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Kestämätöntä hallituspolitiikkaa
Suomessa on noin 920 000
köyhää, ja 150 000 lasta
elää köyhyysrajan alapuolella! Lapsia on otettu huostaan 15 000 ja 50 000 on

toimeentulonsa kanssa päivästä toiseen ja näkevät jopa nälkää.
Maahamme on luotu
kahdet työmarkkinat, hal-

Perussuomalaiset ovat tavallisia
maanläheisiä ihmisiä, joita kannattaa
äänestää.
sosiaaliavun piirissä. Oman
maan köyhät ja vähävaraiset on unohdettu ja heidän
perustuslailliset oikeutensa
on maahan poljettu.
Kansamme on jaettu
kahtia, niihin jotka rikastuvat entisestään ja niihin
jotka kärsivät, sinnittelevät

patyövoimamarkkinat ja
ne rehelliset yrittäjät jotka
noudattavat lainsäädäntöämme. Erityisesti Vihreiden
ja RKP:n myötävaikutuksella maahamme haalitaan
maahanmuuttajia 26 000
ihmisen
vuosivauhdilla
luomaan (rikkaiden) hyvin-
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vointia. Verorahoja kuluu
maahanmuuttajaperheiden
yhdistämiseen ja jopa lentomatkoihin. Todellisuudessa
tällä kaikella järjettömyydellä lisätään rikkaiden
hyvinvointia (halpatyövoimaa), eikä koko kansamme
hyvinvointia kuten mielestäni pitäisi tehdä.
Harmaa talous rehottaa
ja voi hyvin maassamme.
Hämärämiehet syövät suomalaisten leipää ja lihovat
entisestään. Kokoomuslainen itsekkyys ja keskustalainen piittaamattomuus
vallitsevat
maassamme,
jonka ohjaavia voimia ovat
itsekkyys, ylpeys ja ahneus.
Tästä kansallisesta häpeästä ovat vastuussa kaikki ny-

kyiset hallituspuolueet Kokoomus, Vihreät, Keskusta
ja rahavallan edustajana
tietenkin taas kerran hallituksessa istuva pieni marginaalipuolue RKP, pitäen
kynsin ja hampain kiinni
pakkoruotsista.
Tehdään yhdessä
historiaa
Perussuomalaiset ovat nyt
äänestäjien ainoa vaihtoehto saada todellinen muutos
vuodesta toiseen jatkuvaan
epäoikeudenmukaiseen politiikkaan. Perussuomalaiset
ovat tavallisia maanläheisiä
ihmisiä, joita kannattaa äänestää. Ehdokkainamme on
niin professoreita, maanvil-

jelijöitä kuin tehtaan työntekijöitäkin. Äänestä muutoksen puolesta. Tehdään
yhdessä suuri muutos.
Kristillisdemokraateilta
loppui usko jo ennen vaaleja. Entinen Kd:n puheenjohtaja ja toinenkin istuva kansanedustaja luopuivat kumpikin ehdokkuudestaan vedoten ties mihin tekosyihin.
Hattu naulaan ja selitysten
kera pakoon vastuuta. Usko
loppui näiltä miehiltä ja se
on paha asia, kun piti olla
kristillistä politiikkaa.
Vasemmistoliitto seisoo
menneen kommunistisen
aatteen savuavilla raunioilla ja puolue kuihtuu lähitulevaisuudessa kokonaan
marginaalipuolueeksi. Sosi-

aalidemokraatit ovat nauttineet liian kauan työntekijöiden työntekijäliitoille maksamista jäsenmaksuista.
Liittoihin kuuluvista eivät
läheskään kaikki kannata
vasemmalla olevia puolueita, he haluavat jäsenmaksuillaan oikeasti ajettavan
työntekijöiden asiaa.
Perussuomalaiset edustavat isänmaallista vaihtoehtoa, jonka peruspilareita ovat koti, uskonto ja
isänmaa. Näissä vaaleissa
on tulossa aseeton vallankumous, nyt teemme Suomen poliittisella rintamalla
historiaa. Kirves on jo pantu puun juurelle ja vanhat
puolueet vapisevat odottaessaan mitä tuleman pitää.

Kansalaiset ovat tietoisia,
että heitä konkreettisesti
koskevia asioita ratkaistaan
eduskuntavaaleissa. Jatkuvat tulonsiirrot varakkaille
ovat monille liikaa ja kansan enemmistön tahdon
vastainen politiikka on
tullut tiensä päähän.
Onneksi on Perussuomalaiset jota duunarikin voi äänestää. Perussuomalaiset kantavat huolta
mm. työttömyydestä, teollisuutemme yksipuolisesta rakenteesta ja kilpailukyvystä,
sekä vähäväkisen kansanosan huonosta asemasta.
Kannatamme ihmisen ja

luonnon ehdoilla toimivaa
markkinataloutta, joka toimii kansanvaltaisesti ohjattuna ekologisesti kestävällä
ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Haluamme
tarjota kansalaisille sinivalkoisen Suomen, jossa vain
luonto vihertää.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Onneksi on Perussuomalaiset
Perussuomalaiset on oikeudenmukaisuuden, sosiaalisen tasa-arvon ja
ihmisoikeuksien kirkaslinjaisin puolustaja Suomessa.
Puolueen linja on selkeä,
ensin suomalainen työ ja
yrittäminen. Asetamme
ihmisen rahan ja yhteiskunnan edelle. Rahaa ja
yhteiskuntaa tarvitaan, ihmistä palvelemaan - ei orjuuttamaan.
Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma on paitsi
hyvä, myös tällä hetkellä
ylivoimaisesti luetuin, kehutuin ja tietenkin haukutuin
ohjelma. Emme olettaneet-

kaan, että kilpailijamme sitä
kehuisivat.
Perussuomalaiset on onnistunut ehdokasasettelussaan erittäin hyvin. Tämä
on yllättänyt median, sekä
poliittiset kilpailijamme,
jotka ovat pitkään toitottaneet ettei Perussuomalaisilla
muka olisi asettaa kunnon
ehdokkaita. Ehdokkaamme
eivät ole vailla poliittista
kokemusta. Suuri osa on
hankkinut kokemusta kunnallispolitiikasta ja listoilla
on myös nykyisiä sekä entisiä kansanedustajia, naisia
ja miehiä. Alueellisesti tasapainoinen ja ammatillisesti
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Murra vanhojen
puolueiden ylivalta
Vaalitaistelu on täydessä
käynnissä. Vanhat puolueet
ovat heränneet. Väsyneiden
voimien vastaisku myötäjuoksijoineen on menossa.
Perussuomalaiset otetaan
nyt tosissaan. Vanhat puolueet eivät enää väheksy
Perussuomalaisten kannatuksen nousua.
Johdan Perussuomalaisten vaalitaistelua hyvillä
mielin ja oman kannattajakunnan vankalla tuella. Perussuomalaisten pitää ajaa
omaa ohjelmaa ja omaa
linjaa.
Poliittinen johtajuus
edellyttää mielestäni seuraavia asioita ja ominaisuuksia:
1. Täydellistä uskollisuutta
ja täyttä sitoutumista.
2. Äärimmäistä kärsivällisyyttä.
3. Kykyä luoda ja tulkita
ideologiaa
4. Paljon muuta, joka tukee
kolmea edellistä kohtaa
Perussuomalaisten ei
pidä juosta muiden puolueiden ja median perässä.
Siitä lenkistä ei loppua tule.
OMALLA LINJALLA JA
TYÖLLÄ TULEE KANNATUSTA.
Näissä vaaleissa Suomen kansalla on ainutlaatuinen mahdollisuus murtaa vanhojen puolueiden

ylivalta. Perussuomalaisilla
on mahdollisuus nousta
puolueiden mitalikolmikkoon ja avainasemaan yhteiskunnassamme.
Perussuomalaisilla on
kaikissa vaalipiireissä täydet listat. Edessä on viiden
viimeisen viikon vaalikiri.
Työtä on tehtävä vaalipäivään saakka. Rohkene voittaa vaalit. Äänestä
Perussuomalaisia ja tuo ystäväsikin kasvavaan joukkoomme.

”Perussuomalaisilla on mahdollisuus
nousta puolueiden mitalikolmikkoon”

keskiviikko

tiistai

Pietari Jääskeläinen 13.12.2010

”Ministeri Katainen, sanoitte, että tämä paketti täytyy tehdä, se on valistunut arvaus,
jota tukevat kaikki talousasiantuntijat. Teillä varmaankin on hieman eri asiantuntijoita
käytettävissänne kuin esimerkiksi meillä talousvaliokunnassa. Vai voitteko valaista sitä,
mitä tapahtuu, kun otetaan käyttöön nämä
automaattiset sanktiot, joille nyt anellaan
suuntaviivoja tässä Irlanti-tapauksessa?”
Markku Uusipaavalniemi 1.12.2010

Perussuomalaiset eivät
teeskentele. Olemme aitoja. Suorapuheisia. Meillä
on omat arvomme ja ihanteemme. Pidämme niistä
kiinni. Me emme halveksi
ketään. Jokainen ihminen
ja jokainen elämä on arvokas.
Suomessa valtamedia
on aina asettunut vanhojen
puolueiden käsikassaraksi.
Media-alan ammattimies

6.4.- 12.4.

Ennakkoäänestys
ulkomailla:
keskiviikko

”Viranomaisille tehdyn kyselyn mukaan harmaan talouden torjuntamahdollisuuksia ovat
heikentäneet yhtäältä harmaan talouden
kansainvälistyminen ja talousrikollisuuden
ammattimaistuminen mutta toisaalta myös
oikeusprosessien pitkä kesto ja viranomaisten resurssien riittämättömyys. Mikäli asiaan
tosissaan halutaan puuttua, tulisi viranomaisille taata riittävästi määrärahoja harmaan
talouden torjumiseen.”

”Kuntien toimintamenot kasvavat nyt viiden
vuoden aikana arvion mukaan jopa kaksi
kertaa enemmän kuin verotulot ja valtionosuudet. Kuntien talousongelmat johtuvat
merkittävästi valtion harjoittamasta politiikasta. Valtio on parinkymmenen vuoden
ajan lisännyt kuntien tehtäviä ja samaan
aikaan vähentänyt kuntien peruspalvelujen
rahoitusosuutta miljardeja euroja.”

Riku Siivonen on todennut
valtamedian asenteesta Perussuomalaisten vaaliohjelmaan: ”Mutta toimittajat, nuo hyväosaiset pikku
possut, ottivat tehtäväkseen
tukea vanhoja puolueita,
eliittiä ja vaihtoehdottomuutta”.
Minä haastan sinut lukijani. Lue vaaliohjelmamme.
Päätä itse! Luotan sinuun.
Vaaliuurnilla tavataan.

