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Soini oli odotettu
vieras Lavialla
Perussuomalaisten Lavian osasto oli toista ker-
taa mukana Lavian Markkinoilla. Väkeä riitti 
tungokseen asti, kun puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini saapui osaston teltalle.

Kuva: Harri Lindell

Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettä-
män tutkimuksen mukaan Perussuomalaisten 
oppositiopolitiikka on kaikkein onnistuneinta. 
Sitä mieltä oli 46 prosenttia vastanneista.

Perussuomalaisten oppositio-
politiikka onnistuneinta

PS-nuorten populismipäivä 
pidettiin Turussa

sivu 4

Perussuomalaisten Nuorten Populismipäivää vietettiin Turun
kaupunginkirjastossa sunnuntaina 25.7. Tilaisuus huipentui paneeli-
keskusteluun, johon osallistui mm. Jussi Halla-aho.

Marja-Leena Leppänen johtaa PerusNaisia
sivu 10
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Talouskriisien syyt ja seuraukset
Valtioilla oli ennen pinttynyt 
tapa painaa lisää paperira-
haa valtion kirstunvartijan 
sitä vaatiessa. Keskuspank-
kien holveissa oli vastaava 
määrä kultaharkkoja kuin 
oli seteleitä liikkeellä. Tätä 
tyhjän painamista jatketaan 
joissakin maissa vieläkin. 
Modernimpi harha on sil-
loin kun maailmanmarkki-
noilla on löysää rahaa, jon-
ka arvo perustuu pelkkään 
olettamukseen.

Käytettävän rahan pitäisi 
sitoutua johonkin konkreet-
tiseen kuten kiinteistöihin, 
koneisiin, metsään tai muu-
hun, jolla on selvä markki-
na-arvo. Nyt kun haetaan 
tuottoa rahalle pelkillä 
huhuihin (luottamukseen) 

perustuvilla oletusarvoilla, 
luodaan helposti kuplia jot-
ka sitten puhkeavat väärien 
oletusten paljastuttua.

On suuriakin yrityksiä 
joiden omaisuus on pelkkää 
illuusiota, joka on luotu 
osakkeenomistajia ja mark-
kinoita varten. Tällöin syyt-
tömät joutuvat kärsimään, 
kuten uusimmassa fi nassi-
kriisissä kävi. Rahoituskei-
nottelulla haetaan nopeita 
ja suuria voittoja sijoitetulle 
pääomalle. Tämä on itse-
kästä ja tyhmää toimintaa.

Tuloerojen kasvu 
pysäytettävä

Tuloerot kasvavat, sillä ke-
nellä on rahaa, hän tietenkin 

ahneuksissaan keinottelee 
rahoitusmarkkinoilla. Kei-
nottelijat saavat kaiken li-
säksi valtiolta veroratkaisu-
jen ja suorien tukien kautta 
lisää pelinappuloita keinot-
teluunsa. Rikkaiden talous-
keinottelut eivät mene kulu-
tukseen, vaan he sijoittavat 
voittonsa veroparatiiseihin. 
Eiväthän he halua maksaa 
veroa yhteiskunnalle.

Vähävaraisille suunna-
tut tukiaiset ja verohelpo-
tukset taas menevät suo-
raan kulutukseen. Sadan 
prosentin palkankasvu pie-
nituloisella lisää kulutusta 
70-90 prosenttia. Kulutuk-
sen kasvaessa kotimaassa 
luodaan työpaikkoja ja hy-
vinvointia. Rikkaille anne-

tut eurot taas menevät su-
kanvarteen ja keinotteluun, 
eivät kulutukseen. Rik-
kailla on varaa keinotella, 
köyhillä ei. Kun ihminen 
omistaa miljoona euroa, 
niin eikös vain päässä ala 
jyskyttää, miten siitä saisi 
kaksi miljoonaa. Tätä pyr-
kimystä kutsun itsekkääksi 
ja ahneeksi.

Muutos tulonjakoon 
tehtävä

Kirjoitin taannoin hölmö-
läisistä, jotka kantoivat 
säkillä pimeyttä ulos mö-
kistään ja valoa säkillä ta-
kaisin sisään. Huonosti kä-
vi mökin ja hölmöläisten. 
Huonosti tulee käymään 

Suomen valtion nykyisellä 
taloudenpidolla, sillä ny-
kyisen hallituksen toimen-
piteet ovat hölmöläisten 
kanssa samassa luokassa. 
Katainen kehtaa vielä jul-
kisuudessa kertoa Suomen 
pyrkivän EU:n ykköspai-
kalle valtiontalouden hoi-
dossa.

Politiikka on kokoo-
muslaista riistokapitalismia 
pahimmillaan. Tarvitaan 
oikeudenmukainen suun-
nanmuutos, joka tarkoittaa 
tasaisempaa tulonjakoa. 
Pelkkä talouskasvu ei tuo 
onnellisuutta kuin vain 
harvoille rikkaille, onnelli-
suuteen tarvitaan tasaista 
jakamista. Tulonjakoon on 
puututtava nopeasti, sillä 
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Talousnäkymien selkiinty-
mistä odotellessa vanhojen 
puolueiden nuoret puheen-
johtajat haikailevat suku-
puolineutraalin avioliiton 
perään. Pieni joukko pitää 
ääntä ja saa vanhat puolueet 
tanssimaan pillinsä mukaan.

Kokoomus ja SDP ovat 
jo linjanneet kannattavansa 
sukupuolineutraalia avio-
liittolakia, kepun puheen-
johtaja myös on valmis, 
mutta osa kenttäväestään 
vielä haraa vastaan. Vasem-
mistoliitto ja Rkp suhtautu-
vat myönteisesti.

Erilaisille pareille vaa-
ditaan yhtäläistä asemaa, 

vaikka tämä toteutuu jo 
rekisteröidyssä parisuhtees-
sa, joka antaa muun muas-
sa saman perintöoikeuden 
kuin avioliitossa ja sallii 

perheen sisäisen adoption. 
Oikeus ulkoiseen adop-
tointiin ja yhteiseen suku-
nimeen puuttuvat. Nyt la-
kiin haluttaisiin sisällyttää 
nämä homopareilta vielä 
puuttuvat oikeudet. Tästä 

on kyse. Sukupuolineutraa-
lista avioliitosta puhumi-
nen herättää sekaannusta, 
mikä voi olla tarkoituskin. 
Kansan syvät rivit siitä tus-

kin mitään tolkkua saavat, 
eivätkä välttämättä jaksa 
kiinnostua, koska heillä 
arjen todelliset ongelmat 
ovat tyystin toisenlaisia. 
Näkyvimmin avioliittolain 
kimpussa hyörivät vihreät, 

jotka ovat oikeusministerin-
sä johdolla nostamassa sen 
yhdeksi pääteemakseen. Pe-
russuomalaisten agendalla 
asia ei ole.

Avioliittolain muutta-
misen tarvetta on perus-
teltu myös niin, että Poh-
joismaista Ruotsi, Norja ja 
juuri äskettäin myös Islanti 
ovat muuttaneet avioliitto-
lain sukupuolineutraaliksi. 
Äkkiseltään luulisi, että va-
kavissa talousvaikeuksissa 
pyristelevillä islantilaisilla 
olisi aivan muut ongelmat 
päällimmäisinä. Se, että 
muissa Pohjoismaissa teh-
dään jotain, ei käy perus-

teeksi sille, että Suomessa 
tehtäisiin samoin.

Eläköön se pieni ero

Avioliitto on määri-
telmällisesti miehen ja 
naisen välinen liitto ja kyse 
on perinteestä, eikä suvait-
semattomuudesta. Samaa 
sukupuolta olevat voivat 
solmia samankaltaisia liitto-
ja, mutta niillä täytyy olla jo-
ku muu nimi. Olkoon mikä 
muu tahansa kuin avioliitto.

Avioliitossa olevalta 
ei ainakaan vielä ole tar-
vetta kysyä, että kumpaa 
sukupuolta olevan kanssa. 

Avioliittolaki ahtaalla
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vähävaraisten ihmisten os-
tovoima on jo nyt 70-luvun 
tasolla, jos sitäkään.

Kuntien palveluita kar-
simalla ja säästämällä ei 
ongelmia ratkota. Rikkai-
den on osallistuttava näi-
hin talkoisiin. Tarvitaan 
selvä suunnanmuutos ny-
kyiseen talouspolitiikkaan. 
Itsekkyyden, pöyhkeyden, 
rahanahneuden ja rehen-
televyyden sijasta on haet-
tava kansallista solidaari-
suutta ja oikeudenmukai-
suutta. 

Muutos tulonjakoon 
on oikea tapa hoitaa asiat 
kuntoon. Rohkeita poliit-
tisia päätöksiä ja suunnan-
muutosta tarvitaan heti eikä 
vasta vaalien jälkeen.

Näyttää kuitenkin siltä, et-
tä vähitellen pyritään luo-
pumaan kaikista perintei-
sistä arvoista. Mitä tulisi 
seuraavaksi? Sallitaanko 
moniavioisuus? Yhteiskun-
nan ei pitäisi myöntyä ihan 
mihin tahansa. Perussuoma-
laisten mielestä on itsestään 
selvä, että avioliitto solmi-
taan vain miehen ja naisen 
välillä.

Se, että muissa Pohjoismaissa tehdään 
jotain, ei käy perusteeksi sille, että 
Suomessa tehtäisiin samoin.
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Vanhat puolueet ovat ih-
meissään Perussuomalaisten 
kannatuksen noususta. Paa-
vo Väyrynen hylkää Lapin 
äänestäjät ja ryntää ehdok-
kaaksi Uudellemaalle. Enti-
nen EU-kriitikko Väyrynen 
on nyt hallituksen EU-linjan 
tukipönkkä, joka eduskun-
nassa äänesti EU-perustus-
lain hyväksymisen puolesta. 
Väyrynen on ilmoittanut, 
ettei jää koskaan eläkkeelle. 
Tämä sopii, vuodeosastolta-
kin voi vaikuttaa.

SDP:n vuodeosaston 
aktiivi Paavo Lipponen, 
joka eksyy ajatuksissaan 
Töölöön, mesoaa, että ih-
miset eivät saisi asua Nur-
mijärvellä. Sosialistien kes-
kitysideologian mukaisesti 
sorateiden varrella ei saisi 
olla elämää. Suomi kaikkiin 
EU-ytimiin -Lipponen ärisee 
tasaisesti ja pitää kaikkea 
muuta epäkelpona paitsi 
omaa pääministerikauttaan.

Kokoomuksen vuode-
osaston pirteä pääedustaja 
on Sauli Niinistö, joka moi-
tiskelee (aiheellisesti kyllä) 
valtiovarainministeri Jyr-
ki Kataisen budjettilinjaa. 
Niinistö on tosin vuode-
osastolla vasta tilapäisesti, 
sillä presidenttiehdokkuus 
ampuisi Niinistön suoraan 
työurien pidentämisen pää-
mannekiiniksi.

Yhteistä näille entisille 
vanhojen puolueiden pu-
heenjohtajille on, että puo-

lueen nykyjohto on enem-
män tai vähemmän kelvo-
tonta ja että toista SE oli 
heidän aikanaan.

Kokemusta ei pidä vä-
heksyä, mutta kyllä vuode-
osastolla kannattaisi keskit-
tyä kannustamiseen. Kun 
pomon hommat jättää, on 
ymmärrettävä mitä kello on 
lyönyt.

Perussuomalainen 
aktiivisuus on 
monimuotoista

Tämän lehden välissä il-
mestyy Perussuomalainen 
Euroopassa -lehti. Siinä 
kerrotaan toiminnastam-
me Euroopan Unionissa. 
Lehteä on painettu 40 000 
kappaletta, joten sitä riit-
tää kentälle myös jakoon. 
Perussuomalaisten toiminta 
kattaa kunta, -maakunta-, 
eduskunta ja EU-tason. 
Olemme vaihtoehto joka 
tasolla; oikea puolue.

Perussuomalaiset Naiset 
menevät rytinällä eteenpäin. 
Voimakas ja käytännönlä-
heinen naisjärjestö vie aatet-
ta arkeen ja antaa arvokas-
ta tukea puolueen kasvulle. 
Kiitän kaikkia puolueem-
me naisia ja puheenjohtaja 
Marja-Leena Leppästä työs-
tä, tuesta ja kasvusta.

Puolueemme kaikki eri-
tyisjärjestöt ovat arvokas li-
sä puolueperheessämme. Tä-
mä puolue on sekä nuorten 

että varttuneiden. Lämmin 
kiitos Vesa-Matti Saarakka-
lalle ja Reijo Ojennukselle ja 
heidän kauttaan kaikille eri-
tyisjärjestötoimijoille.

Ohjelmatoiminta 
kehittää puolueemme 
perusideologiaa

Kaikki puolueemme oh-
jelmat ovat voimassa ja 
puolueemme ohjelma on 
jatkuvasti kehittyvä. Pidän 
hyvänä, että epävirallista 
kehitystoimintaa on. Tässä 
lehdessä on esitelty Nuiva-
manifestia, joka on osa yh-
teiskuntakeskustelua. 

Ohjelma sellaisenaan ei 
ole puolueen ohjelma; pal-
jon siinä on ainesta, joka 
menee lopulliseen vaalioh-
jelmaan. Puolueessamme 
on paljon ohjelmatoimin-
taa; kaikki ei ole saavutta-
nut samanlaista julkisuutta 
kuin maahanmuuttojulis-
tus. Kristillinen toiminta on 
puolueessamme ilahdutta-
van voimakasta, Perussuo-
malaisia on paljon arjen 
lähimmäisenrakkaustyössä.

Jokainen perussuoma-
lainen on arvokas toimija. 
Puolue ei ole ahdas kau-
lapanta vaan rikastuttava 
yhteisö, jossa eri paino-
tukset ovat mahdollisia ja 
toivottavia. Jokainen jäsen 
on puolueen sanansaattaja 
ja jokaisen jäsenen on ym-

märrettävä myös vastuunsa. 
Kuormasta syöminen ei ole 
mahdollista. Puolueen lin-
ja muodostuu enemmistön 
mielipiteestä ja sen mukaan 
mennään.

Puolue ja ehdokkaat 
ovat olleet paljon markki-
noilla, kirjoittaneet lehtiin 
ja pitäneet tilaisuuksia. 
Kaikkea tätä tarvitaan. 
Olen ollut kesän aikana 
noin kymmenessä Perus-
suomalaisten järjestämässä 
tilaisuudessa ja uskon va-
kaasti, että ensi huhtikuus-
sa tulee puolueemme histo-
riassa iso syöksy eteenpäin. 
Työn kautta.

Olen erittäin motivoi-
tunut johtamaan puolu-
een vaalivoittoon. Yhdessä 
saamme sen aikaan. Kiitän 
kenttäväkeä ja kannattajia 
jatkuvasta tuestanne. Sitä 
tarvitsen, sillä puheenjohtaja 
joutuu tekemään myös epä-
suosittuja päätöksiä ja kan-
tamaan vastuuta myös ikä-
vistä asioista, joita tiellemme 
aina väistämättä tulee.

Tuleva vaalitaistelu on 
kova. Puoluesihteeri Ossi 
Sandvik on valtakunnalli-
nen vaalipäällikkö. Häntä 
tuen koko voimallani, sa-
maten kuin koko puoluetoi-
mistomme ja eduskuntaryh-
mämme työteliästä henkilö-
kuntaa. Projektitehtäviin 
vaalivoiton takaamiseksi 
saamme lisävoimaa, joka ei 
jätä kylmäksi.

Vanhojen puolueiden vuodeosasto

SSSSSSSSSSuomalainen 3

Eduskunnassa sanottua

”Tavallinen kansalainen ja äänestäjä, jolle ydin-
voima on punainen vaate, varmasti haluaisi tietää, 
menikö hänen antamansa ääni eduskuntavaaleissa 
2007 sellaiselle puolueelle, joka on korviaan myöten 
ryvettynyt kyseenalaisella vaalirahalla, jota toden-
näköisesti myös ydinvoimateollisuuden edustajat ja 
lobbarit ovat syytäneet välikäsien kautta hyville yh-
teistyökumppaneille. Täytyy muistaa, että tiedäm-
me erittäin vähän vuoden 2007 eduskuntavaalien 
rahavirroista, sillä konkurssit ja sitä kautta julkisuu-
teen päätyminen eivät yleensä osu sellaisiin yrityk-
siin, jotka hoitavat taitavasti asioitaan.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 30.6.2010

”Tulevaisuusvaliokunnankin edustajana voisi he-
ti tähän alkuun todeta, että politiikasta on tullut 
intressipohjainen jarru kaikelle syvemmälle kehi-
tykselle. Nykyinen yksisilmäinen ja muutoksiin 
reagoimaton nelivuotinen hallitussopimus näyttää 
oikeuttavan sovittujen asioiden huonon valmistelun 
ja läpi runnomisen. Prosessi ehkä ei kestä oikein 
auringonvaloa. Aurinkohan on se varsinainen ydin-
voimala, joka pitää meitä elossa, mutta toitottihan 
ex-pääministerikin jatkuvasti, että keskeneräisistä 
asioista ei saa keskustella.”
Pertti Virtanen 30.6.2010

”40 johtavaa suomalaista tutkijaa toteaa julkilau-
sumassaan, että sähköntarve voidaan turvata ilman 
uusia ydinvoimaloita tehostamalla sähkönkäyttöä, 
korvaamalla sähkölämmitystä, tasaamalla kulutus-
huippuja, lisäämällä sähkön ja lämmön yhteistuo-
tantoa ja käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä 
ja uusia innovaatioita. Miksi hallituksen energia-
politiikka on näin vaihtoehdotonta? Miksi hallitus 
ei työllistä kymmeniätuhansia suomalaisia kotimai-
seen uusiutuvaan energiantuotantoon.”
Pietari Jääskeläinen 29.6.2010

”Talonpojan tappolinja jatkuu. Pääministerin esit-
telypuheenvuorossa ei mainittu maaseutua sanal-
lakaan, kuten ei myöskään kokoomuksen ja kes-
kustan ryhmäpuheenvuoroissa. Tälle hallitukselle 
suuri on kaunista, joten pientilalliset saavat pelätä 
jatkossakin oman toimeentulonsa puolesta hallituk-
sen jatkaessa kokoomuksen tuella kohti suurtiloja. 
Pääministeri Kiviniemi, kertokaa Suomen kansalle, 
mikä on suhtautumisenne maatalouteemme ja maa-
seudun elävänä pitämiseen.”
Pentti Oinonen 23.6.2010

”Uuden hallituksen ohjelma näyttää perustuvan lä-
hes täysin Vanhasen kakkoshallituksen ohjelmaan, 
jonka nimeksi oli ylevästi kirjattu ”Vastuullinen, 
välittävä ja kannustava Suomi”. Hallitusohjelma-
neuvottelun tuloksena on toki kirjattu kauniita aja-
tuksia. Heti alussa todetaan hallituksen tavoitteeksi 
”edistää talouden vakautta, kestävän kasvun edel-
lytyksiä, tasa-arvoa ja yhteiskunnallista eheyttä”. 
Ensimmäisessä kappaleessa luvataan vielä ylevästi: 
”Ketään ei jätetä hyvinvoinnista osattomaksi”.
Raimo Vistbacka 23.6.2010

PerusSuomalainen 11/2010 ilmestyy

27.8.2010
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 18.8.2010.
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Energiaverouudistuksessa 
vielä harkittavaa
Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton mielestä valtiova-
rainministeriön valmistelemassa energiaverouudis-
tuksessa on vielä harkittavaa, vaikka polttoaineen 
energiasisältöön ja päästöihin perustuva uudistus 
yleisesti ottaen onkin askel oikeaan suuntaan.

Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä 
pitää myönteisenä sitä, että esityksessä on otettu 
liikennepolttoaineiden osalta teknologianeutraali 
lähestymistapa, joka samalla kannustaa käyttä-
mään hyviä, kestävän kehityksen mukaisia biopolt-
toaineita. - Sen sijaan ei ole oikeudenmukaista, jos 
kotitalouksilla maksatetaan yritysten kela-maksun 
poistoa nostamalla huomattavasti lämmityspoltto-
aineiden verotasoa, toteaa Vänskä.

Uuden opiskelijan
kannattaa hakea
opintotuki verkossa
Uuden opiskelijan kannattaa hakea opintotukea 
heti, kun hän on saanut tiedon opiskelupaikasta, 
jotta välttää elo-syyskuun hakemusruuhkan.

Opiskelija voi hakea opintotukea Kelan asioin-
tipalvelussa www.kela.fi /asiointi. Palvelussa voi 
hakea opintorahaa, asumislisää, opintolainan val-
tiontakausta tai aikuiskoulutustukeen liittyvää lai-
natakausta. Sähköisen hakemuksen voivat täyttää 
kaikki Suomessa ja ulkomailla opiskelevat.

Opiskelija voi hoitaa kaikki opintotukiasiansa 
verkossa. Hakemusten täyttämisen lisäksi opiske-
lija voi palauttaa, perua ja lakkauttaa opintotu-
en sähköisesti sekä ilmoittaa tukeen vaikuttavista 
muutoksista. Lisäksi hän voi tarkistaa palvelusta, 
paljonko opintotukea hän on nostanut ja mikä on 
ansioiden tuloraja.

Nuorten aikuisten
masennus huolestuttaa
Kaikista vuonna 2009 mielialahäiriön vuoksi työ-
kyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä neljännes oli 
alle 35-vuotiaita. Moni näistä nuorista aikuista ei 
ole koskaan ollutkaan töissä. Vain kymmenesosa 
määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevista 
masentuneista palaa työelämään.

- Viisi sadasta suomalaisesta kärsii masennuk-
sesta. Masennuksen vuoksi alkaneet sairauspoissa-
olot ovat lisääntyneet erityisesti alle 35-vuotiailla, 
totesi Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen puhues-
saan SuomiAreena-tapahtumassa Porissa.

Samanaikaisesti nuorten työttömyys on lisään-
tynyt. Tämä on vaikea yhtälö, sillä työ antaa usein 
tärkeän tukiverkoston, jonka avulla henkilö pysyy 
kiinni mielekkäässä elämässä. Parhaimmillaan työ 
parantaa mielialaa ja toimintakykyä sekä ehkäisee 
syrjäytymistä.

MTK:n kannanotto ministeriöiden budjettiesityk-
siin: MTK edellyttää, että hallituksen viime vuonna 
tekemä päätös maa- ja puutarhatalouden energia-
verojen palautuksesta toteutetaan täysimääräisesti 
siten, että näiden tuotannonalojen energiaverorasi-
tus ei kasva.

Kustannusten nousun korvaaminen voidaan teh-
dä joustavasti energiaverojen palautusjärjestelmän 
kautta. Työnantajien kansaneläkemaksun pois-
tamista ei saa maksattaa maa- ja metsätalouden 
harjoittajilla, jotka eivät taloudellisesti hyödy kela-
maksun poistamisesta muiden yritysten tavoin.

MTK vaatii hallitusta lunastamaan lupauksensa

Perussuomalaisten Nuorten 
Populismipäivää vietettiin 
Turun kaupunginkirjastossa 
sunnuntaina 25.7. Tilaisuus 
huipentui paneelikeskuste-
luun, johon osallistuivat Ve-
li-Pekka Kortelainen, Manu 
Vuorio, Jussi Halla-aho ja 
Pertti Hynynen.

Maahanmuuttajat 
ohittavat suomalaiset 
asuntojonoissa

Paneelikeskustelussa Jussi 
Halla-aho kertoi maahan-
muuttajien ohittavan usein 
suomalaiset kuntien asunto-
jonoissa. Helsingin kaupun-
ginvaltuutettuna hän on saa-
nut asiasta paljon palautetta. 
Suuret puolueet haluavat 
olla vihreämpiä kuin vihreät 
itsekään. Tällä tempulla nä-
mä puolueet haluavat saada 
nuoria kannattajia tulevissa 
eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaisten kas-
vua Halla-aho piti tasaisen 
vakaana. Suomessa maa-
hanmuuttopolitiikan pitäisi 
olla enemmistövaltaa kuten 
Sveitsissä, jossa demokratia 
vallitsee. Maahanmuutto 
ei ole kulttuuriasia, kuten 
meille väitetään. Suomessa 
puolueet pyrkivät olemaan 
erottumatta toisistaan ja pa-
heksuvat perussuomalaisia, 
kun he haluavatkin erot-
tautua harmaasta massasta. 
Kolmea suurta puoluetta ei 
turhaan kutsuta Tupuksi, 
Hupuksi ja Lupuksi, joita 
erottaa vain lakin väri.

