa olleita miehiä sotavammoihin tai muuhun heikkouteen. He eivät
kuitenkaan lepää sankarihaudoissa.

Lukemisesta hyötyä
politiikassa
Holmstedt on Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen, kaupunginhallituksen varajäsen sekä Jyväskylän
Perussuomalaiset ry:n hallituksen varajäsen.
- Lukeminen lisää ja syventää yleistietämystä, josta on hyötyä politiikassa tai
vaikkapa luonnossa liikkumisessa.
Kirja ei ole Holmstedtin
mielestä katoavaa kansanperinnettä.
- Helsingin kirjamessuilla oli
nähtävissä viime syksynä, että nuoret
ovat palanneet kirjojen pariin. Tapahtumassa oli paljon nuoria, jotka kantoivat kirjakasseja koteihinsa.
Luettavaksi Holmstedt suosittelee
Pentti Haanpään novelleja tai pitempiä tarinoita.
- Haanpään teksti soveltuu tämän
päivän tilanteeseen, jossa osalla menee huonosti ja rahaa riittää vain puuroon. Se auttaa selviämään omista
ongelmista kun lukee, että on niistä
vaikeuksista selvitty ennenkin.
■ TEKSTI JA KUVA
MIKA RINNE

Halunen haastaa pääministeri Sipilän
KEMPELEEN Perussuomalaiset kokoontuivat yhdistyksen sääntömääräiseen
syyskokoukseen valitsemaan puheenjohtajan ja hallituksen sekä vahvistamaan toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016. Yhdistyksen
syyskokous pidettiin poikkeuksellisesti
vasta tammikuussa. Tähän oli syynä onnellinen perhetapahtuma, alkuperäisenä kokouspäivänä yhdistyksen puheen-

johtajan perheeseen syntyi tyttölapsi ja
kokous päätettiin siirtää myöhemmälle ajankohdalle. Kempeleen Perussuomalaisten puheenjohtajaksi tammikuun
syyskokouksessa valittiin jatkamaan
kunnanvaltuutettu Janne Halunen.
Kokouksen yhteydessä Halunen ilmoitti asettuvansa ehdolle vuoden 2017
kuntavaaleihin. Uudelleen valittu puheenjohtaja lähetti terveiset pääminis-

teri Juha Sipilälle (kesk.) ja toivoi hänen
lähtevän ehdolle kuntavaaleihin, jotta saadaan Kempeleessä kunnon kisa
aikaan. Lisäksi Halunen kehottaa kuntalaisia aktivoitumaan ja liittymään perussuomalaisiin laittamaan nykyiselle
Kempeleen kunnan päätöksentekotavalle lopun.
Jari-Pekka Teurajärvi

Janne Halunen
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Pohjois-Karjalassa haettiin
keinoja pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämiseksi
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Karjalan piiri kutsui työministeri Jari Linströmin piiritoimistolle Joensuuhun.
Tapahtuma järjestettiin ennen
ministerin paluuta maakuntavierailultaan Helsinkiin. Tapahtuma oli järjestetty Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten
Toimintajärjestö ry:n ja muiden
sosiaalialan toimijoiden pyynnöstä.
Pitkäaikaistyöttömyyden ongelmista alusti Pohjois-Karjalan
Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry:n työttömien neuvonnasta vastaava Lea Vallius,
joka toi esille kolmannen sektorin huolen pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta ja ongelmista
maakunnassamme.
Samasta aiheesta esitti kannanoton myös Aktiiviset Työtähakevat ry:n toiminnanjohtaja
Kaija Nuutinen. Molempien puheenvuorojen keskeinen ongelma ja viesti oli työllisyyden
hoitoon kohdennettujen määrärahojen leikkaaminen ja palkkatuen kohdentaminen yrityksiin. Tämä aiheuttaa sen, että
pitkäaikaistyöttömät jäävät
palkkatuen ulkopuolelle, koska he eivät tule työllistymään
yrityksiin puutteellisten työ- ja
työllistymisvalmiuksien vuoksi.
Keskustelut käsittivät asiasisällöltään niin työministerin
kuin oikeusministerinkin toimialueita. Ennen kaikkea tämä
oli kolmannen sektorin ilta, jossa ministerille tuotiin tiedoksi pitkäaikaistyöttömyyden ongelmat ja niiden korjaamisen

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin
puheenjohtajisto Harri Sanaksenaho, Jari-Pekka
Teurajärvi, Ahti Moilanen ja Janne Koskela.
Kuva: Sinikka Jylhä

Kiimingissä puitiin
kuntavaaleja
Työttömien ongelmista puhumassa Lea Vallius, Jari
Lindström ja Osmo Kokko.
tarpeet. Pohjois-Karjalan perussuomalaiset toimivat aktiivisesti pitkäaikaistyöttömyyden
vähentämiseksi ja tuovat ongelmat jatkossakin ministeriön
tietoon. Keskeisin ongelma pitkäaikaistyöttömien työkykyisyyden edistämiseksi on resurssien eli työllisyysmäärärahojen
leikkaus ja käytössä olevien, vähäisten määrärahojen väärä
kohdennus.
Keskusteluissa tuli esille yksi
keskeisimmästä esteistä, jotka heikentävät kolmannen sektorin toimintaa pitkäaikaistyöttömien työllistymisen
edistämisen tavoitteissa. Se
on maakunnallinen palkkatukilinjaus, jolla kolmannen sektorin tarjoamiin työpaikkoihin
olisi tarkoitus palkata työntekijöitä. Nykyisin palkkatuki kohdennetaan yrityksiin, joihin
eivät puutteellisen ammattitaidon omaavat pitkäaikaistyöttömät tule koskaan työllistymään.

Tämä linjaus ajaa alas kolmannen sektorin työllistymistä edistävää työtä juuri niiden ihmisten kohdalla, joiden työkyky on
ammattitaidon puutteen lisäksi heikko johtuen erilaisista sosiaalisista ja terveydellisistä ongelmista.
Perussuomalaiset pyrkivät
edistämään näiden ihmisten
selviytymistä nykyisen taloustilanteen puristuksessa ja tekevät jatkossakin työtä sen eteen,
että mm. palkkatukityöhön tarkoitetut määrärahat kohdennettaisiin oikeudenmukaisesti
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työllistymisvalmiuksien edistämiseen. Kolmannen sektorin toiminnan
alasajajia ei tarvitse kauempaa
etsiä, vaan ne löytyvät omasta
maakunnastamme, ikävä kyllä.
Juhani Vuorela
Joensuun Perussuomalaiset

Metsä vastaa niin kuin sinne huudetaan
TYHJIÖN synnyttyä se pyrkii täyttymään. Näin käy myös
poliittisen tyhjiön synnyttyä.
Suomessa tällainen tilanne
pääsi syntymään 1990-luvulla. Tämä antoi mahdollisuuden uuden puolueen syntymiselle. Tätä poliittista tyhjiötä
ryhtyi täyttämään perussuomalaiset.
Suurille vanhoille puolueillemme tämä on ollut shokki. Mahtiasemansa menettivät
niin keskusta, kokoomus kuin
demaritkin. Entisen skdl:n, nykyisen vasemmistoliiton, tilanne on ollut erilainen kuin
muiden edellä mainitsemieni
puolueiden. Skdl:n olemassaolo perustui valheelle ja vääristellyille tiedoille. Neuvostoliiton kuplan puhjettua myös
vasemmistoliiton uskottavuus
romahti. Tätä taustaa vasten
vasemmistoliiton kannatus on
vieläkin yllättävän korkea.
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Suurille vanhoille puolueillemme perussuomalaisten
menestys on ollut järkytys. Yllätys se ei kuitenkaan ole voinut olla. Vanhat puolueet olivat hylänneet huomattavan
osan kansalaisistamme ja näin
oli syntynyt poliittinen tyhjiö. Tätä tyhjiötä vielä täydensi
poliittinen rappio ja poliittiset
korruptio- ym. skandaalit.
Nyt elämme uutta poliittista
aikaa. Perussuomalaisista on
tullut osa poliittista valtakoneistoa. Puolueen terävin johto on mukana hallituksessa ja
sen päätöksenteossa ja se näkyy ja kuuluu.
Nyt paljastuu myös se poliittinen kokemattomuus ja sinisilmäisyys, mikä puolueen
johdossa valitettavasti vallitsee. Ei ymmärretä sitä, että
vanhojen suurten puolueiden tarkoitus ei ole pitää perussuomalaisten päätä ”veden

pinnan yläpuolella” vaan hukuttaa tämä poliittinen riesa.
Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen monissa vaalijuhlissa taputettaisiin ja otettaisiin
samppanjakulauksia, jos perussuomalaisten kansanedustajien määrä olisi alle kymmenen.
Mielestäni puolueen johdon
piirissä on nyt tultava heräämisen aika. Perussuomalaista
puoluetta tarvitaan. On vain
kyse linjasta ja niistä toimista,
miten parhaiten tavoitteisiin
päästään. Tärkeä osa poliittista työtä on myös selkeällä, tehokkaalla ja objektiivisella tiedottamisella.
Metsä vastaa niin kuin sinne
huudetaan.
Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.),
Kajaani
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KIIMINGIN Perussuomalaisten hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen
Hannuksen kylätalolle. Syyskokouksessa oli valittu yhdistyksen puheenjohtajaksi
Hannu Siipola ja hallituksen
tehtäväksi jäi nyt valita keskuudestaan varapuheenjohtajat. Hallituksen 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Teuvo
Appel ja 2. varapuheenjohtajaksi Elina Kokkoniemi. Kiimingin Perussuomalaisten
sihteerinä valittiin jatkamaan
Tanja Paakkola. Lisäksi hallitus hyväksyi uusia jäseniä yhdistykseen.
Kokouksessa vieraili myös
Perussuomalaisten Pohjois-

Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvi.
Hän toi kokousväelle tiedoksi ajankohtaisia asioita puolueen ja piirin toiminnasta.
Keskustelua käytiin tulevista kuntavaaleista ja todettiin, että tarvitaan mahdollisimman paljon ehdokkaita
perussuomalaisten listalle.
Ehdokkaita on alettu jo kartoittamaan ja halukkaiden
kannattaakin ottaa yhteyttä suoraan yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Siipolaan.
Kiimingin
Perussuomalaiset

Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piiri järjestäytyi
PERUSSUOMALAISTEN Etelä-Pohjanmaan piiri valitsi
syyskokouksessaan puheenjohtajaksi valtiopäiväneuvos
Raimo Vistbackan. Piirin järjestäytymiskokouksessa valittiin varapuheenjohtajiksi Sami Yli-Rahnasto (1.vpj.)
Kauhajoelta, Eliisa Panttila
(2.vpj.) Teuvalta ja Ville Jussila (3.vpj) Vaasasta. Piirisihteeriksi valittiin Anneli Manninen Seinäjoelta.
Työvaliokunnan jäsenik-

si valittiin puheenjohtajiston
ja piirisihteerin lisäksi seuraavat edustajat: Martti Alkula Jalasjärveltä, Asko Salminen Laihialta, Yrjö Paukkunen
Alavudelta, Micael Westerholm Mustasaaresta ja Seppo
Ylilammi Kauhavalta. Taloudenhoitajana toimii Mikael Ö
Vaasasta.
Perussuomalaisten
Etelä-Pohjanmaan piiri

Perussuomalaisten
Pirkanmaan piiri uudistui
PERUSSUOMALAISTEN Pirkanmaan piirin hallitus on
uudistunut. Hallitus koostuu 28 henkilöstä Pirkanmaan eri kunnista. Hallituksen toiminnallinen keskus on
uuden puheenjohtajan Veijo Niemen (Lempäälä) johdolla toimiva työvaliokunta,
joka koostuu piirille valituista kolmesta varapuheenjohtajasta, jotka ovat Terhi
Kiemunki (Tampere), Heikki

Luoto (Tampere) ja Timo Tukia (Mänttä-Vilppula). Työvaliokuntaan kuuluvat myös
uusi piirisihteeri Kirsi Kallio
(Lempäälä), tiedottajat Jaana Ristimäki-Anttila (Pirkkala) ja Minna Mäntymäki (Orivesi) sekä taloudenhoitajana
jatkopestin saanut Harri Vuorenpää (Pirkkala).
Perussuomalaisten
Pirkanmaan piiri

