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Joku muu tekee
Länsimaisen ateistisen 
maailmankuvan omaksu-
neiden on vaikea arvioida 
oikein esimerkiksi val-
tion- tai perhepolitiikkaa, 
kun uskonnon vaikutus 
puuttuu poliitikkojen aja-
tusmaailmasta. Sen tilalle 
päättäjän päähän on iskos-
tettu elämänkatsomukselli-
nen vihreä oppi tai itsekäs, 
vain omaan hyvinvointiin 
tähtäävä riistokapitalisti-
nen maailmankuva ensim-
mäisen luokan yli- ja toisen 
luokan ali-ihmisistä.

Ennen kuin esitetään 
varmoja mielipiteitä ja rat-
kaisumalleja, olisi aiheellis-
ta tutustua näihin itsekes-
keisiin puolueisiin ja heidän 
oppiensa ja uskomuksiensa 

antamiin ratkaisumalleihin. 
Näistä malleista löydämme 
kuuluisan miehen, jonka 
nimi nousee toistuvasti esil-
le silloin kun pitäisi auttaa 
köyhää ja sairasta Suo-
messa. Tämän kuuluisan 
miehen nimi on Joku muu. 
Hän voi auttaa ja tehdä, 
kun väärän maailmankuvan 
omaava poliittinen henkilö 
itse ei voi eikä tosiasiassa 
edes halua auttaa.

Suomeen muuttajista

Ihminen jostakin syystä lei-
mautuu vahvasti synnyin-
seutuunsa, aivan samoin 
kuin linnutkin uskollisesti 
aina palaavat sinne, missä 
ovat syntyneet.

Otan esimerkin lähipii-
ristämme. Karjalaiset ikä-
vöivät takaisin Karjalaan. 

Kuitenkin maantieteellises-
ti sinne on vain muutama 
sata kilometriä. Luonto, 
ilmasto ja vuodenajat ovat 
lähes samanlaiset, samoin 
kieli ja kulttuuri, uskonto 
ja geenit ja niin edelleen. 
Voi vain kuvitella, kuinka 
paljon suurempi shokki 

on niillä, jotka muuttavat 
olosuhteisiin, missä nämä 
kaikki ovat radikaalisti 

erilaisia.
Olisiko kaikille parempi 

auttaa ja tukea hädänalaisia 
lähempänä synnyinseutu-
aan? Sanomme itsekkäästi, 
että tarvitsemme työvoi-
maa. Todellisuudessa tar-
vitsemme ihmisiä tekemään 
epämukavat työt halvalla. 

Maahanmuuttajille opet-
tamamme kieli on usein 
ruotsin kieli. Tämä mieles-
täni osoittaa, mitkä tahot 
haluavat halpaa työvoimaa 
yrityksiinsä.

Kuinka paljon enem-
män tulee väärinkäsityksiä 
suomenkielisissä työpai-
koissa, jos maahanmuut-
taja ei oikeasti osaa puhua 
Suomea meidän aksentil-
lamme, vaan siihen sekoit-
tuvat hänen äidinkielensä 
lisäksi juuri opittu ruotsin 
kieli?

Mittasuhteita 
olisi hyvä miettiä

Maailmassa elää noin 1 000 
miljoonaa ihmistä nälkära-
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Yleiskeskustelussa sosiaali- 
ja terveyspolitiikasta pää-
dytään aina keskustelemaan 
rahasta, tai paremminkin 
sen puutteesta. Suomessa 
on tähän saakka kyetty, vai-
keammissakin taloudellisis-
sa oloissa mitä nyt elämme, 
huolehtimaan kansalaisten 
perustarpeista. Kyse on ar-
vovalinnoista, poliittisesta 
tahtotilasta.

Kehitys hoivapalveluis-
sa on vienyt siihen, että 
yksityisen sektorin saama 
yhteiskunnan tuki on eriar-
voistanut palveluiden käyt-
täjiä maksukyvyn mukaan. 
Se on antanut kermankuo-

rijoille mahdollisuuden 
valita, mitkä palvelut ne 
hoitavat. Julkinen puoli on 
rapautunut investointien 
puutteessa ja työpaikkojen 
houkuttelevuuden vähenty-
essä. Kokonaisuutena pal-
velut on pirstottu käyttäjän 
kannalta hankalaksi tilk-
kutäkiksi, jossa on lisäksi 
huomattavia eroja maan eri 
alueilla. 

Sosiaali- ja terveyspal-
veluihin kaivataan käyttä-
jän tarpeisiin räätälöityjä 
ratkaisumalleja. On jär-
kevää käyttää jo olemassa 
olevia resursseja sekä hyö-
dyntää nykyistä osaamis-

pääomaa kuluttajalähtöi-
sesti. Käytännön ratkaisut 
voisivat olla erilaisia maan 
eri puolilla paikallisista 
erityispiirteistä johtuen, 
kunhan hoidon saatavuus 
ja taso toteutuvat tasaver-
taisesti.

Kustannustehokkuutta 
tulisi vaatia erityisesti niiltä 
toiminnoilta, jotka palvele-
vat varsinaista suorittavaa 
työtä. Teknologiasta on 
apua, mutta terveydenhoi-
dossa ja muussakin työssä, 
missä ihmisestä huolehdi-
taan, ihmisen tekemää työ-
tä ei saa korvata tekniikalla. 
On myös aika kyseenalais-

taa, paljonko on järkevää 
käyttää esim. lääkärin työ-
aikaa raportointiin tieto-
koneelle, jos raportteja ei 
hoitotyössä täysipainoisesti 
hyödynnetä.

Tärkeintä on 
inhimillisyys

Toiminnan keskeiseksi 
tavoitteeksi tulisi asettaa 
hoidettavan kokema laatu 
kaikilla sektoreilla. Palve-
luketjuja tulisi aina ajatella 
kokonaisvaltaisesti alusta 
loppuun. Yksityissektorin 
palvelut ovat hyviä täyden-
nettäessä palvelukokonai-

suuksia, mutta ketjuuntu-
via yrityksiä ei pidä pääs-
tää määrittelemään hin-
tatasoa. Julkinen palvelu 
täytyy säilyttää kilpailuky-
kyisenä ja houkutteleva-
na työnantajana. Työn 
kuormittavuuteen ja 
asialliseen palkkauk-
seen pitää kiinnittää 
huomiota. Ne ovat to-
sin vain yksi osa ongelmaa, 
kun etsitään esim. lääkäriä 
syrjäseudulle.

Innovatiivisia ratkai-
sumalleja löytyy varmasti, 
mikäli tahtotila asioiden 
kuntoon saattamiseksi on 
olemassa. Kustannuspai-
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jan alapuolella. Noin 3 000 
miljoonaa elää köyhyysra-
jan alapuolella. EU:ssa on 
ihmisiä 500 miljoonaa, 
eli avuntarvitsijoita on 
kahdeksan jokaista EU:n 
asukasta kohden. Olisikin 
tarpeellista kehitellä uusia 
ratkaisumalleja ja nimen-
omaan avustamista paikan 
päällä tai ainakin lähiym-
päristössä. Toisaalta jos 
yritämme avustaa kaikkia 
Euroopassa, niin väkiluku 
nousee yhdeksänkertaisek-
si. Meidän pitää huolehtia 
oman maamme köyhistä 
ja avuntarvitsijoista ensin, 
eikä antaa tehtävää Joku 
muu -nimiselle henkilölle 
kuten nyt Suomessa teh-
dään.

neita ei voi enempää sälyt-
tää kuntien kontolle, vaan 
valtion on huolehdittava 
tasa-arvoisuudesta palve-
lujen saatavuuden suhteen. 
Ihmisen ja inhimillisyyden 
huomioonottaminen on 
tärkein kriteeri.

Sanomme itsekkäästi, että tarvitsemme 
työvoimaa. Todellisuudessa 
tarvitsemme ihmisiä tekemään 
epämukavat työt halvalla. 
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Eduskunnassa sanottua

”Hallituksen esitys kansalaisuuslain muutta-
misesta vie lakia mielestäni väärään suuntaan 
löysätessään kansalaisuuden ehtoja. Hallitus 
esittää laissaan nuhteettomuusvaatimusten 
lieventämistä rikollistaustaisilta ulkomaalai-
silta, kielitaitovaatimusten madaltamista ja 
Suomessa vaaditun asumisajan lyhentämistä. 
Hallitus ei ole sisällyttänyt esimerkiksi kan-
salaisuuskoetta uuteen kansalaisuuslakiin, 
vaikka tämän kaltainen koe on käytössä 
muun muassa Saksassa, Hollannissa ja Tans-
kassa, joissa kansallisuustestin käyttöönot-
toon on oltu tyytyväisiä.”
Pentti Oinonen 18.1.2010

”Nyt käsittelyssä olevan hallituksen esityksen 
sisältämät kehittämisen päämäärät ovat hyvin 
yleisellä tasolla. Päämääriksi mainitaan laa-
tu, vaikuttavuus, tehokkuus sekä yhdenver-
tainen saatavuus. Se, mitä nämä käytännössä 
tarkoittavat, jää kuitenkin paljolti hämärän 
peittoon. Tehokkuus-sanan käyttö viittaa 
huolestuttavasti palvelujen yksityistämisen 
suuntaan. Lääkäripalveluja tarjoavat yrityk-
set ovat kasvaneet viime vuosina nopeasti.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 18.1.2010

”Mutta tosiaan, ed. Kallistakin jatkaen, kun 
puhutaan tästä transaktiosta ja transaktiove-
rosta, niin meillä oli aikoinaan psykologias-
sa erittäin tärkeä, vieläkin voimissaan oleva 
transaktioanalyysi. Sitä, jos käyttäisi ed. Pul-
liaisen kieltä ja vähän ed. Kiljuseenkin viit-
taisi, varmaan nämä roistot pelkäävät, että 
tulisi näkymään siellä, että nyt näkisimme, 
ketä pitääkin valvoa tai ketä voi valvoa ja 
mitä tehdään. Eli tämä läpinäkyvyys tässä 
on, että se saisi kasvot, se olisi pelättävää.”
Pertti Virtanen 18.1.2010

”Tuhon tietä EU ja Suomi kulkevat. Miten kau-
an ja miten monella miljardilla Suomen veron-
maksajat vielä rahoittavat holtittomasti talout-
taan hoitavia maita ja riskisijoittajia? Tällai-
nen politiikka on perussuomalaisten ja, uskon, 
koko kansan silmissä suorastaan moraalitonta. 
Mitä teette sen jälkeen, kun Portugali ja Espan-
ja ovat veronmaksajiemme sylissä?”
Pietari Jääskeläinen 13.1.2010

”Ed. Mustajärvelle, joka sieltä huutelee, sa-
non, että yhdyn puheeseesi, jonka pidit tässä 
näin. Olen edelleen samaa mieltä. – Tärkeim-
pänä syynä siihen, että vastalause jäi tekemät-
tä, oli se, että kerrankin politikoin. Vaihdoin 
vastalauseen kappaletekstiin, joka on piilo-
tettu tähän talousvaliokunnan mietintöön, ja 
vaikka olenkin lähes varma, että ne jäävät sa-
nahelinäksi mietintöihin, ja vaikka eduskun-
ta päätöksiä tässä asiassa tekee, niin mitään 
toimenpiteitä ei tehdä. Päätin kuitenkin tulla 
nostamaan sen täältä pöntöstä esille.”
Markku Uusipaavalniemi 12.1.2010

PerusSuomalainen 3/2011 ilmestyy

18.2.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 9.2.2011.

Perussuomalaiset ovat gal-
lupnosteessa. Toiminta ja 
työ tuo tulosta. Gallupit 
eivät vielä takaa yhtään 
ääntä. Äänet tuo oma työ 
ja oma linja.  Perussuoma-
laisten kannatuksen nousu 
johtuu Perussuomalaisten 
omasta politiikasta ja van-
hojen väsyneiden puolu-
eiden rappiosta. Kestävän 
kannatuksen tuo oma ja 
omintakeinen politiikka.

Annan kenttäväelle ja 
ehdokkaille suuren kiitok-
sen puolueemme murtu-
mattoman peruslinjan vah-
vistamisesta ja jatkuvasta 
tuloksellisesta kenttätyöstä. 
Ahkerat kädet ja uuttera 
vuosikausia jatkunut kent-
tä- ja talkootyö tuo tulosta. 
Sivulla 12 tässä lehdessä 
pari ahkeraa kenttäjyrää. Ja 
teitä on paljon! Kiitos työs-
täsi! Ja tiedät, että se jatkuu. 
Eivät nämä galluplukemat 
taivaasta tipahda. Ne ovat 
työn tulos, myös Sinun työ-
si tulosta. Tunnen tukenne 
puheenjohtajana. Jatkam-
me tätä yhteistä työtä. Pe-
russuomalaiset on meidän 
puolue.

Ehdokasasettelu oli ko-
va urakka, joka on nyt käy-

tännössä valmis. Ehdokas-
asettelua on tehty yhdessä 
kuukausia. Olemme yhdes-
sä joutuneet tekemään myös 
rankkoja päätöksiä. Yh-
teisten päätösten mukaan 
edetään. Listamme ovat 
laadukkaat ja kattavat. Soi-

nia voi äänestää vain Uu-
dellamaalla -hokema, jolla 
meitä on lyöty, kääntyy 
vielä meidän eduksemme. 
Perussuomalaisia voi äänes-
tää jokaisessa vaalipiirissä 
ja valittavana on täysi lista 
ehdokkaita. Taistelu jat-
kuu tieuran suunnassa.

Oma linja ratkaisee

Perussuomalaisilla on oma 
linja. Meidän ei pidä panna 
painoa vanhojen puoluei-
den propagandalle. Jos 
me lähdemme vanho-
jen puolueiden ja val-
tamedian vietäväksi 
niin noutaja tulee. 
Me luotamme omaan 
politiikkaan ja omiin 
ohjelmiin. Poli-
tiikassa eivät 
säikyt ja vou-
hakkeet pär-
jää. Kun läh-
tee juokse-
maan toisten 
aloitteiden 
ja väitteiden 
perässä, niin 
maratonia 
riittää ja oma työ jää teke-
mättä. Lyöntejä tulee, se on 
luonnollista. Iskukestävyyt-

tä pitää olla. SIKSI: Huomio 
omaan tekemiseen. Tämä 
pätee myös omiin ehdokkai-
siin. Yhteisestä työstä tulee 
jaettavaa. Minulle on turha 
soitella, että nyt se ehdokas 
teki sitä ja tätä. Minua kiin-
nostaa mitä sinä teet. Usko 

pois, tiedän mistä puhun, 
olen monet vaalit käynyt 
ja kertaakaan minua ei ole 
valittu sen takia, että olisi 
käyttänyt aikaa ja energia 
muiden puolueiden tai omi-
en ehdokkaiden tekemisiin 
vaan omaan tekemiseen!

Julkaisen tänään Pe-
russuomalaisten ilmasto-
poliittisen vaihtoehdon ns. 
”Soinin mallin”. Ensi vii-
kolla tulee maataloustyö-
ryhmämme ohjelma ja hel-
mikuun lopulla puolueen 
vaaliohjelma. Harmaan ta-
louden torjuntaohjelma on 
jo julkaistu. Me esitämme 
linjamme ja ohjelmamme 

ennen vaaleja, samoin Pe-
russuomalaisten vaihtoeh-
to on tuotu esiin eduskun-
nassa ja kuntapolitiikasta. 
Sieltä se kannatus kum-
puaa. Ei se hatulla ilmaan 
lyöden tule.

Meidän on uskallettava 
puolustaa omia kantojam-
me myös kritiikkiä vastaan. 
Kritiikkiä ei pidä pelätä. Se 
kasvattaa. Nettiherjauksis-
ta ei pidä hermostua. Moni 
kirjoitus kertoo enemmän 
kirjoittajasta kuin kirjoi-
tuksen kohteesta. Pidä aloi-
te itselläsi, älä anna muiden 
juoksuttaa, sillä oma linja 
ratkaisee.

Kiitos ja työ jatkuu

Meidän on uskallettava puolustaa 
omia kantojamme myös kritiikkiä 
vastaan. 

Invalidiliitto penää vam-
maisten henkilöiden pysä-
köintipaikkojen väärinkäy-
tön tehokkaampaa valvon-
taa ja pysäköintivirhemak-
sun korotusta.

Invapaikka ei ole liikku-
misesteiselle henkilölle mu-
kavuustekijä vaan välttä-
mättömyys. Liikkumisestei-
sen henkilön autopaikka on 
normaalia pysäköintipaik-
kaa leveämpi, jotta autos-
ta pääsee ulos pyörätuolin 
tai muiden apuvälineiden 
kanssa. Pysäköintipaikko-

Invalidiliitto esittää invapysäköintipaikkojen
väärinkäyttäjille suurempia sakkoja

jen täytyy olla myös lähellä 
asiointikohdetta, jotta liik-
kumisesteisellä henkilöllä 
on yhtäläinen mahdollisuus 
käyttää palveluita muiden 
ihmisten kanssa.

- Liikenteessä on paljon 
välinpitämättömiä ihmisiä - 
autoja pysäköidään luvatta 
invapysäköintiruutuihin. 
Tällainen luvaton pysäköin-
ti estää vammaisen ihmisen 
omatoimisen liikkumisen, 
Invalidiliiton vammaispo-
liittinen suunnittelija Kirsi 
Kosonen toteaa.
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Ajorikkeille kaavaillaan 
virhepistejärjestelmää
Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta patis-
taa hallitusta toteuttamaan eduskunnan tahdon sii-
tä, että Suomeen pitäisi luoda eurooppalaisen mal-
lin mukainen liikennerikkomusten virhepistejär-
jestelmä. Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota 
siihen, ettei hallitus ole myöskään ryhtynyt toimiin 
riittävän monipuolisen ja luotettavan ajokyvyn ar-
viointijärjestelmän luomiseksi vaikka eduskunta 
on sitä edellyttänyt.

Muutoin valiokunta pitää uutta ajokorttilakia 
tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Hallituk-
sen esitykseen on kuitenkin valiokunnassa tehty 
eräitä muutoksia, joista nuorten kuljettajien kan-
nalta olennaisin on se, että ensimmäisen ajokor-
tin saa edelleen kahdeksi vuodeksi. Hallitus esitti, 
että kuljettajatutkinnon kakkosvaihe olisi pitänyt 
suorittaa vuoden sisällä ajokortin saamisesta. Va-
liokunta katsoi, että vaatimus voi olla nuorelle hy-
vin hankala esimerkiksi opintojen aloittamisen tai 
varusmiespalveluksen takia.

Vanhat valokuvat eivät enää kelpaa

Valiokunta korostaa, että ammatikseen taksia 
ajavien kohdalla ajokiellon perusteena olevien 
toistuvien tekojen kertyminen voi olla tahatonta 
ja että toimeentulon estävä ajoluvan menetys on 
tähän nähden hyvin vakava seuraamus. Hallitus 
esitti, että ajolupaseuraamus olisi lähtökohtaisesti 
pidempi kuin ajokieltoaika. Valiokunta ei pitänyt 
tätä hyväksyttävänä vaan ehdottaa, että ajolupa-
seuraamusta harkittaessa lähtökohtana on oltava 
ajokiellon mittainen ajoluvan peruutus.

Vanhemmille kuljettajille uusi laki tarkoittaa 
useampia käyntejä poliisilaitoksella ja valoku-
vassa, sillä ajokorttien voimassaoloaika lyhenee. 
Henkilöautojen, moottoripyörien ja mopojen sekä 
traktorien ajokortit ovat tulevaisuudessa voimassa 
15 vuotta kerrallaan eikä ajokortin valokuva saa 
olla viittätoista vuotta vanhempi. Kuorma-autojen 
ja linja-autojen ajokortit ovat voimassa 5 vuotta.

Järjestyslakiin kerjäämistä 
koskevia tarkennuksia
Valtioneuvosto on esittänyt, että presidentti antai-
si eduskunnalle hallituksen esityksen järjestyslain 
muuttamisesta. Esityksen mukaan kerjääminen 
olisi kiellettyä yleisellä paikalla, jos siihen sisältyy 
suullisesti esitettyjä uhkauksia, kiinnitarttumista, 
henkilön tai kulkuneuvon liikkumisen estämistä 
taikka hyökkäävää tai muuta vastaavaa käyttäy-
tymistä. Kiellon rikkoja voitaisiin tuomita järjes-
tysrikkomuksesta sakkoon.

Lisäksi leiriytyminen esitetään kiellettäväksi 
taajamassa, jos se olisi yleistä järjestystä huomat-
tavasti häiritsevää tai terveyttä vakavasti vaaranta-
vaa. Poliisin kehotuksesta leiriytymiseen käytetyt 
välineet, kuten teltat, ajoneuvot tai asuntovaunut 
olisi viipymättä poistettava. Kiellon rikkoja voitai-
siin tuomita järjestysrikkomuksesta sakkoon.

Maanmittauslaitos on vuoden alussa avannut paikannimire-
kisterin ja kaksi yleiskartta-aineistoa maksuttomaan ja va-
paaseen käyttöön. Tavoitteena on lisätä paikkatietojen käyt-
töä ja sitä kautta uusien sovellusten ja innovaatioiden syntyä.

Avatut kartat ovat digitaalisia yleiskarttoja mittakaa-
voissa 1:1 miljoonaan ja 1:4,5 miljoonaan. Niitä voi hyö-
dyntää esimerkiksi taustakarttoina tai verkkopalvelujen 

lähestymiskarttoina. Kartta-aineistoja saa yleisimmissä 
paikkatietoformaateissa, vektoreina ja rastereina. Vektori-
muotoiseen karttaan voi valita näkyville haluamiaan ker-
roksia, kuten teitä, paikannimiä tai hallintorajoja.

Kartta-aineistoa voi muokata tai täydentää haluamal-
laan tavalla, ja aineistoa saa käyttää myös kaupallisiin tar-
koituksiin.

Kartta-aineistoja avattiin vapaaseen käyttöön

Kaikki asiat mitkä saatettiin loppuun menivät pieleen, 
useimmat jätettiin kesken. Jätevesiasetus, vaalirahaskandaa-
lit, maahanmuuttokeskustelu, keskustelu sukupuolineutraa-
lista avioliittolaista, pakkoruotsikeskustelu, nuorisotyöttö-
myyden, köyhyyden ja tuloerojen kasvu, Suomen velkaan-
tuminen kymmenen miljardin vuosivauhdilla, venäläisten 
maaostot, aselain muutos… lista on loputon. Ohessa joitain 
poimintoja kuluneen vuoden ”merkkipaaluista”:

PerusSuomalainen 1/2010:

Suomen maahanmuuttopolitiikassa paljastuu lähes kuu-
kausittain uusia aukkoja. Ensin huomattiin, että Suomi on 
verrattain houkutteleva maa alaikäisille turvapaikanhaki-
joille. Perheenyhdistämiskäytäntömme houkutteli ”heittä-
mään” lapsen ankkuriksi Suomeen. Seuraavaksi tajuttiin, 
että aika moni alaikäiseksi tekeytynyt turvapaikanhakija 
olikin täysi-ikäinen. Tämän jälkeen nousi äläkkä siitä, on-
ko ihmisoikeuksien vastaista tutkia turvapaikkaa hakevan 
luustosta hänen ikäänsä.

Vesa-Matti Saarakkala

PerusSuomalainen 4/2010:

Nettikeskustelu jatkuu suorastaan raivokkaana. Tutkimuk-
set kertovat karua kieltä Suomen kieli-ilmapiirin huono-
nemisesta – ruotsinkielinen media puhuu jo katastrofi sta. 
Kansan sietokyky alkaa olla katkeamispisteessä, eikä ihme. 
Valtion koulutuskomiteoiden pitkäaikainen puheenjohtaja, 
professori Erkki A. Niskanen totesi, että nykyisillä koulu-
tusohjelmilla valtiovalta sulkee suomalaiset nuoret kahden 
kääpiökielen häkkiin.
 
