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kohottavat politiikan laatua

Perussuomalaisten mielestä maaseutu ei ole 
uhka ympäristölle eikä rasite kansantaloudel-
le. Puolueen maaseutupoliittinen
ohjelma julkaistiin 1. helmikuuta.

Perussuomalaisille mitattiin 
taas ennätyslukemat
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Kaikki vaalitöihin!
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Perussuomalaisten kannatus kasvaa vaalien lähestyessä. 
MTV3:n tuoreen mittauksen mukaan perussuomalaisia 
äänestäisi nyt 17 prosenttia vastaajista. Kolmen suurim-
man puolueen joukko ei ole kaukana, tämän mittauksen 
mukaan SDP on vain 0,3 prosenttiyksikön päässä (17,3%). 

Maaseutu ei ole
uhka ympäristölle

Vapaa ja demokraattinen Eurooppa- eli EFD-ryhmän puheenjohtaja Nigel Farage ja ryhmän työvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini kertoivat totuuksia Euroopan unionista 
sunnuntaina 6.2. Helsingissä. Kuvassa vasemmalla MEP Soinin kotimaan avustaja Vesa-Matti Saarakkala.

sivu 8

- Perussuomalaiset Naiset jos ketkä tietävät, mitä
tarkoittavat arkiset asiat. Leipäpolitiikasta on kysymys.
Poliittista johtajuutta ei anneta kenellekään, vaan se
pitää aina ottaa, kannusti Perussuomalaiset Naiset ry:n
puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen.

Kuva: Fotokonttori.fi 
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Päästökauppa tulee muuttumaan
En malta olla ottamatta osaa 
ilmastopoliittiseen keskuste-
luun omalta osaltani. On 
itsestään selvää että ympä-
ristöämme pitää suojella. 
Viljele ja varjele on se tavoi-
te, joka tuo vaurautta ja hy-
vää oloa kaikille. Nykyinen 
päästökauppa, jossa rahalla 
voi ostaa oikeuden saastut-
taa, on kuitenkin rikkaita 
varten tehtailtu. Kysymys on 
tässä tapauksessa itsekkääs-
tä oman edun tavoittelusta.

Päästökaupalla välty-
tään taloudellisesti kalliilta 
ympäristöä suojelevilta in-
vestoinneilta, jotta voidaan 
jatkaa yhtiöön sijoittaneille 
osakkeenomistajille valtavia 
voittoja antavaa tuotantoa. 
Rahanhimo ja itsekkyys 
vallitsevat ympäristönsuo-
jelussakin. Ne rehottavat 

kuin kaiken valtaavat rik-
karuohot puutarhassa.

Vihertävät virkamiehet

Vihertävät virkamiehet 
tuottavat jatkuvasti väärää 
tietoa tavoista, joilla ilmas-

toa ja ympäristöä pitää suo-
jella. He haluavat muokata 
yleisön mielipidettä tahto-
maansa suuntaan. Valtaosa 
ihmisistä uskoo tähän val-
heeseen. Väärällä suojelulla 
emme saavuta paratiisia, 

kasvatamme vain ohdak-
keita ja lustetta.

Mielestäni virkamiesten 
pitäisi tuottaa oikeaa tietoa, 
jonka pohjalta poliittiset 
päättäjät tekevät omat pää-
töksensä ja vastaavat niistä 
äänestäjille neljän vuoden 

välein. Vihertävien puolu-
eiden jäsenkirja tai aate-
maailma painaa kuitenkin 
ympäristön tai ilmaston pa-
rissa toimivien virkamiesten 
propagandakoneistoissa. 
Nämä virkamiehet voivat 

halutessaan pysäyttää hy-
vätkin hankkeet.

Suomen ei tulisi 
maksaa päästöistään

Päästökaupan nykyinen 
malli on väärällä tapaa vi-
hertävää politiikkaa. Meille 
puhutaan hiilidioksidista 
(CO2) ja hiilestä (C) niin 
kuin ne olisivat sama asia. 
Suomen vihreät metsät sito-
vat kaiken Suomessa ilmaan 
päästettävän hiilidioksidin 
itseensä ja sitovat sen te-
hokkaasti puihin hiileksi. 
Hoidetut metsämme ovat 
valtaisia hiilivarastoja.

Luonnonsuojelualueilla 
mätänee (tämäkin on pa-
lamista) valtavasti puita, 
jotka vapauttavat omat 
hiilivarastonsa ilmaan ja 

tuloksena on hiilidioksidia. 
Nyt siis vapautamme hiilidi-
oksidia kahdella taholla yh-
den sijasta. Poltamme öljyä 
ja poltamme mätänemisen 
muodossa puita. Olisimme 
säästäneet luontoa jättämäl-
lä ylisuuret suojelualueet 
suojelematta.

Uusi 
laskentamalliehdotus 
tulee Ruotsista

Päästökaupan laskentamal-
li varmasti muuttuu EU:ssa. 
Mallissa otetaan huomioon 
jäsenmaiden hiilidioksidia 
sitovat metsät. Hiilidiok-
sidipäästöt suhteutetaan 
maan metsien määrään. Ar-
vioin, että uutta laskentata-
paa tulee EU:ssa vaatimaan 
Ruotsi, jonka virkamies-
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Miten toimii tänään suo-
malainen oikeuslaitos ja 
miten toteutuu kansalaisen 
oikeusturva? Poliisi hoitaa 
työnsä resursseihin nähden 
mallikkaasti, rikosten sel-
viämisprosentti Suomessa 
on hyvä, mutta mitä tapah-
tuu siitä eteenpäin? 

Oikeusprosessit ovat 
hitaita siitä päätellen, että 
EU on toistuvasti huoma-
uttanut Suomea liian pit-
kistä käsittelyajoista. Vii-
me aikoina kansalaisia on 
vähintäänkin ihmetyttänyt 
se, että käräjäoikeudesta 
saatu päätös kääntyy usein 
täysin päinvastaiseksi seu-

raavassa oikeusasteessa. 
Oikeusprosessit voivat jat-
kua korkeimpaan oikeu-
teen asti, josta saattaa tulla 
jopa äänestäen aikaansaatu 
päätös.

... ja mihin hintaan?

Oikeudenkäynnin kulut 
ovat sitä luokkaa, että jo se 
muodostaa monille esteen 
oikeuden hakemiselle. Var-
sinkin talousepäselvyyksis-
sä juttu saattaa pitkittyä ja 
mutkistua, asianajopalkki-
oiden juostessa vuosikau-
sia, jolloin ainoa voittava 
osapuoli ovat asianajotoi-

mistot. Tämä ei sovi tavalli-
sen kansalaisen käsitykseen 
oikeuden toteutumisesta.

Rikokseen sortuneen 
oikeusturvasta on kannettu 
huolta, sen sijaan rikoksen 
uhrin oikeuksien paran-
taminen on jäänyt vähälle 
huomiolle. Kaikkea ei ole 
edes mahdollista korvata, 
monen rikosuhrin elämä 
muuttuu lopullisesti. Siitä 
kuitenkin pitäisi yhteiskun-
nan pystyä aina huolehti-
maan, että määrätyt kor-
vaukset maksetaan uhrille 
riippumatta siitä, suorittaa-
ko korvauksiin määrätty 
vastuunsa vai ei.

Riippumatonta ja 
puolueetonta?

Demokraattisessa maas-
sa on ensiarvoisen tärkeää 
huolehtia jokaisen kansalai-
sen oikeusturvasta. Voim-
meko enää luottaa maamme 
tuomioistuinten riippumat-
tomuuteen ja puolueetto-
muuteen, vai ratkaiseeko 
jutun edukseen se osapuoli, 
joka pystyy palkkaamaan 
parhaan ja kalleimman asi-
anajajan?

Rikoslakimme antaa 
mahdollisuudet rangaista 
rikoksista sovituissa rajois-
sa. Tuomioiden pituudet 

samasta rikoksesta ovat 
vaihdelleet paljon eri kärä-
jäoikeuksissa. Ehdollinen 
tuomio ei ehkä tunnu tuo-
miolta lainkaan, ennen kuin 
niitä kertyy ehdottomaan 
vankeuteen johtava 
määrä. Tavallinen ihmi-
nen kuitenkin ajattelee 
asian niin, että rikos-
kierre pitäisi katkaista 
aikaisessa vaiheessa.

Yhteinen etu olisi, että 
tuomionsa suorittanut pys-
tyisi uudelleen sortumatta, 
palaamaan täysivaltaisek-
si yhteiskunnan jäseneksi. 
Toisaalta yleisen edun ni-
missä, selkeästi vaarallisek-

Ken oikeutta maassa saa...
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kunta ei ole niin pahasti 
vihertynyt vääriin arvoihin 
kuin Suomessa. Mätänemi-
sen (palamisen) seuraukse-
na itse asiassa saastuttavaa 
luonnonsuojelua tullaan 
EU:n alueella vähentämään.

Olen pessimistinen ja 
arvelen rikkaan miehen ra-
hanhimon voittavan, saas-
teiden lisääntyvän ja tämän 
seurauksena myös epätaval-
liset myrskyt, tulvat ja muut 
luonnonmullistukset lisään-
tyvät maapallolla entises-
tään. Luonto iskee takaisin, 
huokaillen vapautumistaan 
saasteiden kahleista. Perus-
suomalaisten yhtenä tehtä-
vänä on hidastaa Suomessa 
ja Euroopassa tapahtuvaa 
väärää ilmastopolitiikkaa, 
järkevää luonnonsuojelua 
unohtamatta.  

si osoittautunut rikollinen 
täytyisi aina eristää saa-
maan hoitoa, jotta voitai-
siin välttää todennäköinen 
rikoksen toistuminen ja 
uusien uhrien vahingoittu-
minen.

Väärällä suojelulla emme saavuta 
paratiisia, kasvatamme vain 
ohdakkeita ja lustetta.
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Eduskunnassa sanottua

”Suomalainen demokratia on kriisissä. Kansalais-
temme into äänestää vaaleissa on ollut jo pitkään 
laskusuunnassa. Jopa valtiovallan taholta on esitet-
ty huolestumista demokratiamme tilasta. Nyt kun 
presidentiltä viedään valtaa uudessa perustuslakiesi-
tyksessä, on pelättävissä, ettei kansaa kiinnosta enää 
äänestää puolivallattomasta presidentistäkään.”
Pentti Oinonen 9.2.2011

”Olen lukenut perustuslakivaliokunnan mietinnön 
1 §:n perustelut, joissa todetaan lopussa nimenomaan, 
ettei sen kumoaminen ole edellytys eroamiselle. Mut-
ta, arvoisa puhemies, tässä EU-jäsenyyden aikana 
olen todella huomannut sen valitettavasti, että ne tul-
kinnat ovat pysyviä, mitä siellä tehdään, mutta kyllä 
ne tulkinnat ovat vaan lipsuneet aika paljonkin.”
Raimo Vistbacka 9.2.2011

”Tämän hallituksen kantava sanoma on ollut se, 
että kaveria ei jätetä. Tämä hallitus on totisesti pi-
tänyt huolta kavereistaan. Hallitus on tehnyt linjan-
sa selväksi. Se on hyväosaisten linja. Se on kova ja 
kylmä linja tavalliselle kansalaiselle. Tulevan halli-
tuksen tärkein tehtävä on tuloerojen kaventaminen 
kansan yhtenäisyyden nimissä, jotta muualla maa-
ilmassa tapahtuvat jopa väkivaltaisuudet eivät leviä 
Suomen kaduille.”
Pietari Jääskeläinen 8.2.2011

”Pienituloisten eläkeläisten tilannetta parantaisi 
työeläkkeiden taitetun indeksin korjaaminen. Se tu-
lisi mielestämme muuttaa siten, että 50 prosenttia 
indeksikorotuksesta seuraisi yleistä ansiotason nou-
sua ja 50 prosenttia kuluttajahintaindeksiä. Sen si-
jaan kaikkein suurimmille eläkkeille voitaisiin aset-
taa jonkinlainen katto. Perussuomalaisten mielestä 
myös opintotuki tulisi sitoa indeksiin.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 8.2.2011

”Meillä sanotaan psykologiassa ja terapiassa, lää-
käritkin sanovat, että jotta paraneminen voisi al-
kaa, niin täytyy tulla sairaudentunto. EU:ssa tilas-
tot, Suomen virkamiehillä tilastot ovat erilaisia kuin 
kokoomuksella. Nimittäin Suomi on Euroopan ja 
EU:n ylivoimaisesti eniten tuloeroja viime vuosina 
kasvattanut valtio. Tämä on totta tilastoissa. Totta 
on, että progressiolla kerätään, aivan kuin ed. Urpi-
lainen on sanonut, alle 10 prosenttia enää.”
Pertti Virtanen 8.2.2011

”Valtiovarainministeri Katainen, Euroopan keskus-
pankin rooli kiinnostaa yhä useampaa. Talousva-
liokunta on tuloksetta yrittänyt saada kunnollista 
selvitystä Ekp:n toimista, vaikka yksityiskohtaisten 
tietojen tulisi olla aina käytettävissä automaattisesti 
tuista päätettäessä. Kun Kreikka päätettiin nostaa 
tikunnokkaan, niin Ekp oli jo kuukausia myöntänyt 
rajattomasti luottoja pankeille 1 prosentin korolla.
Markku Uusipaavalniemi 20.1.2011

PerusSuomalainen 4/2011 ilmestyy

11.3.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 2.3.2011.

Vanhojen puolueiden hel-
limä pääministerivaali sai 
viikolla uuden käänteen. 
Kansan kustantama Yleis-
radio päätti kutsua minut 
mukaan pääministeritent-
teihin yhdessä vanhojen 
puolueiden puheenjohtajien 
kanssa.

MainosTV päätti seura-
ta Yleisradion esimerkkiä ja 
olen nyt kutsuttuna muka-
na molemmissa tenteissä. 
Pidän pääministeritentte-
jä keinotekoisena tapana 
suunnata huomiota ja kan-
natusta vanhoihin puoluei-
siin. Nyt nämä väsyneet 
puolueet joutuivat oman 
propagandansa uhreiksi. 
Gallup kaatoi heille sopivan 
kattauksen.

Eduskuntavaalit käy-
dään mantereella kaikissa 
14. vaalipiirissä erikseen. 
Missään vaalipiirissä ei ää-
nestetä pääministeristä vaan 
kansanedustajista. Eniten 
kansanedustajia saaneen 
puolueen puheenjohtaja on 
todennäköinen pääministeri. 

Noudatan saamaani 
kutsua. Tiedän, että se ki-
vistelee sekä vanhoja puo-
lueita että pääministeriten-
tistä ulkopuolelle jääneitä 
muita eduskuntapuolueita. 
Kysymys on yhdestä tentistä 
per kanava. Tentin symbo-

liarvo on kuitenkin merkit-
tävä. Perussuomalaiset ovat 
politiikan ykkösketjua - pi-
dettiin siitä tai ei.

Eduskuntavaalien ase-
telmat ovat selvät. Perus-
suomalaisten kannatuksen 
nousu gallupeissa on tehnyt 
meistä vaalien päävaihtoeh-
don nykymenolle. Äänes-
täjä päättää kannatuksen. 
Gallupeista ei pidä rie-
haantua. Yhtään ääntä ei 
ole vielä annettu. Annetut 
äänet ratkaisevat - niitä 
haemme ja haluamme.

Olen kokenut poliitikko. 
Tiedän mitä osaan ja halu-
an. Politiikassa on pit-
kälti kysymys henkisen 
epämukavuuden kestä-
misestä. Mitä kovempi 
on kannatus, sitä ko-
vempi on myös vastus-
tus. Oma suunnitelma 
ja vaalityö ratkai-
sevat menes-
tyksen. Meil-
lä on täydet 
listat ja hyvät 
ehdokkaat 
jokaisessa 
vaalipiirissä. 
Siinä on Pe-
russuomalais-
ten pääminis-
terivaalin pohja.

EFD-ryhmä Suomessa

Olen toiminut europarla-
mentissa Vapaa ja Demo-
kraattinen Eurooppa-ryh-

mässä. Kauteni on kallistu-
massa loppusuoralle, sillä 
edellytyksellä, että tulen 
valituksi eduskuntaan.

Minä henkilönä ja Pe-
russuomalaiset puolueena 
olemme paitsi oppineet 
paljon uutta Euroopan Par-
lamentissa, olemme siitä 
myös runsaasti hyötyneet. 
Puolueella on eurooppalai-
set yhteydet ja pääsy tiedon 
lähteille.

Viime viikolla sain 14 
ryhmätoveriani vieraakseni 
Suomeen. Ryhmäkokouk-
sessamme kävivät puhu-
massa sekä ulkoministeri 
Alexander Stubb että puo-
lustusministeri Jyri Häkä-
mies. Kävimme myös So-

tamuseossa ja Olkiluodon 
ydinvoimalassa. Perussuo-
malaiset on arvostettu osa 
EFD -ryhmää.

Työ Euroopan Par-
lamentissa yhdistettynä 
puolueen puheenjohtajuu-
teen ja perhe-elämään ei 
ole ollut helppo tehtävä. 
Se on kantanut hedelmää. 
Puoluejohtajan on tehtävä 
päätöksiä, jotka lyhyellä 
tähtäimellä näyttävät vai-
keilta, jopa vääriltä. Päätös 
lähteä Europarlamenttiin 
oli oikea päätös. Kyllä kan-
sa tietää!

Pääministeri- ja
eduskuntavaalit

”Missään vaalipiirissä ei äänestetä 
pääministeristä vaan kansanedustajista”

Ennakkoäänestys 
kotimaassa

Vaalipäivä

6.-12.4.2011 17.4.2011

Eduskuntavaalit 2011

- Sinä päätät!
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Opintotuen
takaisinperintä vähentyi
Kela on lähettänyt päätösehdotukset opintotuen 
takaisinperinnästä. Noin 25 750 opintotuen saajaa 
ansaitsi liikaa vuonna 2009. Tämä on 9 % vähem-
män kuin vuotta aikaisemmin.

Opintotukea sai vuonna 2009 noin 331 500 
opiskelijaa. Heistä 25 750:n tulot olivat verottajan 
tietojen mukaan suuremmat kuin opintotukilain 
mukainen vuosituloraja. Tämä on vajaat 8 % kai-
kista opintotuen saajista. Kela on lähettänyt näille 
opiskelijoille päätösehdotuksen takaisinperinnäs-
tä. Keskimäärin takaisin maksettavaa tulee 1 209 
euroa. Päätösehdotusten mukaisten perintöjen yh-
teismäärä on noin 31,1 milj. euroa.

Takaisinperintäehdotuksen saajien määrä kas-
voi vuosittain vuoden 2007 tulovalvontaan asti. 
Vuoden 2008 tulovalvonnassa päätösehdotusten 
määrä väheni peräti 40 %. Nyt päätösehdotusten 
määrä pieneni 9 %.

PerusS:n Rokkaa kansalle 
-tapahtuma Helsingissä 
perjantaina 25.2.
Espoon ja Helsingin Perussuomalaiset järjestävät 
Rokkaa kansalle-tapahtuman Eduskuntatalon 
edessä perjantaina 25.2. klo 14-17. Samana päivä-
nä julkistetaan puolueen vaaliohjelma.

Tapahtumassa ovat puhumassa mm.  puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini, PS nuorten puheenjohta-
ja Simon Elo, Helsingin kaupunginhallituksen jäsen 
Jussi Halla-aho, puolueen  kansanedustajat ja edus-
kuntavaaliehdokkaat Uudenmaan ja Helsingin vaa-
lipiireistä. Harvassa tilaisuudessa/tapahtumassa on 
paikalla näin paljon tunnettuja Perussuomalaisia.

Viihteestä vastaa teekkarikvartetti Hummeri-
pojat, jotka esittävät puolueen vaaliohjelman erita-
valla laulaen. Tilaisuudessa jaetaan myös kansalle 
hernerokkaa, jota myös median edustajat ovat ter-
vetulleita nauttimaan.

Alustava ohjelma:

14:00  Tilaisuuden avaus 
14:10-15:00 Kansanedustajat esittäytyvät
15:00-15:20 Espoon ja Helsingin kaupunkien
  hallitusten jäsenet, Jussi Halla-aho ja 
  Arja Juvonen
15:20-15:30 PS Nuorisojärjestön puheenjohtaja 
  Simon Elo
15:30-15:45 Puolueen puheenjohtaja Timo Soini
15:45-16:00 Teekkarikuoro Hummeripojat
16:00-17:00 Kansanedustajaehdokkaat

Samana päivänä Espoon perussuomalaiset 
avaavat vaalikampanjan Isossa Omenassa, jossa 
myös esiintyy Hummeripojat n.klo 17. Helsingin 
piiri suunnittelee avaavansa vaalitoimistonsa myös 
samana päivänä.

Perussuomalaisten kannatus kasvaa vaalien lä-
hestyessä. MTV3:n tuoreen mittauksen mukaan 
perussuomalaisia äänestäisi nyt 17 prosenttia vas-
taajista.

Kolmen suurimman puolueen joukko ei ole kau-
kana, tämän mittauksen mukaan SDP on vain 0,3 
prosenttiyksikön päässä (17,3%). Tällä hetkellä 

kokoomusta äänestäisi 19,8 prosenttia ja keskus-
taa 19,3 prosenttia.

Puolueen puheejohtaja Timo Soini ei usko ny-
kyisen kannatuksen olevan kupla. MTV3:lle anta-
massaan kommentissa hän iloitsee siitä, että omas-
sa työssä on onnistuttu ja että ihmiset ovat ymmär-
täneet mistä eurooppalaisessa kriisissä on kyse.

Perussuomalaisille mitattiin taas ennätyslukemat

Vapaa ja 
demokraattinen 
Eurooppa- eli 
EFD-ryhmän 
puheenjohtaja 
Nigel Farage 
ja ryhmän 
työvaliokunnan 
puheenjohtaja 
Timo Soini 
kertoivat totuuksia 
Euroopan unionista 
sunnuntaina 6.2. 
Helsingissä. 

Ryhmässä on 30 meppiä 
yhdeksästä eri maasta. Ni-
gel Farage on Britannian 
Itsenäisyyspuolueen pu-
heenjohtaja, joka vastustaa 
henkeen ja vereen EU:n 
liittovaltiokehitystä. Hänet 
tunnetaan taitavana puhu-
jana kuten Timo Soinikin.

