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On näköä, kykyä ja
ajatuksia
Ensi kevään eduskuntavaaleissa ehdokkaana on liuta 
nuoria naisia, jotka edustavat väkevästi perussuoma-
laista arvomaailmaa ja joilla on näköä, kykyä ja aja-
tuksia.
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Kannatus jo 15,4%
Perussuomalaisten kannatuksen kas-
vu jatkuu. Tuoreen HS-gallupin mu-
kaan Perussuomalaisia kannattaa nyt 
15,4 prosenttia äänestäjistä. Tämän 
tutkimuksen mukaan Perussuomalaiset 
ovat enää kolmen prosenttiyksikön 
päässä keskustasta ja Sdp:stä.

Valoa, ei väkivaltaa

Harmaa talous nujerrettava

sivu  6

Torstaina 25.11. vietettiin YK:n kansainvälistä 
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista
päivää. Naisiin kohdistuva väkivalta on vakava 
ongelma myös suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Parisuhdeväkivallan uhrina kuolee vuosittain 
noin 20-26 suomalaista naista.

sivu 11

Perussuomalaiset järjestivät 

eduskunnan Kansalaisinfossa 

tilaisuuden, jossa

käsiteltiin konkreettisia

keinoja harmaan talouden 

nujertamiseksi. Tilaisuudessa 

puhuivat Raimo Vistbackan 

ja Pietari Jääskeläisen lisäksi 

Rakennusliiton puheenjohtaja 

Matti Harjuniemi ja Rakennus-

teollisuus ry:n toimitusjohtaja 

Tarmo Pipatti.
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Hallituksen joululahja suomalaisille
Joulu on lahjojen antami-
sen aikaa, ja hallituksemme 
todella antaa säkkikaupalla 
rahaa ulkomaille. Autetaan 
köyhiä kuten jouluna pi-
tääkin tehdä. Onhan meil-
le kaikille syntynyt suuri 
ja kunnioitettu EU, joka 
tuo kaikille kilteille maille 
paljon hyvää. Unionin ul-
kopuolella meitä väijyivät 
suurtyöttömyys ja kaik-
ki maailman pahat asiat. 
Saimme antaa oman mark-
kamme pois, joka oli itse-
näisyytemme tunnusmerk-
kejä. Myös oman perustus-
lakimme luovutimme pois.

Sotiemme veteraanit ja 
sotainvalidit muistelivat it-
senäisyyspäivänä niitä sota-
vuosia joita viettivät rinta-
malla, sotaa joka vei miesten 
parhaat elämänvuodet ja mo-
nilta myös hengen. Onneksi 

meillä vielä juhlitaan entistä 
itsenäisyyspäiväämme ja 
saamme katsoa televisiosta 
hienoja juhlapukuja linnan 
juhlissa niiden päällä, jotka 
antoivat itsenäisyytemme 
pois. Herään painajaisunes-
tani. Onko tuo kaikki kau-
heus totta? Tottahan se on…

Saksa ja Ranska 
kaipaavat rahojamme

Suomen herrat ovat lyöneet 
päänsä Karjalan mäntyyn. 
Kipeää tekee katsella, mi-
ten painajaisunenomainen 
kauhutarina EU:sta jatkuu. 
Olemme tukeneet EU:ta 
ja euroa antamalla ilman 
vakuuksia miljardeja Krei-
kalle ja Irlannille. Jonos-
sa odottavat Portugali ja 
Espanja eikä loppua näy. 
Köyhät maat tukevat toinen 

toisiaan. Tappurainen takaa 
Tuppuraista ja Tuppurainen 
Tappuraista. Pankit pää-
sevät stressitesteistä läpi ja 
kaikki on kuulemma hyvin.

Suomen hallitus runnoi 
taas yhden lainapäätöksen 
eduskunnassa läpi vakuut-
tellen meille sen tarpeel-
lisuutta yksittäisen maan 
kohdalla, varoitellen miten 
vaikeudet sieltä voivat levitä 
tänne Suomeen. Emme me 
tue näiden maiden kansalai-
sia, vaan rahamme menevät 
fi nanssimaailman tukemi-
seen, joka on ahneuksis-
saan tehnyt riskisijoituksia 
suurten voittojen toivossa. 
Nämä tahot sijaitsevat noin 
90-prosenttisesti Saksassa ja 
Ranskassa. Olemme joulu-
pukkeina kantamassa mil-
jardeja näiden kahden maan 
pöhöttyneille pankkiireille.

Suomi olisi voinut myös 
kieltäytyä, jos järjen valo 
paistaisi hallituksemme val-
lankamareihin. Oikeuden-
mukaisempaa olisi, jos EU:n 
jäsenmaat tukisivat vain 
omien maidensa vaikeuksiin 
joutuneita pankkeja. Tämä-
hän ei tietenkään käy Saksal-
le ja Ranskalle - ne haluavat 
kaikkien EU-maiden joulu-
pukkien tuovan miljardipus-
seittain euroja lahjoina maan 
omille pankeille, vaikka jo-
kaisen maan tulisi tukea vain 
oman maansa pankkeja. 

Setelipainot käyvät 
kuumina

Suuret maat ovat luoneet il-
luusion solidaarisuudesta toi-
siamme kohtaan ja eurolas-
temme pelastamisesta. Näin 
euromaat ovat toisilleen aina 

todistelleet. Meille kerrotaan 
velkaongelman olevan euro-
alueen ongelma, vaikka se on 
maailmanlaajuinen ongelma. 
Olemme maksamassa maa-
ilmanlaajuista fi nanssijärjes-
telmää Saksan ja Ranskan 
kautta ja maailma nauraa 
partaansa. Kreikkaa ja Irlan-
tia emme ole pelastamassa. 
Ongelma on maailmanlaajui-
nen, siis miksi me suomalai-
set olemme maksamassa sitä?

Lainan takaaja yleensä 
puhuu riskeistä lainanoton 
yhteydessä. Mikä on riski 
Kreikan, Irlannin, Portuga-
lin ja Espanjan lainoitukses-
sa? Vanha kirjoitettu viisaus 
neuvoo lainaajaa lainaa-
maan sillä periaatteella, että 
ei koskaan saa rahojaan ta-
kaisin ja joutuu vielä takui-
denkin maksajaksi. Näinhän 
tässä tulee käymään. Krei-
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Kristitty maailma viettää jo-
ka vuosi joulujuhlaansa Jee-
suksen syntymän muistoksi. 
Puusepän perheeseen syntyi 
poikalapsi parituhatta vuot-
ta sitten. Perheelle ei maja-
talosta sijaa löytynyt, koska 
kaikki kansa oli liikkeellä 
veroluetteloinnin takia. 
Jotain erityistä heissä kui-
tenkin oli, koska itämailta 
saakka tähteä seuranneet 
tietäjät saapuivat kumar-
tamaan vastasyntynyttä ja 
toivat arvokkaita lahjojaan.

Jouluevankeliumia voi-
daan pitää varsinaisena 
ihmisoikeuksien julistukse-
na. Köyhän perheen lapsen 

syntymän eturivin juhlijoik-
si kutsuttiin silloisen yhteis-
kunnan vähäväkisimmät, 
yölläkin työssä olleet pai-
menet. Nämä muusta yh-

teiskunnasta ja kunnollisen 
väen parista syrjässä olleet 
ihmiset nostettiin parras-
valoihin hetkellä, jolloin 
maailmanhistoria sai uuden 
käänteen. Tähän sisältyy 
viesti siitä, että jokainen 
ihminen on yhtä arvokas ja 

on olemassa toisenlainen ar-
vojärjestys kuin yhteiskun-
tamme näkyvä hierarkia.

Perinteet kunniassa

Joulu tuo tullessaan rauhaa 
ja lepoa ja on hienoa, ettei 
joulun sanoma ole tyystin 
hukkunut kaupallisuuden 
alle. Suomalaisessa joulussa 
pidetään perinteitä edelleen 

kunniassa. Täysissä kir-
koissa kaikuvat kauneim-
mat joululaulut, kynttilät 
syttyvät niin kodeissa kuin 
hautausmaillakin. Lahjoja 
saadaan ja annetaan. Osan-
sa saavat hyvää tekevät ke-
räyksetkin.

Joulua vietämme per-
hekeskeisesti ja se on ennen 
kaikkea lasten juhla, joka 
aattoillan osalta huipentuu 
lapsiperheissä Joulupukin 
vierailuun ja lahjojen jakoon. 
Onnistunut joulu tarvitsee 
ehdottomasti hyvää joulu-
mieltä ja se voi syntyä vaa-
timattomissakin puitteissa. 
Toivottuja lahjoja ovat rak-

kaus, hellyys ja hemmottelu. 
Näiden toiveiden toteuttami-
nen ei ole rahasta kiinni.

Annetaan hyvän 
kiertää

Joulua pidetään valon ja 
ilon juhlana, silti joulu-
na myös yksinäisyys 
kärjistyy. Juhlahumun 
taakse kätkeytyy alakuloa, 
koska monet kokevat jää-
vänsä osattomiksi oikeasta 
joulusta. On hyvä muistaa, 
että jo lyhytkin vierailu hy-
vän joulun toivotuksineen, 
kohentaa usein yksinäisen 
joulutunnelmaa.

Joulu juhlista jaloin
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kan ja EKP:n setelipainojen 
laakerit käyvät kuumina. 
Lisää rahaa markkinoille on 
joulun sanoma.

Mihin tämä kaikki joh-
taa? Odotettavissa on väistä-
mättä euron heikentyminen 
ja infl aatio. Setelipainot ei-
vät tuo vaurautta. Lumipal-
loefekti vierii jo eteenpäin 
eikä loppua näy. Mikä on 
seuraava maa joka kääntää 
kupin nurin, Portugali vai Es-
panja? Virhe on tapahtunut 
- kuka antaa ja kuka ottaa? 
Luotonantajien pitää olla 
vastuussa omista töppäilyis-
tään eikä käydä eri maiden 
kukkaroilla. Joulupukkia ei 
ole olemassa. Sekin on vain 
lasten iloksi luotu tarina.

Hyvää Joulua sotiemme 
veteraaneille, sotainvalideil-
le ja kaikille lehtemme luki-
joille.

Joulunaika on hieno 
mahdollisuus tehdä hyviä 
tekoja lähimmäisille ja sa-
malla voi saavuttaa itselle 
levollisen ja hyvän mielen. 
Viettäkäämme joulua jou-
luisin tavoin. Arjen tullen 
tarvitsemme voimia, joita 
keräämme juhlaa viettäen.

Toivottuja lahjoja ovat rakkaus, 
hellyys ja hemmottelu.
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Nyt perussuomalaisten pi-
tää uskaltaa voittaa nämä 
vaalit. Vaalivoiton ainekset 
ovat koossa. Puolueen linja 
on johdonmukainen ja sel-
keä, Suomen kansa osoittaa 
kasvavaa kannatusta ja eh-
dokasasettelu on onnistunut 
hyvin. Oma työ ja peruslin-
jamme ratkaisevat.

Olen johtanut Perussuo-
malaisia 13,5 vuotta. Käyn-
nistimme puolueen toimin-
nan käytännössä takamat-
kalta vuonna 1995. Etulinja 
oli tuolloin harvalukuinen, 
täydennystä on saatu ajan 
kanssa matkan varrella, ja 
näin on hyvä. Olemme pitä-
neet puolueen linjakkaana 
ja perusajatukset kirkkaina, 
kehittäneet sitä käytännössä 
ja suomalaisissa olosuhteis-
sa. Meillä on ollut lisäk-
si rohkeutta erottaa jyvät 
akanoista. Omaan pussiin 
pelaajat touhuavat nyt puo-
lueemme ulkopuolella.

Puheenjohtajan on olta-
va samalla kertaa sekä luja 
että lempeä. Puoluetta on 
johdettava, ja tällöin ei voi 
olla kaiken aikaa jokaisel-
le mieliksi. On oltava joh-
donmukainen ja oikeuden-
mukainen. Puheenjohtajan 
onnistumisesta päätetään 

puoluekokouksessa. Sen tu-
ki on ollut tuntuva ja tätä 
saamaani valtaa olen käyt-
tänyt. Yhteisen työmme tu-
lokset mitataan huhtikuun 
eduskuntavaaleissa.

Lähtiessäni ehdolle Eu-
roopan Parlamentin vaalei-
hin, valtalehdistö riemuitsi 
ja jankutti: nyt Perussuo-
malaisista päästään! Osa 
omastakin väestämme her-
mostui galluppien laaha-
tessa kuudessa prosentissa, 
kun eurovaaleissa napattiin 
9,8 prosentin kannatus. 
Peruskentällä enemmistö 

käsitti miksi tein niin kuin 
tein. Nyt puolueellamme on 
eurooppalaiset yhteydet ja 
Perussuomalaisten rintama 
on julkisuudessa tavoitta-
nut uskottavan leveyden. 
Ja kannatuksemme on 
tanakassa nousussa. Nyt 
vallitseva ja ilmassa oleva 
sympatia on taottava ää-
niksi.

Huipulta ei voi 
aloittaa

Olen suoranuottinen 
mies. Osassa piirejä 
on havaittavissa sel-
vää vaalikuumetta. 
Kohtuudessa pysyvä 
lämmönnousu on 
rakentava ja 
eteenpäin 
vievä voima. 
Epäterve kil-
pailu, kuume 
ja kyräily 
puolestaan 
jarruttavat 
yhteistä me-
nestystämme. 

Katson 
tarkasti kuinka vaalikier-
roksella aikani jaan. Aloi-
tan Satakunnan piiristä, 
jossa ehdokkaat on asetettu 
ilman kitinöitä. Asiat hoide-

taan käyttäytymällä - ei pu-
humalla. Satakunta kelpaa 
esimerkiksi hyvästä asioi-
den hoidosta. Satakunnasta 
tulee varmasti yksi paikka, 
eikä toinenkaan ole utopi-
aa! Tiedän, että Satakunta 
ei ole poikkeus vaan sääntö. 
Hyvää työtä on tehty kautta 
maan.

Ehdokasasettelu on vaa-
tiva tehtävä. Siinä tulee pet-
tymyksiä. Jos aate on kiinni 
vain siitä, että itse pääsee 
ehdolle, on parempi, että 
henkilö ei ole ehdolla. Hui-
pulta ei voi aloittaa. Vaali-

voiton saavuttamiseksi tar-
vitaan jokaisen jäsenemme 
ja puolueemme kannattajan 
työ. Ole mukana, rakennat 
Hyvää Suomea. Teemme 
huhtikuussa poliittista his-
toriaa.

Perussuomalaisten vaa-
liohjelma on vaalien kiin-
nostavin ohjelma ja se tulee 
saamaan suuren huomion. 
Se työstetään vuorovai-
kutuksessa jäsenkunnan 
kanssa ja hiotaan julkaisu-
kuntoon helmikuun aikana. 
Kaikki aiemmat ohjelmam-
me ovat edelleen voimassa.

Perussuomalaisten jä-
sen ja kannattaja; tule tä-
män poliittisen murroksen 
etulinjaan valmistelemaan 
isoa syöksyä. Sinun voi-
maasi tarvitaan. Minä ja 
me tarvitsemme sinun tu-
kesi totuuden marssiessa 
esiin. Vaalivoitto tulee vain 
yksilöittemme yhteisellä 
työllä. Jokainen tarvitaan 
mukaan kun synnytämme 

tämän Ison Syöksyn Eteen-
päin.

Rauhallista Joulua

Joulu on kristillinen juhla, 
jonka päähenkilö on Jeesus 
Kristus, Rauhan ruhtinas. 
Perussuomalaiset eivät puo-
lueena väheksy kenenkään 
uskoa ja autuutta. Me kunni-
oitamme puolueena kristillis-
tä perinnettä ja uskonnonva-
pautta sekä vapautta uskoa.

 Joulu on osa suoma-
laiskansallista kulttuuripe-
rintöä. Jokainen ihminen ja 
jokainen elämä on arvokas. 
Elämä on aina ihmeellinen 
ja ainutkertainen. Mielestä-
ni Pyhä. Joulun sanoma on 
ainutlaatuinen, sydämeen 
käyvä.

Tämä joulun sanoma 
tulee meille vastasyntyneen 
lapsen kautta. Toivotan kai-
kille Perussuomalainen leh-
den lukijoille Rauhallista ja 
Hyvää Joulua.

SSSSSSSSSSuomalainen 3

Eduskunnassa sanottua

”Sen verran ed. Kimmo Kiljuselle, että hän oli kyllä 
oikeassa inkeriläisistä, mutta sitä minä korostinkin, 
että he ovat moneen kertaan joutuneet tämän ko-
kemaan. Mutta ketkä ovat suomalaisia? Englundin 
kirjoissakin oli vähän siihen sävyyn laitettu, että 
ruotsalaisen kuninkaan, oliko se nyt 1600-luvun 
lopulla, vähän ennen siis näitä kaikkia Stolbovia ja 
muita, oli tarkoitus vetää raja Syväristä Vienan Sol-
kan saareen, mutta sitten kuningas sanoi, että eihän 
siellä ketään asu.”
Pertti Virtanen 26.11.2010

”Mutta Suomi on osallistunut EU:n valmiusjouk-
koihin vuosina 2007-2008 omilla osastoillaan. 
Ministeri Häkämies, näiden osastojen ylläpito ja 
harjoittelu on maksanut suomalaisille veronmaksa-
jille yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Nyt kahden 
uuden yhtäaikaisen osaston ylläpitokustannukset 
ovat huimat 28 miljoonaa euroa tyhjän panttina 
olemisesta. Kysyisin ministeri Häkämieheltä: On-
ko mielestänne järkevää ylläpitää joukkoja, joiden 
kustannukset ovat päätähuimaavia ja joita ei kaiken 
lisäksi käytetä?”
Pentti Oinonen 24.11.2010

”Olen selvitellyt kyseistä asiaa, ja minulle on to-
dettu juuri niin kuin ed. Oinonen totesi täällä, et-
tä eivät nämä merirosvot missään nimessä lähde 
näitä ruokakuljetuksia merellä kaappaamaan juuri 
sen johdosta, koska on paljon helpompi ottaa ne 
siellä maalla haltuunsa. Ne, mitä siellä kaapataan, 
ovat yleensä länteen tulevaa erittäin korkeata elekt-
roniikkaa, josta saadaan kovat lunnasrahat. Tällä 
hetkellähän ainakin lehtitietojen mukaan somalime-
rirosvojen hallussa on 23 alusta.”
Raimo Vistbacka 24.11.2010

”Jo nykyisen lainsäädännön nojalla voidaan vaatia 
perusteettoman edun palautusta, jos avopuoliso on 
työllään, varoja sijoittamalla tai muutoin paranta-
nut toisen osapuolen varallisuusasemaa ilman koh-
tuullista vastiketta, joten tämä ei ole ongelma tällä 
hetkellä. Avoliitto on yleensä parisuhteen osapuol-
ten hyvin harkittu ratkaisu. Avoliitossa elämisellä 
on haluttu välttää ne oikeusvaikutukset, jotka liit-
tyvät avioliittoon. Tämän vuoksi suhtaudun kriitti-
sesti hallituksen esitykseen.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 23.11.2010

”Miksi EU ja Suomi toimivat laittomasti, arvoisa 
pääministeri? EU:n perussopimuksessa kielletään 
jäsenvaltioita ja unionia ottamasta vastuuta toisen 
jäsenmaan veloista ja sitoumuksista. Miksi EU:ssa 
sopimuksia ei kunnioiteta? Onko EU-politiikka niin 
likaista peliä, että tarkoituksella myös Suomi toi-
mii sopimusten vastaisesti? Hallitus laulaa: ’Tuhon 
tiellä kuljen.’ Hallituksen tie on todella tuhon tie. 
Maamme hallitus on lainannut pelkästään Kreikalle 
tuhansia miljoonia euroja. Näemmekö niitä rahoja 
koskaan?”
Pietari Jääskeläinen 18.11.2010

Vaalivoiton ainekset 
ovat kasattuna

PerusSuomalainen 1/2011 ilmestyy

14.1.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 5.1.2011.

Perussuomalaiset tekevät huhtikuussa 
poliittista historiaa.
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Alle 18-vuotiaat tulisi 
sijoittaa vankilassa
erilleen aikuisista
Lain mukaan alaikäiset tulee sijoittaa vankilassa 
erilleen aikuisista vangeista. Tästä voidaan poiketa 
vain, jos lapsen etu sitä vaatii, huomauttaa edus-
kunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.

Erilleen sijoittamisen tarkoituksena on suojella 
lapsia ja taata heidän turvallisuutensa. Lasten kat-
sotaan olevan haavoittuva ryhmä, johon kohdistuu 
erityinen riski tulla niin fyysisesti kuin psyykkises-
tikin kaltoin kohteluluksi, jos heitä ei pidetä erossa 
aikuisista vangeista. Käytännössä alle 18-vuotiaat 
vangit sijoitetaan kuitenkin lähes poikkeuksetta 
samoille osastoille täysi-ikäisten vankien kanssa.

Oikeusasiamies huomauttaa, että alaikäisten si-
joittaminen aikuisten vankien kanssa samalle osas-
tolle ei voi olla ratkaisuna säännönmukainen tai 
peräti ainoa, kuten se nyt näyttää olevan. Käytäntö 
on vastoin lakia ja ihmisoikeussopimuksia.

Lakialoite
sotasyyllisyydestä
Eduskunnalle 16.11.2010 jätetty lakialoite kä-
sittelee oikeudenkäymiskaaren muutosehdotusta 
verrattuna nykyiseen tilanteeseen, joka on mm. 
Euroopan ihmisoikeussopimusten vastainen.

Lakialoitteen on allekirjoittanut kuusi kd:n, 
neljä kokoomuksen, neljä perussuomalaisten, yksi 
keskustan ja yksi vihreiden edustaja.

Lakimuutosta perustellaan aloitteessa sotasyyl-
lisyyskysymyksen ratkaisemisella, joskin kyseessä 
on myös laajempi asia: länsimaisessa oikeusvalti-
ossa tulee tuomioistuimilla olla muutosinstanssi.

Sotasyyllisyyden purkamisesta on keskusteltu 
jo iät ja ajat, asiaa käsiteltiin oikeusistuimessa vii-
meksi vuonna 2008, jolloin KKO totesi, ettei sillä 
ole toimivaltaa purkaa tuomioita.

Muutaman viikon kuluttua tästä Kokoomuk-
sen Nuorten Liitto hyväksyi liittokokouksessaan 
ponnen, jossa esitettiin tuomioiden purkamista.

On selvä, että asia tulee olemaan esillä niin 
kauan kuin on syytä keskustella. Toisin sanoen sii-
hen asti, kunnes se on korjattu.

Eduskunnan urheilukerhon 
rahastonhoitalle tuomio 
kavalluksesta
Helsingin käräjäoikeus on 30.11.2010 tuominnut 
eduskunnan urheilukerhon entisen rahastonhoi-
tajan väärennyksestä ja törkeästä kavalluksesta 
puolentoista vuoden ehdolliseen vankeusrangais-
tukseen sekä maksamaan vahingonkorvausta yh-
teensä 136.497,36 euroa.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaatii jäte-
vesiasetuksen kumoamista. Valiokunnan mielestä 
asetus sisältää määräyksiä, jotka olisi nostettava 
lain tasolle.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Raimo Vistbacka toteaa, että perustus-
lakivaliokunta perussuomalaistui. Valiokunnan 

päätös oli ainoa mahdollinen ja Perussuomalaisten 
pitkään edustaman linjan mukainen.

Raimo Vistbackan mielestä jätevesiasetuksen 
kumoamisen jälkeen asia on palautettava ym-
päristöministeriöön kunnolliseen selvitykseen ja 
jatko on ratkaistava seuraavissa hallitusneuvot-
teluissa.

Perustuslakivaliokunta perussuomalaistui

Pakkasen ja kylmän tuulen-
tuiverruksen keskellä en-
nätyspitkässä jonossa läm-
mitti vähävaraisia ja köyhiä 
ihmisiä herkullinen kuuma 
keitto, jonka tarjoilivat mo-
net vapaaehtoiset miehet ja 
naiset Hurstin tiimistä.

Tiimin johtajana toimii 
Veikon ja Lahjan poika 
Heikki Hursti. Laupeuden-
työllä on pitkä historia. Se 
alkoi jo vuonna 1967, noin 
40 vuotta sitten. Heikki 
Hursti piti lyhyen tervetulo-
puheen joka päättyi Juma-
lan siunauksen toivotuksiin.

Pentti Oinonen on itse-
kin syntynyt köyhään kotiin, 
jossa leipä ei koskaan ollut 
leveää, eikä se ole kovin le-
veää ollut myöhemminkään, 
joskin särvintä on aina ollut 
pöydässä, hän kertoo. Oino-
nen ei ole unohtanut omia 
juuriaan. Perus-Pentti haluaa 
olla apua tarvitsevien kansa-
laisten keskuudessa. Läsnä-
olollaan hän toi rohkaisua 
vähäosaisten itsenäisyyspäi-
vänjuhliin viestien, että joku 
tai jotkut päättäjät kuuntele-
vat ja välittävät myös heistä.

Linnan juhlat 
ahdistavat

Pentti Oinonen on ollut 
kaksi kertaa Presidentinlin-
nassa juhlimassa Suomen 
itsenäisyyspäivää. Molem-
milla kerroilla hänen oma-
tuntonsa on soimannut ja 
kysynyt, mitä hän oikein 
tekee täällä kristallin kimal-
luksessa ja kullan loistees-
sa? Molemmilla kerroilla 
Pentti on lähtenyt kesken 
juhlien pois, vaikka arvos-
taakin itsenäisyyspäivääm-
me hyvin paljon.

