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Eduskuntavaaleissa ovat 
menossa kirikierrokset ja 
kamppailu käy kuumim-
millaan. Poliittinen ilmasto 
voi olla ailahteleva kuin 
keväinen sää, joka jo yhden 
päivän aikana saattaa tarjo-
ta tuulta, sadetta ja räntää, 
vaihtuen sitten hetkessä 
häikäiseväksi auringonpais-
teeksi.

Vaalien läheisyys nä-
kyy ympärillämme. Perus-
suomalainen väki, ehdok-
kaamme taustajoukkoineen 
ahertavat uupumatta vaali-
kentillä. Edistymme hyvää 
vauhtia, päämäärä on lähel-

lä. Suomalaisuuden puolus-
taminen on saanut vanho-
jen puolueiden urautuneet 
jäsenet hermostumaan. Ei 
se meitä haittaa, vaikka kil-
pailija kertoo omaa totuut-
taan, jos se käytännössä 
sulaa kuin keväinen räntä 
auringonpaisteessa.

Kovaa peliä

Peli kovenee ja muuttuu li-
kaisemmaksi vaalien alla. 
Perussuomalaisten kohoa-
va gallupsuosio on saanut 
vandaalit liikkeelle. Perus-
suomalaisten Helsingin vaa-

litoimisto on ollut avoinna 
Hämeentien varrella helmi-
kuusta lähtien ja on joutu-
nut toistuvasti ilkivallan 
kohteeksi. Se kertoo paitsi 
Perussuomalaisten vastus-
tamisesta, myös turhautu-
misesta ja raukkamaisesta 
typeryydestä. Meidän ei 
tietenkään pidä sortua sa-
manlaiseen tai ylireagoida 
ja menettää hermoja. Kil-
pailun kuumentuessa on 
tärkeää pitää pää kylmänä 
ja sydän lämpimänä.

Parhaiten pärjäävät 
ne, jotka saavat keskeisen 
viestinsä ymmärretyksi ja 

kannatetuksi. On tärkeää 
hoitaa oma kampanja tyy-
likkäästi. Oman puolueen 
tai kenenkään toisen ehdok-
kaan haukkumisella tuskin 
valtakirjaa saa. Politiikka 
on pitkäjänteistä työtä, eikä 
siinä kukaan yksin tai irtio-
toilla pärjää. Jokainen eh-
dokas on tärkeä lenkki siinä 
ketjussa, jolla rakennetaan 
vaihtoehtoa nykyiselle eriar-
voistavalle toimintatavalle.

Kansan tuki taakse

Perussuomalaiset on kan-
natusmittausten mukaan 

yksi suurista puolueista, 
silti vain kansan mielipide 
vaaleissa annettuina ääni-
nä ratkaisee. Ainoastaan 
Perussuomalaisten riit-
tävän suuri vaalivoitto 
mahdollistaa poliit-
tisen ilmaston muu-
toksen Suomessa. 
Äänestäjän ei nyt 
pidä jäädä sohvalle 
makaamaan, vaan kan-
nattaa käyttää ääntään ja 
varmistaa, että Perussuo-
malainen vaihtoehto toteu-
tuu, siinä samalla suuri osa 
nykyisistä päättäjistä tulee 
saaneeksi kenkää. Oikein 

Poliittinen ilmastomme muuttuu vaaleissa
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annettu ääni kuuluu ja vai-
kuttaa monella tapaa.

Mies tai nainen, Perus-
suomalainen, on hyvä va-
linta.

Tehdään yhdessä historiaa
Suomessa on noin 920 000 
köyhää, ja 150 000 lasta 
elää köyhyysrajan alapuo-
lella!  Lapsia on otettu huos-
taan 15 000 ja 50 000 on 

sosiaaliavun piirissä. Oman 
maan köyhät ja vähävarai-
set on unohdettu ja heidän 
perustuslailliset oikeutensa 
on maahan poljettu. 

Kansamme on jaettu 
kahtia, niihin jotka rikas-
tuvat entisestään ja niihin 
jotka kärsivät, sinnittelevät 

toimeentulonsa kanssa päi-
västä toiseen ja näkevät jo-
pa nälkää.

Maahamme on luotu 
kahdet työmarkkinat, hal-

patyövoimamarkkinat ja 
ne rehelliset yrittäjät jotka 
noudattavat lainsäädäntö-
ämme. Erityisesti Vihreiden 
ja RKP:n myötävaikutuk-
sella maahamme haalitaan 
maahanmuuttajia 26 000 
ihmisen vuosivauhdilla 
luomaan (rikkaiden) hyvin-

vointia. Verorahoja kuluu 
maahanmuuttajaperheiden 
yhdistämiseen ja jopa lento-
matkoihin. Todellisuudessa 
tällä kaikella järjettömyy-
dellä lisätään rikkaiden 
hyvinvointia (halpatyövoi-
maa), eikä koko kansamme 
hyvinvointia kuten mieles-
täni pitäisi tehdä.

Harmaa talous rehottaa 
ja voi hyvin maassamme. 
Hämärämiehet syövät suo-
malaisten leipää ja lihovat 
entisestään. Kokoomuslai-
nen itsekkyys ja keskusta-
lainen piittaamattomuus 
vallitsevat maassamme, 
jonka ohjaavia voimia ovat 
itsekkyys, ylpeys ja ahneus. 
Tästä kansallisesta häpeäs-
tä ovat vastuussa kaikki ny-

kyiset hallituspuolueet Ko-
koomus, Vihreät, Keskusta 
ja rahavallan edustajana 
tietenkin taas kerran halli-
tuksessa istuva pieni mar-
ginaalipuolue RKP, pitäen 
kynsin ja hampain kiinni 
pakkoruotsista.

Tehdään yhdessä 
historiaa

Perussuomalaiset ovat nyt 
äänestäjien ainoa vaihtoeh-
to saada todellinen muutos 
vuodesta toiseen jatkuvaan 
epäoikeudenmukaiseen po-
litiikkaan. Perussuomalaiset 
ovat tavallisia maanläheisiä 
ihmisiä, joita kannattaa ää-
nestää. Ehdokkainamme on 
niin professoreita, maanvil-

jelijöitä kuin tehtaan työn-
tekijöitäkin. Äänestä muu-
toksen puolesta. Tehdään 
yhdessä suuri muutos.

Kristillisdemokraateilta 
loppui usko jo ennen vaale-
ja. Entinen Kd:n puheenjoh-
taja ja toinenkin istuva kan-
sanedustaja luopuivat kum-
pikin ehdokkuudestaan ve-
doten 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 raunioil-
la ja puolue kuihtuu lähi-
tulevaisuudessa kokonaan 
marginaalipuolueeksi. Sosi-

aalidemokraatit ovat nautti-
neet liian kauan työntekijöi-
den työntekijäliitoille mak-
samista jäsenmaksuista. 
Liittoihin kuuluvista eivät 
läheskään kaikki kannata 
vasemmalla olevia puoluei-
ta, he haluavat jäsenmak-
suillaan oikeasti ajettavan 
työntekijöiden asiaa.

Perussuomalaiset edus-
tavat isänmaallista vaih-
toehtoa, jonka peruspila-
reita ovat koti, uskonto ja 
isänmaa. Näissä vaaleissa 
on tulossa aseeton vallan-
kumous, nyt teemme Suo-
men poliittisella rintamalla 
historiaa. Kirves on jo pan-
tu puun juurelle ja vanhat 
puolueet vapisevat odotta-
essaan mitä tuleman pitää.