Paikkana oli Balderin sa-
li lähellä Helsingin kaupun-
gintaloa. Tila oli tupaten 
täynnä asiasta kiinnostu-

nutta yleisöä ja tiedotusvä-
lineiden edustajia. Paikalla 
oli myös Perussuomalaisten 
kansanedustajaehdokkaita 
useasta eri piiristä ympäri 
Suomea. Erityisesti perus-
suomalaiset naisehdokkaat 
olivat runsaslukuisina läs-
nä, olihan heillä edellisenä 
päivänä ollut oma kokouk-
sensa Helsingin kansalliste-
atterin tiloissa.

EU-kriittiset Soini ja 
Nigel suosittuja 

Nigel Farage on brittiläi-
nen EU-edustaja, joka on 
Timo Soinin tavoin tuo-
nut esille unionin heik-
koja puolia ja kertonut 
totuuksia unionista ja sen 

Balderin salissa kuult

Balderi salissa oli tiivis tunnelma tungokseen asti. Etualalla Nigel Farage, Tiina Soini ja Pirkko Ruoh

Soini puhui taitavasti ja kansantajuisesti, samoin kuin Nigel Farage.

17%
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Vapautuville 
elinkautisvangeille 
tehtävä riskiarviointi
Lakivaliokunnan mietintö hallituksen esityksestä 
rikosseuraamusalan organisaatiouudistukseen liit-
tyvien lakien muuttamisesta on valmistunut.

Lainmuutoksella kehitetään myös elinkautiseen 
vankeuteen tuomitun vangin vapauttamismenet-
telyä lisäämällä vankilassa tehtäviä riskiarvioita. 
Elinkautiseen vankeuteen tuomitun ehdonalaises-
ta vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus. 
Ehdotuksen mukaan elinkautisvangista laaditaan 
aina riskinarviointiin perustuva oikeuspsykiatrinen 
arvio vangin riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen. 
Arvio liitetään Rikosseuraamuslaitoksen lausun-
toon, jonka se antaa Helsingin hovioikeudelle. 
Arvion tekee Rikosseuraamuslaitoksen terveyden-
huoltoyksikön psykiatrinen vankisairaala.

Kaikki ulkomailta lähetetyt 
rakentajat alipalkattuja
Rakennusliiton tehotarkastus Helsingissä paljasti, 
että kaikki ulkomailta ns. lähetettyinä työntekijöi-
nä tulleet rakentajat ovat alipalkattuja.

Tarkastuksen perusteella lähetetyn työntekijän 
ja alipalkkauksen välille voi vetää täydellisen yh-
täläisyysmerkin, sillä yhdenkään lähetetyn työnte-
kijän osalta eivät työehtosopimuksen minimiehdot 
täyttyneet. Rakennusliitto ryhtyy jatkotoimiin työ-
ehtorikkeiden korjaamiseksi.

Rakennusliitto teki keskiviikkona 9.2. tehotar-
kastuksen Helsingin alueen linjasaneeraustyömail-
le. Tarkastuksen kohteena olivat tällä kertaa LVI 
- alan työntekijöiden palkka- ja työehdot. Suoraan 
Suomeen rekisteröityihin yrityksiin työsuhtees-
sa olevat ulkomaalaistaustaiset työntekijät saivat 
kahta poikkeusta lukuun ottamatta työehtosopi-
muksen ehdot täyttävää palkkaa. Suomalaisten 
työntekijöiden työsuhteissa ei ilmennyt työehtoso-
pimusrikkomuksia.

Eduskunta uudistaa 
valtiopäiväasioiden 
käsittelyjärjestelmät
Eduskunta uusii valtiopäiväasioiden käsittelyä 
tukevat tietojärjestelmänsä. Eduksi-hankkeen ta-
voitteena on, että eduskunnan asiat ja asiakirjat 
käsitellään tulevaisuudessa yhteisellä järjestelmäl-
lä. Hankkeen kokonaiskustannusten arvio on 4,7 
miljoonaa euroa. Uusien tietojärjestelmien on tar-
koitus olla käytössä vuoden 2012 valtiopäivien al-
kaessa. Uusien tietojärjestelmien sovellustoimittaja 
on Tieto Finland Oy.

Uudistuksiin on tarvetta, sillä eduskunnan käy-
tössä olevien tietojärjestelmien tekninen alusta on 
tulossa elinkaarensa päähän.

Rikoslakia muutetaan niin, että suojaamattoman 
langattoman tietoverkon sekä sen kautta tapahtuvan 
internet-yhteyden luvaton käyttö ei olisi enää rangais-
tavaa. Lakimuutoksella halutaan puuttua ongelmiin, 
joita luvattoman käytön rangaistavuudesta nykyisin 
aiheutuu. Käytännössä tilanne on ollut hankala niin 
verkon käyttäjän kuin verkon omistajankin kannalta.

WLAN-verkon luvaton käyttö ei enää rangaistavaa
Sen sijaan yhteyden muodostaminen suojaa-

mattoman verkon kautta luvatta esimerkiksi int-
ranetin palvelimiin, toisen henkilön tietokoneelle 
tai erityisaloilla käytettyihin tietojärjestelmiin tai 
päätelaitteisiin on lakimuutoksen jälkeenkin ran-
gaistavaa luvattomana käyttönä. Luvaton käyttö 
on rangaistavaa vain tahallisena.

demokratiasta, jota todel-
lisuudessa on olematto-
man vähän. Parivaljakko 
Farage ja Soini ovat kum-
pikin erittäin suosittuja 
totuudenpuhujia omissa 
maissaan. 

Farage ei tullut kerto-
maan suomalaisille mitä 
meidän pitää tehdä, vaan 
että uudet tuulet ovat al-
kaneet puhaltaa Euroopas-
sa ja suomalaisten asia on 
päättää Suomen politiikan 
tuulista tulevissa eduskun-
tavaaleissa. Kreikan ja Ir-
lannin talousvaikeuksia hän 
vertasi vankilaan, josta on 
vaikea päästä ulos. Näiden 
maiden hallituksilla ei ole 
enää valtaa päättää oman 
maansa asioista.

tiin totuuksia EU:sta

Nagan otsalla 
pakotettiin 
äänestämään kyllä

Timo Soini kertoi EU:n 
perustuslain nimen muut-
tuneen Lissabonin sopi-
mukseksi. Tämä nimi oli 
ainoa kohta jota sopimuk-
sessa muutettiin, sisällöstä 
ei vaihdettu pilkkuakaan. 
Äänestettiin taas kerran ja 
pakotettiin Nagan otsalla 
irlantilaiset äänestämään 
kyllä. Uhkailtin maan vä-
hintäänkin nielevän kansa-
kunnan, jos kyllä-kanta ää-
nestyksessä ei voita. Irlan-
nin piti (kyllä-kannattajien 
mukaan) lähteä rakettimai-
seen nousuun EU-jäsenyy-
den myötä.

Mutta miten kävikään? 
Maa on konkurssin par-
taalla. Irlannissa järjeste-
tään kohta parlamenttivaa-
lit, mutta IMF on jo tehnyt 
maalle budjetin. Sanotaan, 
että demokratia toteutuu, 
vaikka omista raha-asiois-
taan ei enää saakaan päät-
tää. Banaanit ja lakritsit on 
syöty ja rahatkin loppu, 
kuten myös päätösvalta 
maan päättäjiltä tässä vai-
heessa.

Rahan lapiointi ei auta

Synkäksi Soini arvioi myös 
muiden EU-maiden tule-
vaisuutta. Muun muassa 
Kreikka tulee päätymään 
velkasaneeraukseen. Maan 

lainojen takaajat, kuten 
Suomi, eivät tule saamaan 
läheskään kaikkia raho-
jaan pois, vaan joutuvat 
maksumiehiksi. Maamme 
on tähän mennessä anta-
nut 8,5 miljardin euron ta-
kuut muille maille. Tämän-
kaltainen talouspolitiikka 
EU:ssa ei tule toimimaan. 
Mitä enemmän lapioimme 
rahaa Suomesta pois, sitä 
huonompaan jamaan Suo-
mi itse joutuu.

Ruotsilla menee talou-
dellisesti Suomea huomat-
tavasti paremmin, koska 
se jäi viisaasti rahaliiton 
ulkopuolelle. Kruunu vain 
vahvistuu ja työpaikat ovat 
säilyneet maassa. Ruotsin 
valtiovarainministeri An-
ders Borgin ei ole joutunut 
turvautumaan ikäviin leik-
kauslistoihin omassa maas-
saan. Ruotsi porskuttaa 
vakaan talouden vallitessa 
vahvasti eteenpäin.

Kirves on jo 
puun juurella

Perussuomalaisten suurta 
vaalivoittoa ja tulevia hal-
litusneuvotteluja hahmotel-
lessaan Soini pitää mahdot-
tomana uuden perustuslain 
muutosesityksen kohtaa, 
jossa Suomi kirjataan EU:n 
jäsenmaaksi. Tätä kirjausta 
yksikään puolueen kansan-
edustaja ei tule hyväksy-
mään. 

- Vanhat puolueet eivät 
ole ainoastaan rähmällään 
unionin edessä, ne ovat 
pitkin pituuttaan. Halli-
tusneuvotteluita käytäessä 
Perussuomalaiset eivät tule 
hyväksymään EU-jäsenyys-
kirjausta Suomen uuteen 
perustuslakiin. Raja kulkee 
tässä, vaikka ministerisal-
kut jäisivät saamatta. Kir-
ves on laitettu jo puun juu-
relle ja tästä me lähdemme 
tekemään eduskuntavaa-
lityötä, latasi Timo Soini 
lopuksi täydelle salille.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell 

honen-Lerner.
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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

Vapaa ja Demokraattinen 
Eurooppa-ryhmä on Perus-
suomalaisten yhteistyöryh-
mä Euroopan Parlamentis-
sa. Ryhmässä on 30 jäsentä 
yhdeksästä eri maasta.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini toi 
ryhmänsä Suomeen ryhmä-
kokoukseen helmikuun al-
kupuoliskolla. Soini on toi-
minut EFD- ryhmän työva-
liokunnan puheenjohtajana 
ja ollut keskeisesti mukana 
muotoilemassa ryhmän po-
litiikkaa Euroopan Parla-
mentissa.

EFD-ryhmän vierai-
lu huomioitiin mediassa 
laajasti. Ryhmän puheen-
johtaja Nigel Farage oli 
tv-kanavien pääuutisissa ja 
Huomenta Suomen aamu-
vieraana. 

EFD-ryhmä tutustui 
Maanpuolustuskorkeakou-
luun, Sotamuseoon ja Ol-
kiluodon ydinvoimalaan. 
Ministeri Alexander Stubb 
ja Jyri Häkämies alustivat 
vieraillemme ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikasta. Sam-
po Terho tiivisti vieraille 
suomalaisuuden ytimen ja 
valotti maamme historiaa. 
Asioista käytiin vilkas ja 
perusteellinen keskustelu.

Perussuomalaisten ko-
kous- ja ohjelmajärjestelyt 
saivat vierailta runsaasti 

Perussuomalaiset Euroopassa

Jannica Jääskeläinen, puolustusministeri Jyri Häkämies, Timo Soini, Hanne Ristevirta ja 
Tiina Elovaara. Ulkoministeri Alexander Stubb puhui ulkopolitiikasta.

lamentissa kutsuta Dream 
Teamiksi.

Jannica Jääskeläinen ja 
Tiina Elovaara ovat olleet 
Timo Soinin toimistossa 
harjoittelijoina kuluvalla 
vaalikaudella. Soinin roma-
nialainen avustaja Manuel 
Berlogea on jo kotivävyn 
ominaisuudessa monien Pe-
russuomalaisten tuttu puo-
lueen tilaisuuksissa.

Mikäli Timo Soini tulee 
valituksi eduskuntaan, hä-
nen paikkansa ottaa Sampo 
Terho, joka on jo useaan 
otteeseen käynyt paikan 
päällä tutustumassa ryhmä-
tovereihin, henkilökuntaan 
ja itse työn sisältöön.

Perussuomalaiset ovat 
Euroopassa ja kannattavat 
eurooppalaista yhteistyötä 
itsenäisten valtioiden yh-
teistyönä ja talous- ja va-
paakauppaliittona. Suomen 
itsenäisyys ja itsemääräämis-
oikeus ovat meille perusar-
voja, joista pidämme kiinni.

kiitosta. Hanne Ristevirta 
ja Jukka Jusula ovat Brys-
selissä kuuluisia hyvästä 

organisointikyvystään. 
Turhaan ei Perussuomalais-
ten ryhmää Euroopan Par-

EFD-ryhmän puheenjohtaja Nigel Farage, Perussuomalaisten kansanedustajaehdokas, kunnanvaltuutettu Kirsi Kallio Lempäälästä sekä Timo Soini.
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Tulosten vahvistaminenEnnakkoäänestys 
ulkomailla

Vaalipäivä

6.-9.4.2011 17.4.2011 20.4.2011

Puolueen maaseutupoliit-
tisen ohjelman julkista-
mistilaisuus oli tiistaina 
1.2.2011 Eduskuntatalon 
lakihuoneessa. Esittelijänä 
toimi ohjelmavastaava Pent-
ti Oinonen. Ohjelmatyöryh-
män puheenjohtajana oli 
toiminut Lauri Heikkilä ja 
sihteerinä Karri Ollila sekä 
kokoajina Vesa-Matti Saa-
rakkala ja Tuomo Karhu-
nen. Työryhmään kuuluivat 
Juhani Hannula, Ari Kau-
nisaho, Anita Koivu, Pekka 
Leskinen, Arto Mähönen, 
Pirita Nenonen, Iiris Pelto-
maa, Ilkka Riuttamäki, Jaa-
na Sankilampi, Tommi Vai-
niotalo ja Alpo Ylitalo.

Puolueen maaseutuoh-
jelmassa on maanläheinen 
ote. Perussuomalaisten mie-
lestä maaseutu ei ole uhka 
ympäristölle eikä rasite 
kansantaloudelle, vaan alue 
jossa ihmiset asuvat, käyvät 
töissä, opiskelevat, harjoit-
tavat maataloutta sekä ka-
lastavat ja metsästävät.

Mopo on jo karannut 
käsistä

Pentti Oinonen kertoi esitte-
lypuheessaan kyseessä olevan Vasemmalta: Pentti Oinonen, ryhmän puheenjohtaja Lauri Heikkilä, Karri Orrila ja Vesa-Matti Saarakkala.

Työryhmästä olivat paikalla myös Alpo Ylitalo, Pekka Leskinen ja Pirita Nenonen.

puolueen ensimmäinen maa-
seutupoliittinen ohjelma.

- Ympäristöministeriö 
tekee vastuuttomia pää-
töksiä maaseutupoliittisissa 
kysymyksissä. Esimerkkinä 
tästä on täysin järjetön jä-
tevesiasetus, jossa unohdet-
tiin kokonaan kansalaisten 
oikeusturva. Ympärimi-
nisteriön taholta on myös 
aiheettomasti syyllistetty 
maataloutta ravinnepääs-
töistä ja Itämeren saastutta-
misesta. Petopolitiikassa on 
karannut mopo kokonaan 
ympäristöministeriön käsis-
tä, latasi Oinonen. 

Kuutamoviljelijästä 
tohtoriksi

Lauri Heikkilä toimi työryh-
män puheenjohtajana pitkän 

maanviljelykokemuksensa 
ansiosta. Jo 13-vuotiaana 
hän sai hammasta purren 
ja ratista vetäen poljettua 
traktorin jäykän kytkimen 
pohjaan ja vaihteen vaih-
dettua. Laurin vanhemmat 
tiesivät jo tuolloin, ettei pie-
nen tilan viljely yksinään voi 
elättää tulevaisuudessa. Van-
hemmat kannustivat poikaa 
opiskelemaan. Pojasta tuli 
kuutamoviljelijä, päivisin 
hän opiskeli ja iltaöisin vilje-
li perheen maatilaa yhdessä 
veljensä kanssa. Nyt Lauri 
toimii fi losofi an tohtorina ja 
mikroelektroniikan erikois-
tutkijana Turussa.

Maanviljelystä ja karjan 
kasvattamisesta saatavia 
tuottajahintoja pitäisi pystyä 
nostamaan useita kymmeniä 
prosentteja, jotta tuottajat 

saisivat työstään saman-
tasoisen palkan kuin muis-
sakin ammateissa. Köyhem-
män viljelijän omaisuutta ei 
tulisi valtiovallan toimenpi-
teiden seurauksena ”ryös-
tää” halvempaan hintaan ja 
heikommilla ehdoilla kuin 
suurtilan isännän. Tähän 
epätasa-arvoisuuteen ovat 
johtaneet niin nykyisen kuin 
muidenkin EU:hun liittymi-
sen jälkeen vallassa olleiden 
hallitusten toimet, joissa kol-
me suurinta puoluetta ovat 
olleet päävastuussa.

Ohjelma on kokonai-
suudessaan luettavissa Pe-
russuomalaisten internetsi-
vuilla.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Maaseutu  ei uhka ympäristölle 
tai rasite kansantaloudelle
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Kajaanilaisten nuorten

Kainuuilmiö-tapahtuma
Kajaanissa 4.3.2011
Kajaanilaiset nuoret järjestävät maaliskuun alussa yleis-
poliittisen Kainuuilmiö-tapahtuman.

Tapahtuma järjestetään Kajaanin Kaukametsässä, ja 
se on tarkoitettu 14-29-vuotiaille nuorille ja aikuisille. 
Kainuuilmiö on nuorten itsensä suunnittelema, toteut-
tama ja se on lähtöisin heistä itsestään.

Ensimmäistä kertaa järjestettävän tapahtuman tar-
koituksena on antaa tietoa yhteiskunnallisesta vaikutta-
misesta ja erilaisista vaikuttamiskanavista nuoria kiin-
nostavin tavoin. Päivän ohjelma koostuu muun muassa 
erilaisista työpajoista, leikkimielisestä mielenosoitukses-
ta ja paneelikeskusteluista.

Aamupäivällä tapahtumaan osallistuvat Kajaanin ylä-
koululaiset ja iltapäivällä muun muassa työssä käyvien 
nuorien on helppo tulla mukaan Kainuuilmiöön. Tapah-
tumassa on mukana myös puolueettomia järjestöjä esit-
telemässä toimintaansa. Kainuuilmiö-tapahtuman päät-
tävässä paneelikeskustelussa ovat mukana muun muassa 
Pertti "Veltto" Virtanen, Erkki Pulliainen ja Martti Kor-
honen. Paikalla ovat myös kainuulaiset kansanedustajat 
Merja Kyllönen, Raimo Piirainen ja Timo Korhonen.

Kainuuilmiö Kaukametsässä (Koskikatu 2, Kajaani) 
perjantaina 4.3. klo 11-20. Tapahtuma on maksuton.

Lisätietoa ja tarkempi ohjelma: www.kainuuilmio.com.

Rupesin muistelemaan 
menneitä aikoja, SMP:n 
kulta-aikaa, jolloin oli 18 
kansanedustajaa. Kuinka 
ollakaan tämä ei ollut py-
syvä ilmiö, vaan vallanhi-
moiset myivät hyvän aat-
teensa rahasta ja hyvistä 
lupauksista.

Perussuomalaiset ovat 
kovalla työllä ja hyvällä 
puoluejohdolla saaneet 
puolueen kannatuksen 
nousuun. Vuoden 2007 
vaaleissa oli vielä koko 
Oulun lääni yhtenä piiri-
nä. Ehkä pienillä ehdokas-
asettelun muutoksilla oli-
simme saaneet yhden läpi.

Tänään elämme tätä päivää ja Kainuulla on oma 
piiri, joka on malliesimerkki yhteistyöstä. Vähällä ra-
halla on mainonta hoidettava taitavasti ja yhteistuumin 
kiertäen markkinat ynnä kaikki yleisötapahtumat läänin 
alueella. Veikkaukseni on: koko vaalipiiristä vähintään 
3-5 edustajaa läpi. Kainuulla on neljä ehdokasta. Toivoi-
sin heidän kaikkien läpimenoa.

Tästä lehdestä, joka on luettavanasi, löytyy jäsen-
hakemus. Täytä se ja anna osaston/piirin kautta puo-
luetoimistoon lähetettäväksi. Kajaanin osasto toivottaa 
runsasta kiinnostusta jäseneksi ryhtymiseen. Seuraavat 
kunnallis-/maakuntavaalit ovat jo puolentoista vuoden 
päästä. Olen yli 70-vuotias, joten nopeuteni on hidastu-
nut, mutta ideat elävät.

Tule joukkoomme, olet yksi perheemme jäsen, sillä 
sinua odotetaan lämmöllä mukaan.

KAJAANI

Sinua odotetaan
Perussuomalaisissa

Jaakko Kettunen
Kajaanin Perussuomalaiset

Äänestä kielivapaus
Vapaa kielivalinta ry ja Suomalaisuuden Liitto järjes-
tävät 31.3. klo 15-17 eduskuntatalon edessä Äänestä 
kielivapaus -mielenosoituksen.

Perussuomalaisten 3. varapuheen-
johtajalta, apulaispuoluesihteeri Ve-
sa-Matti Saarakkalalta (26) ilmestyi 
helmikuun alussa yhdessä seitsemän 
muun eri eduskuntapuolueista tule-
van nuoren poliitikon kanssa edus-
kuntavaaleja 2011 käsittelevä ”Mik-
si äänestää - vaalikirja”.

Saarakkala itse käsittelee kirjas-
sa otsikolla ”Ensi-ilta vai uusinta-
esitys” perussuomalaisen puolueen 

Vesa-Matti Saarakkala
vaalikirjassa

haasteita ja mahdollisuuksia ja ana-
lysoi, mihin Perussuomalaisten kan-
natus hänen mielestään perustuu. Li-
säksi hän perustelee, miksi puoluetta 
kannattaa äänestää.

151-sivuisen kirjan on toimitta-
nut Jussi Tiihonen ja kustantanut 
kustannusosakeyhtiö Teos. Kirjaa 
on saatavilla kirjakaupoista. Ku-
rikkalainen Saarakkala on ehdolla 
eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä.