Äänestä Hyvä Suomi!
Ennakkoäänestys
kotimaassa:

Eduskunnassa sanottua

Pirkko Ruohonen-Lerner 3.2.2011

Vaaliohjelma
Perussuomalaisten
vaaliohjelma on saanut aikaan enemmän
keskustelua kuin muiden puolueiden
vaaliohjelmat
yhteensä. On
tullut sekä
kehuja että
arvostelua.
Se on aivan
loistavaa.
Viesti
on
mennyt perille. Ohjelmasta puhutaan ja
siihen otetaan kantaa. Perussuomalaiset puolueena
ja vaaliehdokkaamme ovat
allekirjoituksillaan sitoutuneet omaan linjaansa ja ohjelmaansa.

SSuomalainen
uomalainen

lauantai

6.4.- 9.4.

Vaalipäivä
sunnuntai klo 9-20

17.4.2011

”Minun mielestäni on arveluttavaa, että viranomaisen päätösvaltaa ja vastuuta ulkoistetaan tällä tavoin ampumaseuroille. Miten
esimerkiksi taataan, että kouluttajat antavat
lausuntonsa samoin perustein joka puolella
maata, kun ei ole edes viranomaisvastuuta?
On vaarana, että luvanhakijat joutuvat täysin eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, missä päin maata he asuvat.”
Raimo Vistbacka 26.10.2010

”Sitten näkyy eduskunnan huono tapa, ministerit eivät ole ehtineet tutustua asiaan,
ja tämä on mennyt vaan eteenpäin vuosien
saatossa, niin kuin ministeri Lehtomäeltäkin
on mennyt kolme vuotta, ennen kuin hänelle
selvisi, kuinka väärin tämä laki on. Eli pahinta tässä koko ajan on se, että me annamme
kansalaisille väärän viestin siitä, että ympäristö pitäisi pelastaa – kun me kaikki haluamme pelastaa sen.”
Pertti Virtanen 12.10.2010

”Eurovaluutta luotiin Brysselin kabineteissa
suurin toivein viime vuosituhannella. Uskottiin, että nyt on keksitty todellinen ikuisen
rikkauden lähde Euroopalle. Valuutta, joka
lyö laudalta dollarit, jenit ja punnat. Euroalueeseen otettiin kaikki halukkaat, jotka
toimittivat sopivilla luvuilla varustetut selvitykset taloudestaan. Kreikka väärensi talouslukujaan ja pääsi mukaan rahaunioniin.”
Pentti Oinonen 12.5.2010
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Kansalaiset kokevat valtion palveluiden heikentyneen
Palkansaajajärjestö Pardian TNS-Gallupilla teettämän mielipidekyselyn perusteella suomalaiset kokevat, että valtionhallinnon henkilöstövähennykset
ovat heikentäneet valtion palvelujen saatavuutta ja
laatua. Kaiken kaikkiaan 58 prosenttia kansalaisista koki jonkin valtion palvelun saatavuuden ja
laadun heikentyneen.

Eniten eli kolmannes vastaajista koki sisäisen
turvallisuuden eli poliisin, hätäkeskusten ja vankeinhoidon palvelujen heikentyneen. Sisäisessä
turvallisuudessa selvästi suurimmat erot löytyivät
kaupunkien (28-31 %) ja maaseudun välillä (40 %).
Toiseksi eniten koettiin liikennejärjestelyjen toimivuuden ja turvallisuuden heikentyneen.

Perussuomalaiset ajoivat
korjauksia ja korvauksia
jätevesiasiassa loppuun asti
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä
äänesti kokonaisuudessaan
Pentti Oinosen esityksen puolesta
eduskunnassa 11.2.2011 pidetyssä
äänestyksessä. Eduskunnan
enemmistö, hallituspuolueet ja SDP
kuitenkin hylkäsivät Oinosen esityksen
ääniin 137-27, 35 edustajaa oli poissa
äänestyksestä.
Arvoisa puhemies! Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ole kaikilta osin
tyytyväinen
ympäristövaliokunnan sorvaamaan
kompromissiin jätevesiasetuksesta.
Asetus saatiin uuteen
käsittelyyn, kun ministeri Lehtomäki toi lopulta
eduskuntaan hallituksen
esityksen ympäristönsuojelulain 18 ja 103 §:ien muuttamisesta. Osaltaan tähän
vaikutti perussuomalaisten
viime vuoden puolella tekemä kannanotto asetuksen
korjaamisen välttämättömyydestä.
Lain käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta pääsi toteamaan,
että valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden
jätevesistä on perustuslain
vastainen. Sen seurauksena ympäristövaliokunta on
nostanut asetuksesta muutamia asioita lain tasolle lisäämällä hallituksen esitykseen uuden 3 a luvun.
Kuitenkin tätä toista käsittelyä varten olisimme kaivanneet osviittaa siitä, millaiseksi uusi asetus tullaan
sorvaamaan. Ympäristö-

valiokunnan asiaa koskeva
mietintö sisältää nimittäin
muutamia tulkinnanvaraisuuksia, joiden käytännön
toteutustavan olisi toivonut
olevan jo nyt selvillä jonkinlaisen asetusluonnoksen
muodossa.
Ensimmäisessä käsittelyssä toinkin esille pari ongelmaa eli esimerkiksi sen,
mitä tarkoittaa sana "kaukana", kun puhutaan pohjavesi- tai rantaviiva-alueista sekä asuinkiinteistöistä
ja puhdistusvaatimuksista.
Onko kiinteistö riittävän
kaukana, kun se sijaitsee
vähintään 5 metrin, 10
metrin tai peräti 100 metrin
päässä pohjavesialueesta tai
rantaviivasta?
Toinen teoriassa sinänsä
hyvä mutta käytännössä ongelmallinen asia on kuntien
päätäntävalta. Se helpottaa
varmasti alueellisten erityisolosuhteiden huomioon ottamista, mutta jos asiaa ei
ohjeisteta kunnolla, saatetaan samoja säännöksiä tulkita eri tavoin naapurikunnissa, mikä asettaisi kuntalaiset eriarvoiseen asemaan.
Eli ollaan taas tilanteessa,
jossa puutteellinen ohjeistus

ja neuvonta maksatetaan
kansalaisten kukkarosta.
Keskeneräisin asia asetuksessa on valtion korvausvelvollisuus. Perussuomalaiset edellyttävät, että
valtio korvaa vanhan asetuksen aiheuttamat vahin-

got kansalaisille. Hallitus
ei voi pestä käsiään näin
tärkeässä perustuslain vastaisessa asiassa kuin mitä
vanha jätevesiasetus oli.
Tämän johdosta teen seuraavan lausumaehdotuksen:

"Eduskunta edellyttää, että hallitus
varautuu maksamaan
valtion varoista kohtuullisen korvauksen
niille kiinteistön omistajille, jotka ovat uusineet
puutteellisen

neuvonnan vuoksi ja
perustuslain vastaiseksi
todetun vanhan jätevesiasetuksen perusteella
jätevesijärjestelmänsä
tarkoitukseensa soveltumattomaan ja siksi
ylimääräisiä kustan-
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Takuueläkkeen haku jatkuu vilkkaana
Laki takuueläkkeestä tuli voimaan tämän kuun
alusta. Takuueläke korottaa vähimmäiseläkkeen enimmillään 687,74 euroon kuukaudessa. Takuueläkkeeseen oikeutettuja on arviolta
116 000.
Takuueläkkeen hakeminen ja käsittely on sujunut Kelassa hyvin. Hakemuksia on vastaanotettu

88 700 ja päätöksiä on annettu kaikkiaan jo 77
900 eläkkeensaajalle.
Takuueläkkeessä on 6 kuukauden hakuaika. Vaikka eläkettä hakisi vasta syyskuussa, sen voi saada
maaliskuun alusta lähtien. Kela muistuttaa elokuussa niitä takuueläkkeeseen mahdollisesti oikeutettuja,
jotka eivät ole siihen mennessä jättäneet hakemusta.

EU porskuttaa - sinä maksat
Suomi on tukevasti EU:n
nettomaksaja - sinä maksat.
Perussuomalaiset ovat vuodesta toiseen esittäneet, että
Suomen hallitus aloittaisi
neuvottelut Suomen maksuosuuden poistamiseksi Yhdistyneille Kuningaskunnille
myönnettävään EU-maksu-

helpotukseen. Sen paremmin
Lipposen, Vanhasen kuin Kiviniemenkään hallitus ei ole
korvaansa lotkauttanut tälle
asialle, vaikka monet EUmaat ovat helpotusta hakeneet ja myös saaneet.
Suomi on maksanut
vuosien saatossa Yhdisty-

Yhdistyneelle Kuningaskunnalle
myönnettävän jäsenmaksuhelpotuksen vähentäminen

nuksia aiheuttaneeseen jätevesien käsittelyjärjestelmään."

Pentti Oinonen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Suomi maksaa Euroopan
unionille jäsenmaksua, joka
perustuu arvonlisäveropohjaan ja bruttokansantuloon.
Tämän lisäksi Suomi osallistuu Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän
EU-maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen ensi vuonna 74 000
000 eurolla.
Tämä on täysin käsittämätöntä. Suomen pitää
käynnistää
välittömästi
neuvottelut tämän Kankkulan kaivoon heitetyn rahoitusosuuden poistamiseksi
kokonaan. Neuvottelujen
vauhdittamiseksi ehdotamme, että Yhdistyneen Kuningaskunnan maksuhelpotukseen ehdotettu mää-

räraha poistetaan jo ensi
vuoden talousarviosta.
Edellä olevan perusteella
ehdotamme, että eduskunta
vähentää valtion vuoden
2011 talousarvion momentilta 28.92.69 74 000 000
euroa Yhdistyneelle Kuningaskunnalle myönnettävän
maksuhelpotuksen rahoitusosuuden maksamiseen
ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 20 päivänä
syyskuuta 2010
Raimo Vistbacka
Pentti Oinonen
Pirkko Ruohonen-Lerner
Pertti Virtanen
Pietari Jääskeläinen

neiden Kuningaskuntien
jäsenmaksuhelpotusta oheisen taulukon mukaan vajaat kaksi miljardia euroa!!!
Perussuomalaisten mielestä jäsenmaksuhelpotus on
perusteeton, eikä Suomen
pidä omien jäsenmaksujensa
lisäksi maksaa tätä helpo-

tusta. Siksi olemme eduskunnassa johdonmukaisesti
äänestäneet näiden rahojen
poistamisen puolesta jääden
vähemmistöön. Tänä vuonna tämän aloitteen käsittely
eduskunnan täysistunnossa
yritettiin jopa estää, vaikka
täsmälleen sama esitys oli

valtiovarainvaliokunnassa
hylätty. Vanhat puolueet eivät halua totuuden paljastumista, mutta se murtautuu
esille. Asiasta lopulta äänestettiin edustaja Tennilän
esityksen pohjalta, joka ajoi
samaa asiaa. Eduskunnan
enemmistö hylkäsi esityksen.

Suomen osuus Iso-Britannian hyväksi
tehdystä korjausmekanismista 1995-2010
Luvut ovat miljoonia euroja. Tiedot saatu valtiovarainministeriöstä.