 Perussuomalaiset ovat tavallisia 
maanläheisiä ihmisiä, joita kannattaa 
äänestää. 
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Eduskunnassa sanottua

”Suomen antamien lainojen ja takausten määrä 
talouttaan holtittomasti hoitaneille maille on tällä 
hetkellä kaikkiaan yli 10 miljardia euroa. Maan hal-
litus on pääministerin johdolla valmis lapioimaan 
vielä lisää veronmaksajien varoja jopa 8 miljardil-
la eurolla. Tämä käy riidattomasti ilmi euroalueen 
päämiesten kokouksessa nyt perjantaina tehdyistä 
päätöksistä.”
Pietari Jääskeläinen 15.3.2011

”Pääministeri syytti oppositiota viime viikolla epä-
isänmaallisuudesta. Perussuomalaiset puolustavat 
Suomen kansaa ja näkevät, että EU:n jatkuva pelas-
taminen on loputon suo. Me katsomme, että oma 
kansa ensin, sitten vasta muut. Pääministeri Kivinie-
mi, toivon suoraan kysymykseeni suoraa vastausta: 
Oletteko käynyt ruokajonoissa tai asunnottomien 
asuntoloissa viime aikoina katsomassa kansalais-
temme hätää?”
Pentti Oinonen 15.3.2011

”Lakivaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa 
käsiteltiin pitkään ja hartaasti kansanedustajien lah-
jusrikosten kriminalisointia. Perustuslakivaliokunta 
ei tahtonut millään saada tässä asiassa lausuntoaan 
valmiiksi, ja se käyttikin aivan viime hetkeen saakka 
kaikki mahdolliset jarrutuskeinot, jotta tämä näkö-
jään joillekin hyvinkin kiusallinen hallituksen esitys 
olisi saatu raukeamaan kokonaan.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 11.3.2011

”Silti tulevaisuusvaliokunnan jäseninä meillä on 
ennen kaikkea pyritty näyttämään, että tulevai-
suudessa ja hyvin lähiaikoina ja nyt jo pitäisi ol-
la joustavuutta, innovatiivisuutta siinä, kuinka eri 
eläkkeitä maksetaan. Esimerkiksi tänä päivänäkin, 
vaikka kokoomus ja keskustapuolue ovat yrittäjien 
puolueita, niin kokonaan he ovat unohtaneet aivan 
pienyrittäjät.”
Pertti Virtanen 10.3.2011

”Kun tämä on vaalikauden viimeinen kyselytunti, 
niin haluan tässä lopussa kiittää omasta ja ryhmäni 
puolesta puhemiehiä siitä, että myös meidän pieni 
ryhmämme ja meidän ryhmämme edustajat ovat 
päässeet esittämään kysymyksiä aina aika ajoin. 
Lisäksi kiitän muita ryhmiä ja kollegoita hyvästä 
yhteistyöstä ja siitä, että meihin perussuomalaisiin 
on suhtauduttu varsin asiallisesti viimeaikaisesta 
gallup-suosiosta huolimatta.”
Raimo Vistbacka 10.3.2011

”Valtiovarainministeri Katainen täällä hehkutti, 
kuinka talouskasvu on saatu jälleen kuntoon. Tämä 
on samanlaista hehkutusta kuin markkinavoimien 
selätys aikanaan. Talouskasvu on Suomessa sen ta-
kia, että Suomen valtio velkaantuu 10 miljardia eu-
roa vuodessa ja kotitaloudet velkaantuvat edelleen 
miljarditolkulla. Sen takia Suomessa on talouskas-
vu, ja tämä ei kestä enää pitkään.”
Markku Uusipaavalniemi 9.3.2011

PerusSuomalainen 6/2011 ilmestyy

29.4.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 20.4.2011.

Perussuomalaisilla on täy-
det ehdokaslistat jokaisessa 
vaalipiirissä. Ehdokasaset-
telumme on sekä ammatil-
lisesti että alueellisesti kat-
tava. Valitse heistä omasi. 
Elämme vaikeita ja haasta-
via aikoja sekä kansallisesti 
että kansainvälisesti. Sosi-
aalista oikeudenmukaisuut-
ta ja rehellistä päätöksente-
koa kaivataan kipeästi.

Perussuomalaiset tarjoa-
vat sinulle oman vaihtoeh-
tonsa, joka lähtee Suomen 
kansan syvistä riveistä. 
Jokainen ihminen ja jo-
kainen elämä on arvokas. 
Perussuomalaisten yhteis-
kuntanäkemys lähtee siitä, 
että kun yhteiskunnassam-
me pienimmät ja heikoim-
mat voivat hyvin, niin me 
kaikki voimme paremmin. 
Politiikka ei ole mitään 
atomifysiikkaa, tarvitaan 
oikeudentuntoa, suorasel-
käisyyttä ja kykyä tulla toi-
meen myös muiden ajatus-
suuntien kanssa. Euroopan 
talouskriisi osoittaa todeksi 
Perussuomalaisten pitkän 
linjan siitä, että vain itsenäi-
nen päätöksenteko ja oikeus 

omaan taloudenhallintaan 
ovat välttämättömiä oikeu-
denmukaisen ja tulokselli-
sen talous- ja yhteiskunta-
politiikan harjoittamiseksi. 

Libyan kriisi ja Japanin 
luonnonkatastrofi  tuovat 
maailman kotikynnyksel-
lemme. Öljyn hinnannousu 
sekä energiahuollon riskit ja 
mahdollisuudet on ratkais-

tava sekä poliittisesti että 
turvallisuusnäkökohdat 
huomioiden. Perussuoma-
laiset on itsenäinen puolue, 
joka puolustaa Suomen it-
semääräämisoikeutta, joka 

on perusedellytys sille, et-
tä voimme tasavertaisesti 
ja tuloksellisesti osallistua 
kansainväliseen yhteistyö-
hön, jota haluamme ja kan-
natamme.

Rohkene voittaa 
vaalit

Äänestä Hyvä Suomi!

keskiviikko

6.4.
tiistai 

12.4.

Ennakkoäänestys 
kotimaassa:

-

Ennakkoäänestys 
ulkomailla:

keskiviikko

6.4.
lauantai 

9.4.-

Vaalipäivä
sunnuntai klo 9-20

17.4.2011

Vaalitaistelun loppusuora on 
alkanut. Perussuomalaisten 
läpimurto on nyt sinun 
äänesi varassa. Murra 
vanhojen puolueiden 
ylivalta.

Vetoan sinuun:

ÄÄNESTÄ PERUSSUOMALAISILLE
HISTORIALLINEN VAALIVOITTO!
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Vanki tienaa paremmin 
kuin vartija
Uudessa Suomessa 21.2.2011 julkaistun uutisen 
mukaan Keravan vankilan avo-osastolla vanki voi 
tienata lumi-, metsä- ja peltotöissä tai laitoshuol-
lossa paremmin kuin vartija. Töitä tekevän van-
gin kuukausitienestit liikkuvat yleensä tuhannen 
ja kahdentuhannen euron välillä, mutta vankilan 
luottamusmies Risto Nieminen mainitsee eräänkin 
venäläisen vangin tienanneen hiljattain ylitöitä te-
kemällä 2 300 euroa. Vaikka palkasta maksetaan 
pientä veroa sekä asumis- ja ruokakorvausta, jää 
siitä silti oikein mukava summa käteen.