Ahdistuksen syy on ollut 
tietoisuus yhä kasvavasta 
köyhien ja vähäosasteisten 
joukosta Suomessa. Tällä 
ihmisryhmällä ei ole varaa 
ostaa edes itsenäisyyspäi-
vän kynttilää kotiinsa, sikäli 
kuin kotia edes on olemas-
sa. He voivat vain haaveilla 
notkuvista Presidentinlinnan 
herkkupöydistä. Linnan juh-
lien seurapiireihin ei pääse 
kuin kansakunnan kerma.

Tasavaltamme presi-
dentti on ollut viime aikoina 
huolissaan eriarvoistumi-
sesta maassamme. Oinosen 
mielestä linnanjuhlat voitai-
siin hyvin siirtää Presiden-
tinlinnan loisteesta ulkoil-
matilaisuudeksi, johon voisi 
tavallinenkin kansalainen 
osallistua, kukin sellaisessa 
juhlapuvussa mihin varat 
riittävät. Näistä juhlista por-
hot varmaankin pysyisivät 
poissa, arvioi Oinonen.

Kansa on herännyt

Suomen kansa on kylläs-
tynyt vanhojen puolueiden 
toimettomuuteen ja siihen, 
että ne ovat unohtaneet ta-
vallisen kansan kokonaan. 
Kreikalle ja Irlannille riit-
tää rahaa satoja miljardeja 
euroja, vaikka samaan ai-
kaan Suomen kansa näkee 
nälkää ja voi huonosti. 
Ökyrikkaat ja optiomil-
jonäärit lihovat kansalais-
ten kuihtuessa. Kansa on 
viimein herännyt ja huo-
mannut, että sitä on jalli-
tettu jo vuosikymmenien 
ajan hyväosaisten toimesta, 
toteaa Oinonen lopuksi.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Toisenlainen itsen
”Perus-Pentti” Oinonen osallistui 
Veikko ja Lahja Hurstin 
Laupeudentyön järjestämiin 
vähävaraisille ihmisille tarkoitettuihin 
itsenäisyyspäivän juhliin 
Hakaniementorilla Helsingissä 
maanantaina 6.12.2010.

Leipäjonot olivat ennätyksellisen pitkiä tänä vuonna.

Heikki Hursti toivotti Jumalan siunausta ja hyvää
itsenäisyyspäivää.



Suomalainen 5No: 16 • Joulukuu 2010

Valtiovarainvaliokunta 
hyväksyi jäteverolaki-
esityksen
Esitys uudeksi jäteverolaiksi sisältää periaatteel-
lisesti merkittäviä muutoksia voimassa olevaan 
jäteverolakiin. Se laajentaa ensinnäkin veropoh-
jan kaikkiin kaatopaikkoihin riippumatta kaa-
topaikan omistus- ja hallintasuhteista tai jätteen 
alkuperästä. Veron piiriin tulisivat siten nykyisten 
yleisten kaatopaikkojen lisäksi myös yksityiset 
kaatopaikat.

Veropohjan laajennus merkitsisi käytännössä 
sitä, että veronalaisten kaatopaikkojen määrä nou-
sisi nykyisestä 61:stä noin sataan. Jäteveropohja 
kasvaisi vastaavasti määrällisesti nykyisestä noin 
1,9 milj. tonnista arviolta noin 3 milj. tonniin.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa lasi- ja beto-
nijätteen kierrätyksen turvaamiseksi, että lasijäte 
ja halkaisijaltaan yli 150 millimetrin kokoisista 
kappaleista koostuva betonijäte olisivat nykyiseen 
tapaan edelleen verollisia.

Perussuomalaiset Nuoret:

Jyrkkä ei sharia-laille
Kimmo Sasin (kok.) näkemys siitä, että islamilaista 
sharia-lakia voitaisiin soveltaa Suomessa tyrmistyt-
tää. Britanniassa ja useissa muissa Euroopan maissa 
toimii jo sharia-tuomioistuimia, jotka tekevät lain-
voimaisia päätöksiä. Sasin ehdotus veisi Suomen 
samaan suuntaan.

Perussuomalaiset Nuoret vastustaa jyrkästi 
sharia-lain käyttöönottoa. Paheksumme erityisesti 
sitä, että aloitteentekijä on eduskunnan perustus-
lakivaliokunnan puheenjohtaja, jonka tulisi puo-
lustaa kaikissa tilanteissa Suomen maallista lain-
säädäntöä.

Sharia-lakia voisi Sasin mukaan soveltaa ainoas-
taan niiltä osin, kun se ei ole ristiriidassa Suomen la-
kien kanssa. Puhdasoppisen islamilaisen käsityksen 
mukaan sharia on ainoa legitiimi oikeuskäytäntö 
koko maailmassa ja se koskee yhtä lailla muslimeja 
ja ei-muslimeja.

Sharia on valtaosin ristiriidassa minkä ta-
hansa Euroopan maan lainsäädännön kanssa, 
koska se on täysin länsimaalaisen oikeustajun ja 
liberaalin demokratian vastainen. Käytännössä 
sharia-lain käyttöönotto tarkoittaisi irtisanoutu-
mista YK:n ja EU:n ihmisoikeussopimuksista.

Kuten myös Suomen perustuslain 6 § 2 mo-
mentti toteaa, ”ketään ei saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, 
alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mie-
lipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun 
henkilöön liittyvän syyn perusteella.”

Suomen valtiolla ei ole mitään syytä tukea rin-
nakkaista oikeusjärjestelmää, joka on ristiriidassa 
maahanmuuttajien aidon kotiutumisen eli suoma-
laiseen yhteiskuntaan kuulumisen kanssa. Vain 
yhteisillä pelisäännöillä voimme luoda yhtenäisen, 
turvallisen ja hyvinvoivan Suomen.

Lähes kaikki Kelan etuudet ovat jääneet tuntuvasti 
jälkeen ansiokehityksestä.

Kun reaalinen ansiotaso on 20 viime vuo-
den aikana kasvanut 38 %, työmarkkinatuki on 
noussut vain 5 % ja täysi kansaneläke 8 %. Osa 
etuuksista on jopa pienentynyt reaaliarvoltaan. 
Esimerkiksi korkeakouluopiskelijan opintoraha 

Perusturva laahaa perässä
on nyt reaaliarvoltaan 13 % pienempi kuin vuon-
na 1991.

Uusin Sosiaalivakuutus-lehti vertailee eräiden Ke-
lan maksamien etuuksien reaalimuutosta vuosina 
1991-2011. Aktuaaripäällikkö Pertti Pykälän mu-
kaan sekä kansaneläkeindeksiin sidotut että sitomat-
tomat etuudet ovat jääneet jälkeen ansiokehityksestä.

äisyyspäivä

Pentti Oinonen muisteli, että ei aina ole leipä ollut leveää itselläkään.
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Äijäpuolueen leimaa ei kan-
nata enää levitellä. Se on van-
hentunutta, sillä työikäisten 
naisten kahvilakeskusteluis-
sa keskieurooppalaistakin 
maailmanmenoa ruoditaan 
perussuomalaisittain, taval-
lisen suomalaisen näkökul-
masta ja voidaan todeta, et-
tä maailma on hahmotettuna 
ja eri ammatit ja painotukset 
ovat edustettuina.

Työttömyysjakso 
herätti Taru Kankkosen

Lavialainen kauneusalan 
yrittäjä ja kotiäiti Taru 
Kankkonen on ehdokkaa-
na Satakunnassa. Ensim-
mäiseltä koulutukseltaan 
hän on prosessitekniikan 
insinööri. Sittemmin hän 
on opiskellut myös meikki-
taiteilijaksi.

Tällä hetkellä hän on 
kotona lasten kanssa, mutta 
tekee töitä kahtena päivänä 
viikossa. Sen vuoksi myös 
pienyrittäjien ongelmat ovat 
tulleet tutuiksi.

- Myös mieheni on yrit-
täjä, joten katson maailmaa 
yrittäjän näkökulmasta. 
Työntekijöiden palkkaami-
nen on äärimmäisen vaike-
aa, koska sivukulut nielai-
sevat niin paljon varsinaisen 
työntekijälle maksettavan 
palkan lisäksi. Työnantajan 
näkökulmasta itse palkan 
osuus on vain murto-osa 
kaikesta siitä, mitä yrittä-
jälle itselleen työntekijästä 
seuraa.

Tärkein huolenaihe Taru 
Kankkoselle ovat kuitenkin 
vähäosaiset, jollaisina hän 
pitää opiskelijoita, työttö-
miä ja eläkeläisiä.

- He ovat liian lujilla. 
Työssä käyvillä toimeentu-
lo on olemassa, mutta nämä 
ryhmät eivät tule tuloillaan 
yksinkertaisesti toimeen. 

Myös omaishoitajien olojen 
kohentamisen puolesta aion 
taistella, hän sanoo.

Taru Kankkosessa pe-
russuomalaisuuden herätti 
juuri oma työttömyysjakso. 
Kun nuorelle naisinsinöö-
rille ei löytynyt sopivaa työ-
paikkaa, alkoi myös Timo 
Soinin ajatusmaailma kuu-
lostaa läheiseltä.

Lavialle muuton jälkeen 
hän alkoi kysellä puolueen 
paikallisosaston perään. 
Semmoista ei ollut aiem-
min ollut, vaan se perus-
tettiin syksyllä 2008. Taru 
Kankkonen sai pian myös 
vastuuta, sillä nyt hän on 
yhdistyksen sihteeri ja ra-
hastonhoitaja.

Hän on ollut myös luo-
massa perussuomalaisten 
naisten ja nuorten verkostoa 
omalle alueelleen ja on Sata-
kunnan PS-naisten sihteeri.

Kotona 32-vuotiaalla 
Taru Kankkosella on neli-
vuotias Ossi ja kaksivuotias 
Tessi.

Isänmaallinen 
Tuija Ketonen

Tuija Ketonen on selkeästi 
maaseudun puolestapuhuja. 
28-vuotias kolmen lapsen 
äiti asuu perheensä kanssa 
Loimaalla, entisellä maa-
tilalla, josta on lähimpään 
kyläkeskukseen matkaa lä-
hes kymmenen kilometriä.

Turussa syntynyt ja Po-
rissa koulunsa käynyt Tuija 
on tullut Loimaalle miehen-
sä mukana. Hänen miehen-
sä on maatalon kasvatti.

- Kiitos EU:n, hänen-
kään kotitilallaan ei enää 
maataloutta ole, Tuija Ke-
tonen puuskahtaa.

Koulutukseltaan Tuija 
Ketonen on merkonomi, 
mutta hän ei ole tehnyt päi-
vääkään kaupan alan töitä, 
vaan on työskennellyt maa-
taloudessa. Hän on ollut 
työntekijänä lypsykarjati-
loilla ja hevostiloilla. Hevo-
set ovat muutenkin tuttuja, 
sillä hän on harrastanut 

nuorempana kilparatsas-
tusta.

- Hevoset veivät sitten 
minut maatalouden pariin. 
Muutimme mieheni kans-
sa Alastarolle ja tarvitsin 
töitä. Maataloudesta niitä 
sitten löytyi ja hevosista oli 
luontevaa jatkaa lehmien 
pariin.

Tällä hetkellä perheel-
lä on eläimiä vain hupina, 
mutta jahka lapset kasvavat, 
esimerkiksi lampaita voisi 
taloon tulla enemmänkin.

Lammastila voisi olla 
yksi mahdollisuus, Tuija 
Ketonen pohtii.

Hän on myös pyörittä-
nyt miehensä kanssa pientä 
jälleenmyyntiin pohjautu-
vaa turvallisuus- ja kuntoi-
lualan yritystä, mutta kos-
ka miehen työmäärä kodin 
ulkopuolella on kasvanut, 
yritysrintamalla on ollut 
hiljaisempaa.

- Yrittäjyys on kuitenkin 
tuttua ja varmasti sitä vielä 
myös jatketaan.

On näköä, kykyä ja ajatuksia
Perussuomalaiset on myös koulutettujen nuorten naisten puolue

Ensi kevään eduskuntavaaleissa 
ehdokkaana on liuta nuoria naisia, jotka 
edustavat väkevästi perussuomalaista 
arvomaailmaa ja joilla on näköä, kykyä 
ja ajatuksia. Kun tämä porukka kohtaa 
vaikkapa marraskuisessa Brysselissä,
ei kenelläkään heidän keskusteluaan 
kuuntelevalla pitäisi enää olla 
epäilystäkään siitä, etteikö
perussuomalaisissa olisi myös 
naisenergiaa ja tulevaisuutta.

 Matkalla ylös, ehkä eduskuntaan saakka? Hississä Heta Lähteenaro (vas.) ja Taru Kankkonen.
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Perussuomalaisuus oli 
kiinnostanut Tuijaa pit-
kään. Kuntavaalien lähes-
tyessä hän sai otetuksi yh-
teyttä marttilalaiseen Lauri 
Heikkilään ja sai tältä Loi-
maan yhdyshenkilön nimen.

Tuijasta tehtiin välittö-
mästi ehdokas. Valtuutettua 
hänestä ei heti tullut, mutta 
varavaltuutettuna hän on 
päässyt jo näkemään kun-
nallista päätöksentekoa 
ja perusturvalautakunnan 
kautta hän kokee voivansa 
vaikuttaa asioihin.

Myös Loimaalla on 
säästöpaineita ja palvelura-
kennettakin on uudistettu 
vastikään tehdyn kuntalii-
toksen myötä. Jatkossakin 
palvelujen turvaamista kai-
kille kuntalaisille joudutaan 
pohtimaan.

Kun Tuijalle väläytettiin 
eduskuntavaaliehdokkuuden 
mahdollisuutta, hän pyysi 
kuukauden miettimisaikaa. 
Hän halusi pohtia asiaa pe-
rinpohjaisesti seitsenvuoti-
aan Jonin, kolmevuotiaan 
Tomin ja puolitoistavuoti-
aan Miron näkökulmasta. 
Mitä siitä heille seuraisi, jos 
äiti päättää haluta työpaikan 
150 kilometrin päästä.

Hän kuitenkin halu-
si lähteä mukaan, koska 
maaseudun tyhjentymi-
nen, pienituloiset perheet 
ja isänmaallisuus vaativat. 
Tuija Ketosen majuri-isä 
on työskennellyt puolustus-
voimissa ja isoisä oli sodat 
käynyt mies. 

Tuijalla itselläänkin oli 
tarkoitus astua palveluk-
seen, mutta kun elämänti-
lanne muuttui radikaalisti, 
hän joutui perääntymään 

haaveestaan. Joka tapauk-
sessa isänmaallisuus häntä 
eduskuntaehdokkaaksi ajoi.

Vuokko Lahti ei 
säästele voimiaan

Samalla tavalla isänmaan 
kutsuna ehdokkuuden ot-
taa veteliläinen toimittaja 
Vuokko Lahti. Myös hän 
on kasvanut isänmaallises-
sa ilmapiirissä, sillä hänen 
isänisänsä oli yksi pohjalai-

sista ennakkoluulottomista 
talonpojista, jotka hakivat 
jääkärikoulutuksen Saksas-
ta ennen Suomen itsenäis-
tymistä.

Samanlaista isänmaalli-
suutta tulee myös äidin su-
vun puolelta.

- Minut on kasvatettu 
äärimmäiseen isänmaan 
kunnioitukseen, joten ajat-
telen myös tätä ehdokkuut-
ta nimenomaan sen kautta. 
Nyt yhteiskunnassamme on 
tilanne, jossa tarvitaan nuo-
rilta ihmisiltä samanlaista 
ennakkoluulottomuutta 
kuin isoisän aikana. Silloin 
keinot tosin olivat toiset, 
hän toteaa.

Vuokko Lahdella on 
kolme lasta ja yrittäjäpuo-
liso, joten hän pohti ehdok-
kuutta pitkään. Kun puoliso 
lupasi hoitaa sekä Vuokon 
ensimmäisestä avioliitosta 
olevan pian kymmenvuo-
tiaan Wilhelm-pojan sekä 
heidän yhteiset poikansa, 
nelivuotiaan Vihtorin ja 
kolmivuotiaan Veetun, saat-
toi päätös syntyä.

Myös toimittajuuden 
yhdistäminen politiikkaan 
mietitytti.

- Vielä jokunen vuosi 
sitten ajattelin, että toimit-
tajalle ei ole sopivaa olla 
politiikassa. Nyt olen ym-
märtänyt, että oikeastaan on 
juttujen lukijoille jopa rei-
lumpaa, kun sidokset ovat 
auki ja kaikkien nähtävissä. 
Jokaisellahan on sidonnai-
suuksia joko politiikkaan 
tai johonkin muualle, kaikki 
eivät vain niitä paljasta.

Vaikeampaa on ollut 
sovittaa työ, politiikka ja 
perhe ajankäytöllisesti. Ai-

ka on todella kortilla, mut-
ta silti 34-vuotias Vuokko 
Lahti on päättänyt antaa 
nyt kaikkensa – eikä sääste-
le yöuniaan.

Hän lähti mukaan pe-
russuomalaisten kunnallis-
vaaliehdokkaaksi sitoutu-
mattomana juuri toimitta-
juutensa vuoksi. Hän koho-
si omalla paikkakunnallaan 
äänikuningattareksi ja sai 
lujan luottamuksen valtuu-
tettuna keräämällä lähes 

viisi prosenttia paikkakun-
tansa äänistä. 

Myös vanhat perussuo-
malaiset luottivat häneen 
ja hän sai myös paikan 
kunnanhallituksesta sekä 
varapaikan alueen sosiaa-
li- ja terveyspalveluja jär-
jestävässä ylikunnallisessa 
lautakunnassa.

- Palvelujen järjestämi-
sessä maaseudun ihmisille 
eri puolilla Suomea riittää 
haastetta myös tulevalle 
eduskunnalle. Järjestelmä ei 
voi toimia kauan näin, että 
esimerkiksi pienille paikka-
kunnille ei saada virkoihin 
lääkäreitä tai että sosiaali- ja 
terveyspuolen kulut paisu-
vat niin mahdottomiksi, että 
pienet, köyhät kunnat joutu-
vat karsimaan muista palve-
luista kaiken lakisääteisyy-
den ylittävän, jotta saisivat 
väelleen hoidon järjestettyä.

Vuokko Lahti pyrkii 
antamaan aikaa myös Pe-
russuomalaisten organisaa-

tiolle. Perussuomalaisten 
Keski-Pohjanmaan piiritoi-
mikunnassa hänellä on vain 
varapaikka, mutta viime 
vuodet hän on ollut useim-
miten mukana, kun jotain 
perussuomalaista maakun-
nassa tapahtuu. Hänestä on 
tehty myös Vetelin perussuo-
malaisten puheenjohtaja.

- Minuun on luotettu 
ja annettu paljon valtaa. Se 
tekee nöyräksi, mutta antaa 
varmuutta. Pohjaa luo myös 
se, että kotiseudullani perus-
suomalaisuus on koettu var-
mana valintana jo pitkään. 
Alueella on ollut aikoinaan 
väkevää smp-läisyyttä ja nyt 
perussuomalaisuutta. Kun-
tavaaleissa meillä perussuo-
malaisten kannatusprosentti 
oli 33,7 ja naapurikunnassa 
34 prosenttia.

Heta Lähteenaro raivaa 
tilaa Perussuomalaisille

Aivan toisenlaisesta tilan-
teesta itselleen paikan perus-
suomalaisena valtuutettuna 
on raivannut tuusulalainen 
Heta Lähteenaro. Hän on 
luonut paikkakunnalleen 
Perussuomalaisten paikallis-
osaston ja itselleen valtuus-

topaikan aivan tyhjästä.
Hän on alkanut maksaa 

perussuomalaisten jäsen-
maksua jo vuonna 2006 asu-

essaan Järvenpäässä. Silloin 
hän ei kuitenkaan ollut pai-
kallisten perussuomalaisten 
toiminnassa mukana.

Muutettuaan noin vuot-
ta myöhemmin Tuusulaan 
hän havaitsi, että paikka-
kunnalla ei ollut lainkaan 
paikallisyhdistystä. Koska 
Hetallakin on pienet lapset, 
ei hän heti ensimmäisenä 
paikallisyhdistystä lähtenyt 
perustamaan vaan he toimi-
vat aluksi ilman yhdistystä.

- Viimein vuonna 2008 
se meillä perustettiin. Jäseniä 
oli vain kolme, joten halli-
tukseenhan meidät kaikki 
tarvittiin, hän muistelee.

Muutenkin hän on rai-
vannut paikkakunnalleen 
perussuomalaisille tilan ja 
oman paikan, vaikka aloitti 
tyhjästä. Kunnallisvaaleis-
sa hän oli ehdokkaana ja 
sai paikkakunnan naisista 
kolmanneksi eniten ääniä. 
Hänestä tuli paikkakuntan-
sa ainoa perussuomalainen 
valtuutettu.

Hän ei väitä, ettei yksi-
nään voisi vaikuttaa, vaan 
luottaa maalaisjärkeen ja 
siihen, että tavallisen ihmi-
sen näkökulman on saatava 
voittaa. Hän on kuitenkin 

huomannut, että myös esi-
merkiksi puoluepoliittisesti 
sitoutumattomilla valtuute-
tuilla tämä on tärkeä seik-
ka ja sen vuoksi voimaa on 
haettu toisista.

Heta Lähteenaro on 
ollut kotiäitinä vuodesta 
2008. Hänellä on kolme las-
ta. Vuonna 2003 syntynyt 
Aki, 2008 syntynyt Kerttu 
ja tammikuussa 2010 syn-
tynyt Lumina. 

Hänellä on sairaanhoi-
tajan paikka Kellokosken 
mielisairaalan oikeuspsy-
kiatrisella osastolla. Hoito-
alan työssä hän ollut myös 
afrikkalaisessa sairaalassa.

Hän nostaa eduskun-
tavaaliehdokkaana paitsi 
perheellisten ja vanhusten 
asioita myös pontevaan ja 
kriittiseen keskusteluun 
maan pakolaispolitiikan ja 
sen myötä tulvivan moni-
kulttuurisuuden.

- Minulla ei ole mitään 
ulkomaalaisia, muita kan-
sallisuuksia tai erivärisiä ih-
misiä vastaan. Päinvastoin, 
ihailen eri kulttuureja ja 
kunnioitan erilaisia ihmisiä, 
mutta haluan, että Suomi 
säilyy suomalaisena.

Heta Lähteenaro ei näe 
monikulttuurisuutta Suo-
messa rikkautena, vaan hän 
haluaa, että suomalaiset pe-
rinteet, tavat ja kulttuurit 
säilyvät.

- Meillä menee kohtuu 
hyvin – vielä. En halua että 
sitä romutetaan sellaisella 
kaiken hyväksyvyydellä, 
että otetaan kritiikittä vas-
taan kaikki tänne haluavat.

Uudenmaan vaalipii-
rissä, jossa Heta on eh-
dokkaana, näkyy jo hyvin 
monikulttuurisuuden nur-
jat puolet. Tuusulassa tai 
vielä kauempana pääkau-
pungista ne eivät ehkä näy 
niin selvästi, mutta myös 
Ruotsi on hänen mielestään 
esimerkki, josta kannattaa 
ottaa opiksi.

- Jos jatkamme tällä me-
nolla, että toivotetaan kaik-

ki tervetulleiksi, meidän 
oman maan kansalaisilla on 
kymmenen, parinkymme-
nen vuoden päästä varmasti 
ongelmia maahanmuuttaji-
en ja monikulttuurisuuden 
vuoksi, hän julistaa.

Ehdokkuus on 
otettava tosissaan

Nuoret naiset ovat otta-
neet kansanedustajaeh-
dokkuuden vakavasti. He 
ovat päättäneet antaa nyt 
politiikalle niin paljon kuin 
mahdollista. He tekevät sen 
itsensä, puolueen mutta en-
nen kaikkea suomalaisen 
yhteiskunnan hyväksi.

Rahaa ei heillä kenel-
läkään ole käytettävissä 
paljoa. Henkilökohtaiset 
panokset liikkuvat parista 
sadasta eurosta pariin tu-
hanteen euroon.

Luonnollisesti kaikkien 
vaalityössä ovat mukana 
myös omat paikallisyhdis-
tykset ja omat puolueen 
piirijärjestöt sekä puolueen 
naisjärjestö. Kussakin vaa-
lipiirissä ehdokasasetelma 
on erilainen ja myös vaali-
piireittäin äänestäjien huo-
miota havittelee eri määrä 
ehdokkaita.

Nämä nuoret naiseh-
dokkaat luottavat vaali-
kampanjassaan sähköisiin 
tiedonlevityskanaviin, face-
bookiin, nettiin ja sähkö-
postiin. He ovat päättäneet 
myös uhrata aikaansa, jota 
toinen toki pystyy irrotta-
maan perhetilanteestaan ja 
perheen muista haasteista 
johtuen eri määriä.

Liikkeellä on oltu. To-
reilla ja turuilla on jo oltu ja 
jatketaan kiertämistä. Sillä 
tämä joukko uskoo siihen, 
että  paras käyntikortti on 
persoona itse.

Näillä naisilla on näköä, 
kykyä ja ajatusta ja laadun-
takeena on sana, jota uskal-
taa lausua yhä varmemmin 
”Perusnainen on paras nai-
nen”.

Tuija Ketonen (vas.) ja Taru Kankkonen Brysselin kadulla 
kuuntelemassa opastusta kaupungin nähtävyyksistä.

Heta Lähteenaro (vas.) ja Vuokko Lahti ystävystyivät oitis, 
sillä molemmilla juuret ovat Keski-Pohjanmaalla.