Heikki Tala

PerusSuomalainen 6/2010:

Mitä tekevät vanhat puolueet? … He tukevat pakettia. He 
haluavat, että suomalainen veronmaksaja, sinä, maksat 
Kreikan Dirlandaan kustannukset. Suomi ottaa lainaa yli 
500 miljoonaa euroa lainatakseen sen Kreikalle käytännös-
sä ilman vakuuksia. Pääministeri Vanhanen kehuu Suomen 
antamaa lainaa jopa hyväksi bisnekseksi. Uskomatonta! 
Pistetään nyt joku toinenkin EU-maa selvitystilaan niin tu-
lee vielä parempi bisnes!

Timo Soini

PerusSuomalainen 10/2010:

Talousnäkymien selkiintymistä odotellessa vanhojen puo-
lueiden nuoret puheenjohtajat haikailevat sukupuolineut-
raalin avioliittolain perään. Pieni joukko pitää ääntä ja saa 
vanhat puolueet tanssimaan pillinsä mukaan. Kokoomus ja 
SDP ovat jo linjanneet kannattavansa sukupuolineutraalia 
avioliittolakia, kepun puheenjohtaja myös on valmis, mut-
ta osa kenttäväestään vielä haraa vastaan. Vasemmistoliitto 
ja Rkp suhtautuvat myönteisesti.

Ossi Sandvik

Vuonna 2010: Suo
Vanhojen puolueiden ei tulisi 
ihmetellä Perussuomalaisten suosion 
räjähdysmäistä kasvua, kun tarkastelee 
vaikka vain kulunutta vuotta 2010. 
Vuosi jäänee historiaan nimenomaan 
hallituksen hämmästyttävien 
töppäilyjen vuotena.

Koonnut: Mika Männistö 
Kuva: Lehtikuva/Markku Ulander
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150 000 suomalaislasta 
saa perinnöksi köyhyyden
Suomen Mielenterveysseura on erittäin huolestu-
nut köyhyyden, terveyserojen ja huono-osaisuuden 
kasvusta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuore tut-
kimus kertoo, että 10 000 nuorelta puuttuu perus-
koulun jälkeinen tutkinto ja heistä 40 prosentilla 
on mielenterveydellisiä ongelmia.

Joka viides vuonna 1987 syntyneistä on 21 ikä-
vuoteen mennessä saanut hoitoa mielenterveyson-
gelmiinsa.

Jo pitkään on tiedetty, että köyhyys on mer-
kittävin mielenterveyden riski, toteaa Mielenter-
veysseuran toiminnanjohtaja Marita Ruohonen.  
Perheen toimeentulo-ongelmat kaventavat lasten 
selviytymismahdollisuuksia ja johtavat pahimmil-
laan huostaanottoihin, mielenterveysongelmiin ja 
syrjäytymiseen. Vanhemmat eivät yksinkertaisesti 
jaksa tukea lapsiaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijan 
Reija Paanasen mukaan pienituloisissa kotitalouk-
sissa asuvien lasten osuus on kolminkertaistunut 
15 vuodessa. Vuonna 2008 noin 14 prosenttia, siis 
yli 150 000 lasta asui köyhässä perheessä. Köyhyy-
den riskirajalla elää nyt noin 700 000 suomalaista.

Eurooppalaista sairaan-
hoitokorttia hyödynnettävä 
Eurooppalainen sairaanhoitokortti on Suomessa 
sairausvakuutetun oikeus, jota moni matkailija 
ei hyödynnä. Suomessa sairausvakuutetut ovat 
oikeutettuja lääketieteellisesti välttämättömään 
sairaanhoitoon oleskellessaan tilapäisesti EU- tai 
Eta-valtioissa tai Sveitsissä. Hoitoa on annettava 
myös pitkäaikaissairauden akuuttiin tarpeeseen se-
kä raskauden ja synnytyksen takia. Sairaanhoidon 
todellisista kustannuksista vastaa Suomen valtio.

Euroopassa oikeus hoitoon osoitetaan euroop-
palaisella sairaanhoitokortilla, jonka voi tilata 
ilmaiseksi Kelasta. Matkavakuutus täydentää eu-
rooppalaista sairaanhoitokorttia.

Vuonna 2009 suomalaiset tekivät 3,6 miljoo-
naa matkaa ulkomaille. Kuitenkin vain 700 000 
suomalaisella on eurooppalainen sairaanhoito-
kortti. Tänä vuonna Kela haastaakin suomalaiset 
matkailijat pitämään kiinni oikeuksistaan ja tilaa-
maan kortin.

Työryhmä uudistamaan 
talousarviokäsittelyä
Eduskunnan puhemiesneuvosto on asettanut työ-
ryhmän selvittämään miten valtion talousarvio-
esityksen eduskuntakäsittelyä voisi selkeyttää ja 
kehittää. Perussuomalaisista työryhmään kuuluu 
Raimo Vistbacka. Työryhmän tulee saada työnsä 
valmiiksi 31.3.2011 mennessä.

Europarlamentti hyväksyi uuden lain, joka selkeyttää po-
tilaiden oikeuksia hakeutua hoitoon toisessa EU-maassa. 
Lainsäädäntö tuo selvyyttä korvaussääntöihin myös siinä 
tapauksessa, kun ulkomaille hoitoon hakeutumiseen vaa-
ditaan ennakkolupa.

Uusien sääntöjen mukaan EU-kansalaiselle on korvat-
tava hänen toisessa jäsenmaassa saamansa hoidon kustan-

Selkeämmät säännöt terveydenhoidolle ulkomailla
nukset, jos samantyyppinen hoito ja kulut korvattaisiin 
myös hänen omassa maassaan. Viranomaiset voivat vaatia, 
että potilas pyytää ennakkolupaa sellaiseen hoitoon, johon 
kuuluu yöpymisiä sairaalassa tai erikoisterveydenhoitoa. 
Parlamentin vaatimuksesta viranomaisten on perustelta-
va kieltäytyminen jollakin sovitussa luettelossa mainitulla 
syyllä, kuten potilaita tai suurta yleisöä uhkaavilla riskeillä.

mi tuuliajolla

PerusSuomalainen 12/2010:

Aikalisä jätevesiuudistukseen on nyt paikallaan. Aina ei ole 
pakko lähteä EU:sta tuleviin hullutuksiin mukaan. Mum-
monmökkien puhdistuspakko ei saa kannatusta eduskunta-
ryhmän taholta lainkaan. Tuloerojen kasvu maassamme on 
pysäytettävä. Työharjoittelulla, työpaja- ja palkkatukijär-
jestelmällä luotaisiin satatuhatta työpaikkaa lisää. Suuri osa 
työllisyyteen sijoitetuista euroista saataisiin takaisin valtion 
kirstuun verotuloina ja säästöinä.

Harri Lindell

PerusSuomalainen 14/2010:

Tältä vaalikaudelta on vaikea löytää toista hallituksen esi-
tystä, joka olisi käynyt läpi näin perusteellisen ja pitkän 
valiokuntakäsittelyjakson, kuin mitä nyt tämä hallituksen 
esitys uudeksi aselaiksi. Pitkään käsittelyyn on toden totta 
ollut tarvetta, sillä näin surkeaa ja laitonta lakiesitystä on 
harvoin nähty. Tämän lakiesityksen valmistelu ei ole perus-
tunut lainkaan vaikuttavuusselvityksiin, kuten hallituksen 
esityksen laatimisohjeet edellyttävät.

Pentti Oinonen
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Perussuomalaisten Varsi-
nais-Suomen piirin puheen-
johtaja, fi losofi an tohtori 
Lauri Heikkilä Marttilasta 
on ollut mukana puolueen 
toiminnassa ja piirin pu-
heenjohtajana puolueen 
perustamisesta saakka ja 
saanut seurata niin puolu-
een kuin piirinkin huikeaa 
nousua. Perussuomalaisten 
perustavassa kokouksessa 
Kokkolassa vuonna 1995 
Heikkilä valittiin myös 
puoluehallitukseen, ja on 
Timo Soinin ohella ainoa, 
joka on istunut puoluehal-
lituksessa yhtäjaksoisesti 
koko ajan.

- Aika haastavaa se on 
ollut, sillä kun minut va-
littiin puheenjohtajaksi, ei 
SMP:n konkurssin jäljiltä 
ollut ketään neuvomas-
sa. Jouduin opettelemaan 
asiat itse ja etsimään osin 
ihmisetkin. Tulin aika lail-
la sivusta: Ensimmäisessä 
piiritason poliittisessa ko-

kouksessani keväällä 1995 
minut valittiin SMP:n pii-
risihteeriksi, kun edellinen 
sihteeri oli jättänyt uppo-
avan laivan. Ensimmäises-
sä puoluekokouksessani 
vuonna 1995 minut jo va-
littiin Perussuomalaisten 
puoluehallitukseen yrittä-
jien kiintiöstä maatalous-
yrittäjätaustani perusteel-
la. Varsinais-Suomen piirin 
syyskokous valitsi minut 
piirin puheenjohtajaksi 
1995.

Vuosien työllä Heikkilä 
on saanut Perussuomalais-
ten kannatuksen kasvuun 
Varsinais-Suomessa. Viime 
kunnallisvaaleissa saatiin 
monia uusia valtuutettuja 
ja paikallisyhdistysten mää-
rä on kasvussa.

Mikroelektroniikan 
huippuasiantuntija

Lauri Heikkilä on myös 
huippuluokan asiantuntija 

mikroelektroniikan alal-
la. Työkseen hän on viime 
aikoina pitänyt luentoja 
englannin kielellä mikroan-
turitekniikasta ja puolijoh-
teiden valmistustekniikasta 
Turun yliopistossa ja opet-
tanut englanniksi fysiikkaa 
kansainvälisille insinööri-
opiskelijoille Turun ammat-
tikorkeakoulussa.

- Olen tutkinut pii- ja 
piidioksidien ohutkalvojen 
valontuottoa sähköjännite-
ohjauksella. Tavoitteena on 
tuottaa pienikokoisia elekt-
roniikkakomponenttien 
sisäosiin toteutettavia valo-
lähteitä, joita voidaan käyt-
tää komponentin sisäiseen 
optiseen tiedonsiirtoon.

Tällaisilla komponen-
teilla olisi lukuisia mullis-
tavia käytännön sovellu-
tuksia. Yksi sellainen olisi 
saada sähköllä toimiva 
piipohjainen valonlähde 
tiedonsiirtoon. Nykyään 
tietokoneessa kulkeva 

informaatio joudutaan 
muuntamaan sähköstä 
valoksi pitkän matkan tie-
donsiirrossa ja taas valos-
ta sähköiseksi signaaliksi 
vastaanottavassa tietoko-
neessa. Tämä on hidasta ja 
muunnosten suorittaminen 
vaatii kallista elektroniik-
kaa. Jos olisi lähettimiksi 
riittävän tehokkaita pii-
pohjaisia valolähteitä, niin 
valokaapelia pitkin saatai-
siin siirrettyä dataa paljon 
enemmän ja nopeammin, 
tehden laitteista myös 
edullisempia.

- Tätä asiaa on maail-
malla tutkittu laajalti, mut-
ta varsinaista läpimurtoa ei 
vielä ole saatu missään.

Mullistavia käytännön 
sovellutuksia

Heikkilällä on mielessään 
samalle tekniikalle lukui-
sia muitakin sovellutuksia, 
kuten keinotekoinen her-
mo tuntoaistin menetyksen 
vuoksi halvaantuneeseen 
raajaan. Kun keinotekois-
ta hermoa pitkin saataisiin 
siirrettyä aivoihin tieto esi-
merkiksi siitä, että jalka 
koskee lattiaa, voisi jalkaa 
myös harjoittaa ja käyttää.

Toinen hyvä käytännön 
sovellutus liittyy kestäväm-
piin hammaspaikkoihin. 
Nykyään käytettävät ma-
teriaalit ovat sellaisia, jotka 
valon kanssa kovetettaessa 
kutistuvat ja heikon valon 
läpäisyn vuoksi jäävät osin 
kovettumatta. Kun materi-
aali kutistuu, niin hammas-
luun ja paikkamateriaalin 
väliin syntyy halkeamia, 
jotka alkavat välittömästi 
syöpyä ja paikat joudutaan 
muutaman vuoden kuluessa 
uusimaan.

- Jos paikkoihin pys-
tyttäisiin lisäämään valoa 
tuottavia tai johtavia par-
tikkeleita, voitaisiin paik-
kaamisprosessia nopeuttaa 
ja helpottaa paikkama-
teriaalin kovettumista ja 
paikat olisivat kestäväm-
piä. Paikkamateriaalilla ei 
myöskään ole tuntoa kuten 
ihmisen omilla hampailla, 
joten kovasti paikatuilla 
hampailla ihminen myös 
puree suuremmalla voimal-
la. Sekin vaikuttaa paik-
kojen kestävyyteen. Pientä 
sähköjännitettä johtavilla 
kiteillä saisi paikatuistakin 
hampaista tietoa kulke-
maan aivoihin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Poliitikko ja tiedemies

Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja, fi losofi an tohtori Lauri Heikkilä on ollut mukana 
alusta saakka. Poliittisen toimintansa ohella hän tekee kansainvälisesti merkittävää 
tutkimusta mikroelektroniikan alalla.

Julkisuusperiaatteen mukaan jokaisella on oikeus saada 
julkisia tietoja viranomaisilta perustelematta ja esittäy-
tymättä ja ilman aiheetonta viivytystä. Avoimuudesta 
on säädetty perustuslaissa, julkisuuslaissa, hallinto-
laissa, nimikirjalaissa ja henkilötietolaissa. Valtio-opin 
professorin Matti Wibergin tekemän avoimuuskokeen 
mukaan Suomen viranomaiset noudattavat kuitenkin 
avoimuussäädöksiä hyvin heikosti.

Wiberg tutkimusryhmineen lähetti vuoden 2010 
loka-marraskuussa 230 valtion viranomaiselle tiedus-
telun yksikön korkeimman johtajan palkasta ja hänen 
työsuhde-eduistaan. Vain 15 virastoa vastasi esitettyihin 
kysymyksiin ensi yrittämällä. Näiden lisäksi kahdeksan 
virastoa vastasi, kun pyyntö uusittiin. Kolmekymmentä 
viranomaista ei reagoinut mitenkään yhteenkään lähe-
tyistä viesteistä. Loput vastasivat puutteellisesti.

Wibergin kuvailun mukaan valtaosa viranomaisista 
suhtautui tietoja pyytävään välinpitämättömästi, epäluu-
loisesti tai vihamielisesti. Viranomaisia lähestyttiin ko-
keessa sähköpostitse, mutta tiedon pyytäjää kehotettiin 
täyttämään lomakkeita, soittamaan tai käymään viras-
tossa. Tällaiset pyynnöt henkilökohtaisesta käynnistä 
tai puhelinsoitosta eivät perustu lakiin. Edellä olevan 
perusteella jätin asianomaisen ministerin vastattavaksi 
seuraavan kirjallisen kysymyksen: Onko ministeri tietoi-
nen siitä, että suuri osa valtion viranomaisista noudattaa 
lailla säädettyjä avoimuussäädöksiä heikosti ja miten hän 
aikoo puuttua asiaan? Saan vastauksen kysymyksiini mi-
nisteriltä kolmen viikon sisällä eli viimeistään 4.2.2011.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Porvoo

Perussuomalaiset Nuoret 
ratsastaa pakkoruotsilla 
eduskuntaan
Hufvudstadsbladetin mukaan keskusta haluaa koota 
suurimmat puolueet keskustelemaan pakkoruotsin kä-
sittelystä vaalikampanjoissa. Puoluesihteeri Timo Laa-
ninen toivoo, että eduskuntaan ei yritettäisi ratsastaa 
pakkoruotsilla.

Keskustan järjestämä puoluekartelli häpäisee länsi-
maalaisen demokratian, johon ei sovi vaalikeskustelun 
minkäänlainen ennaltamäärääminen. Puheenjohtaja 
Mari Kiviniemen uusi ja avoin keskusta muistuttaa vah-
vasti Matti Vanhasen vanhaa ja sulkeutunutta.

Kansan äänen unohtaminen ei ole keskustalle har-
vinaista – opetusministeri Johannes Virolainen sopi ku-
lissien takana Rkp:n kanssa pakkoruotsista 1970-luvun 
peruskoulu-uudistuksessa. Siitä lähtien suomalaiset ovat 
saaneet maistaa pakkoruotsin karvasta kalkkia.

Perussuomalaiset Nuoret uskoo, että ensi vaaleissa 
eduskuntaan nousee ennätyksellisen paljon nuoria, kie-
liopintojen valinnanvapautta kannattavia ehdokkaita. 
Uuden sukupolven myötä pakkoruotsin loppu on vain 
ajan kysymys – mitä nopeammin, sen parempi.

Perussuomalaiset Nuoret vaativat jo vuonna 2009, 
että Suomesta tehdään virallisesti yksikielinen maa. Ny-
kyinen kielilainsäädäntö ei vastaa kansalaisten todellista 
tahtotilaa – tutkimusten mukaan valtaosa suomenkieli-
sistä ja merkittävä osa ruotsinkielisistä haluaisi luopua 
pakkoruotsista.

Perussuomalaiset Nuoret ratsastaa eduskuntaan 
pakkoruotsilla, koska se on kansan tahto. Rkp:n kanssa 
tehtävien lehmänkauppojen aika on ohi ja kansanvallan 
aika on alkanut.

Simon Elo
Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja

 ■PERUSSUOMALAISET NUORET

Julkisuusperiaate
saatava toimivaksi
valtionhallinnossa
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Olin käymässä kai 
viidettä kertaa 
Brysselissä äitini 
Wailin kanssa, 
kun EU:n Tasa-
arvoInstituutti 
EIGE (European 
Institute for Gender 
Equality), julkisti 
naiskalenterinsa 
joulukuun alussa.

EIGE on eurooppalainen 
virasto, joka tukee EU:ta 
ja sen jäsenvaltioita niiden 
pyrkimyksissä edistää suku-
puolten tasa-arvoa, torjua 
sukupuoleen perustuvaa 
syrjintää ja lisätä tietoisuut-
ta tasa-arvoasioista. Olin 
ollut aikaisemmin EU:n tut-
kimuspuiteohjelman koulu-
tuksissa sekä kehityspoliitti-
sen toimikunnan matkalla.

Timon kanssa illallisella

Matkan alku hieman tak-
kuili, mutta mieli pysyi kor-
kealla, vaikka odotimme 
lakon vuoksi peruuntunutta 
lentoa 11 tuntia Helsinki-
Vantaan lentokentällä. Pu-
heenjohtajamme Timo Soi-
ni soitti meille lentokentälle, 
kun kuuli ohjelmamuutok-
sestamme, että hän odottaa 
meitä sitten hotellilla, koska 
matkapäivän parlament-
tivierailu jouduttiin peru-
maan. Saimme erityispaikan 
koneeseen, kun näytin mat-
kamme tarkoituksen tuntien 
jonottamisen jälkeen lento-
yhtiön virkailijalle.

Timon halaus hotelin 
ovella sai meidät unohta-
maan vaikeudet ja väsy-
myksen. Timo kertoi, että 
parlamentaarikkoja arvos-
tetaan Brysselissä. Ruokail-
lessamme Timo muisteli, 
että Wailin talohan sijaitsee 
joen rannassa. Kyllä hän on 
siellä käynyt. Minä halusin 
kuulla ja kertoa korkeakou-
lupolitiikasta. Toin Timolle 
tuliaisena uuden Oulun yli-
opiston rehtoreiden avajais-
puheista kootun julkaisun. 
EIGE:n kokoukseen liittyen 
keskustelimme myös nais-
ten asemasta. Olen aina ko-
kenut, että Timo on hyvin 
ymmärtänyt naisten eritys-
ongelmia osallistumisessa 
politiikan toteuttamiseen, 
mutta myös mahdollisuuk-
sien luomisen tärkeyden.

Puheenjohtajamme EU-
parlamentaarikko Timo 
Soini on EU:n kulttuuri- ja 
koulutusvaliokunnan vara-
puheenjohtaja. Valiokunnan 
toimivaltaan kuuluvat mi-
nua kiinnostavina asioina 
ensinnäkin työni puolesta 
Euroopan unionin koulutus-

politiikka, mukaan lukien 
eurooppalaisen korkeakou-
lutusalueen kehittäminen ja 
Eurooppa-koulujen järjestel-
män ja elinikäisen oppimi-
sen edistäminen. Toisaalta 
valtioneuvoston kehityspo-
liittisen toimikunnan jäse-
nenä kiinnostaa kulttuuri- 
ja koulutusalan yhteistyö 
kolmansien maiden kanssa 
ja suhteet asiaankuuluviin 
kansainvälisiin järjestöihin ja 
instituutioihin. Perussuoma-
laisena on tärkeää tiedotusta 
ja tiedotusvälineitä koskeva 
politiikka, sillä pienet puolu-
eet jäävät helposti valtapuo-
lueiden mediavallan varjoon.

Tasa-arvoseminaari

Aamu alkoi EIGE:n semi-
naarilla, johon osallistui 
kalenteriin valittuja naisia, 
eri naisjärjestöjen edustajia 
sekä lehdistön edustajia. 
Tarkoituksena oli luoda uu-
sia ja kehittää jo käytössä 
olevia menetelmiä naisten 
tietoisuuden ja vaikutusval-
lan parantamiseksi EU:ssa 
ja sen jäsenvaltioissa.

Kyllä suomalainen tai 
ainakin oma tietoisuuteni 
ja käsitykseni naisten ase-
masta ja siihen vaikuttavis-
ta osa-alueista on laajempi 
kuin usean osallistuneen 

naisen. Suomi on toki ollut 
edelläkävijä. Kerroimme 
selvästi kantanamme, että 
emme kannata liittovaltio-
ajatusta vaan itsenäisten 
valtioiden liittoa. Federalis-
mi ei kuulu meidän Euroop-
paamme.

Mielestäni EIGE:n kan-
nattaa ottaa 5-vuotissuun-
nitelmaansa kolme asiaa. 
Ensinnäkin siirtää toimisto 
Liettuasta Brysseliin, sil-
lä miten virkailijat voivat  
valvoa päätöksen tekoa ja 
valmistelua Vilnasta? Toi-
saalta tulisi koota naisiin 
kohdistuva eurooppalainen 
kansallinen lainsäädäntö 

Bryssel, Euroopan Washington

tietokannaksi. Kolmannek-
si tulisi laatia ja saada mu-
kaan Eurooppa-opintoihin 
tasa-arvo-osio, jossa opis-
kelijat voisivat hyödyntää 
tietokannan tietoja.

Italialainen edustaja 
kertoi, että hän oli ollut mu-
kana järjestämässä mielen-
osoituksia ja vaatimuksia 
hallitukselle epäkohdista. 
Italiassa oli ollut laki, jon-
ka mukaan nainen menetti 
kansalaisuutensa mennes-
sään naimisiin ulkomaalai-
sen kanssa. Tämä nainen 
oli ollut naimisissa englan-
tilaisen kanssa ja kun heille 
oli tullut ero, hän oli jäänyt 

ilman mitään tukea omassa 
syntymämaassaan. Nyt laki 
on muutettu ja kansalaisuus 
on henkilökohtainen.

Ranskalaisen Le Monde 
–lehden toimittaja ihmet-
teli minulta, onko äidilläni 
poikia? Miten veljeni ovat 
päästäneet äitinsä Brysse-
liin? Voitte uskoa, että olim-
me Wailin kanssa kummis-
samme, mitä meidän mat-
kustelumme meidän per-
heen pojille kuuluu? Hän 
oli ehdottomasti sitä mieltä, 
että periranskakalaisessa 
perhekulttuurissa äiti ei oli-
si voinut matkustaa näin, 
vaikka tytär on matkassa.