1995 .......................18,8

2003 .....................156,2

1996 .......................60,9

2004 .....................132,8

1997 .......................53,6

2005 .....................126,7

1998 .......................66,5

2006 .....................111,7

1999 .......................66,4

2007 .....................132,0

2000 .......................71,0

2008 .....................170,4

2001 .....................152,7

2009 .....................134,6

2002 .....................137,8

2010 (arvio) ............130,0

Yhteensä olemme maksaneet:

1722,1 miljoonaa euroa
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Olemme valmiit
kantamaan vastuuta

Kansanedustaja Pentti Oinonen osallistui Lahja ja Veikko Hurstin hyväntekäväisyysjärjestön järjestämiin itsenäisyyspäivän juhliin Helsingin Hakaniementorilla.

Seuraava vaalikausi tulee olemaan
merkittävä suomalaisen yhteiskunnan
tulevaisuuden kannalta. Ei vähiten sen
vuoksi, että jättimäinen valtionvelka,
korkealla pysyttelevä työttömyys
ja köyhyyden lisääntyminen ovat
haasteita, jotka meidän on voitettava.
Yhdessä.
Kansalaistemme työllistäminen on kaiken A ja O.
Vain työllä saamme verotuloja, joilla taas rahoitetaan
palvelut ja hyvinvointivaltion tukiverkot. Työ antaa
hoivaa ja huolenpitoa sairaille ja vanhuksille. Työllä
turvataan toimivat palvelut
niin maaseudulla kuin kaupungeissakin.
Nykyhallitus on toi-

tottanut jättimäisestä työvoimapulasta vuosikausia.
Samaan aikaan meillä on
toistasataa tuhatta työtöntä
työnhakijaa. Me haluamme työllistää omat työttömämme ensin. Sen jälkeen
voidaan katsoa, tarvitaanko ulkomaista työvoimaa.
Poistamalla työllistymisen
esteitä esimerkiksi nuorilta
lapsiperheiltä, yksinhuol-

tajilta tai osatyökykyisiltä,
saamme työtalkoisiin mukaan kaikki kynnelle kykenevät. Samalla vähennetään
tehokkaasti räjähdysmäisesti kasvanutta köyhyyttä
ja yksinäisyyden tunnetta
yhteiskunnassamme.
Isänmaan etu
unohdettu
Omaishoitajat
tekevät
yhteiskunnallemme suuren palveluksen hoitamalla omaisiaan kotona.
Kannatamme lämpimästi
omaishoitajien työn arvostuksen nostoa. Meille arvostuksen nosto ei tarkoita
pelkästään mainintaa juhlapuheissa, vaan myös käytännön tekoja. Omaishoitajille on maksettava tekemästään työstä palkkaa,
jolla tulee oikeasti toimeen.
Maksajana tulee olla Kela

yhdenvertaisuuden takaamiseksi.
Nyt vallassa olevat puolueet ovat unohtaneet isänmaamme edun. Euroopan
talouskriisin ratkaisut eivät
löydy Suomen myöntämistä
miljardien eurojen jättimäisistä lainoista ja takauksista. Perussuomalaiset eivät
kannata yhteisvastuuta ulkomaiden talousongelmissa, vaan itse kunkin maan
omaa vastuuta.
Ensi vaalikaudella valtion velan kasvu on saatava kuriin. Ratkaisuna ei
ole kokoomuksen suosima
rikkaiden verotuksen keventäminen ja arvonlisäverojen nosto, joka tosiasiassa
rokottaa erityisen rankasti
köyhiä kansalaisiamme.
Ratkaisu on ennemminkin
menoleikkauksissa. Perussuomalaiset haluavat aloittaa leikkaukset sotilaal-

lisesta kriisinhallinnasta,
EU-jäsenmaksuista ja ylimitoitetusta kehitysavusta.
Porvaripuolueet
unohtaneet juurensa
Nykyhallituksen politiikka on jatkanut maaseudun
ja talonpojan tappolinjaa.
Kaupunkilaistuneet porvaripuolueet ovat unohtaneet
juurensa ja pyrkineet kaikin tavoin hankaloittamaan
maalla asumista, tarkoituksenaan tappaa maaseutu ja
siinä suurelta osin onnistuen.
Maaseutu elättää kansamme, houkuttelee turisteja ja ylläpitää suomalaista
kulttuuria. Jotta maaseutu
eläisi, tarvitaan tasapainoinen kokonaisuus poliittisia
toimia. Tarvitaan muun
muassa toimiva liikenneverkko, jossa painotamme
perustienpidon tärkeyttä.

Kyläyhdistykset tuovat
maaseudulle eloa ja virikkeellisyyttä, joiden tukemiseen tarvitaan valtion toimenpiteitä. Kyläkoulujen
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää lapsiperheiden
maalla asumisen mahdollistamiseksi. Kyläkoulut voivat toimia myös kylän sosiaalisen elämän keskuksina.
Sinä päätät vaaliuurnalla kenet haluat valtiolaivamme ruoriin ja millaista
politiikkaa seuraava hallitus noudattaa. Jos haluat
suomalaisia suosivaa politiikkaa, äänestä Perussuomalaisia. Olemme valmiit
kantamaan vastuuta.

Pentti Oinonen
Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja,
kansanedustaja,
kansanedustajaehdokas
Pohjois-Savo
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Loppu ahneudelle!
Kansanedustaja edustaa
kansaa. Niin yksinkertaista
ja kuitenkin niin vaikeaa.
Veronmaksajien varoista
palkkansa saavat edustajat
ovat ahneita, heille ei tunnu
mikään riittävän. Tuorein
tapaus on kokoomuksen
edustaja Ilkka Kanerva,
jolla eivät omat rahat riittäneet syntymäpäiväjuhlien
järjestämiseen, piti turvautua muitten rahoihin.
Ei ihme, että kansa ei
tätä enää siedä, hyvätuloiset edustajat kahmivat aina
vain enemmän ja enemmän
itselleen. Omaa palkkaansakin korottivat suhteessa
enemmän kuin muitten alojen korotukset olivat.
Kansanedustaja on kansaa varten. Hänet on valittu
eduskuntaan huolehtimaan
kansalaisten tasa-arvosta ja
heikompien puolustamises-

ta. Hänen tulee tuntea vastuu heistä, jotka tarvitsevat
apua ja turvaa. Katsokaa,
miten on käynyt, kenen asioita he ajavat.
Peruspalvelut
heikkenevät, lapsilisä on viety
toimeentulotukea saavilta
kaikkein köyhimmiltä, kouluissa on enemmän häiriintyneitä lapsia kuin ennen ja
niin edelleen.
Erityisesti eläkeläisiä
on kuritettu. Esim. sairaseläkkeellä oleva voi saada
tänä vuonna vähemmän
eläkettä kuin viime vuonna. Eläkeläisten ostovoimaa on leikattu rajusti.
Eläke tulisi ehdottomasti
palauttaa vähintään ennen
voimassa olleeseen indeksikäytäntöön, 50/50, jossa
puolet on sidottu kulutusindeksiin. Pieneläkeläinen
köyhtyy koko ajan lisää,

tämä on todellista nöyryyttämistä.
Tällainen vastuuton meno ei kerta kaikkiaan voi jatkua, tälle on tultava loppu.
Vaalien alla kaikki puhuvat tasa-arvosta, heikomman puolustamisesta ym.
Mutta miksi samat ihmiset
puhuvat näistä samoista
asioista aina uusien vaalien alla, miksi he eivät ole
hoitaneet tai edes yrittäneet
hoitaa asioita kuntoon tai
edes hitusen paremmiksi?
Olen vakuuttunut siitä,
että Perussuomalaisten tulevat kansanedustajat ovat
vastuunsa tuntevia henkilöitä, jotka tähtäävät toimillaan
kansan parhaaksi ja köyhän
ihmisen auttamiseksi.

Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja
Perussuomalaiset

Perussuomalaiset - luonnollinen valinta
tiikan perinne on saamassa jatko-osan, kun koko
kuntapäätöksenteko ollaan
perustamassa kabinettipolitiikalle. Siinä kuntalaiset ovat pelkkiä alamaisia
vailla todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa itseään
lähellä oleviin asioihin. Demokratian ruohonjuuritaso
niitetään mullalle ja demokratian eroosio kiihtyy. Demokratiaa ravitsevat ideat
huuhtoutuvat kyliltä ja keskuksista suoraan suureen
”jätevesipuhdistamoon”.

Perussuomalaisten tärkein tehtävä
suomalaisessa yhteiskunnassa
on palauttaa maahan toimivat
kansanvaltaiset rakenteet sekä palauttaa
terveet perusarvot politiikan keskiöön,
jotta hyvinvointivaltio voidaan pelastaa.

EU:n hivuttaminen erilaisten kiellettyjen lainojen
ja lainatakauksien avulla
kohti liittovaltiota voi olla
Keski-Euroopan etu, mutta
se ei ole pohjolassa sijaitsevan Suomen eikä etenkään
kansanvallan etu.
Kansanvalta ei voi olla
koskaan ylikansallista eli
toisin sanoen EU-päätöksenteko on demokratian
vastaista. Tämä demokratianvastaisuus on johtanut etenkin monissa euroa
käyttävissä maissa poliittisen moraalin lopulliseen
rappeutumiseen,
koska
EU-systeemissä lopulta ne,
keiden kuuluisi kantaa vastuu päätöksistään, eivät sitä
joudu kantamaan.
Sen sijaan syyttömät,
kuten suomalaiset, pannaan
maksamaan toisten törppöi-

lyt ja joku kehtaa vielä väittää tämän olevan hyvää bisnestä meille! Tällainen hällä
väliä -meininki on omiaan
passivoimaan äänestäjiä,
koska äänestämisessä ei
tunnu olevan mitään mieltä.