Puoli vuotta on
lyhyt aika
UUTISTEN valossa ei voi olla
muistuttamatta siitä, että
olemme olleet reilun puoli
vuotta hallitusvastuussa. Siitä
lähtien, kun lähdimme tähän
kolmen puolueen hallitukseen, alkoi ikävä omien kansanedustajiemme ja ministeriemme arvostelu.
Perussuomalaiset on ainoa
puolue, joka on pitäytynyt
mahdollisimman pitkälle hallitussopimuksessa, eikä ole
myöskään puuttunut muiden puolueiden ministerien
tonteilla oleviin asioihin. Siitä huolimatta vaativaa työtä elintärkeillä tehtäväalueillaan tekevät ministerimme ja
eduskuntaryhmämme joutuvat mediassa jatkuvaan myllytykseen ja välillä suoranaisen panettelun kohteeksi.
Tämä on kohtuutonta. Tuntuu kuin ulkoministeri, puolustusministeri, oikeus- ja
työministeri sekä sosiaali- ja
terveysministeri olisivat ainoat ministerit koko Suomessa. Vaikka vientimme on
tällä hetkellä esimerkiksi Venäjä-pakotteiden vuoksi täysin tyrehtynyt, niin kuka edes
muistaa minkä niminen ulkomaankauppaministeri meillä on? Kaivannaisteollisuus,
muu teollisuus sekä elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn kehittäminen junnaavat - ja mikäs on ministerin nimi sillä
postilla? Edellisen hallituksen
työministeriksi nousi entinen
SAK:n puheenjohtaja ja kaikkien työläisten kaveri, mutta
kuinkas kävikään: yli 100 000
työtöntä lisää sillä kaudella! Ulkorajat vuotavat turvapaikanhakijoita sopimuksista
huolimatta kuin vanha ruuhi – ja kukahan ministeri tästä
raja-asiasta vastaa?
Hyvät ystävät: nyt kun meillä vihdoin on armeijan käy-

nyt puolustusministeri, joka
on arvostettu postissaan, tietää mistä puhuu, osaa tehdä
omia itsenäisiä päätöksiään
ja on isänmaallisuudessaan
ykkösluokkaa, niin arvostakaamme häntä ja pitäkäämme osaltamme huolta hänen
toimintamahdollisuuksistaan. Ja entäpä ulkoministeri
- miettikääpä, mihin tilanteeseen hän joutui heti ministerikautensa alussa? Kaikki
akuutit kansainväliset konfliktit, turvapaikanhakijoiden
hallitsematon vyöry Schengen-alueelle ja maahamme
sekä samalla puolueenjohtajuus tilanteessa, jossa ei ymmärretä, ”ettei Roomaakaan
rakennettu päivässä”. Olisikohan aika antaa hänellekin
nyt täysi tuki kaikilta perussuomalaisten jäseniltä ja kannattajilta, sekä työrauha koko
ministerinelikolle ja eduskuntaryhmällemme Suomen etujen ajamiseksi kansallisesti ja
kansainvälisesti?
Jos tämän ministerinelikon
ja eduskuntaryhmämme työ
ei kelpaa - ja aatteen palo perussuomalaisena on näin lyhyessä ajassa sammunut
- niin tuntuu oudolta, että somessa puretaan se kiukku, ärtymys ja suoranainen viha ja
haukkuminen puoluetta kohtaan, joka kuitenkin on antanut meille mahdollisuuden
vaikuttaa tämän maan asioihin. Miettikääpä kukin, kuinka moni on noussut tämän
puolueen kautta poliittiseksi
vaikuttajaksi.
Toivon nyt meiltä kaikilta malttia ja täyttä tukea ja
kannustusta ministereillemme sekä eduskuntaryhmälle niin somessa kuin kentälläkin.
Kari Paunonen
Espoo

Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan
piiri järjestäytyi
PIIRIN puheenjohtajana toimii
oululainen Jari-Pekka Teurajärvi.
Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin Ahti Moilanen Utajärveltä,
Harri Sanaksenaho Iistä ja Janne
Koskela Oulusta. Piirisihteerinä
valittiin jatkamaan Henna Kupsala Siikajoelta ja taloudenhoitajaksi valittiin Paula Juka Muhokselta.
Piirihallitus valmistautuu hyvää vauhtia kuntavaaleihin ja
aikoo jalkautua maakuntiin
niin hallituksen kokousten kuin
muidenkin tapahtumien myötä. Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiri yhtyy julkisuudessa olleisiin näkemyksiin
siitä, että Suomen tulee kiirehtiä palautuksia niiden turva-

paikanhakijoiden osalta, jotka
eivät saa oleskelulupaa tai saapuvat ns. turvallisista maista.
Samoin toimimaton Schengen
-sopimus on vaikka väliaikaisesti sanottava irti, jotta rajavalvontaan saadaan tolkkua. EU:n
jäsenyyden myötä Kreikan raja
on myös EU:n ulkorajan myötä
Suomen ulkoraja, joka vuotaa,
eikä se ole suomalaisten syy.
Euroopan rajavalvonta on epäonnistunutta, eikä sopimuksista
pidetä kiinni.
Jari-Pekka Teurajärvi (pj.)
Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piiri
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VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.2.
klo 13 Isokylän entisellä koululla. Sääntömääräisten asioiden lisäksi hallitus esittää valittavaksi yhdistykselle puheenjohtajan
vuodelle 2016 ja mahdollisesti käsitellään myös hallituksen
jäsenen ja varajäsenen valitseminen. Kokouksessa mukana
kansanedustaja Reijo Hongisto.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaisten tupaillat jatkavat talvi- ja kevätkauden perinteiseen tapaan
tiistaisin klo 17–19 piiritoimistollamme, Tarkka-ampujankatu 14,
Oulu. Kokoonnumme joka tiistai
samaan aikaan keskustelemaan
ajankohtaisista aiheista. Joskus
myös järjestämme teemailtoja,
joista ilmoitamme erikseen. Tervetuloa kaikki perussuomalaiset
ja perussuomalaisuudesta kiinnostuneet!
TURKU
Suomen Perusta -ajatuspaja julkaisi marraskuussa ajankohtaiseen muuttoliikkeeseen liittyviä asioita käsittelevän kirjan
Siirtolaiskriisi - puheenvuoroja
muuttoliikkeen syistä ja seurauksista. Suomen Perusta järjestää yhdessä Turun Perussuomalaisten kanssa kirjan teemoja
käsittelevän keskustelutilaisuuden tiistaina 1.3. klo 18-20. Valtion virastotalon auditoriossa,
Itsenäisyydenaukio 2, Turku. Aiheesta ovat alustamassa dosentti Arto Luukkanen ja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo
Grönroos. Kommenttipuheenvuoron aiheesta pitää kansanedustaja Ville Tavio. Tilaisuuteen
on vapaa pääsy, tervetuloa!
IMATRA
Imatran Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 3.3.
klo 17.30 Imatran Uimahalli/Urheilutalossa, kokoushuone 107,
Kotipolku 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan
ajankohtaisista asioista. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
HELSINKI
Europarlamentaarikko Pirkko
Ruohonen-Lerner osallistuu Euroopan parlamentin Suomentiedotustoimiston, Suomen
Pakolaisapu ry:n sekä MonikaNaiset liitto ry:n järjestämään
avoimeen kansainvälisen nais-

tenpäivän seminaariin perjantaina 4.3. klo 11- 13 Eurooppasalissa, Malminkatu 16, Helsinki.
Keskustelun aiheena pakolaisja turvapaikanhakijanaisten asema Suomessa. Ilmoittautumiset
2.3.2016 mennessä ephelsinki@
europarl.europa.eu
TURKU
Turun Perussuomalaisten hallitus on päättänyt tukea kansalaisaloitetta, jolla pyritään palauttamaan työeläkeindeksi
palkkatasoindeksiksi. Turun Perussuomalaiset järjestää lauantaina 5.3. klo 10-13 Turun kauppatorilla telttatapahtuman,
jossa muun poliittisen keskustelun ohella kerätään kannatusilmoituksia tämän kansalaisaloitteen hyväksi. Tervetuloa!
HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin
piiri ry telttailee Hakaniemen
maalaismarkkinoilla sunnuntaina 6.3. klo 9–15. Tervetuloa juttelemaan teltalle ja noutamaan
tuorein PS-lehti!
KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.3.
klo 14 Kokemäen kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n Tupaillat keskiviikkona 9.3.
ja 23.3. klo 18 alkaen Järjestötuvalla, Rantatie 2. Tervetuloa
kaikki perussuomalaiset ja perussuomalaisuudesta kiinnostuneet. Kahvitarjoilu ja arpajaiset.
JYVÄSKYLÄ
Suomen Perusta -ajatuspaja järjestää yhdessä Jyväskylän Perussuomalaisten kanssa
Siirtolaiskriisi - puheenvuoroja muuttoliikkeen syistä ja seurauksista -kirjan teemoja käsittelevän keskustelutilaisuuden
perjantaina 11.3. klo 18-20 Jyväskylän pääkirjastossa, Vapaudenkatu 39-41, Jyväskylä.
Aiheesta ovat alustamassa dosentti Arto Luukkanen ja Suomen Perustan toiminnanjohtaja
Simo Grönroos. Kommenttipuheenvuorot aiheesta pitävät
Keski-Suomen Perussuomalaisten Nuorten varapuheenjohtaja Teemu Torssonen ja kansanedustaja Toimi Kankaanniemi.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy,
tervetuloa!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Paviljongissa järjestetään Kirjamessut 12.-13.3. klo
10-17. Mukana myös Jyväskylän
Perussuomalaiset ry. Tervetuloa
paikalle.

KUOPIO
Suomen Perusta -ajatuspaja järjestää yhdessä Kuopion Perussuomalaisten kanssa Siirtolaiskriisi – puheenvuoroja
muuttoliikkeen syistä ja seurauksista –kirjaa käsittelevän keskustelutilaisuuden lauantaina
12.3. klo 12.30-14.30 Kuopion
pääkirjastossa, Maaherrankatu
20, Kuopio. Aiheesta ovat alustamassa dosentti Arto Luukkanen
ja Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos. Kommenttipuheenvuoron aiheesta
pitää Kuopion seudun Perussuomalaisten puheenjohtaja Samuli Voutila. Tilaisuuteen on vapaa
pääsy, tervetuloa!
JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 15.3. klo 18
Hotelli Joronjäljessä Joroisissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa.
MUURAME
Muuramen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja varsinainen kuukausikokous pidetään torstaina 17.3.
klo 17 Muuramen valtuustosalissa, Virastotie 8. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
MIKKELI
Oikeutta Eläkeläisille ry:n EteläSavon yhdistyksen vuosikokous pidetään 19.3. klo 14 Kahvila Nandassa, Savilahdenkatu 12,
Mikkeli. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Paikalla myös
Oikeutta Eläkeläisille ry:n puheenjohtaja Reijo Ojennus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa mukaan!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 20.3. klo 16 Hotelli Alban suuressa kabinetissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, valtuustoasiat ja kuntavaalit
2017. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 23.3. klo
18.30 Loimaan kaupungintalolla valtuustosalin kahvihuoneessa, Kauppalankatu 3, Loimaa.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, luottamushenkilömaksun suuruus seuraavalle
valtuustokaudelle sekä päätetään kuntavaaliehdokkaiden valitsemisesta. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

HENKILÖVALINTOJA
LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset ry:n
hallituksessa jatkaa puheenjohtajana Tommi Leppänen. Hallituksessa istuvat myös varapuheenjohtaja Ilpo Oksanen, sihteeri ja
taloudenhoitaja Sirpa Herronen ja
Eila Tuomainen.

set ry:n puheenjohtajana jatkaa
myös taloudenhoitajana toimiva Alpo Koski. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen
Markku Kämäräinen. Sihteeriksi ja
nettivastaavaksi valittiin uudelleen Ensio Uhlgren. Vaalipäällikkönä toimii Jaakko Suutarinen.

PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven Perussuomalai-

RÄÄKKYLÄ
Rääkkylän Perussuomalaiset ry:n

puheenjohtajana jatkaa Kari Kulmala. Varapuheenjohtajaksi valittiin Teemu Kamppuri ja sihteerinä ja taloudenhoitajana jatkaa
Esa Turunen. Muut hallituksen jäsenet sekä varajäsenet ovat: Elsa
Kamppuri, Pia Meuranen, Matti
Hännikäinen, Seija Pajarinen, Helena Silvennoinen ja Kirsi Kärnä.
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Esittelyssä piirien puheenjohtajat, osa II
ETELÄ-SAVO

VARSINAIS-SUOMI

Kati Kähkönen:

Janne Aso:

Suunnitelmat jo
pitkällä

Pää on pidettävä
kylmänä

Etelä-Savon piirin uudeksi puheenjohtajaksi on
valittu 39-vuotias anestesialääkäri Kati Kähkönen
Mikkelistä.

Varsinais-Suomen piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittu Janne Aso Kaarinasta on ollut kuntapolitiikassa mukana puolet elämästään.

KAAKKOIS-SUOMEN
rikosseuraamuslaitoksen ylilääkärinä
ja Mikkelin keskussairaalan osa-aikaisena osastonylilääkärinä
toimiva Kati Kähkönen
on syntyjään lahtelainen, mutta asunut
laajalti pitkin poikin
Suomea ja opiskellut Virossa. Pari vuotta sitten Jyväskylästä
muuttanut Kähkönen
aikoo nyt juurtua Mikkeliin.
- Politiikkaan lähdin vuonna 2007
alun perin paikallisen terveyskeskuksen pelastamiseksi. Silloin minut valittiin Hollolan valtuustoon demarien listalta. Perussuomalaisiin vaihdoin
kyllästyttyäni katselemaan demarien keskinäistä kahinointia, Kähkönen
muistelee.
Kähkönen on myös Mikkelin Perussuomalaisten puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen. Lisäksi hän
vaikuttaa Lääkäriliiton terveyspoliittisessa jaostossa. Hänellä on samaa
ammattia harjoittava aviomies ja viisi
lasta, joista neljä biologista ja yksi sijoitettu. Vapaa-ajallaan hän harrastaa
moottoripyöräilyä, puutarhanhoitoa
ja laskettelua.

Kriiseistä selvitään
fiksujen ja pätevien
johdolla
Kähkösellä on vahva luottamus perussuomalaisten tulevaisuuteen ja
siihen, että vaikka puolueelle tulisi
kriisiaikoja, niin fiksut ja pätevät, aatteeseen uskovat ihmiset pysyvät ja
luotsaavat porukan kriisien läpi.
- Minusta tuntuu siltä, että kuohuntoja aiheuttavat ihmiset ovat lähteneet hakemaan enemmän itselleen ja
syyttävät puoluetta siitä, kun heidän
toiveensa eivät heti ole toteutuneet.
Ainakin Mikkelissä puolueeseen tyytymättömät ihmiset tuntuvat olevan
tyytymättömiä vain yhteen tai kah-

teen asiaan, Kähkönen
pohtii.
Kähkönen on huomannut myös, että
perussuomalaisten
kannattajiksi on siirtynyt paljon sellaista porukkaa, jota muutama
vuosi aikaisemmin ei
olisi voinut kuvitellakaan perussuomalaisten kannattajiksi.
- Esimerkiksi sen jälkeen kun itse siirryin
perussuomalaisiin, ei
kukaan ole esittänyt
minkäänlaista negatiivista palautetta puoluekantani takia, päinvastoin.
Demareissa ollessani sellaista tuli kyllä, haukuttiin sossutädiksi ja niin edelleen, mainitsee Kähkönen.

JUURI 40 vuotta täyttänyt, entinen piikkiöläinen Janne Aso lähti
kunnallispolitiikkaan
vuonna 1994 ja siirtyi perussuomalaisiin
vuonna 2011, ”veden
tuomana”.
- Silloin Kaarinan
valtuustossa ei ollut yhtään perussuomalaista. Seuraavissa
kuntavaaleissa saimmekin sitten merkittävän osuuden äänistä
ja kuusi valtuustopaikkaa, kertoo oman kaupunkinsa ääniharavaksi kunta- ja eduskuntavaaleissa sijoittunut Aso.
Samana vuonna perustettiin myös
oma viisi kuntaa käsittävä paikallisyhdistys, jonka puheenjohtajana Aso
on ollut siitä lähtien. Viimeiset kolme
vuotta hän on ollut myös piirihallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja,
Kaarinan valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Siviiliammatiltaan Aso on pelastuslaitoksen palotarkastaja alueenaan
hoiva- ja hoitolaitosten poistumis- ja
turvallisuusasiat. Ason perheeseen
kuuluu vaimo, kaksi kouluikäistä lasta
ja pari koiraa.

Mikkeliin noin sata
vaalitapahtumaa
Ulkopuolelta Mikkeliin muuttaneella Kähkösellä ei ole ollut mitään vaikeuksia juurtua sakkiin, sillä paikalliset
ovat ottaneet hänet avosylin vastaan.
Eteläsavolaiset ovat mukavaa porukkaa, vastaanottavaisia uusillekin ajatuksille ja jos riitoja syntyy, riidellään
avoimesti, jonka jälkeen riidat unohdetaan.
- Asioista pystytään keskustelemaan
kyllä. Piirissä keskitytään nyt kuntavaaleihin ja yritetään pitää porukka
yhtenäisenä nyt, kun pienemmät kunnat eivät tiedä minne suuntautua.
- Piirin tasolla kuntavaaleihin valmistautumista aletaan vasta työstämään,
mutta paikallisosastoilla suunnitelmat
ovat jo pitkällä. Esimerkiksi Mikkelin
osastolla on tavoitteena järjestää noin
sata tapahtumaa, ja vaalipäälliköstä,
varamiehestä ja paikallisosaton puheenjohtajasta muodostettu työryhmä jo valittu. Olen hyvin iloinen myös
perusnaisten aktiivisuudesta alueella,
kertoo Kähkönen.

Raikas tuulahdus
politiikan kentällä
Perussuomalaiset on raikas tuulahdus suomalaisen politiikan kentällä, joka ei toimi kuten muut puolueet
ja jolla ei ole samoja rasitteita. Ason
mielestä perussuomalaisten tulisi jaksaa raskaan hallitusvastuunkin keskellä muistaa pitää kiinni perusarvoistaan ja puhua samaa kieltä tavallisten
suomalaisten kanssa.
- Oppositio pyrkii käymään erityisesti perussuomalaisten kimppuun, koska meidän kuvitellaan olevan hallituksen heikoin lenkki. Perussuomalaisten
on pidettävä pää kylmänä. Hermostua ei saa. Puolue joutuu nyt opette-

Oikaisuvaatimus vastaanottokeskuspäätöksestä
TAMPEREEN kaupunginhallituksen
päätöksestä vastaanottokeskusten perustamisesta on tehty oikaisuvaatimus
päätöksenteossa tapahtuneiden menettely- ja asiavirheiden vuoksi.
Päätös on valmistelun puutteellisuuden ja päätöksen perustelujen puut-
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teellisuuden vuoksi syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Lisäksi päätös on
perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen.
Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan
myös, että käsitellessään asiavirheiden
korjaamista kaupunginhallitus kieltää

päätöksen täytäntöönpanon toistaiseksi tai määrää täytäntöönpanon keskeytettäväksi. Päätöksen poistamisen jälkeen asia tulee käsitellä ja ratkaista
kokonaan uudelleen.
Tampereen Perussuomalaiset

Perussuomalainen 2/2016 • www.perussuomalaiset.fi

lemaan hallitusyhteistyötä, joka edellyttää
välillä kompromisseja. Pikavoittoja ei ole,
mutta maltillisella ja
vastuullisella politiikalla saamme tulevissakin vaaleissa kansalta
valtakirjan suomalaisten asioiden hoitoon,
Aso uskoo.

Positiivinen
vire
Varsinais-Suomen
piirissä on päällä positiivinen vire.
Kuntavaaleihin alettiin valmistautua jo syksyllä ja piirin kuntavaaliohjelman ensimmäinen vaihe on laadittu. Nyt on käynnissä seuraava vaihe,
jossa kaikki paikallisyhdistykset laativat omia ohjelmiaan omine painotuksineen. Tavoitteena on, että maakunnallinen vaaliohjelma olisi valmis ensi
syksyyn mennessä.
- Oma tavoitteeni on laajentaa yhteistyötä paitsi piirin sisällä, myös
muiden maakunnallisten toimijoiden
suuntaan. Tavoitteena on myös sitouttaa omia toimijoita enemmän yhteiseen tekemiseen. Näyttää siltä, että
tekemisen intoa on, vaikka välillä voi
tulla lunta tupaan siitä, että valtakunnan tasolla ei kaikkia asioita ole saatu hoidettua tavoitteiden mukaisesti,
Aso kertoo.
Aso toivoo, että myös eduskuntaryhmä olisi entistä enemmän näkyvissä kentällä seisomassa tehtyjen
päätösten takana, ettei niiden puolustaminen jäisi vain puoluesihteerin ja
ministeriryhmän harteille. Vaikka asiat
nyt Suomessa näyttävätkin vähän heikoilta, on muistettava, että ne voisivat
olla paljon huonomminkin, jos perussuomalaiset eivät olisi ykköskehällä
asioista päättämässä.

■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ • KUVAT PS-ARKISTO

HÄME

LAPPI

Matti Lintukorpi:

Matti Torvinen:

Kenttää kuunnellaan
herkällä korvalla

Perussuomalainen
pato avattu

Hämeen piirin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Matti Lintukorpi Tammelasta. Asentajana yli kaksikymmentä vuotta samalla työnantajalla toiminut
Lintukorpi lähti politiikkaan vuoden 2012 kunnallisvaalien alla.

Lapin piirin uudeksi puheenjohtajaksi valittu Matti Torvinen on 58-vuotias varatuomari ja toimittaja
Rovaniemeltä. Hän on tehnyt monipuolisen työuran
rajavartioston palveluksessa ja sittemmin Yleisradion tv-uutisten toimittajana pohjoiskalotilla.

AIEMMINKIN on kyllä
kyselty, kun olin noin
kolmekymppinen. Silloin sanoin, että eiköhän ole parempi, että
kasvan vähän. Meni
reilut viisitoista vuotta, ennen kun sain kipinän lähteä politiikkaan. Hyvin pitkään
tutkin eri puolueita ja
niiden ohjelmia, mutta lopulta tulin siihen
johtopäätökseen, että
perussuomalaiset on
ainoa puolue, johon
koskaan tulen kuulumaan. Eikä päätöstä ole tarvinnut katua, Matti Lintukorpi kertoo.
Lintukorpi toimi Hämeen piirin kolmantena varapuheenjohtajana vielä
viime vuonna. Hän on Tammelan Perussuomalaisten puheenjohtaja, kunnanvaltuuston kolmas puheenjohtaja ja sitä kautta omaa puheoikeuden
kunnanhallituksessa, teknisen lautakunnan jäsen, luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu. Lintukorpi harrastaa metsästystä, lähinnä hirvijahtia,
ja kuuluu metsästysseuran johtokuntaan. Hänellä on kolme lasta ja kaksi
lastenlasta.

NYKYÄÄN Matti Torvisella on kolme vakituista ja kolme harjoittelijaa työllistävä
lakiasiaintoimisto Lex
Lappia, jolla on toimistot Rovaniemellä, Kemijärvellä ja
Pelkosenniemellä. Perussuomalaisiin hän
liittyi neljä viisi vuotta sitten, heti jäätyään
pois Yleisradiosta.
- Aatemaailmani ja
taustani ovat syvällä
smp:läisyydessä. Isäni
oli varsin aktiivinen smp:läinen, ja lapsuudenkodissani ovat aikanaan kaikki vanhat legendaariset vennamolaiset vierailleet ja öitänsä viettäneet.
Itsekin kuuluin SMP:n nuorisojärjestöön, mutta jäin pois politiikasta kun
menin töihin rajavartiostoon. Sinne ja
Yleisradioon politiikka ei sopinut, Torvinen kertoo.
Torvisen perheeseen kuuluvat vaimo ja kaksi lasta, aikuinen tytär ja
15-vuotias poika, joka on kansallista
kärkeä alppiurheilussa ja maastopyöräilyssä. Torvinen on myös Rovaniemen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja, vapaa-ajanlautakunnan
puheenjohtaja ja Rovaniemen Perussuomalaisten puheenjohtaja.