Näin suuret ansiot ovat paljon isommat kuin 
tavallisen vartijan palkka eivätkä jää kauaksi ko-
keneenkaan vartijan peruspalkasta. Niemisen mu-
kaan suomalaiset vankilat eivät toimi minkäänlai-
sena pelotteena ulkomaisille varkaille, joista osa 
kerskuu avoimesti suomalaisen vankilan olevan 
kuin viiden tähden hotelli heidän omassa koti-
maassaan.

Kannatus Satakunnassa 
jo 21,5 prosenttia
Perussuomalaisten kannatuksen rakettimainen 
nousu vain jatkuu. Satakunnassa Perussuomalai-
set on noussut jo toiseksi suurimmaksi puolueeksi 
21,5 prosentin kannatuksellaan Satakunnan Kan-
san teettämän tuoreimman kannatusmittauksen 
mukaan. Edellä on enää Kokoomus 22,2 prosentin 
kannatuksella. Näillä kannatusluvuilla Satakun-
taan olisi odotettavissa kaksi eduskuntapaikkaa.

Mielipidetiedustelun suurin yllätys oli sosiaa-
lidemokraattien kannatuksen romahdus edellisten 
vaalien 29,5 prosentista 21 prosenttiin, mikä mer-
kitsisi demarien paikkaluvun tippumista kahteen. 
Myös Keskustan kannatus on tippunut ja hekin 
näyttäisivät olevan jäämässä kahteen paikkaan. 
Myös ennestäänkin vähäistä kannatusta nauttivat 
vihreät ovat edelleen laskusuunnassa.

Reserviläiset tempaisevat 
veteraanien hyväksi
Vuosittainen Sotiemme Veteraanit -keräys on käyn-
nissä. Viime vuoden keräyksellä saatiin koottua lähes 
kolme miljoonaa euroa sotiemme veteraanien tuke-
miseen. Lauantaina 12.3. reserviläiset ovat liikkeellä 
kymmenillä paikkakunnilla keräyslippaiden kanssa.

Erityisenä tavoitteena on ollut tukea pienitu-
loisimpien sotiemme veteraanien kotona asumista. 
Suomen sotiin vuosina 1939-1945 osallistuneita 
sotiemme veteraaneja on elossa 50 000 henkilöä ja 
keski-ikä heillä on 88 vuotta. Keräyksen järjestävät 
valtakunnalliset veteraanijärjestöt Sotainvalidien 
Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto, Rintama-
veteraaniliitto ja Rintamanaisten liitto, sekä Kaa-
tuneitten Omaisten Liitto.

Perussuomalaisten kannatus jatkaa kasvuaan. 
Maaliskuussa Helsingin Sanomien TNS Gallupil-
la teettämästä kannatusmittauksesta ilmenee, että 
Perussuomalaiset on viimeisen kuukauden aikana 
ohittanut niin demarit kuin Keskustankin, nousten 
toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Tuoreimman 
kannatusmittauksen perusteella meitä äänestäisi jo 

18,4 prosenttia kansalaisista. Kokoomuksella on 
vielä parin prosentin etumatka 20,7 prosentin kan-
natuksellaan, mutta Keskusta jäi jo taakse (18,3%) 
demareista puhumattakaan (17,4%).

Pienpuolueiden kannatus on tämän tutkimuk-
sen mukaan seuraava: Vihreät (8,8%), Vasemmis-
toliitto (7,7%), Rkp (4,1%) ja kristilliset (3,5%).

Perussuomalaiset jo toiseksi suosituin puolue

Suomen kansan mitta on 
täyttynyt. Se vaatii muu-
tosta siihen, millä tavalla 
maamme asioita hoidetaan. 

Tästä ovat todisteena 
huimat kannatusta mit-
taavat gallupit – Helsingin 
Sanomien tuorein kysely-
tutkimus on nostanut Pe-
russuomalaisten kannatuk-
sen jo 18,4 prosenttiin ja 
demarien ja keskustan ohi. 
Mutta ei tässä vielä kaikki 
– A-studio paljasti, miten 
kyselytutkimuksia tekevät 
yhtiöt vääristelevät kanna-
tuslukuja alaspäin eniten 
juuri Perussuomalaisten 
kohdalla ja raakagalluptu-
loksissa mitattu oikea kan-
natus on heilahdellut jo 25 
prosentin tietämissä.

Vanhojen puolueiden on 
siis turha panna toivoaan sii-
hen, että Perussuomalaisten 
kannattajat jäisivät vaaleissa 
”nukkumaan” jos nukkuvi-
en äänestäjien osuutta on jo 
valmiiksi tällä tavoin enna-
koitu. Siksi on tärkeää, ettei 
kukaan jätä ääntään käyt-
tämättä, jotta kansa pääsee 
näyttämään hallitukselle mi-
tä se todella haluaa.

Suomi on EU:n 
nettomaksaja

Kansan pinnan on saanut 
kiristymään ja lopulta kat-
keamaan lukuisat virheet ja 
hölmöilyt nykypolitiikassa: 
vaalirahoitusskandaalit, 
typerä aselain muutos ja 
jätevesiuudistus, harmaan 
talouden rehottaminen, 
rahan syytäminen huonos-
ti talouttaan hoitaneisiin 
euromaihin vakautuspa-
ketteineen ja Englannin 
maksuhelpotukset Suomen 
kustannuksella. Perussuo-
malaisten eduskuntaryhmä 
kirjoitti PerusSuomalaisen 
vaalilehdessä 2011:

”Suomi on tukevasti 

EU:n nettomaksaja – sinä 

maksat. Perussuomalaiset 

ovat vuodesta toiseen esit-

täneet, että Suomen halli-

tus aloittaisi neuvottelut 

Suomen maksuosuuden 

poistamiseksi Yhdistyneille 

Kuningaskunnille myön-

nettävään EU-maksuhel-

potukseen. Sen paremmin 

Lipposen, Vanhasen kuin 

Kiviniemenkään hallitus ei 

ole korvaansa lotkauttanut 

tälle asialle, vaikka monet 

EU-maat ovat helpotusta 

hakeneet ja myös saaneet.”

Euroalueen 
hajoaminen vain ajan 
kysymys

Huonosti talouttaan hoi-
taneiden maiden rahoi-
tuskriisi sen kuin syvenee. 
Suomi on tähän mennessä 
lapioinut rahaa pelimiesten 
pelastamiseksi jo 10 mil-
jardia euroa, ja on nyt käy-
mässä neuvotteluja määrän 
nostamiseksi 18 miljardiin, 
joka olisi yli kolmasosa 
Suomen valtion budjetista. 
Perussuomalaiset eivät tätä 
hyväksy. Kansanedustaja 

Pietari Jääskeläinen sanoi 
eduskunnassa 15.3.2011:

”Suomen antamien lai-

nojen ja takausten määrä 

talouttaan holtittomasti 

hoitaneille maille on tällä 

hetkellä kaikkiaan yli 10 

miljardia euroa. Maan halli-

tus on pääministerin johdol-

la valmis lapioimaan vielä 

lisää veronmaksajien varoja 

jopa 8 miljardilla eurolla. 

Tämä käy riidattomasti il-

mi euroalueen päämiesten 

kokouksessa nyt perjantai-

na tehdyistä päätöksistä. 