Vapaamielisten
aatteiden haaksirikko

Kabinetit ovat
syrjäyttäneet kansan
Nyt EU on kuitenkin tullut
vaiheeseen, jossa se joko
muuttuu liittovaltioksi tai
nykymuodossaan hajoaa ja
palautuu vapaakauppajärjestöksi. Sen takia on tärkeää, että EU-kriittiset voimat nousevat eri Euroopan
maissa ja antavat EU:n kehitykselle uuden suunnan.
Suomessa tuota suuntaa
edustaa Perussuomalaiset.
Harjoitetun politiikan
kriisiytymisen kotimaisena

ilmentymänä voidaan pitää
valtapuolueiden hädissään
läpirunnomaa kompromissien kompromissia eli kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Se on saattamassa
niin kuntademokratian kuin

sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden uhan alle
koko Suomessa. Suomesta
on tullut hallintohimmeleiden maa, ja Neuvostoliiton
ajoilta periytyvä vanha ja
ummehtunut kabinettipoli-

Vanhat poliittiset ideologiat
vasemmistolaisuus ja porvarillisuus ovat kriisissä,
koska niiden menestys on
jo pitkään perustunut velkarahalla politiikan tekemiseen. Merkkinä kansalle
näiden liberaalien eli vapaamielisten ideologioiden
haaksirikosta on se, että ne
ovat kehittäneet yhä byrokraattisempia ja harvainvaltaisempia päätöksentekojärjestelmiä niin Euroopan
tasolla, kansallisella tasolla
kuin paikallisellakin tasolla. Kyseiset ideologiat eivät

kestä sitä, että poliittinen
suunnanmuutos tehtäisiin
demokraattisesti, koska demokratiassa poliittinen vastuu harjoitetusta politiikasta lankeaa vaaleissa. Niinpä
järjestelmää on kehitetty
suuntaan, jossa äänestämistä ei koeta kovinkaan mielekkääksi, mistä osoituksena jo kauan laskusuunnassa ollut äänestysaktiivisuus
mm. Suomessa. Tämä suunta on nopeasti muutettava,
jottei demokratia pääse tuhoutumaan.
Perussuomalaisten kannatuksessa ei siis ole kyse
mistään sattumasta, vaan
kyse on kehityskulusta, jonka luonnollinen jatkumo
Perussuomalaisten nousu
on. Luonnon tapaan yhteiskunnassakin on omat
lainalaisuutensa, joita ei voi
uhmata. Politiikan perussuomalaistuminen on ainut
jäljellä oleva mahdollisuus
demokraattista tietä saattaa
asiat Suomessa järjestykseen
ja tervehdyttää yhteiskunta.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja,
apulaispuoluesihteeri
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Perusnaiset auttavat
kaikkein vähäosaisimpia
Joukko Pirkanmaan Perussuomalaisten naisjäseniä on
lähtenyt mukaan Naisten
Pankin kansainväliseen,
kirkon ulkomaanavun hallinnoimaan toimintaan.
Naisten Pankki on rahasto
ja yhteisö, jonka tarkoituksena on toimia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja
toimeentulon tukemiseksi
kestävän kehityksen periaatteella.
Pirkanmaalla ryhmän
perustajanaiset Armi Kärki,
Mervi Karinkanta, Anne Palokangas ja Jaana Ristimäki-Anttila ovat kokoamassa
ryhmään tukijoita niin, että
rahastoon saadaan kerättyä vähintään 750 euroa.
Tuolla summalla saadaan
esimerkiksi kokonaisen kyläpankin alkupääoma.
Summa saadaan kokoon
kolmenkymmenen lahjoittajan voimin, jolloin kunkin
osuudeksi tulisi 25 euroa.
Ylärajaa ei toki ole.
Ryhmään otetaan niin mon-

Anne Palokangas, Jaana Ristimäki-Anttila ja Armi Kärki esittelivät Naisten Pankin toimintaa Pirkanmaan piirin tilaisuudessa.

Pienelläkin rahalla saa
Muutama esimerkki mitä
pienellä rahalla saadaan aikaiseksi kehitysmaassa:

Naisten aseman parantaminen vaikuttaa koko
kyläyhteisön hyvinvointiin.

ta kuin tulijoita on. Sitä useampi nainen saa avun Perusnaisten rahaston kautta.
Olette
tervetulleita
”Perusnaiset auttamassa”
-ryhmään mukaan (myös
miehet) auttamaan maailman vähäosaisimpia naisia.
Helpottamaan kehitysmaiden naisten pyrkimyksiä
kohti parempaa toimeentuloa ja tulevaisuutta omassa kotimaassaan, omassa
kulttuurissaan. Tervetuloa
mukaan! Yhteyttä voi ottaa
osoitteeseen jaana.ristimäki@gmail.com
Toivo muuttuu
todellisuudeksi
Naisten toimeentulomahdollisuuksien parantaminen on tärkeimpiä keinoja
köyhyyden poistamiseksi.

Naiset ovat usein köyhistä
kaikkein köyhimpiä. Naisten aseman parantaminen
on suoraan yhteydessä koko perheen ja jopa koko
kyläyhteisön hyvinvointiin. Myös kehitysmaissa
tarvitaan kekseliäisyyttä
ja sitkeyttä jokapäiväisen
elämän vaikeuksissa pärjäämiseen.
Me olemme etuoikeutettuja, koska meillä on mahdollisuus auttaa kanssasisariamme elämässä selviytymiseen. Naisten Pankin
kautta annettu kehitysapu
menee suoraan kohteeseen
ja auttaa kehitysmaiden ihmisiä heidän omilla asuinsijoillaan. Toivo muuttuu
todeksi tekojen kautta, läpinäkyvyys synnyttää luottamusta ja kaikessa tässä me
voimme olla mukana.

- 30 eurolla: nepalilainen
perhe voi aloittaa siankasvatuksen.
- 100 eurolla: yksi perulainen perhe saa hedelmätarhan perustamiseen tarvittavat puuntaimet.
- 25 eurolla: kehitysmaan
nainen koulutetaan ammattiin.
- 25 eurolla: nainen voi
saada lainan kyläpankista,
jonka avulla hän pääsee
toimeentulon alkuun.
Parhaimmillaan 25 euron sijoitus parantaa useamman naisen elämää, sillä
kun laina on maksettu kyläpankille takaisin, se voidaan
lainata seuraavalle naiselle.
Yhä useampi kehitysmaiden nainen on saanut
mahdollisuuden
nousta
köyhyydestä, yhä useampi
perhe on saanut leivän, yhä
useampi kylä voi paremmin
ja ihmiset ympäri maailmaa
ovat liittyneet mukaan tekemään tästä unelmasta totta.

Liberiassa käyneiden vaikuttajanaisten ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Naisten Pankissa on tällä hetkellä 1 136 osakasta. Perustamisen jälkeen rahastoon on
kerätty reilut 2,6 miljoonaa
euroa ja kyläpankkeja on
yli kaksisataa. Hankkeita
on Afrikassa viisi, Aasiassa
kaksi ja Latinalaisessa Amerikassa yksi.
Pankin tukijakunnassa
on yksityishenkilöitä, yrityksiä ja yhteisöjä eri puolilta Suomea. Naisten Pankin
vapaaehtoiset järjestävät

konsertteja, kirpputoreja,
naisteniltoja ja taidenäyttelyjä. Naisten Pankki on
myös mukana monissa tapahtumissa kuten Porin
SuomiAreenassa sekä järjestää korkean tason keskustelutilaisuuksia. Naisten
Pankki valittiin kymmenen
parhaimman suomalaisen
idean joukkoon Ideapäivillä
23.10.2009 ja marraskuussa
2008 Pankki palkittiin SoL
Finland ry:n Vuoden organisaatioteko -palkinnolla.
Naisten Pankilla on monenlaista yritysyhteistyö-

Naisten Pankki
Naisten Pankki perustettiin
toukokuussa 2007 yhdessä

Toivo muuttuu todeksi tekojen kautta.

tä. Pankkia tukevat mm.
Fazer, The Body Shop ja
Helsingin Sanomat. Kotikenkä Reino&Aino valmistaa Ballerina-kenkiä, joiden
myyntituotosta osa ohjataan
Naisten Pankille. Osa Kalevala Korun alkuperäiskansojen kulttuurista vaikutteita
saaneen ”Maan voima” -korusarjan (2009) tuotosta lahjoitetaan Naisten Pankille.
Teksti: Reijo Ojennus
Kuvat: Kirkon Ulkomaanapu, yläkuva Harri Lindell
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Duunareista tuli herroja
Kun inkeriläinen Igor Ranne muutti Suomeen Pietarista vuonna 2004, hänen
tietoisuutensa Suomen poliittisesta järjestelmästä oli
vielä varsin vähäistä, eikä
sitä ollut ehditty taannuttaa
demari- tai keskustapropagandalla. Asuttuaan täällä
jonkin aikaa hän kuitenkin
hoksasi suurten puolueiden
eroavan toisistaan tuskin
muuten kuin nimen puolesta. Niinpä hän löysikin
nopeasti oikean puolueen,
Perussuomalaiset, jonka jäseneksi hän liittyi virallisesti
vuonna 2008, vaikka puolueen kannatus oli silloin
vielä varsin pientä ja suuret
puolueet löivät ja hakkasivat. Ranteen mielestä tämän
päivän yhteiskunnassa vanhat stereotypiat ovat kääntyneet päälaelleen.
- Kuka nyky-yhteiskunnassa on herra ja kuka
duunari? Esimerkiksi paperikoneen käyttäjä tienaa
sellaiset 4 500 euroa kuussa,
ajaa mersulla ja asuu omakotitalossa. Itse puolestani
olen vanhanaikaisen tulkinnan mukaan ”herra”, koska minulla on akateeminen
koulutus, monta diplomia
ja olen yrittäjä. Kuitenkaan
minulla ei ole varaa autoon,
ei palkallisia lomia ja tulotasoni vaihtelee 1 000 ja 1 500
euron välillä. Ehkä minun
näkökulmastani tuo duunari onkin se herra. Tämän
päivän duunarit ovat eliittiä
ja heitä on yhä vähemmän ja
vähemmän, koska heillä ole
kilpailukykyä halvan työvoiman ja mitättömän sosiaaliturvan maista tulevien kanssa, jotka tekevät työtä alle
taulukkopalkkojen ja maksavat vakuutuksensa itse.

tehdään sitten vaikka hanttihommia, mutta en päässyt
niihinkään. Lopulta perustin toiminimen työllistääkseni itse itseni. Nyt minulla
menee hyvin.
Pohjoismainen systeemi
on Ranteen mielestä aivan
upea verrattuna esimerkiksi
Venäjällä vallitsevaan darwinismikapitalismiin. Suomessa on yhdistetty parhaat
puolet sosialismista ja kapitalismista.
Halpa populismi vai
kallis elitismi

Ruusunpunaiset lasit
Igor Ranne muutti Suomeen vaimon perässä,
johon oli tutustunut pari vuotta aiemmin. Igor
Ranne otettiin Suomessa
vastaan kuin Raamatun
tuhlaajapoika, avosylin.
Äärimmäisiin mielipiteisiin
toki joskus törmää, mutta
onneksi vain harvoin. Hän
tiesi hyvin minne oli muuttamassa, joten suomalainen

Inkeriläinen maahanmuuttaja Igor Ranne liittyi Perussuomalaisiin jo varhaisessa vaiheessa, koska hänen tietoisuuttaan
ei ollut vielä demari- ja keskustapropaganda päässyt taannuttamaan. Kuvassa Igor poikansa Otso Iisakin kanssa.

yhteiskunta vastasi hänen
odotuksiaan, paitsi yhdessä
suhteessa.