Timo Soinin vieraina tuoretta naisvoimaa, vasemmalta Vuokko Lahti, Taru Kankkonen, 
Heta Lähteenaro ja Tuija Ketonen.
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Alkuun toteaisin, että va-
litettavasti eduskunnalle ei 
jälleenkään annettu aikaa 
käsitellä asiaa sen vaatimal-
la vakavuudella. Ei annettu 
aikaa, ei annettu taustatie-
toja, ei annettu myöskään 
mahdollisuutta kunnollisiin 
asiantuntijakuulemisiin, ai-
van kuten Kreikka-lainan 
yhteydessä.

Eduskunnan on harkit-
tava Irlannin avustuspaketin 
kohdalla, mihin Suomi on 
lähivuosina valmis sitoutu-
maan. Tämän päätöksen jäl-
keen ehtojen saneleminen on 
huomattavasti vaikeampaa 
kuin nyt, käytännössä mah-
dotonta, eli nyt on viimeinen 
mahdollisuus. Siinä mielessä 
lämpimästi kannatan kris-
tillisdemokraattien ehdotta-
mia lausekkeita. Näitähän 
hallitus myös on vaatinut 
mutta on vaatimuksistaan 
luopunut, kun on todennut, 
että Brysseliinhän se päätän-
tävalta onkin jo siirretty.

Viime viikonloppuna 
irlantilaiset on myyty, jotta 
epäonnistuneet yksityiset 
riskipelurit ympäri Euroop-
paa voidaan pelastaa. EU ja 

Imf sanelivat Irlannin eroa-
valle hallitukselle ehdot, joi-
hin tulevallakaan vaaleilla 
valitulla kansanedustuslai-
toksella ja muodostettaval-
la hallituksella ei ole mitään 
sanomista. Minkälaisesta 
demokratiasta on kysymys, 
kun sille on jo etukäteen sa-
neltu budjetti?

Euroopan rahaliitto on 
valuvikainen

Euroopan rahaliitto on va-
luvikainen. Erilaiset kan-
santaloudet eivät sopeudu 
yhteiseen raha- ja korko-
politiikkaan ilman yhteistä 
fi nanssi- ja veropolitiikkaa. 
Avustusrahojen kaataminen 
horjuviin talouksiin ei tuo-
ta tulosta. Lopulta heikot 
taloudet on irrotettava yli-
vahvasta eurosta. Rahaliitto 
loi poliittisen rahan, joka ei 
perustu taloudellisiin tosi-
asioihin. Rahaliitto oli ja on 
enemmän poliittinen kuin 
taloudellinen projekti. Nyt 
ne ovat molemmat epäon-
nistuneet. Irlannissa ei pelas-
teta kansalaisia vaan pank-
kiireita Saksasta, Ranskasta 

ja Isosta-Britanniasta. Pelas-
tamalla pankit päästetään 
velkojat tavallisen ihmisen 
kimppuun. Nämä menettä-
vät omaisuutensa ja jäävät 
velkavankeuteen aivan ku-
ten 1990-luvun Suomessa.

Hallitukselta on kysyt-
tävä, ovatko Irlantia ta-
kaamassa Kreikka-lainan 
tavoin myös Espanja, Por-
tugali ja muut kuralla ole-
vat taloudet. Hallitus sitoo 
suomalaisen veronmaksajan 
takausvastuisiin, jotka mitä 
ilmeisimmin lankeavat ajan 
oloon suurelta osin suoma-
laisen veronmaksajan mak-
settavaksi. Kreikan osalta 
tämä on jo ilmiselvää.

Vastuu sosialisoidaan 
kansalle

Perussuomalaiset katsovat, 
että jokainen maa on vas-
tuussa omasta taloudestaan 
eikä eurooppalaista yhteis-
vastuuta tässä mielessä ole 
olemassa. Valtiontakaus 
Irlannille on myös vastoin 
EU:n perussopimuksen 125 
artiklaa: jäsenvaltiot eivät 
ole yhteisvastuullisia, vaan 
jokainen valtio on itse vas-
tuussa omasta taloudestaan. 
Suomen ei tule olla rikko-
massa tätä keskeistä periaa-
tetta. Tässä kriisissä pörssi-
pelureiden voitot ovat yksi-
tyisiä. Vastuut sosialisoidaan 
kansan maksettaviksi.

Hallitus on käyttänyt 
tätä samaa perustetta, luot-
tamusta, pankkimaailmassa 
aiemminkin. Kriisin leviä-
minen estettiin luottamusta 
lisäämällä jo täällä salissa 
talletussuojan nostolla. Se-
hän nostettiin 25 000 eu-

rosta 50 000:een, nyt jo il-
man Suomen päätösvaltaa 
100 000 euroon. Pankkien 
pääomituksen piti pelastaa 
myöskin rahoitusmarkki-
nat. Pankkien pääomitusti-
lanteesta emme ole saaneet 
tämänkään kriisin yhteydes-
sä minkään näköistä paperia 
talousvaliokuntaan enkä ole 
nähnyt sellaista muutenkaan 
näissä yhteyksissä. Vakuu-
dettomilla valtiontakauk-
silla myöskin piti pelastaa. 
Missä on nyt Saksan valtio, 
kun saksalaiset pankit ovat 
ottamassa takkiin Irlannis-
sa? Saksalaiset piiloutuvat 
tämän Euroopan vakautus-
järjestelmäpykälän taakse.

Stressitestit eivät 
merkinneet mitään

Rahoitusvakausväline yh-
dessä Euroopan vakautus-
järjestelmän kanssa: Siihen 
pakettiin kasattiin 750 mil-
jardin potti. Sen piti pelas-
taa rahamarkkinahäiriöiltä, 
sen piti pelastaa korkeilta 
koroilta. Totuus on nähty. 
Stressitestit: Irlannin pankit 
kesällä olivat vielä huippu-
kunnossa näiden stressites-
tien mukaan. Ehkä ei huip-
pukunnossa, todetaan näin. 
Sitähän ei tietenkään meille 
voi kertoa, että ne ovat huo-
nossa kunnossa, vaikka hal-
litus sen tietäisikin. Eli stres-
sitestit todellakaan eivät 
merkinneet mitään. Irlanti 
tuli nopeasti stressitestien 
jälkeen kuitenkin alas.

Nyt tätä samaa syytä 
käytetään kuitenkin Irlan-
nin kohdalla jälleen: luotta-
mus on säilytettävä, vaikka 
käytännössä tiedetään jo, 

ettei Irlanti ole viimeinen, 
ja tiedetään, etteivät rahkeet 
riitä esimerkiksi Espanjan 
kohdalla. Kyse ei ole luotta-
muksesta pankkimaailmas-
sa, joten asia ei ratkea rahaa 
ulkomaille lapioimalla.

Velkajärjestelyt 
silmänlumetta

Pääministeri Kiviniemi tääl-
lä viittasi siihen, että ame-
rikkalaispankki meni nurin 
ja siitä seurasi 13,3 miljar-
din tappio bkt:ssa. Asiahan 
ei ole näin. Kyllä Euroopan 
alueella on ollut oma kupla. 
Kokonaisvelkamäärä euro-
alueella 18 000 miljardia, 
lisävelka 2 000 miljardia 
vuodessa. Tämän pelin tie-
dettiin loppuvan. Se loppui 
2008 vuoden lopulla, min-
kä jälkeen velkaantuminen 
siirrettiin valtioiden kontol-
le. Velkaantumistahti 1 000 
miljardia vuodessa. Tästä 
myös tiedämme, että Irlanti 
ei tule olemaan viimeinen.

Euroa mainostettiin, 
että se suojaa korkeilta ko-
roilta. Ei ole pitänyt paik-
kaansa. Nyt suunnitellut 
velkajärjestelylausekkeet 
ovat silmänlumetta. Ne 
tulevat toimintaan 2013 
kesän jälkeen. Niillä aino-
astaan taataan sitä, että 
voidaan perustella, että jo-
tain ollaan tekemässä. Tal-
letussuojadirektiiviin ollaan 
tekemässä erittäin merkit-
täviä muutoksia. Hallitus 
vastustaa niitä mutta ei 
ole enää päätäntävaltainen 
asiassa. Talletussuojadirek-
tiiviin on tulossa yhteisvas-
tuu, jossa Suomessa kerätyt 
talletussuojarahaston varat 

voidaan siirtää ulkomail-
le pankin kaatuessa siellä. 
Myöskin jos ulkomainen 
pankki kaatuu Suomessa, 
niin Suomen talletussuoja-
rahaston osaksi jäisi seitse-
män päivän aikana korvata 
kaikki nämä.

Päätäntävalta siirretty 
Brysseliin

Tällaisia päätöksiä tehdään 
Suomen pystymättä vaikut-
tamaan siihen. Valtioneu-
vostokin vastustaa näitä 
kaikkia muutoksia, mutta 
päätäntävalta tosiaan on 
siirretty jo Brysseliin. Tä-
täkö hallitus haluaa? Eikö 
hallituksen toimesta jo teh-
tyjä virheitä voi tunnustaa 
ja laittaa pistettä vallansiir-
rolle pois Suomesta, ennen 
kuin on liian myöhäistä?

Irlannin paketin yhtey-
dessä kansallinen päätäntä-
valta ja valtioiden suvere-
niteetti tullaan lopullisesti 
murentamaan. Tätä ei perus-
suomalaisten eduskuntaryh-
mä voi mitenkään hyväksyä.

Perussuomalaisten ryhmäpuhe eduskunnassa keskiviikkona 1.12.

Irlanti myytiin pelureiden pelastamiseksi

Hallitus pyysi torstaina 2.12. tiedonannollaan eduskun-
nalta mandaattia myöntää Euroopan rahoitusvakaus-
välineelle 741 miljoonan euron suuruiset takuut takaa-
maan sen Irlannille myöntämiä lainoja.

Perussuomalaiset vastustivat lainatakuita yhteisessä 
rintamassa muiden oppositiopuolueiden kanssa. Kaikki 
hallituspuolueet yhtä kansanedustajaa lukuun ottamatta 
olivat lainatakuiden puolesta. Irlannin lainatakuut hy-
väksyttiin äänin 105-63.

Perussuomalaiset Irlannin 
lainatakuita vastaan

Markku Uusipaavalniemi
kansanedustaja

Joulupukki pistäytyi Pirkanmaalla
näin joulun alla oli kelpuu-
tettu. Ettei vain olisi ollut 
peräti pääluottamusmies, 
paperia ainakin oli pukin 
pajassa käytetty runsaasti 
lahjojen paketoimiseen.

Joulupukilta kyseltiin 
vähän Korvatunturin kuu-
lumisia. Missä joulupukin 
muori oli, kun ei ollut mu-
kaan Luhalahteen lähtenyt? 
Töissä kuulemma oli pukin 
muori eikä sen takia päässyt 
mukaan Pirkanmaan piirin 
pikkujouluihin. Ymmärret-
tävää se tietenkin on, kun 
joulupukin työ on tuollaista 
sesonkiluontoista ja jonkun 
täytyy tienata leipä myös pu-
kin kotitalouteen. 

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Pukin muori oli jäänyt 
töihin Korvatunturille

Joulupukki saapui paikal-
le kaikkien iloksi kantaen 
runsasta lahjasäkkiä olal-
laan. Pukki kyseli tietenkin 
kilteistä lapsista. Kaikki 
läsnäolijat ilmoittautuivat 
kilteiksi, niin isot kuin pie-
netkin. Olivathan kaikki 
Perussuomalaisia.

Pukin syliin oli pyrkijöi-
tä, mutta vain lapset olivat 
tervetulleita, koska aikuiset 
painavat liian paljon pu-
kille. Pukki itse oli arviol-
ta 70-kiloinen ja jotenkin 
muutenkin nuoren miehen 
oloinen. Jotkut pöydässä 
arvelivat pukilla olevan ay-
taustaa, kun noin arvokkaa-
seen luottamustehtävään 

Pirkanmaan piirin puheen-
johtaja Reijo Ojennus kertoi 
piirin pikkujouluissa Luha-
tuulessa lauantaina 4.12. 
puolueen kannatuksen nous-
seen historiallisen korkeal-
le - peräti 15,4 prosenttiin. 
Tervetulopuheessaan Ojen-
nus arvioi yleisön olevan 
tyytymätön pelkkään puu-
ropuheeseen, joten hän jätti 
puheen ohjelmasta pois.

Yleisö ei olisikaan tyyty-
nyt pelkkään puuroon, joten 
pöydän herkkujen kimp-
puun sai käydä ilman puhei-
ta. Klaus Myllymäki ja hä-
nen vaimonsa Taru lauloivat 
yleisölle laulun ”Arkihuolesi 
kaikki heitä” ja Klaus myös 
piti ruokarukouksen ennen 
ruokapöytään siirtymistä. Joulupukki jakoi lahjoja Reijo Ojennuksen avustamana.
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HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ

Eduskunnan hallintova-
liokunta hyväksyi uutta 
kotouttamislakia koske-
van mietinnön tiistaina 
30. marraskuuta. Mie-
tinnössään valiokunta 
esittää hallitukselle neljää 
lausumaa.

Valiokunta edellyttää,

1) että hallitus antaa 
eduskunnalle vaalikausit-
tain selonteon ulkomaa-
lais-, maahanmuutto- ja 
kotouttamispolitiikasta. 
Selonteossa tulee myös 
verrata Suomen maa-
hanmuuttoa koskevia 
säännöksiä, käytäntöjä 
ja taloudellisia etuuk-
sia muihin EU-maihin ja 
muun muassa arvioida, 
muodostavatko ne veto-
voimatekijöitä turvapai-

kan hakemiselle tai humani-
taariselle maahanmuutolle 
Suomeen.

2) että hallitus huolehtii 
turvapaikkamenettelyn no-
peuttamisesta käsittelyaiko-
jen lyhentämiseksi olennai-
sesti ja pysyvästi.

3) että hallitus varaa 
valtion talousarvioesityk-
siin riittävän rahoituksen 
kotoutumislain tehokkaa-
seen ja kattavaan toimeen-
panoon, mikä sisältää myös 
kuntakorvausten korotta-
misen.

4) että hallitus antaa 
vuoden 2011 loppuun men-
nessä hallintovaliokunnalle 
selvityksen, jossa arvioi-
daan,

a) asetetaanko kotou-
tumislaissa mainitun pe-
rustietoaineiston omaksu-
minen Suomen kansalai-

suuden saamisen edelly-
tykseksi.

b) voidaanko kotoutu-
mistukea maksaa maahan-
muuttajille kieli- ja muiden 
opintojen edistymisen pe-
rusteella.

c) onko maahanmuutta-
jien kotoutumisen alkuvai-
heen koulutusta ohjattava 
nykyistä enemmän kansa-
lais-, työväen- ja kansan-
opistojen tehtäväksi.

Hallintovaliokunta pai-
nottaa, että maahanmuut-
tajien kotouttamista tukeva 
politiikka vaatii nykyistä 
enemmän rahaa ja henkilös-
töresursseja paitsi kuntiin 
myös TE-toimistoihin. Va-
liokunta esittää, että valtion 
vuoden 2011 talousarvioon 
lisätään 500 000 euroa ko-
touttamisen edistämiseen. 
Valiokunta esittää myös 

Pietari Jääskeläisen vasta-
lause hallintovaliokunnassa 
liittyen kotouttamispolitiik-
kaan.

Perustelut

Hallintovaliokunnan mie-
tinnössä on jäänyt huomiot-
ta toimenpiteet vähentää 
mittavia ja taloudellisesti 
merkittäviä kotouttamis-
toimenpiteitä tarvitsevien 
ihmisten lukumäärää.

Keskeiset ja edelleen 
ratkaisemattomat ongelmat 
maahanmuutto- ja kotout-
tamispolitiikassa ovat:

- Hallitsemattoman ja 
epäonnistuneen maahan-
muuttopolitiikan kustan-
nukset veronmaksajille 
ovat satoja miljoonia euroja 
vuodessa - kukaan ei tiedä 
kuinka paljon!

- Maahanmuuttokustan-
nusten kokonaissuuruudes-
ta ei saa edes summittaisia 
tietoja, eikä myöskään maa-
han tulevien eri kansalais-
ten/ryhmien kustannuksista 
eriteltynä maahantulosyyn 
pohjalta; avioliitto/työ/pa-
kolainen/turvapaikanhakija 
ym. Eri maahantulotaustan 
omaavien kansalaisten ja 
heidän perheidensä koko-
naiskustannuserot yhteis-
kunnalle ovat monisataker-
taiset.

- Keskeinen ongelma on 
ns. turvapaikanhakijoiden 
täysin hallitsematon maa-
hantulo, jota lisää mafi a-
tyyppinen, järjestelmällinen 
ihmiskauppa ja -salakulje-
tus. Ei ole esitetty minkään-
laista arviota kuinka monta 
tuhatta turvapaikanhakijaa/
vuosi on tulossa tulevina 
vuosina. Perusteettomia ha-
kemuksia on n. 70 %. Tur-
vapaikkahakemusten käsit-
tely voi viedä pahimmillaan 
jopa kaksi vuotta (mm.  
henkilöyden tunnistaminen 
esim. henkilöpapereiden 
puuttumisen vuoksi). Yh-
teiskunnalle vastaanotto-
keskuskustannukset/hakija 
ovat yli 50 000 €/v.

- Turvapaikan saanei-
den kotoutuminen Suomen 

olosuhteisiin kestää monia 
vuosia, vanhemmilla ja usein 
naisilla koko elinajan johtu-
en siitä, että valtaosa näistä 
tulijoista on luku- ja kirjoi-
tustaidottomia (70-80%) se-
kä ammattitaidottomia.

Pysyvä, inhimillinen ja 
taloudellinen ratkaisu:

- Inhimillisempi ja talou-
dellisesti verrattomasti pa-
rempi ratkaisu todellista 
turvapaikkaa tarvitseville 
henkilöille on, että heidän 
kotouttamisensa, koulut-
tautumisensa jne. tapahtuu 
lähellä heidän kotiseutuaan/
kotimaataan, jossa kulttuu-
riset, uskonnolliset, ilmastol-
liset ja muut sopeutumista 
edistävät tekijät vastaavat 

lakia muutettavaksi siten, 
että kunnat saisivat kor-
vausta maahanmuuttajien 
vastaanotosta nykyisen 
kolmen vuoden asemasta 
neljä vuotta.

Hallituksen esitys uu-
deksi kotoutumislaiksi 
sisältää ehdotuksen Osal-
lisena Suomi -kokeilus-
ta vuosille 2010-2013. 
Kokeilun tavoitteena on 
kehittää kotoutumiskou-
lutusta muun muassa 
kokeilemalla uusia kou-
lutuksen malleja ja järjes-
tämistapoja. Valiokunta 
pitää kokeilun päämää-
rää hyvänä, mutta pai-
nottaa, että resursseja 
olisi kokeilun sijasta ollut 
syytä kohdentaa itse lain 
toimeenpanoon ja ko-
touttamistoimenpiteiden 
resursointiin.

Maahanmuuttajien kotouttamiseen ja
kuntakorvauksiin lisättävä resursseja

mahdollisimman paljon hei-
dän elinolosuhteitaan. Myös 
mahdollinen paluu olojen 
rauhoituttua kotimaahan 
ja sen rakennustyöhön olisi 
huomattavasti helpompaa.

- Näin toteutettuna Suo-
mi voisi auttaa yhtä hakijaa 
kohden yli 100-kertaisen 
määrän turvapaikan tarvit-
sijoita. 

Ehdotus

Edellä olevan perusteella 
ehdotan seuraavaa vasta-
lauseen lausumaehdotusta:

(vastalauseen lausuma 
nro 1): Eduskunta edellyt-
tää, että hallitus ryhtyy toi-
menpiteisiin veronmaksajille 
erittäin kalliiksi tulevan ja 
hallitsemattoman maahan-
muuton rajoittamiseksi, 
turvapaikanhakijoiden ko-
touttamiseksi lähellä heidän 
kotiseutuaan/kotimaataan 
sekä tekee selvityksen maa-
hanmuuttajien ja heidän 
perheidensä kokonaiskus-
tannuksista eriteltyinä maa-
hantuloperusteiden pohjalta.

Yhdyn ed. Valppaan ym 
vastalauseen nro 2 lausu-
maan ja sen perusteluihin 
(työperusteisen maahan-
muuton ongelmat).

Helsingissä 30.11. 2010,
Pietari Jääskeläinen

Maahanmuuton kustannukset
selvitettävä

 ■KOLUMNI

Sharia-laki on islamilaisen käsityksen mukaan Ju-
malan ihmisille antama muuttumaton laki. Laki on 
Jumalan säätämä, mutta lain tulkinta on ihmisten 
käsissä.

Sharia-lakia sovelletaan mm. Iranissa ja Saudi-
Arabiassa. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan 
puheenjohtaja Kimmo Sasi (kok) ehdotti sharia-
lain käyttöönottoa myös Suomessa. Sasin mielestä 
sharia-lakia voitaisiin käyttää muslimien välisten 
siviiliriitojen sovittelussa, jolloin islamilaisen maa-
hanmuuttajan olisi helpompi sitoutua uskonnolli-
sen sovittelijan tekemiin ratkaisuihin.  

Kimmo Sasi on koulutukseltaan juristi, joten hän 
tuntee keskivertokansalaista paremmin Suomen lait 
ja asetukset. Myös sen johtavan oikeusperiaatteen, 
että jokainen Suomen kansalainen on yhdenvertainen 
Suomen lain edessä - tai ainakin hänen pitäisi olla.

Mikäli Sasin ehdotus todella johtaisi sharia-lain 
käyttöönottoon Suomessa, olisivat maamme kan-
salaiset eriarvoisessa asemassa lain edessä. Tilanne 
olisi kestämätön ja lisäisi sekaannusta ja eriarvoi-
suuden tunnetta ihmisten keskuudessa.

Mielestäni sharia-lain käyttöönottamista ei voida 
perustella myöskään sillä, että laki parantaisi maa-
han muuttaneiden islaminuskoisten kotoutumista ja 
sulautumista osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Mitä ilmeisimmin kävisi juuri päinvastoin. Jos 
maahamme muuttanut henkilö saisi oikeuden tääl-
lä noudattaa jonkin toisen maan lakeja, niin hänen 
asenteensa suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen oike-
usjärjestelmään vinoutuisi.  

Tulijan on helpompaa sulautua yhteiskuntaam-
me kun hän jo tullessaan ymmärtää että Suomessa 
on elettävä suomalaisten laatimien lakien mukaan, 
jolloin tulija sovittaa elintapansa ja tarvittaessa 
myös uskonnolliset rituaalinsa suomalaisten lakei-
hin sopiviksi. Ei pidä uskotella itselleen että suoma-
laiset sovittavat lakinsa tulijan elintapojen mukaan. 
Mikäli tulija ei tätä ymmärrä ja sisäistä, niin on 
hänelle itselleen ja meille suomalaisille eduksi jos 
matka suuntautuu johonkin toiseen maahan.

Maahanmuuttajien määrä lisääntyy vuosi vuo-
delta. Samaan tahtiin näyttävät lisääntyvän myös 
maahanmuuttoon nivoutuvat ongelmat, joista 
varsinkin heikko kotoutuminen on viimepäivien 
keskusteluissa nostettu esille. Kaikki lienevät yhtä 
mieltä siitä, että kotoutumista on nykyisestä pa-
rannettava huomattavasti. Jos maahanmuuttaja ei 
sopeudu osaksi suomalaista yhteiskuntaa töineen ja 
veroineen, niin ongelmia on tiedossa.

Mielestäni kotoutumista ja yhteiskuntaamme 
sulautumista ei kuitenkaan lisätä sillä, että maa-
hanmuuttaja jatkaa Suomessa elämäänsä aivan 
kuten olisi edelleen lähtömaassaan. Enkä tarkoita 
tällä pukeutumista ja ruokailutottumuksia, vaan 
tekoja joista säädellään Suomen laissa.

Meidän Perussuomalaisten korostamaa sanon-
taa MAASSA MAAN TAVALLA käytetään tänä 
päivänä jo laajemmissakin piireissä. Sanonnan 
merkitys vain korostuu ja sitä käyttävät piirit laa-
jenevat entisestään mikäli kotouttamisen ongelmia 
ei saada kuriin.

Göteborgista uutisoidut järjestyshäiriöt ja lie-
veilmiöt saattavat pahimmillaan toteutua myös 
Suomessa. Näiden häiriöiden estäminen on äärim-
mäisen tärkeää sekä meille kantasuomalaisille et-
tä maahanmuuttajille, joista suuri osa haluaa elää 
rauhassa ja osana tätä yhteiskuntaa.

Mellakointi ja muu yleisen järjestyksen ja turvalli-
suuden vaarantaminen estetään sillä, että näitä tekoja 
suunnittelevat tietävät jo ennakolta mitä seuraamuk-
sia teoista koituu. Suomessa näitä tekoja ei sovitella ja 
selvitellä minkään muun kuin Suomen lain mukaan.

Sharia-laki sopii varmasti erinomaisesti esimer-
kiksi Iraniin ja Saudi-Arabiaan. Suomen laki sopii 
erinomaisesti Suomeen. 

Reijo Hongisto, Vimpeli

Sharia-lakiko Suomeen?
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Seppo Rinne
Laitila

Olen eläkkeellä oleva maanvil-
jelijä ja yrittäjä. Elämäni tärkein 
tehtävä on ollut perheviljelmäm-
me luotsaaminen elinkelpoise-
na jo viidennelle sukupolvelle. 
-70–80-luvut olivat muutoksen 
aikaa, ja tuottamattomia tiloja 
joutui myyntiin. Maannälkäise-

nä kasvatin kotitilani pinta-alaa ja karjamäärää. Luovutin 
kovan työn jälkeen elinkelpoisen tilan pojalleni viljeltäväksi.