Euroopan vakautuspaketin 

lainanantokyky esitetään 

nostettavaksi nykyisestä 

tasosta kaksinkertaiseksi 

eli 500 miljardiin euroon 

ja Euroopan väliaikaisen 

rahoitusvakausvälineen lai-

nanantokyky nostettavaksi 

440 miljardiin euroon ny-

kyisestä noin 250 miljardis-

ta … Rahoituskriisi on edel-

leen syvenemässä. Lisäksi 

EU-maat ovat taloudeltaan, 

veloiltaan ja toimintatavoil-

taan niin erilaisia, että EU:n 

ja euroalueen hajoaminen 

on vain ajan kysymys.”

Surkeita lakeja

Yksi surkeimmin epäon-
nistuneista hallituksen esi-
tyksistä oli haja-asutusalu-
eiden jätevesiasetus, joka 
on nyt uudessa käsittelyssä 
perustuslakivaliokunnan 
todettua sen perustuslain 
vastaiseksi. Epäämätön 
tosiasia kuitenkin on, että 
lukuisat kansalaiset huijat-
tiin uusimaan järjestelmän-
sä lainvastaisen asetuksen 
voimassaoloaikana kärsien 
suuria taloudellisia tappi-
oita. Kuka korvaa? Kan-
sanedustaja Pentti Oinonen 

18,4%
18,4%

Kansan kuppi kää

Perussuomalaisten suuret vaalivalvojaiset pidetään 17.4. Helsingissä Bottalla.
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Yhä useampi kunta ottaa 
palvelusetelin käyttöön
Sitran ja Suomen Kuntaliiton toteuttaman kyselyn 
mukaan palveluseteli on käytössä erityisesti sosi-
aalipalveluissa, mutta tänä vuonna käyttöönottoa 
tai sen laajentumista suunnitellaan myös terveys-
palveluiden puolella. Sosiaalipalveluissa palvelu-
setelit näyttäisivät laajentuvan omaishoidosta, 
kotipalveluista ja tukipalveluista erityisesti palve-
luasumiseen, jossa käyttökohteita ovat etupäässä 
tehostettu palveluasuminen ja vammaisten palve-
luasuminen.

Sitran ja Suomen Kuntaliiton yhdessä toteutta-
ma kysely on ensimmäinen uuden palvelusetelilain 
aikana toteutettu selvitys palvelusetelin käytöstä ja 
käyttöönoton suunnitelmista kunnissa ja kuntayh-
tymissä. Tammikuussa 2011 toteutettuun kyselyyn 
osallistui 225 kuntaa ja kuntayhtymää.

Kyselyn mukaan 102 kunnalla ja kuntayh-
tymällä on käytössä palveluseteli. Suunnitelmia 
käyttöönotosta tai käyttöönoton laajentamisesta 
on 120 kunnalla ja kuntayhtymällä. Suosituimmat 
käytössä olevat kohteet ovat kotiin suuntautuvia 
palveluita, kuten kotipalveluissa, kotipalvelujen 
tukipalveluissa ja omaishoitajan vapaan aikaisissa 
palveluissa hoidettavalle.

Hallituksen esitys
valtion talousarvioksi 
vuodelle 2011
Valtion vuoden 2011 talousarvion loppusumma on 
50,527 mrd. euroa. Talousarvio on 8 mrd. euroa 
alijäämäinen, joka katetaan ottamalla lisää velkaa. 
Vuoden 2011 lopussa valtionvelan arvioidaan ole-
van noin 84 mrd. euroa, mikä on noin 45 prosent-
tia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Eduskunta korosti toimia, joilla parannetaan 
julkisen talouden kestävyyttä, vähennetään nuor-
ten työttömyyttä ja estetään työttömyyden pitkit-
tyminen. Tuottavuuden osalta eduskunta katsoi 
pitävänsä ohjelmaa tarpeellisena työvoimatarpeen 
ja talouskasvun turvaamiseksi. Henkilötyövuosien 
vähentäminen ja toiminnan ulkoistaminen eivät 
kuitenkaan takaa työn tuottavuuden paranemista. 
Henkilöstöä ei tule vähentää etenkään tilanteessa, 
jossa henkilövähennykset johtavat valtion tulojen 
menetyksiin tai jossa tehtävien ulkoistaminen lisää 
julkisen sektorin menoja.

Budjetin loppusumma kasvoi eduskunnan kä-
sittelyssä 59 miljoonalla eurolla. Suurimmat mää-
rärahalisäykset (yhteensä 19,78 miljoonaa euroa) 
tehtiin liikenne- ja viestintäministeriön pääluok-
kaan. Eduskunta lisäsi lähes 10 miljoonaa euroa 
perusväylänpitoon sekä noin 4 miljoonaa euroa 
joukkoliikenteen edistämiseen.

Maaliskuusta alkaen työttömyysturvahakemuksen 
käsittely Kelassa saa kestää enintään 30 kalenteripäi-
vää. Käsittelytakuulla tarkoitetaan määräaikaa, jon-
ka sisällä työttömyysetuushakemus tulee käsitellä.

Jos päätöstä ei hakemuksen puutteellisuuden 
tai muun syyn vuoksi voida antaa 30 päivän mää-
räajassa, on Kelan toimiston tämän määräajan 

Työttömyysturvaan 30 päivän käsittelytakuu
kuluessa ryhdyttävä toimiin asian selvittämiseksi 
esimerkiksi pyytämällä lisäselvitystä. Päätös on 
tällöin annettava viimeistään kahden viikon kulut-
tua siitä, kun Kelalla on ollut käytettävissään asian 
ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot eli lisäselvitykset 
hakijalta itseltään tai esimerkiksi Työ- ja elinkeino-
toimistosta ovat saapuneet.

kirjoitti PerusSuomalaisen 
vaalilehdessä 2011:

”Keskeneräisin asia ase-

tuksessa on valtion korva-

usvelvollisuus. Perussuoma-

laiset edellyttävät, että val-

tio korvaa vanhan asetuk-

sen aiheuttamat vahingot 

kansalaisille. Hallitus ei voi 

pestä käsiään näin tärkeäs-

sä asiassa kuin mitä vanha 

jätevesiasetus oli.”

Toinen yhtä surkea laki-
esitys oli vastoin tosiasioita 
ja lähinnä kosmeettisista 
syistä Perussuomalaisten 
tiukasta vastustuksesta 
huolimatta läpirunnottu 
aselain muutos, joka tulee 
vain lisäämään byrokratiaa 
ja syyllistää metsästäjät ja 
aseharrastajat asiasta, johon 
heillä ei ole osaa eikä arpaa. 
Näin Oinonen kirjoitti Pe-
rusSuomalaisessa 14/2010:

”Perussuomalaiset ovat 

laillisuuden ja järjestyksen 

puolueena vastustaneet jyr-

kästi alkuperäistä esitystä ja 

vaatineet sen uudelleenval-

mistelua. Sutena syntynyt 

ja vain kosmeettisen leikka-

uksen läpikäynyt lakiesitys 

pitäisi mielestämme hylätä, 

koska se ei oikeasti ratkai-

se niitä ongelmia, joita sillä 

on lähdetty ratkomaan. Se 

synnyttää vain joukon uusia 

ongelmia.”