Seminaariohjelman vä-
lillä piipahdimme EU-parla-
menttiin. Timon parlament-
tiavustaja Hanne Ristevirta 
odotti meitä ovella. Emme 
saaneet kuvallisia kortteja, 
sillä emme tulleet vieraiksi 
kuin yhtenä päivänä. Han-
ne esitteli meille taloa ja 
sen toimintoja. Lounaalle 
saapui myös avustaja Ma-
nuel Berlogea. Timoa on 
onnistanut hyvin avustajia 
valitessaan: taitavia, osaa-
via ja ystävällisiä nuoria 
henkilöitä.

Euroopan unionin 
pääkaupunki

Vaihdoimme halvem-
paan hotelliin ja aamuksi 
varasimme kiertoajelun 
vastaanotosta. Skandic-
hotellissa oli saunakin 
yläkerrassa ja ruotsalaisia 
ja englantilaisia turisteja. 
Henkilökunta oli kyllä tosi 
mukavaa ja avuliasta.

Kiertoajelu oli minun 
ensimmäiseni eli olin siitä 
tosi innoissani. Hallinnol-
liseen Brysseliin olin toki 
tutustunut, mutta esim. 
1958 maailmannäyttelyn 
Atomium-rakennus oli nä-
kemättä. Kiersimme kunin-
kaan linnat ja japanilaiset 
ja kiinalaiset puistot. Wai-
lille tuli Brysselin uudesta, 
hallinnollisesta osasta mie-
leen Washington. Kävimme 
siellä Valkoisessa talossa 
asuessani USA:ssa. Kier-
tueen päätteeksi kävimme 
ostamassa pitsiä ja suklaata 
Brysselin Suurtorilta. Otim-
me kuvat Brysselin masko-
tista Manneken Pis:tä, jolle 
oli tällä kertaa puettu Paa-
vin kaapu päälle.

Kiitän EIGEä oman 
matkani mahdollistamises-
ta äitini Wailin tulkkina ja 
Timoa sekä Hannaa ja Ma-
nuelia antamastaan ajasta 
vierailullamme.

Vaili Jämsä-Uusitalo
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT
Reijo Hongisto

Perheeseeni kuuluu vaimo 
ja kaksi aikuistuvaa poikaa. 
Olen 48-vuotias, työskente-
len vanhempana konstaape-
lina E-P:n poliisilaitoksessa, 
eräyhdyshenkilöiden ja ase-
elinkeinotarkastajien ryhmän 
johtajana. Koulutukseltani 
olen ylikonstaapeli.

Olen Vimpelin kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen 
II varapuheenjohtaja, Perussuomalaisten E-P:n piirin va-
rapuheenjohtaja ja Perussuomalaisten puoluehallituksen 
jäsen.

Työssäni joudun valvomaan lakeja ja asetuksia. Myös 
sellaisia, joiden perimmäistä tarkoitusta en ole aina ym-
märtänyt. 

Haluan eduskuntaan, jotta voin olla itse vaikutta-
massa säädettäviin lakeihin ja ennen kaikkea siihen, että 
saamme pysäytetyksi kansamme kahtiajaon köyhiin ja 
rikkaisiin.

www.reijohongisto.fi 

Anneli Manninen
Seinäjoki

Osaamista kehiin! Tarjolla 
aito perussuomalainen: dip-
lomi-insinööri Anneli Man-
ninen, kaupunginvaltuutettu, 
tarkastuslautakunnan varapj. 
ja maakuntavaltuutettu, taka-
na 20 vuotta Nokia Oyj:ssa. 

Kannattavuus ei parane 
irtisanomisilla. Se vaatii osaamista! 

En hyväksy eläkeiän korottamista; miksi mm. pitkä-
aikaistyöttömän uraputkea tulisi pidentää? Haja-asutus-
alueiden jätevesiasetus on purettava. Miksi teollisuudesta 
saa tämän päivän Suomessa elantonsa yhä harvempi? Ve-
rovaroja taskusta toiseen siirtämällä Suomen syöksykier-
re pahenee. Ei ole oikein, että samaan aikaan kun osa 
nostaa palkkansa pääomatuloina maksamatta kunnal-
lisveroja, vanhusten omaisuus pakkorealisoidaan heidän 
tarvitsemansa hoidon vastikkeeksi. 

Kapitalistinen sosialismi ei ole suomalaisen hyvin-
voinnin tie. Nyt tarvitaan uskallusta muutoksen tekoon: 
osaavia ja rohkeita tekijöitä kehiin!

www.annelimanninen.fi 

Sirkka Hänninen
Helsinki

Olen työskennellyt monella 
alalla ja opiskellut useam-
man ammatin, mm. Yleisra-
diossa arkistoamanuenssina 
opiskellen samalla seurakun-
takuraattoriksi; kuntoutus-
keskuksessa työkokeilunoh-
jaajana; vastaavana sosiaa-

literapeuttina; vastaavana sosiaalityöntekijänä, jolloin 
opiskelin itselleni ylemmän korkeakoulututkinnon.

Nyt vastaan hoitokodista sekä toimin tuomarin-
vakuuden tehneenä päihdeasiantuntijan varajäsenenä 
Helsingin hallinto-oikeudessa. Toimin Helsingin asun-
tolautakunnassa sekä Helsingin Palveluasuntojen halli-
tuksessa.

Perheeseeni kuuluu aviomies sekä aikuiset tyttärem-
me. Olen suorasanainen, sanavalmis ja kriittinen. Mat-
kustelen paljon.

Mottoni: Sen minkä teet, tee se hyvin! 

www.sirkkahanninen.com

Teuvo Hakkarainen
Viitasaari

Olen 50-vuotias yrittäjä/sa-
huri perheyritys Oy Haka-
Wood Ab:ssä. Olen tehnyt 35 
vuotta eri sahausalan töitä 
yrityksessämme Viitasaaren 
Kymönkoskella. Olen myös 
matkustellut ja konsultoinut 
saha-alan töitä Pohjois- ja 

Keski-Amerikassa, Pohjoismaissa ja Israelissa.
Lähdin mukaan politiikkaan viime kunnallisvaaleissa 

ja olin Viitasaarella eniten ääniä saanut, joka jäi ilman 
valtuustopaikkaa.

Periaatteenani on rehellisyys, perhearvot ja ihmisten 
hyvinvointi.

Harrastan moottoripyöräilyä, -kelkkailua, lenkkeilyä 
ja käyn kuntosalilla.

Yleensä minut löytää vapaa-aikanakin sahalta erilai-
sia töitä tekemästä.

Marko Kulpakko
Kaustinen

Olen 39-vuotias mies Kaus-
tiselta. Perheeni koostuu 
vaimosta ja neljästä lähes 
teini-ikäisestä lapsesta. Kol-
me poikaa ja nuorin on tyttö. 
Vaimoni työskentelee perhe-
päivähoitajana joten vilskettä 
nurkissa piisaa. Vanhin poika-

ni on ammattikoulussa ja kaksoispojat ja tyttö yläasteella.
Olemme muuttaneet Suomeen yhdeksän vuotta sitten 

Ruotsista. Ruotsissa kävin koulut ja töitä tein lähinnä 
metallialalla. Aloitin pienessä metallipajassa Boråsissa 
josta pääsin ”ylenemään” keskikokoiseen yritykseen. 
1990 aloitin sitten cnc-koneistajana Volvon tehtailla 
Skövdessä. Työskentelin siellä reilut kaksitoista vuotta 
ennen kuin tulimme Suomeen. Täällä olen käynyt muo-
vialantutkinnon, ja tällä hetkellä toimin pääluottamus-
miehenä Suomen suurimmassa muoviyrityksessä Rani 
Plastilla Pohjanmaalla.

Olen Teamliiton hallituksen jäsen ja kunnanvaltuus-
ton 1. varapuheenjohtaja.

blogisivut on: www.markokulpakko.blogspot.com

Pasi Salonen
Nummela

Olen 41-vuotias vihtiläinen 
kolmen lapsen isä. Työskente-
len elektroniikka-alalla osta-
jana. Olen kunnanvaltuutettu 
ja Vihdin Perussuomalaisten 
puheenjohtaja. Kotikuntaani 
olen halunnut kehittää va-
kavaraiseksi ja asukkailleen 

hyvät peruspalvelut tarjoavaksi, ja samoilla periaatteilla 
olen eduskuntavaaliehdokkaana.

Minua kiinnostaa mahdollisuus vaikuttaa mm. maa-
hanmuuttopolitiikkaan ja valtion kunnille sälyttämiin 
tehtäviin. Olen yksi Nuivan vaalimanifestin allekirjoitta-
jista. Lasten ja nuorten asiat sekä maaseudun säilyttämi-
nen elinvoimaisena ovat lähellä sydäntäni. 

Harrastan erilaisia pallopelejä sekä kuulun maakun-
tajoukkoihin. Sotilasarvoltani olen vääpeli. Kesäisin viih-
dyn mökillä. Suomalainen luonto ja kulttuuri perintei-
neen ovat puolustamisen arvoisia.

pasisalonen.net
vaalimanifesti.fi 

Arja Juvonen
Espoo

Olen 43-vuotias perushoitaja, 
työskennellyt pitkään hoito-
alalla. Tällä hetkellä työsken-
telen muistisairaiden vanhus-
ten ja ikääntyneiden kehitys-
vammaisten ryhmäkodissa.

Olen Espoon kaupungin-
valtuutettu ja toiminut myös 

sosiaali- ja terveyslautakunnassa sekä elinkeino- ja kilpai-
lukykyjaostossa. Olen Espoon kaupunginhallituksen uusi 
jäsen vuoden 2011 alusta. Siviilissä olen kolmen lapsen 
äiti, harrastukseni liittyvät lapsiin, kotiin, koiraan ja ai-
kuisopiskeluun. Olen suorittanut Vanhustyön erikoisam-
mattitutkinnon ja nyt opiskelen työni ohella Geronomi 
(AMK) tutkintoa.

Olen ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan ja mot-
toni on: Täydellä sydämellä vanhustenhoidon, terveyden-
huollon, potilasturvallisuuden, työ-ikäisten jaksamisen ja 
hoitoalan palkkojen puolesta!

Pirita Nenonen
Rovaniemi

Olen sairaanhoitaja/kätilö 
35-v. Perheessäni on 4 lasta ja 
mies sekä lemmikkejä. Olen 
Rovaniemen kaupunginval-
tuutettu ja tartun jämäkän 
päättäväisesti eteen tuleviin 
epäkohtiin. Ensimmäisen 
valtuustokauteni tärkein saa-

vutus oli kotihoidontuen kuntalisän saaminen Rovanie-
melle.

Ajauduin politiikkaan huomatessani lasten ja vanhus-
ten maksavan tavalla tai toisella rikkaiden hyvinvointia. 
Kaikille, ei pelkästään rikkaille, kuuluu oikeus tasapai-
noiseen elämään niin terveyden kuin taloudellisen tilan-
teen suhteen. Mielestäni perusasiat täällä Suomessa tulee 
laittaa kuntoon. 

Tutustu lisää: www.piritanenonen.suntuubi.com. 
Eduskuntavaaliryhmäni Facebookissa: Vahva perussuo-
malainen nainen Pirita Nenonen Rovaniemeltä eduskun-
taan 2011. 

Ollaan yhteyksissä: pirita.nenonen@pp.inet.fi 

Simon Elo
Espoo

Olen 24-vuotias Perussuoma-
laisten Nuorten puheenjoh-
taja ja valtiotieteiden kandi-
daatti. Asun viihtyisässä Es-
poossa vaimoni ja koiramme 
kanssa. Lapsuuteni asuin 
Länsi-Uudellamaalla Lohjal-
la ja Savossa Nilsiässä.

Haluan vaikuttaa erityisesti suomalaisen työn puo-
lesta, jossa vahva nuorisotyöllisyys, vihreän vouhotuk-
sen lopettaminen ja harmaan talouden kitkeminen ovat 
avaimia menestykseen. 

Opintotuki on sidottava elinkustannusindeksiin ja 
pakkoruotsi on poistettava.

Maahanmuutossa on yksinkertaisesti käytettävä maa-
laisjärkeä. 

Perusperiaatteeni on Suomi, joka on hyvinvoiva, tur-
vallinen ja omanarvontuntoinen kansallisvaltio. Suomi, 
joka on ihmiselle hyvä.

Nettisivut: www.simonelo.fi 
Blogi: http://simonelo.puheenvuoro.uusisuomi.fi /
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Kansanedustajaehdokkaat esittelyssä

Kirjoitusten pituus max. 700 merkkiä (välilyöntien kera).
Ylipitkiä kirjoituksia ei julkaista. Toimitus päättää tekstien
julkaisuajankohdasta. Esittelyjä julkaistaan tilan salliessa.

Jos toivotte jaettavaksi sitä lehteä jossa kirjoituksenne on, 
siitä maininta jutun lähettämisen yhteydessä. Mukaan lähetyk-
sen saajan nimi, toimitusosoite ja puhelinnumero.

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

Sirpa Hyökki
Joensuu

Olen koulutukseltani fi lo-
sofi an maisteri, datanomi ja 
julkishallinnon merkonomi. 
Pro graduani ”Tietokone 
vammaisten apuvälineenä” 
käytetään nykyjään erilaisissa 
oppimisympäristöissä.

Toimin tällä hetkellä PKKY:n palkka– ja taloushal-
linnossa harjoittelijana. Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi 
alle kouluikäistä lasta.

Lähinnä mieltäni on lapsiperheiden ja opiskelijalap-
siperheiden toimeentulon parantaminen sekä nuorten 
syrjäytymisen ehkäiseminen.

sirpa.hyokki@suomi24.fi 

Hannu Heiskanen
Kuopio

Olen 46-vuotias yrittäjä Kuo-
piosta. Perheeseeni kuuluu 
lisäkseni avovaimo ja kaksi 
rottweiler-tyttöä. Asumme 
pienellä maalaiskylällä, jo-
ten minulla on todellista ko-
kemusta haja-asutusalueen 
alasajopyrkimyksistä.

Valmistuttuani kauppaopistosta suoritin varusmies-
palveluksen ja sen jälkeen olen työskennellyt erilaisissa 
myyntitehtävissä, viimeiset 12 vuotta yrittäjänä.

Olen kaupunginvaltuuston varajäsen, Pohjois-Savon 
Perussuomalaisten 1. vpj, Kuopion Aterian johtokunnan 
jäsen, Raittiusyhdistys Karsijan pj. Olen myös mukana 
yrittäjähenkisten perussuomalaisten Täysmuutos-ryh-
mässä, ryhmän tavoitteena on nostaa yhteiskunnalli-
seen keskusteluun yrittäjyyskysymykset ja pienyrittäjän 
asema. Omaishoitajat ovat myös lähellä sydäntäni, olen 
nähnyt omaishoitajan työn läheltä, alusta loppuun.

www.hannuheiskanen.fi 
www.täysmuutos.fi 

Anitta Kangas
Uurainen

Olen koulutukseltani sairaan-
hoitaja ja rekisteröity lääke-
esittelijä. Työskentelen tuo-
tespesialistina kotimaisessa 
lääkeyhtiössä. Toimin myös 
Keski-Suomen perussuoma-
laiset ry:n piirisihteerinä.

Politiikassa tarvitaan uut-
ta verta, elämänkokemusta ja oikeita arvoja. Kasvatet-
tuani yksinhuoltajana kolme lasta aikuisiksi olen vaike-
uksien kautta oppinut pitämään puoleni elämässä.

Suomalaiset ansaitsevat itsenäisen ja turvallisen maan, 
jossa on hyvä elää, opiskella, tehdä työtä ja viettää arvo-
kas vanhuus. Paljon epäkohtia kuitenkin on, sillä oikeu-
denmukaisuus on unohtunut tämän päivän poliittisesta 
päätöksenteosta. Lupaan tehdä parhaani suomalaisten 
hyväksi, mikäli minulle siihen valtakirja annetaan.

www.anittakangas.com

Sanna Räsänen
Lapua

Olen 38-vuotias perheellinen 
kolmen pojan äiti. Naimisis-
sa olen ollut vuodesta 1994. 
Syntyjäni olen Tampereelta, 
mutta viimeiset vuodet olen 
asunut Lapualla. Opintoni 
suoritin Kuopiossa, jossa val-
mistuin ensin merkonomiksi, 

sekä myöhemmin lääketeknikoksi. Töitä olen tehnyt eri-
laisissa luottamus- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Perussuomalaiseksi minut ajoi aikoinaan vilpitön 
kiinnostus yhteiskunnan asioihin, sekä halu olla mukana 
niissä omalta osaltani. Nykyiseen politiikkaan ja siihen 
liittyvän päätösten tekoon kaipaan enemmän maltilli-
suutta ja todellisuudentajua. Arvomaailmani pohjautuu 
oikeudenmukaisuuteen, turvalliseen, sekä turvattuun ih-
misarvoiseen elämään tämän päivän Suomessa.

Sähköposti: sanna.rasanen@dnainternet.net

Rami Lehto
Lahti

- 37 vuotias laboratoriotyön-
tekijä, naimisissa ja kolmen 
lapsen isä.

- Lahden kaupunginval-
tuutettu, valtuustoryhmän 
puheenjohtaja, Lahden Pe-
russuomalaiset ry:n varapu-
heenjohtaja.

Päämääräni on saada eduskuntaan avoimuutta, rehel-
lisyyttä ja selkokielistä asioiden hoitoa, meidän kaikkien 
suomalaisten hyväksi.

Nykysuomessa pienituloiset ja jopa keskituloiset ollaan 
ajamassa ahdinkoon, niin taloudellisesti kuin henkisesti. 
Kansamme kahtiajako, jossa rikkaat kerryttävät varalli-
suuttaan köyhien kustannuksella, lisäten näin kansalaisten 
eriarvoisuutta, on viimein estettävä. Jokaisella suomalai-
sella pitää olla oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään.

Valtio on ihmisiä varten, eikä ihmiset valtiota varten. 
Valtaapitävien kansanedustajien on ensisijaisesti ajettava 
meidän kaikkien suomalaisten etua, eikä vain omaa ja 
puolueensa etua.

www.ramilehto.fi 

Ismo Soukola
Hämeenlinna

Olen 50-vuotias kaupungin-
valtuutettu ja tarkastuslau-
takunnan jäsen, puolivahin-
gossa politiikkaan ajautunut, 
itsenäisesti ajatteleva ja vää-
ryyttä vastaan taistelemaan 
tottunut vanhempi konstaa-
peli Hämeenlinnasta.

Työssäni näen jatkuvasti nyky-yhteiskunnan eriar-
voistumisen ja kansalaisten perusoikeuksien polkemi-
sen tuottavuuden ja yksityistämisen varjolla. Silmät on 
vihdoin avattava näkemään monikulttuurisuuden uhat, 
ennen kuin ne todella realisoituvat.

Tarvitaan tiukkoja ja hyvinkin kipeitä ratkaisuja hy-
vinvointivaltion palauttamiseksi, ja näihin talkoisiin tar-
vitaan jokaisen panosta. Tehdään Suomesta parempi maa 
asua, tehdä työtä ja nauttia työnsä hedelmistä!

www.ismosoukola.fi 

Marita Markkula
Akaa

Kauppatieteen maisteri, 
Akaan kaupunginvaltuutettu

Pirkanmaan eri kolkilla olen 
elänyt lähes koko ikäni. 
Köyhissä oloissa kasvaneena 
koen tärkeäksi estää kansa-
laisten eriarvoistuminen ja 

yhteiskunnan kahtiajakautuminen.
Ihmisarvoinen elämä on  taattava kaikille suomalai-

sille. Monien  toimeentulo on äärirajoilla asumis- ja mui-
den kustannusten nousukierteessä. Energia- ja kiinteis-
töverojen nousu sekä haja-asutusalueiden kalliit vesi- ja 
jätevesiratkaisut pakottavat vähävaraiset  muuttamaan 
kotoaan.

Ruoan alv-alennus ei kuluttajia hyödyttänyt. EU-ra-
sitteet tekevät Suomesta periferian, jossa työttömyys ku-
koistaa yritysten maastapaon seurauksena. Valtionvelan 
kasvu on saatava kuriin ja turhat tuet karsittava.

Jari Ronkainen
Hollola

Politiikkaan mukaan lähte-
miseen vaikuttivat epäkohdat 
sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa, josta oma äitini aikanaan 
sai osuutensa. Huolenaiheeni 
oli ja on myös maahanmuut-
topolitiikka – tarvitseeko kai-
kessa matkia muita maita, vai 

selviämmekö omalla maalaisjärjellä?
Arkielämässä minut tunnetaan yrittäjänä. Olen toimi-

nut kirvesmiehenä 10 vuotta ja tällä hetkellä yritykseni 
työllistää itseni lisäksi 8 henkilöä. Olen asunut koko ikä-
ni eli 38 vuotta Hollolassa. Kotiseudun hyvinvointi on 
minulle avainasia.

Koen tekeväni tärkeää työtä osallistumalla kuntani 
päätöksentekoon. Ongelmat ja haasteet eivät kuitenkaan 
ole sidottuja kuntarajoihin; vähäosaiset kohtaavat samo-
ja murheita kautta koko Suomen maan.

Asko Salminen
Laihia

Olen 45-vuotias laihialainen 
perheenisä. Perheeseemme 
kuuluu vaimo ja kaksi teini-
ikäistä lasta. Teollisuuden 
palveluksessa olen toiminut 
parikymmentä vuotta erilai-
sissa johtotehtävissä ihmisten 
kanssa.

Kokemus on opettanut että rehellisyydellä ja tasapuo-
lisuudella on suuri arvo tässä maailmassa. Punnittaessa 
eteen tulevia päätöksiä olen kyennyt tekemään ratkaisut, 
vaikeatkin, luottaen siihen että olen valinnut oikeuden-
mukaisimman tien.

 Yhteiskunnallisten päätöksien tulee olla tasapuolisia 
ja heikkoja sortamattomia ja sen takia haluan osallistua 
yhteisten asioiden hoitamiseen.
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Äänioikeusrekisterin 
tietojen poimintapäivä 

(missä kunnassa kukin on 
äänioikeutettu)

Ehdokashakemusten 
jättöpäivä

Ehdokasasettelun 
vahvistaminen

Ennakkoäänestys 
kotimaassa

25.2.2011 8.3.2011 17.3.2011 6.-12.4.2011

Pekka Leskinen, Etelä-Sa-
von piirin puheenjohtaja, 
oli kahdenkymmenen muun 
perussuomalaisen kans-
sa Timo Soinin vieraana 
Brysselissä 17.-19.11.2010 
puoluehallitusta edustaen. 
Ryhmän kokoontuminen 
oli Helsinki-Vantaan ken-
tällä klo 15 ja klo 18 Brys-
selin aikaa oltiinkin jo peril-
lä. Timo Soini oli hotellilla 
joukkoa vastassa toimien 
vieraanvaraisena isäntänä 
koko visiitin ajan.

Torstain ohjelmassa 
oli tutustuminen EU-par-
lamenttiin, jonka koko ja 
toimintojen kirjo ovat laa-
juudessaan kuin toisesta 
maailmasta. Timon ollessa 
hoitamassa parlamentaa-
rikon tehtäviä, piti hänen 
avustajansa Hanne Riste-
virta ansiokkaan esitelmän 
laitoksen toiminnasta.