Koin tärkeäksi taistella MTK:n ja Keskustapuolueen aja-
maa osuustoimintamonopolia vastaan. Olin perustamassa 
eräiden samoin ajattelevien kanssa yksityisten lihaliikkeiden 
lihanhankintayritystä. Toimin Keskon valtakunnallisessa ja 
maakunnallisessa valtuustossa, Turun Munan viljelijäneu-
vojana, yksityisyrittäjäyhdistyksen hallituksessa ja pankin 
hallinnossa. Kaupunginvaltuutetuksi minut valittiin vuonna 
1980. Nyt olen Perussuomalaisten valtuustoryhmän vetäjä.

Pääharrastukseni ovat antiikki, kuorolaulu ja maan-
puolustustyö, sotilasarvo alikersantti. Kuulun luterilai-
seen kirkkoon. Kasvatan rapuja, jalostan ja myyn nur-
mikkomultaa sekä teen maansiirtotöitä.

Kari Kulmala
Rääkkylä

Olen Rääkkylän kunnanval-
tuutettu ja Pohjois-Karjalan 
piirin toinen varapuheenjoh-
taja. Ammatiltani olen poliisi 
ja toimin liikkuvan poliisin 
Joensuun toimipaikassa ryh-
mänjohtajana. Koulutukselta-
ni olen ylikomisario.

Haluan eduskuntaan, koska se on paras paikka vai-
kuttaa lainsäädännön kehittymiseen. Olen yli 20 vuoden 
aikana työssäni nähnyt, miten yhteiskunnan pahoinvoin-
ti ja tuloerot lisääntyvät vuosi vuodelta. Päättäjiä se ei 
näytä oikeasti kiinnostavan, muuten kuin tietysti vaalien 
alla. Mielestäni eduskunnassa pitäisi olla asiantuntijoita, 
jotka tietävät mitä tässä yhteiskunnassa todella tapahtuu 
ja jotka haluavat sydämestään tehdä jotain asioiden pa-
rantamiseksi.

www.karikulmala.fi 

Yrjö Puurunen
Suomussalmi

Olen Kainuulaisen pienviljeli-
jäperheen vanhin poika. Van-
himpana lapsena sain opetella 
pitämään huolta toisista. Eh-
kä juuri siitä syystä olen poli-
tiikassa ajautunut toimimaan 
sosiaali- ja terveyspuolella. 
Nyt olen vaaleilla valittuna 

Kainuun maakuntavaltuutettuna, toimin myös sosiaali- 
ja terveyslautakunnan jäsenenä. Nämä asiat ovat minun 
painopisteenäni tulevissa vaaleissa.

Työntäyteisen nuoruuden katkaisi välillä varusmies-
palvelu ja sieltä kotiuduin reserviin vänrikkinä. Pian tä-
män jälkeen hakeuduin Rajavartiolaitoksen palvelukseen 
ja siellä olin eri tehtävissä eläkkeelle siirtymiseeni saakka. 
Rajavartiolaitoksen työ oli työtä, jolla oli tarkoitus.

www.yrjopoeka.com

Mirva Elina Karjalainen
Pieksämäki

Olen 28-vuotias maalaistalon 
tytär, kotoisin Rautalammilta. 
Aloitin työurani peruskoulus-
ta päästyäni ja olen asunut 
usealla paikkakunnalla teh-
den monenlaisia töitä.

Olen toiminut mm. varti-
jana, ravintolatyöntekijänä ja 

tehdastyöläisenä. Yksinhuoltajaksi jäätyäni päätin opis-
kella itselleni ammatin. Valmistuin puuseppä-artesaaniksi 
vuonna 2009 ja samana vuonna syntyi nuorempi poikani. 
Uusioperheeseeni kuuluu ihanat kaksi poikaa, avomies ja 
koira. Haaveilemme mieheni kanssa omasta yrityksestä.

Ehdokkaaksi lähdin rehellisyyden, oikeudenmukai-
suuden ja sydämellisyyden saattelemana, paremman huo-
misen toivossa, niin sinulle kuin minulle.

www.mirvakarjalainen.fi 

Pentti Kettunen
Kajaani

Olen entinen metsuri ja asutus-
tilallisen poika, syntyisin Ylä-
Savosta. Liike-elämä vei kaup-
pakoulun jälkeen 1960-luvun 
puolivälissä. Toimin Kesko 
Oy:n tukkumyyjänä vuoden 
1979 marraskuulle saakka, 
jolloin Veikko Vennamo ”vi-

kitteli” minut SMP:n pohjoisen Suomen järjestösihteeriksi.
Vuoden 1983 eduskuntavaaleissa tulin valituksi Ou-

lun vaalipiiristä kansanedustajaksi. Olen ollut kansan-
edustajana (SMP) vuosina 1983-1987 ja 1989-1971.

Kajaanin kaupunginvaltuutettuna tulee vuodenvaih-
teessa täyteen 22 vuotta. Olen myös Kainuun maakunta-
valtuuston jäsen.

Vuoden 2007 eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä 
perussuomalaisen kansanedustajan paikka jäi auki muu-
tamia satoja ääniä. Tulevissa eduskuntavaaleissa emme 
jää ilman paikkoja. Veikkaukseni on kolme perussuoma-
laista kansanedustajaa Oulun vaalipiiristä.

Outi Virtanen
Pertunmaa

Olen 52-vuotias yrittäjä Per-
tunmaalta, Etelä-Savosta. 
Maalle muutimme 22 vuotta 
sitten ”etelän hälinästä”, maal-
la on hyvä elää ja vaikuttaa.

Uusioperheeseemme kuu-
luu 6 lasta puolisoineen ja 10 
lapsenlasta, numero 11 syn-

tyy tammikuussa. Mieheni kanssa elelemme kahdestaan, 
kaikki lapset maailmalla jo.

Olen toiminut yrittäjänä 20 vuotta, sitä ennen ollut 
kotiäitinä ja myös työttömänä yksinhuoltajana, olen ollut 
vieraalla töissä ja työllistänyt muita, joten koko ”kirjo” 
on nähty ja koettu.

Perusturvalautakunnan jäsen ja valtuuston varajäsen.  
Etelä-Savon Perussuomalaisten piirisihteeri ja paikallis-
yhdistyksen sihteeri sekä naisjaostomme Perusässät talo-
udenhoitaja.

Mottoni; minkä tehtäväkseni otan - sen myöskin hoidan.
Tehdään yhdessä Suomesta taas maa, jossa on hyvä elää.

Marjaana Mikkonen
Siilinjärvi

Olen perussuomalainen, so-
siaalialan korkeakoulutuksen 
omaava vaikuttamishaluinen 
nainen Siilinjärveltä. Kou-
lutukseltani olen sosionomi 
(Amk). Olen myös liikunta-, 
tanssi- ja hyvinvointialan yrit-
täjä.  

Minulle on tärkeää lasten ja lapsiperheiden hyvin-
vointi. Nuorten syrjäytyminen ja nuorisotyöttömyys ovat 
asioita, joihin pitää saada pikaisesti apua. Ikäihmisten 
kotihoitoa tulee kehittää ja antaa siihen lisää resursseja. 
Suomalaisen yrittämisen ja erityisesti pienten yritysten tu-
keminen on tärkeää. 

Olen ehdokkaana, koska haluan tasa-arvoa suoma-
laisten hyvinvointiin ja peräänkuulutan muutosta nyky-
politiikkaan.  Haluan, että sosiaali- ja terveysalan arvo-
maailma saisi enemmän jalansijaa politiikassa. Haluan 
tehdä suurella sydämellä työtä suomalaisen työn ja yrit-
tämisen puolesta.

marjaanamikkonen.fi , 040 5058370

Ilkka Kivistö
Karkkila

Olen kolmen pojan isä, kaikki 
yrittäjiä, kuten myös vaimo-
ni. Itsekin olen yrittäjätaus-
tainen. Työpäällikkö, kau-
punginvaltuutettu, teknisen 
lautakunnan jäsen.

Arvoni ovat sinivalkoiset: 
kaveria ei jätetä-mentaliteetti.

Pitää puolustaa suomalaisten ja Suomen etua.
Lakien pitää olla selkeitä, hyvin valmisteltuja, koko 

kansan ymmärrettävissä. Eduskunnan ei tarvitse olla la-
kitehdas, pitää keskittyä laatuun.

Talouden mantrana on markkinavoimat, jonka altta-
rille uhrataan ihmiset, yritykset, valtiot ja koko reaalita-
lous. Näin ei saa jatkua.

Perussuomalaiset valitsin siksi, että se on ainoa koko 
kansan puolue.

Kansanedustajaehdokkaat esittelyssä

Kirjoitusten pituus max. 700 merkkiä. Ylipitkiä kirjoituk-
sia ei julkaista. Toimitus päättää tekstien julkaisuajankoh-
dasta. Esittelyjä julkaistaan tilan salliessa.
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Perussuomalaiset järjestivät 
eduskunnan Kansalaisinfos-
sa 26.11. tilaisuuden, jossa 
käsiteltiin konkreettisia kei-
noja harmaan talouden nu-
jertamiseksi. Tilaisuudessa 
puhuivat perussuomalaisen 
kansanedustaja Pietari Jääs-
keläisen lisäksi Rakennus-
liiton puheenjohtaja Matti 
Harjuniemi ja Rakennuste-

ollisuus ry:n toimitusjohtaja 
Tarmo Pipatti.

Perussuomalaiset tuke-
vat Rakennusliittoa har-
maan talouden vastaisessa 
taistelussa suomalaisen 
työn ja yrittämisen puo-
lustamiseksi. Jo tämän 
vuoden kuluessa tullaan 
valmistelemaan lakialoite 
työmailla käytössä oleviin 

tunnistekortteihin liitettä-
västä veronumerosta, jo-
ka olisi nopein ja helpoin 
ensimmäiseksi toteutettava 
harmaan talouden torjun-
tatoimi.

Vaalien jälkeisen halli-
tuksen ohjelmaan Perussuo-
malaiset tulevat esittämään 
tilaajavastuulain sovelta-
misalueen laajentamista 
koskettamaan kaikkia ali-
hankintaketjun toimijoita 
ja sanktioiden nostamista 
15 prosenttiin kokonais-
urakkahinnasta.

Harmaa talous nujerrettava

Matti Harjuniemi,Tarmo Pipatti ja Pietari Jääskeläinen osallistuivat keskusteluun harmaan talouden nujertamisesta.

Raimo Vistbacka toivoi seuraavan hallituksen (ketä siinä 
sitten onkin) ottavan huomioon harmaan talouden.

Harmaa talous 
lisää rasismia

Kun harmaan talouden tor-
juntaan sijoitetuilla sadalla 
miljoonalla eurolla saadaan 
miljardin euron verotulojen 
lisäys, on sijoitus kannat-
tanut. Niinpä Perussuoma-
laiset lisäisivät tuntuvasti 
henkilöstöresursseja talous-
rikollisuuden tutkintaan ja 
harmaan talouden rikosten 
oikeusprosessien käsitte-
lyajan nopeuttamiseksi. 
Myös työsuojelupiirien hen-

kilökuntaa on lisättävä ja 
poistettava tietoverkkojen 
yhteensovittamisen esteet 
rikospoliisin, verottajan, 
työsuojelupiirien sekä työ-
eläkeyhtiöiden väliltä.

Harmaan talouden tor-
junnassa epäonnistuminen 
merkitsisi myös samalla 
kasvavaa rasismia, sillä 
valtaosa harmaan talouden 
toimijoista on ulkomaisia 
yrityksiä ja työntekijöitä. 
Kun suomalainen menettää 
työpaikkansa ulkomaisel-
le toimijalle, joka voittaa 

urakkakilpailut veroista ja 
muista velvoitteista vapailla 
passeilla, lisää se katkeruut-
ta näitä toimijoita kohtaan.

Rajamiehille on annet-
tava suora käännytysoikeus 
harmaan talouden yrityksil-
le, omistajille ja työnteki-
jöille. Ulkomaisilta aliura-
koitsijoilta on myös vaadit-
tava kiinteä toimipaikka jo 
kolmen kuukauden toimin-
nan jälkeen, jotta lakeja ja 
veroja ei voisi kiertää perus-
tamalla uutta yritystä aina 
puolen vuoden välein.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän pikkujouluja 
vietettiin torstai-iltana 9.12. 
Ostrobotnian Jääkärihuo-
neessa Helsingissä.  Paikka 
oli monelle juhlijalle en-
tuudestaan tuttu, viettihän 
eduskuntaryhmä pikkujou-
lua samassa paikassa myös 
vuosi sitten.

Vistabackan puheessa 
oli haikeutta

Eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Raimo Vistbacka 
piti tervetulopuheen haikein 
mielin, onhan hän vetänyt 
eduskuntaryhmää puheen-
johtajan roolissa jo usean 
vuoden ajan ja tämä kerta 
oli hänelle viimeinen näissä 
merkeissä vietetty pikkujou-
lu. Raimo kiitti menneistä 
vuosista, varsinkin viimei-
sestä vuodesta, joka hänen 

mukaansa meni erityisen 
hyvin.

Eduskuntaryhmä on on-

nistunut työssään hyvin eikä 
suurempia töppäyksiäkään 
ole kukaan tehnyt. Onhan 

puolueen kannatus kivunnut 
jo hämmästyttävän korkeal-
le, yli 15 prosentin. Keski-

Suomessa on päästy jo 17,6 
prosenttiin, tiedettiin edus-
kuntaryhmässä.

Samaa heimoa

Muistoksi tästä ainutker-
taisesta pikkujoulusta Rai-
mo Vistbacka sai eduskun-
taryhmän pääsihteeri Jussi 
Niinistöltä seinäjokelaisen 
Matti Arvo Armas Laurilan 
elämänkerran, joka kertoo 
eteläpohjalaisesta jääkä-
rieverstistä talvi- ja jatko-
sodan pyörteissä. Kirja ker-
too osuvasti Etelä-Pohjan-
maan suojeluskuntapiirin 
pitkäaikaisen päällikön ja 
sotien ajan rykmentinko-
mentajan isänmaallisista ja 
värikkäistä sankariteoista. 

Osuva kirja Raimolle, 
onhan hän kotoisin Poh-
janmaan Alajärveltä, samaa 
heimoa siis kuin legendaari-
nen Matti Laurila. 

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Eduskuntaryhmän pikkujoulut
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Yhdistyslaki uudistui syyskuun alussa. Uudistetussa 
laissa säänneltävä toiminnantarkastus korvaa aiemmin 
tilintarkastuslakiin perustuneen maallikkotilintarkas-
tuksen. Toiminnantarkastus vastaa sisällöltään hyvää 
maallikkotilintarkastustapaa.

Yhdistyksen on valittava toiminnantarkastaja ja va-
ratoiminnantarkastaja, jos sillä ei ole tilintarkastuslain 
mukaista auktorisoitua tilintarkastajaa. Tilintarkastaja 
on oltava silloin, jos yhdistys täyttää vähintään kaksi seu-
raavista kolmesta raja-arvosta: taseen loppusumma on 
yli 100 000 euroa, liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 
200 000 euroa ja palveluksessa on keskimäärin enemmän 
kuin kolme henkilöä. Mikäli enintään yksi näistä ehdois-
ta täyttyy, riittää yhdistykselle toiminnantarkastaja.

Pienessä yhdistyksessä, jossa tulot muodostuvat 
pääosin jäsenmaksuista ja muista jäseniltä kerättävis-
tä maksuista ja yhdistyksellä ei ole päätoimista hen-
kilökuntaa eikä merkittäviä toimitiloja eikä muuta 
merkittävää varallisuutta, toiminnantarkastajaksi voi 
yleensä ryhtyä henkilö, joka hoitaa oman taloutensa 
tavanomaisella tavalla ja joka on valmis käyttämään 
yhdistyksen tarkastukseen riittävästi aikaa.

Suuremmassa yhdistyksessä esimerkiksi arvonlisä-
verojen, työnantajamaksujen, palkkojen ja avustusten 
käytön tilityksen tarkastaminen edellyttää yleensä yksi-
tyistaloudesta poikkeavien sääntöjen tuntemista, mikä 
on syytä ottaa huomioon harkittaessa toiminnantarkas-
tajan tehtävän vastaanottamista ja toiminnantarkasta-
jaksi kouluttamista.

Toiminnantarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhdis-
tyksen talous ja hallinto yhdistyksen kokoon ja toimin-
nan luonteeseen katsoen riittävässä laajuudessa. Tarkoi-
tuksena on tutkia, vastaako tilinpäätös olennaisilta osin 
yhdistyksen toimintaa ja taloudellista asemaa ja onko 
yhdistyksen hallinto järjestetty ja johto toiminut asian-
mukaisesti. Käytännössä toiminnantarkastukseen sisälty-
vä yhdistyksen talouden tarkastus on pienessä yhdistyk-
sessä lähinnä tosite- ja asiakirjatarkastusta ja vastaavasti 
hallinnon tarkastus lähinnä pöytäkirjojen ja yhdistyksen 
kirjeenvaihdon tarkastamista.

Toiminnantarkastus on laillisuustarkastusta, ei toi-
minnan tarkoituksenmukaisuuden tarkastusta tai arvi-
ointia. Tarkastus tehdään lähinnä yhdistyksen jäsenten 
tiedontarpeita varten, ja yhdistys voi suurelta osin itse 
määrittää tarkastuksen yksityiskohtaisen sisällön toi-
sin kuin lakisääteisen tilintarkastuksen sisällön. Toi-
minnantarkastajan on oltava riippumaton tarkastusta 
suorittaessaan.

Toiminnantarkastajan on annettava tarkastukses-
taan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpää-
töksestä päättävälle yhdistyksen kokoukselle. Jos tar-
kastuksessa ilmenee, että yhdistykselle on aiheutunut 
vahinkoa tai yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä on 
rikottu, siitä mainitaan tarkastuskertomuksessa.

Uusia tilintarkastus- ja toiminnantarkastussäännöksiä 
sovelletaan 31.8.2010 jälkeen alkavalta tilikaudelta laa-
dittavan tilinpäätöksen tarkastamiseen. Esimerkiksi, jos 
yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, uusia vaatimuksia 
sovelletaan tilikauden 2011 tilinpäätöksen tarkastamiseen 
keväällä 2012. Yhdistys voi siirtyä maallikkotilintarkas-
tuksesta toiminnantarkastukseen sääntöjä muuttamatta.

Lisätietoa: http://www.om.fi /Etusivu/Ajankohtaista/
Uutiset  -> 15.09.2010 Yhdistyslakiopas oikeusministe-
riön verkkosivuilla

Maallikkotilintarkastus 
muuttui toiminnan-
tarkastukseksi

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymysäänes-
tyksessä perjantaina 19. marraskuuta. Välikysymys koski 
työllisyyden turvaamista ja harmaan talouden kitkemistä 
Suomessa.

Suomessa tehtävää työtä uhkaa harmaaseen talouteen 
liittyvä epäreilu kilpailu, kun vältetään noudattamasta 
Suomessa sovittuja työehtoja sekä kierretään veroja ja so-
siaaliturvamaksuja. Välikysymys, jossa Perussuomalaiset 

JÄRJESTÖASIAA

Porvoon avantouimarit 
vierailivat eduskunnassa 
torstaina 25.11.2010. Pe-
russuomalaisten kansan-
edustaja Pirkko Ruohonen-
Lerner oli kutsunut heidät 
tutustumaan eduskuntaan 
ja sen työskentelyyn. Ryh-
mä seurasi eduskunnan 
täysistuntoa lehtereiltä ja 
sen jälkeen heille tarjottiin 
pullakahvit uudessa remon-
toidussa pykäläsalissa, joka 
sijaitsee uuden esteettömän 
liikkumisen sisäänkäynnin 
lähettyvillä.

Pirkko kertoi kansan-
edustajien saavan tuhansia 
sivuja luettavakseen viikon 
aikana ja osaksi sen takia 
kaikki edustajat eivät aina 
ole suuressa salissa istun-
tojen aikana. Aamupäivisin 
edustajia työllistävät usein 
erilaiset valiokunnat. Pirk-
ko itse kuuluu mm. lakiva-
liokuntaan, jossa paraikaa 
käsitellään esimerkiksi uut-
ta pantalakia. 

Tämä laki tarkoittaa 
käytännössä sitä, että ensi-
kertalaiset alle 8 kuukauden 
vankeuteen tuomitut voisi-
vat kärsiä rangaistuksensa 
pitämällä pantaa joko kä-
dessä tai jalassa. Näin he 
voisivat sovittaa vankeus-
rangaistuksensa siviilissä. 
Pannan avulla valvotaan, 
että he eivät poistu mää-
rätyltä alueelta. Pantaran-
gaistus olisi yhteiskunnalle 
huomattavasti edullisem-
paa kuin suljettu vankeus-
rangaistus. Tämä käsittely 
alkaa olla jo loppusuoralla 
lakivaliokunnassa.

Ministeritkin 
keskeytetään

Myös puheenvuorot suures-
sa salissa kiinnostivat avan-
touimareita. Puheenvuoroja 
käyttävät useimmin poliit-
tisten ryhmien puheenjohta-
jat. Puheenvuoroja pyytävät 
eniten ne edustajat, jotka 
ovat istuneet eduskunnas-
sa jo pitkään. Talossa on 
selkeä nokkimisjärjestys. 
Eduskunnan puhemies 

päättää, kenelle puheenvuo-
ro kulloinkin myönnetään, 
täsmensi Pirkko.

Puheenvuoron pituus 
määrätään etukäteen ennen 
sen myöntämistä. Debat-
tipuheenvuorot ovat kaik-
kein lyhimpiä. Puheenjoh-
taja huutaa ”aika!” kun 
puheaika loppuu. Puheen 
pitäjän kannalta tärkeää on 
rytmittää oma puheensa oi-
kein, jotta hän saa sanottua 
tärkeimmäksi kokemansa 
asian ennen kuin aika lop-
puu. Myös ministerit kes-
keytetään, kun puheaika 
on loppunut. Yleisin kan-
sanedustajalle myönnetty 
puheaika on viisi minuuttia.

Vaipat vangeille

Pirkko on tehnyt noin 
25 talousarvioaloitetta 
ja on sitä mieltä, että ul-
komaalaiset vangit pitää 
palauttaa nopeasti omiin 
kotimaihinsa kärsimään 
rangaistustaan. Suomessa 
he hoidattavat hampaansa 
ja käyttävät yleistä terve-
ydenhuoltoa hyväkseen. 
Suomen valtiolle tämä tulee 
kalliiksi. Näillä vangeilla 
on usein myös esimerkiksi 
tuberkuloosia, josta tulee 
ongelma kaikille vankilas-
sa oleville.

Suomi on saanut EU:n 
taholta huomautuksia vanki-
loittensa huonosta kunnos-
ta. Vangit eivät pääse yöllä 
vesivessaan, vaan joutuvat 
tekemään tarpeensa kuiva-
astiaan. Yhteiskunnassam-
me vanhukset sen sijaan eivät 
pääse yöllä edes kuiva-astial-
le, vaan lojuvat märissä vai-
poissaan koko yön. Kukaan 
EU:ssa ei puutu tähän.

- Pitääkö vangeille lait-
taa vaipat yön ajaksi? tokai-
see joku avantouimareiden 
joukosta. Iloinen puheen-
sorina jatkuu santsikupin 
kera toimittajan poistuessa 
kameran kanssa ulos talven 
lumimyrskyyn kohti uusia 
haasteita.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Avantouimarit eduskunnassa

yksimielisesti muiden oppositioryhmien kanssa äänesti hal-
lituksen luottamusta vastaan, penäsi hallitukselta tehok-
kaampia toimia näiden epäkohtien poistamiseksi.

Luottamuksen puolesta äänesti 105 kansanedustajaa 
ja vastaan 67. Kaikki hallituspuolueet olivat yksimielisesti 
puolesta, kaikki oppositioryhmät vastaan.

Välikysymys oli vuoden neljäs ja pääministeri Mari Ki-
viniemen hallituksen toinen.

Perussuomalaiset yhteisrintamassa 
hallitusta vastaan

Varkauden Seudun Perussuomalaiset

Pikkujoulut 17.12.
Timo Soini vierailee Varkaudessa, kylpylähotelli Kun-
torannassa 17.12.2010 klo 18 alkavissa Varkauden 
Seudun Perussuomalaisten pikkujouluissa. Lisätietoja 
www.varkaudenseudunps.net.

Porvoon avantouimareita kiinnosti kansanedustajien käytännöntyö.

Pirkko Ruohonen Lerner vastaili mielellään avanto-
uimareiden kysymyksiin.
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Kansainvälisten suositusten valossa Suomessa väki-
vallan ehkäisyssä on edelleen isoja puutteita. Suosi-
tuksista huolimatta Suomessa ei ole laadittu koko-
naisvaltaista naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn 
ohjelmaa ja suunnitelmaa, joka sitoisi ilmiön osaksi 
naisiin kohdistuvaa syrjintää ja  huomioisi väkivallan 
eri muodot ja niiden seuraukset naisten ja miesten 
väliseen tasa-arvoon. Hallituksen pääpaino on ollut 
määräaikaisissa hankkeissa ja usein hallituskauteen 
sidotuissa toimenpiteissä.

Naisiin – niin kuin myös miehiin ja lapsiin - koh-
distuvan väkivallan ehkäisyä tulee kehittää katsomal-
la ilmiötä kokonaisvaltaisesti niin lainsäädännön ja 
väkivallan osapuolille luotujen palvelujärjestelmien 
kuin väkivallan ennaltaehkäisyn näkökulmasta.