Epärehellisyys on 
maan tapa

Varsinkin rakennusalaa 
jäytävän harmaan talouden 
kasvu Suomessa on ollut 
räjähdysmäistä. Hintojen 
polkeminen alipalkattua 
ulkomaista työvoimaa hy-
väksikäyttäen ja veroja 
kiertäen on kasvattanut 
rakennusalan työttömyyttä 
Suomessa ja ajanut rehel-
lisiä yrityksiä konkurssiin. 
Perussuomalaiset ovat huo-
lestuneita kehityksestä ja 
haluavat kitkeä tällaisen 
”maan tavan”. Perussuo-
malaisten eduskuntaryhmä 

otti 21.10.2010 voimak-
kaasti kantaa harmaaseen 
talouteen:

”Perussuomalaiset 

esittävät nykyisen tilaa-

javastuun valvonnan te-

hostamista ja sanktioiden 

huomattavia korotuksia 

sekä työsuojelupiirien voi-

mavarojen huomattavaa 

lisäämistä ja tarkastusoi-

keuksien laajentamista. 

Tuemme Rakennusliiton 

esitystä tunnistekorttiin lii-

tettävästä veronumerosta. 

Esitämme tämän toteutta-

miseksi pikaista asetuksen 

ja lain tekemistä. Verotta-

jan, rikospoliisin ja työsuo-

jelupiirien tietoverkkojen 

yhteensovittamisen esteet 

on poistettava välittömästi 

– olivat ne sitten teknisiä tai 

lainsäädännöllisiä.”

Vaalipäivänä 17.4. näh-
dään, miten muiden muassa 
nämä päätökset ovat vai-
kuttaneet kansan mielipitee-
seen hallituksen ja vanhojen 
puolueiden suhteen.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell
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Perussuomalaisten vaalivalvojaiset Bottalla 
sunnuntaina 17.4. Tarkemmat tiedot huhtikuun aikana 
Perussuomalaisten internetsivuilta.
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Perussuomalaiset Nuoret 
vaatii, että nykymuotoi-
nen valtiojohtoinen kehi-
tysapu lopetetaan. Nykyi-
sellään kehitysapu ylläpi-
tää korruptiota ja teho-
tonta byrokratiaa eikä li-
sää yksityistä taloudellista 
toimeliaisuutta tai perus-
kansalaisten hyvinvointia. 
Valtaeliitin tukeminen vie 
kohdemaan kansalaisten 
päätöksentekovaltaa ja 
murentaa demokratiake-
hitystä, jota kehitysavun 
väitetään tukevan.

Perussuomalaisten 
Nuorten mielestä ratkai-
su on peruskansalaisten 
keskinäisessä rajat ylittä-
vässä yhteistyössä. Mik-

PS-nuoret:

Nykymuotoinen kehitysapu nollaan

rolainat, suorat sijoitukset 
ja kummilapsitoiminta 
ovat esimerkkejä toimivis-
ta yksilöiden vaikutusmah-
dollisuuksista, joissa yh-
teistyökumppanit tietävät, 
mihin tuki menee. Tulok-
sellinen ja kestävä kehitys-
yhteistyö on kehitysmaan 
peruskansalaisen turva.

- Korostan vapaaehtoista 
ja omaehtoista auttamisen-

halua. Itse mikrolainoi-
tan ihmisiä Kiva-palvelun 
kautta ja minulla on ke-
nialainen kummilapsi, Pe-
russuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja Simon Elo 
toteaa.

Peruskansalaisen talo-
udellisen aseman vahvis-
taminen luo edellytykset 
todelliselle kansanvallalle 
ja pohjan terveelle talous-
kasvulle. Tämä uudenlai-
nen yhteistyö antaa sillan-
pääaseman suomalaisille 
pk-yrityksille kasvaville 
markkinoille. Nykymuo-
toisen kehitysavun lopet-
taminen säästää vuosi-
tasolla Suomen valtiolta 
noin miljardi euroa.

NUORET

Vihaisten nuorten 
esiinmarssi
Kevätkokouksen aluksi 
nuorisojärjestön puheen-
johtaja Simon Elo puhui 
poliittisesta tilanteesta ja 
linjasi järjestön tavoitteita 
vaalien suhteen.

Elo tarttui mediassa 
esitettyyn väitteeseen, jon-
ka mukaan Perussuomalai-
set ovat löytäneet ”nuoret 
vihaiset miehet”, ja esitti 
lukuisia syitä, miksi nuo-
rilla miehillä ja naisilla 
olikin syytä olla vihaisia 
nykypolitiikkaan. Holti-
ton julkisten varojen käyt-
tö, järjetön maahanmuut-
topolitiikka ja vanhojen 
puolueiden kykenemät-
tömyys puuttua nuoriso-
työttömyyteen olivat Elon 

esiin nostamia syitä, miksi 
nuoret ovat löytäneet Pe-
russuomalaiset.

Nuorisojärjestön vaa-
litavoitteiksi Elo linjasi 
vähintään kolme nuorta 
perussuomalaista kansan-
edustajaa.

Kasvun ja muutosten 
vuosi

Toiminnanjohtaja Heikki 
Tamminen esitteli kevätko-
koukselle järjestön toiminta-
kertomuksen vuodelta 2010, 
joka osoitti vuoden olleen 
toiminnan kasvun ja merkit-
tävien muutosten vuosi.

Toimintakertomus 
osoitti Perussuomalaisten 
kannatusten nousun näky-
vän myös nuorisojärjestön 

jäsenmäärän kasvussa, joka 
oli kasvanut vuoden aikana 
merkittävästi.

Suurin muutos vuonna 
2010 oli järjestön pitkä-
aikaisen puheenjohtajan 
Vesa-Matti Saarakkalan jät-
täytyminen pois puheenjoh-
tajan paikalta ja Simon Elon 
nousu puheenjohtajaksi. 
Lisäksi järjestö sai viimein 
ensimmäisen työntekijänsä 
kun järjestön sihteeri Simo 
Grönroos palkattiin lop-
puvuodesta osa-aikaiseksi 
työntekijäksi.

Jäljessä laahaavat 
resurssit

Perussuomalaisten Nuorten 
pienet taloudelliset resurssit 
suurten puolueiden nuori-
sojärjestöihin nähden nou-
sivat esiin järjestön sihteerin 
Simo Grönroosin esitellessä 
kevätkokoukselle vuoden 
2010 tilinpäätöstä.

Tilinpäätöksestä kävi 
kyllä ilmi järjestön resurs-
sien kasvaneen edellisestä 
vuodesta, mutta esimerkiksi 
Opetusministeriöltä saadut 

tukisummat olivat edelleen 
vain murto-osa siitä mitä 
muiden puolueiden nuori-
sojärjestöt saavat.

Nuorisojärjestön ”Maas-
sa maan tavalla” t-paitojen 
todettiin käyneen hyvin 
kaupaksi, mikä myös näkyi 
järjestölle tulleissa kannatus-
tuotemyyntituloissa.

Talouspoliittinen 
seminaari

Perussuomalaisten Nuorten 
talouspoliittisessa seminaa-
rissa talouden näkymistä 
oli keskustelemassa muun 
muassa perussuomalaisten 
oma verotusasiantuntija 
Pauli Vahtera.

”Joulupukkiyhteis-
kuntaa” vastaan

Verotusasioihin perehtynyt 
Pauli Vahtera keskittyi pu-
humaan velkaantumisesta, 
jonka lopettamisen hän nä-
ki yhtenä tärkeimpänä talo-
uspoliittisena kysymyksenä.