- Meitä haukutaan po-
pulisteiksi mielipiteidem-
me takia. Tähän ilmiöön 
törmää jatkuvasti niin val-
takunnanpolitiikassa kuin 
paikallispolitiikassakin. Ky-
symys ei ole absoluuttisesta 
oikeasta ja väärästä, vaan 
mielipiteen ilmaisusta. Mei-
dän annetaan ymmärtää, 
että 2000-luvulla ei kukaan 
voi enää olla samaa mieltä 
perussuomalaisten kanssa.

13 ehdokasta julkaisi 
manifestin

Lauantaina 24.7. julkistet-
tiin kolmentoista perussuo-
malaisen kansanedustaja-

ehdokkaan allekirjoittama 
Nuiva Vaalimanifesti.

Tervetulopuheessaan Ve-
sa-Matti Saarakkala totesi 
vaalimanifestin pakottavan 
muut puolueet ottamaan 
kantaa maahanmuuttokriit-
tiseen keskustelunavaukseen. 
Maahanmuutto on kasvanut 
ja tuonut mukanaan monen-
laisia ongelmia. Suomessa 
on käyty maahanmuuttopo-
liittista keskustelua aktiivi-
sesti vasta muutama vuosi. 
Osittain tämä johtuu siitä, 
ettei Suomeen kohdistunut 
humanitaarisperusteinen 
maahanmuutto, jota monet 
kutsuvat myös sosiaaliseksi 
maahanmuutoksi, ole ollut 
kovin mittavaa.

- Maahanmuutto ei ehkä 
ole eduskuntavaalien yk-

kösteema, mutta se on silti 
keskeinen kysymys eikä lain-
kaan irrallaan muusta poli-
tiikasta. Se, miten suhtaudut 
minkäkinlaiseen maahan-
muuttoon ja minkälaista 
kotouttamispolitiikkaa ha-
luat, kuvastaa hyvin pitkäl-
le arvomaailmaasi, painotti 
Saarakkala puheessaan.

Tiukennuksia 
maahanmuuttajille

Manifestin allekirjoittajat 
kritisoivat voimakkaasti 
tapaa, jolla perheet yhdiste-
tään. Kun Suomeen tulee isä 
tai äiti, mukaan tulevat per-
heen yhdistämisprosessissa 
isovanhemmat, kummin 
kaimat ja heidän tuttunsa. 
Perheenyhdistämistä pitäisi 

rajoittaa tuntuvasti. Malli 
on järjetön. Manifestin alle-
kirjoittajat suosisivat pika-
käännytystä ja luopuisivat 
monikultturismista.

Ghettoutuminen pitäi-
si myös pyrkiä estämään 
ja toistuviin rikoksiin 
syyllistyneet pitäisi pika-
käännyttää maastamme. 
Nykymuotoinen kehitys-
yhteistyöapu tulisi lopet-
taa kokonaan ja korvata 
se kansalaisten vapaaeh-
toisella maksulla. Maa-
hanmuuttajien saamaan 
toimeentulotukeen on ase-
tettava enimmäisaika, ku-
ten esimerkiksi yksi vuosi, 
vaativat Nuivan Vaalima-
nifestin allekirjoittajat.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Maahanmuuton onge

Panelistit: aatehistorian opiskelija Veli-Pekka Kortelainen, VTT Manu Vuorio, FT Jussi 
Halla-aho sekä VTL Pertti Hynynen.
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Kunnat odottavat
budjetilta vastuuta
palveluista
Kuntaliitto odottaa hallituksen ja eduskunnan kor-
jaavan valtiovarainministeriön talousarvioesitystä 
niin, että kunnat pystyvät huolehtimaan peruspal-
veluista. Ministeriö lupaa esityksessään korottaa 
peruspalvelujen valtionosuuksia vain 21,25 mil-
joonalla eurolla. Kuntien oma osuus rahoituksesta 
kasvaa kuitenkin huomattavasti tätä enemmän.

Suomalaiset luottavat 
saavansa hyvät eläkkeet
Suomalaiset suhtautuvat varsin luottavaisesti talo-
udelliseen tilanteeseensa eläkeaikanaan. Yhteensä 
69 prosenttia suomalaisista uskoo olevansa tyyty-
väinen elintasoonsa eläkkeellä ollessaan. Luotta-
vaisimpia ovat miehet, nuoriin ikäluokkiin kuulu-
vat sekä suurituloiset. Sen sijaan epäilevimpiä ovat 
naiset, lähellä eläkeikää olevat sekä pienituloiset. 

Taloudellisen tilanteen uskotaan rajaavan va-
paa-ajan viettoa ja harrastusmahdollisuuksia. Silti 
55 prosenttia suomalaisista arvioi, että tulotaso 
eläkkeellä ollessa mahdollistaa vapaa-ajan vieton 
ja harrastukset heidän haluamallaan tavalla.

Merkittävä enemmistö eli 70 prosenttia suo-
malaisista arvioi, että kotitalouden pakollisten 
menojen kattamisessa ei tule olemaan ongelmia 
eläkkeellä ollessa. Tässäkin arviossa miehet ovat 
hivenen luottavaisempia kuin naiset. Merkittäviä 
eroja on kuitenkin suurituloisten ja pienituloisten 
näkemyksissä. Pienituloiset pitävät menojen kat-
tamisessa syntyviä ongelmia todennäköisempinä 
kuin suurituloiset. Myös työttömien ja työssä ole-
vien näkemykset eroavat, sillä työttömät näkevät 
taloudelliset ongelmat todennäköisempinä kuin 
työssä olevat. 

Karhun metsästyslupia 
lisätään
Maa- ja metsätalousministeriö on antanut karhu-
määräyksen, jossa suurin sallittu saalismäärä on 
198 karhua. Määrä on 20 karhua enemmän kuin 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) esit-
tää koko Suomen kestäväksi verotukseksi. Ministe-
riön tavoitteena on pysäyttää karhukannan kasvu 
tihentymä- ja vahinkoalueilla.

RKTL:n kesäkuussa ministeriölle toimitta-
man arvion mukaan Suomessa elää vähintään 
1515–1635 karhua. Vuotta aikaisemmin kannan 
arvioitiin olevan 1170–1300 yksilöä. Vuonna 2000 
karhuja arvioitiin Suomessa olevan noin 850. Näin 
suuri nousu karhun kanta-arviossa osoittaa karhu-
kannan olevan hyvin elinvoimainen.

Eduskuntataloon voi tutustua myös kesän aikana 
opastetuilla kierroksilla. Avoimia yleisökierrok-
sia järjestetään elokuussa maanantaista perjan-
taihin klo 11.00 (suomeksi ja ruotsiksi) ja 13.00 
(englanniksi). Viikonloppuisin opastuksia ei jär-
jestetä.

Kierroksille ei tarvitse etukäteen ilmoittautua, 
vaan kierroksille otetaan 25 ensiksi saapunutta. 
Sisäänkäynti on Eduskuntatalon pääportaikon 
vasemmalla puolella puolessa välissä. Kierrok-
silla esitellään Eduskuntataloa ja eduskunnan 
työtä.

Eduskuntataloon pääsee tutustumaan kesälläkin

elmat esillä Turussa

Populismipäivää edeltäneenä lauantaina julkaistiin kol-
mentoista kansanedustajaehdokkaan tekemä maahan-
muuttokriittinen vaaliohjelma, Nuiva vaalimanifesti, joka 
sai tiedotusvälineissä runsaasti huomiota aina tv-uutisten 
päälähetyksestä alkaen. Ohjelma sisälsi paljon kohtia, 
jotka tiukentaisivat nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa.

Manifestin allekirjoitti kolmetoista eri puolilta Suo-
mea olevaa kansanedustajaehdokasta: Juho Eerola Kot-
kasta, Jussi Halla-aho Helsingistä, James Hirvisaari Asik-
kalasta, Olli Immonen Oulusta, Teemu Lahtinen Espoos-
ta, Maria Lohela Turusta, Heikki Luoto Tampereelta, He-
ta Lähteenaro Tuusulasta, Johannes Nieminen Vantaalta, 
Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta, Pasi Salonen Vihdistä, 
Riikka Slunga-Poutsalo Lohjalta ja itsekin maahanmuut-
tajataustainen Freddy Van Wonterghem Kotkasta.

Manifesti on luettavissa seuraavalla aukeamalla.

Jussi Halla-aho kertoi populismista.

Nuiva Vaalimanifesti

Vesa-Matti Saarakkala toivotti kaikki  tervetulleeksi.

Suomalainen 5
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Tälle ”uuskriittiselle” liikehdinnälle on ominaista, että 
kritiikki kohdistuu yksinomaan kotoutukseen. Varsinkin 
siihen, että kotouttamiseen ei ole käytetty riittävästi rahaa. 
Maahanmuuton ongelmat, joiden olemassaoloa ei sentään 
enää kiistetä, nähdään haasteena, josta kyllä selvitään, 
kunhan vain resursseja lisätään.

Sen sijaan itse maahanmuutto, etenkin humanitaarinen 
maahanmuutto kolmannesta maailmasta, nähdään luon-
nonvoiman kaltaisena ilmiönä, jonka edessä nostetaan kä-
det pystyyn.

Me allekirjoittaneet perussuomalaiset ehdokkaat vuo-
den 2011 eduskuntavaaleissa haluamme kyseenalaistaa tä-
män lähestymistavan. Me emme usko, että maahanmuuton 
ja monikulttuurisuuden ongelmat olisivat ratkaistavissa 
suurellakaan rahalla. Jos ne olisivat ratkaistavissa, miksi 
niitä ei ole jo ratkaistu? Resurssit ja niiden kohdentami-
nenhan ovat juuri niiden valtapuolueiden käsissä, jotka nyt 
vaativat lisäpanostuksia kotouttamiseen. Jos ongelmat oli-
sivat ratkaistavissa, miksi yksikään Länsi-Euroopan maa ei 
ole ratkaissut niitä? Miksi ja miten Suomi onnistuisi siinä, 
missä kaikki muut ovat epäonnistuneet?

Toisaalta katsomme, että vaikka monikulttuurisuuden 
haittoja voidaankin hillitä tai ainakin peitellä suurilla rahal-
lisilla satsauksilla, tällaiset toimenpiteet tyypillisesti johtavat 
vähemmistöihin kuuluvien suosimiseen enemmistöön kuulu-
vien kustannuksella ja siten lisäävät epäoikeudenmukaisuut-
ta ja katkeruutta sekä myrkyttävät väestöryhmien suhteita. 
Esimerkkinä voidaan mainita se, että Helsingin kaupunki 
majoittaa työttömiä maahanmuuttajia kovan rahan luk-
susasuntoihin, jotta maahanmuuttajat eivät kasautuisi lä-
hiöihin. Vaikka ghettoutumisongelma on todellinen, tapa, 
jolla sitä yritetään ratkaista, on muista syistä sietämätön.

Huono maahanmuutto ei ole luonnonvoima. Se on po-
liittinen valinta.

Irtisanoutuminen monikultturismista

Suomen tulee luopua nykyisestä, muualta Länsi-Euroopas-
ta ja varsinkin Ruotsista kopioidusta monikultturistisesta 
valtioideologiasta, erilaisuuden ihannoimisesta ja itsetar-
koituksellisesta ylläpidosta.

Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että julkinen valta turvaa 
kaikille yhtäläisen vapauden ylläpitää omaa kulttuuriaan, 
kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, 
mutta ei ryhdy vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. 
Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten eri-
tyistarpeiden tyydyttäminen ei mielestämme kuulu veron-
maksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.

Monikultturismista luopuminen merkitsee myös sitä, et-
tä maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia 
ei katsella läpi sormien "yhteisöllisten oikeuksien" varjolla. 
Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpo-
miset on kriminalisoitava yksiselitteisesti, ja niistä on sää-
dettävä riittävän ankarat seuraamukset. Yhteiskunnan on 
aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämis-
tä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden ko-
toutustoimien ulkopuolelle. Järjestettyjä ja pakkoavioliitto-
ja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava 
päättäväisesti. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luo-
pumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.

Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin 
peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle 
kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia kos-

keva suomen kielen opetus. Opetukselle on asetettava selkeät 
oppimistavoitteet. Toimeentulotuki on sidottava kielen opis-
keluun ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen.

Edelleen monikultturismista luopuminen tarkoittaa 
sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suoma-
laisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. Tervey-
denhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden 
muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä 
haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkoh-
taamiskoulutuksiin.

Suomen tulee olla tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa nou-
datetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei lopputuloksen ta-
sa-arvoa. Tasa-arvoa ei ole se, että kaikki tulevat maaliin yh-
tä aikaa, vaan se, että kaikki saavat lähteä liikkeelle samalta 
viivalta ja yhtä aikaa. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai 
positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia 
esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa. Vastaavasti vähemmis-
töjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein 
myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa. Esimerkkinä 
voidaan mainita muslimilääkärit ja -hoitajat, jotka kieltäy-
tyvät hoitamasta vastakkaista sukupuolta olevia potilaita.

Turvapaikanhakijat

Äärimmäisen pieni osa Suomeen saapuvista turvapaikan-
hakijoista saa turvapaikan, mikä johtuu siitä, että äärim-
mäisen pieni osa turvapaikanhakijoista on kansainvälis-
ten sopimusten tarkoittamia pakolaisia, joiden suojeluun 
Suomi on sitoutunut. Suurin osa turvapaikanhakijoista on 
liikkeellä taloudellisista syistä tai lähtömaan yleisten olo-
suhteiden vuoksi. Esimerkiksi Somaliasta saapuvista turva-
paikanhakijoista saa vuosittain turvapaikan vain mitätön 
murto-osa, mutta oleskelulupa ns. toissijaisen suojelun 
nojalla myönnetään joko heti tai valitusprosessin jälkeen 
suurimmalle osalle.

Sosiaalinen siirtolaisuus tulee Suomelle suunnattoman 
kalliiksi, aiheuttaa ghettoutumisen kaltaisia ongelmia ja 
luo yhteiskunnallisia jännitteitä sekä syö viranomaisten 
resursseja. Tämän vuoksi sosiaalista siirtolaisuutta on vä-
hennettävä ennen kaikkea vähentämällä Suomen houkutte-
levuutta sosiaalisten siirtolaisten näkökulmasta. Tulemme 
kansanedustajina ajamaan esim. seuraavia toimenpiteitä:

Suomi ottaa käyttöön pikakäännytyksen, jossa ilmeisen 
perusteeton (kuten toisen EU-maan kansalaisen tekemä) 
turvapaikkahakemus käsitellään ja hylätään 24 tunnin ai-
kana ja käännytys pannaan toimeen välittömästi. Nykyisen 
hallituksen toimenpiteet Romanian kansalaisten tekemien 
hakemusten suhteen ovat täysin kosmeettisia.

Suomi lopettaa rahallisen toimeentulotuen maksamisen 
vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille. Ny-
kyhallituksen toimeentulotukeen tekemät leikkaukset ovat 
kosmeettisia, koska Suomen maksamat tuet ovat edelleen 
koko EU:n suurimpia. Turvapaikanhakijoille tulisi kustan-
taa ruoka, asuminen ja välttämättömät terveydenhoito- se-
kä vaatetuskulut mutta ei muuta.

Kaikista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä valitetaan, 
minkä vuoksi valitusprosessia on yksinkertaistettava ja ly-
hennettävä. Sellaiset inhimilliset siteet, jotka ovat syntyneet 
vasta haku- tai valitusprosessin aikana, eivät voi olla pe-
ruste oleskeluluvan myöntämiselle tai kielteisen päätöksen 
kumoamiselle.

Kaikki ns. Dublin-tapaukset on palautettava siihen EU-
maahan, johon he ovat ensimmäiseksi saapuneet. Euroo-

pan unionin tasolla on ajettava sellaista mallia, että Dub-
lin-tapausten käännyttämisestä aiheutuneet kulut voidaan 
periä siltä jäsenmaalta, johon turvapaikanhakijaon ensim-
mäiseksi saapunut. Tämä kannustaisi lähinnä Kreikkaa, 
Italiaa ja Espanjaa tehostamaan ulkorajojen valvontaa ja 
toisaalta luopumaan nykyisestä roolistaan läpikulkumaina.

Kiintiöpakolaiset

Nähdäksemme kiintiöpakolaisjärjestelmä ei ole yhtä on-
gelmallinen kuin ns. spontaanit turvapaikanhakijat, koska 
se antaa Suomelle mahdollisuuden hallita muuttovirtaa. 
On kuitenkin muistettava, että vain muutamalla maailman 
maalla on käytössä pakolaiskiintiö, eikä mikään kansain-
välinen sopimus velvoita Suomea sellaiseen.

Kiintiöpakolaisten määrä on sopeutettava yleiseen ta-
loudelliseen kehitykseen. Jos julkisia menoja ja palveluita 
leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava. Tulijoiksi 
pitää ensisijaisesti valita sellaisten kansallisten ja uskon-
nollisten ryhmien jäseniä, joiden sopeutumis- ja kotoutu-
misennuste on kokemusperäisesti hyvä.

Ghettoutuminen pysäytettävä alkuunsa

Suomi seuraa ghettoutumiskehityksessä muun Euroopan 
esimerkkiä. Humanitaariset maahanmuuttajat hakeutuvat 
oleskeluluvan saatuaan kaupunkien lähiöihin. Näin syntyy 
vähemmistöjen enklaaveja, joiden sisällä elävillä ihmisillä 
ei ole kontaktipintaa normaalin yhteiskunnan kanssa eikä 
tarvetta tai edellytyksiä oppia kunnolla suomea. Jatkuva 
mekkalointi Euroopan kaupunkien maahanmuuttajalähi-
öissä kertoo, mikä Suomea nykymenolla odottaa.

Ei ole mitään järkevää syytä asuttaa työttömiä maa-
hanmuuttajia verovaroilla kaupunkeihin, joissa asumisen 
hinta on kaikkein korkein. Maahanmuuttajien suosiminen 
asuntojonoissa on omiaan myrkyttämään kantaväestöön 
kuuluvien asenteita, minkä lisäksi maahanmuuttajille jae-
tut asunnot ovat pois niiltä pienituloisilta, joille olisi työn 
kannalta tärkeää asua paikkakunnalla, mutta joilla ei ole 
varaa yksityisen sektorin vuokriin.

Katsomme, että kuntia on kiellettävä hyväksymästä 
asuntojonoihinsa sellaisia maahanmuuttajia, joiden asumi-
sen tosiasiallinen maksaja on valtio tai kunta itse. Huma-
nitaariselle maahanmuuttajalle tulee osoittaa asunto siel-
tä, mistä asuntoja on edullisesti saatavilla. Hän on vapaa 
muuttamaan uuteen osoitteeseen heti, kun hän pystyy itse 
vastaamaan asumismenoistaan.

Kotoutus uusille urille

Hallitsemattoman maahanmuuton kannattajat vetoavat 
usein siihen, että Suomi onnistui sijoittamaan myös talvi-
sodan alla evakkoon lähteneet lähes puoli miljoonaa kar-
jalaista. Lisäksi muistutetaan, että Yhdysvallat on hyvä esi-
merkki onnistuneesta monikulttuurisesta yhteiskunnasta.

Kannatamme lämpimästi sitä, että Suomi luopuu ny-
kyisestä, vastikkeettomiin tulonsiirtoihin perustuvasta ja 
passivoivasta kotouttamispolitiikastaan ja ottaa oppia sekä 
Yhdysvaltain käytännöistä että karjalaisevakkojen asutta-
misesta.

Maahanmuuttajalle maksettavalle toimeentulotuelle tu-
lee Yhdysvaltain tapaan asettaa takaraja, esim. yksi vuosi. 
Harkittavaksi voidaan myös ottaa toimeentulotuen korvaa-

Eduskuntavaalien lähestyminen sekä maahanmuuttoasenteita kartoittaneet mielipidekyselyt 
ovat saaneet lähes kaikki puolueet hätääntymään. Kriittistä maahanmuuttokeskustelua vaativat nyt kilvan 

poliitikot vasemmalta oikealle. Ne samat poliitikot, joille kuuluu kunnia jo kaksikymmentä vuotta 
jatkuneesta maahanmuuton ja maahanmuuttajien kritiikittömästä ylistyksestä ja 

ongelmien lakaisusta maton alle.

MMXI
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minen valtion myöntämällä tai takaamalla matalakorkoi-
sella tahi korottomalla kotoutumislainalla, jonka maahan-
muuttaja joutuu tietyn ajan puitteissa maksamaan takaisin. 
Tällä tavoin autettiin alkuun myös karjalaisevakot.

Suomalaiset veronmaksajat rahoittavat asiointitulkka-
usta henkilöille, jotka ovat asuneet maassa vuosikausia. 
Tällainen loputon vastaantuleminen ei kannusta kielen 
opiskeluun. Katsomme, että välttämättömissä kotouttami-
seen liittyvissä toimenpiteissä valtion tulee kustantaa tulk-
kaukset korkeintaan ensimmäisten kolmen vuoden ajal-
ta siitä päivästä lukien, kun oleskelulupa on myönnetty. 
Tämän jälkeen kustannukset, jos tulkkauksia järjestetään, 
maksaa aina se taho, joka tulkkausta tarvitsee.

Perheiden yhdistäminen hallintaan

Perheenyhdistämismekanismista on tullut tärkein sosiaali-
sen siirtolaisuuden kanava, ja järjestelmää on sen törkeän 
hyväksikäytön lopettamiseksi kiristettävä tuntuvasti.

Laki asettaa perheenyhdistämistä hakevalle, Suomessa 
asuvalle maahanmuuttajalle toimeentulovaatimuksen. Tämä 
vaatimus ei kuitenkaan ulotu niihin, jotka ovat saaneet oles-
keluluvan humanitaaristen syiden nojalla. Tämän johdosta 
esimerkiksi kaikilla Suomesta oleskeluluvan saaneilla soma-
leilla, irakilaisilla ja afgaaneilla on oikeus perheenyhdistä-
miseen, vaikka he olisivat kokonaan tulonsiirtojen varassa.

Katsomme, että vaatimus itsenäisestä toimeentulosta 
ja kyvystä huolehtia taloudellisesti myös Suomeen kutsut-
tavasta perheenjäsenestä ulotetaan kaikkiin maahanmuut-
tajiin, pois lukien ne, jotka ovat kansainvälisten sopimus-
ten tarkoittamia pakolaisia. Tanskan mallin mukaisesti 
voidaan edellyttää esimerkiksi, että perheen yhdistämistä 
hakeva henkilö ei saa olla nauttinut toimeentulotukea vii-
meisten kahden vuoden aikana.

Oleskeluluvan edellytysten päättyminen

Vakavaan rikokseen tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet 
maahanmuuttajat on karkotettava maasta riippumatta sii-
tä, millaiset olosuhteet alkuperämaassa vallitsevat. Osoit-
tamalla piittaamattomuutta Suomen lakeja ja suomalaisia 
kohtaan maahanmuuttajan on katsottava luopuneen va-
paaehtoisesti niistä oikeuksista ja eduista, jotka Suomi on 
hänelle tarjonnut.

Mikäli humanitaarisista syistä oleskeluluvan saaneen 
todetaan vierailevan lähtömaassaan esimerkiksi lomaile-
massa tai sotimassa, tai jos hän lähettää sinne lapsiaan 
"kulttuuria oppimaan", on todettava, että hän ei tosiasial-
lisesti ole suojelun tarpeessa, ja hänen oleskelulupansa on 
peruutettava.

Nähdäksemme oleskelulupa on peruutettava myös, jos 
käy myöhemmin ilmi, että se on myönnetty valheellisten 
henkilöön, lähtömaahan tai olosuhteisiin liittyvien tietojen 
nojalla. Toisin kuin nykyään, viranomaisille valehtelun tu-
lee johtaa seurauksiin.