Itse parlamentti toimii or-
ganisaationa pitkälti samaan 
tapaan kuin kansalliset par-
lamentit, mutta jättimäisenä. 
Parlamentissa on 736 jäsentä 
(MEP) 27 eri valtiosta. Näis-
sä valtioissa on 23 virallista 
eri kieltä, joita kaikkia voi 
EU-parlamentissa käyttää. 
Vierailulla pärjää täysin 
suomen kielellä, sillä pyy-

dettäessä kaikki tulkataan 
kansalaisen omalle kielelle 
perustuen siihen pykälään, 
että kaikkien EU:n kansa-
laisten on voitava tutustua 
heitä välittömästi koskevaan 
lainsäädäntöön oman maan-
sa kielellä. Tämän vuoksi 
kaikilla unionin kansalaisil-
la on mahdollisuus seurata 
parlamentin työtä, esittää 
kysymyksiä ja saada vas-
tauksia omalla kielellään. 
Yli viidennes virkamiehistä 
toimiikin käännösosastolla. 
Tämänkin seurueen mukana 
oli 3-4 avustajaa.

EU työllistää tuhat 
toimittajaa

Virkamiehiä ja muita toi-
mihenkilöitä on noin 6200, 
suurin osa jakautuen Brys-
selin ja Luxembourgin kes-
ken. Ranskassa, Strasbour-
gissa, missä EU-parlamentin 
kotipaikka on ja missä pi-
detään vuosittain 12 neljän 
päivän pituista täysistun-
toa, on vain 80 virkamies-
tä vakituisesti. Tosin kun 
koko revohka siirtyy sinne 
12 kertaa vuodessa, on sii-
nä hässäkkää kerrakseen. 
Lisäksi parlamentissa työs-
kentelee noin 1500 akkre-

ditoitua meppiavustajaa ja 
noin 4400 rekisteröitynyttä 
lobbaria. Kaikkiin EU-toi-
mielimiin on akkreditoitu-
nut noin 1000 toimittajaa. 

MEP:in viikko alkaa 
tiistaina ja päättyy torstaina 
tai perjantaina. Työpäivät 
ovat usein 12-14 tuntisia 
sisältäen erilaisia valiokun-
tia, poliittisten ryhmien ko-
kouksia jne. Nyt MEP Timo 
Soinilla oli erilainen päivä. 
Parlamentissa vietetyn päi-
vän jälkeen oli vuorossa il-
lallinen paikallisessa meppi-
en suosimassa ravintolassa. 
Aterian herkullisuutta tai 
palvelua ei käynyt moitti-
minen. Illallisen jälkeen tu-
tustuttiin paikalliseen kuu-
luisaan olutkulttuuriin.

Perjantaiaamuna oli 
vielä Brysselin kaupun-
kiesittely, jossa oppaana oli 
isäntä. Etäisyydet Brysselin 
keskustassa ovat lyhyitä ja 
EU:n pääinstituutit (Komis-
sio, Parlamentti, Neuvosto 
ja Alueiden komitea) sijait-
sevat kävelymatkan päässä 
toisistaan. Ydinkeskustan ja 
vanhan kaupungin alueella 
käveleminen on helpoin ta-
pa liikkua paikasta toiseen. 
Tosin välillä hypättiin het-
keksi bussiin, mikä on myös 

kätevä tapa alueella liikku-
miseen. Katselemista riittää, 
sillä Bryssel on rikas arkki-
tehtuuriltaan. Nähtävänä 
on komeita rakennuksia eri 
aikakausilta, erilaisia kirk-
koja ja hallintorakennuk-
sia. Vanha kaupunki henkii 
omaa aikakauttaan. Kerjä-
läisten suuri määrä katuku-
vassa kyllä hieman hämmäs-
tytti pohjoisen kulkijaa. 

Vierailu keskittyi EU:n 
toimintaan eikä päivän 
politiikkaan juuri puutut-
tu. Eräs Timon sanoma jäi 
kuitenkin Leskis-Pekan mie-
leen. Soinilla ei ole mitään 
muita kansallisuuksia tai 
erivärisiä ihmisiä vastaan. 
Päinvastoin, hän kunni-
oittaa erilaisia ihmisiä ja 
erilaisia kulttuureja, mutta 
Suomen tulee säilyä suoma-
laisena, jotta myös pienen 
maan, Suomen, kulttuuri, 
perinteet ja tavat säilyvät. 

Kaupunkikävelyn jäl-
keen oli kotimatka edessä. 
Lähtö venyi mutta Suo-
meen saavuttiin kokemusta 
rikkaampana. Edessä uudet 
haasteet, kuten auton etsi-
minen savolaiselle lentoken-
tän suuresta parkkihallista.

Teksti: Marja Hämäläinen

Pekka Leskinen Soinin vieraana
Kansalaisten keskuu-
dessa käyskennellessäni 
olen pannut merkille, et-
tä kansa on jakautumas-
sa taloudellisesti ja yhä 
kiihtyvällä vauhdilla hy-
vätuloisiin ja yhteiskun-
nan huonompiosaisiin, 
myös henkisesti.

Niillä joilla on elämä 
jokseenkin turvattu, me-
nee kohtuullisesti, joka 
voi turruttaa ympärillä 

tapahtuvan epäoikeudenmukaisuuden. Osalla on hy-
väpalkkaista työtä, johon tosin on yhä enemmän uh-
rattava, jotta työn tuloksista voi saada maksimaalisen 
hyödyn. Mutta raha näyttää korvaavan paljon ihmisen 
hyvänolon tunnetta ja siitä koituvaa kuluttavaa elämän-
rytmiä.

Ne joilla ei todella mene hyvin, ovat jääneet "mo-
pen" osaan tässä yhteiskunnassa, jossa "kauniit ja roh-
keat" koreilevat menestystarinoillaan.

Perinteiset puolueetkin ovat huomanneet, jopa vuo-
sikymmeniä valtaapitävinä, että jotkut asiat ovat men-
neet kansalaisten mielestä käsittämättömiin mittasuh-
teisiin, jossa oletusarvot ihmisyydestä ovat unohtuneet.

Ei ole sattumaa, että uudet tuulet ovat lähteneet pu-
haltamaan pohjoisesta hyytävästi niiden niskaan, jotka 
ovat olleet hylkäämässä pienen ihmisen. Tämä puhuri 
on perussuomalaisuus, joka ei ole sattumaa, vaan kan-
san syvistä riveistä lähtenyttä protestia, nykyistä vallan-
pitoa ja valinpitämättömyyttä kohtaan.

Ryvettymättömän, velattoman ja kansaa rakasta-
van perussuomalaisen puolueen aatteen suuri salaisuus 
on, me välitämme kansalaistemme hyvinvoinnista aina 
vauvasta vaariin saakka. Ihmisarvojen ja hyveiden kun-
nioittaminen on perussuomalaisuuteen kuuluvaa oikeu-
denmukaisuutta, jota haluamme teille jokaiselle tarjota.

Pauli Ruotsalainen
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin puheenjohtaja

Kansa jakautuu hurjaa 
vauhtia kahtia
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Tulosten vahvistaminenEnnakkoäänestys 
ulkomailla

Vaalipäivä

6.-9.4.2011 17.4.2011 20.4.2011

Klapupinosta saa edullisempaa energiaa kuin sähköfi rmalta.

Näinhän asia on, mutta 
verotuloilla tätä valtakun-
taa pystyssä pidetään. Vii-
me päivien uutiset kertoi-
vat Suomen ottaneen taas 
tammikuussa uutta velkaa 
1,5 miljardia euroa. Kor-
ko myös Suomen osalta on 
nousussa. Syyskuussa kor-
ko oli 1.82% ja nyt 2,35 
%. Suurissa summissa pu-
hutaan myös suurista kor-
komenoista.

Samaan aikaan Veron-
maksajien keskusliitto, He-
temäen veroremonttiryhmä, 
ja jotkut pääasiassa oikeis-
topoliitikot ovat esittäneet 
lähinnä suurituloisille pal-
kansaajille kohdistuvia ve-
rohelpotuksia. Verohelpo-
tuksia on annettu kuluneel-
lakin vaalikaudella. Niistä 
ovat hyötyneet lähinnä 
suurituloiset ja jossain mää-
rin myöskin keskituloiset. 
Niin kuin paheiden summa 
on vakio, samoin on myös-
kin verojen osalta. Jostain 
annetut veroalennukset on 
kerättävä. 

Veroja on korotettu ku-
lutusveroissa. Sama suunni-
telma on myöskin jatkossa. 
Kaikki toki maksavat ku-
lutuksestaan saman veron, 
mutta kysymys onkin siitä 
mikä on maksajan veron-
maksukyky. 

Tähän asti periaatteena 
on ollut, että suuremmista 
tuloista suuremmat verot. 
Tosin sekin ajatus on pahas-
ti päässyt lipsumaan. Nyt 
näillä esityksillä mitä tulee 
seuraavan eduskunnan kä-
sittelyyn ollaan tätä ajatus-

ta ”verot maksukyvyn mu-
kaan” pahasti murtamassa.

Suurituloisten palkkave-
ron kevennystä perustellaan 
työllistämisellä. Mitään pe-
rusteita ei ole esitetty missä 
se näkyy ja miten se vaikut-
taisi työllistettävyyteen. Yri-
tysten työllistämistä ei voi 
oikeasti helpottaa muuta 
kuin työllistämisen välillisiä 
kustannuksia alentamalla. 
Mitä järkeä on siinä, että 
jos palkkaat uuden työn-
tekijän, työttömyysvakuu-
tusmaksu nousee? Eikö se 
pitäisi olla päinvastoin?

Veroryhmät voisivat 
miettiä, olisiko viisaam-
paa antaa yritykselle vaih-
toehtoisesti tuloksellinen  

”Verot kansan verta juovat”
Lemmikkieläinten
hoidon laiminlyönti 
Viime kuukausina on uutisoitu useista epäillyistä lem-
mikkieläimiin kohdistuneista pahoinpitelyistä ja hoi-
don laiminlyönneistä, joista on ollut seurauksena jopa 
lemmikin kuolema. Eräs tuoreimmista on tapaus, jossa 
alle vuoden ikäinen koira tapettiin omistajan ja parin 
muun henkilön toimesta erittäin raa’alla ja julmalla 
tavalla.

Tapaukset ovat syystäkin kuohuttaneet kansalaisia, 
avuttomaan ja puolustuskyvyttömään lemmikkieläi-
meen kohdistuva fyysinen väkivalta tai hoidon yleinen 
laiminlyönti on yleisen mielipiteen mukaan erityisen 
tuomittavaa.

Onko hallituksella suunnitelmia tarkistaa eläinsuo-
jelulainsäädäntöä lemmikkieläinten suojelun paranta-
miseksi? 

Helsingissä 20.1.2011
Pentti Oinonen

 ■KIRJALLISET KYSYMYKSET

poistomahdollisuus aina 
uudesta työntekijästä ei-
kä uudesta koneesta, joka 
usein tietää työntekijämää-
rän vähentämistä?

Jotain uusia innovaati-
oita odottaisi nimekkäiltä 
työryhmiltä, jotka kuukau-
sikaupalla miettivät vero-
tuksen saloja.

Veronmaksajien toi-
mitusjohtaja arveli jossain 
haastattelussa, että Perus-
suomalaisille olisi hyötyä 
heidän tekemistään linja-
uksista. Tietysti siinä mie-
lessä, että voimme ilmoittaa 
olevamme täysin eri mieltä 
heidän esitystensä kanssa. 
Tasaveroon tähtäävä linja, 
jota Veronmaksajien kes-

kusliitto ja mm. kokoomus 
ajaa, on aivan muuta kuin 
Perussuomalaisten linja. 
Verot maksukyvyn mukaan 
on valtiontaloudelle kestävä 
linja. Valitettavasti siihen ei 
veronalennuksia ylempiin 
palkkaveroluokkiin sovi. 
Sen sijaan alle tuhannen 
euron tulot tulisi mieles-
täni tuloveroista vapaut-
taa. Näillä pienituloisilla 
lisätulot tulisivat suoraan 
kulutukseen ja ihmisten hy-
vinvointiin, sekä näkyisivät 
sosiaalitukirahojen tarpeen 
vähenemisenä.

Lea Mäkipää
varakansanedustaja
Kihniö

(PRH ennakkotarkastanut säännöt 24.6.2010 ja hy-
väksynyt 11.10.2010 yhdistyksen yhdistysrekisteriin)

Ylimääräinen kokous
keskiviikkona 9. päivänä helmikuuta 2011 kello 18.00 
H:gin Olympiastadionin kahvion kabinetissa, Paavo 
Nurmen tie 1, Helsinki (sisäänkäynti tornin juuresta).

Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen 12. pykä-
län mukaiset syyskokouksen määräämät asiat. Valinnat 
ja päätökset koskevat kuluvaa kalenterivuotta.

Piirin ensimmäiseen kokoukseen jokaisella rekiste-
röidyllä kaupunginosayhdistyksellä on oikeus lähettää 
enintään yhden edustajan jokaista kaupunginosayh-
distyksen alkavaa kymmentä vuoden 2010 päättyessä 
olevaa varsinaista jäsentä kohden kuitenkin enintään 
kymmenen puhe- ja äänioikeutettua edustajaa.

Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen vara-
edustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa kos-
keva pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote.

Vaadittaessa kaupunginosayhdistyksen on esitettä-
vä piirikokoukselle vuoden 2010 lopussa oleva jäsen-
luettelo jäsenistään.

Paikalla puoluesihteeri Ossi Sandvik ja eduskun-
taryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Raimo Vis-
backa. Tervetuloa!

Arto Välikangas  Erja Kouvo
puheenjohtaja  varapuheenjohtaja

Kristina Ljungqvist Jussi Ristilä
Varapuheenjohtaja piirisihteeri

PERUSSUOMALAISTEN HELSINGIN 
PIIRI RY:N

Nettisivuillamme kysyttiin:

Pitäisikö rattijuopumuksen promillerajaa laskea?

EI 51,6 %    (1735 ääntä)

KYLLÄ 48,4 %    (1629 ääntä)
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AUTON
HAJUSTE
11,90 mk

Suoraan markoiksi 
muutettuina monien 
tuotteiden ja 
palveluiden hinnat 
näyttävät hurjilta. Alla 
satunnaisia poimintoja 
kaupungilta:

Kallista on...Kallista on...

Bensalitra (98)
9,50 mk/litra

Alkoholin liikakäyttö 
Suomessa on koko ajan 
lisääntymässä. On varsin 
tavallista, että alkoholin 
väärinkäyttäjillä nyky-
ään on kaksi diagnoosia. 
Ensin tulee masennus, 
sitten alkoholiongelma. 
Kaksoisdiagnostiikka 
päihteiden väärinkäyttä-
jien kohdalla tulee var-
maan yleistymään edel-
leenkin.

- Myös vanhusten 
päihdeongelmat lisään-
tyvät. Selittäviä tekijöitä 
ovat lisääntyvä yksinäi-
syys sekä se, että vanhuk-
siksi on nyt luokittumassa 
ikäryhmä, joka on ollut 
tottuneempi käyttämään 
alkoholia myös aikaisem-
massa elämässään, kertoo 
Jämsän kaupungin A-kli-
nikalla osastosihteerinä 
toimiva perussuomalai-
nen Eila Sahala.

Asiakkaita 
laidasta laitaan

A-klinikalla käy asiakkai-
ta laidasta laitaan: yhtä 
lailla miehiä kuin naisia, 
niin nuoria kuin vähän 
vanhempiakin. Vanhus-
väestön hoitamiseen eivät 

resurssit enää riitä. Nuor-
ten alkoholin liikakäyttöön 

liittyy useammin lääkkeitä, 
kannabista ja amfetamiinia, 

Alkoholiongelmat ovat lisääntymässä
kun vanhemmilla ongelma 
rajoittuu alkoholin liika-
käyttöön. Myös naisten al-
koholin käyttö on pitkällä 
tähtäimellä katsottuna li-
sääntynyt.

- Vielä kolmekymmen-
tä vuotta sitten eivät naiset 
käyttäneet alkoholia lain-
kaan sillä lailla kuin tänä 
päivänä. Nyt naiset ja mie-
het ovat tasavertaisia tässä 
asiassa, ja naisten osuus 
päihdeongelmaisista sitäkin 
kautta lisääntynyt. Totta 
kai myös nuorten alkoho-
lin käyttö on lisääntynyt. 
Ei tarvitse kuin lehdestä lu-
kea joka päivä, moniko on 
ajanut humalassa mopolla, 
autolla, kuka milläkin.

Jämsän kaupungilla on 
ollut A-klinikka jo lähes 
kolmekymmentä vuotta. 
Klinikka palvelee Jämsän ja 
Kuhmoisten kuntia ja osto-
palveluna osaa Jyväskyläs-
täkin. A-klinikalle pääsy on 
helppoa: jos asiakkaalle tu-
lee tunne, että hän käyttää 
liikaa alkoholia, lääkkeitä, 
huumeita tai vaikka pelaa 
liikaa ja haluaa apua, voi 
sairaanhoitajan vastaan-
otolle tulla aamulla ilman 
erillistä ajanvarausta. Myö-
hemmässä vaiheessa asiak-

Jämsän Perussuomalaisten puheenjohtaja Eila Sahala 
tietää, että päihteiden ongelmakäyttö yhteiskunnassamme 
on koko ajan lisääntymässä.

kaalle katsotaan oma työn-
tekijä. Lääkäri on paikalla 
kahtena päivänä viikossa. 
Hänen kauttaan hoidetaan 
reseptiasiat ja katkaisuhoi-
tolähetteet sekä fyysisen 
kunnon seuranta.

Vastuuta ei voi 
sälyttää muille

Eila Sahala on ollut pe-
russuomalainen kolmisen 
vuotta ja toimii myös Jäm-
sän paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajana. Vaikka 
yhteiskunnalliset asiat ovat 
aina kiinnostaneet häntä, ei 
hän nuorempana olisi voi-
nut kuvitellakaan lähtevän-
sä itse mukaan politiikkaan. 
Jo Lipposen pääministeri-
kaudella alkoi kuitenkin itää 
vankka tyytymättömyys.

- Tuli ajatus siitä, että 
eihän tämä voi mennä näin. 
Vasemmistopuolueet meni-
vät liian oikealle. Tuli tun-
ne, että jonkun tulisi tehdä 
jotain, eikä vastuuta voi sä-
lyttää toisten niskoille ellei 
itse ole valmis toimimaan. 
Siksi minä olen perussuo-
malainen.

Teksti: Mika Männistö

Sanoivat perussuomalaiset 
Pauli Tamminen ja Seppo Pa-
punen jo lähes kaksi vuotta 
sitten! Keräsimme adressiin 
vantaalaisten nimiä ympäri 
Vantaata toreilta, kauppa-
keskuksista, kävelykaduilta 
ja kaikista mahdollisista pai-
koista joissa ihmisiä liikkui. 
Kysyimme, pitääkö järjestää 
kansanäänestys liittymisestä 
Helsinkiin.

Syksyyn 2010 men-
nessä saimme noin 3000 

vantaalaisen allekirjoit-
tamaan adressin. Samal-
la jaoimme PS-lehteä ja 
vastailimme kysymyksiin 
siitä, mitä perussuomalai-
suus oikein on. Olimme 
liikkeellä noin kuusikym-
mentä kertaa.

Meillä oli tarkoituksena 
saada äänestysikäisistä 5% 
vaatimaan kansanäänestys-
tä. Valitettavasti jouduim-
me keskeyttämään nimien 
keruun.

Nyt tammikuun 30. 
päivänä Helsingin ja Van-
taan päättäjät kokoontuvat 
päättämään pitääkö yhdis-
tymisselvitystä vielä jatkaa. 
Jos jatketaan, tulemme vaa-
timaan ainakin kansanää-
nestystä, jotta myös meidän 
vantaalaisten mielipidettä 
kuullaan. Tietoisena siitä 
ettemme ole yksin - EI ka-
binettipäätöksille.

Seppo Papunen

Vantaan ja Helsingin yhdistymisestä 
järjestettävä kansanäänestys!

Kaatorauta
263 mk
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Perussuomalainen 
12/2003

 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Joulun jälkeen on monil-
la edessä dieetti. On tul-
lut syötyä enemmän kuin 
olisi ollut tarpeen. Olen 
joskus kuullut sanon-
nan, ettei sillä ole väliä, 
mitä syö joulun ja uuden 
vuoden välillä, vaan sillä 
mitä syö uuden vuoden 
ja joulun välillä.

Näin on myös hen-
gellisesti. Raamatussa 
sanotaan, ”ettei ihminen 
elä ainoastaan leivästä 
vaan jokaisesta sanas-
ta, joka lähtee Jumalan 
suusta.” Me ruokimme 
kyllä runsaasti ruumis-
tamme niin jouluna kuin 
läpi vuoden, mutta muis-
tammeko ruokkia myös 
henkeämme. Monille 
vuoden ainut kirkossa 
käynti on jouluaaton 
hartaus ja muu vuosi 

Hengellinen dieetti

Yrittäjien työttömyysturvaa 
kohennettava
Suomessa on saatu hyviä kokemuksia pitkäaikais-
työttömien ryhtymisestä yrittäjiksi. Yrittäjiksi ryh-
tyneistä työttömistä vain pieni osa palaa uudestaan 
työttömiksi vuoden sisällä yrityksen perustamisesta. 
Näiden ihmisten perusturva on kuitenkin huteralla 
pohjalla. Yrittäjäksi ryhtyvä jää jossain vaiheessa 
kahdeksi vuodeksi kokonaan ilman työttömyystur-
vaa. Työttömiä ei pidä estää, vaan rohkaista ryhty-
mään yrittäjiksi.
Rolf ”Fred” Sormo

Tuhannen taalan paikka
Poliittisen puolueen tehtävänä on saada vaikutusval-
taa ja ajaa kannattajiensa asiaa. Me Perussuomalaiset 
olemme huomattavasti parlamentaarista kokoamme 
suurempi vaikuttaja suomalaisessa poliittisessa mai-
semassa. Me olemme toivo paremmasta. Kansan sy-
vät rivit tietävät, että on jokseenkin yhdentekevää, 
mitkä vanhat puolueet ovat kulloinkin vallassa. Linja 
ei juurikaan muutu.
Timo Soini

me sitten riitäkään dieetin 
pitämiseen. 

Tästä viisastuneena voi-
simme muuttaa hengellisiä 
ruokailutottumuksiamme 
vähän hellemmin. Olisiko 
mahdollista, että nousisit 
aamulla 15 minuuttia ai-
kaisemmin ja lukisit päivän 
tekstin hartauskirjasta ja 
miettisit vähän aikaa, miten 
se liittyy sinun elämääsi. 
Hartaushetken voisit päät-
tää ajattelemalla sinulle rak-
kaita ihmisiä ja jättämällä 
itsesi ja heidät hyvän Juma-
lan varjelukseen lukemalla 
Herran siunauksen.

Seuraava askel voisi olla, 
että tutkit oman paikkakun-
tasi hengellisten tilaisuuksien 
tarjontaa. Jos jumalanpalve-
lus ei ikinä oikein ole sytyttä-
nyt, kannattaisi ehkä kokeil-
la sanan ja rukouksen iltaa 

tai vaikka raamattupiiriä 
tai tuomasmessua. Ole 
rohkea ja käy katsomassa.

Useimmilla paikka-
kunnilla on monenlaisia 
kaikille tarkoitettuja hen-
gellisiä tilaisuuksia. Tai jos 
rohkeus ei riitä menemään 
hengelliseen tilaisuuteen 
omalla paikkakunnalla, 
katso mitä naapurikau-
pungilla olisi tarjottavana, 
internetistä kyllä löytyy 
tiedot. Ravitaan henkeäm-
me Jumalan sanalla ym-
päri vuoden ja annetaan 
Jumalalle näin mahdolli-
suus toimia elämässämme 
sanansa mukaan: ”Minä 
olen tullut antamaan elä-
män, yltäkylläisen elä-
män.” Joh. 10:10. Kan-
nattaa kokeilla!

Tuula Jaatinen

onkin sitten paastolla oloa. 
Olisiko aihetta pistää dieetit 
vaihtoon, eli keskittyä hen-
gelliseen ravintoon uuden 
vuoden ja joulun välillä? 