Isot saappaat
täytettävänä
Lintukorpi uskoo vakaasti perussuomalaisten valoisaan tulevaisuuteen
jatkossakin, vaikka juuri tällä hetkellä synkkiä pilviä taivaalla vielä leijaileekin. On selvä asia, että hallituksessa
kaikki puolueet ovat joutuneet tekemään myönnytyksiä ja myös kipeitä kompromisseja. Näihin asioihin on
media hanakasti tarttunut ja sen seurauksena viimeaikaiset gallupluvut
ovat olleet huolestuttavan suuntaisia.
- Silti edellisissäkin vaaleissa saimme
paljon suuremman kannatuksen kuin
missään gallupissa oli luvattu, Lintukorpi muistuttaa.

Hämeen piirissä tilanne on erittäin hyvä,
josta suurimman kiitoksen Lintukorpi antaa istuvalle puheenjohtajalle Jari
Ronkaiselle.
- Kun Jallu asettui puheenjohtajaksi, otti
Hämeen piiri kertaheitolla aika monta harppausta eteenpäin. Siinä on minulle todella
isot saappaat täytettävänä. Toivon pääseväni edes samaan tulokseen, vieläkin parempaan tietysti
pyritään. Siinä tarvitsen kentän ja puheenjohtajien apua, niin Jallun kuin
aiempienkin puheenjohtajien, kuten
Niemelän ja Venesjärven. Kenttää aion
myös kuunnella oikein isolla ja herkällä korvalla, sanoo Lintukorpi.

Ensi vuonna
keskitytään
kuntavaaleihin
Tulevana vuonna Hämeen piiri aikoo
toden teolla keskittyä tuleviin kuntavaaleihin.
- Se on ykkösartikkeli jos minulta kysytään, ja tuskin kenttäkään siitä on
kovin erimielinen. Tällä hetkellä ei vielä kauheasti mitään konkreettista ole
tehty, mutta uskoisin kunkin paikallisyhdistyksen olevan sen verran valveutunut, että tietävät mitä on tulossa
ja ovat omalta osaltaan jo vaalityönsä
aloittaneet, Lintukorpi pohtii.
Eri paikallisyhdistykset ovatkin järjestäneet jo omia jäsenhankintatempauksiaan ja muita tapahtumia kuntavaaleja ajatellen. Myös piirin tasolla
ollaan lähdössä vauhdilla liikkeelle
heti vuoden alusta.

Lapin piirissä tilanne
tasoittunut
Perussuomalaisten tulevaisuuden
Torvinen näkee hyvin valoisana, ei
hän muuten olisi piirin puheenjohtajaksi ryhtynytkään. Puolue on nyt
ensimmäistä kertaa hallituksessa ja
saanut mahdollisuuden osoittaa kyntensä hallituspolitiikassa.
- Uskon perussuomalaisten olevan
nimenomaan työläisten ja keskiluokan puolue, joka ei tule katoamaan
Suomen poliittiselta kartalta missään
tapauksessa. Perussuomalaiset on
avannut padon työväestölle ja keski-

luokalle, joka vyöryy ja
muuttaa yhteiskuntaa,
sanoo Torvinen.
Lapin piirissä tilanne on hyvinkin tasoittunut siitä, kun
piiri alkoi rajusti kasvaa viitisen vuotta sitten. Alkuvaikeudet
on voitettu ja nopeaan omanvoitonpyyntiin pyrkinyt porukka
on lähtenyt omatoimisesti puolueesta. Tällä
hetkellä Lapin piirissä
tehdään hyvinkin vastuullista politiikkaa ja vuosi 2016 tulee olemaan toiminnan vakiinnuttamisen vuosi.

Perussuomalaiset
Lapin toiseksi
suurimmaksi
Seuraava suuri koitos Lapin piirille
ovat kuntavaalit 2017. Piiri on ottanut
tavoitteekseen nostaa perussuomalaiset Lapin toiseksi suurimmaksi puolueeksi heti keskustan jälkeen. Piiri on
jo käynnistänyt vaalivalmistelut ja paikallisyhdistykset ovat lähteneet etsimään ehdokkaita.
Vaaliohjelmaa lähdettiin laatimaan
heti tammikuun järjestäytymiskokouksen jälkeen. Viime kunnallisvaaleissa perussuomalaisten kannatus
Lapissa oli 12 prosenttia, eduskuntavaaleissa 17 prosenttia. Torvinen uskoo, että on täysin mahdollista nostaa
kannatus 17 prosenttiin kuntavaaleissakin.
- Haluan tarjota yhteistyön kättä kaikille puolueille Lapin hyvinvoinnin
puolesta. Perussuomalaiset ovat keskeisiä toimijoita jo monessa Lapin
kunnassa. Olemme myös hyvin ylpeitä ministeristämme Hanna Mäntylästä,
sanoo Torvinen.

Perussuomalainen, päivitä yhteystietosi
Hyvä perussuomalaisten jäsen. Muistathan päivittää yhteystietosi ja ilmoittaa meille
muuttuneesta nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteestasi.
Uudet tietosi päivitetään jäsenrekisteriin.
Ilmoita: jasenasiat@perussuomalaiset.fi tai p. 040 631 7099.
										

Perussuomalaisten puoluetoimisto
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Esittelyssä piirien puheenjohtajat, osa II
POHJOIS-KARJALA

UUSIMAA

Osmo Kokko:

Pekka M. Sinisalo:

Ehdokashankintaan
lähdettävä välittömästi

Uusimaa keskittyy
tiiviisti kuntavaaleihin

Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana lokakuun
syyskokouksessa jatkamaan valitulla joensuulaisella
Osmo Kokolla on takanaan pitkä ura politiikassa ja perussuomalaisen aatteen esitaistelijana. Hän entinen
kansanedustaja.

Kirkkonummelainen filosofian maisteri ja reservin
yliluutnantti Pekka M. Sinisalo valittiin jatkamaan
neljättä kertaa Perussuomalaisten Uudenmaan piirin
puheenjohtajana. Työkokemusta hänellä on monenlaisista tehtävistä, erityisesti opettajana niin Suomessa
kuin ulkomaillakin.

POLITIIKKAAN Osmo
Kokko lähti mukaan jo
vuonna 1972 liittyessään tuolloisen SMP:n
jäseneksi. Varsin nopeasti tie vei kuntavaaliehdokkaaksi ja
osaston johtokuntaan
ensin Kontiolahdella,
sittemmin Joensuussa hänen muutettuaan sinne.
Vuonna 1980 Kokko
pääsi Joensuun varavaltuutetuksi ja samana vuonna hänet valittiin jo piirisihteeriksi, missä toimessa
hän jatkoi 13 vuotta. Vuonna 1985 hänet valittiin Joensuun kaupunginvaltuustoon ensimmäistä kertaa ja uudelleen vuonna 1993.

Intoa ja virtaa riittää
SMP:n jälkeen Kokko oli mukana keräämässä kannatuskortteja perussuomalaisten käynnistämiseksi ja
osallistui perustamiskokoukseen Kokkolassa. Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajaksi hänet valittiin ensimmäistä kertaa vuonna 2000 ja on parin
vuoden taukoa lukuun ottamatta jatkanut toimessa tähän saakka. Joensuun kaupunginvaltuustossa hän on
istunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2008.
Kansanedustajana Kokko istui kauden
2011-2015. Ammatiltaan Kokko on
kuljetusalan yrittäjä. Hän on naimisissa ja kahden aikuisen lapsen isä.
- Intoa ja virtaa riittää vielä kovasti. Hyvällä mielellä ajan perussuomalaista aatetta eteenpäin edelleen, Kokko toteaa.

Työttömyys saatava kuriin
Vaikka gallupit näyttävät mitä näyttävät, Pohjois-Karjalassa se ei näy. Ihmisten suhtautuminen tori- ja yleisötilaisuuksissa on ollut myönteistä.
Kuntavaaleihin panostaminen on puo-

lueelle nyt tärkeämpää kuin koskaan.
- Alusta saakka oli
kaikilla tiedossa, että
kun hallitusvastuu
otetaan, se on meille
haastava homma. Sitä
kaikki eivät vielä ole sisäistäneet, ettei mikään puolue koskaan
ole saanut vaaliohjelmaansa sellaisenaan
läpi hallitusohjelmaan,
sanoo Kokko.
Kokon mielestä kaikkein tärkeintä Suomen
kannalta olisi saada työttömyys kuriin.
Tätä varten yrittämisen edellytyksiä
tulisi parantaa. Kun työllisyys on saatu
nousuun, on meillä varaa pitää huolta
myös niistä väliinputoajista.
- Eivät asiat Suomessa vieläkään niin
huonosti ole kuin moni ajattelee, mutta valtiontaloudessa riittää meille
haastetta, Kokko sanoo.

PEKKA M.
SINISALOLLA on hoidettavanaan runsaasti luottamustoimia. Hän on muun
muassa Kirkkonummen kunnanhallituksen varapuheenjohtaja, valtuustoryhmän
puheenjohtaja, Kuntaliiton valtuuston jäsen, Helsingin Seudun
Liikenteen (HSL) jäsen
sekä Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) puheenjohtaja. Hän on
myös naimisissa ja kolmen tytön isä.

Prosenttiliikkeen
mies
Perussuomalaisiin Sinisalo liittyi jo
vuonna 2004, kun puolueen kannatus matoi vielä alle prosentin luvuissa.
Puolueen tehtävissä hän on työskennellyt muun muassa MEP Sampo Terhon kotimaan avustajana ja perussuomalaisten EU-vaalipäällikkönä vuoden
2014 kunnallisvaaleissa.
- Kun osallistuin perussuomalaisten ehdokkaana EU-vaaleihin vuonna
2004, oli puolueen kannatus vain 0,54
prosenttia. Prosenttiliikkeestä lähdimme pikku hiljaa kasvamaan, kunnes
yhtäkkiä kasvuvauhti kiihtyi hirvittävän nopeaksi. Murrosiän kasvupyrähdyksen myötä on tullut myös omat
kasvukipunsa, Sinisalo kertoo.

Laakereilleen ei voi
jäädä lepäämään
Pohjois-Karjalan piirissä tilanne on
melkoisen hyvä. Joka kunnassa on toimivat osastot ja valtuutetut. Yhteishenki on hyvä ja ne aisan yli potkijat
alkavat olla vähenemään päin. Hyvin
selkeä yksimielisyys saavutettiin puoluekokouksessakin.
Jäsenmäärä Pohjois-Karjalan piirissä
on kasvussa, mutta töitä pitää tehdä
koko ajan. Laakereilleen ei voi jäädä
lepäämään. Kokko painottaa kokemuksen olevan nyt valttia.
- Syyskokouksessa painotin, että ehdokashankintaan on kaikissa kunnissa lähdettävä välittömästi. Piirihallitus
tulee kiertämään paikallisosastoissa
henkeä nostattamassa. Kun tarpeeksi
ajoissa lähdemme liikkeelle, saamme
myös parhaat ehdokkaat, kun kilpailijat eivät vielä ole heitä napsineet, kertoo Kokko.

Uusimaa ei
gallupeja säiky

- Jatkamme hyvällä perussuomalaisella
tiellä, ja vaikka media
ja gallupit meitä lyövätkin, kyllä kansa tulee vielä huomaamaan
meidän olevan aivan
sama puolue kuin ennen hallitusvastuutakin, vakuuttaa Sinisalo.
Uudellamaalla tunnelmat ovat rauhallisia, kaikki sujuu
mallikkaasti eikä minkäänlaisia ongelmia
ole näköpiirissä - pikemminkin päinvastoin. Kentällä on ymmärretty, että
puoluejohdolle pitää antaa aikaa hoitaa asioita ja kärsivällisesti odottaa,
että vaikutukset alkavat näkyä kansalaisten arjessa.