Jokaisella aikakaudella on 
yksi asia, joka antaa oman 
leimansa poliittiselle kes-
kustelulle. 1970-luvulla 
kohistiin television yleisty-
misestä, jonka myötä po-
liitikkojen retoriikka muut-
tui dramaattisesti. Muista 
erottautuminen tuli entistä 
tärkeämmäksi, kun myös 
tärkeimmät sanomalehdet 
muuttuivat vähitellen sitou-
tumattomiksi.

1990-luvulla puhuttiin 
poliitiikan henkilöitymi-
sestä, joka on vaikuttanut 
ihmisten käsitykseen äänes-
tämisestä. Yhä useampi sa-
noo äänestävänsä henkilöä 
puolueen sijaan, mikä oli 
harvinaista vielä pari vuosi-
kymmentä sitten.

Internet löi läpi

Seuraavissa eduskunta-
vaaleissa internetin käyttö 
lyö itsensä lopullisesti läpi, 
mutta mitä siihen vahvas-
ti liitetty sosiaalinen media 
oikeastaan tarkoittaa? Pal-

veluiden kirjo on laajempi 
kuin useat ymmärtävätkään 
– muun muassa tietosana-
kirja Wikipedia, videopalve-
lu YouTube ja blogipalvelut 
WordPress sekä Twitter. Yh-
teistä kaikille on että sisältö 
on pääosin käyttäjien tuot-
tamaa. Yksilöt eivät ole so-
siaalisessa mediassa kulutta-
jia, vaan aktiivisia toimijoita 

Merkittävin on tietysti 
Facebook, joka on mul-
listanut tavan miten netti-
käyttäjät kommunikoivat 
ja jakavat tietoa keskenään. 
Sivusto tarjoaa käyttäjille 
mahdollisuuden kuvallisen 
käyttäjäprofi ilin luomiseen, 
mahdollisuuden liittyä eri-
laisiin yhteisöihin ja saada 
tietoa tulevista tapahtumis-
ta. Yksittäinen poliitikko 
voi myös luoda oman vi-
rallisen sivun, jossa esitellä 
tavoitteitaan ja kommuni-
koida kansalaisten kanssa. 
Facebook on niin tärkeä, 
että esimerkiksi SAK on 
ohjeistanut työntekijöitään 
sen käytöstä.

Sosiaalinen media
räjäyttää poliittisen kentän

Sosiaalisen median 
mahdollisuudet ja 
haasteet

Perussuomalaisille sosiaa-
linen media tarjoaa yhden 
tehokkaan kanavan olla 
yhteydessä kansalaisiin ja 
jakaa puolueeseen ja sen 
toimijoihin liittyviä kirjoi-
tuksia. Perussuomalaisten 
virallinen Facebook-ryhmä 
on suomalaisista puolueis-
ta suurin, mikä kertoo siitä 
että kannattajakuntaam-
me kuuluu yhä enemmän 
nuoria ja naisia, joita on 
runsaasti internetin käyttä-
jissä. Puolueen Facebook-
suosio ja kannattajillemme 
ryhmän kautta lähetetty 
vetoomus avusta tienvar-
simainonnassa ylitti uutis-
kynnyksen.

Eräs toimittaja kysyi 
minulta, että miten puo-
lueemme voi näkyä niin 
vahvasti internetissä, vaik-
ka resurssimme ovat ver-
rattain pienet. Siinäpä se. 
Avain internetin hyödyn-

tämiseen ei ole paksu lom-
pakko, kuten on pitkälti 
perinteisen lehtimainonnan 
tapauksessa. Perussuoma-
laisilla on ihmisiä, jotka 
ymmärtävät miten netti-
maailmassa täytyy toimia, 
jotta viesti menee perille. 
Siitä huolimatta perintei-
nen media haastattelee so-
siaalisen median käytössä 
epäonnistuneita vanhoja 
puolueita, jotka palkkaavat 
kalliita mainostoimistoja 
tekemään työn puolestaan.

Vaalikampanjan luonne 
on muuttunut, kun nuo-
ret äänestäjät eivät viihdy 
markkinoilla, mutta ovat 
netissä kuin kala vedessä. 
Sosiaalisissa yhteisöissä 
kannatetaan poliitikkoja 
julkisesti, mutta poliitikon 
koukussa täytyy olla sopiva 
mato. Facebook-ryhmäm-
me uutisia on luettu tämän 
vuoden alusta jo yli miljoo-
na kertaa.

Teksti:
Simon Elo ja Jarno Eerola
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Perussuomalaiset Naiset 
kohottavat politiikan laatua

Perussuomalaiset Naiset 
kokoontuivat sääntömuu-
toskokoukseensa Helsingin 
Kansallisteatterin kolman-
teen kerrokseen lauantai-
na 5.2.2011. Kokouksen 
avasi naisten puheenjohta-
ja Marja-Leena Leppänen 
Lappeenrannasta. Tilai-
suutta edeltäneessä naisten 
hallituksen kokouksessa oli 
päätetty mm. teettää jokai-
selle naisehdokkaalle rei-
lusti vaalimainoksia oman 
vaalipiirin ehdokkaiden 
tarpeisiin. Naisten esitteessä 
on kunkin vaalipiirin nais-
ehdokkaiden kuvat ja po-
liittista tekstiä tietysti myös.

Puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini oli tyytyväinen 
naisjäsenten määrän kas-
vuun puolueessa.

- Laatu on puolueessa 
noussut naisten myötä. Nyt 
olemme päässeet ukkopuo-
lueen maineesta. Ennen 
asenne naisia kohtaan oli 
vähän sellainen, että voitte 
tulla tilaisuuteen mukaan 
vaikka kahvinkeittäjiksi, 

mutta tämäkin asenne on 
nyt muuttunut. Näissäkin 
vaaleissa tullaan vielä sano-
maan, ettei teillä ole naiseh-
dokkaita. Se on valhe! Ky-
symys on nyt siitä, paljon-
ko saamme oikaistua tuota 
väärää väittämää.

Passiiviseksi ei pidä 
heittäytyä

Puolueella on hyviä ehdok-
kaita joka piirissä ja nais-
ehdokkailla on paljon kan-
natusta omissa piireissään. 
Vaalityössä pitää olla tark-
kana, mutta ei pidä heittäy-
tyä passiiviseksi virheiden 
tekemisen pelosta. Ratkai-
sevaa vaalikierroksella on 
se, mitä ehdokkaat tekevät. 
Puolue saa julkisuutta nyt 
aivan toisella tavalla kuin 
menneinä vuosina, kun ol-
tiin tyytyväisiä jos lehdissä 
oli tulitikkuaskin kokoinen 
lausuma tapahtumasta.

- Arvostan naisjärjestöä 
paljon. Te olitte tukenani 
silloinkin, kun puolueella 

ei mennyt hyvin ja kanna-
tuksemme oli alle yhden 
prosentin. Julkisuudesta ei 
tule olemaan pulaa näissä 
vaaleissa, arvioi Timo.

Vastuuta naisilla on nyt 
paljon. Monelle tilaisuudes-
sa paikalla olleelle naiselle 
kevään eduskuntavaalit 
tulevat olemaan viimeiset, 
joissa he itse ovat ehdolla. 
Soini toivotti lopuksi me-
nestystä tuleviin vaaleihin 
ennen kuin lähti katsomaan 
IFK:n jääkiekkoturnausta.

Leipäpolitiikasta on 
kysymys

Tulevista eduskuntavaaleis-
ta käytiin keskustelua Mar-
ja-Leena Leppäsen johdolla 
kokousväen kesken. Eväs-
tystä antoi vaalityömies 
Matti Putkonen. Puhees-
saan hän totesi puolueen 
nousevan merkittävään ja 
vaikutusvaltaiseen asemaan 
vaalien jälkeen.

- Naiset ovat nyt mer-
kittävässä asemassa, saa-

vutettiinhan jo viime kun-
nallisvaaleissa hyvät sillan-
pääasemat. 16,6 prosentin 
kannatuksella on hyvä läh-
teä näihin eduskuntavaa-
leihin. Meillä on nyt tuo 
optio, jolla ei saa pankista 
lainaa vaaleja varten. Salis-
sa olevista naisista monet 
tulevat eduskunnassa päät-
tämään aivan arkisista asi-
oista. Sellaista kansanedus-
tajan työ on. 

- Perussuomalaiset Nai-
set jos ketkä tietävät, mitä 
tarkoittavat arkiset asiat. 
Leipäpolitiikasta on kysy-
mys. Poliittista johtajuutta 
ei anneta kenellekään, vaan 
se pitää aina ottaa. Tule-
vat vaalit voitetaan omien 
ehdokkaiden yhteistyöllä. 
Jokaisen on nyt tehtävä 
mahdollisimman hyvä vaa-
lityö. Olette kaikki mukana 
tekemässä Suomen poliittis-
ta historiaa.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

NAISET

Marja-Leena Leppänen luotsasi puheenjohtajana kokousta

Maisterisjätkä-kirjoja ostettiin 
Soinin nimikirjoituksella

Kristina  Ljungqvist Helsingistä.

Terhi Kiemunki Kämmenniemeltä.

Lea Mäkipää Kihniöstä.

Kirsi Kallio Lempäälästä.

Armi Kärki Pirkkalasta.
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Eero Bogdanoff
Joensuu

Olen Joensuun kaupunginval-
tuutettu, valtuustoryhmäni 
puheenjohtaja ja työterveys-
huollon johtokunnan jäsen. 
Toimin myös Pohjois-Karja-
lan piirihallituksen jäsenenä 
sekä Joensuun paikallisyh-
distyksen pj:nä. Työskentelen 

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella ylipalomiehenä teh-
täväkenttänä sairaankuljetuksesta aina vesipelastukseen 
saakka sekä pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettuna.

Perheeseen kuuluu vaimo ja kolme lasta. Vaaliteema-
na on turvallinen ja itsenäinen Suomi. Turvallisuuteen 
kuuluvat muun muassa pelastustoimi, poliisi, sairaan-
hoito ja vanhuksista huolehtiminen. Itsenäisyys merkitsee 
pääasiassa Suomen omaa päätösvaltaa, puolustusvoimia 
sekä rajan valvontaa. Perussuomalaisuus on minun asi-
ani, jonka eteen teen kaikkeni.

eero.bogdanoff@luukku.com

Aimo Remes
Kärsämäki

Ikä: 68v. 2. avioliitto jossa 5 
lasta, edellisestä 1.

Poliittinen suuntautu-
miseni alkoi alkiolaisesta 
nuorisoseuraliikkeestä, jossa 
toimin mm. paikallisen nuo-
risoseuran esimiehenä. Suku-
perällä on myös varmaankin 

ollut vaikutusta, koska enoni Matti Karppala oli mukana 
Pienviljelijäpuolueen toiminnassa 30-luvulla ja oli myös 
kansanedustajaehdokkaana ko. puolueessa.

Omat jäsenyyteni: SPP, SMP ja Perussuomalaiset. 
Kunnanvaltuustossa yli 30 vuotta. Luottamustoimet: 
kunnanvaltuuston jäsen, kunnanhallituksen 1vpj, Poh-
jois-Pohjanmaan sair.hoit.piirin valt., Nivala-Haapajärvi 
seutukunnan valtuutettu. Toiminut aikaisemmin STL:n 
lääninyhdistyksen varapuheenjohtajana, Kärsämäen 
Yrittäjien puheenjohtaja.

Kielitaito: suomi, viro. Harrastukset: metsästys, ken-
neltoiminta, kansalaisten avustaminen hallintoasioissa. 
Motto: kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava 
tarkoin lakia PL 2:3§.

Tiina Elovaara,
Tampere

Olen Tiina Elovaara, 24-vuo-
tias tamperelainen, kotoisin 
Kaukajärven kaupunginosas-
ta.

Lähdin mukaan poli-
tiikkaan vuonna 2007, jol-
loin olin ensi kerran Perus-
suomalaisten ehdokkaana 

eduskuntavaaleissa. Toimin kevään 2010 Timo Soinin 
harjoittelijana Euroopan Parlamentissa. Vuoden 2008 
kunnallisvaaleissa tulin valituksi Tampereen kaupungin-
valtuustoon nuorimpana läpimenneenä ehdokkaana ja 
tälläkin hetkellä toimin Lasten ja nuorten palveluiden 
lautakunnassa varapuheenjohtajana.

Opiskelin aiemmin Tampereen ammattikorkeakou-
lussa kulttuuri- ja kongressipalveluita. Tällä hetkellä 
opiskelen Tampereen yliopistossa kasvatustieteitä suun-
tautumisenani aikuiskasvatus.

Minua askarruttaa Mitä Sinulle kuuluu 2011?

www.tiinaelovaara.fi 

Erkki Rakkolainen
Savonlinna

Olen Perussuomalaisten pe-
rustajajäsen ja olin aktiivi-
sesti SMP:ssä vuodesta 1972. 
Vuoden 1983 vaaleissa jäi 
eduskuntapaikasta puuttu-
maan 63 ääntä.

Kaupunginvaltuutettuna 
on menossa neljäs kausi. Olen 

myös Etelä-Savon maakuntavaltuuston jäsen. 80-luvulla 
olin aluepoliittisessa neuvottelukunnassa, aluepoliittisessa 
ministerivaliokunnassa asiantuntijajäsenenä ja muissa alue-
politiikkaa ja yrittämistä käsittelevissä eri ministeriöiden 
asettamissa toimikunnissa joissa kertyi yli 150 kokousta.

Olen toiminut yrittäjänä 48 vuotta ja tänä aikana työl-
listänyt noin 1000 henkilötyövuotta. Aikuisiässä en ole 
sairastanut päivääkään, joka johtunee harrastuksistani.

Olen tehnyt kymmeniä soutuvaelluksia Jäämerellä, Väli-
merellä, Itämerellä ja Suomen sekä Ruotsin vesistöissä, jois-
ta pisimmällä soudin Tukholmasta Savonlinnaan 1000 km.

Olen tehnyt kymmeniä noin 500 km:n hiihto-patikka-
vaelluksia Lapissa ja hiihtänyt kaikki Finlandia-hiihdot 
37 kertaa.

Teemu Lahtinen 
Espoo

Tavoitteeni on rakentaa kan-
sallisesti solidaarinen, kan-
sanvaltainen, vapaa ja vahva 
kansalaisyhteiskunta: suoma-
lainen Suomi eurooppalaises-
sa Euroopassa. Yhteiskunnal-
linen vapaus, oikeudenmukai-
suus ja heikoimmistakin huo-

len pitäminen ovat vahvan kansallisvaltion etuoikeuksia.
Kansanedustajana keskityn korjaamaan maallemme 

vahingollisen maahanmuuttopolitiikan ja sen oireet. 
Monikultturismi on hylättävä ja edellytettävä tulijoilta 
sopeutumista maan tapoihin. Perinteitä on kunnioitet-
tava myös asepolitiikassa ja turvattava monipuolinen 
aseenomistus.

Olen 33-vuotias espoolainen IT-suunnittelija, kau-
punginvaltuutettu ja varakansanedustaja. Vaikutan myös 
lautamiehenä ja monissa kansalaisjärjestöissä.

www.teemulahtinen.fi 

Jussi Pellikka
Kempele

Jussi Pellikka - järkähtämä-
tön Pohjois-Suomen puoles-
tapuhuja.

Olen alueen edustaja 
myös kipeissä kysymyksissä, 
missä vaaditaan rohkeutta.

Paneutuminen asioihin on 
ollut kunnallispolitiikassa se, 

jolla olen kannukseni hankkinut.
Teemani on myös se, että työtä Suomessa, suomalai-

sen tekemänä, lähellä sitä missä asut ja kulutat.
Olen koulutukseltani keskiasteinen tekniikassa ja 

kaupallisuudessa. Toimin yrittäjänä Kempeleessä ja yrit-
täjän asia on minulle tärkeä.

En myöskään voi hyväksyä sitä, että maamme vä-
häosainen ihmisryhmä näkee nälkää kun siirtolaiset kä-
velevät päivät pitkät Rotuaarilla maamme laskuun. On 
halvempaa kuntouttaa yhteiskunnasta syrjäytynyt, kuin 
opettaa/pakottaa kielitaidoton tekemään työtä.

www.jussipellikka.info

Eija Hakkarainen
Kajaani

Olen Eija Hakkarainen, 
maakunta- ja kaupungin-
valtuutettu Kajaanista. Olen 
perussuomalainen eduskun-
tavaaliehdokas Oulun vaali-
piiristä.

Koulutukseltani olen sai-
raanhoitaja ja merkonomi. 

Elämäni perustuu kristillisille arvoille ja olen kirkkoval-
tuutettu. Tällä hetkellä työskentelen seurakunnan las-
tenohjaajan sijaisena.

 Eduskunnassa haluan ajaa ihmisten tavalliseen ar-
keen kuuluvia asioita. Minulle tärkeitä asioita ovat lasten 
ja nuorten mielenterveyden tukeminen, työllisyyden ja 
peruspalveluiden turvaaminen, omaishoidon maksatuk-
sen siirtäminen KELAlle sekä verotuksen ja eläkkeiden 
oikeudenmukaistaminen. Turvataan yhdessä inhimillinen 
ikääntyminen koko elämän ajaksi.

hakkarainen.eija@suomi24.fi  

Irma Anttila
Pori

Olen kaupunginvaltuutettu ja 
Satakunnan Perussuomalais-
ten Naisten puheenjohtaja.

Koulutukseltani olen las-
kentatoimen merkonomi. 
Lisäksi mm. useita oikeustie-
teen kursseja avoimessa yli-
opistossa (Turun yliopisto), 

verohallinnon kursseja ja turvallisuusalan koulutusta. 
Tietojani pidän ajan tasalla jatkuvalla koulutuksella, 

koko ajan uutta opiskellen. 
Työhistoriaa mm. yrittäjä, Kelassa toiminut asiakas-

neuvojana, sairaalassa perushoitajana, kirjanpitäjänä ja 
turvallisuusalalla.

Pidän tärkeänä rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja 
tasa-arvoa. Mielestäni on pidettävä hyvää huolta mm. 
sotaveteraaneista, eläkeläisistä, omaishoitajista, vammai-
sista, työttömistä ja lapsiperheistä. 

www.irma.anttila@suomi24.fi 

Ilmari Rostila
Tampere

Olen tamperelainen kolmen 
pojan isä, YTT, hyvinvoin-
tipalvelujen professori, so-
siaalityön dosentti ja Vapaa 
kielivalinta ry:n puheenjoh-
taja.

Mielestäni on tärkeää pi-
tää suomalainen työnteko ja 

yrittäminen kannattavana. Perusturvaa, takuueläkettä ja 
työmarkkinatukea, sekä omaishoidon tukea tulisi korot-
taa. Työnteon ja koulutukseen osallistumisen olisi oltava 
tekemättömyyttä kannattavampaa.

Yhteiskunnan on turvattava tarvitseville tehokas apu 
ja palvelut. Terveyspalvelujen tulisi olla työterveyden-
huollon tasolla ja turha ja tehoton kilpailutus on saatava 
kuriin.

Nuorille on saatava oikeus työpaikkaan, koulutuk-
seen tai työharjoitteluun. Pakollinen ruotsi pois.

www.ilmarirostila.fi 
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Pauli Vahtera
Ristiina

Haluan ehdokkuudellani vai-
kuttaa erityisesti yrittäjyyteen 
ja yrittäjien asemaan Suomes-
sa. Yrittäminen on kaunein 
tapa ottaa vastuu omasta elä-
mästä.

Julkisessa keskustelussa 
esitetyt verojen korotukset, 

kansantuotteen kasvu ja leikkaukset eivät tule yhdessä-
kään riittämään, vaan tarvitaan lisäksi yrittäjyyttä.

Yrittäjyyden edistäminen edellyttää lainsäädännön 
yksinkertaistamista, sanktioiden lieventämistä, yritysve-
rotuksen uudistamista ja reilua kohtelua.

pauli.vahtera@paulivahtera.fi 

Maija Räsänen
Riistavesi

Olen syntynyt v. 1962 Kaa-
villa ja monien kiemuroiden 
kautta asettunut tällä hetkel-
lä Riistavedelle. Perheeseen 
kuuluu 16-vuotias poika.

Poliittinen taustani lähtee 
vuodesta 1981, jolloin aloin 
toimia silloisessa SMP:n nuo-

risojärjestössä. Siitä luonteva jatko Perussuomalaisiin.
Kuten muutkin kansanedustajaehdokkaamme, halu-

an toiminnan ja päätösten perustuvan oikeudenmukai-
suuteen sekä rehellisyyteen. Eduskunnan on koostuttava 
edustajista, jotka pyrkivät edellä mainituin kriteerein 
varojen jakamiseen Suomen kansalaisten hyvinvoinnin 
turvaamiseksi. Rahaahan on. Enemmän on kyse siitä, mi-
ten varallisuutta jaetaan. Leikkauslistojen sijaan pitäisi 
käydä arvokeskustelua.

Asialinjalla terveen ja tasapainoisen tulevaisuuden 
puolesta!

Lasse Lehtinen
Kannus

Muutos vanhojen puolueiden 
politiikkaan!

Olen varatuomari ja laki-
miehenä lakiasiaintoimistos-
sani 30 v. kokemuksella.

Olen oikeustieteen lisen-
siaatti, fi losofi an lisensiaatti 
ja valtiotieteen maisteri sekä 

Etelä-Afrikassa suorittanut B.Com(Law) ja oikeustieteen 
LLB-tutkinnot. Olen myös oikeustieteen, historian ja yh-
teiskuntaopin opettaja.

Suomen vakavin ongelma on hallitsematon pako-
lais- ja maahanmuuttopolitiikka. Kiintiöpakolaisten vas-
taanotto ja perheenyhdistämisautomaatti on lopetettava. 
Perusteettomasti turvapaikkaa hakeneet on heti karko-
tettava eikä heille saa antaa oleskelulupia. Suomen on 
pysyttävä suomalaisten isänmaana eikä muuttua moni-
kulttuurivaltioksi.

Terveet elämänarvot on säilytettävä. Avioliiton on ol-
tava vain miehen ja naisen välinen.