Perussuomalaisen puolueen jäsenenä tarkastelen 
ongelmaa ensisijaisesti ihmisarvokysymyksenä. Jokai-
nen ihminen ja jokainen elämä on arvokas.

Auli Kangasmäki

Talvisen kylmänä torstai-
iltana useita naisia kokoon-
tui Turun kirjaston viereen 
Vähätorille jakamaan ohi-
kulkijoille ilmaiseksi kynt-
tilöitä. Mainostuksesta 
huolimatta tämä tuli turku-
laisille yllätyksenä ja monet 
ihmettelivätkin, mistä oli 
kyse. Päivähän oli 25.11. 
eli YK:n naisiin kohdistu-
van väkivallan vastainen 
päivä ja tapahtuma nimel-
tään ”Valoa, ei väkivaltaa”. 
Päävastuu tällaisesta tem-
pauksesta oli Nytkis ry:llä 
ja vastaavia tapahtumia 
järjestettiin ympäri Suomen 
yli 60 paikkakunnalla.

Turussa jo päivällä jaet-
tiin kynttilöitä torilla, mutta 
iltatapahtuma oli enemmän 
mainostettu mielenkiintoi-
sen seminaarinsa vuoksi. 
Ehdokkaamme Kike Elomaa 
aloitti seminaarin laulamal-
la, jonka jälkeen paikalle 
kutsutut eri alojen edustajat 
pitivät omat alustuksensa.

Ensimmäisenä Varsi-
nais-Suomen Nytkis ry:n 
puheenjohtaja Anita Hal-
mesmaa luki otteita eräästä 
väkivaltaisesta avioliitosta, 
joka kaikeksi onneksi päät-
tyi hyvin. Hänen jälkeensä 
aiheena oli ”Miksi nainen ei 
lähde?”, josta puhui kätilö, 
seksuaalipedagogi Katrina 
Bildjuschkin. Heidän alus-
tuksensa kulkivat vahvasti 
käsi kädessä teorian ja käy-
tännön esimerkkien osalta. 
Paikalla oli Varsinais-Suo-
men poliisista Ari-Pekka 
Lehtinen, jonka näkökulmat 
olivat myös edellisiä tukevia. 

Tässäkin asiassa jälleen kävi 
ilmi, miten rajallisia poliisin 
valtuudet ja resurssit oikein 
ovat. Viimeisenä alustuk-
sensa piti Turun turvakodin 
vastaava sosiaaliohjaaja Aija 
Aaltonen.

Monet näistä alustuk-
sista herättivät voimakkaita 
tunteita, mutta päällimmäi-
senä mieleeni jäi poliisin 
eräs lausahdus: ”Meillä 
Varsinais-Suomessakin kun-

niaväkivalta on jo ongelma 
ja se kasvaa jatkuvasti”.

Päivällä toritapahtuman 
yhteydessä oli yleisön tahol-
ta tullut ihmettelyjä, miksi 
tällaisia tapahtumia ei jär-
jestetä miehille, koska tar-
vetta sillekin olisi. Tähän ei 
naisena oikein muuta vasta-
usta voi antaa kuin aktivoi-
tukaa miehet! Valitettavan 
monessa kodissa koetaan 
lähisuhdeväkivaltaa. Ku-

Naisiin kohdistuva väkivalta 
on naisten syrjintää ja
ihmisoikeuskysymys

Valoa, ei väkivaltaa -kynt-
tilätapahtumia järjestettiin 
ympäri Suomea yhteensä 63 
eri paikkakunnalla. Tapahtu-
mien tarkoituksena on kiin-
nittää positiivisella tavalla 
huomiota vakavaan asiaan 
ja korostaa väkivaltaa ennal-
taehkäisevän työn tärkeyttä.

Kynttilätapahtumat 
viestittävät meille kaikille, 

Valoa, ei väkivaltaa

että naisiin kohdistuva vä-
kivalta ei ole yksityisasia. 
Kampanjan pääviesti po-
liittisille päättäjille on, että 
naisiin kohdistuvan väki-
vallan vastaiseen työhön ja 
tuoreelle naisiin kohdistu-
van väkivallan vastaiselle 
ohjelmalle on varattava 
riittävät, korvamerkityt re-
surssit.

kaan ei voi määritellä selke-
ää väkivallan rajaa, mutta 
jokainen voi esittää itselleen 
yhden kysymyksen. Mikäli 
vastaus on myönteinen, sil-
loin on kyse väkivallasta. 
Joten kysykäähän itseltän-
ne: ”Pelkäänkö minä lähi-
suhteessani?”

Tuija Ketonen
eduskuntavaaliehdokas
Loimaa

Valoa, ei väkivaltaa Turussa

Torstaina 25.11. vietettiin YK:n 
kansainvälistä naisiin kohdistuvan 
väkivallan vastaista päivää. Naisiin 
kohdistuva väkivalta on vakava 
ongelma myös suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Parisuhdeväkivallan 
uhrina kuolee vuosittain noin 20-26 
suomalaista naista.

Ari-Pekka Lehtinen ja Katrina Bildjuschkin.
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Kansanedustaja 
Raimo Vistbacka piti 
ryhmäpuheenvuoron 
valtion vuoden 2011 
talousarvioesityksen 
palautekeskustelussa 
13.12.2010 eduskun-
nassa. 

Takanamme on yksi Suomen 
taloushistorian syvimmistä 
taantumista, kuten valtiova-
rainvaliokunta toteaa mie-
tinnössään. Ongelmat eivät 
kuitenkaan ole ohi. Euroo-
pan rahaliitto on vaikeuksis-
sa, koska se ei perustu talou-
dellisiin tosiasioihin.

Tulemme näkemään, 
että avustusrahojen kaata-
minen horjuviin kansanta-
louksiin ei tuota tulosta ja 
että lopulta heikot taloudet 
on pakko irrottaa ylivah-
vasta eurosta. Ongelmia ei 
ratkaista lapioimalla rahaa 
vastuitta ulkomaille ja pe-
lastamalla ylisuuria korkoja 
perineitä pankkeja.

Jokainen vastatkoon 
taloudestaan

Perussuomalaisten mielestä 
jokainen maa on vastuussa 
omasta taloudestaan, mikä 
on myös EU:n perusajatus 
artiklan 125 mukaan eli 
jäsenmaat eivät vastaa tois-
tensa veloista. Hallitus on 
kuitenkin sitonut suomalai-
set veronmaksajat holtitto-
miin takausvastuisiin, jotka 
mitä ilmeisimmin lankeavat 
ajan oloon suurelta osin 
maksettavaksemme. Krei-
kan osalta tämä on jo sel-
vää, Irlanti jää nähtäväksi, 
ja muut kuralla olevat euro-
maat seurannevat perässä. 

Hallituksen harjoittama 
epärealistinen, EU:ta orjai-
leva talouspolitiikka heittää 
luonnollisesti varjonsa val-
tion ensi vuoden talousar-
vioesityksen ylle.

Tuottavuusohjelma 
lopetettava

Valtiovarainvaliokunta pi-
tää valtion tuottavuusoh-
jelmaa tarpeellisena, vaik-
ka siinä on käytetty sanaa 
”tuottavuus” harhaanjoh-
tavasti. Sen sijaan esimer-
kiksi tarkastusvaliokunta, 
valtiontalouden tarkastus-
virasto ja palkansaajajärjes-
töt ehdottavat tuottavuus-
ohjelman lopettamista.

Perussuomalaiset ovat 
esittäneet tuottavuusohjel-
man lopettamista jo vuosia, 
koska siinä henkilömäärän 

mekaaninen vähentäminen 
on itsetarkoitus. Tämä on 
johtanut monilla valtion-
hallinnon sektoreilla koh-
tuuttomiin tilanteisiin, niin 
henkilöstön kuin toimin-
nankin osalta – esimerkiksi 
tullissa, poliisissa, rajavar-
tiostossa, syyttäjälaitokses-
sa ja oikeusistuimissa.

Jostain syystä valtion-
hallinnossa henkilötyö-
vuosista on tullut eurojakin 
tärkeämpi asia. Se voi kan-
santalouden kannalta olla 
vaarallista taloudenpitoa. 
Joissakin tilanteissa tuotta-
vuusohjelman toteuttami-
nen on suorastaan lisännyt 
julkisen sektorin menoja 
palvelujen heiketessä. Siinä 
ei kyllä Perussuomalaisten 
mielestä ole mitään järkeä.

Veteraaniasiat 
kuntoon

Hallituksen budjettiehdo-
tus on taas kerran tyly vete-
raaneja ja kotirintamanaisia 
kohtaan. Määrärahoja su-
pistetaan, eikä merkittävää 
korjausta tullut valtiova-
rainvaliokunnassakaan. 

Perussuomalaisten mie-
lestä veteraanikuntoutuksen 
resurssit ovat edelleen aivan 
liian vähäiset. Sotilasvam-
malakiin edelleen sisältyvät, 
haitta-asteeseen pohjautuvat 
prosenttirajat on poistettava 
pikaisesti, koska ne jättävät 
joka toisen sotainvalidin val-
tion korvaamien ja kunnan 
järjestämien koti-, ateria- 
sekä muiden avopalvelujen 
ulkopuolelle.

Viimeiset hetket

Elämme aikaa, jolloin valtio-
vallalla on viimeiset hetket 
muistaa isänmaata puolus-
taneita veteraaneja. Epäkoh-
dat on korjattava kiireesti, ja 
sitä paitsi ne voidaan korja-
ta ilman merkittävää val-
tion kulujen kasvattamista 
– siksi suuri on keski-iältään 
88-vuotiaiden veteraanien 
poistuma lähivuosina.

Entä minne hallitus ja 
valiokunta ovat unohta-
neet sotaorpojen kuntou-
tustoiminnan aloittamisen? 
Perussuomalaiset kannatta-
vat kaikkien elossa olevien 
sotaorpojen rekisteröimistä 
valtiovallan toimesta.

Omaishoito Kelan 
kontolle

Omaishoitajat tekevät arvo-
kasta työtään vuorokauden 

ympäri olemattomalla kor-
vauksella. Työtä ei kuiten-
kaan tehdä tasa-arvoiselta 
pohjalta. Kunnat päättävät 
omaishoidosta ja sen suu-
ruudesta. Kun kuntien talous 
on tiukoilla, eriarvoisuus ko-
rostuu. Tämä on vastoin pe-
rustuslain säännöksiä.

Perussuomalaiset edel-
lyttävät, että omaishoidon 
tuki siirretään Kelan kon-
tolle ja siitä tehdään subjek-
tiivinen oikeus. Myös van-
hustenhoidolle on saatava 
selkeä ja velvoittava laki.

Perustienpitoon 
lisäpanostusta

Valiokunta esittää perusti-
enpitoon hieman lisärahoi-
tusta. Ensi vuodelle esitetty 
summa ei kata lähellekään 
niitä suuria parannustarpei-
ta, joita tiestöllämme on. 
Esitetyillä määrärahoilla 
tieverkon rapistuminen jat-
kuu. Esimerkiksi Pohjan-
maan maakuntien alueella 
ei ole juurikaan peruspa-
rannettu tai päällystetty so-
rateitä valtionrahalla pian 
viiteentoista vuoteen. Jos 
jotain on tehty, on se tehty 
suurelta osin kuntien rahal-
la ja työllisyysrahoilla. 

Mikäli perustienpitoon 
ei saada huomattavaa lisä-
panostusta, mitä ilmeisim-
min ainoaksi vaihtoehdoksi 
jää että isoja investointeja 
on yksinkertaisesti tehtävä 
vähemmän ja näitä varoja 
on siirrettävä perustienpi-
toon ja teiden ylläpidon ra-
hoitukseen. Liikenneverkon 
heikon kunnon ja onnetto-
muustilastojen välistä yh-
teyttä ei ole virallisesti ha-
luttu selvittää ja tunnustaa.

Edellytys 
tasa-arvoiselle 
kohtelulle

Perussuomalaisten mielestä 
pitkien etäisyyksien ja har-
van asutuksen maassa hy-
väkuntoinen tieverkosto on 
edellytys kansalaisten tasa-
arvoiselle kohtelulle. Sillä 
luodaan pohja, että yri-
tykset pystyvät toimimaan 
myös reuna-alueilla. Tähän 
liittyy myös huolehtiminen 
perusradanpidosta siten, 
että tavarat siirtyvät ilman 
nopeus- ja painorajoituksia.

Näillä toimilla samal-
la tuettaisiin työllisyyttä ja 
valtion taloutta toisin kuin 
hallituksen ajamalla energia-
verotuksella, joka heikentää 
pienituloisten ostovoimaa ja 

vaikeuttaa teollisuuden toi-
mintaedellytyksiä.

Maahanmuutto-
politiikkaan muutos

Hallituksen vapaamielinen 
maahanmuuttopolitiikka 
on epäonnistunut. Siitä ker-
too turvapaikanhakijoiden 
ja ankkurilasten määrä, 
turvapaikkahakemusten 
pitkät käsittelyajat ja haki-
joille annetut kohtuuttomat 
taloudelliset etuudet. 

Perussuomalaisten mie-
lestä turvapaikkaturismi on 
tehtävä kannattamattomak-
si. Turvapaikanhakijoiden 
käsittelyyn on saatava riit-
tävät lisäresurssit. Muuten 
koko tilanne karkaa hallitse-
mattomaksi kriisiksi. Toivot-
tavasti muutamat viimeai-
kaiset lainsäädäntöuudistuk-
set järkevöittävät tilannetta, 
sillä Ruotsin terroristi-iskut 
antavat valitettavan esimer-
kin siitä mitä voi tapahtua 
myös Pohjoismaissa.

Vangit omiin 
kotimaihinsa

Maahanmuuttoviranomais-
ten lisäksi vankeinhoidosta 
vastaavat viranomaisemme 
ovat helisemässä. Etenkin 
eteläisen Suomen vankilat 
täyttyvät ulkomaalaisvan-
geista. Yliasutus synnyttää 
monenlaisia ongelmia, ei 
vähiten taloudellisia. 

Perussuomalaisten mie-
lestä ulkomaalaiset vangit 
on saatettava aina mahdol-
lisuuksien mukaan omiin 
kotimaihinsa tuomiotaan 
istumaan.

Terveellistä lähiruokaa

EU:n edellyttämä suurtila-
linja ei ole tuonut autuutta 
talonpojille. Maataloustulo 
pienenee tänä vuonna 15 
prosenttia. Kaikkiaan maa-
taloustulo on tällä vaalikau-
della pienentynyt kolman-
neksella vastoin hallitusoh-
jelman kauniita tavoitteita. 

Jos Suomessa halutaan 
syödä terveellistä ja ympä-
ristöystävällistä lähiruokaa 
sekä pitää maa kauttaaltaan 
asuttuna, on maatilojen ah-
dinkoon saatava pikaisesti 
apua.

Metsiemme hoito

Viime vuosien ongelmat 
metsien hoidossa ja puun 
hyödyntämisessä sekä ainai-
nen vaje Kemera-rahoituk-

sessa sekä energiapuun että 
energiarangan talteensaan-
nissa tulevat jatkumaan pie-
nestä lisäyksestä huolimatta.

Kemera-rahat olisi saa-
tava pikaisesti sellaiselle ta-
solle, ettei tukimaksatuksia 

jatkuvasti siirry maksuun 
seuraavan vuoden määrä-
rahoista, joista viime vuosi-
na on heti mennyt noin 25 
prosenttia edellisenä vuon-
na suoritettuihin metsänpa-
rannustöihin.

Taantuma takana,
ongelmia edessä

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta vuotta

Oikeutta Eläkeläisille yhdistyksen jäsenille

ja yhteistyökumppaneille

sekä Lomakeskus Rauhalan asiakkaille.

Oikeutta Eläkeläisille ry:n hallitus:
 
 Reijo Ojennus Kalevi Niemenmaa
 Pentti Tuomi Aune Vartiainen
 Onni Hiltunen Maija-Liisa Kirkkomäki
 Orvo Hakala Olavi Eteläinen
 Matti Pehkonen Ilmari Jalonen

Eduskuntaryhmä, puolue ja
erityisryhmät toivottavat

Rauhallista Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta
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Hiljaisuus on vaikea asia 
aikamme kiireisessä ja 
meluisassa kulttuurissa. 
Se tuntuu jotenkin vie-
raalta ja pelottavalta. 
Miellämme helposti, että 
hiljaisuus merkitsee jon-
kin olevan huonosti tai 
väärin. Täydellinen hiljai-
suus merkitsee kuolemaa, 
kaiken loppumista. Siksi 
täytämme hiljaiset hetket 
pitämällä radiot ja televi-
siot auki. Mutta hiljaisuus 
puhuu ja usein paljon voi-
makkaammin kuin sanat. 
Myös Jumala puhuu  hil-
jaisuuden kautta.

Minun on tunnustet-
tava, että olen tuhlannut 
lukemattomia hiljaisia 
hetkiä elämässäni. Näin 
jälkeenpäin ajatellen en-
simmäiset palvelusvuo-
teni Rajavartiolaitok-
sessa toivat hiljaisuuden 
elementin ulottuvilleni. 

Sanaton joulusaarna

EU-kansanäänestys tarpeen
EU:n entinen oikeusministeri Jacob Söderman pitää 
tarpeellisena kansanäänestyksen järjestämistä EU:n 
perustuslakisopimuksesta, kertoo 10.10.2003 julkais-
tu Ulkopolitiikka-lehti.

- Kansalla on oikeus tietää mistä sopimuksessa oi-
keastaan on kysymys. Kansanäänestys antaisi hyvän 
mahdollisuuden antaa EU:sta tietoa sekä vastata ky-
symyksiin ja väitteisiin. Luonnos EU:n perustuslaista 
on niin monimutkainen ja sekava, että puolet kan-
sanedustajistakin reputtaisi, mikäli sen yksityiskoh-
dista järjestettäisiin tentti. Silti jokainen suomalainen 
pystyy vastaamaan kysymykseen, ovatko he valmiita 
luovuttamaan EU:lle lisää valtaa maamme asioista.

Vakavat tosiasiat perustaksi
Perussuomalaisilla on kaikki mahdollisuudet kan-
natuksen lujittamiseksi ja pysyväksi nostamiseksi. 
Gallupit tulevat ja menevät, mutta viimeinenkin no-
teeraus antoi meille 2,9%, joka on huomattavasti 
enemmän kuin eduskuntavaaleissa. Gallupeja enem-
män luotan kansalaisten yhteydenottoihin ja niitä on 
todella paljon. Perussuomalaiset ovat lyöneet puolu-
eena itsensä läpi ja meidät tunnetaan tavallista kan-
salaista kuuntelevasta ja arvostavasta peruslinjasta. 
Sitkeä työ tuottaa tulosta ja tuottaa lisää töitä.

jaisuus ympäröi minua mut-
ta sydämessäni kävi valtavan 
ihana ja lämmin tunteiden 
myllerrys. Hiljaisuus ympä-
rilläni julisti, ”Älä pelkää, 
sinulle on syntynyt Vapahta-
ja, joka on Kristus, Herra”. 
Tuntui kuin kuulisin taivaal-
lisen sotajoukon ylistyksen, 
johon sydämeni sanattomas-
ti yhtyi. Hetki jäi lähtemät-
tömästi mieleeni. Partiomies 
keskeytti ajatukseni sanoen: 
”On aika lähteä ”.

Sanoma hiljaisuudessa

Lumi narskui suksiemme 
alla jatkaessamme partio-
reittiä. Oli jouluaattoilta; 
postikorttimainen, puhtaan 
valkoinen, kuulas, kylmä 
ja hiljainen maisema ym-
päröi meitä laskiessamme 
alas vaaralta synkän kuu-
sikon kätköön. Kokemus 
oli jotenkin epätodellinen 
kaikkine vastakohtaisuuksi-
neen; karu, arkisen ulkoinen 
todellisuus ja Pyhän Juma-
lan kouriintuntuva läsnäolo 

sisimmässä. Vaikka en 
hiihtänytkään kohti Bet-
lehemissä olevaa seimeä, 
vaan vartioasemaa ja siel-
lä odottavaa joulusaunaa, 
niin matkaa tein samaa 
riemua ja iloa tuntien 
kuin ensimmäisenä joulu-
na laumaansa vartioivat 
paimenet. Olin kuullut 
hiljaisuuden saarnaavan 
minulle henkilökohtai-
sesti maailman suurinta 
ilosanomaa: ”Sillä niin 
on Jumala maailmaa ra-
kastanut, että hän antoi 
ainokaisen poikansa”. 
Oli kevyt hiihdellä eikä 
suksi lipsunut. Jumalan 
rakkauden ”Swix” on 
pitänyt tähän asti sukseni 
liikaa lipsumasta elämän 
ladulla ja pitää varmasti 
ne edessä olevat elämän 
loppunousutkin.

Hiljaisia ja rauhallisia 
hetkiä joulun odotukseesi 
toivoen,

Aki Miettinen
Rajakapteeni evp.

Itse asiassahan rajapartio 
on koulutettu käyttämään 
hiljaisuutta työvälineenään. 
Kainuulaisen korven hil-
jaisuuden rikkoutuminen 
kertoi aina, että jotain ta-
pahtui jossakin. 1970-luvun 
loppupuolella vietin kolmen 
vuoden aikana satoja tunteja 
partioiden rajalla hiljaisuu-
dessa ja vähä vähältä oppien 
kuuntelemaan hiljaisuutta, 
jossa saattoi puhua Jumala.

Jouluna partiossa

Oli jouluaatto ja lähdin joh-
tamaan alkuillasta rajaparti-
oita vartioaseman lähialueel-
le. Pimeys oli jo laskeutunut 
”Nälkämaan” postikortti-
maiseman ylle, kun laitoim-
me sukset jalkaan vartioase-
man pihassa. Pakkasta oli 
siedettävät parikymmentä 
astetta, puhdas, valkoinen 
hanki ja tuttu, uskovainen 

rajamies partiokaverina. 
Pakkaslumi narskui suk-
siemme alla, hengitys höyry-
si ja matka taittui jo tutuksi 
tullutta reittiä rajan varteen.

Tähtitaivas kaartui kirk-
kaana yllämme ja oli aivan 
hiljaista, kun pysähdyim-
me hetkeksi rajan varressa 
kuuntelemaan. Tähdet vilk-
kuivat taivaalla ja Psalmin 8 
sanat, ”Kun minä katselen 
sinun taivastasi, sinun sor-
miesi tekoa, kuuta ja tähtiä, 
jotka sinä olet luonut, niin 
mikä on ihminen, että sinä 
häntä muistat tai ihmislapsi, 
että pidät hänestä huolen”, 
saivat uutta syvyyttä.

Emme vaihda sanaa-
kaan ja jatkoimme matkaa 
tarkkaillen maastoa. Vain 
eläinten jättämiä jälkiä har-
vakseltaan siellä täällä, ei 
siis tavallisuudesta poikkea-
vaa. Lähdimme nousemaan 
kohti vaaran lakea, jossa 

tehtävänämme oli suorittaa 
tähystystä tornista.

Nousimme torniin, jos-
ta avautui esteetön näköala 
kymmenien kilometrien pää-
hän. Torni sijaitsi vaaralla, 
jonka historia on pitkä ja ri-
kas. Idästä tullut kauppareitti 
oli halkonut näitä maisemia. 
Vaaran lumiset ikihongat oli-
vat nähneet myös viime soti-
en sankariteot ja kauhun het-
ket. Mutta nyt oli jouluaatto 
ja elämä hiljeni molemmin 
puolin rajaa. Oli jotenkin 
sykähdyttävää havaita kuin-
ka silloisen kommunistisen 
Neuvostoliitonkin puolella 
kaikki rauhoittui. 

Savu nousi sadoista pii-
puista kohtisuoraan koh-
ti tähtitaivasta molemmin 
puolin rajaa. Mieleeni nousi 
kuva enkelten joukosta, jo-
ka lauloi vuosisatoja sitten 
kedolla ”partioiville” pai-
menille, ”Kunnia Jumalal-
le korkeuksissa ja maassa 
rauha ihmisten kesken, joi-
ta kohtaan hänellä on hyvä 
tahto”. Kylmä ja pimeä hil-
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Perussuomalaisten Naisten 
puheenjohtaja Marja-Leena 
Leppänen uskoo ja toivoo, 
että joulupukki tulee vielä 
Suomeenkin, vaikka asiat 
yhteiskunnassamme eivät 
oikein hyvältä näytäkään – 
tulihan se Irlantiin ja Portu-
galiinkin.

- Eurosta en kovin in-
noissani ole. Jos olisi pi-
detty markka, ei näitäkään 
maita olisi tarvinnut lähteä 
auttamaan. Ei tunnu oi-
kealta, että pieni Suomen 
kansa täällä kylmässä poh-
joisessa on näitä tuhlaajia 
auttamassa. EU:takaan en 
ole koskaan kannattanut 
ja uskon että se vielä tulee 
kaatumaan omaan mah-
dottomuuteensa. En näe 
unionista koituneen meille 
mitään hyötyä.

Suomessakin talous on 
tiukoilla kaikkialla. Kunnil-
le sälytetään koko ajan lisää 
velvoitteita mutta ei anneta 
rahaa niiden hoitamiseen, 
eikä korkea työttömyysaste 
suinkaan auta asiaa. Kun-
nat ovat pahasti velkaan-
tuneita eikä lainarahoilla 
pitkälle pötkitä, vaikka pa-
rempaan suuntaan ollaan-
kin menossa. Leppänen ei 
pidä kunnallisten palvelujen 
yksityistämistä ja kilpailut-
tamistakaan yksiselitteisen 

pahana asiana, kunhan pe-
ruspalveluilla ei aleta rahas-
tamaan ihmisiä.