Menoja tulisi Vahteran 
mukaan leikata rajusti ja 
valtion tulisi keskittyä muu-
tamien keskeisten tehtävien-

Perussuomalaisten Nuorten
kokousviikonloppu

Sihteeri Simo Grönroos ja puheenjohtaja Simon Elo 
tutkivat  kevätkokoukselle esitettyä tilinpäätöstä.

Räiskyvää poliittista keskustelua.

sä hoitamiseen. Yhteiskun-
nan ajatteleminen ”joulu-
pukkiyhteiskuntana”, joka 
jakaa lahjoja ja pitää aina 
huolen ihmisistä, passivoi 
Vahteran mukaan ihmisiä, 
ja ihmisten tulisikin häneen 
mukaansa ottaa enemmän 
vastuuta omasta elämästään 
eikä sysätä vastuuta aina 
yhteiskunnalle.

Bruttokansantuotet-
ta Vahtera piti huonona 
mittarina hyvinvoinnille, 

ja hän näki taloudellisen 
tilanteen vaativan sitä, et-
tä ihmiset tulevaisuudessa 
oppivat elämään materiaa-
lisesti vaatimattomammissa 
oloissa. Vahteran ratkaisu 
hyvinvointikysymykseen oli 
vihreidenkin käyttämä is-
kulause ”vähemmän työtä, 
enemmän aikaa”.

Simo Grönroos
sihteeri
Perussuomalaiset Nuoret ry

Perussuomalaiset Nuoret kokoustivat 
Helsingissä 12.-13.3. Viikonlopun 
ohjelmaan kuului järjestön 
kevätkokous ja talouspoliittinen 
seminaari.
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Ennen kunnallisvaaleja 
2008 olivat kolme etelä-
savolaista naista, kukin ta-
hoillaan, kuulleet sellaista 

poliittista sanomaa, joka 
puhutteli. Yhteiskunnan 
kasvava epäoikeudenmu-
kaisuus turhautti, mutta 

mitä voisi tehdä? Vanhat 
puolueet edustajineen olivat 
etäisiä ja tuntuivat sitä pait-
si lisäävän epäkohtia politii-
kallaan. Perussuomalaiset, 
Soini tulkkinaan  tuntuivat 
puhuvan sellaista kansan 
kieltä ja tuntoja, joihin oli 
helppo yhtyä.

- Ennen en osannut kuin 
ihmetellä, että ei se noin voi 
mennä. Perussuomalaiseen 
sanomaan tutustuttuani tu-
li sellainen tunne, että näin 
sen pitää mennä!, kangas-
niemeläinen Paula Kuitunen 
kertoo.

Sattuma toi tilaisuuden 
ja ennen kuin oikein taju-
sikaan, olivat kaikki kolme 
naista kunnallisvaaliehdok-
kaina ja sitä myötä yhä voi-
makkaammin toiminnassa 
mukana.

Pertunmaalainen Outi 
Virtanen lähti myös peliin 
mukaan. Haettuaan kun-
nallisvaaleista vauhtia, hän 
alkoi paikallisosastonsa sih-
teeriksi ja siitä ikään kuin va-
hingossa myös piirin toimin-
taan mukaan. Hän on melko 
nopeasti joutunut ottamaan 

vastaan piirisihteerin tehtä-
vät, joihin aikaa valmistau-
tua ei juurikaan ollut.

- Kaikki on kantapään 
kautta opittu. Onneksi puo-
luetoimistoa ja johtoa on 
niin helppo lähestyä. Sieltä 
saa neuvoa. Myös vanhem-
milta piirimme jäseniltä 
tuli aluksi paljonkin apua 
ja neuvoja kysyttyä, Outi 
kertoo.

Outi Virtanen nauraa-
kin usein, että onneksi vuo-
rokaudessa on 25 tuntia.

- Kun vaalit on käyty, 
olemme paljon viisaampia 
seuraavia koitoksia valmis-
telemaan, Outi toteaa.

Marja Hämäläinen oli 
ensin Mikkelin osaston sih-
teeri, nykyään puheenjoh-
taja. Tätä seurasivat paikat 
piirihallituksessa ja puolue-
valtuuston edustajana, sekä 
piirin varapuheenjohtajuus.

- Puolueeseen on otettu 
todella kannustaen mukaan 
ja jopa tehty tilaa, jotta on 
saatu meidät naiset toimin-
taan. Voisin sanoa, että täs-
sä yhteydessä naiseudesta on 
ollut pelkkää etua. Tosin vä-

Aktiivisten naisten ääni
kuuluu Perussuomalaisissa

lillä ihan huimaa, että ehkä 
pitempi perehtymisaika olisi 
ollut paikallaan. Varsinkin 
kun ennestään ei ole mi-
tään kokemusta poliittisesta 
järjestötoiminnasta. Mutta 
tekemällä oppii, ja virheistä 
erityisesti, Marja tuumaa.

Etelä-Savossa on myös 
naisjaosto

Etelä-Savon piirin johdon 
toiveesta perustettiin yh-
dessä naisjaosto, joka tosin 
vielä hakee vakiintunutta 
toimintamuotoaan. Koska 
naisten aktiivit ovat myös 
piirin aktiiveja, ei vaalival-
mistelujen alettua ole aikaa 
molempiin täysipainoisesti 
riittänyt.

- Me naiset puhallamme 
yhteiseen hiileen ja yhteistyö 
on selkeää ja mutkatonta, 
Marja Hämäläinen kertoo.

Marja jatkaa vielä, ettei 
tarvitse kuin ajatella soitta-
vansa Outille niin jo kän-
nykkä soi - tämä telepatia 
toimii molempiin suuntiin 
ja asiat luistavat.

- Tässä on päässyt tutus-
tumaan myös uusiin ihaniin 
naisiin. Siinä eroamme sel-
keästi miesten toiminnasta. 
Ensin tutustutaan kunnolla, 
selvitetään sukulaissuhteet, 
miehet ja elämäntarina. Pal-
jon on erilaisia, uskomatto-
miakin tarinoita, kirjavia 
kohtaloita. Yhdistävää tun-
tuu perussuomalaisissa nai-
sissa olevan, että helppoa ei 
ole ollut, mutta selvitty on 
yleensä vahvan ja positiivi-
sen luonteen vuoksi.

Naisjoukkoomme liit-
tyi vuodenvaiheessa nuori 
nainen, Mirva Karjalainen. 
Hän otti rohkeasti vastaan 
Perussuomalaisten Pieksä-
mäen osaston puheenjoh-
tajuuden ja  on innolla mu-
kana toiminnassa. Kaikki 
neljä edellä mainittua naista 
ovat myös kansanedustaja-
ehdokkaita.

Miehet ovat nopeasti ot-
taneet naiset mukaan piirin 
tehtäviin.

- Naiset ovat itse olleet 
aktiivisia ja työllään osoit-
taneet ottavansa vastuuta 
asioista. Mukana on tullut 
uutta näkökulmaa tulevai-
suuden haasteisiin. Totta 
kai, kun on saatu naisia 
mukaan, olemme monipuo-
lisempia ja siten vahvempia. 
Se että puhutaan asiaa ja 
viedään asioita eteenpäin, 
ei katso sukupuolta, toteaa 

yksi puolueen konkareista, 
Etelä-Savon vaalipäällikkö 
Ismo Juottonen.