Perussuomalainen 
12/2003

Dieetti aloitetaan usein 
suurella innolla ja muu-
taman viikon (tai päivän) 
kuluttua alkaa jo tuntua 
siltä, ettei tästä mitään tu-

le ja dieetti loppuu sitten 
siihen. Usein syynä tähän 
on se, että muutamme ruo-
kailutottumuksiamme liian 
radikaalisti eikä itsekurim-

Rovaniemeläinen sairaan-
hoitaja ja kätilö Pirita Ne-
nonen kiinnostui politii-
kasta huomattuaan, että 
lapsiperheet kärsivät joka 
paikassa eikä kukaan tun-
tunut ajavan heidän asiaan-
sa. Hän ajoi voimakkaasti 
kodinhoidontuen kasvatta-
mista ja muitakin lapsiper-
heiden asemaa parantavia 
uudistuksia, mutta kun 
puolueet eivät tuntuneet 
innostuvan, piti lähteä itse 
leikkiin mukaan.

- Tutustuin eri poliittis-
ten puolueiden ohjelmiin. 
Perussuomalaisten puolue-
ohjelmaa lukiessani kolahti 
heti, tuli mieleen että tämä 
on poliittinen kotini – kuin 
suoraan omia ajatuksiani.

Pirita liittyi puoluee-
seen vuoden 2008 syksyllä 
ja pääsi myös Rovaniemen 
kaupunginvaltuustoon kah-
den muun Perussuomalaisen 
kanssa. Hän toimii myös 
Lapin piirissä piirisihtee-
rinä, paikallisyhdistyksen 
sihteerinä ja on molemmissa 
myös taloudenhoitajana.

Politiikka vie aikaa

Vuonna 2000 Rovaniemen 
terveys- ja sosiaalialan op-
pilaitoksesta valmistuneen 
Piritan perheeseen kuuluu 
mies Markku ja neljä lasta, 
2,5-vuotias Henna, 3,5-vuo-
tias Kasperi, 11-vuotias 
Aleksi ja 13-vuotias Janne. 
Perheessä on myös lemmik-

kejä, kaksi marsua ja pupu. 
Perheen ja politiikan ohella 
Pirita harrastaa käsitöitä 
kuten kudontaa ja villasuk-
kien neulomista silloin kun 
ehtii.

- Vaikka Perussuomalai-
set jäivätkin huonolle sijalle 
luottamuspaikkajaossa, vie 
politiikka silti hyvin paljon 

aikaa. Kaikkien kokousten 
lisäksi muun muassa tiedon 
etsiminen vie aikaa, koska 
olen luonteeltani ihminen, 
joka haluaa perehtyä asioi-
hin. Joskus menee kahteen-
kin asti yöllä valvoessa.

Sekä mies että lapset 
ovat kuitenkin hyväksyneet 
asian ja tottuneetkin siihen.

- Lapsetkin jo sanovat 
että äiti lähtee nyt kokouk-
seen, vaikka olisin menossa 
minne. Ja aina kun puhelin 
soi, meillä on tapana vitsail-
la että puolue vaatii, Pirita 
hymyilee.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Pienten lasten puolestapuhuja

Pienten lasten puolestapuhujana tunnetun Pirita Nenosen suurin voitto politiikassa oli 
kuntalisän saaminen Rovaniemelle.
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Liperin kunnanjohtaja on 
ehdottanut kunnanhalli-
tukselle, että liperiläisten 
luottamushenkilöiden pi-
täisi allekirjoittaa erillinen 
vaitiolosopimus. Suomessa 
on voimassa olevat lait, joi-
ta myös Liperin kunnassa 
pitää noudattaa.

Perussuomalaisten ryh-
mänä emme ymmärrä miksi 
tällaisia erillisiä sopimuksia 
pitäisi allekirjoittaa. Sopi-
mus pitää sisällään muun 
muassa sellaisen kohdan, 
että kaikki lautakunnissa 
keskeneräiset asiat kuuluvat 
salassapidon piiriin.

Itse en voi tuollaista 
asiakirjaa ikinä allekirjoit-
taa, koska minut ovat luot-
tamustehtäviini äänestäneet 
kuntalaiset, joiden asiaa 
ajan. Luottamushenkilöllä 
täytyy olla oikeus keskus-
tella yhteisistä asioista myös 
kuntalaisten kanssa, jotta 
saa omaan näkemykseensä 
varmuutta kuntamme asioi-
den hoidosta.

Jokainen luottamus-
henkilö toivottavasti tietää 
myös sen, että on olemassa 
erikseen ”salassa pidettä-
viä” tai ”ei julkisuuteen” 
olevia asioita. Näistä ole-
massa olevien lakien mu-
kaan pitää olla erillinen 
merkintä asiakirjoissa. Mil-
loin nämä merkinnät asia-
kirjoihin saadaan laittaa 
ovat myös laissa määritetyt. 
Myös salassapidon rikko-
misen seuraukset ovat laissa 
määritellyt.

Liperissä peräänkuulu-
tetaan avoimuutta. Puhu-
taan näin, mutta esitetään 
muuta.

Jos todella haluttaisiin 
avoimuutta ja lisätä kunta-

laisten kiinnostusta yhteis-
ten asioiden hoitoon, teh-
täisiin kokouksista julkisia 
niiltä osin kuin se on laissa 
määritetty.

Nykyteknologialla esi-
merkiksi suorat nettilähe-
tykset ovat erittäin helposti 
ja edullisesti toteutettavissa. 
Kustannukset muutaman 
sadan euron hankintojen 
jälkeen alle sata euroa kuu-
kaudessa.

Taustaa Liperin 
ongelmille:

Me Perussuomalaiset Lipe-
rissä esitimme heti valtuusto-
kauden aluksi, että huonoon 
taloudenpitoon pitää puut-

tua välittömästi. Lomautuk-
set ja henkilöstön läpikäynti 
mahdollisia irtisanomisia 
koskien olisi aloitettava heti. 
Lomautukset painottuisivat 
esityksessämme johtaviin 
virkamiehiin, joiden teh-
täviä lomautuksen aikana 
hoidettaisiin normaalilla 
”paikkaus”-menetelmällä. 
Käsittelimme valtuustos-
samme asian, mutta emme 
saaneet sille kannatusta.

Kuntamme taloustilan-
teen takia ajattelimme las-
kea lomautuksista syntyvät 
säästöt itse.

Hallintosääntömme 
mukaisesti henkilökohtai-
set palkan lisät määrittävät 
johtajamme itse ilman erilli-

siä hyväksyntöjä. Pyynnös-
sämme halusimme nähdä 
myös nämä tiedot.

Koska emme halua yli-
työllistää kuntamme virka-
miehiä, allekirjoittaneena 
soitin kuntamme hallinto-
järjestelmän luoneelle yri-
tykselle, ja kysyimme kau-
anko näiden tietojen ulos 
saaminen kestää.

Vastaus: noin tunti. 
Meille ei koskaan annettu 
näitä tietoja.

Huomasimme Lipe-
rin varhaiskasvatuksessa 
miljoonan euron nousun 
(20%), vaikka lapsimäärä ei 
ollut lisääntynyt ollenkaan. 
Teimme asiasta selvitys-
pyynnön, mutta selvitystä 

emme vielä tähänkään päi-
vään mennessä ole saaneet. 
Julkisia tietoja asiasta anta-
nut sihteeri joutui työpaik-
kakiusaamisen kohteeksi. 
Tätä asiaa sekä asiaankuu-
lumatonta ja räikeää kohte-
lua joudutaan luultavimmin 
ratkomaan oikeudessa.

Hallinto-oikeus on an-
tanut Liperille myös oman 
päätöksensä, että tiedot 
luottamushenkilöille pitää 
antaa. Julkisuuslakia tästä 
päätöksestä huolimatta ei 
Liperissä noudateta.

Liperin perussuomalais-
ten ryhmää ollaan vanhojen 
valtapuolueiden siunauksel-
la pyritty hiljentämään eri 
tarvoin.

On tehty poliisitutkin-
toja ja perättömiä ilmian-
toja verottajalle. Meitä saa 
tutkia. On puhtaat jauhot 
pussissa.

Kun käynnissä olevat 
tutkinnat todetaan taas pe-
rättömiksi, on aika kurkata 
meitä hiljentävien tahojen 
komeroihin näitä samoja 
metodeja käyttäen. Kysy-
mys kuuluukin, onkohan 
puhtaat jauhot pussissa?

Allekirjoittaneena uute-
na valtuutettuna olen ym-
mälläni Liperin tilanteesta. 
Valta ei ole meidän ryhmäl-
lämme. Sanomalehti Karja-
laisen mukaan valtuutetuis-
tamme pääelantonsa kun-
nalta saavia on yli 30%. Sie-
lussani toivon, että yhteisiin 
vaikeisiin päätöksien tekoon 
ei vaikuta valtuutettujen pel-
ko menettää työpaikkaansa 
tai joutua työpaikkakiusa-
uksen kohteeksi. 

Perussuomalaisena ryh-
mänä toivomme yhteistyö-
tä muiden ryhmittymien 
kanssa. On aika puhaltaa 
peli poikki, ja Liperissäkin 
on alettava noudattamaan 
Suomen lakeja.

Juha Kastinen
kunnanvaltuutettu

P.S. Liperin perussuo-
malaisten valtuustoryhmä 
kasvoi marraskuun lopussa 
kuusijäseniseksi, kun  mm. 
kyläkoulujen puolustajana 
tunnettu Sirpa Naumanen 
siirtyi Kokoomusryhmäs-
tä Perussuomalaisten ryh-
mään.

Liperiläiset kansanedus-
tajaehdokkaat ovat Marja-
Leena Gröhn sekä puutoh-
tori Kauko Huohvanainen.

Mikä on laki Liperissä?

Muun muassa Kauppalehti 
uutisoi 11.1. Venäjän tehneen 
päätöksen, jonka mukaan ul-
komaalaiset eivät pysty enää 
ostamaan tietyiltä Venäjän 
alueilta kiinteistöjä. Venäjän 
uusi ukaasi koskee pääasiassa 
Karjalan aluetta sekä rajaseu-
tua. Venäjältä ei ole pystynyt 
ostamaan aikaisemmin maa-
alueita, ja nyt ostaminen on 
tehty mahdottomaksi myös 
kiinteistöjen osalta.

Ei ole oikein, että ve-
näläiset pystyvät ostamaan 
maata ja kiinteistöjä Suo-
mesta lähes ilman rajoituk-
sia, mutta suomalaiset eivät 
pysty vastavuoroisesti osta-

maan niitä Venäjältä. Peli-
sääntöjen pitää olla samat 
molemmin puolin.

On muutenkin arvelut-
tavaa, että venäläiset halu-
avat ostaa rappiotiloja ja 
laajoja maa-alueita Suomen 
maanpuolustuksen kan-
nalta tärkeiden kohteiden 
läheisyydestä. Entäpä jos 
Venäjä päättääkin yhtäkkiä 
sosialisoida kansalaistensa 
omistamat maa-alueet?

Päättäjät eivät ota 
asiaa tosissaan

Venäläisten epäilyttävät 
maakaupat ja maanomistus 

Suomessa ovat olleet esil-
lä jo useiden vuosien ajan, 
mutta valtiovalta ei ole 
puuttunut ongelmaan lain-
säädännön keinoin. Päät-
täjät eivät näytä ottavan 
asiaa tosissaan. Esimerkiksi 
vihreiden europarlamentaa-
rikko Satu Hassi allekirjoitti 
aikanaan ympäristöminis-
terinä lakiehdotuksen, jolla 
poistettiin kaikkien ulko-
maalaisten kiinteistönos-
torajoitukset. Hassi kom-
mentoi allekirjoittamaansa 
lakiehdotusta Iltasanomil-
le 13.1.2011 seuraavasti: 
”Minulla ei ole asiasta min-
käänlaista muistikuvaa”.

Venäläisten oikeutta os-
taa maa-alueita Suomesta 
tulee rajoittaa lailla. Mikäli 
suomalaiset eivät voi ostaa 
maata Venäjältä, silloin 
myöskään venäläisille ei 
tule myydä maata Suomes-
ta. Voidaan tietysti miettiä, 
olisiko maa-alueita esimer-
kiksi mahdollista vuokrata 
venäläisille, jolloin maat 
pysyisivät suomalaisessa 
omistuksessa ja vuokrara-
hat ropisisivat suomalaiseen 
kirstuun. Jos näin tehtäisiin, 
maata ei tietenkään vuok-
rattaisi sotilaallisesti vähän-
kään merkittävämpien alu-
eiden läheisyydestä.

Venäjä on ilmoittanut 
suojelevansa omia kansa-
laisiaan tarvittaessa vaikka 
aseellisesti myös maansa 
rajojen ulkopuolella. Maa-
alueiden myynti venäläi-
sille tuleekin nähdä lähin-
nä turvallisuuspoliittisena 
kysymyksenä. Venäläisten 
maaomistukset voivat lisätä 
Venäjän valtion intressejä 
puuttua Suomen sisäisiin 
asioihin. Voidaan esimerkik-
si ajatella tilannetta, jossa 
suuri osa Itä-Suomen maa-
omaisuudesta olisi myyty 
venäläisille ja Suomi alkaisi 
tuossa vaiheessa puuttua ul-
komaalaisomistukseen. Ve-

Isänmaata ei tule myydä venäläisille

Olli Immonen
kansanedustajaehdokas
Oulu

näjä todennäköisesti lähtisi 
puolustamaan omien kansa-
laistensa etuja.

Liperin paikallisyhdistyksen jäseniä yhteisessä "vaalituumaus" grilli-illassa syksyllä 2010. Ruokana muun muassa edus-
kuntavaaliehdokaamme Kauko Huohvanaisen itse pyytämää karhua. Viihteestä vastasi eduskuntavaaliehdokaamme 
Marja-Leena Gröhn.
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Rovasti Anssi Joutsen-
lahti halusi olla Juma-
lan Sanan julistaja jo 
aivan nuoresta pitä-
en. Valmistuminen 
papiksi kesti kuiten-
kin todella kauan, sillä 
väliin mahtui kaiken-
laista, muun muassa 
vuodet SMP:n kansan-
edustajana vuosina 
1979-87. 

Joutsenlahti valmistui yli-
oppilaaksi vuonna 1964 ja 
teologian maisteriksi kak-
sikymmentä vuotta myö-
hemmin, vuonna 1985. 
Pappisvihkimyksen hän sai 
vuonna 1985.

- Uskontoa ja politiik-
kaa ei pidä sekoittaa. Vaik-
ka politiikassa toiminkin 
uskonnollisen vakaumuk-
sen pohjalta ja puolueen 
arvot ovat kristillisiä, en 
halua käyttää uskontoa 
keppihevosena.

Joutsenlahti on ollut 
myös Jämijärven kirkko-
herrana vuosina 1998-2002 
ja Jurvan kirkkoherrana 
vuosina 2002-2005. Kirk-
koherrana toimiminen on 
vastuullinen tehtävä, jonka 
hoitamista helpottaa tiivis 
yhteistyö seurakuntalais-
ten ja seurakunnan muiden 
työntekijöiden kanssa.

- Ihmiset ovat joka pai-
kassa aika lailla samanlai-
sia, vaikka maakunnallisia 
erityispiirteitäkin löytyy. 
Tietysti lähempänä koti-
seutuaan ihmiset ovat aluk-
si tutumpia. Vieraallakin 
paikkakunnalla ihmisiin 
kuitenkin tutustuu äkkiä.

Vastentahtoinen 
rovasti

Rovasti on arvonimi jon-
ka piispa myöntää yleensä 
pitkään toimineille papeille 
tunnustukseksi ansiokkaas-
ta työstä. Joutsenlahti itse ei 
olisi rovastin arvonimeä ha-
lunnut, mutta silti sellainen 
hänelle myönnettiin.

- Kun kyselin syytä, mi-
nulle kerrottiin että toimis-
tossa oli henkilökunta vaih-
tunut eivätkä uudet miehet 
tienneet. Itse en arvonimis-
tä niin välitä, sillä Jumalan 
edessä olemme kaikki sa-
manarvoisia.

Anssi Joutsenlahti on 
ollut myös Herättäjä-Yh-
distyksen työntekijä ja tekee 
edelleen vapaaehtoistyötä 
yhdistyksen hyväksi muun 

muassa myymällä kenkiä ja 
toripäivisin limppuja. Hän 
myy myös arpoja veteraani-
en ja välillä urheiluseuran-
kin hyväksi.

- Tänä päivänä kaikki 
tarvitsevat toimintaansa 
varoja, ja kaikkia pitäisi 
auttaa.

Hyvä kunto auttaa 
jaksamaan

Anssi Joutsenlahti tun-
netaan myös aktiivisena 
urheilumiehenä, joka on 
muun muassa juossut Hel-
sinki-maratonin nyt kolme-

kymmentä kertaa, eli ei ole 
jättänyt väliin ainuttakaan. 
Urheilu on sitä varten, että 
kunto pysyisi hyvänä. Sitä 
ehtii harjoittamaan joko en-
nen tai jälkeen päivän varsi-
naisien työtehtävien.

- Hyvässä kunnossa jak-
saa vielä iäkkäämpänäkin. 
Ensimmäinen vaiva mitä 
minulla on ollut oli nyt syk-
syllä, kun minulta leikattiin 
kantapää. Siinäkin mielessä 
saa olla kiitollinen, että ter-
veyttä on riittänyt.

Joutsenlahti oli urhei-
lussa voimakkaasti mukana 
myös opiskeluaikoinaan, 

aktiiviurheilijanakin mara-
tonjuoksijana ennätyksensä 
ollessa 2.23.23 ja kaiken 
kaikkiaan juostuja marato-
neja on kertynyt jo kahdek-
sankymmentä. Lisäksi hän 
oli mukana paikallispolitii-
kassa ja toimi uskonnon-
opettajana Kankaanpäässä 
ja Honkajoella opintoraho-
ja tienaamassa. Opettajana 
hän toimi silloinkin kun 
tuli valituksi eduskuntaan 
vuonna 1979.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Olemme kaikki
samanarvoisia

Rovasti Anssi Joutsenlahti ei halua käyttää uskontoa keppihevosenaan, vaikka 
puolueemme kristillisten arvojen pohjalta toimiikin. Uskontoa ja politiikkaa ei pidä 
sekoittaa keskenään.
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Ulkomaisia tahoja huolet-
taa se, miten heidän omis-
tamiaan kiinteistöjä kohdel-
laan Venäjän raja-alueella. 
On mahdollista, että fede-
raation joku instanssi vaatii 
kiinteistön omakseen ja sitä 
saa sitten vuokrata. Tappio 
voi olla merkittävä.

Suomalaisia Karjala-
matkailijoita huolettaa, 
miten heidän mahdollisuu-
tensa matkailla Karjalassa 
tai pitää omilla kotiseuduil-
laan kotiseutujuhlia tämän 
jälkeen onnistuu.

On täysin mahdollista, 
että FSB kieltää kotiseutu-
juhlat, voivathan ne olla ra-
ja-alueella vaarallisia maan 
turvallisuudelle.

Suomalaiset kiinteistöt 
Venäjällä

Suhteellisen pieni määrä 
suomalaisia omistaa venä-
läisiltä ostettuja kiinteistöjä 
Karjalassa tai muilla pakko-
luovutetuilla alueilla. Kyse 
lienee 10-20 tapauksesta.

Suomalaiset ovat tässä 
ottaneet harkitun riskin, 
koska he ovat todennä-
köisesti ostaneet toisten 
suomalaisten omistamia 
kiinteistöjä ja maksaneet 
kauppahinnan venäläisille. 
Ryöstöomaisuuteen ei ole 
mahdollista saada aitoa 
omistusoikeutta.

Kansainvälisten ja keski-
näisten sopimusten mukaan 
suomalaiset evakot ja heidän 
jälkeläisensä yhä omistavat 
vanhat kiinteistönsä pakko-
luovutetulla alueella.

Raja siirtyi, omistus jäi

Raja siirtyi, mutta kiin-
teistöjen omistukset jäivät. 

Venäjä ei tätä selvää omis-
tuskysymystä ole halunnut 
tunnustaa, mutta tämän ra-
ja-aluekysymyksen mukana 
sekin tulee entistä selvem-
min esille.

Petsamon, Karjalan ja 
muiden pakkoluovutettujen 
alueitten kohdalla Venäjän 
päätös on erittäin outo. 
Neuvostoliitto sai tämän 45 
000 km2 alueen haltuunsa 
Pariisin rauhansopimuk-
sella, joka oli yksipuolinen 
väkivaltasopimus.

Venäjän tulee palauttaa 
pakkoluovutettu alue Suo-
melle, eikä rakentaa sinne 
suomalaisia kiinteistöomis-
tajia estäviä barrikaadeja.

Venäläiset pelkäävät 
omistustaan Suomessa

Venäläiset ovat ostaneet 
Suomesta satoja kiinteistöjä, 
useat niistä kovaan hintaan. 
Todennäköisesti kauppahin-

nan maksaminen on useim-
miten ollut rahanpesua. 
Venäjältä korruptio toimii 
kaikilla tasoilla ja suurem-
pana kuin koskaan ennen. 
Valtakunnan johto näyttää 
siinä tehokasta mallia.

On ilmeistä, että merkit-
tävään määrään ostoista liit-
tyy rahanpesu. Nyt venäläi-
set pelkäävät, kieltääkö Suo-
mi ulkomaalaisen kiinteistö-
omistuksen kokonaan. He 
pyrkivät huonolla tuloksella 
myymään omaisuuttaan. 

Venäläiset eivät näytä 
tuntevan suomalaisia poliit-
tisia päättäjiä, vaan he arve-
levat näiden toimivan samoin 
kuin venäläiset päättäjät. Ky-
symys omistusoikeudesta on 
laajakantoinen. EU:n ulko-
puolisia omistajia on venä-
läisten lisäksi todennäköises-
ti merkittävästi. Jotta päätös 
ei olisi rasistinen, on kaikkia 
ulkomaisia tahoja kohdelta-
va samalla tavalla.

Vastavuoroisuus 
puuttuu

Ukaasi lisää törkeällä taval-
la vastavuoroisuuden puu-
tetta. Venäläisillä on nyt 
täysi oikeus ostaa kiinteis-
töjä Suomesta. Suomalaiset 
eivät saa käytännössä edes 
omilta alueiltaan ostaa kiin-
teistöjä. Raja-alueen lisäksi 
suomalaiset eivät voi ostaa 
esim. maatalouskiinteistöjä 
lainkaan.

Suomen poliittisen joh-
don on puututtava välit-
tömästi tähän vastavuo-
roisuuden puutteeseen ja 
yksinkertaisesti määrättä-
vä kaikki ulkomaalaisia 
koskeva kiinteistöomistus 
luvanvaraiseksi. Venäläis-
omistuksesta ei olla perillä. 
Tällä päätöksellä omistus 
tulisi selväksi tai kiinteistö 
siirtyisi Suomen valtiolle.

Presidentti Tarja Halo-
nen on kertonut keskustel-

leensa Venäjän päättäjien 
kanssa vastavuoroisuudes-
ta. Sillä ei ole ollut mitään 
merkitystä päätökseen, mi-
kä on ollut etukäteenkin jo 
tiedossa.

Vastavuoroisuus 
hallitusohjelmaan

Ulkoministeri Alexander 
Stubb on esittänyt tiukasti 
vastavuoroisuutta lähinnä 
EU:n näkökulmasta. Toivot-
tavasti tämä tiukkuus pysyy.

Keskeistä on, että uu-
teen hallitusohjelmaan tu-
lee yksiselitteinen lauselma, 
jossa vastavuoroisuus to-
teutetaan heti hallituskau-
den alettua. Siitä voi tulla 
vanhoille ja kangistuneille 
”vanhan liiton” puolueille 
melkoinen suomettuneisuu-
den koetinkivi.