Kovaa vauhtia kohti
kuntavaaleja
Uudenmaan piirissä keskitytään nyt
tiiviisti tuleviin kuntavaaleihin, potentiaalisten vaaliehdokkaiden kartoittamiseen ja paikallisyhdistysten tukemiseen näiden jäsenhankinnassa.
- Kuntavaalien ehdokashankintaan on luotu jo valmiit pohjat, samoin mainostoimistoille. Paikallisyhdistysten vastuuhenkilöt on valittu.
Kaikki on valmista, nyt mennään kovaa vauhtia kohti kuntavaaleja ja keskitytään niiden voittamiseen. Valtakunnanpolitiikan hoitamisen me
jätämme niille, joille se kuuluu, sanoo
Sinisalo.

Huolimatta viimeaikaisista gallupluvuista Sinisalo näkee perussuomalaisten tulevaisuuden valoisana. Puolueella on yhtenäinen ja yksituumainen
kenttä, joka ei ole gallupien heittelyistä säikähtänyt.

Tuusulan sähköverkko ostettava takaisin
TUUSULAN Perussuomalaiset esittää, että
Tuusula asettaa strategiseksi tavoitteekseen sähköverkon takaisinostamisen.
Tuusulassa kunnanhallitus myi aikoinaan - valtuuston tahtotilan vastaisesti Tuusulan Seudun Sähkölaitoksen. Tämä
historiallinen päätös johti siihen, että kuluttajat maksoivat jo kertaalleen makse-
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tun sähköverkon uudestaan. Nyt samaa
sähköverkkoa maksetaan jälleen ja hyötyjinä ovat ulkomaalaiset sijoittajat.
Kansantalouden ja paikallisen edun
mukaista olisi, että verkko palautuisi takaisin kotimaiseen paikalliseen omistukseen. Omistajana voisi myös olla esim.
Keravan Energia. Sen intressiä omista-

mansa siirtoverkon laajentamiseen lisää
mittakaavahyötyjen lisääntyminen. Tällaisia ovat esim. Rykmentinpuiston liittäminen Keravan Energian kaukolämpöön,
joka lisää yhtiön mahdollisuuksia tuottaa
samalla sähköenergiaa.
Maamme hallituksen ja istuvan eduskunnan olisi hyvä miettiä sellaisia laki-
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esityksiä ja velvoitteita, että ulkomaisten
verkkoyhtiöiden on kannattavaa neuvotella ja myydä paikallisille sähköyhtiöille osuuksia.
Pasi Huuhtanen
kunnanhallituksen jäsen ja valtuutettu,
Tuusula

■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ • KUVAT PS-ARKISTO

RIIKKA
SLUNGA-POUTSALO

ETELÄ-POHJANMAA

PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Raimo Vistbacka:

Hallituksessa mikään
ei tule nopeasti

■

Nopeammin, korkeammalle,
rohkeammin

Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtajana toimii valtiopäiväneuvos, varatuomari Raimo Vistbacka Alajärveltä. Lokakuussa 70 vuotta täyttänyt Vistbacka oli SMP:n
ja sittemmin perussuomalaisten kansanedustaja vuosina 1987-2011 ja liikenneministeri Holkerin hallituksessa
1989-1990.
VETERAANIPOLIITIKKO Raimo Vistbacka
on yksi perussuomalaisten neljästä alkuperäisestä perustajajäsenestä ja puolueen
ensimmäinen puheenjohtaja.
- Jo kansanedustaja-aikanani minua pyydettiin usein
asettumaan piirin puheenjohtajaksi, mutta silloin aikani ei olisi
riittänyt eikä alkuvaiheessa vielä poliittinen kokemuskaan.
Jäätyäni pois eduskunnasta tuli kovat
paineet asettua ehdolle edeltäjäni jäätyä pois, Vistbacka muistelee.
Vistbacka toimi Etelä-Pohjanmaan
piirin puheenjohtajana kaksi vuotta,
jona aikana piiri saatiin todella hyvään
kuntoon ja kuntavaaleissa piirin historian paras vaalitulos. Vistbacka ei ollut
suunnitellut asettuvansa enää ehdolle, vaikka häntä siihen kovasti suostuteltiinkin Asko Salmisen kieltäydyttyä
enää jatkamasta. Lopullisen päätöksen ehdolle asettumisesta hän teki
vasta piirikokouksessa.

Lait valmisteltava kunnolla
Vistbacka uskoo perussuomalaisten
tulevaisuuteen, kunhan vain kaikki jäsenet ja kannattajat ymmärtävät, ettei
hallituksessa pysty saamaan nopeasti mitään aikaiseksi. Lain valmistelukin
kestää yhdestä kahteen vuotta, ja lain
hyväksymisen jälkeenkin menee vielä
oma aikansa, ennen kuin sen positiiviset vaikutukset alkavat näkyä.
- Mielestäni on parempi, että laki valmistellaan kunnolla jo ennen kuin sitä
viedään eduskuntaan, ettei sitä jouduta asiantuntijakuulemisten jälkeen kirjoittamaan uudelleen, Vistbacka sanoo.

KO LU MN I

JOS olisimme oppositiossa juuri nyt, elämämme olisi helppoa.
Voisimme huutaa kurkku suorana
kaikkia istuvan hallituksen esityksiä vastaan ja esittää omia vaihtoehtojamme, joiden ei tarvitsisi perustua edes mihinkään todelliseen
mahdollisuuteen. Meidän ei tarvitsisi välittää EU-sääntelystä, perustuslaista, sitovista kansainvälisistä
sopimuksista, saati mahdollisesta yhteistyöstä muiden puolueiden kanssa. Kannatuksemme olisi
varmasti lähempänä kolmeakymmentä prosenttia. Elämä hymyilisi
ja seuraavia eduskuntavaaleja kohti olisi hauska lillua. Kunnes vaalien jälkeen arki koittaisi ja pitäisi
löytää muista puolueista tuki meidän linjallemme. Mistä puolueista
se löytyisi, kun muiden puolueiden
suhtautuminen kärkiteemoihimme on täysin vastakkaista? Miten
silloin muodostettaisiin hallitusta ollenkaan, ellei meidän kannatuksemme takaisi meille ehdotonta enemmistöä?

Etelä-Pohjanmaan
piirissä tilanne on suhteellisen hyvä. Vistbacka toivoo, että uusi
valittu piirihallitus pystyisi viemään asioita
yhtenäisesti eteenpäin
ja että hänen johdollaan asiat saataisiin ainakin piirihallituksen
osalta kuntoon, jotta Etelä-Pohjanmaalla saataisiin hyvä tulos
myös seuraavissa kuntavaaleissa.

Kuntavaaliehdokkaiden
koulutus tärkeää
Suuri haaste Etelä-Pohjanmaan piirille tulee olemaan kuntavaalit 2017.
Vistbacka pyrkii siihen, että perussuomalaiset tulisivat olemaan kaikissa
markkinatapahtumissa kansan tavoitettavissa, koska jos puolueen poliittiset kilpailijat pyrkivät levittämään
ikäviä asioita ja vääriä tietoja, on kasvotusten tapahtuva kontakti paras
keino niiden torjumiseksi.
- Samaan aikaan pitää lähteä valmistautumaan uusiin sote-alueisiin ja niiden vaaleihin. Vielä ei tiedetä, miten
ne rakentuvat, mutta on selvää että
organisaatiouudistuksia tulee ja että
ne aiheuttavat suuria haasteita kaikkialla Suomessa, Vistbacka toteaa.
Yksi ensimmäisistä asioista kuntavaaleihin valmistautumisessa on ehdokkaiden koulutuksen tehokas järjestäminen. Olisi erittäin tärkeää
saada koulutus toimimaan laajemminkin koko maassa, koska valtuustoihin
on nousemassa paljon uusia tekijöitä.
On pyrittävä siihen, että omat valtuutetut pystyvät jatkossakin pitämään
puolensa ja viemään perussuomalaista aatetta eteenpäin oikealla tavalla.

OLEMME valinneet linjaksemme järkipolitiikan. Kun vertaa eri
puolueiden ohjelmia, meidän ohjelmistamme löytyy yhteisiä tekijöitä niin kokoomuksen, keskustan
kuin demareidenkin kanssa. Voimme olla yhtä mieltä kokoomuksen
kanssa tietyistä yrittäjyyteen liittyvistä asioista ja voimme olla demareiden kanssa samalla aaltopituudella tietyistä työntekijöihin
liittyvistä asioista jne. Yhteistyökumppaneita löytyy ja pala kerrallaan erilaisilla yhdistelmillä saamme tavoitteitamme läpi.
PUOLUEKONEISTOMME
ei
pystynyt vastaamaan riittävän nopeasti uuteen tilanteeseen hallituspuolueena. Miten se olisikaan,
kun puolueellamme ei ole hallituskokemusta. Vuoden loppuun mennessä saimme rattaat kuitenkin
pyörimään. Kun juna nyt liikkuu,
täytyy lisätä vauhtia. Ja sitä meil-

tä odotetaan. Omia vaihtoehtoja
ja omaa politiikkaa. Nopeammin,
korkeammalle ja rohkeammin.
PUOLUETOIMINTA on murroksessa kaikkialla, myös maailmanlaajuisesti.
Sitoutuneimmat ihmiset tiettyyn puolueeseen
tai äänestyskäyttäytymiseen löytyvät yli 65-vuotiaiden joukosta.
Tätä nuoremmat kulkevat helposti tilanteen mukana. Kun tilanteet
vaihtuvat, vaihtuvat helposti myös
mielipiteet. Sosiaalinen media on
tuonut mukanaan ”helpon tykkäämisen kulttuurin”. On helppo klikata peukkua ja tämän jälkeen olla
miettimättä koko asiaa.
PUOLUEEMME on nuori verrattuna muihin eduskuntapuolueisiin, mutta jäsenmäärältään
tervein. Jäseniksi tullaan vakaasta halusta, eikä syntymälahjaksi
saaduin jäsenkortein. Syitä liittyä
joukkoomme on yhtä monta kuin
liittyjää. Halutaan vaikuttaa oman
asuinalueen politiikkaan tai halutaan osoittaa tukea puolueemme
valtakunnalliselle linjalle ja kaikkea tuolta väliltä. Suurin osa tulijoista liittyy ensimmäistä kertaa
elämässään johonkin poliittiseen
järjestöön. Tätä rohkeaa päätöstä tulee meidän kaikkien jo pitempään mukana olleiden tukea kaikin
mahdollisin keinoin.
PUOLUETOIMISTO
haluaa
omalta osaltaan kehittää jäsenistönsä tarpeita. Olemme lähestyneet kaikkia sähköpostin omaavia
jäseniämme jäsenkyselyllä juuri tästä lähtökohdasta. Kehittääksemme toimintaamme, tiedonkulkua ja osaamistasoa - jäsenet
edellä. Jos olet saanut kyselyn, vastaathan siihen? Aikaa vastaamiseen menee vain 5 minuuttia, mutta tulokset yhteisen liikkeemme
eteen ovat sitäkin arvokkaampia.

Kuusamossa puitiin rakennusjärjestystä
KUUSAMON Perussuomalaiset ry:n hallitus toteaa julkilausumassaan Kuusamon
rakennusjärjestysluonnoksen olevan silkkaa sutta ja sekundaa samassa paketissa.
Rakennusjärjestysasiaa käytiin kokouksessa läpi kaupunginhallituksen jäsen
Joukamo Kortesalmen johdolla, puhetta
johti paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
Esko Törmänen ja sihteerinä toimi paikal-

lisyhdistyksen sihteeri Tarmo Tyni.
Paikallisten perussuomalaisten mielestä päivitetty rakennusjärjestys toteuttaa
ainoastaan yhden jälkiseuraamuksen –
lupaviranomaisten täystyöllisyyden. Kuusamossa katsotaan, että rakennusjärjestyksestä on mitä ilmeisimmin laadittu
kuntalaisten rahastusautomaatti, millä
kuntalaisilta pakkoraavitaan laajennetul-

la lupaviidakolla rahoja jo valmiin Rukan
kerskarakentamiseen.
Kuusamon Perussuomalaisten hallitus
katsoo, että rakennusjärjestysehdotelma
on kahlitseva, kieltävä ja maksattava, kun
sen pitäisi erityisesti tässä ajassa olla salliva, innostava ja houkutteleva.
Kuusamon Perussuomalaiset
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VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

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.