Puolueen perustajajä-
sen, puheenjohtaja Pekka 
Leskinen on myös iloinen, 
että naisia on saatu mukaan 
myös vastuullisiin asemiin.

- Sehän on meille rik-
kaus, Leskinen toteaa yks-
kantaan. Leskinenkin al-
leviivaa, että ihminen itse 
ratkaisee, miten toimintaan 
tulee, ei sukupuoli.

Politiikan vaatima 
työmäärä voi pelottaa

Perinteisesti tasa-arvolla 
on käsitetty enemmän vain 
miesten ja naisten välistä ta-
sa-arvoa. Etelä- Savon perus-
suomalaiset naiset, Outi Vir-
tanen ja Marja Hämäläinen 
kokevat sukupuolten välisen 
tasa-arvon toiminnassa sekä 
piirin että puoluejohdon ta-
holta niin itsestään selvänä, 
että eivät ole koskaan edes 
asiaa ajatelleet.

Mitä mieltä naisena 
olosta ja tasa-arvosta Perus-
suomalaisissa on pitkän lin-
jan poliitikko, Marja-Leena 
Leppänen?

- Olen kokenut, että nai-
sia arvostetaan meillä erit-
täin korkealle. Siihen näh-
den, mitä meillä on naisia 
mukana, olemme saaneet 
äänemme hyvin kuuluviin. 
Minun on ollut erittäin hy-
vä olla tässä puolueessa. Pu-
heenjohtajan antama arvos-
tus on ollut siinä suhteessa 
tärkeää.

Perussuomalaisista val-
tuutetuista alkaa jo neljän-
nes olla naisia. Kymen piirin 
ehdokkaana oleva Marja- 
Leena toteaa, että naisten 
osallistumista politiikkaan 
saattaa rajoittaa sen vaati-
ma työmäärä. Marja Hä-
mäläinen epäilee myös, että 
riski joutua silmätikuksi ja 
kritiikille alttiiksi on naisille 
haasteellista.

Vaalityö on vauhdissa, 
Etelä-Savon naiset uskovat 
että työ jatkuu varmasti 
vaalien jälkeen merkittävää 
kokemusta rikkaampana. 
Kaikille on tärkeää työ oi-
keudenmukaisemman yh-
teiskunnan puolesta.

- Teemme vaalityötä 
innolla, pienellä rahalla 
mutta suurella sydämellä. 
Toivomme, että nämä vaa-
lit voitetaan yhdessä, oi-
kealla asialla eikä suurella 
rahalla!Marja-Leena Leppänen vierailulla Mikkelissä.

Etelä-Savolaiset Marja Hämäläinen ja Outi Virtanen tutustuivat Yyteriin Porin puolueneuvoston kokouksen yhteydessä.
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Pietari Jääskeläinen
Vantaa

Olen kansanedustaja, Uuden-
maan Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja, kaupunginvaltuu-
tettu.

Perusarvoni ovat Rehelli-
syys, Oikeudenmukaisuus, In-
himillisyys - jotka Wanhat puo-
lueet ovat unohtaneet.  Toimin 

eduskunnassa suomalaisen työn, yrittäjyyden, riittävän 
perusturvan sekä hoito- ja muiden peruspalvelujen tur-
vaamiseksi; www.eduskunta.fi .

Olen toiminut kaikkien herrojen palveluksessa; si-
säministeriössä, poliisissa, Asuntohallituksessa, Kun-
taliitossa, maakuntapäällikkönä, yrittäjänä, Suomen 
kylätoimintavastaavana, kirkon yv-keräysvastaavana, 
avustus- ja asukasjärjestöissä.. ja lopulta suoraan Kan-
san palveluksessa. 

Emme ole vasemmalla emmekä oikealla, vaan edessä 
jäänmurtajana!

www.peruspietari.fi 

Anssi Joutsenlahti
Kankaanpää

Olen saanut oikeuden elää kol-
me kertaa puolueemme nousun 
ajat. Ensimmäinen 18 edustajan 
valinta tapahtui 1970, veljeni 
oli tullut 1968 kaupunginval-
tuutetuksi ja itse olin mukana 
lautakuntapaikoilla. Toiseen tu-
lemiseemme sain olla vaikutta-

massa istuvana kansanedustajana 1983 saadessamme 17 
edustajaa. Työhuoneeni katossa on edelleen yksi tämän 
ajan julisteita: Uusi voima - smp eduskuntaan unohdetun 
kansan puolesta.

Ne olivat Veikko Vennamon johtamisen aikaa. Tänään 
Timo Soinin johdolla olemme lyömässä kaikki ennätykset 
ja kansan sortajat täydellisellä ällikällä ja taas saan olla 
täysin rinnoin tekemässä maamme historiaa köyhien ja 
syrjäytyneiden kyykytyksen lopettamiseksi. Edellisvaaleis-
sa sain lähes 5000 ääntä. Tämänkertainen ehdokkuus on 
suoraa jatkoa edelliskerralle. En ole menossa täyttämään 
omia taskujani luvattuani luovuttaa edustajan palkkani 
hoitotyöntekijöiden palkkaamiseen. Näin toimintani pe-
rustana on ihminen, perhe ja lähimmäisenrakkaus!

Markku Siitari
Mikkeli

Olen 55-vuotias mikkeliläinen. 
Asun parisuhteessa Katariinan 
kanssa. Minulla on 2 lasta, tyttö 
ja poika sekä 1 lapsenlapsi, Jesse.

Koulutukseltani olen ko-
neenrakennusteknikko, olen 
työskennellyt metallimiehenä, 
työnjohtajana, yrittäjänä ja tek-

nisenä johtajana. Olen osallistunut yhteiskunnalliseen 
toimintaan vuodesta 1978 alkaen. Toiminut eri tehtävis-
sä valtakunnan ja paikallistason toiminnassa Mikkelissä.

- Perussuomalaisten perustajajäsen 1995 Kokkola
- Etelä-Savon piirin puheenjohtaja 1995-2000
- Puoluehallituksen jäsen 1995-1999
- Mikkelin kaupunginvaltuustossa meneillään neljäs kausi
- Kaupunginhallituksen jäsen vuodesta 2009 alkaen
- Maakuntavaltuuston jäsenenä menossa kolmas kausi

Äänestä eduskuntaan! Etelä-Savon äänikuningas kun-
nallisvaalit 2008!

Sami Yli-Rahnasto
Kauhajoki

Olen Sami Yli-Rahnasto, 
44-vuotias maanviljelijä Kau-
hajoelta. Olen naimisissa, kol-
men lapsen isä, agrologi ja res. 
yliluutnantti. Olen Kauhajoen 
kaupunginvaltuuston 2. varapu-
heenjohtaja, Suupohjan elinkei-
notoimen kuntayhtymän halli-

tuksen puheenjohtaja sekä MTK Etelä-Pohjanmaan ja 
MTK Kauhajoen johtokunnassa.

Maaseudun elinolot kaipaavat kohennusta alkaen 
maanteistä ja päätyen laajakastoihin. Kuntia ei saa enää 
kurittaa lisätehtävillä. Maaseudun yritystoiminnalle sekä 
maa- ja metsätaloudelle on  taattava kannattavan toi-
minnan edellytykset. Kotimaisen uusiutuvan energian 
käyttöä on lisättävä radikaalisti. Suomalaisen yhteiskun-
nan perusyksiköstä, perheestä, on huolehdittava kaikissa 
oloissa.