- Kun tulin, minulla oli
ruusunpunaiset lasit silmillä ja oletin saavani helposti

töitä, koska minulla oli diplomi-insinöörin koulutus,
vaikka kunnollinen oman

alan työkokemus puuttuikin. Kun en saanut oman
alan töitä, ajattelin että

Perussuomalaiset erottuvat muista
- Me välitämme Sinusta

Igor Ranteen yritys on
käännöstyötä, tulkkausta
ja atk-tukea tarjoava toiminimi, joka työllistää yhden
henkilön – Igor Ranteen
itsensä. Hän huolehtii itse
myös kirjanpidosta. EU:n
nykymuotoa, Eurostoliittoa, Ranne on vastustanut aina, sillä Suomesta ja
sen kansasta tulee halvan
työvoiman ja yhteisen talousvastuun sekä privatisoituvien voittojen ja sosialisoituvien tappioiden
nettomaksaja.
- Emme tarvitse Eurostoliittoa. Suljetut markkinat
toimivat aivan hyvin muun
muassa Norjassa ja Sveitsissä, joten olisimme hyvin voineet jäädä sen ulkopuolelle.
Perussuomalaiset saavat
edelleen osakseen paljon
kritiikkiä, ja joidenkin mielestä puolueemme edustama
politiikka on halpaa populismia. Kysymys kuuluukin:
mikä on halvan populismin
vastakohta? Onko se kallis
elitismi? Ranteen mielestä
asia on juuri näin.
- Perussuomalaiset ovat
eri mieltä kuin vanhat puolueet, ja se on tärkeintä.
Nykyään vallassa oleva porukka ymmärtää vain erittäin selkeää kieltä. Mielestäni Suomessa pitäisi osata
sanoa ”ei” kansainvälisellä
areenalla, unohtaa se kiltin
kymppitytön rooli ja uskaltaa puolustaa etujaan aktiivisemmin ja kansan eduista
lähtien.

Teksti: Mika Männistö
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Loppukirin aika
Eduskuntavaalit lähestyvät.
Pian on se päivä, kun äänestäjillä on mahdollisuus sanoa painava sanansa eduskunnan kokoonpanoon.
Ennakkoäänestys on kotimaassa 6.–12.4. ja varsinainen vaalipäivä 17.4.2011.
Sen jälkeen maahan muodostetaan uusi hallitus.
Perussuomalaiset puolueena on aivan uuden
tilanteen edessä, kun mielipidemittaukset ovat näyttäneet huikeita kannatuslukuja. Ehdokkaillamme
onkin nyt näytön paikka,
jotta lopullinen vaalitulos
vastaisi edes pääosin viime
kuukausien lukuja.
Itse olen ollut useamman kerran ehdokkaana,
kun mittaustulokset ovat
näyttäneet meille hieman
alle taikka yli yhden prosentin kannatuksen. Silloin
on vaadittu ehdokkailta ja
tukihenkilöiltä uskoa vaalityöhön, että valintarima
voitaisiin ylittää. Nyt tilanne on sen suhteen helpompi, kun gallupkannatus on

ylittänyt jopa 10 prosentin
maagisen luvun.
Vain annetut äänet
ratkaisevat
Turha on kuitenkaan tuudittautua mihinkään mielipidemittaustuloksiin. Vain
annetut äänet ratkaisevat ja
äänten saaminen vaatii niin
ehdokkailta kuin tukihenkilöiltä pyyteetöntä uurastamista, koska nyt näyttää
siltä, että äänestäjät ovat
hakemassa suurin joukoin
itselleen uutta vaikuttajapuoluetta Perussuomalaisista. Perussuomalaisen
ehdokkaan numeron piirtäminen äänestyskopissa
äänestyslippuun ei tapahdu
kuitenkaan ilman Perussuomalaisen kentän väsymätöntä ja kovaa työtä.
Perussuomalaisilla on
täydet listat jokaisessa vaalipiirissä. Ehdokasvalikoima on laaja, joten jokainen
löytää varmasti mieleisensä
ehdokkaan. Puolueella ei
ole yhtään vaaliliittoa, jo-

ten missään vaalipiirissä ei
ole ns. ykkösehdokasta, joita vaaliliittojen yhteydessä
usein nimetään. Nyt jokainen ehdokas voi käydä täysin oman vaalikampanjansa.
Jokaisen
ehdokkaan
on muistettava tehdä oma
kampanjansa turhaan sivuille vilkuilemalla. Kampanjointia voi verrata ravikilpailuun, jossa hevosilla
on silmälaput, joilla ilmeisesti yritetään estää ainakin
turhat laukat. Vaalituloksen
tulee lopulta ratkaisemaan
oma ja tukihenkiöiden järkevä vaalityö.
Voittoa ei tule ilman
kovaa työtä
Puolueen puheenjohtaja ja
puoluetoimisto ovat antaneet merkittävän pohjan
vaalityöhön ja ovat omalta osaltaan pohjustaneet
hyvää vaalien lopputulosta. Samaan on pyrkinyt
myös Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä, joka on
vähillä resursseillaan yrit-

tänyt olla parhaan kykynsä mukaan kentän tulkki
eduskunnassa säädettyjen
lakien ja muiden asioiden
käsittelyissä.
Kuudet eduskuntavaalit
läpikäyneenä ja kuusi kertaa valituksi tulleena uskallan sanoa suoraan, että nyt
Perussuomalaisilla on ainutlaatuinen mahdollisuus
yli kaksinkertaistaa kansanedustajalukumääränsä.
Se ei kuitenkaan tule ilman
ehdokkaiden ja tukiryhmien kovaa vaalityötä. Sitä
työtä on tehtävä kiihtyvällä
vauhdilla viimeiset viikot ja
päivät aina vaalipäivä mukaan lukien. Vain silloin onnistumme tavoitteissamme.
Vaalit voitetaan vain annetuilla äänillä.
Onnea vaalikentille!

Raimo Vistbacka
kansanedustaja,
Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja

Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö
Yksi tärkeimmistä korjaamista vaativista asioista
yhteiskunnassamme niin
Perussuomalaisille Naisille
yleisesti kuin naisjärjestön
puheenjohtaja Marja-Leena
Leppäselle henkilökohtaisesti on lasten asia Suomessa. Mitä voisimme tehdä
lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja huostaanottojen
vähentämiseksi?
- Meilläkin Lappeenrannassa on kouluissa valtavasti
käytöshäiriöisiä lapsia. Perhekasvatusta ja neuvontaa
pitäisi jollain tavalla kehittää ja lisätä. Perhe on yhteiskunnan perusyksikkö – kun
perheet voivat hyvin, myös
yhteiskunta voi hyvin, uskoo
Marja-Leena Leppänen.
Yrittäjä ja kaupunginvaltuutettu Marja-Leena
Leppänen on ollut Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajana jo kymmenen
vuoden ajan, ja se on ollut
hyvin haastavaa ja mielenkiintoista aikaa. Varsinaisiin vuosikokouksiin on aina yhdistetty jotain retkiä,

nassakin. Naisten porukka
on erittäin hyvähenkistä ja
huumorintajuista, sellaista
jonka kanssa on ollut mukava tehdä töitä. Ryhmän
koostumus on pysynyt pitkälti samana, kun on viihdytty yhdessä. Erityisesti
viime kunnallisvaalien aikana naisia kuitenkin tuli
huomattavasti lisää, myös
nuorempia naisia. Tällä
hetkellä jo neljännes perussuomalaisista valtuutetuista
on naisia, noin sata henkeä.
Tasa-arvo on tärkeää

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajalle Marja-Leena
Leppäselle olisi hyvin tärkeää erityisesti lasten aseman
parantaminen suomalaisessa yhteiskunnassa.

tapahtumia, teatteri- tai
konserttikäyntejä ja niitä

on järjestetty mitä moninaisimmissa paikoissa, Tallin-

Yhteiskunnassa on yleisemminkin alettu puhua enemmän
Perussuomalaisille
Naisille tärkeistä asioista –
omaishoitajien ja lapsiperheiden asemasta sekä tasaarvosta. Tärkeää olisi, että
naistenkin euro nousisi siitä
80 sentistä samalle tasolle
kuin miesten.
- Toimimme yhdessä ja
hyvässä yhteisymmärryksessä miesten kanssa ja haluamme olla naisia emmekä femi-

nistejä, mutta tasa-arvoisuus
on meille silti tärkeä asia.
Puolueen naisjärjestö
perustettiin aikoinaan puoluetukirahan takia, kuten
muidenkin puolueiden naisjärjestöt. Naisjärjestöjen
tarkoituksena lienee alun
perin ollut naisten aktivoiminen politiikkaan aikana,
jolloin naisia oli politiikassa
vähemmän.
Perussuomalaisten
Naisten tavoitteena nimenomaan on aktivoida naisia
tulemaan mukaan sinne
missä on valta ja rahat. Jos
pelkästään miehet istuvat
päättävillä paikoilla, naisten asema ei kohene esimerkiksi palkkauksessa. Naisten asema ei parane, jolleivät he ole itse aktiivisempia
politiikassa.
Tavoitteena työn
arvostaminen
Naisjärjestölle hyvin tärkeää olisi myös saada
omaishoitajille ja naisvaltaisille aloille parempi palk-

kaus ja arvostus. Vaikka se
tietysti on pitkälti ammattiliittojen tehtävä, pystytään
siihen
eduskunnassakin
myötävaikuttamaan. Työn
tulisi aina olla niin kannattavaa, ettei sen päälle enää
tarvitsisi hakea toimeentulotukea. Naisia kiinnostaa
myös vanhusten inhimillisempi kohtelu. Vanhuksia
tulisi voida hoitaa kotona
pidempään ja seuraakin he
tarvitsevat. Tämän vuoksi
muun muassa parempi korvaus omaishoitajille olisi
ensiarvoisen tärkeä asia.
- Mielestäni nuorilta,
jotka saavat yhteiskunnalta
rahaa, pitäisi voida edellyttää että he menisivät vaikka lukemaan ja pitämään
muuten seuraa vanhuksille.
Rahaa ei pitäisi jakaa vastikkeettomasti. Kyllä yhteiskunnassa töitä olisi, jos
se vain osattaisiin järjestää.
Työtä pitäisi oppia kunnioittamaan ja arvostamaan
nuoresta saakka.
Teksti: Mika Männistö
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Nuoret vihaiset
Perussuomalaiset
Helsingin Sanomat kirjoitti, että Perussuomalaiset
ovat löytäneet ”nuoret
vihaiset miehet”. Ihastuin
ajatukseen välittömästi,
vaikka lisäisin perään ”ja
naiset”. Juuri siitähän on
kyse – me olemme kyllästyneet poliitikkojen mitäänsanomattomiin puheisiin, valikoivaan muistiin
ja tavallisten suomalaisten,
jotka tämän koko lystin
kustantavat, ylenkatsomiseen.
Olemme kyllästyneet
siihen, että keskustaa johtavat arvoliberaalit elämäntapapoliitikot, jotka
osoittavat päivästä toiseen
todeksi sen, että kepu pettää. Aina. Olemme kyllästyneet siihen, että jopa kokoomus hyväksyy uudet,
täysin epäonnistuneet ulkomaalais- ja kansalaisuuslait. Siihen, että rkp haluaa
että yhdessä maassa myönnetty oleskelulupa pätisi
kaikissa Pohjoismaissa. Siihen, että vihreät väittävät
tietävänsä, miten kaikkien
muiden tulisi elää. Ja siihen, että nämä kaikki ajavat monikulttuurisuutta,
jonka turmiollisuuden on
kohta koko muu Eurooppa
myöntänyt.