Taloyhtiöille enemmän
valtuuksia lopettaa häiriköinti
MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET – eri etnisistä ryhmistä – käyttäytyvät uhkaavasti
taloyhtiöissä muita asukkaita
kohtaan. Jos heille huomauttaa asioista, he käyttäytyvät
lähes poikkeuksetta uhkaavasti ja vetävät rasistikortin
esiin.
Maahanmuuttajat esimerkiksi pesevät pesutuvassa
pyykkiä toisten vuorolla, heittävät roskapussit ja muut jätteet jätehuoneen lattialle ja
aloittavat elämisen (siivoaminen, kokkaaminen, vierailut)

yleensä illalla tai yöllä, kun taloyhtiössä pitäisi olla hiljaista.
Yleensä se menee niin, että
kun yksi saa asunnon, sen jälkeen sinne majoittuu useita
ulkomaalaisia henkilöitä. Taloyhtiöt ja asukkaat tietävät tämän, mutta ovat voimattomia
asian kanssa. Yhtiön on vaikea puuttua tilanteeseen, varsinkin kun vuokra maksetaan
ajallaan sosiaaliviraston toimesta.
Reijo Villgren
Helsinki

Kertausharjoitukset kuntoon
VARUSMIESKOULUTUKSESSA
opitaan sotilaallisia taitoja, mutta niistä ei ole tositilanteessa
paljon hyötyä, jos taidot pääsevät unohtumaan. Reserviläisten
kertausharjoitukset päätettiin
tänä vuonna säilyttää edellisvuoden, 18 000 koulutetun, tasolla. Tämä uutinen voidaan ottaa ilolla vastaan, kun otetaan
huomioon viime vuosien vaarallinen kehityskulku. Vuonna
2012 kertausharjoitusten määrä
romahti ja osallistujia oli 4 321.
Vuonna 2013 jatkui sama taso,
4 863. Vuonna 2014 osallistujia
oli hieman enemmän, yhteensä 5 818.
Nykyinen kertausharjoitusten
taso on edelleenkin kriittinen,
mihin on puututtava. Reserviläisliitosta on todettu, että todellinen tarve on 45 000 koulutettua vuodessa, jotta jokainen
reserviläinen pääsee kertaamaan kerran viidessä vuodessa.

Kertausharjoitusten määrää on
siis korotettava nykyisestä, jotta
vaadittavaan vähimmäismäärään päästään.
Sotilaallista koulutusta järjestää reserviläisille myös Maanpuolustuskoulutusyhdistys
(MPK). Viime vuoden lopussa oli
käymässä niin, että maanpuolustusjärjestöiltä olisi leikattu
noin 400 000 euroa, mikä olisi
tarkoittanut myös kustannustehokkaaksi todetun koulutustarjonnan vaarantamista. Leikkaukset kuitenkin peruttiin, mikä
on maanpuolustuksellisesta näkökulmasta merkittävä asia.
Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, että MPK:n
järjestämä koulutus on kustannustehokasta ja toimintaa hyödynnetään edelleen jatkossa.
Myös puolustusvaliokunta on
lausunnossaan todennut vapaaehtoisen maanpuolustustyön kustannustehokkuuden.

Jos jokin toiminta on todistettu tehokkaaksi, eikö sellaiseen
kannata pikemminkin sijoittaa?
Itsenäisyytemme ja laajat kansalaisoikeutemme eivät ole itsestäänselvyyksiä. Niiden eteen
on tehty suuria uhrauksia, joita
nykyajan ihmisen voi olla vaikeaa käsittää. Monissa maailman
maissa voidaan vain uneksia
Suomen kaltaisesta vakaasta
yhteiskunnasta. Suomalainen
kulttuuri, suomalaisten vapaudet ja suomalainen yhteiskuntajärjestys ovat puolustettavan
arvoisia asioita. Huolehditaan
siis maanpuolustuksesta, jotta
arvokkaina pidetyt asiat säilyvät myös jälkipolville.
Aleksi Hernesniemi
puoluehallituksen jäsen (ps.),
Kannus

Hoitovietti hyötykäyttöön
KYLLÄ me suomalaiset olemme niin huonoja. Joka päivä
aamusta iltaan vain hoetaan
tv:ssä ja radiossa, ettei meillä passata tarpeeksi pakolaisia varsinkaan tarpeeksi nöyrästi.
Mitä nämä auttajaihmiset
ovat tehneet aikaisemmin? Eikö
ole yhteiskunnasta löytynyt
hoidettavia, kun vasta nyt päästään toteuttamaan hoitoviettiä?
Vanhusten itsemurhat ovat yl-
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lättävän yleisiä pääkaupunkiseudulla, kun ei ole ketään, joka
kävisi. Minun äitiäni saa edelleen käydä päivittäin katsomassa ja lähinaapurissakin taitaa
olla vanha rouva, joka toivottaisi vieraat tervetulleiksi.
Seuraavan koiran tilalle voisi
hankkia hoitomummon tai -papan naapurista, joiden luona
voi vierailla pikaisesti päivittäin.
Varmasti on kieliongelmiakin,

kun kaikki vanhukset eivät välttämättä kuule niin hyvin tai ymmärrä näitä tämän päivän kotkotuksia.
Eli jos Sinulla on käyttämätöntä hoitoviettiä, jätä vaikka ilmoitus juttukaverista lähikaupan ilmoitustaululle.
Vaili Jämsä-Uusitalo, Oulu
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Epäselvyyksiä rajalla
SUURLÄHETTILÄS Rene Nyberg mainitsi eilen (25.1.) tvhaastattelussa monia mielenkiintoisia seikkoja, jotka
koskevat itärajallemme kasaantuvia epäselvyyksiä.
Rajamuodollisuudet ovat
pohjoisessa selvästi epäjärjestyksessä. Kaikesta päätellen
Venäjällä on joitain intressejä
saattaa tilanne tähän.
Raja-alueelle, joka on lähes 100 km syvä, ei pääse
kukaan ilman, että Venäjän
viranomaiset sen sallisivat. Venäjän puolella odottaa tällä hetkellä suuri joukko eri
kansallisuuksiin kuuluvia ihmisiä, jotka haluavat tulla
Suomeen. He lähtevät kohti Suomea heti, kun saavat Venäjän viranomaiselta luvan rajanylitykseen.
Se, että rajatoiminta ei ole
Venäjällä sisäministeriön vaan
sotilasjohdon vastuulla, sekoittaa osaltaan pakkaa. Mieleen tulee väkisinkin Ukrainan itärajan jäätynyt selkkaus,
joka sisältää paljon hybridisodankäynnin piirteitä. Tästä näkökulmasta katsoen on Suo-

men oltava erittäin tarkkana:
mitkä ovat Venäjän pontimet
nyt Suomen osalta? Erityisen
huolestuttavaksi tilanteen tekee se, että jäljet johtavat suoraan presidentti Vladimir Putiniin rajavalvonnasta vastuussa
olevan sotilasjohdon kautta.
On myös muistettava, että
Venäjällä on presidentinvaalit vuonna 2018. Putinilla on
jälleen silloin näytön paikka ja hänellä alkaa olla jo korkea aika aloittaa vaalikampanjansa. Koska Suomella on yli 1
300 kilometriä EU:n ulkorajaa
eli Schengenin rajaa valvottavanaan, ei pidä tuudittautua
uskomaan, että Venäjä olisi
sama kuin Neuvostoliitto YYAsopimuksen aikaan. Ukrainan
sota ja Krimin valtaus nostivat
huomattavasti presidentti Putinin kansansuosiota. Toivottavasti Putin ei ole tällä kertaa
kehittelemässä jäätynyttä hybridinäyttämöä Suomen itärajalle.
Arto J. Heinämäki
Tampere

Kotimainen juusto on
vastuullinen valinta
ULKOMAINEN juusto on kotimaisen tuotannon kannalta
paljon suurempi paha kuin ulkomainen maito tai jugurtti, sillä yhden juustokilon tuottamiseen tarvitaan 10 litraa maitoa.
Tällä hetkellä noin puolet suomalaisten kuluttamasta juustosta tulee ulkomailta. Maitokiintiöiden poistumisen myötä
tapahtuva maidontuotannon
kasvu muualla Euroopassa saa
aikaan sen, että halpaa bulkkijuustoa työnnetään Suomen
markkinoille. Ei hyvä.
Suomalainen maidontuotanto
on pahassa kriisissä. Venäjä-pakotteet, maidon tuottajahinnan
lasku ja ulkomailta tuotu halpatavara, jota suomalaiset ostavat kotimaisen sijaan, ajavat
tuotantoa ahtaalle. On arvioitu, että lähes puolet maitotiloista lopettaa vuoteen 2020 mennessä - eli vain viiden vuoden
kuluessa. Jäljelle jäävät tilat joutuvat kasvattamaan tuotantoaan ja jatkamaan lisääntyvällä
velkarahalla. Onko tämä todellakin se suunta, johon haluamme maatilat maassamme ajaa?
Kauaksi jää muistojemme maaseutu perheviljelmineen ja sukutiloineen. Sitä maaseutua,
jonka olemme oppineet tuntemaan, ei kohta enää ole.
Sylttytehtaita löytyy. Syynsä
on niin politiikassa ja kauppo-

KOKOUSKUTSU
PERUSSUOMALAISET r.p
PUOLUEVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
Lauantaina 12.3.2016 klo 12.00.
Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki
Kirjallinen kokouskutsu ja esityslista lähetetään postitse
puoluekokouksessa 2015 valituille valtuutetuille.
Tervetuloa!
Timo Soini
puheenjohtaja		

Puolueneuvoston
kokous Lahdessa
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidetään
11.-12.6.2016 Lahdessa, Lahden Messukeskuksessa,
Salpausselänkatu 7.

jen häikäilemättömässä voiton
tavoittelussa kuin myös meissä
kuluttajissakin. Miksi ihmeessä
suomalainen kuluttaja ei osta
kotimaista juustoa? Köyhyys ulkomaisen valintaperusteena
ontuu mielestäni. Jos on oikeasti köyhä, juustoa ei ole yleensä
varaa ostaa ollenkaan. Suomalainen elintarvike on ylellisyyttä
ja tae puhtaudesta, josta oltaisiin Venäjälläkin valmiita maksamaan. Jos kotimaisen kysynnän puutteessa ei saada
maidontuotantoa pysymään ja-

loillaan Suomessa, niin mitäs
sitä sitten syödään?
Suomalainen ruoka on suomalaista työtä ja sataa meidän
kaikkien laariin niin verotuloina kuin aluetalouteenkin. Ostetaanpa sitä kotimaista juustoa, vaikka maksaisikin euron
enemmän kilolta kuin se tanskalainen.
Henna Kupsala
kunnanvaltuutettu (ps.),
Siikajoki

Suomi on Pohjolan heikoin lenkki
- miksi, ministeri Orpo?
AIKAISEMMIN hallituksen
80-kohtaisessa turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa linjattiin,
että perheenyhdistämisdirektiiviä sovelletaan täysimääräisesti.
Nyt lausuntokierroksella olevasta lakiluonnoksesta puuttuvat
kokonaan asumisaika- ja asuntovaatimus, avio- ja avopuolisoiden ikävaatimus sekä vaatimus alkeellisesta kielitaidosta.
Me voisimme vaatia perheenyhdistämisen ehtona 21
vuoden ikää, kahden vuoden
maassaoloa, riittävän kokoista
asuntoa sekä suomen kielen alkeita. Kokoomusministeri Orpo,
miksi heitit roskiin nämä työkalut maahanmuuton hillitsemiseksi, vaikka yhdessä sovittiin,
että kaikki keinot käytetään?
Kirjoitatte suomalaisille veronmaksajille tahallaan isomman
laskun.
Löysässä lakiluonnoksessa hyvää on esimerkiksi toimeentuloedellytyksen käytön laajentaminen kaikkiin Suomen
kansalaisiin, sillä kansainvaelluksen mukana tulleista maahanmuuttajista voi jo muutaman vuoden päästä tulla
Suomen kansalaisia. Kokoomusleiristä kuitenkin ehdotettiin jo tämänkin työkalun hylkäämistä.