Samalla hallitusohjel-
maan on liitettävä kohta, 
jossa yksiselitteisesti ryhdy-
tään toimiin, jotta suoma-
laisten evakkojen pakko-
luovutetulla alueella olevien 
kiinteistöjen omistusoikeus 
vahvistetaan uudelleen ja 
he saavat täyden oikeuden 
vallita ja hyödyntää omai-
suuttaan.

Ketkä ovat Venäjän 
päätöksen häviäjät?

Globalisaatio vie maailmaa 
avoimempaan suuntaan. 
Venäjän raja-aluepäätös on 
täysin päinvastainen toi-
minta. Se vie Venäjää yhä 
suurempaan eristykseen. 
Venäjä voi jäädä raaka-ai-
nemyyjäksi, joka eristää ja 
eristyy muusta maailmasta.

Venäjä hakee WTO:n 
jäseneksi. Se hakee viisumi-
vapautta kansalaisilleen Eu-

rooppaan. Miksi näitä tulisi 
myöntää, kun Venäjä toimii 
itseään ja toisia maita vas-
taan perusteettoman laajoilla 
raja-alueilla ja muilla sään-
nöillä? WTO-jäsenyyden ja 
viisumivapauden ehdoksi on 
asetetta vastavuoroisuuden 
täysi toteutuminen.

Kuka tai mikä on siten 
suurin häviäjä raja-alue-
ukaasissa? Eniten häviävät 
Venäjä ja venäläiset ihmiset 
ja yritykset. Mitä enem-
män Venäjä eristäytyy, sitä 
heikommat ovat sen eväät 
pärjätä kansainvälisessä 
kilpailussa.

Yhdysvallat tuskin 
tulee nyt Venäjän 
apuun

1930-luvulla Yhdysvallat 
auttoi Venäjää saavutta-
maan kahdeksassa vuodes-
sa 50 vuoden teknologisen 
kehityksen. Se ei ollut ainoa 
vaihe, jolloin Yhdysvallat 
auttoi Venäjää taloudelli-
sesti. 

Nykyisen yhteiskun-
nan rasitteeksi laskettuna 
pelkästään sota-aikainen 
USA:n Lend-lease –apu 
Neuvostoliitolle oli noin 2 
200 mrd. dollaria. Tämä 
apu on edelleen maksamat-
ta takaisin.

Miksi läntinen maailma 
hyväksyisi Venäjän uudet ra-
ja-alueet tai suuret ihmisoi-
keusrikkomukset esim. suo-
malaisten evakkojen kohdal-
la? Venäjän on itse tultava 
kaapistaan ulos ja avattava 
ovet aidolle, luottamukseen 
perustuvalle yhteistyölle. Se 
on samalla win-win –ratkai-
su yhteisiin ongelmiin.

Pro Karelia ry
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Miten käy karjalaisen matkailun?

Eduskunta hyväksyi 
keskiviikkona 19.1. 
Vihreiden junaileman 
lain valvontarangais-
tusta ja sähköistä 
valvontaa avolaitok-
sissa koskevaksi lain-
säädännöksi. Lakia 
vastaan äänestivät 
Perussuomalaiset.

Lain myötä rikoksista tuo-
mittu voidaan tuomita val-
vontarangaistukseen, jossa 
henkilö tuomitaan vankeu-
den sijasta vapaalle jalalle 
kotiarestiin. Kaltereiden 

virkaa toimittaa sähköinen 
pantalaite. 

Suomessa rikoksen uh-
rin asema on käytännössä 
heikko. Sähköisen valvon-
nan myötä yhä useampi ri-
koksen uhri tulee kokemaan 
itsensä petetyksi suomalai-
sen oikeuslaitoksen taholta, 
kun rikokseen syyllistynyt 
henkilö ei saakaan vanki-
larangaistusta vaan pääsee 
heti vapaalle jalalle. Pahim-
millaan uhri joutuu pelkää-
mään kostoa; valvontalaite 
ei nimittäin kerro uhrille, 
missä tuomittu on.

Talousrikollisille puo-
lestaan koittavat kissan-
päivät uuden lain myötä. 
Petosten tehtailu onnistuu 
hyvin helposti kotoa käsin 
tietokoneen ja kännykän 
avulla. Jos vankiloilla on 
ollut vaikeuksia valvoa 
vankien kännykänkäyttöä, 
mitenhän vaikeaa se mah-
taa olla valvontarangais-
tuksen kohdalla? 

Pantarangaistukseen 
tuomitulta edellytetään 
myös päihteettömyyttä. 
Miten asiaa mahdetaan val-
voa? Ilmeisesti pantaan lisä-

tään langaton alkometri ja 
huumetestilaboratorio, joka 
välittää tiedon lähimmälle 
poliisiasemalle, josta viisa-
rin värähtäessä partio syök-
syy pillit ulvoen liikkeelle.

Ulkomaalaisten vankien 
osuus kaikista vangeista on 
keskimäärin 10 prosenttia. 
Vankilasta riippuen jopa 
30 prosenttia vangeista on 
jonkin muun maan kuin 
Suomen kansalaisia. Mie-
lestäni rikoksista tuomi-
tut ulkomaalaiset vangit 
tulisi lähettää kärsimään 
rangaistusta kotimaihin-

Sähköinen pantarangaistus on virhe

Kuva: Antti Valpas

sa. Suomalainen vankila 
on suurimmalle osalle ul-
komaalaisista vangeista 
suorastaan hotelli heidän 
omien kotimaidensa vanki-
loihin verrattuna.

Mielestäni pantaran-
gaistuslain sijaan olisikin 
ollut paikallaan säätää laki 
50 kilon rautapallo jalkaan 
–tyyppisestä rangaistukses-
ta. Pari-kolme vuotta pallo 
jalassa hillitsisi varmasti 
paatuneimpienkin mum-
mojenryöstäjien rikoshaluja 
tehokkaammin kuin hentoi-
nen panta.

Pentti Oinonen
kansanedustaja /ps
Kuopio
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Valtionvarainministeri Jyrki 
Kataisen johdolla puhut-
tiin Kotkan konserttitalolla 
25.10 reilu tunti maahan-
muutosta. Tilaisuus oli mie-
lenkiintoinen ja asiallinen, 
puheenvuoroissa esitettyihin 
kysymyksiin saatiin kuiten-
kin vain vähän vastauksia.

Omassa avauspuheen-
vuorossaan Jyrki Katainen 
painotti työperäisen maa-
hanmuuton tarpeellisuut-
ta. Hän ennusti, että jos 
talouskasvu lähtee nou-
suun, työvoimantarve on 
ilmeinen. Lisäksi hän muis-
tutti, että viiden vuoden 
kuluttua työmarkkinoilla 
on 100.000 työikäistä vä-
hemmän kuin nyt.

Sain ensimmäisen pu-
heenvuoron ja kommentoin 
Jyrki Kataisen ennustusta. 
Alkuesittelyn jälkeen hän 
toivotti minut tervetulleeksi 
tilaisuuteen. Kerroin, että 
muutin Suomeen kun Jyrki 
oli itse kahden ikäinen, tote-
sin hänen olevan jo ministeri 
ja minä olen edelleen maa-
hanmuuttaja. Muistutin että 
1973 suomi kärsi työvoima-
pulasta joka päättyi 1974 
ensimmäiseen öljykriisiin, 
seuraavan kerran työvoima-
pula iski 80-luvulla talouden 
ylikuumenemisen johdosta 
ja päättyi katastrofaalisesti 
90-luvun lamaan.

Vuonna 1995 Suomi 
liittyi EU:hun ja puheet 
eläkepommista ja tulevasta 
työvoimapulasta saivat taas 
vauhtia. 2008 alkoi uusi la-
ma; eläkepommi osoittautui 
suutariksi. Kaikki ennustuk-
set työvoimapulasta ovat 
enemmän tai vähemmän 
päättyneet suoranaisiin, to-
teutuneisiin katastrofeihin. 
Ministeri Katainen vastasi, 
ettei toivo uutta katastrofi a, 
vaan toivovansa seuraavan 
kymmenen vuoden aikana 
maltillista talouskasvua, ja 
ennustuksensa työvoiman 
tarpeesta perustuvan puh-
taasti biologiaan.

Miksei erillisiä 
uimavuoroja 
muslimimiehille?

Kokoomukseen seurueeseen 
kuulunut nuori kurditaus-
tainen nainen Seida Sohrabi 
esitti hankalan kysymyksen, 
johon ei saatu vastausta: 
miksi harkitaan musliminai-
silla omia uimahallivuoroja, 
hän kysyi. Missä tuolloin 
ovat muslimimiesten omat 
uimahallivuorot. Miksi heil-
le olisi oikeus katsella vastak-
kaista sukupuolta puolialas-
tomana. Miksi ei vastaavaa 
oikeutta suoda myös naisille? 

Tässä on sitten tasa-
arvovaltuutetulla pähkinä 
purtavana. Miksi muslimi-
miehiä syrjitään ja altiste-
taan kiusaukseen?

Seida Sohabri toi omas-
sa puheenvuorossa myös 
esiin, että maahanmuutta-
jille pitää opettaa Suomen 
historiaa ja sitä miten tämä 
yhteiskunta toimi, eli sitä 
miten täällä eletään. So-
habri korosti myös naisten 
tasa-arvoisen aseman hieno-
utta Suomessa: ei ole totta, 
että kukaan nainen haluai-
si asua lukittuna kotona ja 
liikkua hunnun alla.

Tilaisuuden päätyttyä 
vaihdoin muutaman sanan 
Sohabrin kansa, totesin hä-
nen näillä mielipiteillä kel-
paavan myös meidän rivei-
himme. Hän vastasi harkin-
neensa perussuomalaisia, 
mutta sen kaatuneen perus-
suomalaisten tavoitteeseen 
lopettaa kiintiöpakolaisten 
vastaanotto. Ilmoitin että se 
ei ollut perussuomalaisten 
vaan keskustapuolueen ta-
voite. Kolmentoista perus-
suomalaisen kunnallispo-
liitikon allekirjoittamassa 
Vaalimanifestissa on jätet-
ty tietyin edellytyksin jopa 

mahdollisuus kiintiöpako-
laisten kiintiön nostolle.

Kymen sanomat 26.10. 
raportoi kiitettävästi Ko-
koomuksen maahanmuut-
tokiertueesta.

Otsikko oli rafl aava. 
Sen mukaan maahanmuut-
tajalääkäri Tina Pursiaista 
kiusataan päivittäin. Kerto-
muksensa perusteella hän-
tä kiusataan nimenomaan 
venäläisyyden takia, eikä 
maahanmuuttajuutensa 
takia. En oikein usko, että 
suomalainen työnantaja ru-
peaisi tivaamaan talvisodan 
ja jatkosodan vaiheita so-
malialaiselta joka hakeutuu 
HKL:n bussikuskiksi.

Kysymykseen miksi 
häntä kiusataan, ei vastat-
tu. Tosin itselläni on siitä 
siis jonkinlainen aavistus. 
Päättäjät muistuttavat ai-
na tietyin väliajoin Venä-
jän uhasta, etenkin kun 
runnotaan päätöksiä läpi. 
Viimeksi uusien ydinvoima-
laitosten tarpeellisuudessa, 
yksi kriteeri oli vähentää 
riippuvuutta Venäjästä.

Voidaan kysyä, onko 
tässä jotain omituista, kun 
itse russofobiaa päätöstensä 
pohjana käytävät poliitikot 

vaativat kaksinaamaises-
ti tavallisilta kansalaisilta 
päinvastaista käytöstä.

Toisaalta hän saattaa 
kokea kiusanteoksi Valviran 
tiukat ehdot, jotka vaaditaan 
terveyden alan ammattilai-
silta ammatinharjoittamislu-
van ja pätevyyden laillistami-
seksi. Näiden ehtojen täyttä-
mistä vaaditaan EU:n ulko-
puolella lääkärin tutkinnon 
suorittaneilta. Esimerkiksi 
vastaava pätevyys terveyden 
alan ammattilaisilta, joka on 
EU-maa Romaniasta hankit-
tu, kelpaa sellaisenaan, eikä 
Valvira vaadi edes todisteita 
kielitaidosta EU-maan kan-
salaisilta.

Panin myös merkille ve-
näläislääkärin lausunnon, 
että Suomessa on teennäinen 
tekotyövoimapula. Itse olen, 
ja moni muukin maahan-
muuttaja on, samaa mieltä 
vaikka se onkin Suomen vi-
rallisen doktriinin vastaista. 
Virallisesti Suomessa tulee 
saarnata työvoimapulaa ja 
sitä odotetaankin, kuin Jee-
suksen toista tulemista.

Freddy Van Wonterghem
Tuontiperussuomalainen 
Kotkasta

Kokoomuksen ”Hei! Me puhutaan
maahanmuutosta!” Kotkassa

Uskotko työttömyyden
laskevan tänä vuonna?

EI 51,8 %   (1528 ääntä)

KYLLÄ 48,2 %   (1422 ääntä)

Mitä mieltä?
Kysyimme internetsivuillamme:

Mielenterveyslaki on 
uudistettava pikaisesti
Mielenterveyspotilaiden oikeutta hoitoon on määrätietoi-
sesti supistettu 1980-luvulta lähtien. Psykiatrisia sairaala-
paikkoja on vähennetty roimasti ja sama meno jatkuu.

Kaikessa viisaudessa on ymmärretty, että eihän tämä 
niin helppoa olekaan. Ei voida vain vähentää sairassijo-
ja, heittää potilaat ulos eikä päästää enää sisälle – vaan 
heille pitää kehittää muuta hoitoa eli avohoitoa. Mutta 
kun avohoidon kehittäminen on jäänyt suorittamatta. 
Siis myös avohoidon kehittämisessä - toteuttamisesta 
puhumattakaan - on säästetty ja säästetään. Mielenter-
veyspotilaan omaisena olen kokenut nämä säästöt. 

Tulisiko kuuloonkaan, että fyysisesti vakavasti sai-
raat siirrettäisiin vastaavasti avohoitoon eikä päästet-
täisi ollenkaan sairaalaan. Sekä fyysinen että psyykkinen 
sairaus voi olla hengenvaarallinen, kuitenkin vain ensim-
mäinen otetaan vakavasti.

Toisin sanoen mielenterveyspuolella ei ole selkeää 
lakia, jossa sanottaisiin, että myös avopuolen potilaat 
pitää hoitaa. Käytännössä potilaat voivat olla heitteil-
lä eikä kukaan tai mikään hoitava taho saa sanktioita 
laiminlyönnistä. Mielenterveyslaki tulisi siis pikaisesti 
uudistaa. Vain selkeällä lailla voidaan pyrkiä takaamaan 
myös mielenterveyspotilaiden hoito.

On todettu, että 38% mielenterveyspotilaiden omai-
sista masentuu. Siis nykyhoidolla sairastuu yhden sijaan 
kaksi. Tilanne on kestämätön. Omaisten jaksaminen ei 
saa olla vaakalaudalla!

Avohoidon kehittäminen tulisi aloittaa siitä, että 
omaiset integroidaan tiiviisti potilaan hoitoon jo sai-
raalassa. Avohoidon toiminnan ytimenä on potilaan ja 
omaisen yhtäläinen kuuleminen. Pahimmillaan potilas 
kotiutetaan sairaalasta itsekseen asumaan tai omaisen 
kotiin, kysymättä miten potilas pärjää omillaan saatikka 
sitten, miten omainen selviää potilaan kanssa kotona. 
Näiden asioiden pitäisi olla itsestäänselvyyksiä – kaikilla 
on oikeus ihmisarvoon!

Potilaalle tulisi luoda tukiverkko ja kontaktit eikä vain 
paperista hoitosuunnitelmaa, joka ei ole sitova ja jolla ei 
siis tee käytännössä mitään. Avohoidossa niin potilaan 
kuin omaistenkin avunpyyntöihin pitäisi reagoida viivy-
tyksettä. Apu tulisi tarvittaessa viedä kotiin ja sitä pitäisi 
saada ympärivuorokautisesti. Toisaalta sairaalahoitoon 
tulisi heti päästä, jos potilas tai omainen sitä vaatii.

Lisäksi omaishoidontuen saaminen myös psykiatri-
sen potilaan hoitoon pitäisi helpottua. Mallia avohoidon 
kehittämiseen tulisi ottaa maista, joissa se toimii.

Kuten muussakin terveydenhuollossa myös psykiat-
risella puolella tulisi panostaa ennaltaehkäisyyn. Pitäisi 
tutkia, miksi meistä niin moni voi henkisesti pahoin. Mi-
kä ”hyvinvointiyhteiskunnassamme” altistaa ja johtaa 
pahoinvointiin? Tämän jälkeen tulisi toimia puuttumalla 
epäkohtiin. Esim. työelämän hektisyys ja tulosvastuul-
lisuuden ylikorostaminen eivät voi olla vaikuttamatta 
työntekijöihin. Inhimillisyyttä, kiitos!

Anne Snellman
fi losofi an tohtori, kunnanvaltuutettu,
Uuden Oulun yhdistymishallituksen jäsen,
kansanedustajaehdokas (ps)
Oulunsalo

 ■MIELIPIDE



Suomalainen18 No: 2 • Tammikuu 2011www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Oikeusministeri Tuija Bra-
xia ei voi korkeasta profi i-
lista moittia. Vaalikauden 
kalkkiviivoilla voi jo kysellä 
tulosten perään.

Kysyn minäkin: Missä 
viipyy vaalilain uudistami-
nen?

Olin mukana Lauri Ta-
rastin johtamassa oikeus-
ministeriön työryhmässä, 
jossa päästiin siedettävään 
kompromissiin. Käytän-
nössä vain SDP haraa vas-
taan.

Miksi vihreä ministe-
ri vätystelee ja viivyttelee 
asian läpiviennissä? Esitte-
levällä ministerillä on halli-
tuksen ja kolmen oppositio-
puolueen tuki.

Onko SDP onnistunut 
lyömään vaaliuudistuksen 
jäihin osana kompromissia, 
jossa vanhat puolueet leik-
kaavat tasavallan presiden-
tin valtaoikeuksia?

Uudeltamaalta valitaan 
35 kansanedustajaa, se on 
noin tuplasti enemmän kuin 
Etelä-Savosta, Pohjois-Kar-
jalasta ja Lapista yhteensä! 
Uudellamaalla äänikynnys 
on selvästi alle kolme pro-
senttia ja näissä pienissä 
vaalipiireissä noin 14 pro-
senttia.

Epäkohta on räikeä ja 
äänestäjän kannalta koh-
tuuton.

Perussuomalaiset teki-
vät linjapäätöksen ja läh-

Kuva: Jukka Jusula

dä historiaa ja olennaisilta 
osin korjata epäoikeuden-
mukaista vaalilakia.

Nyt punnitaan vihreän 
ministerin vaikutusvalta ja 
selkärangan pitävyys.

Vihreällä ministerillä on 
tässä asiassa ja siis kerran-
kin Perussuomalaisten tuki. 
Kelpaako se?

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

tevät kaikissa vaalipiireissä 
vaaleihin omalla täydellä 
ehdokaslistalla ilman vaali-
liittoja. Meillä on läpimen-
omahdollisuus jokaisessa 
vaalipiirissä.

Vaalilain muuttaminen 
on hyväksyttävä kahdessa 
eduskunnassa. Tuija Braxil-
la on nyt mahdollisuus teh-

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 kanteessaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut alusturvallisuutta, 
saastumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työs-
kentelyolosuhteita koskevien kansainvälisten stan-
dardien soveltamisesta yhteisön satamia käyttäviin 
ja jäsenmaiden lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 
purjehtiviin aluksiin (satamavaltioiden suorittama 
valvonta) annetun neuvoston direktiivin 95/21/EY 
muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 2001 anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii-
vin 2001/106/EY mukaisia velvoitteitaan, koska se 
ei ole antanut kyseisen direktiivin noudattamisen 
edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia mää-
räyksiä tai ainakaan ilmoittanut niistä komissiolle.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

Jos Tuija Braxilla kant-
ti kestää, hän saa esityksen 
läpi. Vanhat puolueet eivät 
julkisuudessa pysty torju-
maan ilmiselvästi tarpeellis-
ta uudistusta.

Miten on Tuija Brax? 
Teetkö historiaa vai oletko 
historiaa?
 Timo Soini 15.1.2011

5.2.2011 Suomen Kansal-
listeatterissa, Rautatientori, 
Helsinki. Sisäänkäynti te-
atteritalon lipunmyyntikul-
mauksesta, ohjaus kokous-
tiloihin.

Aikataulu:

- klo 10.00 hallitus
- klo 11.00 sääntömuutos-
kokous

Sääntömuutoskokoukses-
sa esillä PRH:n 11.10.2010 
ennakkotarkastamat ja hy-
väksymät Perussuomalaiset 
Naiset ry:n valtakunnalliset 
ja alueelliset säännöt. Tässä 
kokouksessa on puhe- ja ää-
nioikeus puolueen jäsenmak-
sun 31.12.2010 mennessä 
maksaneilla naisjäsenillä 
(tarkistuslista tai kuitti).

Vierailevana koulutta-
jana Matti Putkonen aihee-
naan mm. tulevat vaalit. 

Klo 19.00 Dostojevskin 
upea ja hyvät arvostelut 
saanut näytelmä Idiootti!

Yöksi Hotelli Radison 
Blu Plazaan, teatteritalon 
vieressä. Perussuomalaiset 
Naiset ry:n kiintiössä va-
raamanne kahden hengen 
huoneen hintaan 85 euroa 
(S-kortti mukaan) sisältyy 
saunominen illalla ja  aa-
mulla sekä hotelliaamiai-
nen. Aamiaisen yhteydessä 
koonti ja evästykset riippu-
en aikatauluista.

Kokous, koulutus, ruo-
kailu ja teatterielämys Pe-
russuomalaiset Naiset ry:n 
tarjoamina! Ehkäpä vielä 
pienet ostokset Helsingin 
keskustassa ja saunominen? 

Hyvä tapa katkaista sy-
däntalven harmaus, eikö! 
Tarvitsemme välittömät 
ja sitovat ilmoittautumi-
set (teatterilippuja sain 
varattua 40 kpl) marjo.
pihlman@perussuomalai-
set.fi 

TERVETULOA!

P.S. PerusNainen-Paras-
Nainen-paitoja (fuksia/
valk) saatavana jälleen, 
myös isoja kokoja T-
paitana (viini/valk). UU-
TUUS! PerusMies-Super-
Mies (tai -P aras-Mies) 
-T-paitaa (viini, t-sininen) 
tilaamalla tstolta 020 
7430 805. Tämän kauden 
edullinen hinta 10 euroa 
+ postituskulut. Terveisin 
Marjo (0207 430 802) .

Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömuutoskokous
(ylimääräinen kokous) 

Vauhtia ministeri Brax!

Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piiri sekä Perussuo-
malaiset rp. muisti Toivo 
”Topi” Pirhosen syntymä-
päivää onnittelukäynnillä 
Iisalmessa 19.12.2010. Tun-
nustuksena pitkästä puolue-
työstä Topille myönnettiin 
puolueen pöytästandaari.

Topi Pirhonen tuli mu-
kaan puoluetoimintaan 
vuonna 1963 liittyen silloin 
puolueen edeltäjään SMP:n. 
Myöhemmässä vaiheessa To-
pista tuli Perussuomalaisten 
jäsen puolueen perustamises-
ta, vuodesta 1995 lähtien.

Topi Pirhonen on pitkän 
linjan puolueveteraaneja. 
Monta jäsentä on Topi aktii-
visuudellaan saanut mukaan 
toimintaan. Jos on ollut 
epävarmuutta tai puolueen 
kenttätyöhön on tarvinnut 
neuvoja, on ollut helppo 
kääntyä Topin puoleen. 