Kannatus eduskuntavaaleissa

Tunnemme jopa vihaa.
Mitä muuta voisi tuntea,
kun ministerit juovat veronmaksajien piikkiin satoja euroja viiniä samalla, kun yhä
useampi perhe heiluu toimeentulon rajamailla? Kun
Egyptistä evakuoitavat suomalaiset maksavat lentonsa
itse, mutta Afrikasta tulevat
turvapaikanhakijat lentävät
valtion kustannuksella? Nyt
on oikea aika sanoa, että
keisarilla ei ole vaatteita.
Peiliin katsomisen
paikka
Meidän on myös aika katsoa peiliin. Miksi emme
enää välittäneet siitä, millaista politiikkaa Arkadianmäellä tehdään meidän puolestamme? Miksi
me äänestimme nämä ihmiset tehtäväänsä, edustamaan kansaa, jota he eivät
tunne? Usein kysymyksiä
on enemmän kuin vastauksia.
Vanhat puolueet väittävät, että Perussuomalaisilla ei ole ohjelmaa. Silti ne
huutavat yhdessä kuorossa, kuinka Perussuomalaisten politiikka vie Suomen
perikatoon. Meillä onkin
aina silloin ohjelma, kun

se vanhojen puolueiden
retoriikkaan sopii. Lähtökohtamme on selkeä –
ensin suomalainen työ ja
yrittäjyys.
Suuret
ikäluokat
käyttävät Suomessa poliittista voimaansa omien
etujensa puolustamiseen
nuorten kustannuksella.
Sopivasta eläkeiästä puhuttaessa herkästi unohdetaan työuran alkupään
toimet. Nuoret täytyy ottaa mukaan päätöksentekoon. Nuorten on oltava
osa ratkaisua, ei ongelmaa. Nuorten on myös
äänestettävä tai muuten
ei ole valitusoikeutta.
Sama koskee kaikkia.
Totuus on, että muutos
alkaa sinusta. Muutos
vaatii äänen, jossa on
ripaus uhmaa ja hyppysellinen vihaa nykypolitiikkaa kohtaan. Haluan
jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva,
turvallinen ja omanarvontuntoinen kansallisvaltio. Sen voimme saavuttaa yhdessä.

Simon Elo
Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja
Espoo

Perussuomalaisten
kannatuksen kehitys
Kannatus
europarlamenttivaaleissa

Kannatus
kunnallisvaaleissa

■ 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

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

Toimistoharjoittelija:
Heidi Ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354
heidi.ronkainen@
perussuomalaiset.fi

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

17,9%
Viimeisin
kannatusmittaus
(TNS Gallup
2/2011 – HS)

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368, 040 352 9368

9,8%
5,4%

4,1%

0,9%

0,5%

1,6%
16.3.2003

18.3.2007

mika.mannisto@peruss.fi

2011

13.6.2004

7.6.2009

24.10.2004

26.10.2008

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

Vaalipäiväkirja on tarpeen
Suomi tuomiolla
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.
Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta, jota tukee
Ruotsin kuningaskunta väliintulijana
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, ettei Suomen
tasavalta ole noudattanut yhdyskuntajätevesien käsittelystä 21.5.1991 annetun neuvoston direktiivin
91/271/ETY (EYVL L 135, s. 40), sellaisena kuin
se on muutettuna 27.2.1998 annetulla komission
direktiivillä 98/15/EY (EYVL L 67, s. 29; jäljempänä direktiivi 91/271), 5 artiklan 2, 3 ja 5 kohdan
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole vaatinut
kaikkien yli 10 000 asukasvastineluvun (avl) taajamista peräisin olevien viemäröityjen jätevesien
tehokkaampaa käsittelyä.
Tuomio: Syytön
Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Ruotsin kuningaskunta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Poliitikon on syytä merkitä
asioita muistiin, kun ne tapahtuvat, ettei sitten myöhemmin tarvitse muistella
asioita mieleisekseen.
Henkilökohtaiset tunteet ja tuntemukset ovat osa
ihmisyyttä. Se ei merkitse
sitä, että kaikki mitä tuntee
on julkista ja julkaistava.
Perussuomalaisten kannatuksen kehitys on merkittävä ilmiö, piti siitä tai ei.
Moni pääsee vielä maisteriksi Perussuomalaisuuden
pöyhimisellä. Pääsin minäkin maisteriksi tutkimalla
populismia.
Seppo Kääriäinen teki
varttuneena väitöskirjan.
Jos minulla olisi samanlaista sitkeyttä, nyt olisi aineistonkeruun aika. Kerään silti, väittelenkö vai en.
Populismia tutkineena
minua kiinnostaa politiikan
tutkimus. Turun suunnalta
löytyy Suomessa tämän alan
aistit auki olevin lahjakkuus. Jääköön nimi sanomatta. Kyllä pätevä kaveri
itsensä tunnistaa.
Kyky kestää henkistä
epämukavuutta on menestyvälle poliitikolle tärkeä
ominaisuus. Kolmentoista
vuoden puheenjohtajakokemuksella voin hyvin samaistua jokaisen eduskuntapuolueen puheenjohtajan
osaan. Se, joka kiviä louhii,
se niihin loukkaantuu.

Kuva: Jukka Jusula

Politiikka on henkilökohtaista, mutta parempi
on välttää henkilökohtaisuuksia.
Menestyvä poliitikko ja
puolue tarvitsevat julkisuutta. Sitä saa sekä osaamalla,
että osaamattomuudella.
Painomustealkoholismia?
En pitänyt Vihreän
Langan vaaliansasta. En

vaikka Perussuomalaisten
edustaja Pirkko Ruohonen-Lerner vastasi ﬁksusti
ansatäkyyn. Tähänkö Suomessakin ollaan menossa?
Kiss and Tell.
Esitin eilen harkittavaksi, että työeläkevaroja voitaisiin investoida merkittävästi myös Suomeen mm.
infraan. Tuottavasti ja tur-

■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

■ EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Eduskuntaryhmä:

Pertti Virtanen

Timo Soini

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

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

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

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

Pentti Oinonen

Plokikirjoitus 6.3.2011

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

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

Hannen kännykkä: 0032 47 6055 037

Perussuomalaiset Nuoret:
Pääsihteeri: Jussi Niinistö
Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@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

vatusti. Palautetta on tullut
puolesta ja vastaan. Keskustelu jatkuu vaaleihin asti.
Liikenneministeri Vehviläinen ilmoitti, että väyliin pitää saada lisää rahaa
budjetista. Sillä lailla! Kuka vastustaa? Tiet ja radat
kuntoon.

Eduskuntasihteeri: Toni Kokko

Puheenjohtaja: Simon Elo
simon.elo@helsinki.fi

Toiminnanjohtaja: Heikki Tamminen
heikki.tamminen@ps-nuoret.net

Sihteeri: Simo Grönroos, sihteeri@ps-nuoret.net

Puh. (09) 432 4186
toni.kokko@eduskunta.fi

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

Perussuomalaiset rp

Puh. (09) 432 3131, 050-512 2472
pentti.oinonen@eduskunta.fi
Avustaja:
Antti Valpas, (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi
Perustettu: 1995

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

Perussuomalaiset rp:n
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!
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Tulevaisuuden päättäjät
– Perussuomalaiset Nuoret
Kun Perussuomalaiset Nuoret vievät politiikkaansa
suurelle yleisölle, eivät pelkät kauniit puheet riitä. Me
osaamme tarjota ratkaisumalleja ihmisille sekä puhua
ongelmista ja asioista, joista
kansa haluaa keskustella.
Tuomme aina asiat esille
tavalla, jonka jokainen ymmärtää. Ihmiset tietävät mitä mieltä olemme!
Olemme ainoa varteenotettava kansallismielinen
poliittinen nuorisojärjestö. Toimimme yhteistyössä
puolueen kanssa ja tuomme
ideoita aina puoluejohdolle
asti. Toimintamme laajuus
on ollut valtavassa kasvussa
viimeisten kahden – kolmen
vuoden aikana. Jatkuva
toiminnan kehittäminen onkin ollut viimeisten vuosien
päätavoite. Olemme onnistuneet hienosti ottaen huomioon pienet resurssimme.
Tahto ja tarmo ovat tehneet
tehtävänsä. Pelkkä jäsenmääräkehitys kertoo omaa
kieltään. Kahdessa vuodessa jäsenmäärä on kasvanut
yli 300%!
Tahdonvoimalla
talkoohengessä
Olemme tuoneet onnistuneesti asiaamme esille monissa tapahtumissa vuosien
varrella: EU-kriittisyys, pakkoruotsi, maahanmuuton
ongelmat, energiapolitiikka
jne. Kannanottojemme aiheet ovat loputtomat. Pari
yleisöä puhuttanutta esimerkkiä haluan mainita tapahtumistamme. Ensimmäisenä EU-kriittinen kiertue,
jossa ympäri Suomen kaupunkeja pidimme seminaareja kertoen yleisölle EU:n
liittovaltiokehityksestä ja
sen aiheuttamista ongelmista itsenäisyyttämme ajatellen. Toisena järjestämämme Populismi-päivä Turussa.
Sen yhteydessä puolueen 13
kansanedustajaehdokasta
julkaisivat maahanmuuttopoliittisen ”Nuivan vaalimanifestin”. Kuusi allekirjoittajista ja osa päätekijöistä

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 045-209 4905

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

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

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

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

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
Vesa-Matti Saarakkala

kuuluvat Perussuomalaisiin
Nuoriin. Tämä sai julkisuutta YLE:n uutisia myöten.
Tähän
kirjoitukseen
saan mahtumaan murtoosan aikaansaannoksistamme, mutta voin taata, että
olemme parhaiten organisoitu ja painavimman sanan
omaava poliittinen nuorisojärjestö. Huomioonotettavaa on myös se, että vasta
marraskuussa 2010 saimme
ensimmäisen osa-aikaisen
työntekijän. Tämä kertoo
siitä, että työ tapahtuu tahdonvoimalla talkoohengessä. Meillä ei ole entisten
suurten puolueiden satoja
tuhansia euroja vuosittaista
tukea, meillä on vain tiukkaa asiaa ja tahtoa!
Vaalit 2011
Perussuomalaisten Nuorten
jäseniä on tulevissa eduskuntavaaleissa ehdolla 18.
Lähes jokaisessa vaalipiirissä on nuori ehdokas joka vastaa tavoitteitamme.

Nuoret ehdokkaat eivät ole
marginaaliehdokkaita, vaan
kannatusennusteiden kärkipäässä. Nuorilla on ideoita,
uutta näkemystä ja tarmoa
jota ei ole kulutettu puhki
byrokratian rattaissa.
Jos et äänestä, voit jo
luovuttaa ja oikeutesi vaikuttaa jää käyttämättä. Me
haluamme tuoda vaihtoehdon korrektille nuoleskelupolitiikalle ja nostaa kissan
pöydälle. Siinä me nuoret
olemme vahvoilla. Vanhan
konsensuksen päätepysäkki
on tullut vastaan ja parempi
Suomi, suomalainen Suomi
rakennetaan nuorten voimin kokemusta omaavien
vanhempien jalanjäljissä!
Kansaa ei ole kuunneltu ja
vanhat poliittiset päättäjät
saavat tuntea sen vaaleissa.
Välittämättömyys päättyy,
ja kansa saa äänensä takaisin. Äänestä!