Riikka Slunga-Poutsalo
puoluesihteeri

Perussuomalaiset rp:n puoluevaltuutetut ja kunnanvaltuutetut
kokoontuvat tänä kesänä Lahteen puolueneuvoston kokoukseen teemalla ”vuoden hauskin työpäivä”. Kokousta vietetään
tällä kertaa työkokouksena, jossa työstetään mm. kunta- ja
maakuntavaaliohjelmaa pienryhmissä.
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. Kokoukseen ovat läsnäolo-oikeudella tervetulleita myös muut PS-puolueen jäsenet. Ilmoittautumisen yhteydessä muista kertoa, mihin ryhmään haluat mukaan.
Tuo asiantuntemuksesi tullessasi!
Ilmoittautumiset 20.5.2016 mennessä:
www.perussuomalaiset.fi tai p. 020 7430 805, 0400 917 354
tai sähköpostilla puolueneuvosto@perussuomalaiset.fi
Varaa hotellisi ajoissa
Puolueneuvoston kokouksen ajankohdaksi 11.-12.6.2016 on
varattu kokoukseen osallistuville majoituskiintiöitä perussuomalaiset-tunnuksella useista Lahden hotelleista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse.
Puoluetunnuksella tehtävät varaukset on vahvistettava
30.4.2016 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä varauksissa on
normaalihinnat. Lisätietoja majoituskiintiöitä sisältävistä hotelleista ja niiden sijainnista sekä palvelutarjonnasta löytyy kunkin hotellin nettisivuilta.
Scandic Lahti
Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti.
Puh: +358 3 339 39 11, Fax: +358 3 339 39 399
lahti@scandichotels.com
http://www.scandichotels.fi/Hotels/Suomi/Lahti/Lahti#.
Vr2Z64dpCUk
Cumulus Lahti
Kauppakatu 10, 15140 Lahti. Puh: 0200 48 127
lahti.cumulus@restel.fi
https://www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-lahti

Koko ajan kasvava määrä Suomen kansalaisten tekemistä perheenyhdistämisistä koskee kansalaisuuden saaneiden
ja Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden
perheenyhdistämisiä. Kasvaneiden turvapaikanhakijamäärien takia kansalaistamiset lisääntyvät lähivuosina, jolloin
kokoomuskansanedustaja Satosen ehdotuksen mukaisesti tälle joukolle tulisi mahdolliseksi
ilman kriteerejä tapahtuva massiivinen perheenyhdistämisten
toteuttaminen. Nyt järki käteen.
Norja, Ruotsi ja Tanska ovat
menneet tuoreissa perheenyhdistämiskiristyksissään huo-

mattavasti Suomea pidemmälle. Toimeentuloedellytysten
ohella heillä myös asumisaikaja puolisoiden ikärajavaatimukset ovat käytössä - myös omille
kansalaisille.
Ihmissalakuljettajat markkinoivat Suomea maana, jossa
pääministeri tarjoaa asuntonsa käyttöön. Sen lisäksikö pitäisi olla vielä Pohjoismaiden
löysimmät perheenyhdistämiskriteerit?
Sebastian Tynkkynen (pj.)
Aleksi Hernesniemi (vpj.)
Perussuomalaiset Nuoret

Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti. Puh: +358 (0)3 54 400
grand@avainhotellit.fi
http://www.avainhotellit.fi/grand/
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti. Puh: +358 2012 34655
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/lahti/sokos-hotel-lahden-seurahuone
Ei majoituskiintiötä:
Messilä
Messiläntie 308, 15980 Messilä. Puh: +358 3 860 11,
messila@messila.fi
www.messila.fi
Forenom Aparthotel Lahti
Rauhankatu 14, 15110 Lahti. Puh: 020 198 3420
varaukset@forenom.fi
http://forenom.fi/aparthotels/lahti-keskusta/
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KUVAT LEHTIKUVA

Epäreilu oikeusvaltio
MONET käytännön esimerkit,
viimeksi sähköyhtiö Carunan
yksipuolinen ilmoitus nostaa
sähkönsiirtomaksua 27 prosenttia, samalla kun yhtiö maksaa voitostaan veroa vain 1,6
prosenttia, herättävät kysymyksen, onko tämä kohtuullista ja
ennen kaikkea oikeudenmukaista.
Nykyisen oikeusvaltion mukaan se on kyllä laillista, mutta
kansan ja veronmaksajan mukaan paremminkin laillista rosvousta. Vanha tuomarinohje
sanoo, että “mikä ei ole oikein
eikä kohtuullista, ei saata olla
lakikaan”. Mitä me tällaisella oikeusvaltiolla teemme, joka sallii kansalaisten laillisen ryöväämisen?
Laskua tulee nykyisen kaltaisen oikeusvaltion veronmaksajille myös pakolaistulvan ylläpidosta, joka perustuu mm. EU:n
oikeusyhteisön vapaan liikkuvuuden periaatteeseen ja perusoikeuksien ylitulkintaan. Ny-

kyiseltä oikeusvaltiolta putoaa
yksinkertaisesti rahoituspohja
ja sen mukana mahdollisuus resurssoida ongelmien hoito.
Miksi EU oikeusvaltioyhteisönä sallii jopa omalla alueellaan
veroparatiisivaltiot, kuten Luxemburg, selvän verokeinottelun ja konsernikikkailun? Siinä

olisi ainakin talouspakotteiden
aihe näille maille.
Oikeusvaltiohaihattelijoiden
tulisi keskittyä perus- ja ihmisoikeuksien ydintehtäviin.
Seppo Passinen
Lapua

Keinoja talouden pelastamiseksi
SUOMEN valtiontalous on kahden vuosikymmenen aikana
ajautunut lumipallokierteen
omaisesti sellaiseen velkakierteeseen, josta joudumme nyt
maksamaan kovan hinnan.
Tilanne ei ole syntynyt yllättäen. Taloustieteilijät ovat varoittaneet jatkuvasti, että näin
avokätisesti emme voi julkista
talouttamme hoitaa. Myymme
aikaisemmin säästettyä valtion
omaisuutta ja yrityksiä kuin
eläisimme viimeistä päivää ja
sen lisäksi otamme velkaa päivittäiseen elämiseen. Poliitikot
ja hallitukset ovat asian kyllä
tienneet, mutta eivät ole halunneet näennäisen vallan menettämisen pelossa tehdä aikaisemmin talouden oikaisuja.
Todellista valtaa Suomessa ovat
käyttäneet voimakkaat korporaatit, ammattiyhdistysliike, EK
ja pankit. Yrittäjäjärjestöt on pidetty sivussa.
Velkakierre alkoi silloin, kun
liityimme Euroopan unioniin
ja euroon, ja siirryimme puolimarkkinataloudesta vapaaseen
markkinatalouteen. Todellisuus
harjoitetusta talouspolitiikastamme avautui rajulla tavalla.
Olimme hoitaneet sisäisiä asioitamme valheellisesti devalvoimalla ja sitä kautta inflaatiolla. Tämän kansainvälisesti
sulkeutuneen taloutemme aikana rakensimme maahamme
valtavan laajan sosiaaliturvan,
koulutusjärjestelmän ja niihin
liittyvän byrokratiaverkoston
sääntelyineen ja monine vaikeaselkoisine määräyksineen,
jotka pohjautuivat verovaroilla
kustantamiseen.
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Valheellinen talouspolitiikka
murtui ja sen rakenteet kaatuivat. Neuvostoliitto hävisi kokonaan ja Venäjä otti taloutensa
mallin Yhdysvalloista. Jugoslavia hajosi, puoli Eurooppaa
muuttui tätä kautta suunnittelutaloudesta markkinatalouteen. Kommunistinen ajattelutapa hajosi. Syntyi Euroopan
unioni ja yhteisvaluutta euro.
Koko Eurooppa, Aasia ja Amerikka. Olemme nyt samalla, vapaalla markkina-alueella kilpailemassa tuotteillamme, eikä
meillä suomalaisilla ole erioikeuksia. Tuotteiden hinta ja laatu ratkaisevat. Maamme on täysin viennistä riippuvainen maa.
Meidän elämämme riippuu
viennistä saatavilla tuloilla. Joka
päivä on synnyttävä uutta rahaa tullaksemme toimeen.
Yrityksemme ovat ajoissa
huomanneet päätöksenteon
kykenemättömyyden tilanteen
korjaamiseksi, ja tehneet päätöksiä pärjätäkseen markkinoilla. Ne ovat lähteneet niihin maihin, joissa heidän tuotteitaan
kannattaa valmistaa ja markkinoida. Näin ovat työ ja investoinnit siirtyneet pois muihin
maihin. Eivätkä päinvastaisesti
ulkomaiset yritykset ole halukkaita tulemaan korkean kustannustason vuoksi Suomeen. Esteenä on myös syrjäinen sijainti
markkinoista.
Tämän seurauksena työttömyys kasvaa nopeasti Suomessa. Tulot ja niistä kertyvät verot
ovat rajusti vähentyneet. Kansan tyytymättömyys purkautuu
voimakkaana. Lisäksi oppositio lietsoo tilannetta vastuut-

tomasti.
Miten tästä eteenpäin? Keinoja on paljon ja niitä on uskallettava käyttää. Perusasia on yksinkertainen: valtion menoja on
vähennettävä ja tuloja lisättävä.
Meillä on korkeasti koulutettu
kansakunta, josta osa on työttömänä ja osa lähtenyt ulkomaille. Näin ei voi jatkua, koska
koulutukseen uhratut investoinnit tuottavat tappiota. Kansalaiset on saatava töihin sillä
tavalla, että työnteko kannattaa
ja työnantajan kannattaa teettää töitä. Vastikkeetonta rahaa
ei ole olemassakaan.
Kilpailukykyämme voimme
kohentaa hyvin monin eri keinoin. Esimerkiksi voimme ottaa yrityksiltä pois byrokratian
pyörityksen, jota he tekevät virkamiehille ilmaiseksi. Voimme
helpottaa lupa-asioita, tarjota kohtuuhintaista sähköä, pienentää työvoiman sivukuluja ja
saada yritysverotus Viron mallin
mukaiseksi. Julkisen hallinnon
kulut on puolitettava.
Tämä hallitus on viimein rohjennut puuttua Suomen kansalaisten ja valtion pelastamiseen
katastrofilta. Perussuomalaiset
ovat hallituksessa kansan antamalla mandaatilla tekemässä työtä suomalaisten eteen.
Meidän on tuettava puolueen
johtoa, ministereitä ja kansanedustajiamme tavoitteenamme
parempi Suomi. Uskokaa, kiitos
on edessämme.
Veijo Sykkö
Liperi
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SDP kehuu tarjoavansa
vaihtoehdon hallitukselle
KUN muistetaan SDP:n toimiminen edellisissä hallituksissa,
joissa olisi ollut mahdollisuus
saada Suomi nousuun, EI saatu
aikaiseksi yhtään mitään muuta
kuin työttömiä sekä Paavo Lipposen ajama eläkkeiden indeksileikkaus, eläkkeiden kovempi
verokohtelu ja teollisuuslaitosten siirtyminen ulkomaille kalliiden tuotantokustannusten ja
huonon työvoimapolitiikan ansiosta. Rinteen malli ei toiminut
eikä työllisyys lisääntynyt toivotulla tavalla.
Nyt luvataan verohelpotusta
yhden henkilön työllistämisestä
ja sitä, miten se toinen työtön
saadaan työllistettyä ja ne sadat muut. SDP:n hallitusaikoina
otetiin velkaa velan päälle eikä

edes yritetty harkita, millä ne
velat maksetaan. Vastuu siirrettiin aina seuraaville hallituksille.
Tästä velkaantumisesta nyt syytetään nykyistä hallitusta.
Paavo Lipposen tärkein asia oli
saada lautanen eurooppalaisiin
ruokapöytiin. Ruotsi ei lähtenyt
laittamaan lusikkaansa näihin
soppiin, vaan piti oman rahayksikkönsä kruunun.
Devalvointimahdollisuus on
Ruotsilla edelleen käytössä ja
samalla pidetään hyvinvointia
yllä hyvillä kilpailuasemilla.
Tässä ovat ne SDP:n vaihtoehdot, joita puolue sai aikaan ollessaan edellisissä hallituksissa.
Matti Ahonen