Äänestä isänmaan puolesta!
suupohjanlaki@kotinet.com

Saana Lehto
Espoo

Olen 32-vuotias espoolainen. 
Koulutukseltani olen BBA, 
tradenomi HSO.

Työkokemukseni koostuu 
sihteerin/assistentin tehtävis-
tä sekä valtion että yksityis-
ten työnantajien palvelukses-
sa. Olen työskennellyt myös 

kouluissa ja päiväkodeissa ja opiskellut jonkin verran 
kasvatustiedettä ja hoitotieteitä.

Olen varavaltuutettu ja Espoon nuorisolautakunnan 
puheenjohtaja sekä Espoon Perussuomalaiset ry:n II va-
rapuheenjohtaja.

Vaalikampanjani slogan on ”Mikä on hyväksi yksilöl-
le, on hyväksi yhteiskunnalle”.

Yhteiskunnassa, joka huolehtii lapsista, vanhuksista, 
työntekijöistä ja työkyvyttömistä (ympäristöä ja eläimiä 
unohtamatta) on hyvä elää ja olla.

Lisätietoja: www.saanalehto.com ja
saana.lehto@gmail.com

Eero Väisänen
Iisalmi

Olen 57-vuotias yrittäjä/kel-
loseppä Iisalmesta. Olen toi-
minut alalla 38 vuotta. Per-
heeseeni kuuluu avovaimon 
lisäksi yksi poika. Kuulun 
kaupunginvaltuustoon ja olen 
vammaisneuvoston jäsen.

Olen huolissani mm. siitä 
miten maaseudulta palvelut ovat vuosien saatossa kadon-
neet, samoin kirkonkyliltä posti ja kauppa. Myös julkista 
palvelua on supistettu. ”Tarttis tehdä jotain”.

Pyrin eduskuntaan vaikuttamaan pienen ihmisen puo-
lesta. Lähellä sydäntä ovat vammaiset, ikääntyvät ihmiset 
ja heidän hoitonsa, nuoret työttömät ja pienyrittäjät. 

Olen huolissani myös eläkeiän nostamisesta ja työssä 
jaksamisesta. Äänestä huhtikuussa!

Eeva-Riitta Pitko
Kotka

Olen kulkeutunut Kesälah-
delta 6-tietä Kymenlaaksoon 
ja Kouvolan kautta Kotkaan. 
Olen sisulla ja sydämellä 
perussuomalainen. Perus-
suomalaisuuteni merkitsee 
päätöksentekoa maan kansa-
laisen parasta ajatellen. Olen 

opiskellut työn ohessa. Opinnoista vapauduttuani me-
nin mukaan vapaaehtoistyöhön. Perheen hajaannuttua 
kuulun yksinelävänä ja yksinmaksavana viidennekseen 
maamme väestöstä. Olen Suomen Yksinelävät ry:n toi-
minnan aluevastaava Kotkassa ja Kouvolassa.

Kohtaan työssäni päivittäin maahanmuuttajia. Emme 
ymmärrä toisiamme, koska meillä ei ole samaa kieltä. 
Jokaisen maahanmuuttajan velvollisuus on opetella ko-
timaiset kielemme.

www.eevariittapitko.fi 

Heikki Tala
Järvenpää

Dosentti, ylilääkäri (emeri-
tus) ja kaupunginvaltuutettu. 
Hammaslääkärinä Suomessa 
ja Ruotsissa 1964–70, lää-
kintöhallituksen ylilääkäri 
1970–91, YK:n maailman 
terveysjärjestön asiantuntija 
1977–2009, Tampereen yli-

opiston dosentti ja dosentin tehtäviä Helsingin, Kuopion 
ja Oulun yliopistoissa.

Perinteisesti poliittisesti sitoutumaton virkamies, mut-
ta nyt koti löytynyt Perussuomalaisissa. Valmiuksia sosi-
aali- ja terveyspolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan, kieli-
politiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan.

Suomalaisuuden Liiton johtotehtävissä 15 vuotta. 
Perheessä 16 henkeä kolmessa sukupolvessa.

Pitäkäämme Suomi suomalaisena!

http://www.simplesite.com/Tala
heikki.tala@fi mnet.fi 

Anne Snellman
Oulunsalo

Olen 43-vuotias fi losofi an 
tohtori Oulunsalosta. Perhee-
seemme kuuluu kolme poikaa 
ja yrittäjäpuoliso. Työskente-
lin aiemmin tutkijana Oulun 
yliopiston lääketieteellisessä 
tiedekunnassa. Nyt opiskelen 
puutarhuriksi. Olen Hyvän 

mielen talon jäsen, joka on Omaiset mielenterveyden tu-
kena ry:n jäsenjärjestö, syystä, että olen ollut vuosikym-
meniä mielenterveyspotilaan omainen.

Olen perussuomalainen kunnanvaltuutettu ja mm. 
palvelulautakunnan jäsen sekä uuden Oulun yhdistymis-
hallituksen jäsen. 

Neljä päävaaliteemaani ovat mielenterveyspotilaiden 
ja heidän omaistensa oikeuksien puolesta taisteleminen, 
tuloerojen tasoittaminen, yrittäminen kannattavaksi ja 
Pohjois-Suomen edunvalvonnan puolustaminen. 

http://kotisivu.dnainternet.net/b001annesnel/

Tero Järvelä
Ulvila

Olen 42-vuotias palomestari, 
perheenisä ja Ulvilan kaupun-
ginvaltuuttu.

Synnyin Kangasalla, van-
hempani erosivat ollessani 
pieni ja tieni vei äidin kanssa 
pääkaupunkiseudulle, jossa 
asuin lähes yhtäjaksoisesti 20v.

Lapsuuteni ei ollut onnellisimpia, eikä koulunkäynti 
maittanut, mutta vpk-harrastus ja haave palomiehen am-
matista piti pojan pois isommasta pahanteosta ja Suomes-
sa koulua on onneksi mahdollista petrata jälkeenpäin.

Oma lapsuus, nuoruus ja työ ovat antaneet näkökul-
maa suomalaiseen yhteiskuntaan. Politiikkaan lähdin, 
koska vanhat puolueet eivät aja minulle rakkaan maan 
ja kansan etua, vaan ainoastaan omaa ja johtajiensa etua, 
kuten mm. vaalirahakohu ja ruotsinkielen järjetön asema 
maassamme osoittaa. Nyt on korkea aika muuttaa suun-
taa maan ja kansan parhaaksi.

www.terojarvela.fi 

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 
lähetyksen saajan nimi, toimitusosoite ja puhelinnumero.
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Mika Niikko
Vantaa

Tekoja juhlapuheiden sijaan!
Olen 44-vuotias neljän 

lapsen isä, aviossa kätilön 
kanssa, kaupunginvaltuu-
tettu, Uudenmaan maakun-
tavaltuuston jäsen, Takaisin 
Elämään ry:n toiminnanjoh-
taja.

Elämänkokemukseni yrittäjästä erityisnuorisojärjes-
tön johtajaksi on antanut laajan näkökulman suoma-
laisesta perhe- ja yhteiskuntarakenteesta. Työttömäksi 
jääneiden ja yhteiskunnasta jo syrjäytyneiden nuorten ja 
perheiden hyväksi voidaan tehdä enemmän kuin on an-
nettu ymmärtää. Ikäihmisistä on myös pidettävä parem-
paa huolta, he ovat ansainneet kunniallisen vanhuuden. 

Eduskunta tarvitsee päättäjiä, joilla teot todistavat 
puheiden aitouden eikä päinvastoin. 

Lue tekoja: www.mikaniikko.fi 

Juha Liukkonen
Sievi

Olen 43-vuotias AMK-tuo-
tanto- ja talousinsinööri Ou-
lun eteläisestä, Sievistä.

Työurani koostuu yli 20 
vuoden ajalta eri teollisuus-
toimialojen, sote- ja kolman-
nen sektorin palveluiden sekä 
työnantajakokemuksista.

Tärkeimpiä tavoitteitani politiikassani on mm. arjen 
hyvinvointi, koulutus, työttömyyden hoito ja yrittäjyys. 
Huolenaiheita on valtion talous sekä epätasa-arvo kes-
kuudessamme.

Politiikassa on tärkeää kuunnella, olla avoin ja rehel-
linen. Rakentakaamme siis Suomea kokonaisvaltaisesti 
maaseutua ja pohjoista unohtamatta.

www.juhaliukkonen.com 

Marke Tuominen
Äänekoski

Hoitaja/ohjaaja sos.ala.
Perussuomalaista naisenergi-
aa Äänekoskelta.
Hyvinvoinnin laskun maksa-
minen on siirretty tulevaisuu-
teen.

Maailman parantaminen 
verorahoilla on lopetettava, 

Suomen valtio on suomalaisten edunvalvontaa varten. 
Oma maamme ja suomalaiset hoidetaan ensin. Suomen 
sinisilmäinen maahanmuuttopolitiikka on tärkeä asia 
muiden joukossa.

Maaseudun tasa-arvokysymykset pitää nostaa esille. 
Vanhuudella ja sairaudella tehdään rahaa pörssiyhti-

öissä. Julkinen terveydenhoito on tavallisen kansalaisen 
etuus ja pienituloisen turva. Tämä etuus on säilytettävä.

Työpaikkojen varmistaminen nuorille koulutuksen 
jälkeen on välttämättömyys.

Verotuksen korjaaminen vähentää eriarvoisuutta. 

Juhani ”Jussi” Syren
Sastamala

Olen 47-vuotias myyntineu-
vottelija/muusikko Sastama-
lasta.

Jussin teemat:

SUOMI ENSIN!

1. Suomalaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuettava.
 Nuorisotyöttömyys kuriin.
2. Harmaa talous kuriin. Rosvot kiinni rajalla!
 Ulkomaisten yrittäjien huolehdittavia velvoitteistaan 
 suomalaisen yrittäjän tapaan
3. Maahanmuutto hallintaan. Työperäinen maahan-
 muutto rajoitetusti ok, jos työvoimapula joskus yllät-
 tää. Sosiaaliturvashoppailijat ulos!
4. Isänmaan myynti ulkomaalaisille lopetettava välittö-
 mästi!

Harri Kerijoki
Heinola

Olen 61-vuotias perushämä-
läinen puuseppä (eläkkeellä) 
Heinolasta.

Kaupunginvaltuutettu ja 
maakuntavaltuutettu. Pitkä 
rupeama ammattiyhdistystoi-
mintaa, työsuojeluvaltuutet-
tu, ammattiosaston puheen-

johtaja ja pääluottamusmies.
Olen lukemattomia sosiaalisia ongelmia ratkonut 

Raimo Vistbackan kirjallisten kysymysten avulla. Aika 
läheltä olen tutustunut kaikenlaisiin arkipäivän ongel-
miin. Siis jalat maassa tasaisesti eteenpäin.

Kehotan äänestäjiä aktiivisesti käyttämään äänioike-
uttaan. Hyvää vaalikevättä kaikille.

Eero Paananen
Jyväskylä

Olen 29-vuotias syntyperäi-
nen jyväskyläläinen, kou-
lutukseltani merkonomi ja 
työtaustaltani turvallisuus-
valvoja.

Omaan perinteiset suo-
malaiset arvot itsenäisyyden, 
isänmaallisuuden sekä työn ja 

yrittäjyyden kunnioittamisen muodossa.
Olen erittäin huolestunut Suomen hyvinvointiyhteis-

kunnan alasajosta sekä poliitikkojen saamattomuudesta 
ongelmien edessä.

Tärkeimmät tavoitteeni politiikassa ovat valtion sääs-
tökuurin kohdistaminen ylipalkattuun virkamieskoneis-
toon, köyhien, sairaiden tai vanhusten sijaan.

Vakavista rikoksista määrättävien rangaistusten ko-
ventaminen.

Suomen muuttamisen virallisesti yksikieliseksi.
Valikoivaan maahanmuuttopolitiikkaan siirtyminen.
Ei Natolle!

Kotisivut: www.eero-paananen.tk

Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta

Toimitusjohtaja, yrittäjä, 
Lappeenrannan kaupungin-
valtuutettu, valtuustoryhmän 
puheenjohtaja. Perussuoma-
laisten Naisten puheenjohta-
jana toiminut jo yli 10 vuot-
ta, ollut Kymen piirijärjestön 
puheenjohtajana 1988-1998 

ja sen jälkeen piirisihteerinä.
Politiikka on tahdon asia, minä tahdon parantaa 

maailmaa – olen pienestä tytöstä asti ollut pahoillani siitä 
että olemme eriarvoisia.

Aatemaailmamme on juuri sitä mikä minun on help-
po omaksua. Halutaan parempaa Suomea, tasavertai-
sempaa, oikeudenmukaisempaa, rehellisempää.

Lähellä sydäntä ovat siis työttömät, yksinhuoltajat, 
omaishoitajat, vammaiset, pienituloiset naiset, rintama-
miehet ja naiset, huono-osaiset, lapsiperheet.

Suomi on hyvä maa, mutta on vielä korjattavaa, köy-
hiä ihmisiä on aivan liian paljon. Kakku on jaettu kovin 
eriarvoisesti. Hyvinvointivaltiosta ei voida puhua.

Lisätietoja: www.marjaleenaleppanen.fi 

Laila Koskela
Tampere

Laila Koskela on sairaanhoi-
taja, äiti, mummi, Tampe-
reen kaupunginvaltuutettu 
ja Pirkanmaan maakunta-
valtuutettu. Tampereen kau-
punginhallituksen varajäsen 
ja henkilöstöjaoston jäsen,  
edustaa kaupunginhallitusta 

Tullinkulman työterveysliikelaitoksen johtokunnassa.
Kokemukset hoitajana Koukkuniemen vanhainkodis-

sa saivat Lailan toimimaan. Hän nosti vanhustenhoidon 
rappiotilan kansan tietoisuuteen kantelullaan lääninhal-
litukseen. Vanhustenhoito on edelleen hänelle tärkeys-
järjestyksessä ensimmäinen asia, hyvä hoito kaikille van-
huksille on taattava lailla ja ikäihmisille on saatava oma 
asiamies, jopa ministeri.

Hän on valmis tarttumaan toimeen myös omaishoi-
don tuen parantamiseksi, taitutun indeksin poistamiseksi 
ja harmaan talouden kuriin saamiseksi. Työllisyyden nos-
taminen on myös yksi tulevan vaalikauden tärkeimmistä 
asioista. Lailan päättäväisyys ja sinnikkyys on tunnetusti 
tuloksellista. 

Lue lisää www.lailakoskela.com

Jarmo Juntunen
Rovaniemi

Olen toimittajana, yrittäjänä 
ja oikeusturvajärjestön toi-
minnanjohtajana puolusta-
nut vuosien ajan yksilöiden, 
perheiden ja yrittäjien perus- 
ja ihmisoikeuksia sekä heille 
kuuluvien laillisten oikeuk-
sien ja oikeusturvan toteutu-

mista. Ketään ihmistä tai ihmisryhmää ei tule syrjiä ja 
siksi vaadin julkiselta sektorilta oikeudenmukaisuutta 
kaikessa päätöksenteossa.

Minulle on tärkeää kuunnella kansalaisia, ja puuttua 
lainsäädännössä oleviin epäkohtiin vallanpitäjien piirejä 
pelkäämättä.

Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on turvattava. 
Pienyrittämistä sekä palvelujen tuottamista syrjäseuduilla 
on tuettava verotuksellisesti. Suomalaista yhteiskuntaa ei 
saa enää vahingoittaa eikä tuhota. Oletko samaa mieltä?

www.jarmojuntunen.fi 



Suomalainen 13No: 3 • Helmikuu 2011 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

Pirkko Mattila
Muhos

Mattila Muhokselta! Olen 
47-vuotias puolueaktiivi, 
puoluehallituksen jäsen ja 
piirimme varapuheenjohtaja. 
Olen toisen kauden valtuu-
tettu, valtuuston varapuheen-
johtaja ja maakuntavaltuu-
tettu.

Koulutukseltani olen FM ja sairaanhoitaja. Työsken-
telen opetustehtävissä tällä hetkellä.

Minulle tärkeitä teemoja ovat aluepolitiikka – maa-
kuntien Pohjois-Suomi ja yhteistyö Lapin suuntaan. 
Tärkeät peruspalvelut – koulutus ja terveydenhuolto 
tulee taata kaikille korkealaatuisina. Työtä ja kehitystä 
Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen, elämme edelleen 
metsästä, maasta ja vedestä, vahva maakunta tukemassa 
kaupunkikeskuksia.

Taru Kankkonen
Lavia

Olen 32-vuotias yrittäjä La-
viasta. Perheeseeni kuuluvat 
avopuoliso sekä 4- ja 2-vuo-
tiaat lapset.

Keskeisiä vaaliteemojani 
ovat yrittäjyyden tukeminen 
sekä tasa-arvon lisääminen 
sosiaalisiin etuuksiin, mm. 

omaishoidontuen sekä lapsilisien osalta. Ilmasto- ja ener-
giapoliittiset ratkaisut eivät myöskään saa kohtuuttomas-
ti rankaista haja-asutusalueen väestöä.

Haluan myös tuoda suomalaiseen politiikkaan uutta, 
mutta perinteistä arvopohjaa, joka perustuu korkeaan 
moraaliin ja heikommista huolehtimiseen. Poliittisen 
kokemuksen korvaa monipuolisesti eletty elämä, Kaarlo 
Sarkian sanoin: ”Elämä on unelmies multa, kaunis kas-
vaa alta tuskan paineen”.

http://tarukankkonen.nettisivu.org

Tuomo Isokangas
Nokia

Olen 36-vuotias Marikan 
aviomies ja puolivuotiaan 
Onni-pojan isä. Ammatiltani 
olen sairaanhoitaja, lisäkou-
lutuksena puuseppä ja hie-
roja. Harrastan luonnossa 
liikkumista, palstaviljelyä, 
riistanhoitoa, metsästystä, 

pyöräilyä ja kuntosalilla käyntiä.
Yhteiskunnalliset tehtävät: Kaupungin- ja maakun-

tavaltuutettu, liikunta- ja nuorisolautakunnan jäsen ja 
vapaaehtoistyö.

Blogistani löytyy näkemykseni siitä, kuinka jokaista 
kansalaista, ympäristöämme ja luontoamme tulee kuun-
nella, kuinka maamme omavaraisuutta ja itsenäisyyttä 
tulee vahvistaa:

http://aamulehdenblogit.ning.com/profi le/TuomoIso-
kangas

Martti Mölsä
Punkalaidun

58-vuotias yrittäjä, rakennus-
mestari Punkalaitumelta.

Kansanedustajaehdokas 
Martti Mölsä Pirkanmaan 
vaalipiiristä täyttää valtio-
miehen mitat. Martin poliit-
tinen kokemus antaa valmi-
udet toimia edustajanamme 

Arkadianmäellä.
Hänellä on poliittista edunvalvontakokemusta valta-

kunnalliselta, maakunnalliselta ja kunnalliselta tasolta 
jo 28 vuoden ajalta. Martti on toiminut mm. Kuntaliiton 
valtuustossa  ja Satakuntaliiton hallituksessa. Kunnan-
valtuustossa hän on vaikuttanut yhtämittaa jo 26 vuotta. 
SMP:n ja Perussuomalaisten Satakunnan piirin puheen-
johtajana hän toimi 1991-2001.

Lisäksi Martti on tälläkin hetkellä edunvalvojana se-
kä kehittäjänä toimiessaan Punkalaitumen yrittäjien pu-
heenjohtajana sekä Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin 
varapuheenjohtajana.

Erkki Saarimäki
Imatra

Olen syntynyt Kuusankoskel-
la ja asunut 32 vuotta Imat-
ralla.

Pidän ihmisistä ja yhteis-
työn tekemisestä. Olen utelias 
uusille asioille ja se on vienyt 
minua lukuisiin luottamus-
tehtäviin.

Olen kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja, teknisen. ltk:n vpj., vammaisneuvoston jä-
sen, puolueen valtuuston jäsen, Psoriasisliiton liittohal-
lituksen jäsen.

Mielestäni maatamme ei saa myydä EU:n ulkopuoli-
sille maille. Vastustan viisumivapautta.

Nyt on korkea aika uskaltaa tehdä suuria päätöksiä 
harmaan talouden kitkemiseen, suomalaisen työn ja ih-
misten puolustamiseen sekä työllistämiseen. Emme voi 
jättää vanhuksia, sairaita, työttömiä, opiskelijoita emme-
kä lapsiperheitä tyhjän päälle.

Kokemus erilaisissa luottamustehtävissä on minulle 
etu hoitaa yhteiskunnallisia asioita myös eduskunnassa.

Eila Sahala
Jämsä

Osastonsihteeri, sosiaali- ja 
terveystoimi, työsuojeluval-
tuutettu, ammattiosaston sih-
teeri (SuPer), evakon tytär.

Arvostan maaseutua, mie-
lestäni muutama kasvukeskus 
ei saisikaan olla ainoa vaihto-
ehto elinympäristöksi.

Tulonjako ja verotus vaatii nopeaa puuttumista.
Suomi on saanut kyseenalaisen kunnian olla maa, 

jonka kansalaisten tuloerot kasvavat nopeimmin Euroo-
pan maista. Suunnitellut uudet verot ja veronkorotukset 
(energia, alv.) kasvattavat toteutuessaan entisestään kui-
lua rikkaiden ja köyhien välillä.

Meidän on nyt uskallettava, luotettava omiimme eh-
dokkaina ja muutoksen mahdollisuuteen.