Edelleen katsomme, että oleskelulupa on peruutettava, 
mikäli sen saaneen henkilön on todettu järjestävän laitonta 
maahanmuuttoa Suomeen tai EU:n alueelle tai jos hän on 
lähettänyt Suomesta varoja jollekin kotimaassaan käytä-
vän aseellisen konfl iktin osapuolelle tai terroristijärjestölle.

Kansalaisuus on palkinto

Mielestämme kansalaisuuden tulee olla palkinto ja tun-
nustus jo tapahtuneesta integroitumisesta. Sen ei pidä olla 
etukäteislahja, jolla maahanmuuttajaa maanitellaan kotou-
tumaan. Pelkkä Suomessa vietetty aika ei voi olla peruste 
kansalaisuuden myöntämiselle, ei edes humanitaaristen 
maahanmuuttajien kohdalla. Varsinkaan kielitaitovaati-
muksia ei pidä höllentää, kuten valmisteilla olevassa uu-
dessa kansalaisuuslaissa tehdään.

Katsomme, että Suomen tulisi ottaa käyttöön ns. ehdolli-
nen kansalaisuus. Se voitaisiin myöntää esim. viiden vuoden 
maassaolon jälkeen muiden ehtojen (kielitaito, ei huomat-
tavaa riippuvuutta tulonsiirroista, ei merkittävää rikoshis-
toriaa) täyttyessä. Ehdollinen kansalaisuus sisältäisi täydet 
kansalaisoikeudet, mutta se voitaisiin peruuttaa, jos kansa-
laisuuden myöntämisen edellytykset lakkaisivat. Kansalai-
suuden ehdollinen kausi voisi kestää esim. kymmenen vuotta.

Maahanmuuton kustannukset selvitettävä

Istuvan hallituksen maahanmuuttoministeri on kieltäyty-
nyt teettämästä selvitystä maahanmuuton kustannuksista. 
Katsomme, että sitten, kun maahanmuutto-ongelman pai-

suminen on tiukentuneen lainsäädännön ja käytännön 
avulla saatu pysähtymään, on aika katsoa taaksepäin. 
Ehdotamme riippumattoman "totuuskomission" luomis-
ta selvittämään, mitä humanitaarinen maahanmuutto on 
tosiasiallisesti tullut maksamaan suomalaisille viimeisten 
20 vuoden aikana.

”Totuuskomission” tehtävänä on selvittää myös maa-
hanmuuttoasioista vastaavien virkamiesten ja poliitik-
kojen toimintaa samalta ajanjaksolta. Mikäli taustalta 
paljastuu taloudellisen edun tavoittelua, virka-aseman 
väärinkäyttöä, virkavelvollisuuksien rikkomista tahi lain 
kirjaimen tai hengen vastaisia kirjoittamattomia sääntöjä 
tai ohjeistuksia, asianosaiset henkilöt on saatettava oi-
keudelliseen vastuuseen.

Nykymuotoinen kehitysapu lopetettava

Nähdäksemme Suomen ei valtiona tule esiintyä globaa-
lina, eettisenä toimijana. Suomen valtio on ensisijaisesti 
asiakasomistajiensa eli veroja maksavien kansalaisten 
edunvalvontamekanismi. Sen ydintehtäviin kuuluu suo-
malaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen.

Suomi siirtää vuosittain lähes tuhat miljoonaa euroa 
suomalaisten veronmaksajien rahaa kehitysmaihin. Sum-
maan on vielä lisättävä EU:n ja YK:n jäsenmaksuihin sisäl-
tyvä kehitysapu. Tällaiset rahansiirrot eivät nähdäksemme 
kuulu valtion ydintoimintoihin, varsinkaan aikana, jolloin 
samainen Suomen valtio ottaa joka kuukausi tuhat miljoo-
naa euroa uutta velkaa, ja varsinkaan, kun nykymuotoisen 
kehitysavun näytöt kehitysmaiden elinolojen edistämisessä 
ovat parhaimmillaankin kyseenalaiset.

Katsomme, että nykymuotoinen, valtion budjetista 
maksettava kehitysapu on lakkautettava kokonaan.

Budjettirahoitteisen kehitysavun tilalle esitämme va-
paaehtoista kehitysyhteistyömaksua. Veroilmoituksen 
yhteydessä kansalaisella olisi mahdollisuus suorittaa ha-
luamansa kokoinen summa kehitysyhteistyötarkoituksiin. 
Esimerkiksi vuonna 2015 kerätyistä maksuista muodos-
tuisi Suomen kehitysyhteistyöbudjetti vuodelle 2017. Täl-
lä tavoin globaalia vastuuta kokevilla kansalaisilla säilyisi 
mahdollisuus tukea kehitysmaita, mutta maailmanparan-
taminen tapahtuisi omasta eikä jonkun muun kukkarosta.

Kehitysavun kohdentamisen tulee olla valtion, ei 
kansalaisjärjestöjen, vastuulla, ja avun myöntämiselle 
on asetettava erittäin tiukat ehdot. Minkäänlaista kult-
tuurirelativismia ei tule avun saajien suhteen harjoittaa. 
Kehitysmaiden - ja koko maailman - suurin ongelma on 
tällä hetkellä väestöräjähdys, joka puolestaan liittyy kiin-
teästi naisen alistettuun asemaan ja koulutukseen. Kehi-
tysmaalle maksettava tuki on sidottava paitsi demokrati-
an edistämiseen ja hyvään hallintoon myös syntyvyyden 
sääntelyyn ja siinä saavutettuihin tuloksiin sekä naisen 
aseman kohentamiseen ennen kaikkea koulutuksen ja 
perhelainsäädännön keinoin.

Ei maahanmuuttoa vastaan 
vaan paremman maahanmuuton puolesta

Emme hyväksy yksinkertaistavaa vastakkainasettelua 
"tiukan" ja "löysän" maahanmuuttopolitiikan välillä. 
Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton 
osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle 
ovat kielteiset. Suomella ei ole varaa eikä velvollisuutta 
toimia maailmanlaajuisena sosiaalivirastona.

Sen sijaan katsomme, että Suomen on oltava avoin sel-
laiselle maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraa-
lit tai myönteiset. Tämä merkitsee sitä, että maahanmuut-
taja, joka sopeuttaa ja elättää itse itsensä, on tervetullut.

Tavalliset maahanmuuttajat arvostavat samoja asioita 
kuin tavalliset suomalaisetkin: kohtuullisia veroja, hyvää 
koulutusjärjestelmää, yhteiskuntarauhaa, turvallisuutta. 
Huono maahanmuutto nakertaa pohjaa näiltä vetovoima-
tekijöiltä. Mitä avokätisemmin Suomi kohtelee sosiaalisia 
maahanmuuttajia, sitä vähemmän Suomi pystyy kilpaile-
maan hyvistä ja osaavista maahanmuuttajista.

Nuiva Vaalimanifesti on kriittinen maahanmuuttopoliit-
tinen vaaliohjelma. Allekirjoittajat, 13 Perussuomalais-
ten kunnallispoliitikkoa, sitoutuvat Manifestissa esitelty-
jen tavoitteiden edistämiseen siinä tapauksessa, että he 
tulevat valituiksi vuoden 2011 eduskuntavaaleissa.

Allekirjoittajat ja lisätietoa: www.vaalimanifesti.fi 

Sukupuolineutraali avioliittolaki puhuttaa. Asia nousi 
otsikoihin kun oikeusministeri Tuija Brax vihjaisi et-
tä tulevalla hallituskaudella saatetaan avioliittolakia 
muuttaa neutraalimpaan suuntaan. Ministeri Braxin 
mukaan asia tullee jopa hallitusneuvottelujen listalle.

Braxin puheelle antaa pontta muun muassa se, että 
kokoomus Jyväskylän puoluekokouksessaan hyväksyi 
- vaikkakin äänestyksen jälkeen - samaa sukupuolta 
olevien liitot, ja näin puolue otti tavoitteekseen avio-
liittolain muuttamisen sukupuolineutraaliksi.

Braxin edustamat vihreät ovat ajaneet sukupuoli-
neutraalia avioliittolakia jo pitemmän aikaa. Nyt vih-
reiden edustamaan sateenkaaririntamaan on kokoo-
muksen ohella liittynyt myös muita puolueita. 

Keskustapuolueen kanta ei liene vielä selvillä, mut-
ta sen puheenjohtajan kanta on. Pääministeri Kivi-
niemi lausui henkilökohtaisena kantanaan, että hän 
hyväksyy ja kannattaa sukupuolineutraalia avioliitto-
lakia. Mitähän mahtaisi Santeri Alkio asiasta ajatella?

Vastustustakin löytyy

Poliittisista puolueista vain Perussuomalaiset ja Kristil-
lisdemokraatit ovat julkisesti asettuneet vastustamaan 
avioliittolain uudistamista sukupuolineutraalimpaan 
suuntaan.

Jos on hajaannusta ja erilaisia mielipiteitä poliitti-
silla päättäjillä, niin samanmoisia tuntemuksia lienee 
tuolla kirkollisella puolellakin.

Hengenmiesten hajaannus ja mielipiteiden kirjo kävi 
ilmi keväällä pidetyssä piispan vaalissa, jossa ehdokkai-
na oli lakiuudistuksen kannattajia ja vastustajia. Vaali-
kamppailun loppusuoralla vastakkain olivat enää kaksi 
pääehdokasta, jotka sattumoisin juuri tässä kysymyk-
sessä edustivat vastakkaisia mielipiteitä. Vaalituloksen 
tiedämme. Piispan virkaan tuli valituksi henkilö, joka 
kannattaa samaa sukupuolta olevien kirkkovihkimistä.

Kiihkeänä kiehuvaan keskusteluun heitti omat maus-
teensa myös kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän 
puheenjohtaja Bjarne Kallis, jonka mielestä luterilaisen 
kirkon tulisi luopua juridisesti pätevästä vihkimisoikeu-
destaan, jos ehdotettu sukupuolineutraali avioliittolaki 
astuu voimaan. Jos sukupuolineutraali avioliittolaki 
toteutuu, tulisi hänen mielestään laillinen vihkimisoike-
us jättää enää siviiliviranomaisille. Juridisesti pätevään 
avioliittoon vaadittava toimitus ja ”paperityöt” tehtäisiin 
maistraatissa. ”Paperitöiden” jälkeen aviopari voisi halu-
tessaan saada liitolleen ainoastaan siunauksen kirkossa.

Miehen ja naisen välinen liitto

Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Bjarne 
Kalliksen ehdotus ja visio siitä miltä tulevaisuuden vih-
kitoimitus - ainakin minun mielestäni - pahimmillaan 
näyttää, oli melkoisen rohkea.

Jos seuraavilla vaaleilla valittava eduskunta hyväk-
syisi sukupuolineutraalin avioliittolain ja lain hyväksy-
misestä seuraisi vielä se että kirkko menettäisi oikeu-
tensa vihkiä perinteisellä tavalla aviopareja, menettäi-
si kirkko todennäköisesti samalla myös merkittävän 
määrän jäseniään.

Uskon että moni kirkkoon kuuluva kokisi melkoi-
sen pettymyksen ja että kirkko ei enää olisi se hengel-
linen koti, jonka jäseniksi meidät on kasteessa otettu.

Puhutaan isoista asioista ja isoista periaatteista. 
Tulevissa eduskuntavaaleissa valittavien edustajien on 
ratkaistava myös tämä asia. Tämän vuoksi äänestäjien 
on tiedettävä miten ehdokkaat asiaan suhtautuvat.

Oma kantani oli selvä heti kun kuulin ensimmäi-
sen kerran aikeista uudistaa avioliittolakia sukupuo-
lineutraalimpaan suuntaan. Minä en hyväksy samaa 
sukupuolta olevien kirkkovihkimistä, enkä sallisi heille 
parin ulkopuolista adoptio-oikeutta. En myöskään hy-
väksy sitä että kirkolta poistettaisiin laillinen oikeus 
vihkiä avioliittoon mies ja nainen. 

Reijo Hongisto, Vimpeli

Tahdotko sinä ottaa...
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Torsti Äärelä
kirkkoherra
Aura

Syntyjäni olen Lapin mies 
Inarista. Nykyään olen Auran 
kirkkoherra. Vaikutan Auran 
kunnanvaltuuston toisena va-
rapuheenjohtajana.

Minua voi luonnehtia moni-
ottelijaksi. Se näkyy poliittisissa teemoissani, en ole yh-
den asian ihminen. Lähinnä sydäntäni on kansalaisten 
yhdenvertaisuus ja työllisyys. Kannan huolta toimivasta 
veropolitiikasta, verotuspohjan tulisi olla tarpeeksi laaja. 

Nykyään pääasiallisin harrastukseni on vaalityö ja 
politiikka yleensäkin. Olen kirjoittanut blogia joka päi-
vä 1.12.2007 lähtien. Kampanjassani tulen panostamaan 
tavanomaisen vaalityön ohella nettityöhön. Linkki ko-
tisivuilleni löytyy suositusta ja paljon kommentoidusta 
USARIN blogistani: http://indy.blogit.uusisuomi.fi /

Kansanedustaja-
ehdokkaiden esiinmarssi

Puolueen lehti tarjoaa kansanedustajaehdokkaille 
mahdollisuuden esitellä itsensä lehden sivuilla. Kir-
joitusten merkkimäärä on rajoitettu 700 merkkiin 
(välilyöntien kera). Ylipitkiä kirjoituksia ei julkaista. 
Toimitus päättää tekstien julkaisuajankohdasta.

Jos toivotte jaettavaksi sitä lehden numeroa, jossa 
kirjoituksenne on, siitä maininta jutun lähettämisen 
yhteydessä. Lehtitilauksen yhteydessä on ilmoitettava 
lähetyksen saajan nimi, toimitusosoite ja puhelinnu-
mero. Posti tai matkahuolto ottavat yhteyttä puheli-
mitse lähetyksen saavuttua.
Seuraavan lehden tilaukset tarvitsen viimeistään kes-

kiviikkona 18.8.

Harri Lindell, päätoimittaja
harri.lindell@peruss.fi 
puh. 040-7499362

Jussi Niinistö
Nurmijärvi

Niinistön Jussi Nurmijärveltä, 
Perussuomalaisten eduskunta-
ryhmän pääsihteeri, Uuden-
maan vaalipiiri. Koulutuksel-
tani olen fi losofi an tohtori ja 
historiantutkija.

Hyvä Suomi olkoon yh-
teinen tavoitteemme, sillä jokainen ihminen ja jokainen 
elämä on arvokas. Kukaan ei ole syntynyt tänne turhaan, 
vaan kaikkia tarvitaan. Heikoimmista huolehtiminen, oi-
keudenmukaisuus ja kansanvaltaisuus rakentavat suoma-
laista kansakokonaisuutta.

Arkadianmäki on tullut työssäni tutuksi, mutta en ole 
aiemmin ollut ehdolla eduskuntaan. Jos tulen valituksi, 
lupaan tehdä parhaani: ei oikeaan, ei vasempaan vaan 
suoraan eestä Suomenmaan! Osaan ja uskallan. Sinival-
koisella asialinjalla.

Lue lisää kotisivuiltani: www.jussiniinisto.fi 

Tommi Laitila
Honkajoki

Olen syksyllä 30 täyttävä pro-
sessityöntekijä ja Honkajoen 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Honkajoen Vatajan-
koskelta, Satakunnasta.

Olen perheellinen kunnanval-
tuutettu ja kunnanhallituksen 

jäsen, olen myös Satakunnan maakuntavaltuutettu. Työ-
paikallani toimin aktiivisesti työturvallisuuden parissa, 
sekä muissa luottamustoimissa. Harrastan mm. hapkidoa 
ja olen paikallisen vpk:n jäsen, jonka hallitukseen myös 
kuulun.

Itse olen maalta, mutta tärkeää on säilyttää suomalai-
nen elämäntapa jokaisessa elinympäristössä. Yhteistyöllä 
ylläpidämme jatkossakin mahdollisuuden nauttia suoma-
laisesta hyvinvoinnista. Kateus ja kampittaminen eivät ole 
nykypäivää, haetaan siis uusia vaihtoehtoja!

Markku Palomäki
Söörmarkku, Pori

Olen kolmen lapsen isä. Mi-
nulla on kaupallinen perus- ja 
myymäläesimies-koulutus. 
Olen tehnyt erilaisia palve-
lualojen töitä mm. vartijana, 
aiemmin olen toiminut myös 
yrittäjänä.

Politiikkaan minut on ajanut maahamme ja kansalai-
siimme kohdistuvat uhat sekä niin kunta- kuin valtionpo-
litiikankin pitkään jatkuneet epämiellyttävyydet. Näihin 
on saatava muutos. Kritiikillä ei ole ollut sijaa ja suurten 
puolueiden ylimielisyys kansan toiveisiin, politiikan toi-
mintamallien ja käytännön muutoksista ei miellytä.

Olen yhteistyökykyinen mutta periksiantamaton ää-
nestäjien edustaja, muutoin ei parempaa ja turvallisem-
paa elämänlaatua voida saavuttaa. He näyttävät vaaleissa 
kaapin paikan.

Sirpa Kulin
Kuopio

Luotettava ja oikeudenmukai-
nen

Kuopion PS hallituksen pj, 
Pohjois-Savon PS piiritoimi-
kunnan jäsen, Pohjois-Savon 
PerusNaisten hallituksen jäsen 
sekä PS puoluevaltuuston jäsen.

Syntynyt Rääkkylässä vuonna -57. Naimisissa, 3 lasta 
ja 2 lastenlasta. Työssä asiakaspalveluvastaavana lääkäri-
asemalla. Monenlaisessa elämässä mukana.

Tunnen perussuomalaisen toiminta- ja ajattelutavan 
ehdottomasti ainoaksi oikeaksi vaihtoehdoksi. Politiikka 
veressä perintönä.

Tässä edessä olevassa haasteessani haluan olla vaikut-
tamassa Suomen kansan elämään niin, että päätännässä 
on todella mukana oikeudenmukaisuus. Yhteiskunta-
luokkia ei saa kasvattaa, rajoja tulee hälventää. Ihmisyyt-
tä ja elämää on kunnioitettava.

Mietin vuonna 2006 pitääkö minun todella opetella 
tietokoneen käyttöä. Vuoden 2007 eduskuntavaalit rat-
kaisivat asian: pitää. Opettelin perusasiat ns. kantapään 
kautta.

Tulevissa eduskuntavaaleissa sähköinen media antaa 
ehdokkaille paljon mahdollisuuksia. Kannustan myös tie-
tokonekammoisia voittamaan itsensä ja hankkimaan edes 
jonkinlaisen koneen. Aina löytyy lähipiiristä joku joka 
opettaa perusasiat. Niillä pääsee jo pitkälle.

Itselläni on kotisivut, koska yrittäjänä se on nykyjään 
melkein must. Sivuni muuttuvat pikkuhiljaa enemmän 
poliittiseksi foorumiksi vaalien lähestyessä. Kirjoitan blo-
gia säännöllisesti ja olen Facebookissa päivittäin. FB:ssa 
on jo monella perussuomalaisella oma ehdokassivu. Itse 
toimin vielä tavallisella profi ililla siellä. Mutta syksyllä 
pitää luoda myös oma ehdokassivu.

Netissä käydään kiivaita keskusteluja päivänpoltta-
vista aiheista, vaaleissakin kansa ottaa nykyään myös 
herkemmin kantaa oikeisiin asioihin. Se on nähtävissä 
kaikkialla: telttatapahtumissa ja jopa (omilla) keikoillani 
taukokeskusteluissa. Perussuomalaiset kansanedustaja-
ehdokkaat, ollaan aktiivisia porukalla myös sähköisesti, 

Marja Hämäläinen
kauppateknikko
Mikkeli, Haukivuori

Olen persu ja ylpeä siitä!

Syystä, etten ole puoluees-
sa, joka valvoo vain pääoman 
etuja. Syystä etten kuulu nii-
hin, jotka eivät tiedosta, mi-
tä tapahtuu. Ja syystä, etten 

kuulu niihin toivonsa menettäneisiin, jotka eivät enää 
jaksa välittää. Olen perussuomalainen ja tahdon tehdä 
työtä perussuomalaisten arvojen eteen.

Elämä on kuljettanut minua välillä Utsjoki – Helsinki. 
”Sitä jotain” etsin myös kotimaan rajojen ulkopuolelta, 
ei muuten löytynyt. Mikkelistä, Etelä-Savosta löysin it-
seni näköisen kaupungin. Olen saanut tehdä työtä, työl-
listää ja olla työttömänä. Olen elänyt yksin, perheenä ja 
yksinhuoltajana ja uusioperheenä. Olen selvinnyt, koska 
minulla on ollut ystäviä. Tiedän, että ihminen on tärkein.

Sähköä vaalityöhön!

sillä på svenska: samarbete är vår styrka. Yhteistyö on 
voimamme.

Kike Elomaa
Varsinais-Suomen 1. vara. Pj.,
naisten hallituksen jäsen
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Kauko Tuupainen kertoi Jyväskylän historiasta ja nykypäivästä.

Eduskuntavaaliohjelmatyö-
ryhmä kokoontui kuule-
maan bioenergia-alan asi-
antuntijoita kokouksensa 
aluksi Jyväskylässä sunnun-
taina 4.7.2010. Työryhmä 
oli kutsunut Ari Lampisen 
Joensuusta ja Lasse Laakso-
sen Helsingistä kertomaan 
aiheesta.

Työryhmään kuuluvat 
Lauri Heikkilä, Jussi Nii-
nistö, Reijo Ojennus, Auli 
Kangasmäki, Marja-Leena 
Leppänen, Jorma Uski, Kau-
ko Tuupainen, Veli-Pekka 
Kortelainen, Ari Kaunisaho, 
Maria Lohela ja Pietari Jääs-
keläinen. Toimikunnan pu-
heenjohtajana toimii Vesa-
Matti Saarakkala.

Kokouksen aluksi Kau-
ko Tuupainen kertoi muun 
muassa Jyväskylän histo-
riasta. Jyväskylä on kas-
vukeskus ja opiskelijakau-
punki, jossa Suomen ensim-
mäinen kansakoulu aloitti 
toimintansa kauan sitten. 
Kaupunkiin tulee paljon 
opiskelijoita, mikä näkyy 
katukuvassa erilaisina ihmi-
sinä ja murteiden sorinana. 
Maahanmuuttajat eivät ole 
ongelma kaupungissa.

Kuntaliitosten takia 
kaupunginvaltuustossa on 
75 edustajaa, joista kolme 
on perussuomalaisia. Usein 
äänestykset menevät kolme 
vastaan muut, toteaa Tuu-
painen.  130 000 asukkaan 
Jyväskylä on ratkaisevassa 
asemassa tulevissa eduskun-
tavaaleissa Keski-Suomen 
piirissä. Kaupungilla on hy-

vät mahdollisuudet saada 
oma perussuomalainen edus-
tajansa Arkadianmäelle.

Veroilla suojellaan 
öljypohjaisia 
polttoaineita

Ari Lampisen sydäntä lä-
hellä on liikennebiokaasun 
käyttö autoissa. Hänen 
omakin autonsa toimii bio-
kaasulla. EU:ssa liikenteen 
kasvihuonekaasupäästöt 
ovat kasvaneet muiden 
sektoreiden pystyessä vaa-
dittuihin vähennyksiin. 
Ruotsissa ja Saksassa kul-
kupeleihin myydään jo esi-
merkiksi biokaasua, etano-
lia ja ekosähköä. Suomessa 
puolestaan ei ollut yhtään 
liikennebiopolttoainetta 
myyvää huoltoasemaa vuo-
sien 1958-2009 välisenä ai-
kana, nyt asemia on seitse-
män. Ruotsissa biopolttoai-
neita myyviä huoltoasemia 
on noin 1500, joista yli 100 
myy biokaasua.

Vuonna 2003 oli bio-
kaasuauton käyttövoima-
vero Suomessa 11 000 eu-
roa vuodessa ja polttoaine-
maksu 330 euroa per päivä. 
Melkoista liikenteen käyt-
tövoiman ohjailua öljyn 
suuntaan! Nyt Suomessa 
kaavaillaan käyttövoimave-
roa biokaasuautoille.