Heikki Tamminen,
toiminnanjohtaja,
Perussuomalaiset Nuoret ry

Uskotko Perussuomalaisten suureen vaalivoittoon?

KYLLÄ

■ PUOLUEHALLITUS

Timo Soini
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41,9 %
58,1 %

(3212 ääntä)

(4454 ääntä)

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

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

Rovaniemi
Puh: 044 208 4671
kari.haro@luukku.com

OULU
Pj Ahti Moilanen

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

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

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

SATAKUNTA

Maria Lohela

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

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

Pj Seppo Toriseva

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen

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

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

Raimo Vistbacka

VARSINAIS-SUOMI

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

Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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Puheenjohtaja
Marja-Leena Leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
lpr.laatusiivous@co.inet.fi

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

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

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

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

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

Jäsenet:

Varajäsenet:

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

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

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

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

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

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171
Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132
Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92
@gmail.com

Kunniajäsen:
Annikki Jalava
Tampere

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

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi
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Eläkeläisten syrjintä
on lopetettava
Olen yksi 1 329 990
Suomessa asuvasta eläkeläisestä, tieto on vuoden
2009 lopun tilastosta.
Kuten moni muukin aktiivinen äänestäjä, olen
samaa mieltä, että taitettu
indeksi huonontaa meidän eläkkeitämme sitä
enemmän, mitä kauemmin olemme eläkkeellä.
Olen jäänyt eläkkeelle ennen vuotta 1996
ja saanut palkastani 50
prosenttia, nyt eläkkeeni
reaaliarvo on alle 40 prosentin. Vastaavia tapauksia on runsaasti. Ainoa
oikeudenmukainen ratkaisu eläkeläisiä kohtaan
on se, että palataan alkuperäiseen palkkaindeksiin, joka oli voimassa
työeläkejärjestelmän perustamisvaiheessa vuonna 1962. Varaa on, sillä

lakisääteisiin työeläkeyhtiöihin ja säätiöihin kertyneet
noin 130-140 miljardin varat tulevat riittämään hyvin,
esim. eläkkeitä maksettiin
vuonna 2009 21,1 miljardia
euroa. Saman verran kertyy
vuosittain työeläkemaksuja.
Paluu palkkaindeksiin lisäisi työeläkemenoja esimerkiksi tänä vuonna noin 240
miljoonaa euroa.
Erityistä huomiota on
kiinnitettävä eläkeläisten ostovoiman turvaamiseen sekä
vanhuspalveluiden saatavuuteen sekä laatuun. Näin
indeksitarkastus tulee tehdä
kaksi kertaa vuodessa.
Tällä ratkaisulla korjataan indeksikorotusten viiveellisyys. On aika korjata
tilanne, jonka oikaisemiseen tarvitaan vain päättäjien tahtoa. Valtion varoja
muutokseen ei tarvita.

Omaishoidon
pahimpien epäkohtien
korjaaminen
Omaishoidon tuen palkkioiden maksaminen tulee
siirtää Kelalle ja sen määrää on nostettava nykykustannustasoa vastaavaksi.
Kotitalousvähennystä ei
saa poistaa ja heikentää,
koska se on elintärkeä, jotta vanhukset voisivat asua
mahdollisimman pitkään
kotona.
Ikäihmisillä pitää olla
mahdollisuus saada äänensä kuuluviin!

Onni Hiltunen
eläkeläinen,
varavaltuutettu
Orimattila

Takuueläkkeestä:
Takuueläkettä voi hakea
puhelimitse
numerosta
020 692 202. Takuueläkkeeseen oikeutettuja on
noin 116.000 henkilöä.
Eläkkeensaajalla on oi-

keus takuueläkkeeseen,
jos kaikkien eläkkeiden
yhteenlaskettu summa on
vähemmän kuin 687 euroa
kuukaudessa.

■ LEIVÄNJAKAJA

Kestävä rakennus
Kelpaako minulle vain
namupalat? Otanko Jumalan Sanasta vain mukavat asiat ja vaikeille
asioille sanon kiitos ei.
Kun Jumalan Sana maistuu epämiellyttävältä,
en halua syödä sitä. En
halua ottaa sitä omaan
elämääni, koska sana ei
ole oman ajatusmaailmani, omien toiveitteni
mukaista. Silloin sanon,
että minä ajattelen tästä
asiasta näin...
Matteuksen evankeliumissa (Matt.7:24-27)
on kertomus kahdesta talonrakentajasta.
Molemmat haluavat
varmasti rakentaa hyvän ja kestävän talon.
Molemmat talot joutuvat myös aikanaan myrskyn
riepoteltaviksi. Siinä myrskyssä toinen talo kestää ja
toinen sortuu. Kestävästä talosta sanotaan, että se on
rakennettu kallioperustalle ja sortunut talo taas on rakennettu hiekalle. Se, mikä tästä kertomuksesta tekee
vaikean ottaa vastaan, on, että molemmat rakentajat
kyllä kuulivat Jumalan sanan, mutta silti toinen talo
sortui. Mikä sitten sai toisen talon kestämään? Se,
että rakentaja teki kuulemansa sanan mukaan.
Mitä meidän sitten pitäisi tehdä, että olisimme
niitä järkeviä rakentajia? Pitäisikö meidän yrittää

elää kunnollisesti, että siten pääsisimme osalliseksi
Jeesuksen sovitustyöstä?
Efesolaiskirjeessä kuitenkin sanotaan: ”Armosta
Jumala on teidät pelastanut antamalla teille uskon.
Pelastus ei ole lähtöisin
teistä, vaan se on Jumalan
lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan
voisi ylpeillä.” Ef. 2:8,9
No, jos pelastumme yksin
Jeesuksen sovitustyön tähden, niin mitä tekoja meiltä sitten oikein vaaditaan?
Luku jatkuu: ”Mekin
olemme Jumalan tekoa,
luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja,
joita tekemään Jumala on
meidät tarkoittanut.” Ef. 2:10
Mistä sitten tiedän, mihin Jumala on minut tarkoittanut? Sekin selviää Raamatusta. Minut on tarkoitettu
rakastamaan; rakastamaan Jumalaa, rakastamaan lähimmäistäni ja jopa vihamiestänikin. Ja tämä rakkaus täytyy
näkyä käytännön tekoina. Miten muuten toinen voi tietää, että rakastan häntä. Pitäisikö hänen olla ajatustenlukija? Rakkaus, joka ei näy tekoina, on kuollut. Ja silloin
se rakennuskin on vaarassa sortua.
Teksti: Tuula Jaatinen
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Timo Soini:

Murretaan yhdessä vanhojen puolueiden
ylivalta. Äänelläsi se on nyt mahdollista.
Perussuomalaisia ja Timo Soinin
linjaa voi äänestää koko maassa.
Tee kanssamme historiaa.
Perussuomalaisilla on täydet
ehdokaslistat jokaisessa vaalipiirissä.
Valitse oma ehdokkaasi.
Perussuomalaiset ovat Suomen
kansa pienoiskoossa, me saamme
Sinun äänesi kuulumaan.
Rohkene voittaa vaalit,
äänestä hyvä Suomi. Äänestä
perussuomalaista ehdokasta.
Haluan
Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden
Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
1/2 vsk 20 euroa
Näytenumero, ilmainen

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________
vanha osoite: ____________________________________________________________________
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

PerusSuomalainen

Ammatti/toimi/koulutus

Tunnus: 500 9637

Sotu

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Haluan osallistua vaalimateriaalin
jakoon ja muuhun vaalityöhön

Kansalaisuus
Jäsenhankkija

____/____ 2011 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

00003 VASTAUSLÄHETYS
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Suomalaiselle sopivin
- Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelma 2011
Perussuomalaisten
periaatteet

• Ihminen on yhteisöllinen
• Materia ei ole päämäärä,
vaan keino ihmisarvoisen
elämän saavuttamiseen
• Kansan olemassaolo on
demokratian eli kansanvallan ehto
• Perussuomalaiset on populistiseen eli kansansuosioon
perustuvan päätöksentekojärjestelmän puolustaja
• Perussuomalaiset vastustaa byrokratiavaltaa
• Suomen kansan oikeudesta
itsenäiseen päätöksentekoon
on pidettävä kiinni
• Suomen valtio on perustettu turvaamaan suomalaisten etuja
Suomalaisen kulttuurin
puolesta

• Suomalaisuus on Suomen
lahja maailmalle ja yhteiskuntamme avain menestykseen myös 2000-luvulla
• Puolustamme monikulttuurisuutta puolustamalla
kansallista identiteettiä
• Perussuomalaisille isänmaanrakkaus on epäitsekkyyttä
• Suomen kieltä on vaalittava
• Kulttuurirahoja on ohjattava niin, että ne vahvistavat
suomalaista identiteettiä.
Tekotaiteelliset postmodernistit voivat hankkia rahoituksensa vapailta markkinoilta
• Ylen pitää olla kotimainen
ja korkealaatuinen
• Ylen ruotsinkielistä ohjelmatarjontaa tulee vähentää
• Veikkauksen vedonlyöntimonopoli on säilytettävä
ja veikkausvoittovarat käytettävä jatkossakin kokonaisuudessaan kulttuurille,
liikunnalle, tieteelle ja nuorisotyölle
• Paikalliskulttuurien elinvoimaisuutta on tuettava
luomalla puitteet aktiivisuudelle
Pohjoismaisen
hyvinvointivaltion
puolesta

• Terveys ja hyvinvointi ovat
itseisarvo ja edellytys kansakunnan menestymiselle
• Henkilökohtaista vastuuta
jokaisen omasta hyvinvoinnista on lisättävä, samalla
kun perusturvaa parannetaan
• Peruspalvelut on tuotettava pääsääntöisesti julkisesti
ja palveluiden ulkoistamista
on pidettävä poikkeuksena
• Palveluiden rahoituspohjaa
voidaan vahvistaa hallinnollisesti, mutta palveluita ei pidä
sen seurauksena keskittää
• Rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan arvopohjaista uudistumista –

vastuu sen aloittamisesta on
poliitikoilla
• Huomio on kiinnitettävä
julkiseen palvelujärjestelmän kehittämiseen, ei terveysbisneksen toimintaedellytyksiin
• Vanhustenhoito on laitettava kuntoon ja markkinaehtoisuutta painottava ideologinen
politiikka on pysäytettävä
• Omaishoito on siirrettävä
Kelalle
• Sotaveteraanien kuntoutusmäärärahoja on korotettava nopeasti ja haitta-asterajat on poistettava
• Sotaorvot on rekisteröitävä
• Vammaisten kohtelu on
yhteiskunnan todellisen suvaitsevaisuuden mittari
• Vammaisille kuuluvat asiakaslähtöiset palvelut
• Terveystarkastuksin ehkäistään vaikeiden ja kalliiden sairauksien syntyä
• Erikoissairaanhoito on
siirrettävä valtion rahoitusvastuulle
• Verotuksella on ohjattava
kohti terveellisempiä elintapoja. Muuten rahat loppuvat.
• Alkoholiverotusta on kiristettävä ja mainontaa rajoitettava. Terveelliset elintarvikkeet edullisemmiksi ja
epäterveellisille lisää veroa.
• Kaikki huumausaineet on
torjuttava
• Kansalaiset on otettava
mukaan uudistamistyöhön
täysivaltaisina toimijoina, ei
jätettävä passiivisiksi hallintoalamaisiksi
• Lapset ovat kansakunnan
tulevaisuus
• Lapsiperheiden köyhyyttä
on vähennettävä, muuttamalla epäoikeudenmukaista
toimeentulotukilakia
• Keskituloisten lapsiperheiden asemaa on parannettava,
palauttamalla lapsivähennys
verotukseen
• Suurituloisten lapsilisiä
voidaan alentaa
• Päivähoitopalveluissa on
oltava valinnanvaraa
• Perussuomalaiset ovat perinteisen perhekäsityksen
puolesta
• Eläkeindeksissä on painotettava nykyistä enemmän
yleisen ansiotason kehitystä
• Nuorten työllistymistä on
kannustettava eläkekarttumaprosenttia nostamalla
Perussuomalaisten
koulutuspolitiikka