Pitkäaikaisesta kokemuk-
sestaan johtuen olemme saa-
neet Topilta paljon kullan-
arvoista tietoa, jota hän on 
auliisti jakanut kenttätason 
puoluetyöhön käytettäväksi.

Määräämättömät ovat 
Perussuomalainen –lehdet, 
joita Topi on vuosien var-
rella jakanut Iisalmen kau-
pungin alueelle. Vaalityös-
sä mainosten jakaminen ja 
hengen nostattaminen ovat 
myös Topin leipälajeja.

Tulevia eduskuntavaale-
ja pohjaten ja vaalimenes-
tystämme ennakoiden Topi 
totesi: ”Olimme tekemässä 
Vennamosta edustajaa, Rii-
hijärvestä edustajaa, Oino-
sesta edustajaa. Nyt tulevis-
sa vaaleissa saadaan kolme 
paikkaa!

On ilo ja kunnia tuntea 
Topin kaltaisia puolueemme 
kantavia voimia. Onnittelu-

käynnillämme Topin luona 
olivat läsnä Perussuoma-
laiset puolueen ja piiriyh-
distyksen puolesta kansan-
edustaja Pentti Oinonen ja 
piirisihteeri Ari Kaunisaho. 
Onnittelusanoissaan Pentti 
Oinonen muisti erityisesti 
Topia tämän pyyteettömäs-
tä talkooavusta edellisissä 
eduskuntavaaleissa. Monet 
yöt oli Pentin pitkämatka-
laisena mahdollisuus majoit-
tua Topin kotiin. Yhteistyö 
ja kaikkinainen talkooapu 
tuottivat parhaan tuloksen, 
eduskuntapuolueen man-
daatin, Pohjois-Savoon.

Onnittelumme Topille 
ja lähipiirille vielä kerran 
merkkipäivän johdota ja 
kiitokset lämpimästä vas-
taanotosta. Sekä voimia ja 
terveyttä tuleville päiville.

Ari Kaunisaho

Toivo Pirhonen 75 vuotta

 ■MERKKIPÄIVÄT
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 ■ PUOLUETOIMISTO

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

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

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

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 

- EU ei ole edelleenkään 
hanskassa. Tuntuu, että 
suomalaisilta puuttuu ko-
konaan taito pitää puoli-
aan. Sen sijaan, että huo-
lehdittaisiin siitä, että saa-
taisiin Euroopan yhteisestä 
kassasta siivu omaankin 
pussiin, rahat päästetään 
harmillisen usein lipumaan 
muille maille, lataa Perus-
suomalaisten mänttä-vilp-
pulalainen eduskuntavaali-
ehdokas Timo Tukia.

Timo Tukia kokee maa-
laisjärjen puuttuvan monis-
sa asioissa. Maatalousyrit-
täjänä hän tietää, että EU:n 
myötä maataloustuotteiden 
hinnat nollattiin ja lasket-
tiin alas. Järjestelmä pyörii 
pääasiassa tukien varassa. 
Pienimmät tilat on ajettu 
alas ja isommat tilat sin-
nittelevät yhäti pienenevien 
tukien varassa. Maatalous-
yrittäjyys ei ole enää suosit-
tua. Tiloille ei löydy helpos-
ti jatkajia.

Maatiloilla eletään 
tätä hetkeä

Tukian perheellä on Vilp-
pulassa kanala ja tilan 
pellot ovat luomutuotan-
nossa.

- Täytyy sanoa, että 
maatalousyrittäjän elämä 
on tässä hetkessä elämis-

tä. Suunnitelmia voi tehdä 
noin vuodeksi kerrallaan. 
Mitään varmuutta siitä, mi-

kä tukitaso on esimerkiksi 
viiden vuoden kuluttua, ei 
ole, Tukia toteaa.

Maatalouspolitiikassa on miettimistä
Töiden ohella agrolo-

giksi vuonna 2007 valmis-
tunut Timo Tukia näkee 
maatalouden turvaamisen 
kotimaassa hyvin tärkeänä 
asiana.

- Ei ole mitään järkeä 
kuljettaa tuotteita tänne 
kauempaa Euroopasta. Ja 
mitä sitten, jos kriisin, esi-
merkiksi kuljetusalan lakon 
sattuessa tavara ei liiku ja 
Suomen oma omavaraisuus-
aste on nolla.

Kahden aikuisen lapsen 
isälle yksi tärkeimmistä po-
liittisista asioista on koulu-
tuksen, sekä työn turvaa-
minen myös jälkipolville. 
Opiskelussa olisi järkevää 
lisätä oppisopimuskoulu-
tusta, sillä moni nuori pitää 
sitä mielekkäänä.

- Työpaikkojen säilyttä-
misen ohella myös yrittä-
jyyden tukeminen kuuluu 
ehdottomasti tärkeimpien 
asioiden joukkoon, listaa 
Tukia.

Vaikka Timo Tukia on 
politiikassa uusi kasvo, hän 
kertoo aina seuranneensa 
sitä ahkerasti sivusta. Mie-
lipide häneltä löytyy kysyt-
täessä asiaan kuin asiaan. 
Harmaa talous on suoma-
laisessa yhteiskunnassa jär-
jetön ilmiö.

- On aivan hullua, ettei 
sitä saada kuriin.

Oman ryöpytyksensä 
saa myös teollisuuden pa-
keneminen halvan työvoi-
man maihin.

Aivan keltanokka Timo 
Tukia ei kuitenkaan luot-
tamustoimissa ole. Meriit-
tilistalta on ollut monia 
MTK:n luottamustehtäviä, 
sekä Mänttä-Vilppulan pe-
russuomalaisten puheen-
johtajuus.

- En pidä tuoretta nä-
kökulmaani millään tavoin 
negatiivisena asiana. Mie-
lestäni tämänhetkisessä 
päätöksenteossa on paljon 
parantamisen varaa, toteaa 
Tukia.

Tukia näkee, että Perus-
suomalaisilla on Suomessa 
tällä hetkellä selkeä sosiaa-
linen tilaus. Poliitikot ovat 
hänen mukaansa liikaa vie-
raantuneet kansasta.

- Perussuomalaisten jou-
koista arvostan suuresti Ti-
mo Soinia, joka Vennamon 
jalanjäljillä on jatkanut po-
litiikan tekoa niin sanottu-
na kansan miehenä.

- Niin, yksi erityisesti 
sydäntäni lähellä oleva asia 
on veteraanien hoitaminen 
arvonsa mukaisesti loppuun 
asti, lisää Timo Tukia haas-
tattelun lopuksi. 

Teksti: Henna Suvi

Kunnalliset jäteyhtiöt pyr-
kivät omimaan jätteet niin, 
että yksityiset jäte- ja kier-
rätysalan yritykset eivät 
niihin pääsisi käsiksi. Jäte-
yhtiöiden viestintäpäälliköt 
pyrkivät aina piiloutumaan 
lain taakse. Euroopassa vie-
dään kaatopaikoille varo-
vaisten arvioiden mukaan 
7 miljardin euron arvosta 
kierrätysmateriaaleja. Jos 
nostamme kierrätysastetta, 
voimme luoda lukuisia työ-
paikkoja Suomeen.

Itsekin vein kesällä 
muutamia kertoja lajitel-
tua jätettä Etappiin, joka 
on alueemme kaatopaikka. 
Metallit omaan metallila-
vaan, muovit muoviin jne. 
On järkyttävää todeta, mi-
tä ihmiset heittävät pois. 
Metallilavalla oli kaksi eh-
jää uudehkoa potkulautaa, 
noin vuoden vanha miesten 
polkupyörä, renkaissa vielä 
valupiikit jäljellä ja ehjät 
vanhat puuhellan valurau-
taosat. Puupohjaisen ma-
teriaalin lavassa oli vanha 

1800-luvun lopun tuvan-
kaappi osittain osina, kui-
tenkin kaikki osat tallella... 
Onko Suomessa näin vau-

rasta väkeä, että lähes uutta 
tavaraa heitetään pois? Mo-
ni vähävarainen perhe olisi 
varmaankin onnellinen jos 

saisi (ostaa edullisesti) esim. 
kyseiset potkulaudat tai 
polkupyörän. Hellan osista 
saa noin 100 euroa.

Vanhojen kaatopaikko-
jen aikana tällainen mate-
riaali kerättiin talteen. Kaa-
topaikalta ”kierrätettiin” 
kaikki käyttökelpoinen ja 
rahanarvoinen tavara takai-
sin. Kaatopaikalla oli jopa 
lupa joillakin ihmisillä kerä-
tä tavaraa, ja ei sitä tietääk-
seni muiltakaan kielletty.

Lapsena kaatopaikalta 
etsittiin polkupyörän osia, 
myöhemmin mopon osia, 
olen jopa kupla volsun siel-
tä hakenut. Meillä on lasi-
vitriini, joka on kaatopai-
kalta. Nukumme kaatopai-
kalta tuodussa 1900-luvun 
alun sivustavedettävässä 
parisängyssä, se on toki en-
tisöity ammattikoululla.

Ehdottaisinkin, että jäte-
yhtiöiden viestintäpäälliköt 
kautta Suomen alkaisivat 
kehittämään järjestelmää, 
jossa tämä selkeästi rahan 
arvoinen ehjä tai korjatta-

Kieltääkö laki kierrättämisen?

Juha Mäenpää
Ehdolla kansanedustajaksi
Ilmajoki

vissa oleva tavara otettai-
siin talteen. Uskoisin, että 
yhteistyökumppanina voi-
sivat toimia esim. kierrätys-
keskukset ja työpajat. Tällä 
tavoin saataisiin varmaan 
muutama työ/harjoittelu-
paikka lisää.

Toivoisin myös lukijoi-
den tarjoavan tarpeettomia 
tavaroitaan ensin kierrätys-
keskuksiin, siis ennen kaa-
topaikalle vientiä.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

NASTOLAN PERUSSUOMALAISET

KAINUUN PERUSSUOMALAISET

Hämeen piirin valintoja
Hämeen uusi piirihallitus teki järjestäytymiskokoukses-
saan seuraavia valintoja: James Hirvisaari Asikkalasta 
jatkaa piirin 1. varapuheenjohtajana. Jari Ronkainen 
Hollolasta valittiin 2. varapuheenjohtajaksi. Sihteerinä 
jatkaa Anne Louhelainen Hollolasta. Taloudenhoitajana 
jatkaa Onni Hiltunen Orimattilasta.

Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajiston, sihtee-
rin ja taloudenhoitajan lisäksi Tuula Forsblom Forssasta, 
Marianne Koivisto Hämeenlinnasta ja Harri Nieminen 
Lahdesta. Työvaliokunta (8 henkeä) toimii myös vaali-
organisaationa, ja vaalipäälliköksi valittiin Harri Nie-
minen. Piirin tiedottajaksi valittiin Marianne Koivisto.

HÄMEEN PERUSSUOMALAISET

Suuri tanssitapahtuma
Ruuhijärven (Nastola)
nuorisoseurantalolla 5.2.2011
Nastolan Perussuomalaiset järjestävät tanssitapahtuman 
Ruuhijärvellä lauantaina 5.2. Kaikille avoimessa tapah-
tumassa esiintyvät Hollolan Harmonikat, luvassa van-
haa tanssimusiikkia. Poliittisen annin pääpuhujana toimii 
Jussi Halla-aho. 

Tilaisuus alkaa klo 16.00, Jussi Halla-aho puhuu klo 
20.00, jonka jälkeen tanssitaan aina 00.30 asti. Sisään-
pääsymaksu 10 euroa.

Aika: 5.2.2011, klo 16.00-00.30
Paikka: Nastola, Korkeentie 792, 15580 Ruuhijärvi
Tapahtuman järjestäjä: Nastolan Perussuomalaiset

Tiedustelut: Terho Anttolainen p. 040 505 4994

Ehdokkaiden tekemä työ 
sai kiitosta piirihallitukselta
Perussuomalaisten Kainuun piirin piirihallitus kokoontui 
16.01.2011 Paltamossa ja päätti seuraavaa:

Piirin varapuheenjohtajiksi kuluvalle vuodelle valit-
tiin Eija Hakkarainen Kajaanista ja Yrjö Puurunen Suo-
mussalmelta.

Piirisihteeri/taloudenhoitajana jatkaa Jaana Sanki-
lampi Kajaanista ja pöytäkirjapiirisihteerinä Maarit Nur-
mi Suomussalmelta.

Suomen ei pidä tukea EU:n kriisivaltioita

Yleiskeskustelussa piirihallituksen jäsenet olivat vahvas-
ti sitä mieltä, että Suomen ei tule osallistua Euroopan 
unionin kriisivaltioiden velkojen takauksiin. Huonosta 
taloudenpidostaan vastatkoot jäsenvaltiot itse sekä luo-
tottajat, jotka hyvien tuotto-odotusten toivossa ovat ava-
rakätisesti luottoja jakaneet.

Jos muut unionin jäsenvaltiot, Suomi mukaan lukien, 
lähtevät takaamaan toisten jäsenvaltioiden luottoja on se 
väärä signaali luotottajille - eli ”antaa mennä on alamaa-
ta” ja aina maksajat löytyvät.

Piirihallitus kehottaa  vastaisuuden varalle sekä pää-
ministeriä että valtiovarainministeriä olemaan varovai-
sempia lupailemaan Suomen tukea EU:n kriisivaltioiden 
velkojen takauksiin. Piirihallituksen käsityksen mukaan 
toisten unionin valtioiden veloista vastuun ottaminen on 
Euroopan unionin perussopimuksen vastaista.

Piirihallitus vaatii maan hallitusta ja eduskuntaa puut-
tumaan siihen, jos suomalaiset eläkeyhtiöt ja eläkesäätiöt 
ovat vastoin lakeja sijoittaneet eläkerahoja kohteisiin, jois-
sa on olemassa suuret riskit sijoituksien menettämiseen.

Piirihallitus antoi tunnustusta Perussuomalaisten Kai-
nuun piirin asettamille kansanedustajaehdokkaille tähän 
mennessä tehdystä hyvästä vaalityöstä ja kehotti jatka-
maan samalla mallilla.

Piirin nuorisojaostolle piirihallitus myönsi kahdensa-
dan euron tuen maaliskuussa Kajaanissa järjestettävän 
seminaarin järjestelyihin.

Rääkkylän Perussuomalaiset 
vaihtoi puheenjohtajaa
Rääkkylän perussuomalaiset ry:n uudeksi puheenjoh-
tajaksi valittiin vuoden alussa Kari Kulmala. Edellinen 
puheenjohtaja Arvo Tikkanen siirtyi varapuheenjohta-
jaksi.

Myös sihteeri vaihtui kun Esa Turunen luovutti tehtä-
vät Marjo Leikakselle. Esa Turunen jatkaa hallituksessa.

Hallituksen varajäseniä ovat: Elsa Kamppuri, Pauli 
Koponen ja Kirsi Kärnä.

Rääkkylän Vasemmiston valtuustoryhmästä kunnan-
valtuutettu Jari Pitkänen siirtyi Rääkkylän Perussuoma-
laisten valtuustoryhmään vuoden vaihteessa.

Rääkkylän perussuomalaisten päätavoite on saada 
Rääkkylän kunnan historian ensimmäinen kansanedus-
taja seuraavissa vaaleissa.

RÄÄKKYLÄN PERUSSUOMALAISET

Kontulan Perussuomalai-
set ry:n hallituksen kokous 
4.1.2011 oli erittäin onnis-
tunut ja mielenkiintoinen. 
Hallitus valitsi toiminnan-
johtajan vahvistamaan 
ponnistelua Perussuoma-
laisen aatteen eteenpäin 
viemiseksi ja yhteisten asi-
oiden puolestapuhujaksi.

Tehtävään valittiin 
Tuula Kuusinen, Perus-
suomalaiset Naiset ry:n 
toinen varapuheenjohta-
ja. Hän on myös vuoden 
2011 eduskuntavaalieh-
dokas Helsingissä. KPS:n 
hallitus kiitti Kuusista teh-
tävän vastaanottamisesta. 
Perustana valinnalle oli 
muun muassa monivuoti-
nen poliittinen kokemus 
ja yrittäjätausta. Kuusi-
nen kiitti KPS:n hallitusta 
luottamuksen osoituksesta 
ja samalla tähdensi yhteis-
työn tärkeyttä.

- Useaan otteeseen 
lehdistö on aliarvioinut 
Perussuomalaiset ja asetta-
nut koko kansan eriarvoi-
seen asemaan ryhtymällä 
tuomariksi. Me emme 
sotkeennu lautakasoihin 
emmekä kadota miljoonia 
euroja omiin ja muiden 
taskuihin puhumattakaan 
muusta julkaisukelvotto-
masta materiaalista. Meil-
lä on loistavia ehdokkaita 
jotka kykenevät rehelliseen 
työhön ja joiden mielipi-
teet säilyvät muuttumat-
tomina myös painostuksen 
alaisina. Turhaan lehdis-
tö on huolissaan meidän 
mahdollisista ministereistä 
joita meillä on tarjota vas-

tapainoksi tuuliviireille jot-
ka jyrätään mennen tullen 
tosi paikan tullessa, Kuusi-
nen sanoi.

Oikeinsuunnatulla ja 
asiallisella tiedottamisella 
saamme ihmiset kiinnos-
tumaan puolueesta. Jokai-
nen antaa teoillaan kuvan 
toiminnasta ja se on käyn-
tikorttimme eritoten näin 
vaalien alla.

Nukkuminen vaalityös-
sä kaventaa asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia. 
Henkinen, fyysinen ja ta-
loudellinen ilmapiiri ja toi-
mintatavat ovat kutistuneet. 
Asukkaiden päätäntävalta 

ja kyky vaikuttaa murenee 
ja hyvinvointimme katoaa 
pala palalta. Samalla koko 
maan asioiden hoito jää 
puutteelliseksi jos jätämme 
vaalityön viime tippaan.

Perussuomalaisen puo-
lueen toinen puheenjohtaja 
Auli Kangasmäki kunnioit-
ti vierailullaan kokousta. 
Hän toi kokoukseen erilai-
sia näkemyksiä ja puolueen 
terveiset. Luoden uutta in-
toa ja uskoa toimintaan ja 
siihen, että olemme oikealla 
tiellä. Tästä rohkaistuneena 
meidän on hyvä jatkaa.

Lopuksi Kuusinen ke-
hotti: Tule mukaan toi-

mintaan ja tekemään vaa-
lityötä Perussuomalaisten 
kanssa jotka ajavat maahan 
ja kaupunkeihin oikeuden-
mukaisuutta, välittämistä, 
asiallista vuorovaikutusta 
eri intressiryhmien välisiin 
toimintoihin ja päätöksen-
tekoihin.

Tulevissa vaaleissa va-
litaan Perussuomalaisten 
vaaliehdokkaiden joukosta 
uusia kansanedustajia jot-
ka työskentelevät kansa-
laisten antamilla työluvilla. 
Toivottakaamme onnea 
ja menestystä ehdokkaille 
sekä kaikille vaalityötä te-
keville.

KONTULAN PERUSSUOMALAISET

Kontulasta kajahtaa

Kuvassa  eturivissä Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki, 
vastavalittu KPS:n toiminnanjohtaja, kansanedustajaehdokas Tuula Kuusinen sekä KPS:n 
varapuheenjohtaja Annikki Finning.
Takarivissä kansanedustajaehdokas Pertti Villo Kalliosta, KPS:n puheenjohtaja Petri 
Haapanen, Kallion yhdistyksen jäsen Raimo Mattsson, KPS:n kansanedustajaehdokas AA 
Pekka Tiusanen.

Pääkaupungin  
valtuustoryhmä kokoontui
Helsingin Perussuomalaiset ry:n valtuustoryhmä piti järjes-
täytymiskokouksen 19.1. kaupungintalolla. Ryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin vuodelle 2011 Antti Valpas, vara-
puheenjohtajaksi Jussi Halla-aho ja ryhmäsihteeriksi Kris-
tina Ljungqvist. Kaikki valinnat olivat yksimielisiä. Nyt 
käynnistyi ryhmän kolmas vuosi samalla kokoonpanolla.

Helsingin perussuomalaisilla on Helsingin kaupun-
ginvaltuustossa neljä valtuutettua: Jussi Halla-aho, Nina 
Huru (sit), Seppo Kanerva ja Antti Valpas.

HELSINGIN PERUSSUOMALAISET
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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 Antero Niemelä
Hämeenlinna
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

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 Kari Härö
Rovaniemi
Puh: 044 208 4671
kari.haro@luukku.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 Pauli Ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224
pauli.ruotsalainen@dnainternet.net

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

Perussuomalainen raken-
nusmestari Heimo Mik-
kanen on pannut vireille 
kunnallisvalituksen koskien 
lainatakausta, jonka Järven-
pään kaupunki on myöntä-
nyt uudelle jäähallille. Mik-
kasen mielestä kaupungilla 
on velkaa jo ennestäänkin 
tarpeeksi, ja hän epäilee 
myös, että jäähallikin lanke-
aa kaupungin ja asukkaiden 
maksettavaksi.

Järvenpään kaupungin-
hallitus hyväksyi takauksen 
3,3 miljoonan euron lainalle 
25 vuodeksi 1. marraskuu-
ta 2010. Takauspäätös sai 
kaupunginvaltuuston siu-
nauksen 15. marraskuuta. 
Laina on tarkoitus maksaa 
takaisin pääosin jään käytös-
tä saatavilla tuloilla. Hallin 
pyörittäminen jää kaupun-

gin vastuulle, joka vastaa vä-
hintään 150 000 euron käyt-
tökustannuksista vuodessa. 
Kaupunki muun muassa jää-
dyttää hallin jään ja maksaa 
henkilökunnan palkat.

Uuden harjoitusjää-
hallin omistaa virallisesti 
Kiinteistö Oy Järvenpään 
harjoitushalli Oy, jonka 
pääosakas on Järvenpään 
kaupunki. Kaupungin li-
säksi osakkaina on viisi 
järvenpääläistä urheiluseu-
raa: Järvenpään Haukat, 
Järvenpään Taitoluistelijat, 
Järvenpään Kehäkarhut, 
Tanssiurheiluseura Cavalier 
ja Eurokiekko. Lainanmak-
sun päätyttyä halliyhtiö pu-
retaan ja halli siirtyy kau-
pungin omistukseen.

Kunnallisvalituksen voi 
jättää kuka tahansa kunta-

lainen, ja mikäli päätös on 
tehty virheellisessä järjes-
tyksessä, päätöksen tehnyt 
viranomainen on ylittänyt 
toimivaltansa tai päätös on 
muuten lainvastainen, voi 
yksikin valittaja kumota 
sen. Mikäli päätökselle ei 
hallinto-oikeuden tulkin-
nan mukaan ole perustei-
ta, se jätetään tutkimatta. 
Senkin jälkeen asiasta voi 
vielä valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.

Kunnallisvalitus ei voi 
hidastaa hanketta, sillä kau-
punki voi panna hankkeen 
täytäntöön vaikka heti. 
Tontin asemakaavamuutos 
valmistuu kuitenkin vasta 
keväällä, joten parhaassa-
kin tapauksessa jäähallia 
aletaan rakentamaan vasta 
syksyllä 2011.

JÄRVENPÄÄ

Kunnallisvalitus Järvenpään
jäähallista

Perussuomalaisten Kymen 
piirin piirihallitus piti jär-
jestäytymiskokouksensa 
Kuusankoskella 8.1.2011. 

Kokous nimesi viimeisen 
eduskuntavaaliehdokkaansa 
vuoden 2011 vaaleihin, va-
lituksi tuli betonityöntekijä 
Pekka Peräkylä Ylämaalta 
(nyk. Lappeenranta).