Tehdään eduskunnasta kansan näköinen.
Mehän kuitenkin kustannamme bonukset, optiot ja 

osingot.

http://keski-suomi.perussuomalaiset.fi /jamsa

Antti Valpas
Helsinki

Olen helsinkiläinen kaupun-
ginvaltuutettu, valtuustoryh-
män puheenjohtaja ja sosiaa-
lilautakunnan jäsen. Olen toi-
minut kansanedustaja Pentti 
Oinosen avustajana vuodesta 
2007. Oman toimen ohessa 
toimin eduskuntaryhmämme 

perusturvasihteerinä. 
Sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset ovat elä-

mänkokemukseni vuoksi sydäntäni lähellä ja olenkin 
ehdolla iskulauseella ”Oikeudenmukaisemman Suomen 
puolesta”. Iskulause pitää sisällään ennen muuta hyvin-
vointivaltion säilyttämisen, sillä hyvinvointivaltiomme 
on vaarassa ja tarvitsee puolustajia.  Vammaislainsää-
däntömme puolestaan ei vieläkään täytä ihmisoikeusso-
pimusten vaatimuksia ja meneillään olevaa uudistusta 
onkin vauhditettava eduskunnassa ensi vaalikaudella.

www.valpas.info

Hannele Jaatinen
Muurame

Olen 54-vuotias yrittäjä, lä-
hihoitaja Muuramesta. Kou-
lutukseltani olen yo-merko-
nomi ja suuren osan elämäs-
täni olen ollut myyntityössä 
kello- ja korualalla. Takaisin 
juurilleni Keski-Suomeen 
muutin Helsingistä 10 vuotta 

sitten. 
Koska minulle on tärkeää mm. lapsiperheiden, van-

husten ja vammaisten hyvinvointi ja hoito, vaihdoin 
rohkeasti alaa ja perustin oman kotipalveluyrityksen, 
joka on nyt toiminut reilut kaksi vuotta. Näin ollen on 
luontevaa, että kuulun perussuomalaisten Täysmuutos-
ryhmään, joka ajaa meidän yrittäjien asioita. Silloin kun 
olen ”vapaalla”, harrastan avantouintia ja lenkkeilyä.

Olen myös Muuramen kunnanvaltuuston jäsen. Nyt 
haluan olla jakamassa perussuomalaisten menestystä 
eduskuntavaaliehdokkaana! ”Ken ei koita, se ei voita”!

Erkki Havansi
Kerava

Oikeustieteen professori eme-
ritus.  Elämänkokemusta 69, 
työuraa 45 vuotta. Juuret 
Laatokan ja Pohjois-Karja-
lasta ja Savosta. Uusimaalai-
nen 40 vuotta, mistä 27 v. Es-
poossa. Aviossa, 3 lasta, liuta 
ihania lapsenlapsia.

Lakimies, joka kunnioittaa perinteisiä arvojamme. 
Tunnussanoja: laki, oikeusturva, järjestys. Rikollisten 
oikeusturva  on mainio, tavallisten ihmisten ei. Raiskaa-
jien ja talousrikollisten tuomiot ovat aivan liian lieviä. 
Myymälävoroja ei enää oikeasti edes rangaista. 

Maahanmuutto saatava tiukasti hallintaan. Musli-
meista tulee muuten aikapommi.

Lakkautuslistalle pakkoruotsi ja ökypomojen jätti-
palkkiot.

Vaalisivut: http://www.erkkihavansi.fi /blogi/
erkki.havansi@kolumbus.fi 
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 ■ANSIOMERKIT
KAINUUN PERUSSUOMALAISET

AUTON
HAJUSTE
11,90 mk

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

Kallista on...Kallista on...

Kahvipaketti
25 mk

CD-levy
124 mk

Paula Jukalle on myönnet-
ty Suomen valkoisen ruu-
sun ritarikunnan I luokan 
mitali kultaristein. Mitali 
luovutettiin Muhoksen 
kunnanvaltuuston koko-
uksessa 27.1 2011.

Paula Juka on ollut 
Muhoksella valtuus-
tossa sekä hallituksessa 
1980-luvulta asti sekä 
siihen liittyen erilaisissa 
muissa luottamustehtä-
vissä. Politiikan puolella 
Perussuomalaiset-puolu-
eessa kuntatasolta aina 
puolueen varapuheenjoh-
tajaksi asti. Perussuoma-
laisissa Juka on ollut mu-
kana alusta asti ja sitä en-
nen SMP:n vaikuttajana.

Perussuomalaisten Kainuun 
piirin piirihallitus kokoon-
tui 6.2. Paltamossa.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini saa-
puu Kajaaniin lauantaina 
19.3.2011. Piiri järjestää 
silloin suuren vaalitilaisuu-
den Kajaanissa. Tarkempi 
paikka ilmoitetaan myö-
hemmin.

Piirihallitus valitsi työ-
valiokunnan, johon jäse-
niksi tulivat: Eija Hakka-
rainen, Jaana Sankilampi ja 
Pentti Kettunen Kajaanista, 
Yrjö Puurunen Suomussal-
melta sekä Kalle Moilanen 
Vaalasta.

Piirihallitus toteaa, että 
mielipidemittausten analy-
soinnin perusteella kevään 
eduskuntavaalien jälkeen 
muodostettavaa enemmis-
töhallitusta ei pystytä ko-
koamaan ilman Perussuo-
malaisten mukana olemista. 
Ainoa mahdollisuus ilman 
Perussuomalaisia on se, et-
tä hallituksen muodostavat 

keskusta, kokoomus ja de-
marit. Tämä kolmen suuren 
vaihtoehto on kuitenkin 
epätodennäköinen.

Jos kansa antaa Perus-
suomalaisille vaaleissa riit-
tävän tuen, on hallitusvaih-
toehto otettava vakavasti. 
Piirihallituksen mielestä 
tärkeimpiä hallitusohjelman 
kohtia on oltava verotuksen 
saaminen oikeudenmukai-
seksi, pientä eläkettä saavi-
en aseman parantaminen ja 
työttömyyden alentaminen. 

Myös valtion velanoton 
hillitseminen on oltava ta-
voitteena. Verotuksen ke-
hittäminen tasaveron suun-
taan on pysäytettävä lähtien 
siitä periaatteesta, että verot 
maksukyvyn mukaan. Piiri-
hallitus tuomitsee jyrkästi 
verotuksen painopisteen 
siirtämisen kulutuksen ja 
välillisten verojen suuntaan. 

Kansamme heikompi-
osaisia koskevien sosiaali-
etuuksien jälkeenjääneisyy-
det on korjattava. Vaalien 

jälkeen valittavan uuden 
hallituksen eräs tärkeim-
mistä tehtävistä on kansan 
köyhtymiskierteen katkai-
su. Tilastollisesti köyhiä on 
maassamme jo yli 700.000.

Kankaanpäästä kotoisin olevan kirkkoherra Anssi Joutsenlahden vierasryhmä eduskunnassa 
2.2.2011. Anssi Joutsenlahti on toiminut mm. SMP:n kansanedustajana 1979-1987. Kuvassa 
vasemmalta kansanedustajat Raimo Vistbacka, Pirkko Ruohonen-Lerner, Pentti Oinonen ja 
veteraanikansanedustaja Anssi Joutsenlahti. (Kuva: Elina Korkeamäki)

Oppositio kysyi välikysy-
myksessään 26. tammikuu-
ta, aikooko hallitus puuttua 
kasvussa oleviin tuloeroihin 
ja antaako hallitus esityk-
sen verotuksen rakenteen 
oikeudenmukaistamisesta 
sekä pääomaveron uudista-
misesta.

Verotuksen keskeinen 
tehtävä on hyvinvointival-
tion tehtävien hoitamisen 
kannalta riittävien verotu-
lojen kerääminen. Järjes-
telmän tulisi olla tehokas, 
oikeudenmukainen sekä pe-
rustua veronmaksukykyyn. 
Tällä vaalikaudella oikeis-
tohallituksen veropolitiikka 
ja sen tulokset eivät toteuta 
hyvältä verojärjestelmältä 
edellytettäviä ominaisuuk-
sia. Tulo- ja terveyserot ovat 
kasvaneet Suomessa merkit-
tävästi viime vuosina.

Erityisesti ylimpien tu-
loluokkien reaalisesti käy-
tettävissä olevat tulot ovat 
kasvaneet nopeasti viime 
vuosina. Ylimmän yhden 
prosentin reaalitulojen 
kasvu on ollut kaikkein 
huiminta. Keskeinen seli-
tys tuloerojen kasvuun on 
ollut se, että ansiotuloja on 
muutettu keveämmin vero-
tetuiksi pääomatuloiksi ja 

että suuri osa osinkotuloista 
on saatu verottomina.

Talouspolitiikka on 
epäonnistunut

Hallituksen talouspolitiikka 
on heikentänyt valtiontalo-
uden tilannetta. Velkaan-
tuminen on kasvanut voi-
makkaasti ja valtiotalous 
kääntynyt alijäämäiseksi. 
Verotusta on kevennetty hy-

vinvointiyhteiskunnan kes-
tävän rahoituksen kannalta 
liian paljon ja kevennykset 
ovat suosineet hyvätuloisia.

Talouspolitiikan epä-
onnistumisen seurauksena 
verotusta on kiristetty vaa-
likauden lopulla tavalla, jo-
ka on heikentänyt erityisesti 
pienituloisten taloudellista 
asemaa. Suomi on siirtynyt 
tämän hallituksen aikana 
vauhdilla kohti tasavero-

Oppositio vaati hallitukselta toimia 
kasvavia tuloeroja vastaan

järjestelmää, jossa tuloista 
riippumatta maksetaan sa-
ma veroprosentti.

Pääomatulojen verotuk-
sen tiukentaminen vahvistaa 
verojärjestelmän progressiota 
ja on siten perusteltua oikeu-
denmukaisuussyistä. Veron-
maksukyky on suurin erityi-
sesti suuria pääomatuloja saa-
villa. Pääministeri ja valtiova-
rainministeri ovat sanoneet 
kannattavansa pääomaveron 

kiristämistä, mutta hallitus ei 
ole antanut esitystä pääoma-
veron tiukentamisesta.

Hallitus sai eduskunnan 
luottamuksen välikysymys-
äänestyksessä keskiviikko-
na 9. helmikuuta. Luotta-
muksen puolesta äänesti 
112 kansanedustajaa ja 
vastaan 70. Poissa äänes-
tyksestä oli 17 edustajaa. 
Välikysymyksen takana oli-
vat kaikki oppositioryhmät.

Kainuussa odotetaan jo omia kansanedustajia
Piirihallituksen mieles-

tä on realismia tavoitella 
Oulun vaalipiirissä 3-4 
perussuomalaista kansan-
edustajaa, joista 1-2 olisi 
Kainuusta.

Piirihallituksen puolesta

Pentti Kettunen
PerusS:n Kainuun piirin 
puheenjohtaja

Kuva: Jussi Niinistö
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Paavali esittää Galata-
laiskirjeessään Evanke-
liumin sanoman käyttäen 
voimakkaita vastakkain-
asetteluja. Luther nimitti 
kirjettä ”taistelukirjeek-
seen”. Tarkastelemme 
lyhyesti kirjeen käytän-
nöllistä osaa, joka alkaa 
luvusta viisi. Se paljastaa 
meille, että elämä kahden 
maan kansalaisena on 
kova juttu.

Kutsu vapauteen

Kristus on kutsunut mei-
dät vapauteen, vapau-
teen lain orjuudesta. Se 
ei ole vapautta synnin 
tekemiseen (libertismi) 
vaan vapautta olla aidos-
ti ja oikeasti hengellinen. 
Vapautemme Kristuk-
sessa merkitsee vapautta 

Elämää kahden maan kansalaisena

Vapaa sana:

EU:n tarpeeton perustuslaki

Suomi ei voi olla muusta maailmasta erillinen 
saareke, mutta välttämätön kanssakäyminen 
muiden maiden kanssa on toteutettavissa val-
tiosopimuksellakin ilman perustuslain status-
ta ja siihen liittyviä valtaoikeuksia.
Jorma Uski

Rappeuttavaa
puoluetukea korotetaan
- Perussuomalaiset hävisivät
eduskuntaäänestyksen

Minulla on toinenkin esitys, kohta 3, eli 1,9 
miljoonaa euroa on muotoiltu Euroopan par-
lamentin Suomen vaalien tiedotustoimintaan 
tarkoitettua vaalitukea. Mitähän se mahtaa 
olla? Kansankielellä se on eurovaalitukea, 
koska EU on sellaisessa konkurssissa, että sen 
kilpeä ei kiilloteta 1,9 miljoonalla eurolla.
Timo Soini eduskunnassa 2004

Näiden harjoittajat eivät 
peri Jumalan Valtakuntaa.

Vastakohtana näille 
Paavali kuvaa Hengen He-
delmän, joka on 9-lohkoi-
nen. Se tuo julki uskovan 
suhteen Jumalaan, lähim-
mäiseen ja itseensä. Tämä 
Hedelmä kasvaa uskovien 
yhteisössä ja lyö korvallisel-
le nykyaikaista yksilökes-
keistä kristillisyyttä.

Rakkaus, ilo ja rauha 
ovat yleinen, kristillinen 
kolminaisuus. Rakkautem-
me ensimmäinen kohde on 
Jumala, ilomme on iloa Her-
rassa ja syvin rauhamme on 
rauha Jumalan kanssa.

Pitkämielisyys, ystäväl-
lisyys ja hyvyys ovat avuja, 
joita tarvitsemme ennen 
kaikkea ihmissuhteissa.

Uskollisuus, sävyisyys 
ja itsensähillitseminen 

päättävät tämän hienon 
luettelon.

Tällaisen hedelmän 
kasvu on luonnollista seu-
rausta Hengessä elämises-
tä ja vaeltamisesta. ”Li-
han ristiinnaulitseminen” 
on voimakas metafora, 
jota Paavali käyttää jo-
kapäiväisestä parannuk-
sen teosta. Se on itsensä 
(ei itseltänsä) kieltämistä 
ja itselleen kuolemista 
Paavalin opetuksessa. Se 
on Hengessä elämistä ja 
Hengessä vaeltamista.

Sillä olenko hengelli-
nen vai lihallinen, on rat-
kaiseva merkitys omalle 
ja lähimmäisteni menes-
tymiselle taistelussa lihaa 
vastaan.

Aki Miettinen
Rajakapteeni evp.

palvella lähimmäisiämme 
rakkaudessa.

Galatalaiskirjeen aiem-
missa luvuissa Paavali on 
käsitellyt uskovan vapautta 
hyvin seikkaperäisesti ja nyt 
hän kuvaa tämän vapauden 
oikeata käyttöä ja rajoituk-
sia seuraavasti:
- Kristityn vapaus ei ole 
vapautta myöntyä lihan 
vaatimuksille

- Kristityn vapaus ei ole 
vapautta riistää lähimmäistä
- Kristityn vapaus ei ole 
vapautta halveksia lakia

Apostoli haluaa myös 
osoittaa kuinka rakkauden 
laki on Mooseksen lain 
täyttymys. Viidennessä lu-
vussa Pyhä Henki on kes-
keisessä asemassa.

Henki vastaan liha

Paavali asettaa vastakkain 
kaksi elämän muotoa: Elä-
män lihassa ja elämän Hen-
gessä. Paavalille elämä lihassa 
kuului menneeseen elämään 
kuten Lakikin. Eli ne, jotka 
elävät Lain alla ovat lihalli-
sia eivätkä hengellisiä. Elämä 
Hengessä merkitsee vapautta 
Laista sekä synnillisestä luon-
nosta ja sen seurauksena on 
Hengen Hedelmän kasvu.

Ei Paavalilta realismi 
eikä arkitodellisuus hukas-
sa ollut. Kyllä hänen kir-
jeittensä sisältö paljastaa, 
että hän tietää uskovien 
kiusaukset, lankeemukset 
ja lihallisuuden. Viidennen 
luvun loppuosa paljastaa 
tämän. Voimakkain vasta-
kohtaisuuksin Paavali tuo 
esille lihan teot ja Hengen 
Hedelmän. Lihan teot voi-
daan jakaa neljään ryh-
mään:
- Seksuaaliset synnit: haure-
us, saastaisuus ja irstaus
- Uskonnolliset synnit: epä-
jumalanpalvelus ja noituus
- Ihmissuhteiden synnit: vi-
hamielisyys, riita, kateelli-
suus, viha, juonet, eriseurat 
ja lahkot
- Hillittömyyden synnit: 
juomingit, mässäilyt ja 
muut senkaltaiset

Imatralainen kaupungin-
valtuutettu Liisa Lajunen 
lähti politiikkaan vasta 
suhteellisen vähän aikaa 
sitten. Niiden kahden vuo-
den aikana, joina hän on 
ehtinyt istua valtuustossa 
ja lautakunnassa, hän on 
saanut huomata, että polii-
tikon pitää käyttää paljon 
aikaa asioiden selvittämi-
seen. Uutena politiikkaan 
lähteminen on vaatinut 
paljon opettelemista, ku-
ten aina uusien haasteiden 
kohdalla.

- Omalla kohdallani 
muutos on ollut melko suu-
ri, koska aikaisemmin olin 
ajatellut että yhteiskunnal-
lisiin velvoitteisiin riittää, 
kun käy äänestämässä, te-
kee työnsä hyvin, maksaa 
veronsa ja elää yhteiskun-
nan sääntöjen mukaisesti. 
Ja se antaa oikeuden arvos-
tella asioita.

Politiikan myötä myös 
Lajusen elämänpiiri on laa-
jentunut. Kun hän kävi töis-
sä, oli työ elämän tärkein 
asia, jonka ulkopuolelle ei 
mahtunut paljon. Nyt Laju-
nen kokee olevansa enem-
män kiinni yhteiskunnassa, 
kun ihmiset kaupungilla 
pysähtyvät juttelemaan mil-
loin mistäkin asiasta.

Oikealla asialla

Kymen vaalipiirissä Perus-
suomalaisten kannatus on 
korkealla, joka enteilee eh-
dokkaille hyvää vaalitulos-
ta. Ehdokkaat ovat myös 
varsin tasavertaisia keske-

nään, joka toki saattaa tuo-
da paljon hajontaa äänissä 
mutta lupaa silti hyvää ko-
konaispottia.

Liisa Lajunen jäi eläk-
keelle vuosi sitten lähes 
viidenkymmenen vuoden 
työrupeaman jälkeen. Töi-

Politiikka laajentaa
elämänpiiriä

Imatralainen kaupunginvaltuutettu Liisa Lajunen on 
politiikassa varsin tuore kasvo. Politiikka vie paljon aikaa, 
mutta myös antaa paljon.

hin hän lähti heti perus-
koulun jälkeen ja opiskeli 
ammattitaitoa työnantaji-
en tarjoamilla kursseilla ja 
koulutuksilla sekä Markki-
nointi-instituutissa markki-
noinnin ja mainonnan kurs-
seilla. Hän on ollut töissä 
E-ryhmittymän, K-ketjun, 
S-ryhmän ja viimeiset kol-
mekymmentä vuotta yksi-
tyisen kaupallisen yrityksen 
palveluksessa ja saanut tun-
nustukseksi työstään myös 
Keskuskauppakamarin kul-
taisen elämäntyömerkin.

- Politiikkaan lähdöstä-
ni olen saanut pääasiassa 
myönteistä palautetta ja 
kannustusta. Olen kuulem-
ma ihan oikealla asialla. 
Varmaan on myös niin, että 
osa ihmisistä hienotuntei-
sesti jättää sanomatta eri-
ävän mielipiteensä, mutta 
hyvä niin, onhan elämässä 
paljon muutakin kuin po-
litiikka. Joidenkin ihmisten 
suhtautuminen on hiukan 
muuttunut nyt eduskunta-
vaaliehdokkuuden myötä, 
ja olen siitä joutunut myös 
”maksamaan”, mutta se 
jääköön omaan arvoonsa. 
Ihmisenä olen kuitenkin sa-
ma ennen ja jälkeen vaalien.

Teksti: Mika Männistö

Perussuomalainen 
1/2004
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Rauman torille oli kokoon-
tunut paljon ihmisiä lauan-
taina 29.1.2011. Huomion 
keskipisteenä olivat ketkäs 
muutkaan kuin Satakunnan 
perussuomalaiset eduskun-
tavaaliehdokkaat, jotka ja-
koivat vaalimateriaalia ja 
keskustelivat ihmisten kans-
sa mieltä askarruttavista ja 
päivänpolttavista asioista.

Piirin puheenjohtaja 
Seppo Toriseva paistoi mait-
tavia kokolihamakkaroita, 
joita oli varattu neljäsataa 
kappaletta toriyleisölle tar-
jottavaksi. Ilmakin tuntui 
suosivan puolueen myötä-
tuulessa olevia korkealle 
kivunneita prosenttilukuja. 
Muutaman asteen poutai-
nen pakkassää oli saanut 
väen liikkeelle. Ensi kevää-
nä Satakunnasta valitaan 
yhdeksän kansanedustajaa 
Arkadianmäelle. Määrä on 
supistunut ajan myötä. Sa-
takunnasta on kuntia siir-
tynyt Pirkanmaalle ja väes-
tömääräkin on kunnissa ja 
kaupungeissa vähentynyt. 

Velkainen maa takaa 
toista velkaista

Vaalityömies Matti Putko-
nen saapui paikalle entises-

tä Lappi Tl:stä, kuntaliitok-
sen seurauksena nykyisestä 
Rauman kaupunginosasta, 
jossa hänen tyttärensä asuu. 
Hänen mukanaan seurasi 
”Putkosen klaani” eli vai-
mo, tytär ja tyttären mies. 
Matti ilmoitti kannatta-
vansa jääkiekkojoukkueis-
ta Rauman Lukkoa, mutta 
jännittävänsä myös Porin 
Ässien puolesta. Hän ker-
toi Suomen takuiden muille 
EU-maille olevan 16 miljar-
din luokkaa.

- Takuita annettaessa pi-
tää myös varautua maksa-
maan, hän korosti. - Miten 
käy maille, jotka eivät pysty 
maksamaan lainojaan? Ne 
joutuvat velkasaneerauk-
seen ja niille koittavat kovat 
ajat. Hauskinta on se, että 
velkainen Kreikkakin takaa 
toista velkaista maata. 

Pekkarisen 
hampaat ovat 
Perussuomalaisilla

Toritapahtuma päättyi ja 
puolueen väki siirtyi Sep-
po Torisevan viihtyisään 
lounaskahvilaan Wanhaan 
Hjalmariin. Vieraille oli 
valmistettu runsain mitoin 
kahvia ja voileipiä. Ehdok-

kaat hakivat paikkansa 
pöytien luota keskittyen 
kuuntelemaan Matti Put-
kosen heille suunnattua 

koulutusosuutta. Putkonen 
kylläkin sanoi, ettei kysees-
sä ollut koulutus- vaan val-
mennustilaisuus.