Halpuutusta ja
kansantaloutta
RUUAN hintasota kiristyy, kirjoittavat sanomalehdet. Monen
mielestä kysymys ei ole sodasta
vaan rauhanajan satavuotisesta kehityksestä, jossa osuuskappaliike on osoittanut yhteiskunnallisen merkityksensä.
Pienituloisten kannalta osuuskauppaliikkeen vuosi sitten
aloittama halpuutus on käytännön toimi, josta on monille totista hyötyä. Kuluttajaliiton tulisikin arvostaa tätä historiallista
prosessia eikä epäillä turhaan
avointa toimintaa.
Kilpailu on nyt aitoa ja se
osoittaa markkinatalouden toimivuuden, kun siihen liittyy yhteiskunnallinen ohjaus, tässä tapauksessa yli sata vuotta vanha
osuuskauppa-aate. Kaikki kaupparyhmät ovat kertoneet olevansa kisassa mukana, tuottajat sen sijaan ovat haasteiden
edessä ja nyt tarvitaan innovatiivista kehitystä heidän tahollaan. Osuuskauppa on kertonut menettäneensä kilpailussa
miljoonia katteessa, mutta saaneensa lisää asiakasomistajia, ja
uskoo sen parantavan liiketoi-

mintaa pitkällä aikavälillä.
Kilpailun soisi kuitenkin jatkossa painottuvan enemmän
kotimaisuusasteen nostamiseen
niin, että kaupparyhmittymät
näyttäisivät jatkossa mittarilukemia kotimaisten tuotteiden
myyntikehityksestä. Tiedämme
Suomalaisen Työn Liiton laskelman ”Osta kympillä enemmän
kuukaudessa, syntyy 10 000
uutta työpaikkaa vuodessa”.
Valintaa helpottavat kotimaisten tuotteiden merkinnät ovat
kehittyneet, mutta Suomen lipputuotteiden ryhmittämisessä selkeästi esiin kaupan hyllyille olisi vielä toivomisen varaa.
Elämme aikoja, jolloin talous on
jäässä jo neljättä vuotta - ja pienetkin teot, joita kotitaloudessa
voidaan tehdä kansantalouden
hyväksi, ovat nyt tarpeen. Talouden elvyttämisestä voidaankin
nyt kuluttajien toimesta äänestää suoraan marketin hyllyn ääressä, ilman poliittisia välikäsiä.
Esko Järvenpää
Jämsä

Suomenhevoselle
Hän syntyi toukokuussa, oli vuosi kolmekymmentäkuus.
Hän varsasta aikuiseksi varttui, kun syttyi sota uus.
Hän tykkiä veti ja kiskoi, ja toisten kanssa pelätä sai.
Kun tykit kranaatteja viskoi, ja lentokoneet kuolemaa kylvi ain.
Ja loppui sota hirmuinen, se helpotus oli myös hevosten.
Jäi sinne moni kaveri, kun toiset siviiliin käveli.
Hän talvella tukit veteli, ja äkeen edessä käveli.
Myös niittokone hältä kulki, ja auran vedossa tuli viilu julki.
Hän viimein vanhaksi tullessa, sai levon kotipellossa.
Siellä vihreillä laitumilla olla saa, ei siellä huolta kuin oli
päällä maan.
					Ossi Viitaniemi

Asedirektiivin muutos
SUOMEN hallitus on käsitellyt EU:n komission ehdotusta asedirektiivin muuttamisesta ja esitys tuotiin suuren valiokunnan käsittelyyn joulukuussa 2015.
Direktiivin valmistelu aloitettiin 2013.
Komission tiedonantoon ei edellinen
eduskunta vuonna 2014 reagoinut, joten asian valmistelu on johtanut valmiiseen direktiiviluonnokseen.
Direktiivin hyväksyminen merkitsisi Suomen perustuslain muuttamista ja
omaisuuden suojan poistamista. Ampuma-aseet ovat myös yksityistä omaisuutta, joten ne ovat perustuslain suojaamia.
Direktiivisuunnitelma ampuma-aselupien (5 vuoden) määräaikaisuudesta on kohtuuton, eikä sillä ole mitään
aseturvallisuutta lisäävää vaikutusta.
Suomessa luvat ovat yleensä voimassa toistaiseksi, mikä käytäntö on todettu
toimivaksi. Aselupa voidaan voimassaolevan asedirektiivin perusteella peruuttaa ainoastaan, mikäli henkilö on
vaaraksi itselleen tai muille. Asia on todistettava laissa edellytetyllä tavalla, siihen ei riitä viranomaisen väite. Miksi
Suomi pidättäytyy lausunnossaan lausumasta mitään EU:n suunnittelemasta
aseen hallussapitoluvan muuttamisesta
määräaikaiseksi?
Suomessa on erittäin hyvä aseturvallisuus, sillä ampuma-aseiden määrään nähden Suomessa tehdään vähemmän henkirikoksia luvallisilla aseilla kuin
esim. Isossa-Britanniassa ampuma-aseilla yleensä. Suomessa metsästäjät muodostavat suurimman ryhmän aseenomistajista, metsästyskortin omaavia
kansalaisia on n. 340 000 ja heidän hallussaan on n. 1 100 000 ampuma-asetta.
Metsästäjillä on hallussaan kymmeniä
tuhansia itselataavia kiväärejä ja arviolta
yli 100 000 itselataavaa haulikkoa.
Urheiluampujilla on Suomessa hallussaan ainakin 40 000 itselataavaa kivääriä, kaliipereista 22 kaliiperiin 338 asti.
Merkittävin itselataavien aseiden käyttäjäryhmä ovat reserviläiset. Reservissä
olevat ryhtyivät hankkimaan reserviläiskiväärejä yhteisostoina jo 1991, ennen
Suomen liittymistä EU:n jäsenvaltioksi.
Aseita tuotiin Suomeen tuhansia vuosittain, ja silloisen aserekisterin tiedot eivät tunnista itselataavia kivääreitä muista kivääreistä. Arviot reserviläiskiväärien

Outotec – suomalaisen
teknologian kruununjalokivi

määristä ovat välillä 25 000 – 80 000 kpl.
Reservin toimintakyvyn kannalta ampumaharjoittelu on välttämätöntä.
Direktiivi ei voi koskea puuttuvan
sääntelyvallan vuoksi millään tavalla niitä aseita, mitkä puolustusvoimat katsoo
olevan tarpeen maan puolustamisen
kannalta. Maanpuolustuksen kulmakivi on hyvin motivoitunut reservi, joten
motivaatio säilyy ainoastaan riittävästi harjoitelleilla reserviläisillä. Direktiivin
vaikutukset maanpuolustustahtoon olisivat murskaavat. Miksi puolustaa maata, joka kohtelee omia kansalaisiaan komission vaatimusten mukaisesti?
Suomessa toimialaministeri on vastuussa ministeriönsä virkamiesten toimista Fabio Marinin Firearms Experts
Groupissa, joten hänen on selvitettävä
Suomen eduskunnalle virkamiesten asema ja henkilöllisyys Suomen julkisuuslainsäädännön perusteella. Toimialaministerin on tuotava esille kaikki asiaan
liittyvät tosiseikat sekä eduskunnalle
että julkiseen, avoimeen keskusteluun.
Suomen etu on kieltäytyä esityksen
hyväksymisestä, ja mikäli jatkovalmistelua edellytetään, on kaikkien intressipiirien oltava mukana valmistelussa alusta alkaen. Unionilla ei ole toimivaltaa
vaikuttaa Suomen kansallisten perusoikeuksien sääntelyyn tai tulkintaan. Tämän on oltava osa Suomen kansallista
linjaa ja reunaehto jatkovalmistelussa.
Matti Kopra

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 30 euroa

RAHOITUSALAN ”asiantuntijoiden”
viime päivien lausunnoista paistaa
totaalinen tietämättömyys Outotecin
todellisesta arvosta. Huippustrategien analyysit perustuvat viime aikojen
kurssikehityksen viivotinestimaatteihin ja puhtaaseen kvarttaaliuskontoon.
Outotecin nykyiseen bisnesahdinkoon on hyvin yksinkertainen syy –
tärkeimpien metallien ja kemikaalien
hinnat ovat laskeneet jo neljä vuotta.
Tästä automaattisesti seuraa, että Outotecin tärkeimmät asiakkaat viivästyttävät investointeja ja myös Outotecin on pakko säästää.
Outotecin johtoa tästä on turha arvostella, koska kilpailijoillakin menee
huonosti. Sen sijaan syyttävä sormi
voidaan kohdistaa talousasiantuntijoihin, joiden neuvoilla Suomi ja koko
maailma on ajettu lamaan. Lopputuloksena on ollut talouden jatkuva ja
ennalta arvaamaton vuoristorata.
Frankfurtissa on meneillään historian suurin pankkiryöstö; keskuspankin rahaa annetaan vastikkeetta yksityisille rahoituslaitoksille. Tämä raha
ei liiku, koska vasta inflaatio saa rahan
etsimään uusia sijoituskohteita. Keskuspankin tulisi rahoittaa suoraan jäsenvaltioita, jotka laittaisivat rahan
heti kiertoon.
Outotec-bisnes perustuu Outokumpu Oy:ssä, saksalaisessa Lurgissa, ruotsalaisessa Bolidenissa ja monissa muissa yhtiöissä viimeisen 135
vuoden aikana kehitettyyn teknologiaan. Outokumpu oli aikoinaan rikas
valtion yhtiö, joka käytti merkittävän
osan tuloistaan teknologian kehittämiseen. Tämän lisäksi teknologiaa on
kehitetty vuosien varrella merkittävällä Tekesin tuella, eli meidän suomalaisten verorahoilla.
Siinä vaiheessa, kun metallien ja kemikaalien hinnat alkavat taas nousta,
tällä teknologialla tulee olemaan järkyttävän suuri kysyntä. Olen nähnyt
tämän jo moneen kertaan viimeisen
neljänkymmen vuoden aikana. Outo-
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tec bisnes ei ole iltaruskon teknologiaa, vaan sitä paljon kaivattua oikeaa
huipputeknologiaa.
Maailmassa vain 1 000 miljoonalla
ihmisellä elintaso on samaa luokkaa
kuin keskimäärin suomalaisilla. Ennemmin tai myöhemmin loput 6 000
miljoonaa ihmistä haluavat samanlaisen fyysisen ja henkisen elintason.
Tämä merkitsee yksinkertaisesti sitä,
että metallien ja kemikaalien kysyntä maailmassa tulee kasvamaan dramaattisesti, koska näitä tarvitaan kaikissa laitteissa, joita ympärillämme
näemme.
Vähenevien luonnonvarojen hyödyntämisessä, kierrätyksessä, kestävän kehityksen mukaisessa tuotannossa ja ympäristöjalanjälkien
minimoinnissa tarvitaan Outotecin
tarjoamaa huipputeknologiaa. Outotecin vertaaminen Talvivaaraan osoittaa melkoista asiantuntemuksen puutetta.
Tässä mielessä valtion omistaman
sijoitusyhtiö Solidiumin panostukset
Outoteciin ovat erittäin järkevää pitkän tähtäimen politiikkaa, jolla yritetään estää suomalaisen teknologian
myyminen ilmaiseksi ulkomaille. Sonera osti aikoinaan 4 miljardilla ilmaa
Saksasta, Nokia teki itsemurhan, Fortum myi sähköverkot yksityiselle monopolille... - meillä ei ole enää varaa
samanlaisiin virheisiin.
Rakentava kritiikki on aina kohdallaan, mutta kritiikki ilman kestäviä
perusteluja ja parempien vaihtoehtojen esittämistä on viisastelua – ja
tätä Suomessa riittää. Vuosien varrella monia suomalaisia korkean teknologian yrityksiä on myyty ilmaiseksi ulkomaille osakekurssien laskiessa.
Osakestrategien ohjeilla tämä kehitys
jatkuu, mutta kukaan ns. talousviisas
ei osaa kertoa millä keinoilla suomalaiset tulevaisuudessa työllistetään?
Antti Roine
Ulvila
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