Aiemmin Perussuoma-
laisten Kymen piirin ehdok-
kaiksi on nimetty: 

Hannu Järvinen Hami-
nasta, Liisa Lajunen ja Erk-
ki Saarimäki Imatralta, Ju-
ho Eerola, Eeva-Riitta Pitko 
ja Freddy Wan Vonterghem 
Kotkasta, Jari Lindström, 
Reijo Tossavainen ja Anssi 
Tähtinen Kouvolasta, Mar-
ja-Leena Leppänen, Jani 
Mäkelä ja Mirka Salo Lap-
peenrannasta, Raul Lehto 
Pyhtäältä.

Piirihallitus valitsi piiri-
järjestön varapuheenjohta-

jiksi, Juho Eerolan Kotkas-
ta, Raul Lehdon Pyhtäältä 
ja Jani Mäkelän Lappeen-
rannasta, piirijärjestön pu-
heenjohtajana on Jari Lind-
ström Kouvolasta. Piirisih-
teerinä jatkaa Marja-Leena 
Leppänen ja taloudenhoita-
jana Auli Kangasmäki.

Lisäksi hallitus antoi jul-
kilausuman: 

Suositaan paikallista 
työtä ja yrittäjyyttä

Perussuomalaisten Kymen 
piirihallitus on huolissaan 
kuntien virkamiesten hei-
kosta hankintalain hallin-
nasta.

Kuntien tulisi palve-
luita ja rakennushankkei-
ta kilpailuttaessaan ottaa 
huomioon tehtyjen ratkai-
sujen kokonaisvaikutus 
alueen taloudelle, eikä ai-
na vain valita sitä halvinta 

vaihtoehtoa. Perussuoma-
laisten mielestä pitää ensi-
sijaisesti suosia kotimaista 
ja paikallista työtä sekä 
yrittäjyyttä. Tähän nykyi-
nen hankintalaki myös an-
taisi mahdollisuuden, jos 
sen hallintaan viitsittäisiin 
hieman nykyistä enemmän 
paneutua. 

Halvimman vaihtoeh-
don valinta johtaa harmaan 
talouden yleistymiseen ra-
kennustyömailla. 

Hoitoalalla kilpailutus 
aiheuttaa entisaikojen huu-
tolaissysteemiä muistutta-
van tilanteen. 

Esim. Kotkan kaupunki 
pesettää likapyykkinsä Vi-
rossa? Tähän on tultu. 

Kun suositaan paikal-
lista työtä ja yrittäjyyttä, 
varmistetaan veroeurojen ja 
palkkatulojen kertyminen 
oman kotiseudun, sekä sen 
ihmisten parhaaksi.

PERUSSUOMALAISTEN KYMEN PIIRI RY 

Paikallisen työn ja yrittäjyyden puolesta

Lapin perussuomalaiset ko-
koontuivat Sodankylässä 
9.1 järjestäytymiskokouk-
seen. Piirihallituksen vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
Seppo Juhani Keinänen Tor-
niosta. Piirisihteerinä jatkaa 
Pirita Nenonen Rovanie-
meltä. Taloudenhoitajaksi 

valittiin  Jukka Paakki Ro-
vaniemeltä. Piirihallituksen 
kokouksen jälkeen pidettiin 
Lapin kansanedustajaeh-
dokkaiden palaveri.

Lapin piiri on asettanut 
tavoitteeksi kaksi kansan-
edustajan paikkaa tulevis-
sa vaaleissa. Tavoite on 

kova, sen saavuttaminen 
vaatii meiltä saumattoman 
yhteistyön ja onnistuneen 
kampanjoinnin. Kokouksen 
henki oli, että ehdokkaat 
ovat valmiit tekemään työn 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kari Härö, Lapin piirin pj.

PERUSSUOMALAISTEN LAPIN PIIRI RY 

Tavoitteena kaksi kansanedustajaa
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Perussuomalaisia välähdyksiä vuodelta 2010

Soini puhuu ja väki kuuntelee. Puolueneuvoston kokous Porissa kesällä 2010.
Kuvat otti Pauli Artturi Luttinen.

Virtanen pitää luentoa Vuosi Vaaleihin-risteilyllä.

Vantaan Perussuomalaisten kesäinen tilaisuus varapuheenjohtaja Juha Simosen 
pihapiirissä. Vasemmalta: Arja N., Pietari J., Juha Simonen ja Kalle Ylimutka.

Raimo Vistbacka sovittaa uusia kenkiä, joita Anssi Joutsenlahti esittelee. Oikealla Mikko V. 

Viimeisimpien tietojen mu-
kaan kaikki kolme nykyistä 
valtapuoluetta eli kokoo-
mus, keskusta ja Sdp ovat 
löytäneet yhteisen näke-
myksen, josta on seuraa-
massa presidentin valta-
oikeuksien leikkaaminen. 
Niin käy, jos presidentin 
vallan leikkaamista kannat-
tavat puolueet saavat tule-
vaan eduskuntaan kahden 
kolmasosan enemmistön.

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy sitä, että presidentin 
valtaoikeuksia kavennetaan 
EU:n Lissabonin sopimuk-
sesta johdettavilla syillä. Jos 

Eduskuntavaalit ratkaisevat 
presidentin aseman

presidentin nykyinen asema 
suhteessa valtioneuvostoon 
koetaan Suomen EU-politii-
kan kannalta ongelmallisek-
si, on presidentin valtaoike-
uksia pikemminkin lisättävä 
kuin vähennettävä.

On kansalaisten har-
hauttamista väittää, että 
presidentti johtaisi Suomen 
ulkopolitiikkaa, jos näin ei 
tulevaisuudessa tosiasialli-
sesti ole, vaan hallitus voi 
tehdä asemastaan luotta-
muskysymyksen, viemäl-
lä mahdollisen ristiriidan 
presidentin ja valtioneu-
voston välillä eduskunnan 

ratkaistavaksi. Järjestelmä 
on omiaan aiheuttamaan 
poliittisia kriisejä ja johtaa 
suurella todennäköisyydellä 
presidentin valtaoikeuksien 
karsimiseen edelleen.

Suomen EU-jäsenyys, jol-
la presidentin valtaoikeuksi-
en leikkaamista perustellaan, 
on sitä paitsi Lissabonin so-
pimuksen myötä vain kan-
sainvälinen sopimus, joka 
voidaan koska tahansa irti-
sanoa. Tämän asian nykyiset 
valtapuolueet yrittävät muut-
taa, tuomalla käynnissä ole-
vassa perustuslakiuudistuk-
sessa Suomen EU-jäsenyyden 

Suomen perustuslaissa val-
tiosääntöömme ja antamalla 
näin Suomen EU-jäsenyydel-
le perustuslain suojan.

Suomessa on käynnissä 
perustuslaillinen EU-vallan-
kaappaus, jonka Perussuo-
malaiset haluavat torjua. 
Tasavallan presidentti on 
kansaa yhdistävä instituu-
tio, eikä sitä pidä uhrata 
EU-alttarille.

Vesa-Matti Saarakkala
(kirjoittaja on Perussuoma-
laisten edustajana Oikeus-
ministeriön Perustuslaki 
2008 –työryhmässä)
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Viittaan Alpo Ylitalon kir-
joitukseen miinalaiva Poh-
janmaasta lehdessä 14/2010 
ja tuon samaan aiheeseen 
liittyen esille seuraavaa:

Käsitykseni mukaan ei 
ole myöskään järkevää, että 
Suomi menee mukaan EU:n 
sotilaalliseen kriisinhallin-
taoperaatioon EUNAVFOR 
Atalantaan vuoden 2011 
alkupuoliskolla. Meillä on 
riittävästi tekemistä koti-
vesillämme. Vakavan öl-
jyonnettomuuden sattuessa 
Suomenlahdella on kaikki 
käyttökelpoinen kalusto 
oltava käytettävissä öljyn-
torjuntaan. Silloin voimme 
tarvita poikkeuksellisesti 
suuressa määrin myös Me-
rivoimien kalustoa miina-
laiva Pohjanmaa mukaan 
lukien. Nykyinen käytössä 
oleva öljyntorjuntakalusto 
on täysin riittämätön erit-
täin vakavan öljyturman 
tapahtuessa.

Suomenlahdella kulkee 
lähes päivittäin Primors-
kista (Koivistolta) länteen 
suuria lähes 250 metriä 
pitkiä säiliöaluksia, joiden 
syväys on lähes 15 metriä. 
Lastina voi olla raakaöljyä 
yli 100 000 tonnia. Helmi-
kuussa 2007 kreikkalainen 
Propontis-tankkeri sai poh-
jakosketuksen Suursaaren 
länsipuolella. Jälkeenpäin 
esille tulleen tiedon mukaan 
kaksoispohjalla varustettu 
M/t Propontis oli ollut vain 
kymmenen sentin päässä 
öljyturmasta. Karilleajossa 
saatu repeämä löydettiin 
myöhemmin tarkastuksessa 
tämän matkan etäisyydeltä 

öljytankin pohjasta. Alus 
telakoitiin myöhemmin 
Hampurissa. Laivalla oli ol-
lut lastina 100 000 tonnia 
raakaöljyä.

Edesmennyt Helsingin 
yliopiston merioikeuden 
dosentti, hallintoneuvos, 
lakitieteen tohtori Rudolf 
Beckman kirjoittaa jo 1957 
ilmestyneessä kirjassaan 
Merioikeuden käsikirja si-
vulla 5 ”Kansainvälisen 
oikeuden periaatteiden 
mukaan pidetään vierailla 
kulkuvesillä olevaa alusta 
monessa suhteessa sen alu-
een osana, jonka lippua se 
käyttää”. Näin ollen miina-
laiva Pohjanmaan pidättä-
mät mahdolliset merirosvot 
astuvat samalla Suomen 
”maaperälle”. Muilla val-
tioilla ei ole mitään pakon 

omaista tarvetta ottaa heitä 
vastaan, jos he eivät niin ha-
lua. Tällöin mahdolliset van-
gitut merirosvot kuljetetaan 
(lentoteitse) tuomittaviksi 
Suomeen ja se tulee lisää-
mään huomattavasti valtion 
oikeus- ym. kustannuksia. 
Tohtori Beckmanin Merioi-
keuden käsikirja oli merilain 
oppikirjana Kotkan meren-
kulkuopistossa 1970-luvul-
la. Valmistuin sieltä meri-
kapteeniksi vuonna 1976.

Miinalaiva Pohjanmaa 
on rakennettu pohjoisen 
olosuhteisiin. Etelässä olo-
suhteet tulevat olemaan 
kovat päällystölle, miehis-
tölle ja myös itse alukselle 
johtuen alueella vallitsevis-
ta sääolosuhteista. Luvassa 
on kosteutta ja kuumuutta 
ym. Maaliskuussa aurinko 

nousee keskipäivällä pais-
tamaan jo lähes zeniitissä 
(suoraan yläpuolella). Ko-
kemuksesta voin kertoa, 
että olen itse vuonna 1977 
purjehtinut niillä vesillä. 
Edessä ei ole luvassa mi-
tään huvimatkaa. Meriros-
vous on sinänsä ankarasti 
tuomittavaa. Suurilla NA-
TO -mailla, ennen kaikkea 
Yhdysvalloilla ja Iso-Bri-
tannialla, on kyllä olemassa 
tarvittavat ”lääkkeet” asian 
hoitamiseksi. Siihen ei tarvi-
ta pienen Suomen apua edes 
EU:n lipun alla. Olemme jo 
nyt pienenä kansana ihan 
riittävästi mukana eri krii-
sinhallintatehtävissä. 

Jukka Mikkola
merikapteeni
Helsinki

Laiva on kappale maata,
jonka lippua se käyttää

Suomella on riittävästi tekemistä kotivesillä, öljyonnettomuuden sattuessa kaikki kalusto 
on tarpeen. Kuva: Matton Images.

VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen:
PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 
00100 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen: 
toimitus@peruss.fi .

Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 merk-
kiä. Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten muka-
na on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu 
pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman 
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Viime kuukausina on medi-
assa puhuttu paljon yliopis-
tojen lukukausimaksuista, 
rahan keräämisestä ja opin-
tojen kestosta. Opintojen 
kesto on päivänpolttavin, 
kun puhutaan työurien pi-
dentämisestä. Mielestäni 
yksi syy siihen, että opinnot 
venyvät, on yliopistojen 
joustamattomuus opintojen 
järjestämisessä. Yliopistot 
elävät vielä omassa vanha-
kantaisessa maailmassaan.

Vaasan yliopiston alue-
tieteen professori Hannu 
Katajamäki esitti Helsingin 
Sanomien mielipidepalstal-

Yliopistoihin tehokkuutta
la (HS 5.12.2010) kolmen 
lukukauden mahdollisuu-
desta opintojen tehostami-
seksi. Nyt jo jonkin verran 
opintoja suoritetaan kesä-
yliopistossa, mutta kolmas 
lukukausi toisi tarjontaa 
enemmän. Mielestäni myös 
opintosuorituksia pitäisi 
olla mahdollista suorittaa 
nykyistä useammin.  Nyt-
hän tilanne on se, että jos et 
jostakin syytä pääse tai ehdi 
esimerkiksi syksyn aikana 
suorittaa jotakin opinto-
suoritusta, saattaa seuraava 
suoritusmahdollisuus olla 
vasta vuoden pahimmillaan 

jopa puolentoista vuoden 
päästä. Tämä jos mikä jat-
kaa opiskeluaikaa. 

Vaikka opintoja haluai-
si suorittaa nopeammalla 
aikataululla, voi sitä han-
kaloittaa opintosuoritus-
ten päällekkäisyys. Aivan 
kuten Katajamäki kirjoit-
ti, lukuvuosi on verraten 
lyhyt. Se alkaa syyskuun 
puolivälissä ja päättyy tou-
kokuun puolivälissä sisäl-
täen vielä noin kuukauden 
pituisen joululoman. Kun 
opintoja järjestetään pää-
sääntöisesti tiistain ja tors-
tain välisenä aikana, ei ole 

ihme että kurssit sijoittuvat 
päällekkäin. 

Jotakin muutosta ny-
kyiseen järjestelmään tulisi 
tehdä, jotta opintoaikoja 
saataisiin lyhyemmiksi ja 
opintoja muutoinkin järki-
peräisemmiksi. Yliopistojen 
opettajat tekevät tutkimusta 
ja se vie aikaa varsinaiselta 
opetukselta. Opetuksen ta-
saisempi tarjonta viikoilla 
ja lukuvuoden jatkaminen 
kolmannella lukukaudella 
takaisivat jo huomattavasti 
nopeammat opintoajat.

Kari Härö

Hyvinvointivaltio on 
tahdon asia
Tulevaisuudessa häämöttäviä menoleikkauksia koskevat 
kysymykset ovat ymmärrettävästi pinnalla eduskunta-
vaalien lähestyessä. Keskustelua kuitenkin ohjataan vää-
rään suuntaan; uhkakuvat esitetään valmiiksi pureskel-
tuina ilman vaihtoehtoja. Ehkä valtaeliitti pelkää liiaksi 
kysymystä ”rahaa on olevinaan enemmän kun koskaan 
ennen, mutta se ei riitä mihinkään – missä raha siis on?”

Jos leikkauksia joudutaan tekemään, ne tulee teh-
dä tärkeysjärjestyksen lopusta. Julkishallinnon tehot-
tomuudessa on paljon siivottavaa; ilmastomaksuista, 
EU:n nettomaksuista sekä muista ulkomaille siirretyistä 
varoista joutaa ottaa. Tulopuolella verot määrättäköön 
maksukyvyn mukaan; rikkaiden asiaa on ajettu jo liiak-
si. Pienituloisenkin palkan on riitettävä elämiseen.

Todelliset tulopuolen miljardiluokan kohtalonkysy-
mykset liittyvät kuitenkin suomalaisen työn tulevaisuu-
teen. Millä estetään työpaikkojen valuminen ulkomaille 
ja toisaalta halpatyön kasvu kotimaassa? Millä estetään 
halpatyöhön kiinteästi liittyvä harmaa talous? Näin pie-
nellä kansalla ei voi olla varaa työttömyyteen ja työn 
suoranaiseen lahjoittamiseen muille.

Vaikka harmaan talouden tila on tiedetty usean vaa-
likauden ajan, pitää hiljaista käytännön korjaustoimien 
osalta. Samaa on sanottava työttömyydestä; missä viipy-
vät toimet pysyvien työpaikkojen luontiin esim. pienyrit-
täjyyden kautta? Ihmisiä ei pidä kouluttaa työttömiksi, 
vaan panostaa käytännön ammatteihin joissa työllisyys 
vetää. Tempputyöllistäminen ja tilastojen kaunistelu al-
kaa riittää. 

Eivät ne ratkaisut niin vaikeita ole, mutta sanonnan 
mukaan ”tahto löytää keinot - tahdon puute tekosyyt”. 
Valtaapitävät yli puoluerajojen ovat liian innostuneita 
Euroopassa pätemisestä ja suurpääoman juoksupoikana 
toimimisesta. On unohdettu tehtävä, jota hoitamaan kan-
sanedustajat ja heidän työrukkasensa ministerit on valittu 
- Suomen kansalaisten edun valvonta ja puolustaminen.

Jani Mäkelä
Eduskuntavaaliehdokas
Lappeenranta

Oman onnensa nojassa
Päivittäin uutisoidaan vanhustenhoidon vaikeuksista. Nä-
mä esille tulevat ongelmat ovat vain osa todellisuudesta.

Varsinkin maaseudulla, sivukylien yksin asuvat ja 
vanheneva väestö ovat usein oman onnensa varassa. 
Taajaman keskustassa on vaikea kuvitella sivukylien 
erilaista arkipäivää.

Syystä tai toisesta kukaan ei kysele kuulumisia. Par-
haimmassa tapauksessa yhteys ulkomaailmaan on myy-
mäläauton varassa. Kerran  viikossa voi vaihtaa kuulu-
misia auton aikataulun puitteissa. Myymäläauton kul-
jettaja on ensimmäinen, joka kaipaa vakioasiakastaan.

Uskomatonta, mutta totta. Valitettavasti myymälä-
autojen reitit eivät kuitenkaan tavoita kaikkia syrjäky-
lien asukkaita.

Juhani Saksa
Kangasniemi
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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

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
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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

____/____ 2011   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

Perussuomalaiset Nuoret:
 
 Puheenjohtaja: Simon Elo  Toiminnanjohtaja: Heikki Tamminen
 simon.elo@helsinki.fi    heikki.tamminen@ps-nuoret.net 
 
 Sihteeri: Simo Grönroos, sihteeri@ps-nuoret.net

Perussuomalaiset ovat ainoa todellinen vaihtoehto 
nykyiselle hullulle menolle Suomessa.
Nim. Äänestän varmasti persuja

Sähköhinnan nousu vastuutonta hallituspolitiik-
kaa. Köyhää kyykytetään taas kerran.

Huonot katujen hoitamiset on loputtava. Autoilijat 
maksavat veroja monessa muodossa, mutta eivät 
saa vastinetta rahoilleen.
Auto Kinoksessa

Pikkurikollisten rangaistuksen kärsiminen kotona 
panta jalassa on hyvä asia. Säästyy paljon rahaa 
eikä vankilassa vanhat konkarit opeta ensikertalai-
sille lisää rikollisia tapoja.
T. Aasillakin on häntä

Eduskunta hyväksyi 
19.1.2011 lain, jonka no-
jalla otetaan käyttöön uusi 
rangaistusmuoto, niin kut-
suttu pantarangaistus. Sen 
ideana on, että tuomittu 
velvoitetaan pysyttelemään 
asunnossaan, josta hän saa 
poistua vain ennalta sovi-
tuista syistä, esimerkiksi 
mennäkseen töihin. Tuomit-
tua valvotaan nilkkaan tai 
ranteeseen kiinnitetyn pan-
nan avulla. Perussuomalais-
ten eduskuntaryhmä esitti 
lain hylkäämistä, sillä käy-
tännössä muutos tarkoittaa 
sitä, että vakavistakin ri-
koksista voi jatkossa selvitä 
ilman vankilarangaistusta.

Lain valmistelussa mo-
ni asia jäi vaille riittävää 
huomiota. Suomessa ei ole 
organisaatiota ja henkilös-
töä suorittamaan uuden 
rangaistusmuodon ohjaus-
ta ja valvontaa riittävässä 
määrin, kuten esimerkiksi 
Ruotsissa on, sillä jo nyt 
vankeinhoidon henkilökun-
ta työskentelee äärimmäi-
sen kuormittavissa oloissa. 
Rikoksen uhri voi kokea, 
että pantarangaistukseen 
tuomittu rikollinen ei saa 
riittävää rangaistusta teos-
taan. Uudella valvontaran-
gaistuksella ei myöskään 
ole rikosten ennaltaehkäise-
vää vaikutusta, vaan esimer-
kiksi talousrikolliset voivat 
helposti jatkaa laitonta toi-
mintaa asunnostaan käsin 
puhelinta vapaasti käyttäen.

Muutoksen taustalla vai-
kuttavat vankiloiden yliasu-
tus ja valtion tuottavuusoh-
jelma. Schengen-sopimuksen 

myötä järjestelmälliset raja-
tarkastuksen poistuivat so-
pimuksessa mukana olevien 
maiden väleiltä, ja useiden 
EU-maiden rikolliset ovat 
päässeet helposti Suomeen. 
Tämän seurauksena ulko-
maalaiset ovat Suomen van-
kiloissa selvästi yliedustet-
tuina. Esimerkiksi Vantaan 
ja Jokelan vankiloissa ulko-
maalaisten vankien osuus 
oli vuonna 2009 jo yli 30 
prosenttia. Samaan aikaan 
rikosseuraamusalan henki-
lökunnan kokonaismäärä 
on valtion tuottavuusohjel-
man vuoksi laskenut vuosi-
na 2007-2009 noin sadalla 
henkilötyövuodella. Ulko-
maalaiset vangit tulisikin 
palauttaa pikaisesti kotimai-
densa vankiloihin kärsimään 
tuomioitaan, jotta suomalai-
set rikolliset mahtuisivat pa-
remmin vankiloihimme.

Esitys viimeistelee ny-
kyisen hallituksen sallivan 

kriminaalipoliittisen linjan. 
Pari vuotta sitten luovuttiin 
poliisin määräämän sakon 
muuntorangaistuksesta, mi-
kä on lisännyt etenkin nä-
pistysrikoksia ja vähentänyt 
sakkojen maksamista, kun 
maksamatta jättämisestä ei 
enää seuraa rangaistusta. 
Vankilatyöntekijöiltä puo-
lestaan on tullut huolestu-
neita viestejä siitä, kuinka 
jo nyt käytössä olevaan 
koevapausvalvontaan ei ole 
riittävästi resursseja: van-
kien paikannusjärjestelmä 
on epätarkka ja osan aikaa 
vuorokaudesta vangit ovat 
valvomatta. Ensin olisikin 
pitänyt puuttua nykyisiin 
ongelmiin, ennen kuin tällai-
silla lainsäädännön muutok-
silla luodaan uusia pulmia.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Porvoo

Uuteen valvontarangaistukseen 
mentiin hätiköiden

Kuva: Harri Lindell



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
    /AppleGothic
    /AquaKana
    /AquaKana-Bold
    /Courier
    /Courier-Bold
    /GeezaPro
    /GeezaPro-Bold
    /Geneva
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /HiraKakuPro-W3
    /HiraKakuPro-W6
    /HiraKakuStd-W8
    /HiraMaruPro-W4
    /HiraMinPro-W3
    /HiraMinPro-W6
    /LiGothicMed
    /LiHeiPro
    /LucidaGrande
    /LucidaGrande-Bold
    /Monaco
    /Osaka
    /Osaka-Mono
    /SIL-Hei-Med-Jian
    /STHeiti
    /STXihei
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbatsITC
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e007400730020007300750069007400610062006c006500200066006f0072002000720065006c006900610062006c0065002000760069006500770069006e006700200061006e00640020007000720069006e00740069006e00670020006f006600200062007500730069006e00650073007300200064006f00630075006d0065006e00740073002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.000 765.000]
>> setpagedevice