• Luokkakokoja ei saa paisuttaa, vaan tarvitaan asetus
ryhmäkokomaksimeista ja
korvamerkittyä määrärahaa
• Mamu-oppilaille koulukohtainen enimmäiskiintiö,
jotta estetään koulujen eriytyminen
• Taide- ja käsityöaineiden
tuntimääriä on lisättävä
• Liikuntaa lisää ja numeroarviointi pois

• Käytöksen numeroarviointia on varhennettava ja arvio
myös päättötodistukseen
• Ruotsin kieli valinnaiseksi:
tarvitaan monipuolisempaa
kielitaitoa
• Uskonnonopetukseen ei
muutoksia
• Kyläkoulut on säilytettävä
• Toisen asteen oppilaitosten keskittämiskehitys katkaistava
• Opintotuki on sidottava
indeksiin ja vanhempien tulojen vaikutus itsenäisesti
asuvan täysi-ikäisen opiskelijan opintotukeen on poistettava
• Kandidaattitutkinnosta
päätutkinto moniin oppiaineisiin
• Opiskelijoiden valmistumisvauhtia on painotettava
yliopistojen rahoituksessa
• Yliopistojen aloituspaikkoja on vähennettävä
• Vaatimus virkamiesruotsin
suorittamisesta on poistettava
Vahva peruskunta

• Kuntien määrää on vähennettävä ja byrokratiaa karsittava, mutta ilman pakkoliitoksia
• Ylikunnalliset hallintohimmelit eivät sovi rakenteeksi,
kun päätetään merkittävimmistä asioista: perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista
• Demokratian ruohonjuuritaso pitää pelastaa byrokratiavallalta
• Maakuntapohjainen päätöksentekorakenne ei sovi
kaikkialle eli kunnat ja niiden rooli on säilytettävä
• Kunnalliset kansanäänestykset käyttöön etenkin kuntaliitoksista päätettäessä
• Kuntajohtajat valittava
kunnallisella kansanvaalilla
eli pormestarimalli käyttöön
Missä EU, siellä ongelma

• Nykymuotoinen EU ja sen
kehitys eivät mahdollista
kansanvaltaa
• EU:ta ei ole perustettu
kansanvallan ajatukselle
• Perussuomalaiset haluavat
vähentää EU:n valtaa suomalaisten omiin asioihin ja lisätä
itsenäistä päätöksentekoa
• EU:lle tarjoamme roolia
talous- ja vapaakauppaalueena
• EU:n
itälaajentuminen
Turkkiin on torjuttava, koska mitä hajanaisempi kulttuurinen pohja unionilla
on, sitä byrokraattisempi ja
harvainvaltaisempi on sen
hallintorakenne
• Vallansiirroista EU:lle ei
tule päättää ilman neuvoaantavan kansanäänestyksen
järjestämistä
• EU:n läheisyysperiaate on
pelkkää propagandaa

• Suomi mallioppilaasta EUkriittiseksi yhteistyökumppaniksi
• Suomen nettojäsenmaksua
on pienennettävä
• EMU-maiden keskinäiset
lainatakuujärjestelyt ja yhteiset joukkovelkakirjat on
torjuttava
• Liittovaltiota kohti vieviä
perussopimusmuutoksia ei
tule hyväksyä
• ”Eurokorko” suomalaisille on vasta määrittymässä
• Suomen on valmistauduttava nykymuotoisen EMU:n
ja EU:n hajoamiseen
Perussuomalaisten ulkoja turvallisuuspolitiikka

• EU-jäsenyyttä ei saa sisällyttää Suomen perustuslain
valtiosääntöön
• Presidentin valtaoikeudet
on säilytettävä tai niitä on
lisättävä
• Kansanäänestysten järjestäminen tukee edustuksellista demokratiaa
• Suomen Nato-jäsenyys on
torjuttava ja yleinen asevelvollisuus säilytettävä
• Suomi mukaan vain YK:n
hyväksymiin rauhanturvaoperaatioihin, mutta ei sodan osapuoleksi
• Vastavuoroisuuden periaate on ulkomaalaisten maanomistuskysymyksessä lähtökohta
• Maan sisäinen turvallisuus
perustuu yhtenäiseen kansaan
• Kehitysavusta on siirryttävä kriisiapuun ja kehitysapumäärärahoja on vähennettävä
Paremman
maahanmuuton puolesta

• Itsensä laillisella työllä ja
yrittäjyydellä elättävät maahanmuuttajat ovat tervetulleita Suomeen
• Kotouttamispolitiikan perusteeksi ”maassa maan tavalla”
• Työperätöntä maahanmuuttoa on hillittävä taloudellisia vetovoimatekijöitä
vähentämällä ja perheenyhdistämispolitiikkaa tiukentamalla
• Turvapaikkahakemusten
käsittelyä on nopeutettava
• Ei yhteiselle eurooppalaiselle ”taakanjakopolitiikalle”
• Pakolaiskiintiötä on sopeutettava taloudelliseen tilanteeseemme
• Ghettoutuminen on estettävä järkevällä asuntopolitiikalla
• Rikolliset maahanmuuttajat karkotettava kotimaahansa
• Kansalaisuuden tulee olla
palkinto
• Paikallisuus yhteiskuntapolitiikan lähtökohtana liikkuvuuden sijaan

Verot maksukyvyn
mukaan

Oikeuden on
toteuduttava

• Sanomme ei tasaverokehitykselle
• Ns. viherverot on torjuttava eli ei energiaveron
korotuksille ja ruuhkamaksuille
• Arvonlisäveroa ei pidä korottaa
• Kerskakulutusta on hillittävä suurituloisten ansiotuloverotusta kiristämällä
• Pääomatulojen verotusta
on kiristettävä ja muutettava
progressiiviseksi
• Yritysten osinkoverotusta
on kiristettävä verovapautta
pienentämällä
• Lisärahaa valtion kassaan
taloudellisesti menestyviltä
yhdistyksiltä
• Ei verokilpailulle eli yhteisöverotuksen taso on säilytettävä
• Varallisuusvero takaisin
• Veronmaksuhalukkuudesta on huolehdittava myös
yhteisöllisellä sosiaalipolitiikalla

• Tuomioistuinten ja poliisin
resursseja on lisättävä
• Rangaistuksia on kiristettävä eikä höllennettävä: jalkapantarangaistus ei vastaa
vankeusrangaistusta
• Pikkurikollisten vapaasääty kuriin
• Talousrikostutkintaan panostaminen maksaisi itsensä
helposti takaisin
• Viharikoslainsäädäntöä
tarvitaan
• Rikoksen valmistelu sanktioitavaksi
• Rikolliset maahanmuuttajat on karkotettava ja kerjääminen on kiellettävä
• Itsensä puolustamisesta ei
saa rangaista
• Kaikille sama laki – ei kulttuurisille erilliskäytännöille
• Perustuslakituomioistuin
perustuslakivaliokunnan tilalle
• Vaalilaki on uudistettava

Ensin suomalainen työ ja
yrittäminen

• Talouskasvun eväitä ei
saa syödä kotikutoisilla
päätöksillä:
ilmastopolitiikka uusiin puihin ja
ominaispäästöjärjestelmä
tilalle
• Teollisuus on alihankintayritysten ja Suomen hyvinvointiyhteiskunnan perusta
• Valtio ja työeläkeyhtiöt
turvaamaan investoimista
Suomeen
• Valtion ”tuottavuusohjelma” on pantava jäihin
• Harmaa talous kitketään
monipuolisilla keinoilla
• Suuryritysten tukiin leikkaus
• Aitoja työpaikkoja voidaan synnyttää pienyritysten
verotusta keventämällä
• Kilpailutukseen järkeä ja
taitoa: kokonaistaloudellisuus otettava huomioon
• Tie- ja rataverkoston perusparantamiseen tasokorotus ja rikkiverot nykymuodossaan torjuttava
Monipuolisesti kotimaista
energiaa

• Omavaraisuus keskeinen
peruste energiapoliittisille
ratkaisuille
• Ydinvoiman rinnalla on
kehitettävä uusiutuvia energialähteitä
hyödyntävää
energiatuotantoa
• Biopolttoaineet takaavat
hajautetun energiatuotannon
• Sähköistyminen on sähköteollisuudellemme suuri
mahdollisuus
• Energiansäästö ja kierrättäminen ovat luonnollinen
osa energiapolitiikkaa

Perussuomalaisten
maaseutupolitiikka

• Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö yhdistettävä luonnonvaraministeriöksi
• Ei kiinteistöveroa maa- ja
metsätalousmaalle
• Artiklojen 141 ja 142 tukitasot on säilytettävä
• Geenimuuntelusta vapaa
Suomi on tulevaisuuden
vientivaltti
• Ruokaomavaraisuudella
turvataan kriisivalmius
• Haja-asutusalueiden jätevesiasetus on kumottava
• Metsästysharrastus on turvattava
• Läheisyysperiaate riista- ja
petopolitiikkaan
• Omatoimiselle metsänomistajalle paremmat mahdollisuudet hoitaa metsäänsä
• Jokamiehenoikeudet on
säilytettävä ja väärinkäytöksiin puututtava
• Energiatuotannon kotimaisuus tavoitteeksi: biopolttoaineissa suuria mahdollisuuksia
• Lähiruokaa, kiitos!
• Turkistuotantoa on puolustettava
• Suomalaista elinkeinotoimintaa perusteettomasti
mollaavilta järjestöiltä avustukset pois
• Hevostaloudessa on työpaikkoja myös jatkossa
• Puurakentamisen edellytyksiä on parannettava ja
puurakentamista lisättävä
• Maaseutu on voimavara!

68-sivuinen ohjelmamme
luettavissa kokonaisuudessaan:
www.perussuomalaiset.ﬁ