Ruotsi suunnittelee käyt-
tävänsä muita kuin öljype-
räisiä polttoaineita autois-
saan vuoteen 2010 mennes-
sä kolme prosenttia, vuoteen 
2020 mennessä 20 prosent-

tia ja olevansa öljystä koko-
naan riippumaton liikentees-
sä vuoteen 2030 mennessä.

Eskilstunassa viemäri-
verkkoon kuuluu 83 500 ih-
mistä. Vessajätteillä ajetaan 
busseja joka päivä 3 340 ki-
lometriä. Autoilijan kukka-
rolle ystävällinen biokaasu 
on 50 prosenttia halvempaa 
kuin perinteinen polttoaine. 
Suomi on sitoutunut liiken-
teen kasvihuonekaasupääs-
töjen leikkauksiin vuoteen 
2020 mennessä 16 prosent-
tiyksiköllä. Silloin liikenteen 
energiakäytöstä on vähin-
tään 10 prosenttia tultava 
uusiutuvista energialähteistä.

Sähköautot eivät nykyi-
sellään ole ratkaisu. Säh-
köautot korvaavat heikon 

akkukapasiteettinsa vuoksi 
vain kävelyä, pyöräilyä ja 
julkista liikennettä. Miksi 
sähköautoja lanseerataan 
Suomeen lisää? Syy löytyy 
ydinvoimasta. Lisäydinvoi-
man sähköntuotannon yli-
jäämä pitää saada myytyä 
kuluttajille.

Elämme 
virkamiesvallan 
alaisina

Suomessa vallitsee virka-
miesvalta, jolle vallan ovat 
luovuttaneet poliitikot. 
Kansanedustajat eivät pysty 
seuraamaan omia lakiehdo-
tuksiaan, jotka pysähtyvät 
usein virkamiesten pöydille 
ministeriöissä.

Eduskuntavaaliohjelmatyöryhmä 
kokoontui Jyväskylässä

- Virkamiehillä on jos-
kus yhteyksiä öljyteollisuu-
teen, jonka etuja he suoje-
levat. He ovat päättävissä 
elimissä tai niitä lähellä, 
jolloin vaalittavana on oma 
etu. Korruptio on oikea sa-
na tälle toiminnalle, lataa 
Lampinen.

Konsultit tekevät erilai-
sia laskelmia liikennebio-
kaasun käytöstä verraten 
sitä öljyä käyttövoimanaan 
pitäviin autoihin. Konsult-
ti tekee juuri sellaisen työn 
kuin tilaaja haluaa, jos ei, 
niin konsultti tekee samalla 
kertaa ensimmäisen ja vii-
meisen konsulttityönsä.

Lasse Laaksonen pe-
räänkuulutti noetonta kaa-
voitusta, arkkitehtuuria, 

insinööriosaamista, maata-
loutta ja teknologiaa. Uusi 
Nokia on tulevaisuudessa 
noeton.

Politiikka on kuin jalka-
palloa, jossa hyväksytään 
vääriä maaleja ja hylätään 
oikeita. Energiapolitiikassa 
päätöksenteko on juuri tä-
mänkaltaista. Energia näis-
sä poliittisissa päätöksissä 
ei ole pääasia, valta ja raha 
ratkaisevat. Puolueen edus-
kuntavaaliohjelmatyöryh-
mä sai paljon hyvää tietoa 
tulevaa ohjelmaansa varten. 
Bioenergia nousee varmasti 
yhdeksi puheenaiheeksi tu-
levissa eduskuntavaaleissa.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Lasse Laaksonen esitelmöi energiasta sekä saasteista.

Ari Lampinen oli kutsuttuna asiantuntijana kertomassa 
liikennebiokaasun valmistuksesta ja käytöstä Suomessa.
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Marja-Leena oli saanut 
tekstiviestin puolueen pu-
heenjohtajalta Timo Soinil-
ta, jossa toivotettiin hyvää 
kokousta puolueen upeille 
naisille. Viestissä toivottiin 
myös ennätysmäärää puo-
lueen naisista eduskuntaan 
tulevissa vaaleissa. 

Naiset ovat innoissaan 
tulevista vaaleista ja aiko-
vat tehdä hyvän vaalityön. 
Naisjärjestö tukee jokaista 
naisehdokasta myös ra-
hallisesti. Saavathan naiset 
puoluetuesta 12 prosentin 
lakisääteisen osuuden. Pu-
heenjohtajavalinnan lisäk-
si kokous oli yksimielinen 
myös hallituksen jäsenten ja 
varajäsenten jatkokaudesta. 

Naisjärjestöllä on tällä 
hetkellä jäseniä lähes tuhat, 
joista alle 35-vuotiaita on 
yli kymmenen prosenttia. 
Jäsenmäärä on tasaisessa 
kasvussa ja toiminta laaje-
nee koko ajan.

Koulutusta kokouksen 
aluksi

Pirkko Rahkila-Rissanen 
oli kutsuttu kouluttamaan 
kokousväkeä mm. niissä 

Marja-Leena Leppänen jatkaa 

NAISET

Perussuomalaisten Naisten hallitukseen valittiin 14 var-
sinaista jäsentä:

Kike Elomaa (Masku), Vaili Jämsä-Uusitalo (Oulu), 
Auli Kangasmäki (Lemi), Mervi Karinkanta (Tampere), 
Eila Kivioja (Sodankylä), Tuula Kuusinen (Helsinki), 
Sirkka-Liisa Lamminkoski (Ähtäri), Minna Mäkinen 
(Jyväskylä), Helena Ojennus (Parkano), Sirkka-Liisa Pa-
pinaho (Orimattila), Iiris Peltomaa (Pyhäranta), Marjo 
Pihlman (Espoo), Hilkka Salonen (Hämeenlinna) ja Jaa-
na Sankilampi (Kajaani).

Varajäseniä valittiin kuusi:
Mirva Hyttinen (Kontiolahti), Lea Mäkipää (Kihniö), 

Heleena Pekkala (Ylöjärvi), Helena Hiltunen (Orimatti-
la), Satu Virtala (Lappeenranta) ja Marianne Koivisto 
(Hämeenlinna). 

Naisten vuosikokouksen 
henkilövalintoja

asioissa, jotka vaikuttavat 
kokonaisilmaisullisessa 
viestinnässä, kontaktien 
luomisessa, toisen ihmisen 
ymmärtämisessä sekä tur-
vallisen ilmapiirin luomises-
sa. Hän kertoi ilmekielen, 
elekielen, äänikielen ja ään-
nekielen saloista. Naisen 
ääni kertoo paljon kun hän 
on rakastunut tai puhuu 
lapselle tai miehelleen joka 
tulee viikon ryyppyputken 
jälkeen kotiin. Sävy puhees-
sa viestii paljon. 

Puolueemme on tuttu 
Rissaselle jo SMP:n ajoilta, ja 
hän olikin ottanut heti haas-
teen vastaan saapua koulut-
tajaksi kokoukseen, kun hä-
neltä oli sitä tiedusteltu. 

Naisjärjestö aikoo pai-
nattaa myös eduskuntavaali-
kortin. Vaili Uusitalo oli tuo-
nut oman versionsa malliksi. 
Lopullinen päätös kortin ul-
konäöstä ja tekstistä tehdään 
tuonnempana. Vaihtoehtoja 
on tietenkin useita. 

Kylmiä faktatietoja

Tervetulopuheessaan Marke 
Tuominen muistutti keski-
suomalaisten olevan keski-

suomalaisia eikä savolaisia 
tai pohjalaisia, kuten joskus 
väitetään. Paras-hanke on 
repinyt maakuntaa pahas-
ti. Monenlaisia virityksiä 
hankkeen ympärille on laa-
dittu, ainakin kuusi erilais-
ta. Hankkeesta ei riittänyt 
paljon hyvää sanottavaksi.

Pietari Jääskeläinen ar-
vioi tulevien eduskuntavaa-
lien olevan tuhannen taalan 
paikka puolueelle. Hallitus 

ja muut puolueet ovat teh-
neet hyvää vaalityötä Pe-
russuomalaisten laariin, 
hän totesi.

Pietari antoi kolme lu-
kua kokousväelle. 920 
000 köyhää. Eriarvoisuus 
lisääntyy Suomessa koko 
ajan. 300 000 työtöntä - 
mutta tosiasiallinen työttö-
myysluku on jo peräti 420 
000. Työharjoittelupaikko-
ja ei tahdo olla ja pitkäai-

Perussuomalaiset Naiset ry:n 
Jyväskylässä 3.7. pidetty vuosikokous 
valitsi yksimielisesti Marja-Leena 
Leppäsen jatkamaan järjestön 
puheenjohtajana.

Pirkko Rankila-Rissasen luennon aiheena oli kokonais-
ilmaisullinen viestintä ja kontaktin luominen.
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naisten puheenjohtajana

NAISET

kaistyöttömyys pahenee ko-
ko ajan.  Perusturva on hei-
kentynyt 90-luvun tasolle. 
Sosiaali- ja terveysmäärä-
rahoja vähennetään, vaikka 
ikäihmisten määrä kasvaa 

koko ajan. Harmaan talou-
den takia valtio menettää 
noin kolme miljardia vuo-
dessa. Olemme taanneet 
muita maita kymmenellä 
miljardilla ja antaneet lai-

naa Kreikalle 1.6 miljardia. 
Kansa haluaa selkeitä ar-
voja mössön sijasta. Tarjo-
amme heille rehellisyyttä, 
oikeudenmukaisuutta ja 
inhimillisyyttä.

Viihdettä kokouksen 
jälkeen

Naiset olivat varanneet Rea-
sisävesiristeilyn, joka lähti 
Jyväsjärven rannalta. Ristei-
ly alkoi klo 19 ja laiva saapui 
takaisin satamaan noin klo 

Perussuomalaiset Naiset vastustavat jyrkästi vihreän oi-
keusministeri Tuija Braxin ehdotusta alentaa lastemme 
äänestysikä 16 vuoteen. 

Lastensuojelulain 6§ määrittelee lapsen alle 18-vuoti-
aaksi, ja nuorisolain 2§ tarkoittaa alle 29-vuotiaita lapsia 
ja nuoria.

Vasta tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaiset nuo-
ret ovat tietoisia yhteiskunnasta ja sen rakenteista, he 
haluavat ensin kypsyä ennen kuin haluavat olla aikuisten 
manipuloinnin kohteena.

Perussuomalaiset Naiset ry.:

Äänioikeusikää ei tule laskea
Valtuutettujen aloiteoikeutta ei pidä rajoittaa
Perussuomalaiset Naiset eivät salli demokratian rajoitta-
mista vaan ovat vahvan valtuustovallan kannalla. Emme 
hyväksy, että yksittäisten valtuutettujen aloiteoikeutta 
rajoitettaisiin.

Kuntalehdessä 9/2010 keskustellaan valtuustoaloit-
teiden rajoittamisesta. Kaupunginjohtajan näkemyksestä 
peilautuu kuntien päätöksenteossa ja hallinnossa virka-
miesvallan lisääntyminen. Kuntien ja kaupunkien luot-
tamushenkilöt eivät kuitenkaan näe, että valtuutettujen 
kehittämis- tai muutosesityksiä tulisi rajoittaa.

23.00. Tämän jälkeen naiset 
hajaantuivat viettämään ku-
kin omalla tavallaan heinä-
kuisen lämmintä ja poutaista 
lauantai-illan loppua. Muis-
teltiin arpajaispalkinnon saa-
jia, osa puhui politiikkaa ja 
jotkut pistivät jalalla koreak-
si tanssilattialla. Kokous ja 
ilta olivat hyvin onnistuneet 
ja siitä jäi kaikille vuosiksi 
muisteltavaa. 

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Helena Ojennus otti kantaa yrittäjyyden puolesta. Mistä 
saadaan hyviä työntekijöitä jotka tekevät työnsä ja pysy-
vät työpaikallaan?

Lea Mäkipää Kihniöltä kukitti lappeenrantalaisen Marja-Leena Leppäsen valinnan johdosta.

Vaili K. Jämsä-Uusitalo oli luonnostellut naisille vaalikortin.

Kansanedustaja Pietari Jääskeläinen uskoo, että
rehellisyydellä pärjätään jatkossakin.
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Valtakunnan merkittävin 
poliittinen kesätapahtuma 
on takana. Suomi Areenalla 
puolueet aloittivat vaalitais-
telunsa ensimmäisen vaali-
väittelyn muodossa.

Sinänsä väittely ei tuo-
nut esille mitään uutta, pää-
osassa kun tuntui olevan 
maahanmuuttoasiat ja sen 
kanssa fl irttailu, kuten tuo-
re pääministeri asian ilmai-
si. Perussuomalaisille ei siis 
ollut mitään uutta, mehän 
olemme nostaneet ja pitä-
neet maahanmuuttokeskus-
telua yllä jo vuosia. Näh-
täväksi jää miten vanhat 
puolueet yrittävät vakuut-
taa kannattajansa heidän 
edistyksellisestä kannastaan 
maahanmuuttoasiassa? En 
usko, että äänestäjät niele-
vät mitä tahansa.

Samaa vakiintunutta lin-
jaa jatkoi myös keskustelu 
lehdistön osuudesta maa-
hanmuuttoasioita käsitelles-
sä, lehdistö kun näkee edel-
leenkin Perussuomalaiset 
yhden asian puolueena. Jussi 
Halla-aho pärjäsi keskuste-
lussa hyvin, vaikka varsin-
kin Helsingin Sanomien toi-
mittaja yritti vakuutella em. 
yhden asian linjaa paikalla 
olevalle yleisölle. Jussi voitti.

Keskustelun taso 
vaihteli

Puheenjohtajatentissä pu-
heenjohtajamme Timo 
Soini kiteytti asian seuraa-
vasti: ”Meillä on 300 000 
työtöntä, se on ykkösasia.” 
Jatkamme toki keskustelua 

maahanmuutostakin, koska 
muut niin haluavat.

Keskustelujen taso oli 
tänä vuonna vaihtelevaa. 
Esimerkiksi keskusteluti-
laisuus, mihin kansanedus-
tajamme Pertti Virtanen 
osallistui, oli ennemminkin 
erään yhtiön yritysesittely. 

Em. panelistin yritysesitte-
lyn annettiin kestää noin 
20min. Se vei suuren osan 
keskustelun kokonaisajasta, 
jolloin muille ei jäänyt lii-
emmälti aikaa. ”Veltto” sai 
käyttää vain yhden puheen-
vuoron ja yleisökysymyksiä 
jaettiin kolme, vastaukset 

Suomi Areena ja Perussuomalaisten
positiivinen vastaanotto!

kysymyksiin olivatkin sit-
ten vajavaisia. Kyseisen ti-
laisuuden puheenjohtajana 
toimi Marja Tiura.

Kansalaistorilla riitti 
kannattajia

Suomi Areenan yhteydessä 
pidettiin myös kansalaisto-
ri, missä meilläkin oli oma 
telttamme. Teltallamme 
kävi väkeä tasaiseen tah-
tiin ja lehtiä meni uskoma-
ton määrä. Suuresta jaetun 
materiaalin määrästä huo-
limatta en nähnyt koko 
tapahtuman aikana kuin 
yhden maahan heitetyn leh-
den, se kertoo paljon saa-
mastamme vastaanotosta. 

Lieneekö se maahan jä-
tetty lehti kuulunut Matti 
Vanhaselle, jolle kansan-
edustajaehdokkaamme Tom-
mi Laitila antoi lehden. Kuu-
leman mukaan Matti mutisi 
vastaan jotain puoluetaus-
tastaan, mihin Tommi taasen 
vastasi ystävällisesti lehden 
ojentaen, etää siinä on nyt 
kuitenkin järkevää luettavaa. 
Ole hyvä Matti!

Toinen vastaanottoa ku-
vaava asia oli kansalaisten 
teltalle saapuminen sanoin: 
”Olen äänestänyt ennen 

puoluetta X, nyt äänestän 
Perussuomalaisia!” Näitä 
äänestäjiä löytyi jokaisesta 
puolueesta.

Saimme siis erittäin po-
sitiivisen vastaanoton läpi 
koko tapahtuman ajan. 
Kannatusluvut ovat nyt 
nousseet varsin mukavasti, 
vastaanotosta tuli sellai-
nen tunne, ettei nousu jää 
tähän. Se ei silti tapahdu 
itsestään, kannatusprosent-
tien muuttaminen ääniksi 
vaatii työtä, työtä ja taas 
kerran työtä! 

Kun jaksamme hoitaa 
luottamustehtävämme hy-
vin, olla esillä ja keskustella 
ihmisten kanssa sekä va-
rautua ja kestää vanhojen 
puolueiden hyökkäykset 
puoluettamme ja yksittäisiä 
ehdokkaitamme vastaan, 
tulemme huomaamaan 
miten muiden puolueiden 
edustajien leuat putoilevat. 
Nyt eivät enää leuat putoile 
lakeerikengille, vaan paljon 
alemmas. Lattialaatoitukset 
ovat kovilla!

Hyvää kesän jatkoa kai-
kille ja tsemppiä vaalityöhön!

Ari Jalonen
Suomi Areenaa kiertänyt 
perussuomalainen

Timo Soini vieraili Oulun Kuninkuusraveissa lau-
antaina 24.7. ja kävi samalla tervehtimässä Perus-
suomalaisten porukkaa ja muita kannattajia Oulun 
kauppatorilla.

Perussuomalaisten sanoma upposi Oulussa

Ilma oli helteinen ja väkeä oli runsaasti liikkeel-
lä. Mukana oli ehdokkaita Kainuun ja Oulun pii-
reistä. Perussuomalaisten sanomalla täytetty kassi 
olikin tuttu näky kaupungilla sinä lauantaina.

Kuvassa Oulun piirin vaalipäällikkö Seppo Veikanmaa,  
ehdokas Pirkko Mattila ja Muhoksen nuorin valtuutettu 
Ville Rauhio.

Eduskuntavaaliehdokkaat Tero Järvelä ja Jussi Halla-aho Perussuomalaisten teltalla.
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Vuonna 1962 Raumalla 
syntyneellä Timolla on juu-
ret Satakunnassa. Ihmiset 
tulivat juttelemaan hänelle 
ja kertomaan satakuntalai-
sia murheitaan. Muun mu-
assa Äetsän mahdollinen 
kuntaliitos ja itsenäisyyden 
menettäminen puhuttivat.

- Satakunta joutui ai-
koinaan huonoon asemaan, 
kun maakuntaan ei saatu 
kaivattua yliopistoa. Täl-
lä hetkellä ei ole enää edes 
toivoa yliopistojen sijoituk-
sesta Satakuntaan, toteaa 
Soini.

Soini oli osallistunut en-
nen Lavian tilaisuutta usean 
päivän aikana Porissa järjes-
tettävään SuomiAreenaan. 
Porissa Katainen oli suuttu-
nut Soinille ja muun muassa 
todennut, ettei ollut muuta 
vaihtoehtoa kuin antaa Krei-
kalle rahaa. Hän oli moitti-

nut Soinia vastuun pakoilus-
ta, johon Timo oli tokaissut:

- Toivottavasti se vastuu 
joka sinulla on, ei tulevai-
suudessa tule meidän kan-
nettavaksemme.

Lavian velka ei vielä 
yllä taivaaseen asti

Lavian taloudelliset tunnus-
luvut ovat huonot, mutta 
velkamäärä ei sentään yllä 
taivaaseen asti, Soini kertoi. 
Peruspalveluita köyhä kun-
ta ei pysty tarjoamaan, kun 
rahaa ei kerta kaikkiaan 
ole. Vaihtoehdot ovat silloin 
vähissä. Tähän joku yleisös-
tä huusi välikommentiksi:

- Lavia on musta aukko 
mihin kaikki katoaa!

Kuntaliitoksissa on ikä-
vää se, että taataan viideksi 
vuodeksi kaikkien kova-
palkkaisten virkamiesten 

työt, oli kunnalla tarjota töi-
tä tai ei, Soini jatkoi. Koko 
Pohjois-Satakunnan tilanne 
puhuttaa. Mitä kuntaliitok-
sia Kankaanpäässä, Lavial-
la, Jämijärvellä, Honkajoel-
la ja Karviassa tullaankaan 
tekemään, vaikuttaa myös 
Lavian tilanteeseen. Yksi 
vaihtoehto on tietenkin Po-
rin suunta. Laviassa tullaan 
kiristämään muun muassa 
kesämökkiläisten verotus-
ta. Kesämökkiä kun ei saa 
kainaloonsa eikä viedä mu-
kanaan halvemman vero-
tuksen kuntaan.

Soini laukoi totuuksia

EU on mahtava byrokrati-
an pesäpaikka, pelkästään 
Brysselin alueen koko on 40 
hehtaaria. Kerran viikossa 
kun sen kävelet, olet kova 
poika. Mikä on sellainen 
demokratia, jossa kaikkien 
on oltava samaa mieltä? Se 
on EU-demokratia.

Kotimaan politiikassa 
Urpilainen yrittää saada 
päätään pinnalle, Katai-
nen olla tekemättä mitään, 
jotta Kokoomuksen paalu-
paikka säilyisi. Seuraavissa 
vaaleissa äänestää myös 
paljon sellaisia, jotka eivät 
ole koskaan ennen äänes-
täneet. Perussuomalaiset 
luovat vanhoihin puoluei-
siin painetta ja se on hyvä 

asia. Suomalaisilla kansan-
edustajilla ei ole mitään 
mahdollisuuksia muuttaa 
yhtään lakia joka EU:sta 
tulee. Tästä totuudesta ei 
yleensä myöskään puhuta, 
Soini kertoi.

Paavo Väyrynen tuli eh-
dokkaaksi Uudellemaalle, 
samaan vaalipiiriin jossa 
Soinikin on. Pelottaako, oli 
joku kysynyt.

- Ei lainkaan. Väyrynen 
voi siirtyä teollisuusministe-
riön ulkomaankaupan vuo-
deosastolle ja pysyä jo siellä.

EU:ssa luodaan 
rakenteellista 
korruptiota

- EU:n virkamiehet eivät 
koskaan ole saaneet yhtään 
vankeusrangaistusta. Pot-
kuja on toki tullut kun on 
töppäillyt oikein kunnolla, 
mutta muhkealla erorahalla 
tietenkin. Näin EU:ssa luo-
daan rakenteellista korrup-
tiota.

Soini saa usein kritiikkiä 
puheistaan, mutta ei mies 
siitä välitä. Korkeintaan 

Timo Soini oli odotettu vieras Lavialla

saattaa kysyä, onko nimi 
kirjoitettu oikein. 

Poliitikolla riittää kiirei-
tä, seuraavaksi pitää rientää 
kohti pohjoista. Edessä on 
pitkä matka Ouluun ravei-
hin, matkan varrella sovittu 
tapaaminen ja yksi tärkeä 
kokous. Paikallislehden 
toimittaja juoksee perässä 
parkkipaikalle ja saa vielä 
haluamansa lehtihaastat-
telun auton vieressä ennen 
pohjoisen matkaa.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Kuvassa Anssi Joutsenlahti, Taru Kankkonen, Timo Soini ja Ari Jalonen.

Lavian Markkinat, jossa 
Perussuomalaisten Lavian osasto 
oli toista kertaa mukana, pidettiin 
perjantaina 23. heinäkuuta. Kävijöitä 
oli useita tuhansia. Väkeä riitti 
tungokseen asti, kun puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini saapui 
osaston teltalle.

Lavian torilla riitti puitavia asioita.
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5,94573

Kallista on, kallista on

Palataan hetkeksi vanhaan. Suoraan 
markoiksi muutettuina monien tuotteiden 
ja palveluiden hinnat näyttävät hurjilta. 
Seuraavat hinnat ovat satunnaisia 
poimintoja kaupungilta:

Bensa (95)
8,7 mk/litra

Me elämme tätä päivää 
monien uhkien ja pelko-
jen keskellä. Mielenterve-
ysongelmat, työttömyys, 
päihteet, köyhyys - kaik-
ki nämä aiheuttavat on-
gelmia monella tasolla. 
Lasten huostaanottojen 
määrä on lisääntynyt 
huolestuttavalla tavalla. 
Tällä hetkellä koko maas-
sa huostaan otettujen 
määrä on n. 16 000 - 17 
000 lasta. Yhteiskunta, 
vaikka elää taloudelli-
sesti vaikeita aikoja, ei 
kuitenkaan saa unohtaa 
heikommassa asemas-
sa olevia. Heikommassa 
asemassa olevien on aina 
huomattavasti vaikeampi 
selviytyä taloudellisesta 
taantumasta kuin varak-
kaampien.