Koulutuksessa nousivat 
esille ilmastokysymykset. 

Perussuomalaiset huomion 
keskipisteenä Raumalla

Perussuomalaisten selkeä 
kanta on, että ne jotka 
sottaavat, myös maksavat. 
Mikäli Suomi toteuttaa ny-

kyiset päästövaatimukset, 
merkitsee se teollisuuden 
poislähtöä maastamme. 
Ylikansallisilla yrityksillä 
on tuolloin huomattava kil-
pailuetu ulkomailta käsin 

Suomeen jääneisiin yrityk-
siin verrattuna. Teollisuu-
den maastapako merkitsee 
lisääntyvää työttömyyttä 

tänne Suomeen. Suomalai-
sen teollisuuden säilyminen 
Suomessa on paras ilmasto-
teko.

- Miten voimme edistää 
suomalaista työtä ja yrittä-

mistä? Soinin ajatus lähtee 
aina siitä liikkeelle. Suomen 
sisäpolitiikka soinistuu, 
vanhan vallan puolueet ovat 
poliittisessa vihreässä vanki-
lassa, kertoi Putkonen.

- Kaiken kukkuraksi 
ministeri Pekkarisen ilmas-
totavoite on hänen omaa 
keksintöään. Ei EU vaadi 
noita ylisuuria tavoitteita 
Suomelta. Pekkarisen ham-
paat ovat nyt Perussuoma-
laisten taskussa, ja nyt hän 
pelkää puolueemme ajavan 
Kepun ohi vaaleissa. Suomi 
on jo täyttänyt EU:n vaa-
timat tavoitteet, lataa Put-
konen.

Pekkarinen haluaa Suo-
mesta Euroopan vihreim-
män maan, mutta kenen 
rahoilla? Suomalaistenpa 
tietenkin, ja erittäin kalliiksi 
kansalle tuo tavoite kaiken 
lisäksi käy. 

Laarit pitää täyttää

- Kannatus on nyt 16.6 
prosenttia teidän työnne 
ansiosta. Olemme kansa-
laisten puolella. Meillä on 
ehdokkaina asiantuntijoita 
joka lähtöön, emmekä ole 
mitään resuporukkaa. Sei-
somme sen aatteen ja niiden 
arvojen takana, jotka ovat 
ihmisille tärkeitä. Meillä on 
maanviljelijöitä, tohtoreita, 
maistereita, palomiehiä ja 
ihmisiä, jotka tuntevat ta-
vallisen ihmisen arkea. Käy-
dään rehti ja reilu kilpailu, 
sillä vaaleja ei voiteta hauk-
kumalla toisia. Olemalla ai-
toja olette parhaimmillan-
ne, ja nykyinen galluptulos 
on todistus tästä.

Perussuomalaisilla ei 
ole sellaisia jäseniä, jotka 
ihmettelevät, miksi ovat 
puolueen jäseniä. Joissakin 
puolueissa on näitäkin. Sa-
takunnassa gallupit ennus-
tavat kahta ja jopa kolmea 
paikkaa mahdolliseksi. Vaa-
leissa kokonaisäänimäärä 
ratkaisee. Ei ole olemassa 
16.6 prosentin laaria, vaan 
kaikki perunat (äänet) pi-
tää hakea tuohon laariin. 
Äänestäjä valitsee oikean 
perussuomalaisuuden tai 
piraattiperussuomalaisuu-
den, jonka purkin kyljessä 
lukee: viimeinen käyttöpäi-
vä 17.4.2011

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell 

Makkaraa paistamassa Rauman torilla Seppo Toriseva. 

Matti Putkonen hieroi tyytyväisenä käsiään (suuri vaalivoitto on tulossa).



Suomalainen 17No: 3 • Helmikuu 2011 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

 ■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

Jäsenet:

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

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

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

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

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

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

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

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903

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

Varajäsenet:

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

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171

Helena Hiltunen
Orimattila
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Yrittäjyys sekä vaatii että 
antaa ihmiselle paljon. Vii-
sitoista ihmistä työllistävän 
palvelualan yrityksen omis-
tava Marja-Leena Leppänen 
on sitä mieltä, ettei yrittä-
jyydessä oikeastaan huono-
ja puolia olekaan.

- Yrittäjä menestyy jos 
hän on ahkera ja osaami-
nen on kunnossa. Vastuuta 
ihmisistä ja riskejä on pal-
jon, eikä se aina helppoa 
ole, mutta ei sitä minusta 
voi huonoksi puoleksi sa-
noa. Yrittäjänä on mukava 
olla, koska työ on itsenäistä 
ja vapaa-aikansa voi yleen-
sä itse määritellä. Toisaalta 
voi joutua lähtemään töihin 
vaikka kuudelta aamulla 
viikonloppuna, jos jotain 
yllättävää tapahtuu.

Lappeenrannan Laatu-
siivous aloitti toimintansa 
yksitoista vuotta sitten, hel-
mikuun 1. päivänä vuonna 
2000. Alun kasvun jälkeen 
yrityksen toiminta on nyt 
vakiintunut uomiinsa eikä 
sitä kannata enää suurem-
maksi kasvattaa.

Kohti 
oikeudenmukaisempaa 
yhteiskuntaa

Muun muassa Perussuoma-
laisten Naisten puheenjoh-
tajana toimiva Marja-Leena 
Leppänen on ehtinyt toimia 
politiikassa jo kauan, yli 

neljäkymmentä vuotta. Poli-
tiikkaan hän lähti, jotta voisi 
vaikuttaa ihmisten elämään 
ja olla mukana muovaamas-
sa oikeudenmukaisempaa 
yhteiskuntaa. Ja viimeisim-
mät vuodet ovat osoittaneet, 
että työ on myös alkanut 
kantaa hedelmää.

- Tunnelmat ovat toi-
senlaiset nyt kuin SMP:n 
edellisen loiston kautena. 
Puolueen toiminta perus-
tuu nyt toisenlaiseen po-

Yrittämisen vastuu
ja vapaus

Parasta yrittäjyydessä on itsenäisyys, vaikka vastuuta onkin 
paljon ja töihin voi joutua lähtemään milloin tahansa, 
kertoo yrittäjä, kaupunginvaltuutettu ja Perussuomalaisten 
Naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen.

litiikkaan ja toisenlaiseen 
persoonaan. Vastaanotto 
on asiallisempaa nyt – ih-
miset hyväksyvät meidät ja 
haluavat lisää tietoa. Mi-
tään kielteistä ei enää ole.

Marja-Leena Leppä-
nen oli myös edesmenneen 
Urpo Leppäsen puoliso 
1970-80-luvulla. Työvoima-
ministerin puolisona olemi-
nen oli mielenkiintoista ja 
kiireistä aikaa, johon mahtui 
paljon edustamista ja mat-

kustamista ja myös omat 
tähtihetkensä, kuten illalli-
nen presidenttiparin ja Ruot-
sin kuninkaallisten kanssa.

Lappilais-karjalaiset 
juuret

Marja-Leena Leppänen 
on syntynyt Rovaniemellä 
karjalaisen isän ja lappilai-
sen äidin tyttärenä suureen, 
kaksi veljeä ja viisi sisarusta 
käsittävään huoltoasemaa 
pyörittäneeseen yrittäjä-
perheeseen. Lapsuutensa 
ja nuoruutensa hän vietti 
Lapissa, Rovaniemellä, So-
dankylässä ja Ivalossa. Nyt 
Lappeenrannassa avomie-
hensä kanssa kuusitoista 
vuotta asunut Leppänen 
päätyi sinne monien mutki-
en kautta myytyään talonsa 
Luumäellä samoihin aikoi-
hin kun hänen tyttärensä 
lähtivät opiskelemaan.

Marja-Leena Leppäsellä 
on kaksi tytärtä. Meri on 
koulutukseltaan fi losofi an 
maisteri ja töissä suurlähe-
tystössä. Renata on artesaa-
ni ja omistaa Renata-nimisen 
muotiliikkeen Helsingissä.

- Renata sekä tuo muo-
tivaatteita Pariisista että 
suunnittelee niitä itse. Rena-
tan suunnittelemat vaatteet 
valmistetaan kaikki Lap-
peenrannassa.

Teksti: Mika Männistö

Ei voi kuin ihmetellä sitä 
tahtia, jolla Suomen pe-
rustuslakia on viime vuo-
sina revitty auki. Vastahan 
perustuslakia uudistettiin 
kymmenkunta vuotta sitten. 
On pakko kysyä, kenen etua 
tämänkertainen perustuslain 
muuttaminen palvelee? Se 

kyllä tiedetään, kenen etua 
se ei palvele. Nimittäin Suo-
men kansan etua.

Kenen etu on, että Suo-
men tasavalta kirjaa Euroo-
pan Unioni -nimisen epä-
demokraattisen, harvain-
valtaan perustuvan, omia 
sääntöjään alati rikkovan ja 
muuttelevan organisaation 
jäsenyyden omaan perustus-
lakiinsa? Eihän Suomikaan 
luovuttanut itsenäisyyttään 
taistelematta 70 vuotta sit-
ten. Luojan kiitos 70 vuotta 
sitten hallituksessa istuneilla 
päättäjillämme ja presiden-
tillämme oli vielä rohkeutta 
puolustaa Suomen kansan 
etuja, eikä maatamme an-
nettu vapaaehtoisesti ja pyy-
tämättä suureen tuntematto-
maan, josta ei ole paluuta.

Nyt Mari Kiviniemen 
hallitus haluaa jäädä his-

toriaan hallituksena, joka 
sen tekee; antaa maamme 
itsenäisyyden rippeidenkin 
mennä. Vapaaehtoisesti.

Tämän järjettömän pe-
rustuslakiin kirjaamissuun-
nitelman olemassaolon voisi 
jotenkuten käsittää, jos se 
tulisi Brysselistä direktiivin 
tai käskykirjeen muodossa 
ja Suomen istuva hallitus 
totuttuun tapaansa puu-
delina tottelisi sitä. Mutta 
kun edes Euroopan unioni 
ei meiltä tällaista kirjausta 
perustuslakiimme vaadi, 
niin tätä on täysin mahdo-
ton ymmärtää. Tämä on 
epäisänmaallisin teko sitten 
EU:hun liittymisen. 

Pääministeri Kiviniemi 
saisi kertoa Suomen kansal-
le täysin rehellisesti, miksi 
hän haluaa kirjata Suomen 
EU-jäsenyyden perustusla-

kiin. Johtuuko se siitä, että 
pelätään Suomen kansan 
enemmistön haluavan jo-
nain päivänä eroon tästä 
taloudellis-poliittisesta ka-
tastrofi sta nimeltään Euroo-
pan unioni?

Presidentin valtaoikeuk-
sien sanotaan säilyvän muu-
toksista huolimatta hyvinä. 
Erilaisista tutkimuksista käy 
hyvin ilmi, että kansa haluaa 
vahvan presidentin. Sellaisen 
presidentin, jolla on valtaa 
ajaa Suomen kansan etua. 
Myös Perussuomalaiset ha-
luavat vahvan presidentin.

Koska kyse on perus-
tuslain muuttamisesta, tar-
vitaan myös huhtikuussa 
aloittavan uuden eduskun-
nan siunaus nyt halutuille 
muutoksille. Vaaliuurnilla 
ratkaistaan Suomen tule-
vaisuuden suunta.

Perustuslakiuudistus vei
itsenäisyyden rippeet

Pentti Oinonen
kansanedustaja
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Arvoisa puhemies, Kööpen-
haminan ilmastokokous oli 
täydellinen pannukakku. 
Äänestin täällä kyseistä 
päätöslauselmaa vastaan 
joulukuussa. Olin oikeas-
sa, niin kuin 92 muutakin 
täällä.

Euroopan unioni lähti 
erittäin pöyhkeästi tarjoa-
maan omaa malliaan koko 
maailmalle. Muutama päi-
vä ennen sitä paljastuivat 
5 miljardin euron väärin-
käytökset päästökaupas-
sa. Eikö tämä ollut noloa 
juuri kokouksen alla, kun 
EU tarjoaa pelastusta ko-
ko maailmalle, niin viiden 
miljardin väärinkäytökset 
olivat edessä. Tämä oli hä-
peällistä, ja onko EU nyt 
ollenkaan huolissaan siitä, 
että nämä väärinkäytökset 
selvitetään?

Kun tehdään päästöra-
joituksia, niin otettakoon 
käyttöön ominaispäästö-
järjestelmä niin kuin au-
toissa on. Se toimii, mutta 
missään tapauksessa ei 
Suomessa eikä EU-maissa 
kannata ajaa alas omaa te-
rästeollisuutta, metalliteol-
lisuutta ja puunjalostuste-
ollisuutta. Se on hyödytön-
tä; työmiestä ja työntekijää 
ei saa lyödä.

Timo Soini 20.1.2010

Kuva: Jukka Jusula

suuria voittoja tuottaville 
ylikansallisille yrityksille ja 
kehitysmaiden valtiollisille 
yrityksille tämän tyyppisenä 
ilmastomaksuna, jota nyt 
ajetaan. Esimerkiksi Kiina 
voisi aivan hyvin hoitaa nä-
mä velvoitteensa itse, se on 
valuuttavarannolla mitaten 
maailman rikkain maa.

Suomen ja EU:n on pe-
lastettava oma teräs-, ko-

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Ilmastomafi a 
suunnittelee historian 
suurinta puhallusta 
Kööpenhaminan 
kokouksessa

Arvoisa puhemies, ilmasto-
mafi a on hyväuskoisten vih-
reiden politiikkojen avus-
tuksella siirtämässä useita 
satoja miljoonia euroja ke-
hittyneiden maiden verova-
roja kehitysmaissa toimivia 

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 nyt käsiteltävä-
nä olevalla kanteella yhteisöjen tuomioistuinta tote-
amaan, että Suomen tasavalta ei ole noudattanut yh-
teisön asetusten mukaisia velvollisuuksiaan, koska 
se ei ole vahvistanut asianmukaisia yksityiskohtaisia 
sääntöjä sille kalastusvuosien 1995 ja 1996 osalta 
myönnettyjen kiintiöiden käyttämisestä, koska se 
ei ole toteuttanut sovellettavissa yhteisön asetuksis-
sa edellytettyjä tarkastuksia ja muita valvontatoi-
menpiteitä, koska se ei ole kieltänyt väliaikaisesti 
kalastusta kaikissa kiintiöiden täyttymistapauksissa 
ja koska se ei ole toteuttanut hallinnollisia tai rikos-
oikeudellisia toimenpiteitä, joita sillä oli velvollisuus 
soveltaa mainittuja asetuksia rikkoneiden alusten 
päälliköitä tai kaikkia muita tällaisesta rikkomuk-
sesta vastuussa olevia henkilöitä vastaan.

Tuomio: Osittain syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

nepaja- ja metsäteollisuus 
vaatimalla Kööpenhami-
nan päätökseksi ilmasto-
tuotteiden ilmastotavoit-
teiden toteuttamiseksi 
ominaispäästöjärjestelmää 
nykyisten prosenttimää-
räisten tavoitteiden ja 
päästökaupan sijaan. Tä-
mä on oikeudenmukainen 
tapa.
Timo Soini 20.10.2009

KESKI-SUOMEN PERUSSUOMALAISET

Pannukakku nimeltä
“Kööpenhaminan ilmastokokous”

Avoin seminaari 26.2.2011 klo 14.00-18.00
Sampolan auditorio, Sammonkatu 2, Tampere

Seminaarin avaus
 - Tampereen Perussuomalaisten puheenjohtaja
  Terhi Kiemunki

Pienyrittämisen toimintaedellytykset Suomessa
 - Suomen pienyrittäjät ry:n puheenjohtaja
  Harri Jyrkiäinen

Mahdollistavat keinot työnteon
kannustamiseen ja työelämään pääsyyn
 - YTT professori Ilmari Rostila

Ensin suomalainen työ, sitten yrittäminen
 - Perussuomalaiset rp:n vaalityömies Matti Putkonen

Kahvitarjoilu

Paneelikeskustelu
 Panelisteina Tampereen Perussuomalaisten valtuusto-
 ryhmän jäseniä
 
 Paneelin juontaa viestintäjohtaja Jussi Lähde.
 Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Paikalla on lisäksi muita pirkanmaalaisia valtuutettuja 
ja eduskuntavaaliehdokkaita.

Tervetuloa!

Tampereen Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Tampereen Perussuomalaiset kutsuvat yleisöä keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta

Suomalainen työ - hyvinvoinnin edellytys

- Tomi Antila

- Pertti ”Veltto” 
Virtanen

- Laila Koskela - Heikki Luoto

- Tiina Elovaara

19.2.2011

- Laukaa, K-kaupan edessä klo 9-11.30
- Vaajakoski, keskusta klo 12-13
- Säynätsalo, tehtaan portin lähellä klo 13.30-14.15
- Muurame, keskusta klo 14.30-15.30

26.2.2011

- Jämsä, tori klo 9-11 
- Kuhmoinen, Kuhmolan lähellä klo 11.45-12.30
- Jämsänkoski, Nesteen luona klo 13.15-14
- Korpilahti, keskusta klo  14.30.-15

5.3.2011

- Äänekoski, tori klo 9-11
- Suolahti, keskusta klo 11.15-11.45
- Konnevesi, keskusta klo 12.15-13
- Hankasalmi, paikka auki klo 13.30-14.30
- Lievestuore, tori klo 15-15.30

12.3.2011

- Viitasaari, tori klo 9-11
- Pihtipudas, K-kaupan piha klo 11.30-12.30
- Kinnula, Kinnuskeskus klo 13.30-14.15

Keski-Suomen ehdokkaat
vaalikiertueella
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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, 040 352 9368
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 

- Vaalirahoituksella 
tarkoitetaan rahoitusta, 
jolla katetaan ehdokkaan 
vaalikampanjan toteut-
tamisesta aikaisintaan 
kuusi kuukautta ennen 
vaalipäivää ja viimeistään 
kaksi viikkoa vaalipäi-
vän jälkeen aiheutuneita 
kuluja riippumatta siitä, 
milloin nämä maksetaan.

- Tukea ei saa ottaa 
valtiolta, kunnalta, kun-
tayhtymältä, valtion tai 
kunnan liikelaitokselta, jul-
kisoikeudelliselta yhdistyk-
seltä, laitokselta tai säätiöl-
tä eikä valtion tai kunnan 
määräysvallassa olevalta 
yhtiöltä. Tämä ei kuiten-
kaan koske tavanomaista 
vieraanvaraisuutta.

- Ehdokkaan, ehdok-
kaan tukiryhmän ja muun 
yksinomaan ehdokkaan 
tukemiseksi toimivan yh-
teisön on vaalirahoitus-
lain mukaan huolehditta-
va, että vaalikampanjaan 

Miksi ja miten vaalimainoksen 
maksaja on ilmoitettava?

Tällä velvollisuudella on 
ajateltu
- lisättävän vaalirahoituksen
 avoimuutta,
- saattaa mahdollisen
 negatiivisen mainonnan 
 maksaja julkiseksi ja
- estää kampanjointia
 ehdokkaan ja puolueen 
 tietämättä.

Keskeinen tarkoitus on 
siten osoittaa, kenellä on 
vastuu mainoksesta. Huo-
lehtimisvelvollisuus on 
voimassa vaalikampanja-
aikana eli kuusi kuukautta 
ennen vaalipäivää ja kaksi 
viikkoa sen jälkeen. Poikke-
uksena huolehtimisvelvolli-
suuteen kuitenkin on, että 
yksityisyyden suojan vuok-
si 1 500 euron raja-arvoa 
vähäisemmän mainoksen 
maksajaa, jos hän on yksi-
tyishenkilö, ei saa ilman hä-
nen suostumustaan ilmaista. 
Velvollisuus ei yleensä ulotu 

tavaramainontaan kuten 
pinsseihin, ilmapalloihin, 
kahvipaketteihin yms.

Maksullisen mainoksen 
maksaja on se, joka suorit-
taa mainoksen julkaisemista 
koskevan laskun. Mainok-
sen erillinen suunnittelu tai 
muu valmistelu ei kuulu sii-
hen. Eikä tässä kysytä sitä, 
mistä rahat laskun maksa-
miseen on saatu tai kuka 
laskun lopullisesti maksaa. 
Sitä ei yleensä voida edes 
selvittää, sillä niin ehdok-
kailla kuin puolueillakin 
on kymmeniä, ehkä satoja 
tukijoita, joiden rahoja ei 
voida erotella yhtä laskua 
ajatellen. Jos mainoksen jul-
kaisuhetkellä ei ole vielä tie-
dossa, kuka laskun maksaa, 
merkitään maksajaksi tila-
uksen tekijä, sillä hänellä on 
tilaukseensa nähden vastuu 
laskun maksamisesta.

Ongelmalliseksi on 
koettu tulkita sanoja ”mai-

noksesta käy ilmi”, sillä 
se ei välttämättä edellytä 
nimenomaista mainintaa 
maksajasta vaan muukin 
järjestely, joka osoittaa vas-
tuun, on riittävä. Perustus-
lakivaliokuntakin piti mie-
tinnössään 3/2010 vp riittä-
vänä, että jos ehdokas itse 
maksaa mainoksen, siitä 
selvästi ilmenee ehdokkaan 
nimi. Sama koskee puoluet-
ta ja puolueyhdistyksiä nii-
den mainoksissa.

Ratkaisevaa on osoittaa 
mainoksessa, kenen vas-
tuulla se on, kenen ”piik-

vanomainen talkootyö ja 
tavanomaiset ilmaispalve-
lut ovat ilmoitusvelvolli-
suuden ulkopuolella. Ne 
ovat yleensä pienehköjä 
yksittäissuorituksia.

- Rahankeräyslupa: 
ehdokkaan tukemiseksi 
toimivan rekisteröimättö-
män yhdistyksen ei tarvi 
anoa erillistä lupaa rahan 
keräämiseen. Yhdistyksen 
on kuitenkin järjestäydyt-
tävä, (hallituksen ja ylei-
sen kokouksen pöytäkir-
ja, väh. kolme henkilöä). 
Ehdokas itse tarvitsee ai-
na rahankeräysluvan.