- Joulutontut ovat 
yleensä kilttejä ja tuovat 
myös lahjoja. Toisenlaisia 

Uskooko Marja-Leena Leppänen
joulupukkiin?

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen toivottaa kaikille 
Perussuomalaisille oikein hyvää joulua ja menestystä vaalivuodelle 2011.

tonttuja ovat ne poliitikot, 
jotka ovat ahnehtineet lii-
kaa omaa etuaan. Heidän 
touhuilleen olisi aika pan-
na jo piste ja vaihtaa vähän 
parempiin tonttuihin. Rau-

hallisen ja hyvän joulun 
soisi kaikesta huolimatta 
kaikille ihmisille.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
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rehottaa. Tähän tulee muu-
tos 17.4.2010 Perussuo-
malaisten saaman suuren 
vaalivoiton myötä, lupasi 
Putkonen toripuheessaan.  

Kuuma hernekeitto 
maistui kylmällä torilla

Torille saapuessani tori näyt-
ti lähes tyhjältä. Yhdessä 
nurkassa oli kuitenkin val-
tava ihmistungos. Ja kuinka 

ollakaan, tungoksen keskel-
tä löytyi Pirkanmaan Pe-
russuomalaisten vaaliteltta 
esitteineen ja puolueen lehti-
kasoineen. Hernekeittotykki 
oli tilattu pitopalveluyrittäjä 
Pekka Kauttoonilta.

Tilaisuus alkoi aamu-
kymmeneltä. Annoksia meni 
noin viisisataa ja lehdet te-
kivät kauppansa myös. Ar-
mi Kärki nosti puheessaan 
esille vammaisasiat, joissa 
on hänen mukaansa paljon 
parannettavaa.

Lea Mäkipää kertoi 
tavallisen vähävaraisen ih-
misen miettivän joka päi-
vä, mitä laittaa suuhunsa. 
Heikki Luoto oli huoles-
tunut maahanmuuttopoli-
tiikasta, Mervi Karikanta 
kehotti äänestäjiä äänestä-
mään aktiivisesti seuraavis-
sa eduskuntavaaleissa.

Nyökkyukkojen aika 
on ohi

Toritilaisuuden jälkeen eh-
dokkaille alkoi Sampola-
talossa ehdokaskoulutus 
puolueen vaalityömies Mat-
ti Putkosen vetämänä. Maa-
talouspoliittinen työryhmä-
kin kuulemma kokoontuu 
väsäämään aikanaan eh-
dokkaiden käyttöön tule-
van maatalouspoliittisen 
linjauksen. Koulutustapah-
tumassa käytiin läpi puo-
luepoliittisia linjauksia ja 
ihan käytännön asioitakin, 
kuten mediassa esiintymis-
tä. Meillä on sosiaalitantta-
maista pakolaispolitiikkaa 
työperäiseen maahanmuut-
toon -iskulause on Matti 
Putkosen oma, ei puolueen.

- Vaalipäivänä äänestä-
jillä on valittavanaan aito 
tai kopio. Perussuomalai-
set ovat aito vaihtoehto, 
puuteripeppuisten sileäkä-
tisten nyökkyukkojen aika 
Suomen eduskunnassa on 
ohi, lataa Putkonen eh-
dokkaille. Perussuomalai-
set haluavat seuraavaan 
hallitukseen vaikuttamaan 
vahvasti Suomen kansan 
parhaaksi. 

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Tammelantorilla tungos

Hernekeitto maistui kylmällä torilla.

Eduskuntavaaliehdokkaat 
esittäytyivät runsain joukoin 
Pirkanmaan Perussuomalais-
ten Tammelantorille järjestä-
mässä yleisötapahtumassa 
lauantaina 20.11. Vaalityö-
mies Matti Putkonen linjasi 
tulevien eduskuntavaalien 
teemoja. Putkonen itse lisäi-
si rajavartijoiden valtuuksia 
antamalla heille valtuudet 
käännyttää rikoksia Suo-
messa jo tehneet ulkomaa-

laiset rikolliset. Rajamiehiä 
hän kutsui luukkumiehiksi, 
jotka tekisivät ulkomaalais-
ten rikollisten käännytystä, 
rosvot rajan taakse.

Putkosen mukaan Pe-
russuomalaisten tavoitteena 
on kerätä Suomelle mah-
dollisimman paljon hyötyä 
EU:sta, mutta puolue ei itke 
vaikka EU kaatuisikin esi-
merkiksi suurten talouson-
gelmien takia. Suomessa on 
tällä hetkellä noin 300 000 
työtöntä ja harmaa talous 

Timo Tukia pohti puheenvuorossaan maatalouskysymyksiä.

Niin vain on, että tämäkin 
vuosi lähenee loppuaan ja 
ollaan jo joulun kynnyksellä. 
Vaikka pakkanen onkin jo 
antanut esimakua tulevasta, 
eli hymynaamat alkavat olla 
kuuran muovaamia, lienee 
kylmin aika kuitenkin vielä 
edessäpäin. Tämän vasta-
painoksi ihmismieli tarvitsee 
jotakin lämmintä, ja mikäs 
sen mukavampaa kuin viet-
tää yhteistä aikaa tunnel-
mallisen ilmapiirin vallitessa 
hieman tavallisuudesta poik-
keavassa ympäristössä.

Oulussa nautittiin sun-
nuntai-iltana 28.11. joulug-
lögit sekä kinkkuleivät idyl-
lisessä Kirppis Aarrearkussa. 
Paikallinen perussuomalai-
nen yrittäjä Ritva Myllyoja 
järjesti liikkeensä tiloissa 
mukavan tapahtuman lisä-
täkseen yhteenkuuluvuuden 
tunnetta jäsenistömme kes-
kuudessa. Samalla yrityk-
sessään seitsemän päivää 
viikossa työskentelevä Ritva 
kertoi kirpputoritoiminnas-
ta ja sen tuomista mahdol-

lisuuksista myös eduskun-
tavaaliehdokkaiden tuke-
miseen. Nyt työnsä vuoksi 
monista perussuomalaisten 
tapahtumista paitsioon 
jääneelle Ritvalle tarjoutui 
mahdollisuus osallistua puo-
lueemme toimintaan hänen 
emännöidessään iltaa.

Tiernapojat 
improvisoivat

Kylmästä ja pimeästä mar-
raskuisesta illasta huolimat-
ta paikalle oli saapunut kol-
misenkymmentä henkilöä. 
Eduskuntavaaliehdokkaat 
vastasivat suurelta osin niin 
tapahtuman virallisesta kuin 
epävirallisestakin osuudesta.

Illan vetonumeroksi ko-
hosi mainio tiernapoikaesi-
tys, johon ehdokkaista neljä 
joutui tietämättään päähen-
kilöiksi. Vyötäisillä olleet 
leikkimiekat kävivät tylsik-
si sanan säilän viuhuessa. 
Yleisöä viihdytettiin kuin 
parhaimmassakin thilia tha-
liassa. Perinteisen oululaisen 

joulunäytelmän vuorosa-
nat korvattiin esiintyjien 
toimesta päivän politiik-
kaan liittyvillä hauskuut-
tavilla kommenteilla ja 
letkeillä sutkauksilla.

Toivottavasti saimme 
tästä tapahtumasta pien-
tä piristystä vuodenajan 
tuoman pimeän ja kyl-
män keskelle. Kiitokset 
kaikille mukana olleille.

Tässä yhteydessä kii-
tän myös perussuoma-
laisten Oulun piiri ry:n 
jäsenyhdistyksiä, piirin 
toimihenkilöitä sekä puo-
lueemme jäseniä antoisas-
ta vuodesta 2010. Samal-
la toivotan teille kaikille, 
Arvoisat Perussuoma-
laiset, lämpöistä ja rau-
hallista joulua, mukavaa 
loppuvuotta sekä lupsak-
kaa ja tapahtumarikasta 
tulevaa vaalivuotta.

Jari Pirinen
Perussuomalaisten
Oulun piiri ry
Toiminnanjohtaja

Joulun odottelua Oulussa

Kuvassa tiernapojat vasemmalta alkaen. Pirkko Mattila (knihti), Matti Kyllönen (Herodes), 
Jussi Pellikka (mänkki) ja Vaili Jämsä-Uusitalo (murjaanien kuningas).

OULU

Eduskunnassa keskusteltiin 
marraskuussa tasa-arvosta. 
Pitämäni ryhmäpuheenvuo-
ron jälkeen kysyin ministeri 
Wallinilta ongelmista, jotka 
liittyvät poliittisiin virkani-
mityksiin, sillä ne ovat mie-
lestäni syrjintää pahimmil-
laan. Kysyin, onko minis-
teri tiedostanut poliittisiin 
virkanimityksiin liittyvät 
tasa-arvo-ongelmat ja mitä 
toimenpiteitä hänen mieles-
tään tulisi tehdä ongelman 
ratkaisemiseksi.

Ministeri kiersi kysy-
myksen puhumalla ikui-

suuskysymyksestä ja suku-
puolen perusteella tapahtu-
vasta syrjinnästä. Vastaus 
paljastaa sen, että ministe-
ritasolla ollaan haluttomia 
tunnustamaan ongelman 
olemassaoloa.

Kuluneella viikolla 
Helsingin Sanomat uutisoi 
Espoossa tehdystä neljän 
puolueen kabinettisopi-
muksesta, jonka mukaan 
kaupungin johtovirat jae-
taan valtapuolueiden kes-
ken. Sopimuksen tekijöinä 
oli kokoomuksen, SDP:n, 
RKP:n ja vihreiden edusta-

jat. Vihreät jäivät lopulta 
nuolemaan näppejään.

Nykyisestä jäsenkir-
jaan perustuvasta nimi-
tyspolitiikasta on pääs-
tävä eroon. Kaikkiin 
julkisen sektorin työpaik-
koihin tulisi aina valita 
aidosti pätevimmät haki-
jat. Tämä lisäisi myös jul-
kisen sektorin työhyvin-
vointia ja tuottavuutta.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
kaupunginvaltuutettu, 
Porvoo

Poliittisista virkanimityksistä
päästävä eroon!
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Jäsenet:

Kike Elomaa
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@kikeelomaa.com

Mervi Karinkanta
Tampere
puh. 041-546 7428
mervi.karinkanta@elisanet.fi 

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com

Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi 

Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi 

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903

Jaana Sankilampi
Kajaani
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

Varajäsenet:

Mirva Hyttinen
Kontiolahti
puh. 040 592 4892
psmirva.hyttinen@gmail.com

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171

Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132

Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com

Satu Virtala
Lappeenranta
puh. 045-135 4410
satu.virtala@hotmail.com

Kunniajäsen:

Annikki Jalava
Tampere

Taloudenhoitaja
Auli Kangasmäki
Lemi
puh. 020 7430 808, 0400 988 960
auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi 

1. varapuheenjohtaja
Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi 

2. varapuheenjohtaja
Tuula Kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi 

Sihteeri
Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 050-342 5325
iiris.peltomaa@kolumbus.fi 

Toiminnanjohtaja
Marjo Pihlman
Espoo
puh. 020 7430 802, 0400-917 351
marjo.pihlman
@perussuomalaiset.fi 

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi 

sta Perussuomalaisten teltalla

Pirkanmaan kansanedustajaehdokkaat yhteiskuvassa.

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo Ojennus kysyi, 
että kuka saa rahat päästökaupasta?

Lea Mäkipää oli huolissaan harmaasta taloudesta.

Vaalityömies Matti Putkonen piti ehdokkaille koulutuksen, 
aiheina mm. mediassa esiintyminen.

Puheenvuoro Martti Mölsällä.
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Itsenäisyyden asia ei 
vanhene koskaan

Hyvää itsenäisyyspäivää si-
nulle, suomalainen.

Itsenäisyys merkitsee ja 
tarkoittaa sitä, että meillä 
on kyky, halu ja mahdolli-
suudet vaikuttaa kansakun-
tana omaan kohtaloomme.

Onnistua ja tehdä vir-
heet. Yhdessä. Itse.

Suomi on yhteinen 
asiamme. Itsenäisyyden asia 
ei vanhene koskaan.
 6.12.2010

Vaalit kerrallaan

Gallupit eivät äänestä. Kyl-
lä ne silti hyvästä viihteestä 
käyvät.

Olin ehdokkaana viime 
presidentinvaaleissa vuonna 
2006. Kokemus oli hyvä ja 
sain hyvää kokemusta.

Kun istui illasta toiseen 
Sauli Niinistön ja Tarja Ha-
losen kanssa vaalipaneeleis-
sa suurelle osalle kansaa tuli 
kokemus, että eihän tuo ihan 
mahdoton mies ole, kun on 
samaa ojaa kaivamassa.

Presidenttiehdokkuus 
on suurin tunnustus minkä 
puolueeltaan voi saada.

Perussuomalaisten nou-
sun voidaan katsoa alkaneen 
vuoden 2003 eduskuntavaa-
leissa. Vuoden 2006 presi-
dentinvaaleista saatiin vielä 
lisävauhtia. Sain tuolloin 
runsaat 103 000 ääntä. Siinä 
joukossa on Perussuomalais-
ten kannatuksen kova ydin.

Vuonna 2000 Perus-

Kuva: Jukka Jusula

Kun katsoo nykyistä Eu-
roopan unionia niin ymmär-
tää, että EU-jäsenyys on vä-
livaihe Suomen historiassa.

Tuore presidenttigallup 
antaa ajattelemisen aihetta. 
Myös minulle. Yksitoista 
prosenttia on iso ja hyvä 
lukema.

Ensimmäinen ajatus on, 
että käydään vaalit kerral-
laan. Eduskuntavaalit ovat 
Perussuomalaisille lopulli-
sen läpimurron vaalit. Pe-
russuomalaisten ja minun 
puolueen puheenjohtaja-
na on uskallettava voit-
taa nämä vaalit. Onneksi 
on kokemusta; voitoista 
ja tappioista. Taivaasta ja 
helvetistä.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

suomalaisten president-
tiehdokkaana oli yliopisto-
opettajani, fi losofi an tohtori 
Ilkka Hakalehto. Vaalitulos 
ei äänissä ollut kummoinen, 
mutta iässä ja armossa se oli 
minulle kasvun aikaa.

Opin ja omaksuin syvälli-
sen kansansuvereniteetti-kä-
sityksen Ilkka Hakalehdolta. 
Tajusin, että itsenäisyyden 
asia ei vanhene koskaan.

Kansansuvereniteetti 
merkitsee ja tarkoittaa sitä, 
että vain ja yksinomaan kan-
salla, joka muodostaa oman, 
muista kansoista erillisen 
kansakunnan, on ikuinen ja 
rajoittamaton oikeus päättää 
aina vapaasti ja itsenäisesti 
kaikista omista asioistaan.

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 Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut alusliikennettä koske-
van yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perus-
tamisesta sekä neuvoston direktiivin 93/75/ETY 
kumoamisesta 27 päivänä kesäkuuta 2002 anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/59/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole 
antanut kaikkia tämän direktiivin noudattamisen 
edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia mää-
räyksiä tai koska se joka tapauksessa on jättänyt 
ilmoittamatta niistä komissiolle.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

Voi hyräillä hiljaa, ku-
ten Rokka opetti Tuntemat-
tomassa sotilaassa. Näreen 
kohdalla alkaa tapahtua…

Eduskuntavaaleihin on 
neljä ja puoli kuukautta. 
Paljon ehtii tapahtua, mon-
ta gallupia tulee ja painuu 
unholaan.

Presidenttipeli alkaa to-
den teolla eduskuntavaalien 
jälkeen. Tai silloin kun Sauli 
Niinistö sanoo asiasta jota-
kin merkittävää.

Perussuomalaisten pre-
sidenttiehdokkaasta pääte-
tään kesän 2011 puolueko-
kouksessa. Se päätös ei ole 
riippuvainen Sauli Niinis-
tön päätöksestä.
 2.12.2010

Keskusta kyykyttää koko 
eduskuntaa jätevesiase-
tuksella. Myönnetään, 
että asetus on susi, mutta 
esitetään lakiin täsmen-
nystä, että se on harmaa 
naarassusi. Susi se silti on.

Haja-asutusalueiden 
asukkaat pakotetaan 
hankkimaan puhdistus-
laitteet, jotka eivät edes 
toimi Suomen ilmasto-

oloissa tarkoitetulla tavalla. 
Vastuu laitteiden toiminnas-
ta kuitenkin jää asukkaalle - 
myös silloin, kun toimimat-
toman laitteen myynyt val-
mistaja tekee konkurssin.

Asetuksen antanut ym-
päristöministeri Jan-Erik 
Enestam sentään myöntää, 
että häntä huijattiin asetuk-
sen perusteissa; se selvisi 
hänelle, kun asetusta sovel-
lettiin hänen omaan kesä-
mökkiinsä.

Huijaaminen oli sitä en-
nen selvinnyt jo aivan taval-
lisille maaseudun asukkail-
le. Ei ollut järjellisesti seli-
tettävissä, miksi vanhusten 
piti hankkia kymmenienkin 
tuhansien arvoiset puhdis-
tuslaitteet henkilökohtaisil-
le jätöksilleen. Vanhusten 

aamukakan pitää olla tu-
jua tavaraa, kun potallinen 
saastuttaa vesistöt Tans-
kan salmiin saakka, mutta 
viereiselle pellolle levitetyt 
kymmenet tonnit lietelantaa 
eivät ei sitä tee.

Tulkinta saa vahvistuk-
sen ympäristöministeri Paula 
Lehtomäen esityksessä, jossa 
yli 68-vuotiaat vapautettai-
siin puhdistuslaitteilta. Jota-
kin oleellista pitää ihmisen 
elimistössä muuttua, jos 
henkilökohtaiset päästöt 
muuttuvat juuri tuossa iässä 
erittäin haitallisiksi.

Tapahtuukohan 
oikeasti?

Asetuksen rukkaaminen 
lakiin tehtävällä täsmen-

nyksellä on jo itsessään 
eduskunnan vedätystä: jos 
täsmennys ei kelpaa, jää 
asetus sellaisenaan voi-
maan. Eduskunnassa on 
laaja kannatus asetuksen 
kumoamiselle, mutta se ei 
kelpaa hallitukselle.

Ainakin koko keskus-
tapuolue linnoittautui Leh-
tomäen esityksen taakse; 
siitä tehtiin edustajia sito-
va ryhmäpäätöskin. Hal-
lituskumppani kokoomus 
sen sijaan viestitti halua 
irtautua hankkeesta. Myös 
perutuslakivaliokunta epäi-
lee, että tuollainen ikäraja 
olisi mahdollisesti kansa-
laisten tasa-arvoisuutta 
loukkaava.

Asiasta näyttää tulleen 
kepun sisäinen arvovalta-

kiista, kun pääministeri 
Mari Kiviniemi ehätti il-
moittamaan ottavansa asi-
an omaan harkintaansa. 
Lehtomäki näki sen maton 
vetämisenä jalkojensa alta 
ja peruutti Kiviniemen il-
moituksen. Sitä se kieltä-
mättä olisi ollutkin; ei me-
hiläispesään mahdu kahta 
kuningatarta.

Ikäkysymyksen varjoon 
on jäänyt toinenkin ase-
tuksen ratkaiseva virhe: se 
on takautuvaa lainsäädän-
töä. Puhdistuslaitokset on 
asennettava myös niihin 
kiinteistöihin, jotka ovat 
jo varustettu aikoinaan 
hyväksytyillä jätevesien 
käsittelylaitteilla. Nyt vain 
takautuvasti julistetaan ne 
riittämättömiksi.

Sotku susiasetuksesta 
on melkoinen. Hallitus 
kinastelee keskenään esit-
telyvaltuuksista, siirty-
mäajoista ja velvoitteista 
vapautettavista. Laitteet 
jo asennuttaneet kyse-
levät, kuka maksaa - tai 
edes korjaa - niiden toi-
mimattomuuden. Sehän 
ei ollut millään tavoin 
maallikon havaittavis-
sa kauppoja tehdessään. 
Heillä oli vain asetuksen 
velvoite asennuttaa tuol-
laiset laitteet.

Onkohan asetus ollut 
tuon arvoinen?

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

Jätevesiasetus kumottava
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Olen työskennellyt politii-
kassa osa- ja määräaikai-
sissa töissä vuodesta 2007. 
Nykyään työskentelen MEP 
Timo Soinin osa-aikaisena 
kotimaan avustajana ja 
Perussuomalaisten osa-
aikaisena kenttäsihteerinä. 
Pestini jatkuvat tuleviin 
eduskuntavaaleihin asti.

Asiantuntijatehtävät 
lisääntyvät

Politiikan työt ovat mo-
nipuolisia. Työnkuvaan 
kuuluu esimerkiksi asian-
tuntijatehtäviä, jotka käy-
tännössä liittyvät puolueen 
varapuheenjohtajana ja 
apulaispuoluesihteerinä toi-
mimiseen. Nämä asiantun-
tijatehtävät liittyvät puolu-
een edustamiseen erilaisissa 
tilaisuuksissa, joissa pitää 
kertoa Perussuomalaisten 
linja johonkin kysymykseen 
ja käydä sitten keskustelua 
erilaisista yhteiskunnallisis-
ta asioista. Luonnollisesti 
monet tällaiset tilaisuudet 
ovat Helsingissä, mutta 
myös muualla Suomessa 
tällaisia tapahtumia on, ja 
yhä useammin kutsun nii-
hin saavat myös Perussuo-
malaiset. Palaverit yhteis-
työtahojen kanssa kuuluvat 
kuvaan. Myös sähköisiä 
kyselyjä tulee nykyään pal-
jon erilaisilta organisaati-
oilta ja yksityishenkilöiltä. 
Ohjelmatyöt eli asioiden 
selvitteleminen, niiden 
suhteuttaminen puolueen 
kokonaisideologiaan sekä 
kirjoittamistyö kuuluvat 
niin ikään tehtäviini tai ne 
ovat muodostuneet tehtä-
vikseni, eduskuntaryhmän 
työn painottuessa päivän-
politiikkaan.

Varapuheenjohtajuuskin 
ammattimaistunut

Voisi sanoa, että viimeis-
ten puolentoista vuoden 
aikana pelkästään puolu-
een varapuheenjohtajana 
toimiminen on muuttunut 
ainakin minun kohdallani 
harrastuksesta työksi, kos-
ka puheenjohtaja on Keski-
Euroopassa ja kiinnostus 
puoluettamme kohtaan on 
kasvanut rajusti. Kannan-
ottojakin eli politiikkaa 
tulee tehdä ja valmistella. 
Huomionarvoista on myös 
se, että osa nuorisojärjestön 
johtotehtävistä on kasvun 
takia muuttumassa yhä ai-
kaa vievimmiksi ja siksi ei 
olekaan enää mahdollista 
olla kahden valtakunnalli-
sen organisaation johdossa 
yhtä aikaa. Nuorisojärjestö 
elää politiikasta, mutta re-

surssien saaminen puolu-
eelta ja Opetusministeriöltä 
toimintaan edellyttävät ja 
ovat koko ajan edellyttä-
neet myös muodollista ja 
aika yksityiskohtaista hal-
linnointia, mikä on hyvä 
”koulu” nuorille politiikan 
toimijoille.

MEP:n viestinviejä

Työhöni kuuluu luonnol-
lisesti europarlamentaari-
kon aikatauluihin liittyvät 

kysymykset eli usein mi-
nuun otetaan yhteyttä, jos 
halutaan tavata europarla-
mentaarikko tai välittää hä-
nelle jotakin viestiä ja niin 
edelleen. Olen eräänlainen 
kotimaan ”call-center” eu-
roparlamentaarikkoon ja 
puheenjohtajaan liittyvissä 
asioissa ja tietysti sama kos-
kee sähköisiä yhteydenotto-
ja sähköpostien muodossa. 
Kirjeitä tulee nykyään vä-
hemmän. Tietysti seuraan 
myös itse, mitä maailmalla 
ja Suomessa tapahtuu ja 
keskustelen näistä asiois-
ta europarlamentaarikon 
kanssa. Pääsääntönä on, et-
tä teen, mitä esimies haluaa 
ja pyytää minun tekevän.

Neuvontaa, 
keskusteluja ja 
koulutusta kysynnän 
mukaan

Samoin yhteydenpito kent-
tään on yksi keskeinen asia. 
Se tarkoittaa ensisijaisesti 

viestimistä puhelimen vä-
lityksellä ja sähköpostilla, 
mutta olen myös kentän 
käytettävissä erilaisiin ti-
laisuuksiin, kun niihin 
pyydetään. Ratkaisut siitä, 
minne lähdetään mitäkin 
asiaa tekemään, tehdään ta-
pauskohtaisesti yhteistyös-
sä puoluesihteerin kanssa, 
joka on esimieheni. Myös 
puolueen puheenjohtaja ja 
puoluehallitus voivat antaa 
tehtäviä. Neuvontaa ja kou-
lutusta tarjotaan tarpeen ja 

kysynnän mukaan. Aika-
resurssit eivät riitä kovin 
laajamittaiseen oma-aloit-
teiseen ”neuvonta- ja kou-
lutuspalveluiden” tarjoami-
seen, mutta toisaalta kentäl-
tä ei myöskään kovin paljon 
tule selkeitä viestejä siitä, 
mitä siellä halutaan. Näissä 
asioissa eletään siis ainakin 
toistaiseksi kysynnän ja 
tarjonnan lakien alaisuu-
dessa periaatteella kysyntä 
luo tarjontaa, mutta pyrki-
mys on jatkossa varmasti 
siihen, että joitakin juttuja 
tarjotaan kentälle, kunhan 
puoluehallitus vetää linjan, 
että mitä kentälle halutaan 
tarjota.