Köyhyydestä ja köy-
histä huolehtimisesta on 
tullut lähinnä eduskun-
tavaalien alla käytävää 
poliittista teatteria. Ta-
loudellisia resursseja oi-
kein suuntaamalla, esim. 
neuvolatoimintaan  ja 
kouluterveydenhuoltoon, 
voidaan estää monien on-
gelmien syntymistä. 

Nuoriso- ja pitkä-
aikaistyöttömyys ovat 
useissa tapauksissa ongel-
mien alkulähde. Runsas 
kolmasosa koulusta val-
mistuneista nuorista on 
vuosittain jäämässä ilman 
työpaikkaa. Joka vuosi 
tuhansia nuoria ikään 
kuin katoaa, he eivät ole 
koulutuksessa eikä työs-
sä! Tämä on niin talous-
poliittisesti kuin moraa-
lisestikin ajankohtainen 
kysymys. Samanaikaisesti 
meillä haikaillaan tule-
vasta työvoimapulasta ja 
tarpeesta ulkomaisen työ-
voiman tuontiin. Jonkin-
lainen yhteiskuntatakuu 
olisi paikallaan. Vaik-
kapa niin, että jokaiselle 
nuorelle taataan työ- tai 
koulutuspaikka viimeis-
tään kolmen kuukauden 
työttömyyden jälkeen.

Vanhuksista 
huolehdittava

Toinen tärkeä alue, jos-
sa valtion ja kuntien pitää 
tuntea moraalinen vastuun-
sa, on vanhustenhuolto. 
Sosiaali- ja terveysministe-
riön tavoite laitospaikko-
jen vähentämisestä puoleen 
muutaman vuoden sisällä 
on aiheuttamassa suuria on-
gelmia vanhustenhoitoon. 
Samaan aikaan  kunnissa 
omaishoidon tukia leika-
taan säästöjen saamiseksi. 
Laitospaikkoja muutetaan 
palveluasunnoiksi ja kus-
tannuksia siirretään näin 
asukkaiden maksettavaksi. 

Omaishoidon tukien 
alarajan reilu nostaminen 
ja siirtäminen Kelan kautta 
valtion hoitoon olisi toi-
menpide jolla voitaisiin oi-
keasti vaikuttaa laitospaik-
kojen tarpeen vähenemiseen 
ja samalla vanhustenhoidon 
kustannusten nousun py-
säyttämiseen. Tiedämme 
myös, että vanhukset ha-
luavat  asua omassa kodis-
saan niin pitkään kuin se on 
mahdollista

Kun pääministeri Ki-
viniemi ilmoitti, ettei kun-
nille tipu lisää rahaa siitä 
huolimatta, että perustur-
van määrärahatarve joka 
tapauksessa lisääntyy, on 
olemassa vaara, että tämä 
näkyy vanhustenhoidon ta-
son heikkenemisenä. Tähän 
ei tule Perussuomalaisten 
alistua. Valtiovaltaa on pai-
nostettava omalta osaltaan 
yhteiskuntavastuuseen.

Maaseutu on 
yhteiskunnan sydän

Suurella  osalla  tämän päi-
vän kaupunkilaisista on 
juuret maaseudulla. Maa-
seutu on edelleen  henki-
reikä ihmisille, jotka hake-
vat puhdasta luontoa, tilaa 
hengittää, mahdollisuutta 
kokea kasvun ihmeitä ja 
nauttia luonnon antimista. 

Maaseudun elinvoiman 
säilyttäminen ja maatalou-
den elinkelpoisena ammat-
tina pitäminen ovat yhteis-
kunnallisesti tärkeitä niin 
maaseutulaiselle kuin kau-
punkilaisellekin. Tässä ei voi 
eikä saa olla mitään ristirii-

taa. EU kuristaa suomalais-
ta maataloutta säännöksillä, 
jotka eivät sovi pientilapoh-
jaiseen maatalouteemme. 
Säännöksillä rajoitetaan 
tarpeettomasti mm. lähiruo-
ka-ajattelua. Tiloilta tapah-
tuvan suoramyynnin ja jat-
kojalostuksen osalta Suomi 
voisi poiketa hieman EU:n 
mallioppilaslinjalta.

Myös kunnallisten lai-
tosten tulee kiinnittää eri-
tyistä huomiota ekologisten 
ja geenimuuntelemattomien 
elintarvikkeiden hankin-
taan. Parhaiten tämä to-
teutuu suosimalla lähellä 
tuotettuja elintarvikkeita ja 
raaka-aineita.

Ylläpidämme moraalia

Perussuomalaiset ovat aina 
korostaneet korkeita mo-
raalisia arvoja. Tänä päivä-
nä tuntuu siltä, että  Perus-
suomalaiset on myös lähes 
ainoa moraalinvartija. Ko-
ti, uskonto ja isänmaa eivät 
ole kadonneet mihinkään. 
Näitä arvoja tulee puolus-
taa entistä voimallisemmin. 
Globalisoituminen ja sen 
tuoma paine ovat saaneet 
monet puolueet polvilleen 
väärien arvojen edessä. Me 
Perussuomalaisissa puolus-
tamme koteja ja naisen ja 
miehen yhdessä solmimaa 
avioliittoa. Me näemme 
oman uskontomme vaalimi-
sen ja uskonnon opetuksen 
koululaitoksessamme kestä-
vän moraalikäsityksen pe-
rustana. Isänmaa on meille 
kaikille rakas. Sitä puolus-
tamme noudattamalla hyviä 
tapoja ja kulttuuriperintei-
tämme sekä säilyttämällä 
oman asevelvollisuuteen pe-
rustuvan armeijamme. Vete-
raanien nopeasti harvenevat 
rivit ansaitsevat kunniakan-
salaisten arvon ja kohtelun. 
Tehkäämme yhdessä työtä 
isänmaan parhaaksi!

Lea Mäkipää 
Kihniön kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja

Yhteiskunnan tulee pitää huolta heikoimmistaan!

Perusturvaan tulee 
voida luottaa

 Perussuomalainen -lehdellä uusia sähköpostiosoitteita

Perussuomalainen -lehden toimitus on ottanut käyttöön uusia sähköpostiosoitteita.

Toimitukselle osoitettuja viestejä voi lähettää osoitteeseen: toimitus@peruss.fi 

Päätoimittaja Harri Lindellin uusi osoite on harri.lindell@peruss.fi 

Toimittaja Mika Männistön uusi osoite on mika.mannisto@peruss.fi 

Oulun ja Kainuun
eduskuntavaaliehdokkaat 
valittu
Perussuomalaisten Oulun piiri kokoontui sunnuntaina 
1.8. valitsemaan jäljellä olevat eduskuntavaaliehdok-
kaat. Ennen lopullisia valintoja Siikajoelta valittu Esko 
Sikkilä kieltäytyi ehdokkuudestaan henkilökohtaisiin 
syihin vedoten. Ehdokkuudesta poisjäänti tarkoitti sitä, 
että Oulun piiri valitsee vielä kaksi ehdokasta. Vaalien 
valmisteluvaliokunta teki esitykset piiritoimikunnalle 
valittavista ehdokkaista. Valituiksi tulivat johtaja Juha 

Liukkonen Sievistä ja fi losofi an tohtori Matti Kyllönen 
Oulusta. 

Oulun piiristä aikaisemmin valitut ovat:
- Immonen Olli, turvallisuusvalvoja, Oulu
- Jämsä-Uusitalo Vaili, projektisihteeri, Oulu
- Kellola Tuula, luontaishoitaja, Raahe
- Leskinen Seppo, asemamies-junasuorittaja,
 eläkeläinen, Haukipudas
- Mattila Pirkko, FM, sairaanhoitaja, Muhos
- Moilanen Ahti, liikenneopettaja, Utajärvi
- Pellikka Jussi, Senior Manager, yrittäjä, Kempele
- Poutanen Krista, merkantti, tarjoilija, Kuusamo
- Remes Aimo, autoilija, eläkeläinen, Kärsämäki
- Snellman Anne, fi losofi an tohtori, Oulunsalo
- Tykkyläinen Kari, kuvanveistäjä, Pudasjärvi
- Vähämäki Ville, diplomi-insinööri, Oulu

Perussuomalaisten Kainuun piiri on valinnut piirien 
välillä tehdyn paikkajakosopimuksen mukaisesti neljä 
ehdokasta.

Kainuun piirin ehdokkaat ovat:
- Hakkarainen Eija, sairaanhoitaja (AMK),
 merkonomi, Kajaani
- Kettunen Pentti, ent. kansanedustaja, merkantti,
 Kajaani
- Puurunen Yrjö, rajavartija evp. Suomussalmi
- Sankilampi Jaana, palveluasiantuntija,
 yo. merkonomi, Kajaani

Perussuomalaisten Oulun piiri ja Perussuomalaisten 
Kainuun piiri ovat samaa vaalialuetta tulevissa eduskun-
tavaaleissa 2011. Perussuomalaiset asettaa täyden listan 
ehdokkaita.

Säkillinen (40l)
koivuklapia

52 mk
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 ■HISTORIAA

Perussuomalaisille
vaalivoitto
Käydyt eduskuntavaalit olivat Perussuomalaisille voi-
tolliset. Kova, viime hetkiin jatkunut vaalityö tuotti 
tulosta. Ennakkoäänet eivät pahemmin paikkoja lu-
pailleet, mutta vaalipäivän tulostus olikin sitten ihan 
toista luokkaa. Erityisesti puheenjohtaja Soinin onni-
tustuneet mediaesiintymiset loivat PerusS:lle todellis-
ta uskottavuutta ympäri maan.

Vaalivoitto luo
mahdollisuuksia
Haluan esittää kiitokseni kaikille Perussuomalaisten 
listoilla olleille ehdokkaille. On suuri kunnia saada olla 
listoillamme. Olemme todella puolue, jossa yksilöllä 
on mahdollisuus vaikuttaa ja saada äänensä kuulluksi.

Kiitos kuuluu vallityöntekijöille ja aatteemme tu-
kijoille. Yhdessä meillä on nyt takana voitolliset vaa-
lit, jotka mahdollistavat puolueemme kehittämisen ja 
kannatuksen nostamisen.

Timo Soini

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Meille kaikille ovat monet elämäämme läheisesti liitty-
vät asiat hyvin tärkeitä. Perhe, omaiset, ystävät, terveys, 
työ, harrastukset, kaikki tärkeitä omilla painotuksillaan. 
Yritämme hoitaa ja vaalia niitä mahdollisimman hyvin. 

Kaikkivaltias Taivaan Isä on antanut meille jokai-
selle ohjeet ja mahdollisuuden vaalia näitä tärkeiksi 
kokemiamme hyvään elämään kuuluvia asioita. Elämä, 
joka kuitenkin on vain nopeasti ohikiitävä aika, on tär-
keä elää niin, että voimme joka päivä muistaa mistä tuo 
kaikki hyvä meille tulee. Olemmeko tuon hyvän ansain-
neet, vai saammeko sen lahjaksi? Osaammeko tuosta 
kaikesta hyvästä riittävästi kiittää? 

Rukouksilla me pyydämme Jumalalta erilaisia asioi-
ta. Hyvän elämän eväitä. Tärkeää on muistaa, että ru-
kous ei ole pelkkää pyytämistä. Meidän on muistettava 
myös kiittää kaikesta siitä hyvästä mitä elämässämme 
saamme ja koemme. Myös vastoinkäymiset voivat olla 
kiitoksen aiheena. Ne opettavat antamaan arvoa sellai-
sillekin asioille, joita pidämme itsellemme kuuluvina. 

Itsestäänselvyyksiä ei elämässä olekaan. Jokainen 
hyvä on ansaittava. 

Itselläni on omakohtaisia kokemuksia rukouksen 
parantavasta voimasta. Useita vuosia sitten lääkärin 
toteama lonkan kuluma ei vaivaa. Leikkaus ei ole aina-
kaan tällä hetkellä tarpeellinen. 

Hyvän elämän eväät
Tästä parantumisesta ja muusta Taivaan Isän huo-

lenpidosta minä kiitän jokainen ilta ja aamu.
Kun me uskossa rukoilemme ja uskomme, niin ih-

me tapahtuu. Vastoinkäymisetkin ovat meille opiksi ja 
ojennukseksi. Olenko unohtanut tärkeimmän, Taivaan 
Isän, ja olenko muistanut kiittää ja rukoilla riittävästi?

Kiitos Taivaan Isä suuresta armosta ja rakkaudesta, 
jota meille osoitat!

Kiitosrukoukseen voimme yhtyä vaikkapa
virren 338 sanoin:

Päivä vain ja hetki kerrallansa,

siitä lohdutuksen aina saan.

Mitä päivä tuokin tullessansa,

Isä hoitaa lasta armollaan.

Kädessään hän joka päivä kantaa,

tietää kaiken mitä tarvitsen.

Päivän kuormat levon hetket antaa,

murheen niin kuin ilon seesteisen.

Helena Ojennus 
Parkanon Seurakunnan kirkkovaltuuston
ja -neuvoston jäsen

Perussuomalaisten Vimpe-
lin paikallisosaston kevät-
kokous pidettiin Toimelassa 
9.6.2010. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimi Reijo 
Hongisto ja sihteerinä Han-
nu Takala.

Kokouskutsussa maini-
tut sääntömääräiset asiat 
puhuttiin ripeästi pois alta 
jotta päästiin kohtaan pal-
kitseminen. Huomion koh-
teeksi kokousväen eteen 
asteli puolueen pitkäaikai-
nen ja erittäin ansioitunut 
veteraani Paavo Kangas. 
Kangas toimi puolueen ai-
noana valtuutettuna Vimpe-
lissä kolmen valtuustokau-
den ajan. Kangas osallistui 
myös kunnanhallituksen 
työskentelyyn.

Kuntapolitikoinnin ja 
luottamustoimien ohella 
Kankaalla riitti aikaa ja 
energiaa vielä harrastaa 
nuorisoseuratoimintaa. Eri-
tyisesti hänet muistetaan 
monista loistavista rooli-
suorituksista harrastaja-
näyttämöiltä.

Perussuomalainen puo-
lue halusi muistaa ansio-
kasta jäsentään puolueen 
pöytästandaarilla, jonka 
Kankaalle luovutti puo-
luehallituksen jäsen Reijo 
Hongisto.

Parhaimmat onnittelut 
Paavolle vielä näin jälkikä-
teen.

Pitkäaikainen puolueaktiivi
palkittiin Vimpelissä

Kuvassa Paavo Kangas ja Reijo Hongisto.

Kuva: Hannu Takala

Perussuomalainen 
3/2003
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Vaaliteemoja

Suomiareenan vaalikeskuste-
lu näytti mitä tuleman pitää.

Vanhoilla puolueilla on 
nuoret puheenjohtajat – mi-
kään ei ole muuttunut. Ääni 
on Jaakobin ääni, mutta kä-
det ovat Eesaun kädet.

Ainoa uusi asia, jota 
”nuoret radikaalit ” puheen-
johtajat haikailevat on ”su-
kupuolineutraali” avioliitto.

Kansan syviä rivejä tä-
mä kotkotus ei kiinnosta 
tipan vertaa. Homorummu-
tusta pitää yllä pieni, mutta 
äänekäs joukko, joka saa 
vanhat puolueet tanssimaan 
pillinsä mukaan.

Perussuomalaisten mie-
lestä avioliitto on miehen 
ja naisen välinen liitto, eikä 
tämä kanta rummutuksella 
mihinkään muutu.

Maahanmuuttopolitii-
kasta tulee vaaliteema – se 
kiinnostaa kansaa. Rasis-
mikortin viljely pääminis-
teriltä Suomiareenassa oli 
rimanalitus. Yhtä pöhköä 
kuin edellisen pääministerin 
Leijona-koruihin kohdista-
ma kritiikki.

Taloudesta ja työllisyy-
destä tulee vaaliteema ja 
pitääkin. Miten saadaan 
työtä ja toimeentuloa? – Se 
kiinnostaa kansaa.

EU-politiikasta tulee 
vaaliteema. Kokoomuksen 
Kataisen johdolla Suomi 
on asetettu Zorbasten ja 
kabardiinihousujen talou-
delliseksi takuumieheksi. Se 
kiinnostaa kansaa.

Leikkauslistat tulevat 
vaaliteemaksi, sillä seuraa-

Kuva: Jukka Jusula

keista pisteistä ei tule vaali-
teemaa, vaikka niin toivoi-
sin, sillä median itsekritiikki 
EU:n suhteen on olematonta.

MTV-pomo Pekka Kar-
huvaara kertoi Suomiaree-
nassa ryhdikkäästi ja itse-
kriittisesti siitä aivopesusta, 
jota keskeiset mediavoimat 
harjoittivat Suomen EU-
jäsenyyden alla.

Hesarikin revittää pals-
ta- ja kolumnitilaa mieluim-
min neutraaliasioista kuin 
muistelee menneitä.

Todistin viime syksynä 
Irlannissa paikan päällä 
”EU-demokratian” rappio-
ta, kun irlantilaiset pistettiin 
äänestämään EU-perustus-

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

va hallitus leikkaa. Kehi-
tysavusta nykymuodossaan 
voi aloittaa.

Terveyden- ja vanhus-
tenhuollosta sekä omais-
hoidosta tulee vaaliteema. 
Se kiinnostaa kansaa.

Veropolitiikasta tulee 
vaaliteema. Luonnonsuoje-
lun ja ilmastonmuutoksen 
varjolla tavallisen kansan 
verorasitusta lisätään ko-
rottamalla energiaveroja. 
Perussuomalaiset katsovat, 
että verot tulee asettaa mak-
sukyvyn mukaan, eivätkä 
hyväksy ”vihreitä veroja”. 
Verot kiinnostavat kansaa. 
Niistä tulee vaaliteema.

Tiedotusvälineiden so-

EU-jäsenyytensä aikana Suomea vastaan on 
nostettu yli tuhat virallista huomautusta, joista 
kanteisiin asti on tähän mennessä johtanut 
puolisen sataa. Tällä palstalla käsittelemme 
joitain niistä rikoksista, joilla Suomi-neito on 
Brysselin herroja vastaan rikkonut.

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että rajoitta-
malla viestintäalan kansallisen sääntelyviranomai-
sen valtuuksia säännellä kiinteästä sähköisestä 
viestintäverkosta sähköiseen matkaviestinverkkoon 
suuntautuvien puhelujen terminointia 23.5.2003 
annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 43 §:n 
nojalla Suomen tasavalta on jättänyt täyttämättä 
velvollisuutensa, jotka sille kuuluvat 

– sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen 
yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7.3.2002 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(puitedirektiivi) 2002/21/EY 8 artiklan 1 kohdan, 
2 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan c alakohdan ja

– sähköisten viestintäverkkojen ja niiden liitän-
näistoimintojen käyttöoikeuksista ja yhteenliittä-
misestä 7.3.2002 annetun Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin (käyttöoikeusdirektiivi) 
2002/19/EY 8 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisesti.

Tuomio: Kanne hylätään.

Euroopan yhteisöjen komissio ja Suomen tasavalta 
vastaavat kumpikin omista oikeudenkäyntikuluistaan.

laista toiseen kertaan. Poh-
joiskorealaista menoa.

Netti, plokit, faceboo-
kit ja twitterit ohittavat 
vaaliteemojen sopivaisuut-
ta kontrolloimaan pyrki-
vät vanhat voimat. Sieltä 
nousee vielä uusia vaali-
teemoja.

Perussuomalaisten kan-
natuksen noususta on tullut 
vaaliteema. Tähän haastee-
seen vanhojen puolueiden 
on pakko reagoida.

Perussuomalaiset esittä-
vät vaaliohjelmassaan omat 
vaaliteemansa. Kannatuk-
semme nousun myötä niitä 
ei voida vaieta kuoliaaksi, 
sillä ne kiinnostavat kansaa.

Olkapääni on reistaillut 
muutaman vuoden, joten 
särkylääkkeitä on tullut 
jonkin verran syötyä. Viime 
syyskuussa erikoislääkäri 
totesi, että olkapäässäni on 
sellainen vaiva, joka pitää 
hoitaa pienellä leikkauksel-
la. Tästä alkoi papereiden 
postitus ja jahkailu allekir-
joittaneen, eduskunnan työ-
terveyshuollon ja Porvoon 
sairaalan välillä.

Mikään taho ei allekir-
joittanut maksusitoumusta 
ja kun olkapääjomotukset 
pahenivat, hankaloittivat 
nukkumista ja työntekoa, 
päätin teettää leikkauksen 
yksityissairaalassa kesä-
kuussa. Uskoin, että Kela 
korvaisi kohtuullisen osuu-
den kuluista.

Vetkuttelu oli pahenta-
nut vaivaa, sen hoitamista 

Olkapääleikkaus muutti
kesäohjelman

Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lernerin kesäohjelma 
meni uusiksi olkapääleikkauksen johdosta.

ja hintaa. Muutaman päi-
vän levon sijaan olenkin 
ollut kuusi viikkoa käsi 
paketissa. Lasku, 3 833,58 
euroa, lankesi minulle hen-
kilökohtaisesti. Kela kor-
vasi taksojensa mukaisesti 
153,00 euroa kuluista.

Viimeisten viikkojen 
aikana olen kuullut useilta 
henkilöiltä, kuinka he ovat 
odottaneet jopa kuukausi-
en sairauslomilla vastaaviin 
leikkauksiin pääsyä.

Toivottavasti oman leik-
kausjonopaikkani julkisella 
sektorilla sai joku näistä 
odottajista.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Porvoo
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 ■KIRJALLISET KYSYMYKSET

Aikooko hallitus sisällyttää 
ensi vuoden talousarvioesi-
tykseensä oikeusturvaoh-
jelman, jonka tarkoitukse-
na on varmistaa riittävät 
määrärahat esitutkintaan, 
syyteharkintaan ja oikeu-
denkäynteihin, jotteivät 
oikeudenkäyntien viivästy-
miset enää jatkossa aiheuta 
kansalaisille, elinkeinoelä-
mälle ja yhteiskunnalle oi-
keudellisia ja taloudellisia 
menetyksiä?

Helsingissä 30.6.2010
Raimo Vistbacka

Oikeusministerin 
vastaus:
Eduskunnan perustuslaki-
valiokunta on hallituksen 
toimenpidekertomuksesta 
antamassaan mietinnössä ja 
eduskunta sen nojalla anta-
massaan lausumassa toden-
nut seuraavaa:

”Eduskunta edellyttää, 
että hallitus laatii kokonais-
suunnitelman esitutkinnan, 
syyteharkinnan ja oikeu-
denkäyntien joutuisuuden 
parantamiseksi.”

Lausuman johdosta oi-
keusministeriö ja sisäasiain-
ministeriö ovat 18.6.2010 

asettaneet työryhmän, 
jonka tehtävänä on laatia 
kokonaissuunnitelma toi-
menpiteistä oikeusprosessin 
pitkittymisen estämiseksi. 
Työryhmässä ovat edustet-
tuina oikeusministeriön kri-
minaalipoliittinen osasto, 
lainvalmisteluosasto sekä 
oikeushallinto-osasto, sisä-
asiainministeriö, Poliisihalli-
tus sekä Valtakunnansyyttä-
jänvirasto. Työryhmän mää-
räaika päättyy 31.10.2010. 

Siten työryhmän esittämi-
en toimenpiteiden toteutta-
minen ajoittuu vuodelle 2011 
ja sen jälkeiseen aikaan. Täs-

Oikeusturvaohjelman sisällyttäminen valtion 
talousarvioesitykseen

TaxMec Ky:n toimitus-
johtaja Liisa Mariapori 
sai potkut Lapin lää-
ninveroviraston toimis-
topäällikön tehtäväs-
tä hoidettuaan virkaa 
kymmenen vuotta. Hän 
julkaisi kirjan ”Verot-
taja tappolinjalla”. Täl-
lä hän sai viranomaiset 
närkästymään niin, että 
Raahen käräjäoikeus 

määräsi kirjan tuhotta-
vaksi. Siinä hän analysoi 
esimieskokemuksiinsa pe-
rustuen verotarkastajien 
työtä. Tuomittiinko totuu-
den julkaiseminen? Euroo-
pan ihmisoikeustuomiois-
tuin (EIT) määräsi Suomen 
valtion kolmetoista vuotta 
jatkuneen oikeustaistelun 
päätteeksi mittaviin korva-
uksiin Mariaporille. 