- Puolueen, puolueyh-
distyksen ja puolueen 
lähiyhteisön on tehtävä 
ilmoitus saamansa tuen 
määrästä ja tuen anta-
jasta (yli 1500 e) ajanta-
sailmoituksena. Ehdokas 
ilmoittaa saamansa tuen 
mikäli tulee valituksi tai 
tulee valituksi varalle, 
vaalien jälkeen.

kiin” se menee. Jos siinä on 
sekä ehdokas että puolue, 
tulisi lukijan voida ymmär-
tää, kumman vastuulla mai-
nos on. Se voidaan toteut-
taa monin tavoin eikä ole 
tarpeen välttämättä käyt-
tää sanaa ”maksaja” tai 
”maksettu” vaan yhtä hy-
vin sellaisia ilmaisuja kuin 
”ehdokas X:n tukiryhmän 
tuella” tai ”itse kustannet-
tu” taikka ”puolueosasto 
Y:n ilmoitus”.

Painoteknisestikin vas-
tuu mainoksesta voidaan 
riittävästi selvittää. Esi-

merkiksi mainoksessa on 
”Ehdokas X Puolue Y” ja 
lisäksi alareunassa pienel-
lä tekstillä uudelleen nimi 
”Ehdokas X” tai uudelleen 
nimi ”Puolue Y”. Lukija 
kyllä ymmärtää, että mak-
saja tai oikeammin vastuun-
kantaja on kyseinen ehdo-
kas tai kyseinen puolue. 
Puolueen logo ei ole tässä 
suhteessa kovin selvä, sillä 
se voi olla vaalimainoksis-
sa melkein missä kohdassa 
hyvänsä. Siinä tulisi ainakin 
olla mukana puolueen nimi 
ja sijoittaa se painoteknises-
ti sellaiseen paikkaan, joka 
osoittaa maksajaa.

Jos yhteismainoksella 
on monta maksajaa, riittää 
edellä sanotun mukaisesti 
sen nimi, joka laskusta vas-
taa. Mutta tietenkään ei ole 
estettä laittaa haluttaessa 
näkyviin kaikkien maksaji-
en nimet.

Kun ymmärtää sen tar-
koituksen, joka säännöksel-
lä maksullisen mainoksen 
ilmoittamisesta on, ymmär-
tää myös, miten huolehti-
misvelvollisuus tästä tulee 
täyttää.

Lauri Tarasti
Vaali- ja puoluerahoitus-
toimikunnan puheenjohtaja

Julkaistu aiemmin:
HS 9.12.2011

kuuluvasta tai sitä tukemaan 
tarkoitetusta maksullises-
ta mainoksesta käy ilmi 
mainoksen maksajan nimi. 
Yksityishenkilön nimeä ei 
saa kuitenkaan julkistaa il-
man hänen nimenomaista 
suostumustaan, jos hänen 
maksamansa mainoksen ar-
vo on pienempi kuin 1500 
euroa.

- Mikäli tukea ei ole 
saatu rahana, tulee sen 
rahamääräinen käypä arvo 
arvioida. Tukena ei kuiten-
kaan pidetä tavanomaista 
talkootyötä eikä tavan-
omaisia ilmaispalveluja. Ta-
vanomainen talkootyö on 
vapaaehtoista, palkatonta 
työtä, jota henkilö tekee eh-
dokkaan hyväksi esim. osa-
na tukiryhmää. Työ katsot-
taisiin talkootyöksi, vaikka 
kyseessä olisi alan ammatti-
lainen, niin kauan kuin työs-
tä ei makseta palkkaa. Aino-
astaan luonnollinen henkilö 
voi tehdä talkootyötä. Ta-

Vaalikampanjan rahoit-
tamisesta on säädetty 
uudet, 1.9.2010 voi-
maan tulleet säännök-
set, jotka on otettava 
tarkoin huomioon, kos-
ka myös lain noudatta-
misen valvonta on ai-
kaisempaa tiukempaa. 
Uusi lainsäädäntö ra-
joittaa sekä puolueen ja 
sen puolueyhdistyksen 
että ehdokkaan, hänen 
tukiryhmänsä ja muun 
yksinomaan ehdokkaan 
tukemiseksi toimivan 
yhteisön oikeutta tuen vastaanottamiseen. Puolue luottaa 
siihen, että jokainen perussuomalaisehdokas noudattaa 
tarkoin vaalirahoituksesta annettuja säännöksiä sekä tekee 
asianmukaisesti vaadittavat ilmoitukset.

Jokainen ehdokas on itse vastuussa omasta vaalikam-
panjastaan myös rahoituksen osalta ja velvoitettu otta-
maan selvää siihen liittyvistä säännöksistä. Puoluerahoi-
tuskomitean puheenjohtajan Lauri Tarastin kirjoittama 
ja Editan kustantama teos Vaaliehdokkaiden ja puoluei-
den rahoitusopas julkaistiin viime vuoden elokuussa ja 
sitä on saatavilla kirjastoista ja kirjakaupoista. Jokaisen 
ehdokkaan olisi syytä tutustua siihen viimeistään tässä 
vaiheessa ja laittaa asiansa kuntoon.

Ensi eduskuntavaaleissa on 
ensimmäistä kertaa voimassa 
vaaliehdokkaiden ja puolueiden 
velvollisuus huolehtia siitä, että 
vaalikampanjaan kuuluvasta 
maksullisesta mainoksesta käy ilmi 
maksajan nimi. 

Vaalirahoituksesta yleisesti

Lauri Tarasti luennoi vaalilaista myös Perussuomalaisten 
Vuosi vaaleihin -risteilyllä 6.3.2010.

Kuva: fotokonttori.fi 

Ehdokkaiden syytä laittaa
vaalirahoitusasiansa kuntoon
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JÄRJESTÖTOIMINTA

KOKOUKSET KESKI-SUOMEN PERUSSUOMALAISET

Satakunnan Perussuomalaiset

Vuosikokous
Satakunnan Perussuomalaisten vuosikokous lauantaina 
19.2.2011 klo 13.00 Raumalla (vanha kansalaisopisto, 
Vähäkoulunkatu 8, torin vieressä. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat, tilit, toimintakertomus, tilinpäätös.
Mukana puolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko 
Timo Soini. Tervetuloa.

Vaaliavaus Rauman torilla

Ennen vuosikokousta pidetään Satakunnan Perussuoma-
laisten vaaliavaus Rauman torilla 19.2.2011 klo 10-12. 
Lähtölaukauksen vaaleihin suorittaa puheenjohtaja Ti-
mo Soini. Makkaranpaistoa, ehdokkaiden esittelyä, ym. 
Mukana myös vaalityömies Matti Putkonen. Tervetuloa.

Ulvilan Perussuomalaiset ry:n

Kevät- ja sääntömuutoskokous
Ulvilan Perussuomalaiset ry:n kevät- ja sääntömuutos-
kokous maanantaina 28.2.2011 klo 18.00 Leineperin 
kylätilassa, Pitkäjärventie 7.

Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäksi paikallis-
yhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotar-
kastamien sääntöjen mukaiseksi, hallituksen varajäsen-
ten valinta, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 
sekä pankkitilin avaaminen yhdistykselle. Tervetuloa.

Kiuruveden Perussuomalaiset ry

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous Kiuruveden kaupunginta-
lon isossa kokoushuoneessa (Harjukatu 2, 74700 Kiuru-
vesi) keskiviikkona 2.3.2011 kello 17.00. Esillä sääntö-
määräiset asiat. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

Mustasaaren Perussuomalaiset

Kevätkokous
Lauantaina 12.3.2011 kello 16.00 Sommarösundv. 408 
65930 S-Vallgrund. Aiheena Harri Leppälän vaalikam-
panja ja nettisivujen valmistelu. Tervetuloa uudet sekä 
vanhat jäsenet. Ilmoitathan tulostasi sähköpostiini kah-
vitarjoilun vuoksi. 
Mustasaaren Perussuomalaisten puheenjohtaja
Harry Reini, harry.reini@netikka.fi .

Janakkalan Perussuomalaiset ry

Kevät- ja sääntömuutoskokous

Keskiviikkona 23.2. 2011 klo 18.00 Turengissa, ravinto-
la Pikantti. Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäksi 
paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n en-
nakkoon tarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Tervetuloa.

Kauhavan Perussuomalaisten 
VAALISTARTTI
Koulukeskuksen Kauhava-salissa sunnuntaina 
27.2.11 klo 13.00. Mukana kansanedustaja Raimo 
Vistbacka sekä manttelinperijäehdokkaat Reijo Hon-
gisto, Risto Mattila ja Sanna Räsänen sekä vaaligal-
lupeista villaantuneet Härmän Häjyt.

Aloitetaan kahvituksella klo 12.30. Tervetuloa 
kuulolle - yli puoluerajojen!

Keski-Suomen perussuo-
malaisten vaalistartti alkoi 
vyöryä.

Me Keski-Suomessa 
uskomme yhteistyöhön ja 
yhteiskiertueisiin. Piirihal-
litus päätti yksimielisesti 
satsata tähän yhteistyöhön 
myös huomattavalla rahal-
lisella panoksella ottamalla 
erillisen 12000 euron vaa-
lilainan piirille. Olemme 
sopineet tähän mennessä 
yhdessä 82 tilaisuutta, 
joissa vähintään kymme-
nen ehdokasta on paikal-
la. Jokaisesta tilaisuudesta 
ilmoitetaan ehdokkaiden 
kuvien kera paikallisleh-
dissä. Lisäksi kierrätämme 
Timo Soinia kahdeksalla 
eri paikkakunnalla, kun 
hän saapuu vieraaksemme 
lauantaina 9. huhtikuuta. 

Aloitimme lauantaina 
29.1. Keuruu-Multia-Petä-
jävesi-kiertueella. Vastaan-
otto oli loistava. Meitä 

namme vastuuta. Siinäpä 
se ydin onkin. Kannamme 
vastuuta Suomen ja suo-
malaisten hyvinvoinnista ja 
tulevaisuudesta. Emme voi 
antaa vanhojen puolueiden 
ajaa meitä velkavankeuteen 
ja konkurssiin. Tunnem-
me vastuumme ja tuomme 
maalaisjärkeä suomalaiseen 
päätöksentekoon. 

Kiertue jatkui 5.2. Ru-
nebergin päivänä Luhan-
ka-Joutsa-Leivonmäki-
Toivakka-kierroksella. 
K-kauppiaat kolmella paik-
kakunnalla antoivat pihan-
sa käyttöömme. Kaikilla 
paikkakunnilla kävi väkeä 
kahvilla ja kannustamas-
sa meitä vaalityössämme. 
Perussuomalaisia kannate-
taan nyt myös perinteisillä 
Kepun paikkakunnilla. 

Joutsassa paikallinen pe-
russuomalainen aktiivi Kai 
Vaaranlahti oli järjestänyt 
teltan ja äänentoistolaitteet 

Keski-Suomessa luotetaan
yhteistyön voimaan

Joutsan torilla ehdokkaat vasemmalta: Jorma Uski, Marko Manninen, Anitta Kangas, Eila Sahala, Harri Oksanen, Pentti 
Tuomi, Hannele Jaatinen, Kauko Tuupainen, Eero Paananen ja Harry Ruotsalainen. Edessä Kai Vaaranlahti Joutsasta ja 
yleisöä.

kannustettiin ja tsempattiin 
eteenpäin. Petäjävedelläkin 
ihmiset ilmaantuivat kuin 
tyhjästä aluksi niin tyhjäl-
le torille. Vihreiden teltalla 
kaupan pihalla emme huo-
manneet koko aikana yh-
tään ihmistä. Lämmin kiitos 
Petäjäveden munkkien pais-
tajalle, joka toi 50 munkkia 
ja luomumehua jaettavaksi 
yleisölle.

Multian Kotka-patsas 
oli ensin vähän talven kät-
köissä, mutta löytyi lopul-
ta. Kotka heräsi kukois-
tukseensa, kun perussuo-
malainen joukko vyöryi 
sitä tervehtimään. Vyöryipä 
patsaalle paikallistakin vä-
keä ja yhtä positiivinen oli 
vastaanotto. 

Keuruulla saimme olla 
K-marketin pihalla ja myös 
kaupassa sisällä. Väkeä 
kävi kahvilla ja suurin osa 
kantoi lähtiessään muovi-
pussia, jossa luki, että kan-

ehdokkaille valmiiksi. Väki 
odotteli jo puheiden pitä-
jiä saapuessamme paikalle. 
Jokainen ehdokas käytti 
puheenvuoron ja pari hul-
luinta (Kake ja Anitta) keh-
tasivat jopa yrittää laulaa. 
Yritykseksi se taisi jäädä, 
mutta kaikilla oli hauskaa. 

Kiertue jatkuu lauan-
taisin ja tarkoituksena on 
kiertää kaikki paikkakun-
nat kahteen kertaan. Jy-
väskylässä kokoonnumme 
useamman kerran. Toinen 
kiertue ajoittuu viikoille 
14-15  ja nämä viimeiset 
kaksi viikkoa kierrämme 
joka päivä.

Meillä on hyvä yhdessä 
tekemisen meininki ja pe-
russuomalainen ME-henki 
päällä. Yhdessä tekeminen 
poikii myös uusia paikallis-
yhdistyksiä maakuntaan. 

Anitta Kangas
Keski-Suomen piirisihteeri

Monelta puuttuu vielä ehdokasesittely PerusSuomalainen-
lehteen! Lehtiä ilmestyy enää kaksi ennen vaaleja 
(+ vaalilehti jossa ei ole esittelyjä), varmista tekstisi julkaisu 
lähettämällä kirjoituksesi mahdollisimman nopeasti osoit-
teeseen harri.lindell@peruss.fi . 3.3.2011 jälkeen tulleita 

esittelyjä emme pysty enää valitettavasti julkaisemaan.

Maksimimerkkimäärä esittelyssäsi on 700 merkkiä 
välilyöntien kanssa. Laitathan samaan sähköpostiin myös 
toivomuksesi lehtimäärästä, jonka haluat itsellesi, kun 
ehdokasesittelysi julkaistaan (lehtiä annetaan ilmaiseksi, 
resurssien mukaan). Lehtiä on myös mahdollista ostaa, 
lisätietoa päätoimittajalta

Vaaliekstra ilmestyy viikolla 13. Vaaliekstran kes-
kiaukeamalla on kuvat ehdokkaista vaalipiireittäin eh-
dokasnumeroiden kera. Tätä lehteä kannattaa kysellä 
jakoon piirien puheenjohtajilta ja sihteereiltä. Heillä on 
tiedossa myös piireihin tulevat määrät ja mahdolliset li-
sätilaukset.

Vaalityöterveisin
Harri Lindell
Päätoimittaja
Puh. 040-7499362
harri.lindell@peruss.fi 

Päätoimittajalta vaaliasiaa
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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

PIEKSÄMÄEN SEUDUN PERUSSUOMALAISET

Matti Vanhasen ensim-
mäinen hallitus valmisteli 
Sokli-kaupan norjalai-
sen Yaran kanssa Kemira 
GrowHow-myynnin kyl-
kiäisenä. Mukana meni 
myös Siilinjärvi. Matti 
Vanhasen toinen hallitus 
toteutti lahjomakaupan 
toukokuussa 2007. Pää-
asiallisena kauppamiehenä 
on toiminut Mauri Pekka-
rinen molemmissa halli-
tuksissa ja oman kortensa 
kekoon on kantanut Lapin 
oma poika Paavo Väyry-
nen ulkomaankauppa- ja 
kehitysministerinä.

Yara on päättänyt viedä 
Soklin malmion Venäjän 
Kovdoriin ja siitä edelleen 
Muurmanskin kautta lai-
vattuna maailman turuille 
ja toreille. Perussuomalais-
ten Lapin piiri on karsas-
tanut Kemira-kauppaa kai-
ken aikaa ja nyt kauppa on 
realisoitumassa rakennetta-
vaksi Venäjä-vaihtoehdolla 
Suomi-vaihtoehdon sijaan.

Lapin liitto ja Itä-Lapin 
kuntayhtymä ovat yksimie-
lisesti olleet Suomi-vaihto-
ehdon kannalla.  Perussuo-
malaisten Lapin piiri tukee 
Lapin liiton ja kuntayh-

tymän tavoitteita ja vaatii 
valtiolta vahvoja tositoimia 
tämän vaihtoehdon toteutu-
miselle, tarvittaessa takaisin-
ostotoimin.

Sokli on suomalaisten 
kansallista omaisuutta ja sen 
taloudellinen hyöty on rajat-
tava rajojemme sisäpuolelle. 
Savukosken kunta voi yksin 
torpata Venäjä-vaihtoehdon 
jättämällä valmistelematta 
osayleiskaavan, se olisi pi-
temmän päälle Savukosken 
kunnalta talvisotaan verratta-
va kunniakas teko. Nykyisen 
hallituksen suosima siirto-
maapolitiikka on loputtava.

Pieksämäen Perussuomalai-
set ry:n syys- ja sääntömuu-
toskokous pidettiin 25.1. 
ABC:n kabinetissa. Paikalla 
oli myös Etelä-Savon piiri-
toimikunnan puheenjohtaja 
Pekka Leskinen joka ava-
si kokouksen ja piirin 1. 
varapuheenjohtaja Marja 
Hämäläinen. Kokoukseen 
saapui kiitettävä määrä jä-
seniä. Kokouksessa päätet-
tiin muuttaa yhdistyksen 
nimi Pieksämäen Seudun 
Perussuomalaiset ry:ksi.

Hallituksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Mirva Kar-
jalainen Pieksämäeltä. 

Hallitukseen nimettiin 
viisi varsinaista jäsentä 
ja heille henkilökohtaiset 

varajäsenet. Kokouksessa 
vahvistettiin myös vuoden 
2011 toimintasuunnitelma, 
jossa tärkeimpinä jäsenhan-
kinta ja eduskuntavaaleihin 
osallistuminen kahden piek-
sämäkeläisen ehdokkaan, 
Mirva Karjalaisen ja Tapio 
Klenin, voimin.

Samassa yhteydessä pi-
dettiin myös uuden hallituk-
sen järjestäytymiskokous. 
Puheenjohtaja Mirva Karja-
lainen kiitti paikalle saapu-
neita, joiden innokkuuden 
ansiosta perussuomalaisten 
toimintaa Pieksämäen seu-
dulla on nyt mahdollisuus 
laajentaa ja kehittää. 

Kokouksessa valittiin 
kaksi varapuheenjohtajaa. 

1. varapuheenjohtajaksi 
Veli-Pekka Myyryläinen 
ja 2. varapuheenjohtajaksi 
Tapio Klen. Sihteeriksi ja 
taloudenhoitajaksi valittiin 
Eila Lyytinen Virtasalmelta. 
Muut jäsenet ovat Veikko 
Ellonen ja Tauno Frilander.

Vaalien lähestyessä jokai-
sen perussuomalaisen pieni-
kin panos alueensa toimin-
taan on merkittävä, joten 
Mirva ja koko Pieksämäen 
perusjoukko toivoo jokaista 
vaalityöhön ja yhdistystoi-
mintaan halukasta ottamaan 
yhteyttä, jotta saamme mah-
dollisimman hyvän vaalitu-
loksen ja ennen kaikkea mu-
kavia ja iloisia vaalitapahtu-
mia ympäri Etelä-Savoa.

Yhdistyksen nimi muuttui

LAPIN PERUSSUOMALAISET

Sokli on kansallista omaisuutta

Helsingin ja Vantaan Perus-
suomalaisten valtuustoryh-
mät eivät kannata Helsin-
gin ja Vantaan kaupunkien 
yhdistämistä. Mielestämme 
kaupunkien yhdistyminen 
ei ole asukkaiden edun mu-
kaista johtuen muun mu-
assa kaupunkien suurista 
toimintakulttuuri- ja rahoi-
tuseroista.

Kattava, virkamiestyönä 
valmisteltu Helsinki-Vantaa 
-selvitys osoittaa selvästi 
nämä erot. Esimerkkeinä 
mainittakoon palvelura-
kenteelliset erot, jotka joh-
taisivat palveluverkoston 

supistumiseen Helsingissä. 
Sosiaalinen asuntotuotanto 
puolestaan keskittyisi Van-
taan alueelle. Myös yhdisty-
neen kaupungin byrokratia 
lisääntyisi ja hallinnollinen 
läpinäkyvyys heikkenisi ta-
valla, joka siirtäisi päätös-
vallan luottamushenkilöiltä 
poliittisille virkamiehille.

Kuntien yhdistämisellä 
tavoiteltavat hyödyt ovat 
saavutettavissa nopeammin 
ja edullisemmin kehittämäl-
lä itsenäisten kuntien välistä 
yhteistyötä. Lähtökohtana 
yhteistyön kehittämisessä 
tulee olla asukkaiden etu. 

Tällä hetkellä Kokoomuk-
sen ja Vihreiden puoluepo-
liittiset intressit näyttävät 
määrittävän yhdistymisestä 
käytävää keskustelua.

Valtuustoryhmiensä
puolesta,

Antti Valpas
puheenjohtaja
Helsingin Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

Pietari Jääskeläinen
puheenjohtaja
Vantaan Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

HELSINKI JA VANTAA

Yhdistyminen olisi asukkaiden 
edun vastaista
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SISÄ-SAVON PERUSSUOMALAISET

Rautalammin Perussuomalaiset ry. kokoontui lauantai-
na 29.1.2011 ylimääräisen yleisen kokouksen merkeissä. 
Kokouksessa päätettiin perustaa uusi kuntarajat ylittävä 
paikallisyhdistys Sisä-Savoon.

Sisä-Savon Perussuomalaiset ry:ksi nimetty yhdistys 
sai puheenjohtajaksi Pia Pentikäisen Suonenjoelta. Muut 
hallitukseen nimetyt olivat Pentti Puranen Rautalammil-
ta (varalla Lauri Lundberg), Eino Räsänen Vesannolta 
(Risto Simonen), Juhani Tähtivaara Tervosta (Jouko Pa-
retskoi) ja Sini Kultalahti Rautalammilta (Tiina Puranen). 
Yleisen kokouksen jälkeen järjestäytynyt hallitus valitsi 
yhdistykselle sihteeriksi Sini Kultalahden.