Puolue on tehtävä 
todeksi myös 
organisatorisesti

Ongelma- ja ristiriitatilan-
teissa lähtökohtana puo-
lueessamme on se, että ne 
ratkaistaan paikallisesti ja 
suoranainen puuttuminen 

johonkin sellaiseen asiaan, 
jota hoidetaan puolueen 
virallisten käytäntöjen mu-
kaan sääntöjemme puitteis-
sa, ei siis tule kovin helposti 
kyseeseen. Yksi puolueen 
keskeinen kehittämiskoh-
de jatkossa onkin valta- ja 
vastuusuhteiden selkiyttä-
minen, sillä monet ristiriita-
tilanteet syntyvät, jos meillä 
ei ole selkeitä pelisääntöjä 
ja toimintamalleja tarkoista 
kokouskäytännöistä ja luot-
tamustoimenkuvista alkaen. 
Ne on myös tehtävä todek-
si eli pelkillä papereilla ei 
paljon ole arvoa, jos niitä 
ei lueta ja niistä ei puhuta. 
Puolueen sääntöjen uudis-
tustyö ja uusien sääntöjen 
toimeenpano on mielestäni 
ollut se ensimmäinen isompi 
askel kohti toimivaa organi-
saatiota. Siinä sääntötoimi-
kunta on tehnyt ison työn 
ja uudistuksen toimeenpa-
nohan on vielä käynnissä.

Politiikan 
johtotehtävät ovat 
haasteellisia

Valta on keskeinen osa po-
liittisia töitä, joihin liittyy 
paperinpyörittämisen lisäk-
si politiikkaa. Esimerkiksi 
oma roolini, jossa olen puo-
lueen virkamies ja toimin 
puolueen puheenjohtajana 
toimivan MEP:n avusta-
jana, mutta jossa samalla 
olen puolueen varapuheen-
johtaja ja apulaissihteeri, on 
aika haasteellinen yhdistel-
mä. On toimittava isäntänä 
ja renkinä samaan aikaan, 
mutta sitähän se politiikka 
johtopaikoilla aina on ollut 
ja varmasti tulee olemaan. 
Se on tasapainoilua ja sen 
kultaisen keskitien löytä-
mistä aina uudestaan ja 
uudestaan, ja haasteet ovat 
huomattavasti suuremmat 
kuin sellaisilla tahoilla, jot-
ka ovat puhtaita renkejä.

Puolueen lisäarvo 
antaa mahdollisuuden 
vaatia kehitystä ja 
kehitys tuo lisäarvoa

Vallankäyttö on osa nor-
maalia poliittista toimintaa. 
Perussuomalaisessa puolu-
eessa eletään mielestäni vie-
lä sitä kehitysvaihetta, jossa 
valta pitää ottaa ja ansaita 
joka tilanteessa uudestaan 
ja uudestaan eli meillä ei ole 
ehkä uskallettu linjata val-
ta- ja vastuusuhteita kuin 
vain puolueen säännöissä. 
Tämä on ollut varmasti vii-
sas valinta, mutta se on mie-
lestäni selvää, että puolu-
eemme ei ole enää yhtä kuin 
jäsentensä summa, vaan se 

on jotakin enemmän ja siksi 
puolueen on siirryttävä seu-
raavaan kehitysvaiheeseen, 
joka pohjaa puolueen sen 
jäsenille antamaan lisäar-
voon. Tarvitaan enemmän 
ennalta sovittuja toiminta-
malleja ja tavallaan paina-
vampia valtakirjoja johtaa. 
Näin myös perustyö puolu-
eessa helpottuu eli työstä tu-
lee ennakoitavampaa, eikä 
siinä ole niin paljon liikku-
via osia. Lisäresurssien saa-
minen hyvän vaalituloksen 
kautta helpottaisi puolueen 
kehittämistä merkittävästi.

Työ tekijänsä opettaa

Työtehtävät rajusti kas-
vavassa organisaatiossa 
ovat hyvin monipuolisia 
ja työ opettaa tekijäänsä 
eli mitään valmiita mal-
leja ei ole olemassa, vaan 
niitä vasta kehitetään sitä 
mukaa, millaisia tilanteita 
tulee eteen. Kehittämistyö-
tä pitää pystyä tekemään 
yhdessä muiden kanssa ja 
yksin. Samoin oman työn 
ennakointi on kysynnän ja 
tarjonnan epäsuhdan ta-
kia uskoakseni normaaleja 
töitä haastavampaa. Hyvin 
paljon seuraavien viikkojen 
työt riippuvat siitä, kuka 
sattuu soittamaan tai muu-
toin ottamaan yhteyttä ja 
kaikki asiat joudutaan kat-
somaan tapauskohtaisesti. 
Töitä on aina jonossa ja 
paras tapa onkin pitää niis-
tä listaa, ja vetää sitten sitä 
mukaa niitä yli, kun ne on 
hoidettu. Poliittisissa töissä, 
joissa yhdistyy vallankäyttö 
ja byrokraatikon rooli, pi-
tää olla luovuutta ja oma-
aloitteisuutta, mutta myös 
kanttia vetää linjaa. Ilman 
linjavetoja työn- ja toimen-
kuva, joka jo muutenkin on 
haastava, saattaa muuttua 
huomaamatta mahdotto-
maksi hoitaa ja luovuus 
sekä innostus, jolla politiik-
kaa kuitenkin pohjimmil-
taan tehdään, saattaa hei-
ketä merkittävästi. Omaan 
rooliini liittyy usein myös 
julkisuus, mikä pakottaa 
miettimään asioita monelta 
eri kantilta. Isoihin virhe-
liikkeisiin ei ole varaa. 

Puolueessa tulee pitää 
kirkkaana mielessä, et-
tä kaikilla toimijoilla on 
vahvuuksia ja heikkouksia 
ja aina pitäisi ne vahvuu-
det saada kaikista esille eli 
systeemiä ja roolituksia on 
kehitettävä tämän tosiasian 
pohjalta.

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset

Töissä politiikassa

Vesa-Matti Saarakkala puolueneuvoston kokouksessa 
Porissa 14.8.2010.

 ■ 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 

Taloudenhoitaja:
Auli Kangasmäki
Puh. 0207 430 803
auli.kangasmaki@
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 

Vaalityömies:
Matti Putkonen
Puh. 0207 430 809, 0400 904 447
matti.putkonen@
perussuomalaiset.fi 

Fotokonttori.fi 
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Eduskuntavaalien ehdokasasettelu on alkanut.

Jo valitut ehdokkaat löydät osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi /eduskuntavaalit2011

PERUSSUOMALAISTEN KYMEN PIIRI RY

Uudenmaan piirissä vaalityön avuksi on käynnistetty 
kenttärenkitoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että eri 
alueille on nimetty kenttärengit, jotka koordinoivat 
vaalimateriaalin, vaaliavun, telttojen, banderollien jne. 
jakamista. Toisin sanoen pyynnöt esimerkiksi PerusSuo-
malainen-lehden saamiseksi tulisi keskittää oman alueen 
kenttärengeille.

Kenttärenkien toimintaa koordinoi pääkenttärenki 
Pentti Sittnikow. Sittnikow haluaa muistuttaa, että tämä 
kaikki toimii vapaaehtoistyön periaatteella omien töiden 
ohessa, joka rajoittaa hieman toimintaa.

Uudenmaan kenttärengit:

Itä-Uusimaa
(Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Loviisa, Mänt-
sälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Sipoo, Tuusula, 
Vantaa):

- Tero Holm
   holmte@gmail.com, puh. 045 278 3301
- Risto Jourio
   risto.jourio@hotmail.com, puh. 041 472 3743
-  Pentti Sittnikow
   info@sittnikow.fi , puh.0400 790 949

Länsi-Uusimaa
(Espoo, Hanko, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Num-
mi-Pusula, Raasepori, Vihti):

- Jarkko Korpi
   korpi.jarkko@gmail.com, puh. 040 557 8655
- Jouni Kaskiharju
   kawamees@gmail.com, puh. 046 878 0852
- Jarno Eerola
   jarno.eerola@gmail.com, puh. 045 348 8947

UUSIMAA

Kenttärengit vaalityön apuna

Lasten ja nuorten
hyvinvointia edistettävä
Kuntien tulee resursoida sellaisiin virkoihin ja toimiin, 
joiden kautta tapahtuvan työn avulla panostetaan las-
temme ja nuortemme hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevän 
työn osuuden tulee korostua.

Julkisuudessa on kritisoitu sitä, että koulusurmien 
jälkeen ei tapahtunutkaan mitään ratkaisevaa uutta, jol-
la lasten ja nuorten pahoinvointiin voidaan tehokkaasti 
puuttua.

Emme voi odottaa vahingon tapahtumista, vaan 
meidän tulee ehkäistä ennakolta ja rakentaa uusien su-
kupolvien hyvinvointia.

Emme voi odottaa ylhäältä päin ohjautuvan lainsää-
dännön korjaavan virheitä. Kunnissa tapahtuvan itsenäi-
sen päätöksenteon avulla voimme kohdistaa nuorimpiin 
ikäryhmiin lisää laadukkaita resursseja; neuvolapalveluja, 
oppilaan ohjausta, kuraattoripalveluja, erityisnuorisotyö-
tä ja tasapuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia.

Me Perussuomalaiset Naiset haluamme, että lapsia 
ja nuoria tukemalla teemme kansantaloudellisen sijoi-
tuksen ja kasvatamme tasapainoisen ja hyvinvoivan 
sukupolven kantamaan vastuuta ja kehittämään yhteis-
kuntaamme.

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen kannanotto 
21.11.2010

PERUSSUOMALAISET NAISET

Kymen Perussuomalaiset ry. 
piti syyskokouksensa Luu-
mäellä. Piirin puheenjoh-
tajana jatkaa yksimielisesti 
Jari Lindström Kouvolasta. 
Vuodelle 2011 valitut pii-
rihallituksen jäsenet ovat 
luettavissa piirin internet-
sivuilla, www.kymenperus-
suomalaiset.net.

Kokouksessa päätettiin 
yksimielisesti lähteä seu-
raaviin eduskuntavaaleihin 
2011 omalla listalla. Pe-
russuomalaisten suosio vii-
meisimpien gallupien mu-
kaan on vahvassa nousussa 
edelleen ja uskomme, että 
tulevissa vaaleissa tavoitte-
lemme vakavasti kahta kan-
sanedustajan paikkaa.

Piiri antoi myös seuraa-
van julkilausuman:

Eduskuntavaaleissa 
noudatettava tarkoin 
vaalirahaan liittyviä 
lakeja ja asetuksia

Vaalirahoituksesta synty-
nyt kohu on aiheuttanut 
epäluottamusta istuviin 
kansanedustajiin ja heidän 

puolueisiinsa. On tärkeää 
että tulevissa vaaleissa kaik-
ki ehdokkaat noudattavat 
tarkoin Lauri Tarastin vaa-
lirahoituksen ohjeita.

”Kansalaisten on voita-
va tukea ehdokastaan vaa-
leissa joutumatta sitä kaut-
ta ilmaisemaan julkisesti 

poliittisen kantansa. Raja 
on 1500 € yhdeltä tukijalta 
kalenterivuodessa. Yksityi-
syyden raja on ehdokkaan 
vaalirahoituksesta annetun 
lain 6 § 2 momentissa eh-
dokkaisiin nähden 1500 € 
eduskuntavaaleissa. Raja-
arvoa pienemmän tuen an-
tajaa ei saa ilmoittaa ilman 
hänen nimenomaista suos-
tumustaan.”

Näin kirjassa sanatar-
kasti sanotaan. Mm. näitä 
ohjeita tulevissa vaaleissa 
on noudatettava rahoituk-
sen osalta. 

Marja-Leena Leppänen 
piirisihteeri 
Perussuomalaiset
Kymen piiri ry

Eduskuntavaaleihin omalla listalla

Perussuomalaisten Varsi-
nais-Suomen piirin syysko-
kous Liedossa 3.12.2010 
valitsi piirille puheenjoh-
tajan ja piirihallituksen 
vuodeksi 2011. Piirin pu-
heenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti jatkamaan Lauri 
Heikkilä Marttilasta. Heik-
kilä on johtanut piiriä sen 
perustamisesta lähtien.

Piirihallituksen muut 
jäsenet löytyvät piirin inter-
netsivuilta: varsinais-suomi.
perussuomalaiset.fi .

Syyskokouksen kannanotto:

Suomen itsenäisyyden 
kulmakivi ja sen 
tulevaisuus

Suomen itsenäisyyden kul-
makiveksi kuvattavat so-
tavuodet ovat tulevana it-
senäisyyspäivänä varmasti 
monen mielessä. 71 vuotta 
sitten alkanut talvisota pa-
kotti monet maamme mie-
het ja naiset taistelemaan 
itsenäisyydestämme. 

Nyt itsenäisyyspäivän 
kynnyksellä Perussuoma-
laisten Varsinais-Suomen 
piiri haluaa muistaa sotiem-
me veteraaneja muistutta-
malla valtiota veteraanien 
kuntoutusrahoista ja koti-
hoidon turvaamisesta. 

Sotaveteraaneja on Suo-
messa noin 53000, heistä 
sotainvalideja noin 9000. 
Sotiemme veteraanien kes-
ki-ikä on 88 vuotta. Iän 

myötä avuntarve kasvaa se-
kä kotona että kuntoutuk-
sen muodossa.

Suomen Sotaveteraanilii-
ton toimintasuunnitelmassa 
kerrotaan sotaveteraaniyh-
teisöjen tavoitteena olevan:
- edistää kuntoutuksen saa-
tavuutta ja kuntoutuksen 
monipuolisuutta siten, että 
vuosittainen, yksilölliseen 
tarpeeseen perustuvan kun-
toutuksen saaminen kaikil-
le niille veteraaneille, jotka 
ovat siihen oikeutettuja, 
sitä haluavat ja tarvitsevat, 
toteutuu 
- pienituloisten veteraanien 
puolisoiden ja leskien ottami-
nen palvelujen ja tuen piiriin 
- sotaveteraaniyhteisöjen 
oman virkistyskurssitoimin-
nan edistäminen ja laajenta-
minen tarvetta vastaavaksi 
ja kohdistaminen eniten 
henkistä ja sosiaalista tukea 
tarvitseville. Erityisryhmi-
nä tulee huomioida mm. 
leskeksi jääneet veteraanit, 
jotka tarvitsevat tukea arki-
päivän selviytymisessä 
- piirien sosiaalineuvojien 
koulutus ja perehdyttämi-
nen veteraanietuuksia kos-
keviin asioihin sekä toimin-
nan laajeneminen piiritasol-
ta yhdistyksiin.

Perussuomalaisten mie-
lestä edellä mainitut tavoit-
teet ovat oikeutettuja ja 
realistisia, ja ne tulisi huo-
mioida myös valtion budje-
tissa. Sotiemme veteraani-
en ja heidän puolisoidensa 

ikäännyttyä perinteinen lai-
toskuntoutus tulisi siirtää 
veteraanien kodeissa tapah-
tuvaksi kuntoutukseksi ja 
arjesta selviytymisessä aut-
tamiseksi. Rahoitusta näille 
alueille olisi lisättävä.

Lyhytnäköisesti valtion 
budjetista on leikattu ve-
teraanien tukia monelta 
osa-alueelta, esimerkiksi 
rintamamieslisistä, sotilas-
vammakorvauksista ja rin-
tamaveteraanien kuntoutus-
toiminnasta. Perussuoma-
laisten mielestä veteraanien 
määrärahoja ei tule leikata, 
vaan mahdolliset käyttä-
mättömät varat pitää koh-
dentaa veteraanien kuntou-
tukseen ja kotona asumisen 
edistämiseen. Haluamme 
muistuttaa, että ilman näitä 
kunniakansalaisia ja rinta-
malle jääneitä puhuisimme 
luultavasti venäjää, joten 
pidetään heistä huoli lop-
puun asti. Tämä kansa on 
sen veteraaneille velkaa.

Suomen puolustuksen 
tulevaisuus ei ole lähitule-
vaisuudessa NATO, eikä 
liiemmin Vihreiden vali-
koiva maanpuolustuskaan. 
Perussuomalaisten mielestä 
nykyinen asepalvelus ja ase-
velvollisuuskäytäntö ovat 
paikallaan Suomen tehok-
kaan puolustuksen turvaa-
miseksi ja joukkojen eheänä 
pitämiseksi. Me Varsinais-
Suomen Perussuomalaiset 
emme koe Suomella olevan 
välitöntä sotilaallista uhkaa, 

minkä takia emme näe NA-
TO -jäsenyyttäkään tarpeel-
lisena. Mielestämme NATO 
-jäsenyys on enemmänkin 
levottomuutta ja jännittei-
tä aiheuttava kuin rauhan-
omainen ratkaisu. Suomella 
ei ole tarvetta sotia jos em-
me itse sitä aiheuta.

Rauhanturva ja kriisin-
hallintatehtävät ovat koh-
tuullisissa määrin hyvä ja 
tarpeellinen asia maailmal-
la, mutta asiaan ei ole syytä 
satsata nykyistä enempää 
resursseja.

Perussuomalaiset nä-
kevät yleisen asevelvol-
lisuuden lakkauttamisen 
vastuuttomana tekona. 
Reservissä olevat joukot 
vähenisivät, mikä sotatilan-
teessa tekisi meistä todella 
haavoittuvaisia. Saksassa 
ja Ranskassa voi kyseinen 
käytäntö olla paikallaan, 
koska ihmismäärät ovat 
moninkertaisia Suomeen 
nähden. Näin pienen maan 
ei ole syytä pelleillä puolus-
tuksensa kustannuksella.

Me Perussuomalaiset 
emme muuttaisi asevelvol-
lisuutta emmekä kannata 
NATO-jäsenyyttä, vaan 
haluamme uskottavan ja 
tehokkaan puolustuksen. 
Reserviläisten määrää ei 
tulisi supistaa, vaan yleinen 
asevelvollisuus on pidettävä 
voimassa, jotta suomalai-
set saavat jatkossakin elää 
turvallisessa ja itsenäisessä 
Isänmaassa.

PERUSSUOMALAISTEN VARSINAIS-SUOMEN PIIRI RY

Sotaveteraaneista huolehdittava
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 ■PUOLUEHALLITUS

Timo Soini
puheenjohtaja 
Puh. 050-511 3027
timo.soini@europarl.europa.eu

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

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja 
Puh. 020 7430 808, 0400 988 960
auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi 

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi 
www.saarakkala.fi 

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

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

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

Seppo Huhta
Puh. 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi 
www.seppohuhta.fi 

Pekka Leskinen
Puh: 040-702 0865
leskispekka@gmail.com

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

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

Pirkko Mattila
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: 045-209 4905

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 Oravala
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi 

LAPPI
Pj 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@dnainternet.net 

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 Hämeen 
piirin syys- ja sääntömuu-
toskokouksessa Hämeen-
linnassa 13.11.2010 valit-
tiin piirin uudeksi puheen-
johtajaksi Antero Niemelä 
Hämeenlinnasta.

Kokouksessa valittiin 
myös uusi piiritoimikunta 
eli piiriyhdistyksen uusien 
sääntöjen mukaan piiri-
hallitus: James Hirvisaari 
Asikkalasta, Harri Kerijoki 
Heinolasta, Jari Ronkainen 

ja Anne Louhelainen Hollo-
lasta, Petri Salminen Janak-
kalasta, Marianne Koivisto, 
Ismo Soukola ja Matti Läh-
teenmäki Hämeenlinnasta, 
Matti Mäntylä Kärkölästä, 
Harri Nieminen, Timo Tou-
honen ja Paavo Rautkoski 
Lahdesta, Sami Mattila, 
Tuula Forsblom ja Harry 
Forsblom Forssasta, Terho 
Anttolainen Nastolasta, 
Onni Hiltunen ja Sirkka-
Liisa Papinaho Orimattilas-

ta sekä Heimo Peltola Lo-
pelta. Heille valittiin myös 
henkilökohtaiset varajä-
senet.

Tilaisuudessa piti ter-
vetulopuheenvuoron Hä-
meenlinnan kaupunginhalli-
tuksen jäsen Päivi Veikkola, 
ja poliittisen tilannekatsa-
uksen antoi puoluesihteeri 
Ossi Sandvik.

James Hirvisaari
Asikkala

HÄMEEN PIIRI

Perussuomalaisten
Hämeen piirin henkilövalintoja

Satakunnan piiri piti syysko-
kouksensa Kankaanpäässä 
2.12.2010. Perussuomalaiset 
lähtevät kevään 2011 edus-
kuntavaaleihin täydellä listal-
la. Ehdokkaat ovat eri puo-
lilta Satakuntaa ja edustavat 
kattavasti eri ammattikuntia. 
Listalta löytyy ehdokkaita 
nuorista eläkeläisiin.

Julkistetut 13 ehdokas-
ta ovat Anttila Irma (pe-
rushoitaja/merkonomi), 
Huhtasaari Laura (erityis-
opettaja), Kankkonen Taru 
(yrittäjä/insinööri), Koivu 
Anita (lehtori/eläkeläinen), 
Jalonen Ari (paloesimies), 
Joutsenlahti Anssi (rovasti), 
Järvelä Tero (palomestari), 
Laitila Tommi (prosessi-
työntekijä), Mäenranta Pasi 
(koneahtaaja), Riuttamäki 
Simo (haastemies), Palomä-
ki Markku (vartija), Salo-
kangas Tommi (yrittäjä) ja 
Seppä Kari (teknikko).

Piirikokouksen 
julkilausuma

Perussuomalaisten kannatus 
Satakunnassa on aina ollut 

maan keskitasoa parempi. 
Esimerkiksi viime kunnal-
lisvaaleissa saadessamme 
28 valtuutettua olimme pii-
reistä toiseksi paras Uuden-
maan jälkeen. Kun viimei-
nen gallup-kannatuksemme 
osoittaa kasvua edellisistä 
eduskuntavaaleista 10,8 
prosenttiyksikköä ollen nyt 
14,9%, luotamme jalkau-
tumalla kansalaisten pariin 
ja kovalla vaalityöllä sekä 
hyvällä ja monipuolisella 
ehdokasasettelulla yltäväm-
me huhtikuun eduskunta-
vaaleissa kahteen paikkaan. 
Tarjoamme muutoskanavan 
vanhojen puolueiden edes-
ottamuksiin kyllästyneille 
terveeltä suomalaiskansalli-
selta pohjalta.

Kannatamme puolu-
eemme linjaa niin kansain-
välisessä kuin omaa maa-
tammekin koskevissa asiois-
sa. Emme hyväksy tänään 
päätettäviä EU:n lainata-
kuita Irlannille. Vähemmän 
EU:ta, mutta parempaa 
EU:ta. Oman maamme asi-
oista nostamme tässä esiin 
vain omaishoidon tukemi-

sen, koska siinä yhdistyvät 
sekä inhimillisyys että talo-
udellisuus. Tuen maksatus 
on siirrettävä Kelalle ja näin 
annettava omaishoitajille 
tasa-arvoinen asema asuin-
paikasta riippumatta.

Oman maakuntamme 
Satakunnan kehittämiseksi 
kiinnitämme huomiota en-
sisijaisesti saavutettavuuden 
parantamiseen. Siksi tärkei-
tä kunnostustarpeita ovat 
valtateiden 8 Pori-Turku ja 2 
Pori-Helsinki parantaminen 
kuten myös ratayhteyden 
Pori-Tampere kunnostami-
nen nykyaikaisen liikenteen 
vaatimuksia vastaavaksi 
maakuntaliiton ohjelman 
mukaisesti. Tärkeinä liiken-
neväylinä on myös muistet-
tava poikittaiset valtatiet 
Raumalta Huittisten kautta 
Tampereelle ja 23 Porista 
Joensuuhun sekä tieyhteys 
Pohjanmaalta Kankaanpään 
kautta Kiikkaan. Tarvitsem-
me investointeja, mutta en-
nen kaikkea innovaatioita 
ja osaamiseen panostamista 
maakuntamme kehittämi-
sessä.

PERUSSUOMALAISTEN SATAKUNNAN PIIRI RY

Eduskuntavaaleihin täydellä listalla

Kaikki valtapuolueet puhu-
vat köyhän puolesta niin, et-
tä kyyneleet tulevat silmiin. 
Eikä ymmärretä prosent-
tilaskun erinomaisuutta. 
Onko absoluuttinen euro-
määrä sama kun lasketaan 
prosentti ylhäältä alaspäin 
tai päinvastoin? Ministerit 
menkää ja opiskelkaa yk-
sinkertainen prosenttilasku.

Ehdotan, että yhteiskun-
nan elvytysraha otetaan esi-
merkiksi seuraavalla taval-
la: Yli 15 000 euron tuloista 
otetaan 300 euroa, 20 000 

euron tuloista 450 euroa, 1 
000 000 euron tuloista 10 
000 euroa yhteiskunnan 
elvytykseen. Ei tarvitse ki-
nastella, onko 65-70 euroa 
lisää köyhille mahdollista 
maksaa valtion budjetista. 
Miksi säästöt aloitetaan 
alapäästä?

Suomi on pieni yhteisö. 
Mihin tarvitaan lauma mi-
nisteriöitä, kansanedusta-
jia, moniportaista hallinto-
organisaatiota?

Tässä toiminee ajatus, 
että kaveria ei jätetä. Mitä 

tekee puolue, joka jättää 
syyttömän ihmisen yksin. 
Perustuslain mukaan kan-
salainen on syytön, kunnes 
hänet syylliseksi todetaan. 
Me perussuomalaiset pa-
lautamme yksilön oikeudet 
kunniaan. Päätösvalta pois 
hämäristä kammareista.