Vaasan hovioikeuden 
ex-presidentti Erkki Rintala 
on huolissaan, kun tuomioi-
ta kaatuu paljon. Olen ku-
vitellut verotarkastusten ta-
son kohentuneen. Käsityk-
sestäni poiketen Mariapori 
antaa Lapin kansan haas-
tattelussa edelleen synkän 
tuomion tuomioistuinten ja 
verotarkastajien ammatti-
taidosta. Hän vaatii vääriä 

päätöksiä tehneitä verotar-
kastajia ja oikeuslaitoksen 
edustajia tuomittaviksi.

Mariapori jätti huhti-
kuussa väitöskirjan ”Pien-
yrittäjän oikeusturva vero-
tuksessa todellisuudessa” 
tarkastettavaksi Vaasan 
yliopistoon. Taustalla ovat 
mm. virkakoneiston hake-
mat aiheettomat konkurssit. 
Vaasan lääninveroviraston 
verotarkastajana Mariapo-
ri ei löytänyt VS-yhtiöiden 
toiminnasta huomautet-
tavaa. Yhtiöt kaadettiin 
turhaan 3.4.1981. Talous-
elämän mukaan VS-yhtiöt 
olivat neljänneksi tuottavin 
yritysrypäs Suomessa vuon-
na 1980. Niiden voitto oli 
11 miljoonaa markkaa ja 
sijoitetun pääoman tuot-
to 28%. - Erkki Rintalan 

mukaan pesien valvonta 
puuttuu. Niinpä lähiaikoi-
na alkaa oikeudenkäynti 
VS-konkurssipesien varojen 
hoidosta ja käytöstä. 

Presidentinlinnaan jär-
jestettiin 6.5.1992 ns. Koi-
viston konkaavi. Sen tar-
koituksena oli painostaa 
korkeinta oikeutta. Profes-
sori Heikki Ylikangas tote-
aa Promeritin sivuilla: ”Yli-
kankaan loppupäätelmä 
kuului: ”Tilaisuus ymmär-
tääkseni vahvisti Koiviston 
asemaa suhteessa juristei-
hin. Hänen mahdollisia 
nuhteitaan pelättiin. Koi-
vistoa siis myötäiltiin enem-
män pelosta kuin uskosta 
tämän argumenttien oikeu-
delliseen pätevyyteen.”

Samaan aiheeseen ja ti-
laisuuteen viitaten profes-

Sananvapaus voitti
sori Jukka Kekkonen toteaa 
myöhemmin, että konklaa-
vin vaikutus tuntuu edel-
leenkin. Tilaisuuden jälkei-
sistä korkeimman oikeuden 
päätöksistä voidaan todeta 
niiden muuttuneen pankke-
ja suosiviksi.

Konklaavista puuttuivat 
poliitikot. Tilaisuutta koh-
taan virinneen mielenkiin-
non vuoksi asiakirjat julis-
tettiin presidenttien Koi-
viston ja Halosen toimesta 
salaisiksi. Eikö kansalaisten 
oikeusturva kiinnosta polii-
tikkoja, kun he eivät vaadi 
avoimuutta ja asiakirjoja 
todetakseen, miksi tuomiot 
muuttuvat?

Helsinkiläinen käräjä-
tuomari Jussi Nilsson kir-
joittaa Lakimiesuutisissa 
2/2002, että tuomarikunta 

on organisoitu poliittisen 
valtaeliitin valvontaan ja 
alaisuuteen.

Yrittäjien ja takaajien 
kokema mielivalta aihe-
uttaa pelkoa ja halutto-
muutta ryhtyä yrittäjäk-
si.   Monissa yrittäjäper-
heissä sukupolvenvaih-
dos ei kiinnosta ja yritys 
lopetetaan. Kansanedus-
tajilla ja juristeilla on tie-
toa nostaa keskusteluun 
Suomen halvaannutettu 
laillisuusvalvonta. Edus-
kunnan tulisi toimia 
luottamusta herättävällä 
tavalla yrittäjyyden ja 
uusien työpaikkojen luo-
miseksi.

Alpo Ylitalo, Ps.
kaupunginvaltuutettu, 
Kokkola

Mihin toimiin hallitus ai-
koo ryhtyä, että uudet ELY-
keskukset ja niiden hen-
kilökunta voivat jatkossa 
keskittyä ns. sisäänajovai-
heeseen sekä niihin tehtä-
viin ja niiden palveluiden 
tuottamiseen, joita varten 
ne ovat olemassa ja aikoo-
ko hallitus uudelleen harki-
ta ELY-keskuksia koskevia 
toiminnan tehostamis- ja 
tuottavuuden lisäämisvaa-
timuksia?

Helsingissä 29.6.2010
Raimo Vistbacka

Elinkeinoministerin 
sijainen vastaa:
Työ- ja elinkeinoministeriö 
vastaa ELY-keskusten ohja-
uksesta yhteistyössä viiden 
muun ministeriön kanssa. 
Valtion aluehallinnon uu-
distuksen (ALKU) tavoit-
teeksi asetettiin, että valtion 
aluehallinto toimii asiakas-
lähtöisesti, tehokkaasti ja 
tuloksellisesti. Jo uudistuk-
sen valmistelussa otettiin 
nämä tavoitteet huomioon 
toteuttamalla organisaati-
oiden yhdistämisen ohella 
myös rakenteellisia ja toi-

minnallisia uudistuksia mm. 
keskittämällä tietopalvelua 
ja tietohallintoa sekä ta-
loushallinnon tehtäviä sekä 
vahvistamalla ELY-keskus-
ten erikoistumista.

Koska edellä todettujen 
toimenpiteiden vaikutukset 
eivät uudistuksen käynnis-
tysvaiheessa ole kuitenkaan 
olleet täysimääräisesti hyö-
dynnettävissä, ELY-keskus-
ten toimintamäärärahaa 
lisättiin vuodelle 2010. Li-
säksi työ- ja elinkeinomi-
nisteriö on käynnistänyt 
yhdessä muiden ohjaavien 

Kiuruveden urheilu- ja tapahtumakeskuksessa pidetään 
Elomessut 13.-15.8.2010 (www.elomessut.fi ). Meillä 
Perussuomalaisilla on oma osasto (numero 72) yli 300 
messuosaston joukossa. Tapahtumaan odotetaan yli 
40000 kävijää kolmen päivän aikana. 

Kiuruveden Perussuomalaisten 
puheenjohtajan terveiset

Tervetuloa Kiuruvedelle! Varatkaa Elomessujen päivät 
kalentereistanne ja tulkaa mukaan joukolla ympäri Suo-
men, kokemaan MaaseutuSuomen messutapahtuma.
 Kiuruvesi on edelläkävijä niin maataloudessa kuin liha-
karjantuotannossakin. Kun saamme vielä lisää teollisia 
työpaikkoja, niin saamme maaseudun uuteen nousuun. 
Mitään kuntaliitoksia en kannata, koska valta menee 
silloin muualle ja kaupunki näivettyy. Tehkäämme par-
haamme ympäri maan maaseudun elävöittämiseksi. 
Myös muiden puolueiden kanssa tulee tehdä yhteistyötä, 
että meillä kaikilla olisi tasa-arvoinen elämä täällä maa-
seutukylissä ja kaupungeissa.

Mauri Knuutinen
Kiuruveden Perussuomalaiset ry,
puheenjohtaja

MaaseutuSuomen kohtaamispaikka

Perussuomalaiset 
mukana Kiuruveden 
Elomessuilla

ministeriöiden ja virastojen 
kanssa uusia toimenpiteitä, 
joilla tähdätään toiminnan 
tuloksellisuuden paranta-
miseen.

Lisäksi työ- ja elinkein-
oministeriö on toukokuussa 
2010 pyytänyt myös ELY-
keskuksilta niiden omia toi-
menpidesuunnitelmia talou-
den tasapainottamiseksi ja 
toiminnan sopeuttamiseksi. 

Helsingissä 13.7.2010
Elinkeinoministerin
sijaisena
ministeri Tapani Tölli

sä vaiheessa ei ole ennakoi-
tavissa työryhmän tulevien 
esitysten vaikutuksia vuoden 
2011 talousarvioon.

Helsingissä 8.7.2010
Oikeusministeri Tuija Brax

Tuottavuus- ja tehostamistoimien
toteuttaminen ELY-keskuksissa

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu

on alkanut.

Jo valitut ehdokkaat löydät osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi /eduskuntavaalit2011
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Perjantai 13.8.2010
15.00 Puoluehallitus

 (Sokos Hotel Vaakuna Fresko-kabinetti,
 Gallen-Kallelankatu 7, Pori)

Lauantai 14.8.2010

10.00-11.30  Toritilaisuus, Porin tori (Eetun aukio)
 - Perussuomalaisten puoluejohtoa sekä kansan-
  edustajia tavattavissa

10.00 Ilmoittautuminen alkaa

 Porin Promenadikeskuksessa (Yrjönkatu 17)

12.00 Puolueneuvoston kokous alkaa

 - tervehdykset
 
 - Vapaa ja Demokraattinen Eurooppa -ryhmän
  tervehdys

 - 1 § Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
  - puheenjohtaja Timo Soini
 
 - 2 § Eduskuntavaalit 2011
  - Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011
  - esittely 
  - lähetekeskustelu.
   Vaaliohjelma on lähetekeskustelu ohjelma-
   ryhmälle, hallitus hyväksyy ohjelman lopullisesti.
  

Kokous keskeytetään viimeistään klo 17.00

Illallisbuffet on Sokos Hotelli Vaakuna, Gallen-Kallelanka-
tu 7, Pori hotellin ravintolassa klo 18.30 alkaen. 

Illallisbuffetlippuja on tilattavissa Sokos Hotelli Vaakunas-
ta huonevarauksen yhteydessä tai ostamalla paikanpäältä 
hotellin vastaanotosta hintaan 22 euroa/hlö.

Hilpeät Hanuristit viihdyttävät kokousväkeä illallisbuffe-
tin ajan ja klo 22.00 alkaa hotelliravintolan oma ohjelma 
jossa esiintyy tanssiorkesteri.

Sunnuntai 15.08.2010

10.45 Hartaustilaisuus kokoussalissa

 Anssi Joutsenlahden johdolla

11.00 Puolueneuvoston kokous jatkuu

 - 3 § Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n
  toiminnasta
   - puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
  
 - 4 § Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n
  toiminnasta
   - puheenjohtaja Vesa-Matti Saarakkala
  
 - 5 § Selostus Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
  toiminnasta
   - puheenjohtaja Raimo Vistbacka

 - 6 § Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta
   - puheenjohtaja Reijo Ojennus

 - 7 § Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011 
   -  lähetekeskustelu jatkuu
  
 - 8 § Muut kokoukselle esitettävät päätöstä
   vaativat asiat
  
 - 9 § Yleiskeskustelu

 - 10 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä  klo 13.00 
puolueen tarjoamat kahvit.

Puolueneuvoston kokouksen ohjelma

Jos et ole vielä varannut majoitustasi, nyt on aika toi-
mia. Porissa on tänä kesänä isoja tapahtumia, jotka 
kuormittavat hotelleja erittäin runsaasti. Alla listat-
tuna muutama hotelli, josta voi kysellä vielä vapaita 
huoneita.

Sokos Hotelli Vaakuna Hotelli Cumulus

Puh. 020 1234 626 Puh. 02 550 900

Hotelli Scandic Pori Hotelli MeriYyteri

Puh. 02 624 900 Puh. 02 6285 282

Raumantie Motelli Hostell Buisto

Puh. 02 6475 620 Puh. 044 3330 646

Majoitus kannattaa
varata välittömästi

11§ PUOLUENEUVOSTO
Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäk-
si puoluehallituksen puolueen jäseneksi hyväksymät kunnan-
valtuutetut sekä ansioituneet, puoluekokouksen hyväksymät 
vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvos-
to valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puolueneuvoston puoluekokousten välisenä vuotena pi-
dettävässä kokouksessa käsitellään ja päätetään puolueen 
ohjelmien muuttaminen tai uusien ohjelmien hyväksyminen 
sekä kuullaan selostus puolueen eduskuntaryhmän ja eri-
tyisjärjestöjen toiminnasta.

Puolueneuvoston kokous Porissa 14.-15.8.

Viime kesänä järjestimme 
ensimmäisen virkistäyty-
misviikonlopun Lomakes-
kus Rauhalassa Saarijär-
vellä, jonka jälkeen tuli 
toiveita järjestää tänäkin 
kesänä vastaavanlainen 
viikonloppu samaan paik-
kaan. Tämä toteutuikin 
24.–25.7.2010.

Matkaan lähdimme lau-
antaina aamulla bussilla ja 
osa porukasta meni omilla 
kyydeillään. Viikonloppu 
kului rattoisasti ja urheilu-
henkisesti kuten kuvakin 
osoittaa, osan porukasta jo 
saunoessa samaan aikaan 
(kyllä siellä vähän politiik-
kaakin puhuttiin).

Kiitokset hyvästä ja 
maittavasta ruoka- ja kah-
vitarjoilusta Helena ja Reijo  

Jalasjärven perussuomalaisia Rauhalassa

Ojennukselle. Tulomatkalla 
suunniteltiinkin jo seuraa-

van kesän reissua. Käykää-
pä muukki sielä!

Teksti ja kuva:
Martti Alkula

Puolueneuvoston kokouksessa on 
jaossa tuoretta PerusSuomalainen 
–lehteä sekä viimeksi ilmestynyttä 
EU-liitettä. Lehtiä on varattu osal-
listujille kotiin viemisiksi nipuittain 

(100 kpl nipuissa).

PLOKI    RADIO SOINI    TIMO-TV    TIMO SOINI

10/2010

15. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset - Sannfi nländarna rp:n äänenkannattaja

sivu 13

Tässä numerossa:

Eduskuntavaalien ohjelma työn alla 9

Perussuomalaiset näkyivät Oulussa 12

Puolueneuvoston kokouksen ohjelma 18

Vastuuta vastuuttomille 23

Soini oli odotettu
vieras Lavialla
Perussuomalaisten Lavian osasto oli toista ker-
taa mukana Lavian Markkinoilla. Väkeä riitti 
tungokseen asti, kun puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini saapui osaston teltalle.

Kuva: Harri Lindell

Helsingin Sanomien Suomen Gallupilla teettä-
män tutkimuksen mukaan Perussuomalaisten 
oppositiopolitiikka on kaikkein onnistuneinta. 
Sitä mieltä oli 46 prosenttia vastanneista.

Perussuomalaisten oppositio-
politiikka onnistuneinta

PS-nuorten populistipäivä 
pidettiin Turussa

sivu 4

Perussuomalaisten Nuorten Populismipäivää vietettiin Turun
kaupunginkirjastossa sunnuntaina 25.7. Tilaisuus huipentui paneeli-
keskusteluun, johon osallistui mm. Jussi Halla-Aho.

Leppänen jatkaa PS-naisten johdossa
sivu 10
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 ■ PUOLUETOIMISTO

Puoluesihteeri: Ossi Sandvik
Puh. 0207 430 806, 0400 926 908
ossi.sandvik@
perussuomalaiset.fi 

Vastaava päätoimittaja:
Harri Lindell
Puh. 0207 920 362, 040 749 9362
harri.lindell@peruss.fi 

Kenttäsihteeri:
Vesa-Matti Saarakkala
Etelä-Pohjanmaan piiri,
Työväenkatu 4A,
60100 Seinäjoki
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi 
www.saarakkala.fi 

Toimistopäällikkö, talouden-
hoitaja, jäsenmaksulaskutus:
Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
tiina.sivonen@
perussuomalaiset.fi 

Jäsen- ja järjestöasiat:
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi 

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368
mika.mannisto@peruss.fi 

Toimistoharjoittelija:
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354

Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56, 
00100  HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 

www.perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaisten väitetään 
esittävän pelkästään epä-
kohtia eikä lainkaan vaihto-
ehtoja niiden korjaamiseen 
tai muutoksen aikaansaami-
seen. Väitän kuitenkin päin-
vastoin. Perussuomalaisilla 
on tarjota vaihtoehtoisia toi-
mintamalleja hyvin moniin 
kansallisiin ja kunnallisiin 
toimintoihin.

Perussuomalaiset ovat 
ensimmäisenä Suomessa 
kyseenalaistaneet ”kaikille 
rajat auki” -maahanmuut-
topolitiikan. Tälle linjalle on 
ollut eri puolueissa tungosta. 
Jopa ”maassa maan tavalla” 
-iskulauseemme on kelvan-
nut suoraan kopioitavaksi. 
Maahanmuuttopolitiikkam-
me ei ole ulkomaalaisvastai-
nen, mutta asettaa joitakin 
reunaehtoja liialle suvaitse-
vaisuudelle. Eduskuntavaa-
liohjelmassa tullaan tätäkin 
asiaa käsittelemään yksityis-
kohtaisemmin.

Meillä on toimiva avio-
liittolaki, joka perustuu 
”normaaliin” naisen ja mie-
hen väliseen avioliittoon. 
Ainakin omasta mielestäni 
myös tämä osio tulisi sisäl-
lyttää eduskuntavaaliohjel-
maamme. Meidän pitää us-
kaltaa selkeästi sanoa oma 
kristillinen käsityksemme 
avioliiton tarkoituksesta ja 
sen pyhyydestä. Siinä ei tar-
vita mitään sukupuolineut-
raaleja nyansseja. Tässäkin 
asiassa me voimme selke-
ästi erottua vasemmiston, 
vihreiden ja kokoomuksen 
sekä nykyisen keskusta-
laisen pääministerin maa-
ilmoja syleilevästä kaikki 
hyväksyvästä linjasta. Jo-
kainen ihminen, erilainen-
kin pitää hyväksyä, mutta 
ei erilaisuutta saa korostaa 

erillislakeja tekemällä, jos ei 
kysymys ole sairaudesta tai 
vammasta?

Uskonnonopetus tulee 
säilyttää nykyisellään

Vihreät ja vasemmisto ovat 
usein esittäneet kouluille 
uskonnonopetuksesta luo-
pumista. Samaan kuoroon 
yhtyi viime kesän kokoo-
muksen puoluekokous ko-
koomuslaisen opetusminis-
terin johdolla. 

Onko meillä joku asia 
mennyt vikaan, kun meillä 
kouluissa lähes vanhimpa-
na opetusaineena taitaa ol-
la uskonnonopetus? Viime 
vuodet ovat uskonnonope-
tusta muuttaneet ja vähen-
täneet ja seuraukset näky-
vät, näin väitän, yleisesti 
moraalin rappeutumisena. 
Tässäkin on Perussuomalai-
silla oltava oma selkeä kan-
ta. Lähes jokainen kansa ja 
kansakunta on sidoksissa 
ja tukeutuu johonkin val-
tauskontoon. Meillä se on 
luterilainen usko eri väreis-
sään. Meillä tulee olla valta 
ja oikeus oma uskontomme 
pitää ja sitä opettaa suku-
polvelta toiselle! 

Eläkeiän nostaminen

Eläkeiän nostaminen tulee 
varmasti esille heti eduskun-
tavaalien jälkeen. Ainakaan 
nykyisten hallituspuoluei-
den mielestä Suomessa ei 
ole varaa päästää eläkkeel-
le ihmisiä ennen kuin lähes 
seitsemänkymppisinä. Työ-
voima loppuu, näin meitä 
pelotellaan (samaan pelot-
teluun perustuu työvoiman 
tuonti ulkomailta). 

Kuitenkin meillä on va-

raa pitää 300 000 ihmistä 
työttömänä, joista nuoria 
lähes kolmasosa! Tässä 
kohtaa nykyiset hallitus-
puolueet ovat pahiten epä-
onnistuneet. Kaikki tarmo 
on käytetty siihen miten 
eläkeikää voitaisiin nostaa, 
kun olisi pitänyt tehdä työtä 
nuorten saamiseksi työelä-
mään. Kun nuoret ja muut 
työhön halukkaat on työl-
listetty, alettakoon sitten 
keskustelu mahdollisen työ-
voimavajeen täyttämisestä!

Olemmeko populisteja?

Itse hieman vierastan po-
pulismi-sanaa politiikassa, 
vaikka se puolueessamme 
mielletäänkin käyttökelpoi-
seksi poliittiseksi suuntauk-
seksi. Populismia voidaan 
käyttää hyvän asian edistä-
miseen, mutta myös härskin 
valtapolitiikan välineenä. 
Ehkäpä paras esimerkki täl-
laisesta käytöstä oli minis-
teri Hyssälän (kepu) muu-
tama vuosi sitten lupaama 
eläkekorotus, 300 euroa 
kuukaudessa. Eläkkeet tai-
sivat nousta sen lupauksen 
seurauksena muutaman eu-
ron kuukautta kohti. Hys-
sälä sai tästä palkkioksi Ke-
lan pääjohtajan paikan!

Ehkä Perusuomalaisten 
pitäisi puhua reaalipopu-
lismista. Esitetään sellaista 
mikä on käytännössä to-
teuttamiskelpoista. 

 Perussuomalaiset voi-
vat hyvällä omallatunnolla 
luvata alimpien eläkkeiden 
nostoa n. 900 – 1 000 eu-
roon kuukaudessa. Sen elä-
kerahastojen talous hyvin 
kestää, kun viisaasti ele-
tään. Tuokin summa on vie-
lä alle EU:n määrittelemän 

köyhyysrajan. Ns. takuue-
läke, joka näyttävästi tuo-
daan esiin juuri ennen ensi 
kevään eduskuntavaaleja 
tulee olemaan suuri bluffi  
monelle eläkkeensaajalle. 
Heikoimmassa asemassa 
olevat eläkeläiset, jotka 
osan tuloistaan saavat tällä 
hetkellä erilaisina sosiaalisi-
na tukina, eivät paljonkaan 
takuueläkkeestä hyödy. Tu-
kia leikataan vastaavasti tu-
lotason noustessa. 

Kuntapolitiikkaan 
vaihtoehtoja

Kuntapolitiikassa Perussuo-
malaiset ovat usein puhuneet 
virkamiesvallan kasvusta. 
Nyt myös tutkijat ovat tul-
leet samaan tulokseen. 

Mitä enemmän raken-
netaan erilaisia hallinnol-
lisia yhteistyöelimiä, sitä 
kauemmaksi päätösvalta 
luottamushenkilöiltä ja 
kuntalaisilta karkaa. Vir-
kamiesvalta on useimmis-
sa kunnissa politisoitunut 
hyvinkin ”samansuuntai-
seksi”. Rakennettaessa yli-
kunnallisia yhteistyöelimiä 
tämäkin valta korostuu, 
kun luottamushenkilötkin 
”sattumalta” ovat valta-
puolueiden edustajia. Jär-
kevällä virkamieshallinnon 
karsimisella päästään no-
peammin ja taloudellisesti 
parempaan lopputulokseen 
kuin uusia järjestelmiä ra-
kentamalla. Kuntaliitokset 
voivat olla ratkaisu joissain 
tapauksissa. Niissäkään ei 
voida osoittaa mitään vä-
estöön tai alueisiin liittyvää 
”ainoaa oikeaa” suuntaa. 
Niin kauan kuin kunta 
taloudellisesti pärjää ja 
pystyy tuottamaan kunta-

laisten tarjoamat palvelut 
kohtuukustannuksin, ei 
valtiovallan tule puuttua 
pakkokeinoin kunnan ole-
massaoloon!

Valtiovallan tulee huo-
lehtia omasta osuudestaan 
myös kuntapolitiikan 
osalta. Erikoissairaanhoi-
don säilyttäminen kunti-
en vastuulla eriarvoistaa 
kuntia. Yhteiskunnan tu-
lee yhteisvastuulla huoleh-
tia sairaistaan ja vammai-
sistaan niin, että hoito on 
yhtä tasokasta asuit sitten 
Utsjoella, Helsingissä tai 
jossain sillä välillä. Sama 
myös vanhustenhoidon 
osalta.