Uuden Sisä-Savon perussuomalaisia yhdistävän yh-
distyksen tavoitteena on aktivoida perussuomalaisesti 
ajattelevia toimimaan oman alueen yhteiseksi hyväksi. 
Yhdistys tulee osallistumaan jäsenistönsä voimin alueen 
yleisötapahtumiin.

Tuleviin eduskuntavaaleihin osallistutaan aktiivisella 
otteella. Tarkoituksena on edetä nousujohteisesti ja kas-
vattaa alueellista kannatusta. 

Syksyn 2012 kuntavaaleihin asetetaan ehdokaslistat 
jokaiseen alueen kuntaan. Tavoitteena on valtuustoryh-
mä jokaiseen Sisä-Savon kuntaan.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Tuhlaamisen on loputtava
Potilastietojärjestelmistä on kehitetty rahasampo. Sen 
pyöriminen on pysäytettävä välittömästi. Etelä-Savon 
Perussuomalaiset ovat huolissaan kansalaisten verova-
rojen käytöstä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut tarkas-
tuksissaan, että sähköisen potilastietojärjestelmän kehit-
tämiseen on käytetty suruttomasti rahaa. Sillä rahalla ei 
ole saatu aikaan mitään hyvää, pikemminkin pahaa.

Viraston mukaan valtion rahaa on hankkeisiin käy-
tetty jo puoli miljardia. Siis 500 miljoonaa euroa. Samaan 
aikaan kunnat ja kuntaliitot ovat kuluttaneet samoihin 
tarkoituksiin toiset 500 miljoonaa. Tämä tuhlaus on suu-
rempaa kuin olemme menettämässä Kreikkaan

Edunsaajina on ollut suuri joukko yrityksiä, jotka 
esiintyvät it-alan yrityksinä vaikka mukana on mm viher-
rakentaja ja lopetteleva betonielementtitehdas. Viraston 
mukaan rahaa on kulkenut hankintalaeista piittaamatta. 
Erityisesti ministeriön osaamattomuus on viraston mu-
kaan suuri syy tilanteeseen.

Kun tämän rinnalle asetetaan se miten sairaanhoi-
topiirit jatkuvasti lähettävät kuntiin kohoavia laskuja 
kattamaan suuria kustannuksiaan ja joidenkin hoitojen 
kohdalla valitetaan rahapulaa voidaan todeta sosiaali- ja 
terveysministeriön ja sairaanhoito-alan toimineen erittäin 
vastuuttomasti.

Tällaiseen tuhlaamiseen on saatava loppu välittömästi.
Etelä-Savon Perussuomalaiset edellyttävät, että minis-

teriön virkamiehet ja vastaavat ministerit on saatettava 
vastuuseen tämäntyyppisestä rahanhaaskauksesta

Julkilausuma 10.2.2011

ETELÄ-SAVON PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaiset yhdistivät 
voimansa Sisä-Savossa

Kokoomuksen 2008 kun-
nallisvaalien ääniharava 
Jukka Pöyry Mikkelistä 
asettuu Etelä-Savon Perus-
suomalaisten kansanedus-
tajaehdokkaaksi.

LVI-teknikko/eläkeläi-
nen Jukka Pöyry on tullut 
tunnetuksi kirjoittelustaan 
Mikkelin energiayhtiön  
fuusiohankkeesta, Kau-
pungin omaisuuden halpa-
myynnistä ja holtittomasta 
velkaantumisesta.

Pyrkiessään ajamiaan 
tavallisen kuntalaisen asi-
oita kokoomusvaltuutet-
tuna hän tunsi itsensä syr-
jäytetyksi kokoomuksen 
valtuustoryhmässä. Jukka 
Pöyry erosi Kokoomuksen 
ryhmästä ja perusti oman 
valtuustoryhmän tammi-
kuussa 2011.

Pöyryn kohdalla Perus-
suomalaisten jäseneksi ja 
ehdokkaaksi liittyminen 
tuli ajankohtaiseksi halusta 
puolustaa tavallisen kansa-
laisen oikeuksia ja asioita. 
Kaupunginvaltuustossa 
hän on tehnyt yhteistyötä 
perussuomalaisten valtuu-
tettujen kanssa kuluvana 
valtuustokautena tukemal-
la yhteisiä aloitteita ja kan-
nanottoja.

Jukka Pöyry on ilmais-
sut kokoomuksen unoh-
taneen tavallisen ihmisen 

kokonaan ja puolustavan 
ahnasta rahanvaltaa. Pöyry 
onkin lausunnoissaan sano-

nut Perussuomalaisten ole-
van ”isänmaallisempi puo-
lue, kuin Kokoomus”.

Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Pekka Leskinen luovutti ps-pinssin Jukka Pöyrylle 
ehdokassopimuksen allekirjoitustilaisuudessa

ETELÄ-SAVON PERUSSUOMALAISET

Kokoomuksen valtuutettu
Perussuomalaisten ehdokkaaksi 

Teksti ja kuva:
Ismo Juottonen
Vaalipäällikkö, Etelä-Savo

Kansanedustajaehdokkaat 
Salossa
Timo Soini ja Varsinais-Suomen kansanedustajaehdok-
kaat kauppakeskus Plazassa Salon keskustassa lauantai-
na 5.3.2011 klo 11.00, Soini paikalla klo 13.00.

Olemme tavattavissa Plazan uudella puolella (Plaza 
2) katutasossa sisääntuloaulassa. Lopetamme kello 14.30 
minkä jälkeen siirrymme Turkuun.

Keski-Pohjanmaan perussuo-
malaiset on vahvistanut or-
ganisaatiotaan vaalikevääksi 
siten, että yhdistyksen pitkä-
aikainen sihteeri Arto Pihla-
jamaa on irroitettu kokonaan 
vaalityöhön. Hän toimii vaa-
lipäällikkönä suunnitellen 
muun muassa tilaisuuksia eri 
puolille maakuntaa.

Uudeksi sihteeriksi pii-
rihallitus on nimennyt Irma 
Kemppaisen Kokkolasta. 
Hän on ollut mukana piirin 
toiminnassa parin vuoden 
ajan ja hän on myös Kok-
kolanseudun perussuoma-
laisten sihteeri.

Kiinteistövälittäjä-yrit-
täjänä työskentelevä Irma 

Kemppainen on päätynyt 
perussuomalaiseksi sen 
vuoksi, että puolueessa ol-
laan asialinjalla.

- Asiat hoidetaan asioi-
na ja keskitytään tavallisiin 
ihmisiin.

Perussuomalaisiin hän 
lähti kunnallisvaalieh-
dokkaaksi vuonna 2008. 
Vaikka paikka kaupungin-
valtuustossa jäi saamatta, 
lautakuntatyöhön hän on 
päässyt mukaan.

Irma Kemppainen on 
myös kokkolalaisen ehdok-
kaan Alpo Ylitalon kam-
panjapäällikkönä ja tekee 
innolla töitä hänen onnis-
tumisensa eteen, mutta silti 

hän kokee nöyryyttä:
- Tärkeintä on nyt olla 

kansalaisten luottamuksen 
arvoinen, hän sanoo.

Arto Pihlajamaa on var-
sinainen puoluekonkari, sil-
lä hän on ollut lausumassa 
puolueen syntysanat Kok-
kolassa vuonna 1995. Hän 
on myös toiminut Keski-
Pohjanmaan perussuoma-
laisten puheenjohtajana 
vuosia 1990-luvun lopulla. 
2000-luvulla hän on ollut 
sihteerinä.

Hän tähyilee kevääseen 
ja vaaleihin valoisin mielin. 
Hän on uskonut aina pe-
russuomalaisten oleva ainoa 
todellinen vaihtoehto ja nyt 
mieltä lämmittää se, että 
muutkin ovat sen oivaltaneet.

- Sihteeriydestä olin jo 
aiemmin valmis luopumaan, 
mutta silloin halukkaita 
ei ole ollut. Nyt annan mie-
lelläni ja luottavaisena tehtä-
vän nuoremmille, hän sanoo.

Teksti ja kuva: Vuokko Lahti

KESKI-POHJANMAAN PERUSSUOMALAISET

Irma Kemppaisesta 
uusi sihteeri
Keski-Pohjanmaalla
Arto Pihlajamaa keskittyy vaalityöhön
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Aina silloin tällöin kuulee 
julkisuudessa ehdotuksia 
Suomen puolustusvoimien 
vähittäisestä alasajosta tai 
ainakin merkittävistä su-
pistuksista. Viimeksi tämän 
suuntaista esitti vihreiden 
Pekka Haavisto.

Minulle tulee tällaisista 
kommenteista mieleen enti-
nen pääministerimme A. K. 
Cajander, joka kehaisi ke-
sällä 1939 presidentti Kal-
liolle, kuinka paljon Suomi 
on onnistunut säästämään, 
kun puolustusvoimien ka-
lustohankinnat oli siirret-
ty hamaan tulevaisuuteen. 
Tuon samaisen vuoden 
marraskuussa Neuvosto-
liitto hyökkäsi Suomeen ja 
näin syntyi asepuvun malli 
”Cajander”. Rintamamie-
het saivat aseen ja kokardin 
valtiolta, mutta olivat muu-
ten monesti siviilivaatteissa.

Cajander oli idealisti, 
joka oli sitä mieltä, että 
koska kukaan ei nyt akuu-
tisti uhkaa meitä, niin ei 
tarvita myöskään toimivaa 
armeijaa.

Mielestäni puolustus-
voimat ovat kuin palokun-
ta. Kukaan ei varmaan toi-
vo tulipaloa, mutta jos sel-
lainen jostain syystä syttyy, 
niin palokunta on mukava 
olla olemassa.

Suomi tarvitsee uskot-
tavat puolustusvoimat. 
Meidän tulisi olla myös 
mahdollisimman omava-
raisia elintarvike- ja energi-
antuotannossa. Natoon ei 
mielestäni kannata liittyä, 
koska en usko, että kukaan 
meitä tulisi auttamaan, jos 
joutuisimme sotilaallisen 
hyökkäyksen kohteeksi. 
Väitän, että jos esim. Ku-
wait olisi ollut öljyn sijaan 

maailman johtava kukka-
kaalin tai porkkanan tuot-
taja, niin liittouman sotilaat 
eivät olisi olleet vuodat-
tamassa verta Persianlah-
della. Suomi saisi varmaan 
paljon sympatiaa niin kuin 
talvisodassa, mutta sympa-
tiaa ei voi syödä, eikä sillä 
voi puolustautua aseellista 
hyökkääjää vastaan.

Mitä tulee Ruotsin pää-
tökseen lakkauttaa yleinen 

asevelvollisuus, niin Ruot-
si on tunnetusti aina ollut 
valmis sotimaan viimeiseen 
suomalaiseen mieheen.

Karu totuus on, että jo-
ka maassa on armeija, se on 
joko oma tai vieras. 

Jouni Tirkkonen
Perussuomalaiset
Kaupunginvaltuutettu
Eduskuntavaaliehdokas
Kerava

Maanpuolustus-peruskalliomme

Kirjoittaja pitämään huolta puolustusvoimista ja sen kalustosta. 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

Vaatimus Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauni-
aisten yhdistämistä pak-
kotoimin on kovan luokan 
vaatimus, koska kysymyk-
sessä ei ole pikku kuntien 
yhdistämisestä. Vaatimus 
voimistuu, koska edes Van-
taa ja Helsinki ei näytä 
löytävän yhteistä säveltä 
yhdistyäkseen. Kaupunkien 
yhdistämisen keskeisin pe-
rustelu on, ettei ole olemas-
sa yhteistä kilpailukykyistä 
metropolialuetta, ilman yh-
tä suurta kaupunkia. Myös 
Helsingin seudun kauppa-

kamari lobbaa kaupungin-
valtuutettuja sanoen, että 
yhdistymishankkeella on 
vahva elinkeinoelämä tuki. 
Yhdistymisen eduiksi katso-
taan metropolialueen pää-
töksenteon nopeutuminen 
erityisesti kaupunkisuun-
nittelussa, liikenneinfra-
struktuurin kehittämisessä 
ja elinkeinopolitiikassa.

Kuntalaisille on jäänyt 
kertomatta, että pääkau-
punkiseudun kunnat toi-
mivat jo nyt hyvin tiiviisti 
yhdessä ja kehittävät jat-
kuvasti yhteistyötä usealla 
eri toimialalla. Yhteistyötä 
tehdään esimerkiksi sekä 
Espoon, Helsingin, Kau-
niaisten ja Vantaan kau-
punkien muodostaman 
pääkaupunkiseudun neu-
vottelukunnan, että laa-
jemmin Helsingin seudun 
14 kunnan muodostaman 
Helsingin seudun yhteistyö-
kokouksen piirissä. Keskei-
siä yhteistyöhankkeita ovat 
yhteistoiminnan ja omista-

jaohjauksen kehittäminen, 
pääkaupunkiseudun kan-
sainvälisen kilpailukyvyn 
parantaminen, maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen 
kehittäminen sekä hyvin-
vointipalvelujen paranta-
minen ja palvelutuotannon 
kehittäminen.

Mikäli nyt päädyttäisiin 
siihen, että vain Helsin-
ki ja Vantaa yhdistyisivät 
lähes 800 000 asukkaan 
kaupungiksi, tarkoittaisi se 
demokratian kaventamista 
Vantaalaisten kustannuk-
sella. Vantaalaisten itsemää-
räämisoikeus loppusi tuota 
pikaa. Tämä voisi johtaa 
esimerkiksi lähipalveluiden 
karsimiseen ja sosiaalisen 
asuntotuotannon reuna-
alueille keskittämiseen. 
Vantaan itä-länsi ja poh-
jois-osista tulisi Helsingin 
reuna-alueita, jotka ilman 
muuta jäisivät vähemmälle 
huomiolle palveluiden ja ke-
hityksen kasvusta Helsingin 
ja Keski-Vantaan kanssa.

Sosiaali- ja terveyspal-
velut, sivistystoimi, maan-
käyttö- ja asuminen ja kan-
sallinen ja kansainvälinen 
kilpailukyky lentoasemi-
neen on Vantaan vahvuutta. 
Koska yhteisen metropolin 
hyväksi edetään rakentavas-
sa yhteistyössä ilman yhdis-
tymistäkin ja Vantaa toimii 
tällä hetkellä lähes kaikilla 
sektoreilla paremmin ja te-
hokkaammin kuin Helsinki, 
olisi yhdistyminen Vantaan 
kannalta epäedullinen vaih-
toehto. Vantaa on seuraavat 
kolme vuosikymmentä hy-
vin voimakkaasti kasvava 
kaupunki. Tätä elinvoimais-
ta kasvualustaa Helsinki ha-
luaa osakseen ja siitä saakin 
olla ylpeä, mutta itsenäisesti.

Mika Niikko
Vantaan 
kaupunginvaltuutettu,
Kaupunginsuunnittelu-
lautakunnan ja
Uudenmaan maakunta-
valtuuston jäsen

Vantaalainen pärjää itsenäisenä paremmin

Unelmakuvia Eurosta
Talouden Nobelin palkinnon saanut Paul Krugman 
pohti Euron historiaa New York Times Magazinessa 
12.1.2011.

”Eurooppalaiset sitoutuivat taianomaiseen ajat-
teluun ja romanssiin, että euro voisi onnistua, vaikka 
Euroopassa ei ole tarvittavia rakenteita tehdä yhteisva-
luutasta toimivaa. Siksi olemme ongelmissa Kreikan ja 
Irlannin kanssa ja pelkäämme Espanjan talouden puo-
lesta. Euro yhteisvaluuttana on epäonnistunut kokeilu.”

Ihmettelen, kuinka korjata näin suuri virhe? Lippo-
nen ja Niinistö veivät kiireellä Suomea EU:n ytimeen ja 
siellä me nyt olemme, munaskuita myöten.

”Minusta on kummallista, että Euroopassa ja Suo-
messa on hyväksytty 7-10 % työttömyysaste. Tämän 
päivän Euroopassa ja Suomessa huippututkijat ja johta-
jat tekevät 10-12-tuntisia päiviä, kun muinaisessa Krei-
kassa ajattelijat ja uuden luojat olivat toimettomia ja 
vapaita. Kenellä meillä on nyt aikaa ajatella?”

Vaili Jämsä-Uusitalo
Kansanedustajaehdokas
Oulu

Evakuointimaksu on vastoin 
yleistä oikeuskäsitystä

Helmikuun alussa julkaistun tiedon mukaan Egyptistä 
evakuoidut suomalaiset joutuvat maksamaan lennostaan 
400 euroa. Ulkoministeriö on katsonut tämän summan 
’kohtuulliseksi’.

Mielestäni on erittäin erikoista, että ulkoministeriö 
laittaa matkailijat maksamaan lennosta. Suomalaiset 
näyttävätkin olevan eriarvoisessa asemassa esimerkiksi 
Suomeen tuleviin pakolaisiin verrattuina, koska näiden 
pakolaisten lennot maksetaan kokonaisuudessaan. Li-
säksi maksetaan ns. perheenyhdistämisestä aiheutuvat 
matkakulut.

Syksyllä Helsingin kaupunki ratkaisi romaniongel-
mansa maksamalla jokaiselle autokunnalle 300 euroa 
bensarahaa sekä lauttaliput Tallinnaan. Myös tätä taus-
taa vasten tarkasteltuna Suomen kansalaiset asetetaan 
maksajan asemaan.

Tämä edellä kuvattu menettelytapa on vastoin yleis-
tä oikeuskäsitystä. Lisäksi evakuointimaksun periminen 
vaikuttaa lähestulkoon hädänalaisen henkilön hyväksi-
käytöltä.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkan ratkaistavaksi pitäisi 
mitä pikimmin saattaa kantelu siitä, onko ulkoministeri-
ön virkamiehet toimineet asiassa oikein. Haluaisin myös 
kysyä ulkoministeri Alexander Stubbilta, mihin toimiin 
hän aikoo tämän asian suhteen ryhtyä, jotta suomalaiset 
veronmaksajat eivät joutuisi enää vastaavassa asemassa 
maksumiehiksi.

Ville Vähämäki
kansanedustajaehdokas (ps.), Oulu
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 ■ LYHYET

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,

muistathan allekirjoittaa viestisi.

Viestit numeroon 040 749 9362.

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
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi 
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Vihreät ovat ainakin 15 vuoden ajan kertoneet il-
maston lämpiämisestä. VR peruu vuorojaan lumen 
ja pakkasen takia. Muinoin papisto menetti päänsä 
kun ennusti väärin. Sitä en toivo nykyisin kenelle-
kään, vihreiden kannatuksen reilu laskeminen riit-
tää minulle.
Entinen vihreä, nykyinen perussuomalainen

Suomessa herätään vähitellen kaksien työmarkki-
noiden olemassaoloon. Halvan työvoiman mark-
kinoista kirjoitti kaksi kertaa päätoimittaja Lindell 
aikoja sitten. Nyt alkavat silmät avautua muillakin 
karuun todellisuuteen.
Rekkakuski

Harmaa talous on levittäy-
tynyt voimalla koko yh-
teiskuntaamme. On esitetty 
arvioita, että meillä olisi 
kymmeniä tuhansia pimeitä 
työpaikkoja, joiden kaikki 
työnantajamaksut ja veroti-
litykset valtiolle jäävät hoi-
tamatta.

Rakennus- ja ravintola-
ala ovat tyypillisiä harmaan 
talouden toimijoiden tem-
mellyskenttiä. Usein työn-
tekijät ovat ulkomaalaisia, 
joita rikolliset työnantajat 
käyttävät häikäilemättö-
mästi hyväkseen.

Rikoshyödyn takaisin-
saanti valtiolle ylittää mo-
nikertaisesti viranomaisten 
kulut, joten torjuntatyö on 
tuottoisaa toimintaa. Ihme-
tyttää, miksi Suomen halli-
tus on ollut niin passiivinen 
harmaan talouden torjun-
nassa.

Alla ote puheestani:

”... Arvoisa puhemies! Ra-
kennusteollisuuden edus-
tajat jarruttivat aktiivisesti 
vuosikausia käännetyn ar-
vonlisäveron käyttöönot-
toa, vaikka aiheesta oli val-
mistunut hyviä selvityksiä 
ja esityksiä vuosia aiemmin. 
Istuva hallitus ministeri 
Kataisen johdolla kuunteli 
kyllä herkällä korvalla ra-
kennusteollisuuden lobba-
reiden näkemyksiä, mutta 
sulki samalla korvansa esi-
merkiksi SAK:n ja verohal-
linnon hätähuudoilta.

En voi olla pohtimat-
ta, josko tämän valikoivan 

kuulon syynä olisi voinut 
olla vaaliraha, jota raken-
nusalan toimijat ovat perin-
teisesti jo vuosikymmenten 
ajan syytäneet valtaapitä-
ville puolueille ja niiden 
joukosta vielä tarkasti poi-
mituille ehdokkaille, raken-
nusalalla kun on ollut ta-
pana aina edellyttää hyvää 
tuottoa kaikelle sijoitetulle 
pääomalle.

Arvoisa puhemies! Pa-
rin viime vuoden aikana 
olemme saaneet jatkuvasti 
uutta tietoa vanhojen puo-
lueiden edustajien vaalira-
hasotkuista, ja varmasti hy-
vin paljon on vielä piilossa 
näitä rahoituskanavia, sillä 
julkisuudessa on käsitelty 
oikeastaan vain sattumalta 
yhden konkurssiin men-
neen yrityksen vaaliraha-

lahjoituksia. Tämän yhden 
konkurssin myötä kyseisen 
yrityksen kirjanpidot ovat 
tulleet julkisiksi, joten siksi 
saamme tietoomme tästä ai-
heesta koko ajan lisää yksi-
tyiskohtia. Olisi kiinnosta-
vaa vielä tietää, mitä kaik-
kea vaalirahoittajat ovat 
saaneet kirjatuksi Suomen 
hallitusohjelmiin.

Arvoisa puhemies! Toi-
vottavasti harmaan talou-
den nujertamiseksi esitetyt 
useat hyvät toimenpiteet 
toteutetaan pikaisessa aika-
taulussa, sillä tuskin kukaan 
meistä haluaa rikollisuuden 
laajempaa levittäytymistä 
yhteiskuntaamme.”

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Porvoo

Eduskunnassa puhuttiin
harmaasta taloudesta 3.2.2011
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