Voitto Vattulainen
oppinut yhteiskunnan 
pettämä

PS. Vain äänestämällä voi 
vaikuttaa.

Ajan ilmiöt

 ■MIELIPIDE
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JÄRJESTÖTOIMINTA

Pohjois-Savon Perussuo-
malaiset kokoontui lauan-
taina 27.11.2010 Kuopion 
kaupungintalolle syyskoko-
uksen ja yleisötapahtuman 
merkeissä.

Kuopion kaupungintalo 
tarjosi juhlavat puitteet ta-
pahtumille. Juhlan kunniaksi 
saimme Pohjois-Savoon puo-
lueen puheenjohtajan, MEP 
Timo Soinin. Kiireisen pu-
heenjohtajan saaminen maa-
kuntaan vaati monien aika-
taulujen yhteensovittamista. 

Kuopion kaupunki 
osoitti arvostusta toimin-
taamme kohtaan tarjoten 
kaupunginjohtaja Petteri 
Parosen toimesta arvok-
kaan vastaanoton puolue-, 
piiri- sekä paikallisjohdolle 
ennen varsinaisen yleisen 
ohjelman alkua.

Pentti Oinonen luopui 
puheenjohtajuudesta

Syyskokouksessa valittiin 
piirihallituksen puheen-
johtaja ja piirihallituksen 
jäsenet vuodelle 2011. Kan-
sanedustaja Pentti Oinonen 
luopui puheenjohtajuudesta 
keskittyen jatkossa eduskun-
tatyöhön sekä ehdokaskam-
panjaan kevään vaaleihin.

Jäähyväispuheessaan pu-
heenjohtaja Oinonen kiitti 
pitkästä pestistään piirin oh-
jaksissa. Hän toi esille viime 
aikojen korkeat kannatuslu-
vut mielipidetiedusteluissa. 
Suosio gallupeissa on muu-
tettava ääniksi eduskunta-
vaaleissa. Vaalityötä on teh-
tävä loppuun saakka. Vain 
ahkeruudella ja yhteistyöllä 
saavutetaan lopullinen läpi-
murto.

Puheenjohtajan vaaliin 
esitettiin kolmea henkilöä: 
Pauli Ruotsalaista ja Hannu 
Heiskasta Kuopiosta sekä 
Pekka Ketoa Varkaudesta. 
Käydyssä jäsenäänestykses-
sä uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Kuopion kaupun-
ginvaltuutettu Pauli Ruot-
salainen.

Tulevalle vaalivuodel-
le piirihallituksen kokoa 
lisättiin siten, että kaikki 
neljätoista kansanedustaja-
ehdokasta ovat oikeutettuja 
osallistumaan piirihallituk-
sen työskentelyyn. Jäsen-
määräksi muodostui täten 
24 jäsentä ja heille henki-
lökohtaiset varajäsenet (ks. 
piirihallitus kotisivuiltam-
me www.pohjoissavonpe-
russuomalaiset.net.)

Kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Timo Soini. 
Avainkohtia Soinin kokous-
puheissa oli ajan haasteisiin 
vastaaminen. Kasvava puo-
lue tarvitsee tieuralla pysy-
äkseen viitoituksen. Tämän 
vuoksi sääntöuudistukset pii-
ri- ja paikallistasolla tulivat 
oikeaan aikaan. Parhaillaan 
käynnissä oleva järjestäyty-
misasteen nostaminen Poh-
jois-Savossa johtaa siihen, 
että seuraavassa vuosikoko-
uksessa keväällä, paikallis-
osastojen äänioikeutta käyt-
tävät ennalta nimetyt viralli-
set vuosikokousedustajat. 

Henkilövalintojen li-
säksi kokouksen pääantina 
oli piiriyhdistyksen uusien 
sääntöjen hyväksyminen se-

kä nimenmuutos muotoon: 
Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piiri ry.

Tupaten täynnä olleesta 
kokoustilasta, kaupungin-
hallituksen kokoushuo-
neesta, siirryttiin kokouk-
sen päätteeksi juhlasalin 

puolelle. Kuopion Seudun 
Perussuomalaisten järjes-
tämään yleisötilaisuuteen 
saapui reilu sadan hengen 
kuulijajoukko. 

Puheenjohtaja Timo Soi-
ni otti yleisönsä. Harvoin 
päästään kuulemaan poliit-
tista tilannekatsausta yhtä 
juhlavissa tunnelmissa ja ti-
loissa kuin kaupungintalon 
juhlasalissa.

Ja aplodit – niin väliap-
lodit kuin loppuaploditkin 
tulivat kuulijakunnalta pyy-
tämättä.

Kiitokset kaikille tapah-
tumien järjestelyihin osal-
listuneille piirin ja paikal-
lisosastojen aktiiveille sekä 
onnea valituille luottamus-
henkilöille. 

Rauhallista joulua ja 
menestystä tulevalle vuo-
delle.

Ari Kaunisaho
piirisihteeri
Perussuomalaisten 
Pohjois-Savon piiri ry

Kuva: Ari Mikkonen

Pohjois-Savon Perussuomalaiset 
tiivistävät rivejään

PERUSSUOMALAISTEN POHJOIS-SAVON PIIRI RY

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo 
Soini Kuopiossa lauantaina 27.11.2010:

Omaishoito on kynnyskysymys
Omaishoitajien asemaan on saatava parannusta, 
mikäli hallitusovet Perussuomalaisille äänestyslipun 
voimalla ensi keväänä aukeavat. Perussuomalaiset 
ovat eduskunnassa vuodesta toiseen tehneet lukuisia 
aloitteita omaishoidon tilanteen parantamiseksi. Tä-
mä politiikkamme on saanut kasvavaa kannatusta.

Omaishoidon aseman korjaamiseksi on saatavissa 
eduskunnassa enemmistö. Tätä asiaenemmistöä me 
rakennamme ja tavoittelemme. Parasta olisi saada 
omaishoidontuki KELA:n piiriin, se lisäisi tasa-arvoa 
ja oikeudenmukaisuutta. Ihmisen hoitaminen ei saa 
olla riippuvainen hänen asuinpaikastaan. Jokainen 
ihminen ja jokainen elämä on arvokas.

Perussuomalaiset näkevät, että omaishoito ja 
laitoshoito ovat molemmat tarpeellisia. Nämä hoi-
tomuodot eivät sulje toisiaan pois. Omaishoidon ti-
lanteen parantaminen vapauttaa resursseja myös lai-
toshoidolle. Omaishoidon parantaminen on ensi vaa-
likauden suuri sosiaali- ja terveyspoliittinen kysymys.

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Isojoen Perussuomalaiset ry.

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnununtaina 19. joulukuuta 2010 klo 17.00. Suo-
joentie 1150. (JOKELA). Esillä sääntöjen määräämien 
asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muutta-
minen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukai-
siksi.  Tervetuloa.
Hallitus

Tuusulan Perussuomaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Perjantaina 17.12.2010 klo 18.00 osoitteessa Päärynätie 
4, Kellokoski, Heta Lähteenaron kotona. Esillä sään-
töjen määrämien asioiden ohella paikallisyhdityksen 
sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotarkastamien 
sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi eduskuntavaaliasiaa.
Uudet ja vanhat jäsenet lämpimästi tervetuloa!

Keuruun Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous 
Tiistaina 28.12.2010 klo 18.00  Keuruun Nordean  ker-
hohuoneella, osoitteessa Keuruuntie 19, Keuruu. 
Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi yhdistyksen ni-
menmuutos sekä paikallisyhdistyksen sääntöjen muut-
taminen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukai-
siksi. Tiedustelut p. 040 542 9782. Tervetuloa!

Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n

Sääntömuutoskokous
Toritien liiketalossa Painopalvelu Puurusella 3.1.2011 
klo 17.00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntö-
muutokset PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mu-
kaiseksi sekä kansanedustajaehdokas Kari Tykkyläisen 
eduskuntavaalikampanjaa. Tervetuloa.

Vimpelin Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Torstaina 30.12.2010 klo 18.00 alkaen Hongistossa, 
Rinteentie 4. Esillä sääntöjen määräämien asioiden li-
säksi paikallisyhdistyksemme sääntöjen muuttaminen 
PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi, sekä 
ajankohtaista keskustelua kevään eduskuntavaaleista.
Olet lämpimästi tervetullut.
Hallitus

Etelä-Savossa nimettiin 
ehdokkaita
Etelä-Savon piiri on nimennyt lisää kansanedustajaeh-
dokkaita syyskokouksessaan. Nyt valittiin Tapio Klen 
Pieksämäeltä, Pekka Ranta Sulkavalta, Paula Kuitunen 
Kangasniemeltä ja Mirva Karjalainen Pieksämäeltä.

Aiemmin valituksi ovat tulleet Timo Hirvonen, Mar-
ja Hämäläinen, Pertti Lehtinen, Pekka Leskinen, Erkki 
Rakkolainen ja Outi Virtanen.

Sirkka-Liisa Lamminkoski on valittu Suomen Syöpäpotilaat 
- Cancerpatienterna i Finland ry:n hallitukseen varajäsenek-
si. Yhdistyksen hallitus koostuu eri syöpäasiantuntijoista, 
erityisasiantuntijoista sekä potilasjäsenistä. Lamminkosken 
toimikausi varajäsenenä on vuosina 2011-2013. Lammin-
koski toimii myös Järviseudun syöpäosaston hallituksessa.

 ■NIMITYKSET

Sirkka-Liisa Lamminkoski on perussuomalainen vai-
kuttaja ja yhteiskunnallinen aktivisti Ähtäristä, joka toi-
mii lukuisten luottamustoimiensa ohella muun muassa 
vapaaehtoisena rikoksensovittelijana Etelä-Pohjanmaan 
rikoksensovittelutoimiston alla ja päihteettömän elämän 
puolestapuhujana.

Sirkka-Liisa Lamminkoski varajäseneksi

Uusia sähköpostiosoitteita

Perussuomalainen -lehden toimitus on ot-
tanut 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 
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Perussuomalaisten Kainuun 
piirin syyskokous pidettiin 
20.11. Kainuun Portissa 
Kajaanissa. Vuosi sitten ti-
laan sovittiin vielä hyvin, 
mutta nyt joudumme tule-
vaisuudessa pohtimaan tila-
vampaa paikkaa. Väkeä oli 
paljon ja kokouksen henki 
oli odottava ja luottava.

Kokouksen alla pidetty 
piiritoimikunnan kokous tyh-
jensi hieman painetta, siellä 
pohdittiin viime aikojen kes-
kustelua Kainuun maakun-
nan sote-palveluista. Piiritoi-
mikunta valmisteli aiheesta 
julkilausuman ja se tyydytti 
piirikokouksen väkeä. Piiri-
kokous valitsi yksimielisesti 
Pentti Kettusen jatkamaan pii-
rin puheenjohtajan tehtävissä. 
Kiitospuheessaan Kettunen 
toi esille, että tuleva kausi 
on hänen viimeisensä ja nyt 
on piiriväen katseltava uusia 
puheenjohtajaehdokkaita seu-
raavaan syyskokoukseen.

Nuoret veivät huomion

Piirikokouksen parasta antia 
oli ehdottomasti perusnuor-

ten esiintyminen piiriko-
kousväelle. Siististi pukuihin 
pukeutuneet nuoret olivat 
suurelle osalle kokousväkeä 
todellinen yllätys.

Nuoret olivat valmis-
tautuneet esiintymiseensä 
todella hyvin. He kävivät 
ryhmänä läpi kuluneen 
vuoden toimintaa ja kertoi-
vat suunnitelmistaan seu-

raavalle vuodelle. Heidän 
aloitteestaan Kajaanissa 
järjestetään maaliskuun al-
kupuolella Kainuun Ilmiö 
-tapahtuma. Tähän tapah-
tumaan on tulossa todella 
paljon väkeä ja mukaan on 
nyt saatu melkein kaikki 
poliittiset nuorisojärjestöt. 
Tapahtuman budjetti on 
melkein yhtä iso kuin mitä 

PerusS nuoret, Kainuun Ilmiö!

Perussuomalaisten Kainuun 
piirillä on.

Nuorten toiveena olisi 
saada tapahtumaan yhdek-
si puhujaksi puolueemme 
puheenjohtaja Timo Soini. 
Tämä toive tulkoon tässä 
yhteydessä kerrotuksi jul-
kisesti ja pienenä vinkkinä 
menokalenterin päivittä-
jälle.

Allekirjoittanut on ollut 
viimevuosina hyvin paljon 
erilaisten yhdistysten ko-
kouksissa ja niitä yhdistävä 
piirre on ollut voivottelu 
nuorten puuttumisesta. Nyt 
oli todella mieluisa tilai-
suus nähdä ja kuulla, että 
sellaisia puheita ei tullut. 
Puolueen voimakas kasvu 
voi tuoda eteen tilanteen, 

ettei vanhoista paikoista 
malteta luopua. Tämän päi-
vän päättäjien tehtävänä on 
antaa tilaa nuorille, heidän 
tehtävänsä on tulevaisuu-
den rakentaminen.

Viime keväänä koural-
linen innokkaita nuoria tuli 
ennen vappua kyselemään, 
otetaanko heidät toimintaan 
mukaan. Piiritoimikunta tu-
ki heidän mukaan tuloaan ja 
se oli todella hyvä ratkaisu. 
Nyt heidän jäsenmääränsä 
on kasvanut neljäänkymme-
neen ja lisää on tulossa. Puo-
lueen tulevaisuus Kainuussa 
on nyt valoisa näiden nuor-
ten ansiosta ja mikä parasta, 
heidän joukossaan on myös 
nuoria naisia runsaasti.

Odotamme innolla seu-
raavia kunnallis- ja maa-
kuntavaaleja, erityisesti Ka-
jaanin osalta. Toiveena on, 
että yli puolet ehdokkaista 
on nuoria ja naisia

Tulevaisuuden gallupit 
tulevat sojottamaan todella 
jyrkästi.

Teksti ja kuvat:
Yrjö Puurunen

Vasemmalta: Petri Mikkonen, Taneli Anttalainen, Eetu Kemppainen, Niko Korhonen, Tommi Anttalainen ja Minna Partanen.

Jo lokakuussa uutisoitiin 
miten ihmisillä on tänä 
vuonna taas muutamia eu-
roja enemmän käyttää jou-
luna. Tätä rahan paljoutta 
odotetaan kaupoissa jo in-
nolla ja mielialat ovat kulu-
tuksen kasvaessa korkealla. 
Joulun tärkeimpiin kysy-
myksiin kuuluu, mistä os-
tan ja paljonko voin ostaa. 
Lapset eivät enää opi joulun 
sanomasta ja rauhasta, vaan 
joulun kulutuksesta ja sen 
paljoudesta.

Oman varhaislapsuu-
teni parhaat joulumuistot 
ovat maaseudun rauhassa 
isovanhempieni luona, jos-
sa rauhan ja onnellisuuden 
mieli oli käsin kosketelta-
vissa. Nyt vietän onnelli-
simmat jouluni vaimoni 
ja tyttäreni kanssa omien 
vanhempieni luona. Paras 
joulu minulle koostuu hy-
vistä ystävistä, sukulaisis-

ta, lähimmistä ihmisistä, 
hyvästä ruoasta ja ihanas-
ta rauhasta hektisen arjen 
keskellä. Lahjoista parhaat 
ovat edellä mainitut. 

Perussuomalaisen 
joulu ei hopealautasia 
kaipaa

Mistä joulu juontaa juu-
rensa? Vapahtajamme syn-
tymästä. Miten jouluna 
tulee käyttäytyä tai miten 
sitä pitää juhlia? Tämä 
on varmasti jokaisen oma 
asia, mutta pääperiaatteet 
suomalaisen kristityn jou-
lunviettoon ovat varmasti 
aikalailla samantyyppiset.  

Valitettavasti näistä 
mainitsemistani periaat-
teista ollaan kaupan pak-
kosyötön ja kulutuksen 
ihannoinnin rattaissa luo-
pumassa. Huoltoasemat 
vuorokauden ympäri auki 
ja kiire on mahdoton. Äidit 
hikoilevat tippa linssissä, 
ja isät pelkäävät lahjojensa 
epäonnistuvat, tai luotto-
rajansa ylittyvän. Haluaa-
ko joku oikeasti tällaista 
joulua?

Toivon ettei tämä kau-
pan maailman rakentama 
”joulu” juurtuisi meidän 
sydämiin, vaan rauhan ja 
onnellisuuden juhla koos-

tuisi niistä arvoista, joille 
se on aikanaan perustettu. 
Auttakaamme kaikki äi-
tejämme ruoan kanssa, ja 
sanokaamme lähimmille 
ihmisille, että paras lahja 
on yhteinen kiireetön aika 
ja hyvä mieli napa täynnä 
muorin tekemiä herkkuja!

Kuka meidät on 
opettanut?

Ihmettelen, että mistä ih-
miset ovat oppineet tämän 
kuluttamisen pakon. Van-
hemmiltaanko? En usko. Se 
on opittu markkinamiesten 
mainoksista ja tekaistuista 
paineista kun luullaan, et-

tä voi olla hyvä vanhempi 
vain ostamalla paljon turhia 
lahjoja. Mitä ovat turhat 
lahjat? No niitä kauden vil-
lityshärveleitä jotka maksa-
vat paljon ja käyttöikä on 
noin puoli vuotta kunnes 
kyllästytään. Mietiskelin 
tässä listaa ilon lahjan lisäk-
si. Haastankin vanhemmat 
ostamaan esim. uudet luis-
timet, sukset, kesäksi jalka-
pallon, lautapelejä koko per-
heelle, harrastuksiin liittyvää 
tarpeellista tavaraa ym. Lista 
on helppo ja pitkä. 

Ostakaa sellaista mitä 
voitte yhdessäkin käyttää. 
Puolisoillenne voitte an-
taa ruusun, iso suudelman, 
hyvää suklaata ja kauniin 
lauseen rakkaudesta omasta 
suustanne. Jos oikein hem-
mottelee, niin esim. lem-
pibändin cd:n voi kylkeen 
laittaa, ja kyllä hymy nousee 
korviin. Näillä lahjaohjeilla 
on aina pärjätty, ja uskon 
puhuvani monen vanhem-
man äänellä. Joulun tarkoi-
tus ei ole lahjoa, vaan rau-
hoittua ja olla onnellinen.

Iloiseksi luotolla?

Edellä mainittuihin kaupal-
lisen maailman epäkohtiin 
ovat myös tarttuneet lainan-
tarjoajat. Jo hyvissä ajoin 

pikavippiä mainostetaan oi-
kein olan takaa. Ai sitä on-
nea kun laskut tulevat joulun 
ja uudenvuoden välipäivinä.

Tähän joulun neuvoa-
antavaan tekstiini haluan 
sisällyttää haasteen myös 
kansanedustajillemme, niin 
nykyisille, kuin tulevillekin. 
Tehkää hyvät ihmiset aloite 
pikavippifi rmojen kieltämi-
seksi. Voin varmaksi sanoa, 
että tämänkin joulun jälkeen 
monen pienituloisen nuoren 
luottotiedot merkataan kel-
vottomiksi. Ja miksi? Vain 
siksi että hän tunsi pakkoa 
menestyä ”joululahjamark-
kinoilla”. Ihmisen mieli kun 
on heikko helpon rahan 
edessä, ja varsinkin silloin 
kun paineet epäonnistumi-
sesta ovat kovat. Kaikki me 
tiedämme miten nämä ky-
seiset fi rmat hyväksikäyttä-
vät heikommassa asemassa 
olevan tilannetta, ei minun 
sitä enempää edes tarvitse 
perustella. 

Näihin toiveisiin on mi-
nun hyvä päättää. Toivon 
kaikille lukijoille erittäin on-
nellista ja rauhallista joulua. 
Osakaa nauttia toisistanne!

Heikki Tamminen, Salo
Perussuomalaiset
Nuoret ry:n
toiminnanjohtaja

Kalliimpi joulu - onnellisempi joulu?
Onko rikkaus 
ja aineellinen 
omaisuus 
joulujuhlan 
onnen mitta? Ei 
mielestäni.
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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:
 Elina Korkeamäki, (09) 432 4165
 elina.korkeamaki@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 

Uusipaavalniemi Markku 
Puh. (09) 432 3194
markku.uusipaavalniemi@eduskunta.fi 
Avustaja: 
 Joni Ikonen, (09) 432 4194
 joni.ikonen@eduskunta.fi 

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

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

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

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

Vain miehiä koskeva pakollinen asevelvollisuus on 
paha tasa-arvo ongelma Suomessa.
T. Aasillakin on häntä

Sähkön hinta ei halpene kuulemma enää koskaan 
menneelle edulliselle tasolle. Hinta nousee 20-40% 
vuonna 2011-2012. Huh huh.  Meille valehdel-
tiin kun haettiin ydinvoimalalupia sanomalla että 
saamme halpaa sähköä!!
nim. sähkölaskuihin menee kaikki rahat

Aurauskalusto on riittämätöntä. Talonmiehet on 
pantu kilometritehtaalle taloyhtiöistä ja huoltoyh-
tiöt eivät pysty heitä korvaamaan.

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!

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

Haluan osallistua vaalimateriaalin 
jakoon ja muuhun vaalityöhön

Jäsenhankkija

____/____ 2010   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

 Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
  Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
  1/2 vsk 20 euroa Näytenumero, ilmainen

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

Haluan
 Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
 25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden

Kohta koko Suomi rauhoit-
tuu joulun viettoon. Joulu-
pukki kolkuttaa oveen ja 
perheet kokoontuvat yhteen, 
joulu onkin eräs vuoden 
kohokohdista perheen ko-
koontuessa yhteen. Perhe-
hän on kuitenkin yksi maa-
ilman tärkeimmistä asioista.

Kaikki eivät kuitenkaan 
vietä rauhallista perhejuh-
laa kotonaan, osa on töissä 
ja turvaa joulunvieton.

Pelastuslaitokset, po-
liisi, sairaalat, rajavartijat, 
hätäkeskukset ja puolustus-
voimat ovat aina valveilla. 
Ei ole sellaista vuoden tai 
vuorokauden aikaa, jolloin 
joku ei valvoisi puolestasi. 

Nämä ovat yhteiskun-
tamme tukipilareita tur-
vallisuudesta puhuttaessa, 
joiden toimintamahdolli-
suuksista päättävät kunnat 
ja valtio. Toimintavalmius 
maksaa ja säästöt näkyvät 
vasta vahingon sattuessa ei-
kä vahingon ajankohtaa voi 
tietää, ikävä kyllä töitä riit-
tää myös jouluna. Onnek-
semme viimeksi mainitulla 
on viimeisestä keikasta hie-
man pidempi aika, sekään 
ei silti takaa ettei seuraava 
olisi tulossa.

Turvallista joulua

Olen itse paloesimiehenä 
Satakunnan pelastuslaitok-
sella ja olen ollut töissä use-
ana jouluna, nimenomaan 
jouluaattona. Jouluun ja 
jouluaattoon liittyy muista 
päivistä poikkeavia ilmiöi-
tä, mitä ei ensi arvaamalla 
uskoisi.

Ilmeisesti runsaasta 
kynttilöiden poltosta johtu-

en on alettu puhumaan jo 
aattopalosta, melkein joka 
vuosi jonkun koti turmeltuu 
ja juhla saa ikävän käänteen. 
Samoin sairaankuljetuksella 
on kiire, se johtunee taasen 
harkitsemattomasta lähim-
mäisenrakkaudesta. Kuten 
aloitin, jouluna perheet 
kokoontuvat yhteen, myös 
kunnioitettuun ikään pääs-
seet laitoshoidossa normaa-
listi olevat isovanhemmat 
ovat runsaiden ruokapöytien 
ääressä. Heti ei kuitenkaan 
huomata sitä, että ruoka-an-

nokset ja haudalla käynnit 
voivat olla heille liikaa.

Ikäväksemme myös po-
liisilla on kiire, alkoholi liit-
tyy useissa kodeissa aivan 
liiallisessa määrin jouluun. 
Jokainen jouluun pettynyt 
lapsi on liikaa! Yksinäisillä 
ihmisillä on myös vaikeuk-
sia joulun aikaan, mielen-
terveysongelmat lisääntyvät 
yhteiskunnassamme jatku-
vasti. Nämä kaikki esitetyt 
tosiasiat ovat hieman nor-
maalista joulusta poikke-
avia, turvallisuussektorille 
tämä on kuitenkin arkea.

Turvallisuus on 
pieniä asioita

Tarkoituksenani ei ole pe-
lotella ketään, eikä myös-
kään viedä joulunvietosta 
iloa. Tahdon muistuttaa 
siitä, että tuvallisuus on 
pieniä asioita jokaisessa 
päivässä. Joulun voi viet-
tää rauhallisin mielin kun 
tietää, että esimerkiksi pa-
lovaroittimissa on toimivat 
patterit ja kynttilät eivät 
pala vartioimattomina. Lä-
himmäisenrakkaus on iha-
na asia, se pitää vain antaa 
toisen ehdoilla. Pieniä asi-
oita tehden ja tietäen, että 
joku valvoo puolestasi, 
voit viettää ikimuistoisen 
joulun. 

Tänä vuonna myös mi-
nä pääsen viettämään per-
hejoulun, sillä menen töihin 
vasta joulupäivänä.

Hyvää ja turvallista jou-
lua itse kullekin ja kiitos kai-
kille teille, ketkä valvotte.

Paloesimies
Ari Jalonen

Hieman erilainen joulu

Perussuomalaiset Nuoret:
 
 Pj:  Simon Elo   1. varapj: Tommi Otamo
 2. varapj: Jenni Simula  Sihteeri: Simo Grönroos
      sihteeri@ps-nuoret.net
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