Vanhusten määrä ei 
jakaudu tasaisesti eri kun-
tien kesken. Näin ollen 
eivät myöskään vanhus-
tenhoidon kustannukset. 
Näitäkään epätasaisia 
kustannuksia ei tule jät-
tää pelkästään kuntien 
vastuulle. Tärkeintä on 
turvata kaikille inhimilli-
nen hoito asuinpaikasta 
ja varallisuudesta riippu-
matta.

Perussuomalaisten tulee tarjota 
vaihtoehtoja

Reijo Ojennus Parkano
Oikeutta Eläkeläisille ry:n 
puheenjohtaja,
Perussuomalaisten
Pirkanmaan piirin pj.

Viime aikoina julkisuudessa 
on vaadittu alkoholin mie-
likuvamainonnan rajoitta-
mista. Lakivaliokunnan pu-
heenjohtajana 2007-2009 
toiminut Heidi Hautala 
(vihr.) kirjoitti kesäkuussa 
2010 aiheesta Helsingin Sa-
nomien sunnuntai-debattiin 
puolen sivun mielipidekir-
joituksen otsikolla "Teol-
lisuus torpedoi alkoholi-
mainonnan rajoitukset". 
Mielestäni Heidi Hautala 
on väärässä kun hän syyt-
tää teollisuutta tässä asi-
assa, sillä todellisuudessa 

kansanedustajien selkeä 
enemmistö torpedoi alko-
holimainonnan rajoitukset 
eduskunnan täysistunnossa 
11.6.2009, kun äänestimme 
asiasta.

Ennen täysistuntoa kä-
sittelimme alkoholimainon-
nan rajoitusmahdollisuuk-
sia lakivaliokunnassa lähes 
vuoden. Saimme riittävän 
paljon tietoa, jonka pohjal-
ta olisimme voineet helpos-
ti tehdä pykälämuutoksen, 
joka olisi kieltänyt lapsille 
ja nuorille suunnatun alko-
holin mielikuvamainonnan 

Teinkin lakivaliokunnas-
sa muutosesityksen, jossa 
esitin alkoholin mieliku-
vamainonnan kieltämistä. 
Kun kyseisestä muutosesi-
tyksestä äänestettiin edus-
kunnan täysistunnossa, 
hävisimme äänestyksen. 
Kansanedustajista 33 kan-
natti alkoholin mielikuva-
mainonnan kieltämistä kun 
taas teollisuuden näkemys-
ten puolesta äänesti 119 
kansanedustajaa, näiden 
joukossa myös Heidi Hau-
tala. Täysistunnon äänes-
tystulos löytyy eduskunnan 

pöytäkirjoista, mutta ehkä 
hieman helpommin kesä-
kuun 2010 blogistani.

Alkoholin mielikuva-
mainonnan kieltämises-
tä on keväällä ja kesällä 
2010 laadittu eduskunnas-
sa ainakin yksi lakialoite 
(Inkeri Kerola, kesk.) ja 
useita kirjallisia kysymyk-
siä (mm. Sanna Lauslahti, 
kok.). Näistä on laadittu 
medialle useita tiedottei-
ta, joissa kansanedustajat 
vaativat alkoholin mieli-
kuvamainonnan kieltämis-
tä sekä lasten ja nuorten 

suojaamista. Lehtikuvissa 
esiintyvät samat kansan-
edustajat (mm. Anna-
maja Henricson, RKP), 
jotka vuosi aikaisemmin 
äänestivät teollisuuden 
edustajien näkemysten 
mukaisesti. Turha syytel-
lä teollisuutta silloin kun 
itse on ollut painamas-
sa istuntosalissa vihreää 
nappia.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja,
lakivaliokunnan jäsen
Porvoo

Teollisuusko torpedoi alkoholimainonnan rajoitukset?
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TAPAHTUMIA

JÄRJESTÖTOIMINTA

Paperitytön ehtoo
Valkeakoskella
Valkeakosken Perussuomalaiset mukana Paperitytön 
ehtoossa 14.8.2010 klo 14.00-18.00.

Perussuomalaiset löylyt Valkeakoskella Valmarin-
niemessä 21.8.2010 klo 17.00 alkaen Valmarintie 110.

Kaikki, etenkin Pirkanmaan eduskuntavaaliehdok-
kaat joukolla mukaan.

Ilmottautumiset/tiedustelut: 040-8415980/Nurmo
tai 040-7034802/Kamppari

Pohjois-Savon
Perussuomalaisten kesä
Pohjois-Savossa kesätapahtumiin osallistuu ahkera ja 
iloinen Perussuomalaisten joukko. Maakunnan Perus-
aktiiveja voit tavata mm. seuraavilla paikkakunnilla:

- Kiuruvesi Elomessut 13.-15.8.
- Kuopio Elonkorjuujuhla 27.-28.8.
- Varkaus Perusiltamat Kuntorannassa 28.8.
- Juankoski syystapahtuma Ruukin Kievarissa 4.9.

Tapahtumista lähemmin piirin kotisivuilta www.
pohjoissavonperussuomalaiset.net, muista seurata myös 
alueellista ilmoittelua!

Nastolan syysmarkkinat
Hämeen piiri Nastolan syysmarkkinoilla sunnuntaina 
5.9. klo 9-16. Urheilukeskuksen aukiolla. Paikalla kun-
nanvaltuutettuja, eduskuntavaaliehdokkaita sekä piirin 
johtoa. Tervetuloa!

Kaupunkifestivaali Tam-
merkosken Sillalla järjes-
tettiin tänä vuonna yhdek-
sättä kertaa. Tapahtuma 
on käynnistynyt Yleisra-
dion TV2:n yhteislauluil-
loista ja sisältää nykyään 
kymmeniä erilaisia musiik-
kitilaisuuksia eri-ikäisille 
ihmisille. 

Heinäkuun Keskusto-
rin markkinat olivat kak-
sipäiväiset, kun tavallisesti 
markkinat ovat joka kuu-
kauden ensimmäisenä maa-
nantaina. 

Me Tampereen Perus-
suomalaiset olimme aamu-
seitsemän jälkeen 5.7. kat-
sastamassa varattua mark-
kinapaikkaa. Kangasalan 
Perussuomalaisten Harri 
Hanweg, kokenut torikaup-
pias ja yksi Pirkanmaan 
eduskuntavaaliehdokkaista, 
oli tuonut meille telttaka-
toksen lainaksi. Ilman Har-
rin kokemusta olisimmekin 
voineet olla pulassa, koska 
jo maaliskuussa varattua 
paikkaa ei tahtonut löytyä 
myyjiä täynnä olevalta to-
rilta.

Loppu hyvin, kaikki 
hyvin, telttamme seisoi tu-

TAMPERE

Perussuomalaiset
Tammerkosken Sillalla

kevasti puoliksi suihkuläh-
teessä!

Hiki siinä tuli kun oltiin 
aikataulusta pahasti myö-
hässä. Harri onneksi aut-
toi ja sai Anssi Kiemungin 
kanssa teltan pystyyn sa-
malla kun itse lähdin autta-
maan valtuustoryhmämme 
puheenjohtajaa ja eduskun-
tavaaliehdokasta Heikki 
Luotoa muun tavaran rou-
daamisessa toimistolta. 

Aurinko sulatti 
kiireen ja kiukun

Heti aamusta alkaen au-
rinko paistoi pilvettömältä 
taivaalta ja torilla tungeksi 
satoja ihmisiä. Väenpaljou-
desta huolimatta tunnelma 
oli hauska ja leppoisa, aivan 
kuin aurinko sulattaisi kii-
reen ja kiukun ihmismielistä 

Aktiivisia Tampereen Pe-
russuomalaisia oli paikalla 
edellä mainittujen lisäksi he-
ti aamusta Francesca Vallin, 
Markku Talonen ja Marko 
Salomäki, jota saamme kiit-
tää uuden järjestelmäkame-
ran tuotoksista. Myöhem-
min aamulla apu tuli tarpee-
seen, kun Maarit Suonsivu 
ja kaupunginvaltuutettu 
Laila Koskela tulivat jatka-
maan mehun jakelua. Olin 
laittanut illalla mehutölk-
kejä pakastimeen ja jäähi-
leinen Juissi teki kauppansa 
niin että sitä jaettiin yli viisi-
kymmentä litraa! Talkoissa 
kävivät vielä päivän mittaan 
Jone Viitanen, Rami Lehto-
nen ja Tomi Antila.

Vanhoihin puolueisiin 
ei luoteta

Ihmiset haluavat nähdä 
Perussuomalaisia ja puhua 
omasta huolestaan kau-
pungin ja koko maan tu-
levaisuudesta. Vanhoihin 
puolueisiin ja vihreisiin ei 
luoteta, ja syystäkin. On-
nentoivotukset meille tuli-
vat sydämistä ja se jos mikä 
saa meidät yrittämään en-
tistä lujemmin. Perussuo-
malaisten varaan lasketaan 
niin paljon toivoa ja me lu-
paamme yrittää parhaam-
me. Työmme ei ole mennyt 
hukkaan, meihin luotetaan 

ja me emme voi muuta kuin 
tehdä kaikkemme ollak-
semme sen arvoisia. Kun-
nallisvaalien äänikuningat-
taremme Laila Koskela oli 
haluttu keskustelukumppa-
ni ja monet odottivat myös 
kansanedustaja Pertti ”Velt-
to” Virtasta, joka saapuikin 
sovittuun aikaan. Veltolla ei 
ollutkaan kitaraa mukana 
joten toivotut ”Hottento-
tit” jäivät väliin tällä kertaa. 

Asia tuli korjattua seu-
ravana päivänä, kun sa-
maan aikaan tapahtuma-
teltassa ihmisiä laulattanut 
Mikko Alatalo ei kerännyt 
ollenkaan niin paljon vä-
keä kuin oli Raatihuoneen 
rappusilla ja kadulla Velton 
antaessa kunnon kesälöylyt.

Muutoin markkinoilla oli 
huomattavasti hiljaisempaa 
kuin edellisenä päivänä, mut-
ta näin oli helpompi saada ai-
kaan hyviä pitkiä keskustelu-
hetkiä ihmisten kanssa.

Koko päivän olivat taas 
paikalla lisäkseni Heikki 
Luoto, Marko Salomäki ja 
Tomi Antila. Myös Markku 
Talonen, Maarit Suonsivu 
ja Laila Koskela jaksoivat 
helteestä huolimatta kuun-
nella kansalaisten murheita, 
paljon kuultu kannustus on 
tässä työssä paras palkinto. 

Timo Soinia kaivattiin 
kovasti Tampereelle ja lu-
pasin kertoa terveiset pu-
heenjohtajallemme. Monet 
sanoivat että on liian kauan 
siitä kun ovat Soinin vii-
meksi tavanneet, ja epäilivät 
lieneekö mies ”jäänyvvallan 
sinnerrysseliinnääs!”

Terhi Kiemunki
sihteeri, Tampereen
Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten kaupunkifestariteltalla oli tungosta! Kuvassa vasemmalta oikealle 
Markku Talonen, Heikki Luoto, Terhi Kiemunki ja Laila Koskela.

Kansanedustaja Pertti "Veltto" Virtanen löylyttää!

Pyhtään XVIII
Saaristomarkkinat 20.-21.8.
Pyhtään perinteiset Saaristomarkkinat Lököressä ovat 
jälleen elokuussa, tapahtuma järjestetään nyt 18. kerran. 
Pyhtään Saaristomarkkinat kunnioittavat perinteitä, saa-
ristolaisuutta ja kotiseutuaan, kuten Perussuomalaisetkin.

Markkinoille saapuu jälleen niin paikallisia kuin 
kauempaakin Suomesta tulevia käsityön ja kalankäsit-
telyn ammattilaisia. Saaristomarkkinoilla tuodaan esille 
paikallisia tuotteita – käsityötä ja ruokia, mutta myös 
kaukaisempienkin alueiden tuotteet saavat jalansijansa 
markkinoilla.

Pyhtään Perussuomalaisille markkinat ovat vuoden 
tärkein tapahtuma, ihmisillä on hyvä tilaisuus saapua 
keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Perjantaina 
20.8 tarjolla on kahvia ja pullaa, sekä Kymenpiirin kan-
sanedustajaehdokkaita.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi Pyhtään Saaristo-
markkinoille.

www.pyhtaa.fi /Palvelut/Kulttuuri/Saaristomarkkinat

Raul Lehto
PS kymenpiirin varapj

Perussuomalaiset
Riihimäen raveissa 15.8.
Riihimäen raviradalla 15.8.2010 klo 15.00 alkavissa 
raveissa  perussuomalaisten loimilähtö. Mukana Uu-
denmaan ja Hämeen piirien kansanedustajaehdokkaita.
Tervetuloa!
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 ■PUOLUEHALLITUS

Timo Soini
puheenjohtaja 
Iivisniementie 2 D 100, 02260 Espoo
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu

Pentti Oinonen
1. varapuheenjohtaja, Kuopio
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja 
Kuitontie 193, 54820 Kotimäki
Puh. 040-556 9159
auli.kangasmaki@kolumbus.fi 

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Välitie 16 A 3, 61300 Kurikka
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi 
www.saarakkala.fi 

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Jalasjärvi
Puh. 0207 430 806, 0400-926 908
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi 

Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila 
Puh. 02-484 5773, 050-514 6764 
lauri.heikkila@marttila.fi 

Reijo Hongisto
Vimpeli
Puh. 040-525 7488
r.hongisto@pp.inet.fi 
www.reijohongisto.fi 

Seppo Huhta
Välimäki 1 A, 02260 Espoo
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi 
www.seppohuhta.fi 

Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 
80200 Joensuu
Puh. 0400-375 472, 013-137 529
osmo.kokko@kolumbus.fi 

Maria Lohela
Turku
Puh. 041 544 6443
maria@marialohela.fi 
www.marialohela.fi 

Pirkko Mattila
Muhos
Puh. 050-517 3595
pp.mattila@kolumbus.fi 

Raimo Vistbacka
Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi 

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 040-8200 465

ETELÄ-SAVO
Pj Pekka Leskinen
Hiekkointie 95, 51440 Vuojalahti
Puh. 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

HELSINKI
Pj Arto Välikangas
Merikorttikuja 2 V621, 00960 Helsinki
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi 

HÄME
Pj Seppo Venesjärvi 
Pääskyntie 9, 16300 Orimattila
Puh: 040-507 3305
seppo.venesjarvi@pp1.inet.fi 

KAINUU 
Pj Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681, 
pentti.kettunen@kajaani.net

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi 

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi  

KYMI 
Pj Jari Lindström 
Myllysillantie 77, 45940 Oravainen
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi 

LAPPI
Harri Tauriainen
Ruotsintie 21, 94700 Kemi
Puh: 040-726 6842
harri.tauriainen@gmail.com

OULU
Pj Ahti Moilanen
Ikäläntie 3, 91600 Utajärvi
Puh: 040-413 4941
ahti.moilanen@elisanet.fi 

PIRKANMAA
Pj Reijo Ojennus
Majakkakatu 8, 39700 Parkano
puh: (03) 448 0350, 0400-984 238,
paakari@jippii.fi 

POHJOIS-KARJALA
Pj Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh.(013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi 

POHJOIS-SAVO 
Pj Pentti Oinonen
Kirkkokatu 52 B 16, 70100 Kuopio
Puh: 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

SATAKUNTA
Pj Seppo Toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh. 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen
Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444,
pietari.jaaskelainen@yahoo.com 

VARSINAIS-SUOMI 
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi 

 ■PERUSS:N PIIRIEN 
PUHEENJOHTAJAT

Perussuomalaisten Kemin 
paikallisyhdistyksen perusta-
va kokous pidettiin 22.7. Ko-
kouksen oli kutsunut koolle 
Lapin piirin puheenjohtaja 
Harri Tauriainen. Yhdistyk-
sen nimeksi päätettiin Kemin 
Perussuomalaiset ry.

Kokouksessa uuden yh-
distyksen puheenjohtajaksi 
valittiin Pekka Hofslagare. 
Hallituksen muiksi jäseniksi 

KEMI

Kemiin uusi paikallisyhdistys

valittiin Jarmo Tikkanen, Ju-
ha Antinkaapo, Harri Tauri-
ainen, Leena Hofslagare, Ei-
la Tauriainen ja Pekka Kvist. 
Hallituksen varajäseneksi 
valittiin Janne Viljasalo.

Hallitus järjestäytyi 
saman tien: varapuheen-
johtaja Jarmo Tikkanen, 
sihteeri Leena Hofslagare, 
toiminnanjohtaja/talouden-
hoitaja Harri Tauriainen. 

Sääntömääräisessä syys-
kokouksessa valitaan 
tilintarkastajat. Koko-
uksessa päätettiin hakea 
Lapin piirin jäsenyyttä 
1.8.2010 alkaen.

Yhdistyksen omat 
kotisivut tullaan myös 
julkaisemaan piakkoin. 

Kemin Perussuomalaiset ry.

Hallitus

Kajaanin markkinakadulla 
Perussuomalaisten Kainuun 
piirin tekemän kansalais-
kyselyn perusteella 95% 
vastanneista on sitä mieltä, 
että harjoitettuun maahan-
muuttopolitiikkaan (pako-
laiset, turvapaikan hakijat 
ja muut maahanmuuttajat) 
on saatava muutos.

Neljän päivän aikana 
Perussuomalaisten teltalla 
kävi noin kaksituhatta kiin-
nostunutta.

Vastaajista 88 % ei usko 
että nykyhallitus estäisi Ka-
jaanin opettajakoulutuksen 

siirtämistä Ouluun.  Kah-
dellatoista (12) prosentilla 
on vielä uskoa, että Kajaa-
nin OKL voitaisiin pelastaa.

Kansalaisilta kysyttiin 
myös kuntaliitoksista Kai-
nuussa.  Viisikymmentäviisi 
(55) prosenttia haluaa kun-
taliitoksia ja neljäkymmen-
täviisi (45) ei.

Keskusteluotannan mu-
kaan huomattava osa tel-
talla vierailijoista uskoo, 
että Perussuomalaisilla on 
erinomainen mahdollisuus 
kevään 2011 eduskunta-
vaaleissa saada läpi kainuu-

lainen kansanedustaja.  
Tämä keskusteluotanta 
tukee sitä, että kevään 
2009 europarlamentti-
vaalien tulos ei ollut sat-
tuma. Europarlamentti-
vaaleissa Perussuomalai-
set nousivat kolmanneksi 
suurimmaksi puolueeksi 
Kainuussa. Taakse jäivät 
sekä kokoomus että va-
semmistoliitto.

Pentti Kettunen
Perussuomalaisten
Kainuun piirin pj.
Kajaani

Perussuomalaisten Lapin 
piiritoimikunta valitsi ko-
kouksessaan 10.7. Rova-
niemellä seuraavat henkilöt 
eduskuntavaaliehdokkaiksi: 
Jarmo Juntunen Rovanie-
meltä, Pekka Kvist Torniosta 
sekä Esa Lindholm Inarista.

Aiemmin piirin kevät-
kokouksessa (14.3.) edus-
kuntavaaliehdokkaiksi ovat 
valituiksi tulleet: Kari Härö 
Rovaniemeltä, Eila Kivi-
oja Sodankylästä, Hemmo 
Koskiniemi Rovaniemeltä, 
Hanna Mäntylä Sallasta, 
Pirita Nenonen Rovanie-

meltä sekä Samuli Riesto 
Savukoskelta.

Toiveissa Jäämeren rata

Perussuomalaisten Lapin 
piiritoimikunta toivoo li-
säksi, että kaivoshankkeet 
lähtisivät nopeasti käyntiin, 
ja toteaa, että Jäämeren ra-
dan rakentaminen olisi han-
ke, jota voidaan yksimieli-
sesti tukea ja sen toteutta-
mista edesauttaa.

Radalla on kansantalou-
dellisesti suuri merkitys. Se 
on ekologisesti paras vaihto-

ehto matkailun, malmi- ja 
puukuljetusten sekä pai-
kallisten asukkaiden liik-
kumisen kannalta.

Piiritoimikunta pi-
tää realistisimpana sitä 
vaihtoehtoa, että rata 
rakennetaan ensin Ro-
vaniemeltä Sodankylään 
sekä edelleen Saariseläl-
le. Saariselältä eteenpäin 
tulee tarkkaan selvittää 
radan rakentamisen hait-
tavaikutukset alkuperäis-
kulttuurille ja luonnolle.

Lapin piiritoimikunta

LAPIN PIIRI

KAINUUN PIIRI

Ylivoimainen enemmistö haluaa
muutosta maahanmuuttopolitiikkaan

Uusia kansanedustajaehdokkaita nimetty
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Eduskuntavaalien vaa-
likamppailu alkoi vi-
rallisestikin MTV:n pu-
heenjohtajatentistä 21.7. 
Porin SuomiAreenalla. 
Ajoittain kipakastakin 
sanailusta jäi mieleeni eri-
tyisesti, kuinka VM Jyrki 
Kataista harmittaa edel-
leen Kreikan tukipaketin 
jääminen vain hallituksen 
vastuulle. Hallitus joutui 
toteuttamaan sen omin 
voimin.

Samalla hän unohti 
vakuutuksensa 11.3. edus-
kunnan puhujapöntöstä, 
kuinka Suomi vastustaa 
Kreikalle annettavaa EU-
sääntöjen vastaista tukea. 
Miksiköhän noita sään-
töjä ylipäätään laaditaan, 

kun ne on näköjään tarkoi-
tettu rikottaviksi.

Katainen näkee itsensä 
koko Euroopan talousjär-
jestelmän pelastajana. Sen 
kolikon toisella puolella on 
Suomen talouden romutta-
minen. Jälkimmäiselle ovat 
kallistumassa kotimaisetkin 
talousasiantuntijamme va-
roittamalla jo nyt, että aina-
kaan kaikkia noita rahoja ei 
saada koskaan takaisin. Ja 
että Suomi on vakuudetto-
man velan antajana saamas-
sa osansa vasta kaikkien 
muitten velkojien jälkeen.

Ensimmäisenä rahan-
sa saavat riskiluotoilla - ja 
korkealla korolla - Kreik-
kaa holtittomasti rahoitta-
neet pankit. Heidän roska-
lainansa vaihdettiin parem-
man vakuuden lainoiksi, 
joista myös Suomi vastaa. 
He saivat pitää myös ris-
kiluotoilta perimänsä kor-
keamman koron.

Kreikka kiitti pelastaji-
aan käyttämällä saamistaan 
rahoista 8 miljardia aseitten 
ostamiseen Saksasta ja Rans-
kasta. Se oli saksalaisilla jo-

pa ehtona tukioperaatioon 
osallistumiselle. Myös nuo 
rahat ovat Kreikan piikissä, 
josta Suomikin vastaa. On-
kohan Jyrki Katainen aidosti 
sitä mieltä, että kauppa oli 
Suomelle hyvä?

Tosiasiassa Euroopan ta-
louden romahtamisen sijaan 
vain Kreikan talous olisi ro-
mahtanut; euro olisi vaihtu-
nut takaisin drakhmaan ja se 
olisi devalvoitunut 30-40%. 
Muu euroalue olisi päässyt 
eroon häiriköstään ja sen 
luottokelpoisuus olisi pa-
rantunut, ehkä pohjamutiin 
vajonnut kurssikin.

Talouspolitiikkaa 
Saksan ehdoilla

EU:n talouspolitiikkaa har-
joitetaan Saksan ehdoilla. 
Joskus se voi olla Suomen-
kin etu, useimmiten ei, mut-
ta Kreikan etu se ei ole kos-
kaan. Tuo ongelma ei tällä 
operaatiolla korjaantunut, 
joten Kreikan ongelmien 
uusiutuminen on väistämä-
töntä. Kreikan sisäpoliittis-
ten ongelmien, kuten yleis-

lakkojen, vuoksi korjauslii-
kekin jäänee torsoksi.

Kreikan osuus maail-
mankaupasta on lähes ole-
maton. Tuskin kukaan olisi 
edes huomannut, että Kreik-
ka on pois pelistä. Suoma-
laiset kreikanmatkailijat 
olisivat kyllä huomanneet 
sen hyvin edullisena hinta-
tasona. Periaatteessa kaikki 
sikäläiset hinnat olisivat ol-
leet 30-40%:n alehintoja.

Suomen vienti Kreik-
kaan on alle prosentti koko-
naisviennistä. Sen jääminen 
pois vaikuttaisi BKT:hen 
vielä vähemmän. Tuonti on 
noin puolet viennistä, joten 
drakhman isokin devalvaa-
tio enintään tasapainottaisi 
kauppataseen. Isojen euro-
maiden talouteen Kreikan 
kaupalla ei ole merkitystä 
tuonkaan vertaa. Pelkäs-
tään suuruusluokan tarkas-
telu osoittaa, että Kataisen 
puheet Euroopan talouden 
pelastamisesta eivät ole tältä 
planeetalta; se on kuin muu-
rahaisten uhittelua norsulle. 
Mutta ehkä se kertookin Ka-
taisen suhteellisuustajusta.

Kataisen suhteellisuus-
taju näyttää kadonneen 
laajemminkin. Rahaa ja 
takauksia syydettiin myös 
EKP:lle ja IMF:lle. Pelkäs-
tään Suomelta yhteensä 16 
miljardia euroa, keskimäärin 
3 000 euroa jokaista suoma-
laista kohden vauvasta vaa-
riin, nelihenkiseltä perheeltä 
12 000 euroa. Suoranaisena 
ihmeenä voi pitää sitä, että 
rahat saataisiin kokonaisuu-
dessaan takaisin. Tappioris-
kiä varmistaa sekin, että nyt 
rahoittajille annettiin valtio-
tasoinen vakuutus, että riski-
luotot sosialisoidaan vastai-
suudessakin; piikki avattiin 
taivasta myöten.

Tuota taustaa vasten 
ymmärtää Kataisen kiukun 
laajan tuen hajoamisesta. 
Jos kaikki puolueet olisivat 
olleet viherhomehallituksen 
kardinaalimunauksen taka-
na, ei kukaan olisi voinut 
nostaa sitä vaaliteemaksi. 
Kansalaiset olisi täydelli-
sen hiljaisuuden vallitessa 
johdatettu kokoomuksen 
globalisaatiohuumassa ra-
kentamaan talousansaan 

- maksajiksi. Kokoomuk-
sen ”Toivo”-talkoot saa-
vat aivan uutta sisältöä.

Täysin käsittämätöntä 
sen sijaan on, että noin-
kaan suuri kupru ei näytä 
heilauttavan kokoomuk-
sen kannatusta. Vielä kä-
sittämättömämpää olisi, 
jos se sillä saisi vakiinnu-
tettua matalapalkka-aloja 
huijaamalla edellisissä vaa-
leissa  saavuttamansa 10 
lisäpaikkaa eduskunnasta.

Viherhomehallitus pu-
huu koko EU:n yhteisestä 
hankkeesta. Hankkeesta, 
joka rikkoo EU:n omia 
sääntöjä! Saksan ja Rans-
kan välistävedon jälkeen 
ei voida puhua edes tor-
juntavoitosta; se oli eh-
doton antautuminen ra-
hoitusmarkkinoille, joilla 
voittojensa maksimoimi-
sessa ei mikään ole edes 
moraalitonta.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Perussuomalaisten
piirisihteeri,
Jyväskylä

Vastuu koko Euroopan veloista

Ilmajoen Perussuomalaiset 
olivat veturina Koskenkor-
van kylässä Ilmajoella en-
simmäistä kertaa 1.-2. hei-
näkuuta järjestetyillä Kos-
kenkorvamarkkinoilla Juha 
Mäenpään ja Jarkko Leini-
ön johdolla. Tapahtuman 

järjestivät Koskenkorvan 
Urheilijat yhdessä Kosken-
korvaseuran kanssa. Ilmajo-
en osaston lisäksi vierailevia 
tähtiä olivat muiden muas-
sa Anneli Manninen, Reijo 
Hongisto, Vesa-Matti Saa-
rakkala ja Erkki Valtamäki.

- Väkeä oli erittäin pal-
jon ottaen huomioon että 
tapahtuma järjestettiin nyt 
ensimmäistä kertaa. Perus-
suomalaista sanomaa levi-
tettiin, kaikki ehdokkaat 
jakoivat omia mainoksiaan 
ja ihmiset ottivat meidät 

Etelä-Pohjanmaan aktiiveja markkinoilla

Heinäkuussa ensimmäistä kertaa järjestetyillä Kosken-
korvamarkkinoilla kävivät näyttäytymässä muiden muassa 
Reijo Hongisto, Juha Mäenpää ja Anneli Manninen.

vastaan avoimin mielin. 
Heti markkinoiden jälkeen 
lauantaina samalla alueella 
oli harrasteajoneuvonäytte-
ly, jonne Juha Mäenpää oli 
tuonut kaksi 30-luvun For-
dia, kaksi traktoria ja moot-
toripyörän, kertoo Ilmajoen 

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jarkko Leiniö.

Kauhajoen 
Rompepäivät

Etelä-Pohjanmaan Perus-
suomalaisten Kauhajoen 
osasto oli mukana omalla 
teltallaan 3.-4. heinäkuu-
ta järjestetyillä Kauhajoen 
Rompepäivillä. Paikalla 
olivat Etelä-Pohjanmaan 
Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Tapio Pihlaja, 
Riitta Pihlaja, Veli Rajala, 

Aili Rajala, Juha Kuusisto, 
Mika Muurimäki, Sami 
Yli-Rahnasto ja Juha Mä-
enpää Ilmajoelta. Väkeä 
teltalla kävi erittäin paljon 
ja karkit ja lehdet tekivät 
kauppansa.

- Ihmiset olivat hyvin 
innostuneita perussuoma-
laisista, kuten muuten joka 
puolella. Minäkin olen ke-
sän aikana kiertänyt kah-
deksat markkinat, ja joka 
puolella vastaanotto on ol-
lut hyvä ja kiinnostus kova, 
kertoo Tapio Pihlaja.

Perussuomalaisia Kauhajoen Rompepäivillä. Vasemmalta Mika Muurimäki, Juha Mäenpää, Riitta Pihlaja, Tapio Pihlaja ja 
Sami Yli-Rahnasto. Etualalla Juha Mäenpään moottoripyörä.
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuoma-
lainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki 
tai sähköpostilla osoitteeseen: perussuomalainen.
toimitus@saunalahti.fi .

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana 
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyy-
dettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhte-
ystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. 

Vapaan Sanan ohjeetEn vastusta nuorisotyöttö-
myyden nollatoleranssia, 
mutta haluan, että asiaa 
käsitellään realistisesti. 
Puheenjohtaja Jutta Urpi-
laisen matematiikalla alle 
25-vuotias työtön maksaa 
miljoona euroa. Eli 32.000 
työtöntä alle 25-vuotiasta 
työtöntä maksaa 32 miljar-
dia euroa.

Kirkkonummen Sano-
missa (13.6.2010, sivu 39) 
Maria Guzenina-Richardson 
lupaa hoitaa asian 100 mil-
joonalla eurolla/vuosi. Jätit 
Maria kylläkin vastaukses-
sasi vastaamatta tila- ja opet-
tajakysymyksiini, kuinka ne 
realistisesti voidaan tehdä. 
Edes Nokia Oyj tai Fortum 
Oyj eivät pysty 100 miljoo-

nalla eurolla kuukaudessa 
hoitamaan 32.000 henkilön  
palkkausta.

Helsingin Sanomissa 
(13.6.2010) kerrotaan, että 
työtön nuori saa 470 euroa 
kuukaudessa tekemättä mi-
tään. 100 miljoonaa euroa 
jaettuna 32.000 nuorisotyöt-
tömällä ja 12 kuukaudella 
tekee henkilöä kohti 260 eu-

roa kuukaudessa. Saako SDP 
palkattua  tuottavaan työhön 
nämä työttömät nuoret tuol-
la summalla sisältäen palkan, 
sosiaalikulut, vakuutukset ja 
lomarahat, kysyn vaan? Eh-
kä pieni matematiikan kurssi 
olisi paikallaan SDP:ssä.

Viljo Savolainen
Lindal, Kirkkonummi

SDP:n naisten matematiikkaa

Olen jutellut toreilla ihmis-
ten kanssa, he ovat olleet 
todella näihin patavan-
hoillisiin puolueisiin luot-
tamuksensa menettäneitä. 
Nyt on aika saada muutos 
seuraavissa eduskuntavaa-
leissa.

Meillä täällä Kiuruve-
dellä ovat muutoksen tuu-
let jo puhaltamassa tosi 
hyvin, niin kuin kaikissa 
Ylä-Savon kunnissa ja kau-
pungeissa. Kansanedustaja 
Pentti Oinonen on saanut 
meidät uskomaan kovalla 
uurastuksellaan, että meil-
lä kaikilla köyhimmilläkin 
on arvo tässä elämässä elää 
yhteiskunnallisesti tasa-
arvoista elämää muiden 
rinnalla. Pentti on antanut 
kaikille ihmisryhmille sa-
manlaisen arvon, olivat he 

sitten työttömiä, opiskeli-
joita, työssäkäyviä, eläke-
läisiä, rintamaveteraaneja 
tai vammaisia, muitakaan 
ihmisryhmiä unohtamatta. 

Täytyy todella ihmetel-
lä nykyisen hallituksen ta-
hallista saamattomuutta ja 
tämän työllisyyden hoitoa 
ja koulutusta. Suomessa-
han on eniten virkamiehiä 
maailmassa asukaslukuun 
nähden.

Tämä työllisyyden hoito 
on mennyt niin vinoutu-
neeksi, että korkeakoulu-
tukseen haki noin 70000 
henkilöä, joista valittiin 
30000. Tämähän osoittaa 
sen tosiasian, ettei meillä 
ole enää kuin hyväpalkkais-
ten lapsia, joista ei varmaan 
lähde tavallisiin töihin kuin 
murto-osa. Siis 40000 opis-

kelijaa jää nyt tänä vuonna 
vaille koulutuspaikkaa. Kyl-
lä tähän on saatava muutos, 
että nämä hakisivat sellai-
sille koulutuspaikka-aloille, 
jossa pääsee opiskelemaan 
uutta ammattia ja sitä kaut-
ta työelämään. Meillä elää 
todella aikapommi. Nuori-
son työnsaanti on jo kou-
lutussuunnissa, joten niille 
aloille on koulutusta lisät-
tävä, joilla on tosi työvoi-
mapula.

Meidän on ajateltava 
ensin kotimaan nuoret alle 
30 vuotiaat työttömät, joita 
on jo noin 26% väestöstä. 
Tämän maan talous ei kes-
tä sitä, jos suomalaisten 
tilalle tuodaan ulkomailta 
sellaista työvoimaa, jota on 
kotimaassa ja jotka halua-
vat tehdä töitä. Näitä ei saa 

syrjäyttää. Tämähän on sel-
vää rasismia tältä ”keskus-
ta-kokoomus-vihreät-rkp” 
–hallitukselta suomalaisia 
työntekijöitä kohtaan. Tä-
mä hallitus haukkuu meitä 
perussuomalaisia rasisteik-
si, mutta kun ovat itse rasis-
tisia omia suomalaisia koh-
taan niin työnhaussa kuin 
koulutuksessakin. Ulko-
maalaiset pääsevät meidän 
edelle näissä kaikissa asi-
oissa ollen parempia kansa-
laisia kuin me suomalaiset, 
hallituksen näkökantahan 
on tämä. Suomalaiset työn-
tekijät on unohdettu tämän 
hallituksen aikana.

Mauri Knuutinen
Kiuruveden
Perussuomalaiset ry,
puheenjohtaja

Julkisuudessa käydään 
ajoittain keskustelua ilki-
vallan muodoista. Kunnille 
ja kaupungeille, veronmak-
sajille, lankeaa vuosittain 
iso lasku särkemisestä, sot-
kemisesta, töhrimisestä ja 
toisten omaisuuden turme-
lemisesta.

Ilkivallan tekijöiden mo-
tiivit tekojensa taustalla jää-
vät usein pimentoon. Usein 
vahingontekijöitä ei saada 
selville eikä vastuuseen te-
oistaan. Vahingot on korjat-
tava ja viulut maksettava.

Minä maksan, sinä 
maksat, me maksamme. 
Maksamme ilkivallan hin-
taa veroina, kohoavina va-
kuutusmaksuina ja hukat-
tuna aikana, jota ilkitöiden 
korjaaminen ja siivoaminen 
aiheuttaa.

Pohjois-Savon Perus-
suomalaisten piiritoimiston 
ikkunat potkittiin hajalle 
toisen kerran vähän ajan 
sisällä. Liekö kohde valittu 

sattumalta vai onko kysy-
myksessä tarkoitushakui-
nen vandalismi, jossa koh-
teeksi on valittu poliittinen 
ja aatteellinen järjestö. 

Kuopiossa Perussuo-
malaiset ovat tehneet työtä 
mm. peruspalveluiden tur-
vaamiseksi, nuorten syrjäy-
tymisen ehkäisemiseksi ja 
lahjoittaneet kokouspalkki-
oitaan nuorisotyön hyväksi. 
Heikompiosaisen aseman 
parantamiseksi työsarkaa 
riittää. Tähän peilaten tun-
tui yllättävältä ja ikävältä 
kohdata toistamiseen lasi-
mestarin provokaatio.

Perussuomalaiset kanta-
vat vastuuta ympäristöstä, 
yhteiskunnasta ja kansa-
laisista. Jokaisella kansa-
laisella on samoin vastuu 
ympäristöstään ja vastuu 
tekemisistään. 

Emme voi suhtautua il-
kivaltaan olankohautuksin. 
Ilkivallantekijöidenkin on 
kannettava vastuu tekemi-
sistään.

Pohjois-Savon
Perussuomalaiset ry:n 
puolesta,
Ari Kaunisaho
piirisihteeri

Taustaa kirjoitukselle: Kes-
kiviikkona 14.7. Pohjois-Sa-
von  Perussuomalaiset ry:n 
toimiston ikkunat Kuopios-
sa rikottiin. Asiasta tehtiin 
rikosilmoitus normaalissa 
järjestyksessä. Tekijästä tai 
tekijöistä ei ole tietoa.

Ikkunoiden särkeminen 
tapahtui toistamiseen, edel-
linen kerta sattui maalis-
kuun puolivälissä. Uutisvä-
lineet kiinnostuivat tapah-
tuneesta; ilkivallan teosta 
uutisoivat Savon Sanomat, 
Helsingin Sanomat ja YLEn 
paikallisradio.

Oheinen mielipidekirjoi-
tus julkaistiin Savon Sano-
mien mielipidepalstalla 17.7.

Jokaisen kansalaisen 
on ilkivaltaa nähdessään 
puututtava tilanteeseen. Jos 
näet ilkivaltaa tapahtuvan, 
ota tuntomerkkejä ylös ja 
ilmoita asiasta virkavallalle.

Älä käännä katsettasi 
ilkitöille vaan saata tekijät 
vastuuseen teoistaan. 

Vastuuta vastuuttomille

Suomalaiset työntekijät on unohdettu

Asenne on kokemusta
tärkeämpää
Kansanedustaja Eero Lehti (kok) on julkisuudessa heh-
kuttanut, että eduskunnan lainsäädäntötyössä tarvitaan 
kokemusta ja monipuolista osaamista, jollaista saadaan 
esim. Suomen yrittäjien puheenjohtajuuden saralta.

Lehti on oikeassa kuitenkin vain siltä osin, että koke-
mus ja monipuolinen osaaminen ovat eduksi lainsäädän-
tötyössä ainoastaan silloin, jos hankittua tietoa osataan 
hyödyntää oikein.

Minkään alan ammatillinen tai muuten sutkin tyypin 
laaja-alaisuus ei tee kenestäkään toista kelvollisempaa 
päättäjää tai lainsäätäjää. Patsastelu työelämän parras-
valoissa ei auta laki- ja talousaloitteiden sekä suullisten 
ja kirjallisten kysymysten teossa, varsinkaan, jos on pois-
saolotilastojen ykkösnimiä.

Kansanedustajan työssä tarvitaan ensisijaisesti kiin-
nostusta Suomen asioiden hoitoon ja halua vaikuttaa 
vallitseviin epäkohtiin lainsäädäntötyön avulla sekä 
pitkäjänteisyyttä. Työ opettaa tekijäänsä myös edus-
kunnassa, mutta peruslähtökohtia ovat silti suullinen ja 
kirjallinen ilmaisukyky sekä säälliset vuorovaikutus- ja 
neuvottelutaidot.

Asenne eduskuntatyöhön, yhteistyöhalukkuus ja luo-
van mielen ongelmanratkaisukyky määrittelevät kansan-
edustajaksi valitun käyttökelpoisuuden niin lainsäätäjä-
nä kuin päätöksentekijänä.

Nykyinen kansanedustajisto on monilta osin ansioi-
tunut lähinnä päivälehtien lööpeissä. Eduskunnan pää-
asiallisin sarka, lainsäädäntötyö, on tuonut helpotuksia 
vain vauraalle kansanosalle.

Eduskuntatyö vaatii kansanedustajalta läsnäoloa 
työpaikalla ja tällä vaalikaudella se on ollut Lehden osal-
ta varsin kehnosti toteutettu. Mikäli nämä ovat kansan-
edustaja Lehden tapa auttaa maamme varttuneemman 
sukupolven asioiden hoitamisessa, niin paljon on kansan 
edustamisessa mennyt pieleen.

Mikki Nieminen
Karkkila

Maahanmuutto-
politiikkaamme on
saatava kritisoida
Miksi vallalla olevaan maahanmuuttopolitiikkaan ei 
meillä saisi suhtautua kriittisesti? Kriittisesti suhtautu-
via ei haluta kuulla, heidät leimataan rasisteiksi, eikä 
keskustelunavauksiin vastata.

Minkä tahansa asian ympärillä tarvittaisiin, ja olisi 
hyväksi mielipiteet puolin ja toisin. Miksi esim. ydinvoi-
maa, yksityisautoilua tai turkistarhausta saa kritisoida, 
mutta maahanmuuttopolitiikastamme on olemassa vain 
yksi ainoa hyväksyttävä kanta?

Antero Tanskanen
Helsinki
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 ■ LYHYET

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,
muistathan allekirjoittaa viestisi.
Viestit numeroon 0207 920 362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

 ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

Eduskuntaryhmä:             
Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi 

Raimo Vistbacka (pj.)  
Puh. (09) 4321*, 050-511 3186
raimo.vistbacka@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Toni Kokko, (09) 432 4186
 toni.kokko@eduskunta.fi 

Pirkko Ruohonen-Lerner (vpj.)
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi 
Avustaja:
 Marketta Tjäder, (09) 432 4165
 marketta.tjader@eduskunta.fi 

Pietari Jääskeläinen 
Puh. 09-432 3027, 050-5829 444
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Juha Malmi, 0400-529 460
 juha.malmi@eduskunta.fi  

Pentti Oinonen 
Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Antti Valpas, (09) 432 4131
 antti.valpas@eduskunta.fi 

Pertti Virtanen
Puh. (09) 432 3111, 050-512 2373
pertti.virtanen@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Petteri Oja, (09) 432 4111
 petteri.oja@eduskunta.fi 

Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi 

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko
Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi 

Toimistopäälikkö, taloudenhoitaja, 
jäsenmaksulaskutus:
Tiina Sivonen
Puh. 0207 430 803, 0400 917 352
Fax 0207 430 801
tiina.sivonen@eduskunta.fi 

Projektisihteeri: Marjo Pihlman
Puh. 0400 917 351
marjo.pihlman@eduskunta.fi 

Perussuomalaiset Naiset:
(pj.) Marja-Leena Leppänen
Mäntyläntie 22, 53650 Lappeenranta  
E-mail:. lpr.laatusiivous@co.inet.fi 
Puh. 040-775 1757

Toiminnanjohtaja: Marjo Pihlman
Taloudenhoitaja: Auli Kangasmäki
Sihteeri: Iiris Peltomaa 

Perussuomalaiset Nuoret:
Pj:  Vesa-Matti Saarakkala
1. varapj: Maria Lohela
2. varapj: Tommi Otamo
Sihteeri: Simo Grönroos 
sihteeri@ps-nuoret.net

Timo Soini
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu
www.peruseuro.fi 

Avustaja Suomessa:
Vesa-Matti Saarakkala
vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi 

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Avustajat Brysselissä:
Hanne Ristevirta, hanne.ristevirta@europarl.europa.eu
Manuel Berlogea, manuel.berlogea@europarl.europa.eu

tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
Fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757

Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Pankkien on maksettava valtiolle takaisin saamansa 
tukiaiset. Sitten vasta pomoille hulppeita palkkioita.
Nim. Piensäästäjä

Kansalle on kerrottava mitä maksaa ulkomaalaiset 
Suomelle ja mitä maksaa ylläpitää ruotsin kieli ja 
kaikki siihen liittyvät paperit ym. asiat suomalai-
sille veronmaksajille.
Nim. Aasillakin on häntä

Miten kansa voi olla maksaja tähän pankkien ja 
markkinavoimien rahastukseen. Eihän tämä ole 
työntekijän vika. Nämä rahastajat, jotka ovat 
miljoonarahastaneet ovat tehneet kansalle laman. 
Nämä eivät joudu vastuuseen. Otetaan velkaa ja 
kansa maksaa. Herrat kylpee rahoissaan. Kuka täs-
tä ottaa vastuun?
EO

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaiset rp:n 
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Perussuomalaiset rp

Perustettu: 1995
Huom! Maksa jäsenmaksu 

vasta laskun saatuasi!

Perussuomalaiset Nuoret 
lanseerasi kesäksi 2010 uu-
den t-paidan. Paita on mus-
ta ja siinä on valkoisella 
aina ajankohtainen teksti: 
maassa maan tavalla. Ta-
kana niskassa pieni PerusS 
nuoret -logo.

Nuorisojärjestö myy 
paitaa postiennakolla. Pai-
dan hinta postikuluineen on 
20 euroa.

Paitaa voi tilata pu-
heenjohtaja Vesa-Matti 
Saarakkalalta sähköpostit-
se: vesa-matti.saarakkala@
perussuomalaiset.fi  tai soit-

Perussuomalaisten Nuorten uusi 
maassa maan tavalla t-paita

NYT myynnissä!

tamalla tai viestittämällä 
numeroon: 0400 917 353. 
Viestiin nimi, osoite, puhe-
linnumero ja paidan koko. 

Myynnissä koot S, M, L, 
XL ja XXL. 

Osta tyylikäs t-paita ja 
tunnusta väriä!

Perussuomalaisten on 
syytä osallistua seurakun-
tavaaleihin omien perus-
kristillisyyttä korostavien 
arvojen pohjalta. Seura-
kuntavaalit voivat olla 
ponnahduslauta ehdok-
kaille myös kunta- ja val-
tiollisissa vaaleissa.

Seurakuntavaali-
en ennakkoäänestys on 
1-5.11.2010 ja varsinainen 
vaalipäivä 14.11.2010. Seu-
rakunta voi päättää myös 
2-päiväisistä vaaleista eli 14-
15.11.2010.

Vaaliehdokas voi olla 
18-vuotias (15.9.2010) seu-
rakunnan jäsen ja äänestää 
voivat kaikki 16 vuotta 
täyttäneet.

Valitsijayhdistyksen voi 
perustaa vähintään 10 seu-
rakunnan jäsentä. Perusta-
misasiakirjat tulee toimittaa 
15.9.2010 mennessä seura-
kunnan kirkkoherranviras-
toon. On ollut keskuste-
lua, että Perussuomalaisten 
oman listan nimen pitäisi 
kuvastaa kristillistä arvo-
maailmaamme eli valitsi-

jayhdistyksen nimessä voisi 
todeta ”Peruskristilliset”-
sana.

Jokaisen kunnallisjärjes-
tön tulisi vakavasti harkita 
oman valitsijayhdistyksen 
perustamista seurakunta-
vaaleihin pitäen perustana 
lähimmäisen rakkauteen 
pohjautuvaa peruskristilli-
syyttä ja diakoniakäskyn to-
teuttamista: ”Autamme nii-
tä, joita ei muuten auteta”.

Pietari Jääskeläinen
kansanedustaja

Seurakuntavaalit marraskuussa
- valitsijayhdistyksen ehtii vielä perustaa
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