Juhani Mönkkönen
Helsinki

Olen 30-vuotias diplomi-in-
sinööri Helsingistä. Työurani 
aloitin 16-vuotiaana metallite-
ollisuudessa. Opiskeluajan tein 
insinööri- ja työnjohtohommia. 
Valmistuttuani perustin yrityk-
sen, jota johdin puolitoista vuot-
ta. Viimeiset kolme vuotta olen 

työskennellyt esimiestehtävissä IT-alalla. Sotilasarvoltani 
olen reservin luutnantti.

Mielestäni tärkeintä on pitää huolta Suomen työlli-
syydestä ja yrittämisen edellytyksistä. Meidän on kynsin 
hampain pidettävä kiinni omista eduistamme kovassa 
maailmassa.

EU-politiikka tulee ottaa omiin käsiin. Kaikki euroby-
rokratiaan liittyvä tuhlaus on saatava kuriin.

Maahanmuuttopolitiikkaan vaadin tarkkuutta. Ter-
vetulleita ovat, ne jotka osallistuvat Suomen rakentami-
seen ja kunnioittavat lakejamme.

Timo Elo
Helsinki

Olen yrittäjä ja kahden tyttären 
isä. Työhistoriani on monipuo-
linen, olen työskennellyt mm. 
rakennuksilla, ravintola-alalla, 
lastenhoitoa, erilaisia myyntitöi-
tä ja yksityisyrittämistä, nykyi-
sin olen yrittäjänä hoitoalalla. 
Vapaaehtoistyötä teen lasten, 

nuorten, perheiden, vanhusten ja vammaisten parissa.
Kaupunginvaltuusto/varalla
Sosiaalilautakunta 2.aikuisjaosto/jäsen
Talotoimikunta varapuheenjohtaja
Taloyhtiö hallitus/jäsen
Timo - tietoinen valinta paremman elämän puolesta.
”Pieni hulluus on hyväksi, tyhmyydelle ei voi mitään, 

mutta älä ole typerä”

www.webbisivu.com/TimoElo

Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri

Vaikuttaja, kuunteleva ehdok-
kaasi! Päihdeterapeutti, vapaa-
ehtoinen rikossovittelija.

Perussuomalaiset: kunnallis-
järjestön vpj. 2005-2009, E-P:n 
piirin vpj. 2004-2006, E-P:n 
piirin piiritoimikunta. 2005-
2008, puoluevaltuuston jäsen 

2005-, PS Naiset hallitus 2007-, E-P:n piiritoimikun-
nan työvaliokunta 2011- , Ähtärin kaupunginvaltuutet-
tu 2005-ja hallituksen jäsen 2009-, kirkkovaltuutettu 
2007-, E-P:n maakuntavaltuutettu 2005-2008, E-P:n 
kulttuurilautakunta 2009-, laajat reserviläis- ja maan-
puolustusvalmiudet.

Valtakunnan tason toiminta: työpaikkakiusatut, syö-
päjärjestöt ja vieraannutetut isät, hyvinvoinnin puolesta 
GNLD-vaihtoehtohoidot.

www.lamminkoski.com

Omilla teoilla eduskuntaan, kansan kanava.

Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila

Olen kolmannen kauden valtuu-
tettu, valtuustoryhmän puheen-
johtaja, kaupunginhallituksen- 
ja sivistyslautakunnan jäsen, 
PerusS:n Naisten- ja Hämeen 
piirin hallituksen jäsen.

Koulutukseltani olen vanhan 
ajan apuhoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, reuma-
hoitaja, diabeteshoitaja. Olen vankkumaton terveyden 
edistämisen puolestapuhuja.

Terveys- ja sosiaalipalvelut on saatava toimiviksi lain-
säädännön keinoin: Tervettä järkeä terveydenhuoltoon, 
potilaiden pallottelu lopetettava! Pörssikeinottelijat pois 
kunnallisesta perusterveydenhuollosta! Eettiset arvot 
kunniaan hoito- ja hoivatyössä! Kohtuuhintaiset palve-
lut vammaisille ja ikääntyneille! Lapsille oikeus lapsuus-
rauhaan!

www.sirkkaliisapapinaho.fi 
sirkka-liisa.papinaho@orimattila.fi 

Veijo Nummi
Uusikaupunki

Olen 30-vuotias opiskelija Uu-
destakaupungista. Olen kau-
punginvaltuutettu sekä maa-
kuntavaltuutettu. Harrastan sa-
libandya sekä valmennan kahta 
juniorijoukkuetta.

Politiikkaan eksyin jo vuon-
na 2000 ja siitä lähtien olen ollut 

mukana Perussuomalaisissa. Olen oppinut sen että poli-
tiikassa on mukana kaikenlaista yrittäjää ja paljon oman 
edun tavoittelijoita.

Olen aina pitänyt tärkeänä että asiat päätetään asioi-
na ja kun päätöksiä on tehty niin sen jälkeen toimitaan 
päätöksen mukaan. Vaalit on siitä hyvä asia että kansa 
saa tasaisin väliajoin kertoa oman näkemyksensä ja valita 
omat edustajansa milloin mihinkin. 

Uskon että Perussuomalaiset tulevat antamaan toivoa 
vielä niillekin jotka vanhat puolueet ovat ja ajat sitten 
unohtaneet.

126137
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Tuula Kuusinen
Helsinki

Olen helsinkiläinen yrittäjä. Oi-
keustieteenopiskelija, sos. ltk:n 
vj., 4v käräjäoikeudenlautamie-
henä. Peruss Naisten varapj.3 
kautta. KPS:n toiminnanjohtaja 
2011-  ja Helsingin PerusSpiirin 
hallituksen jäsen 2011-

Perussuomalainen aatemaa-
ilma on minulle sopiva.

Lähellä sydäntäni ovat huonompiosaiset.
Maahanmuutto on saatava tiukasti hallintaan ja 

asioista on voitava keskustella avoimesti. Liian löysä 
maahanmuuttopolitiikka on kuin aikapommi joka meitä 
odottaa.

Tulevaisuudessa avainasemassa ovat pienyritykset ja 
palkannauttijat. 

Talonpoikaisjärki, oikeudenmukaisuus, rehellisyys, 
siinä on rakennuspalikat parempaan huomiseen

Haluan panoksellani olla mukana vaikuttamassa 
maamme tulevaisuuteen.

Nina Huru
Helsinki

Olen helsinkiläinen kaupun-
ginvaltuutettu, varajäsenenä 
pelastuslautakunnassa. Toimin 
Hyks:n työhyvinvointi- ja kriisi-
työryhmässä. Rauhanturvaajana 
tein humanitääristä työtä.

Kokemukseni terveyden-
huollosta on laaja (fysiotera-

peutti, sairaanhoidonopettaja), lisäksi olen luottamus-
mies. Sairaanhoitajana teen arkityötäni ihmisten parissa.

Sosiaali- ja terveyspoliittiset kysymykset ovat työko-
kemukseni vuoksi lähellä sydäntäni. Valtuustossa toimin-
nassani näkyvät vaaliteemani ”terveyttä kaiken ikää” ja 
”turvallista ympäristöä” - niistä olen tehnyt aloitteita.

Ikäihmiset ansaitsevat kunniallisen vanhuuden sa-
moin kuin lapset lupaavan nuoruuden. Hyvinvoinnin 
jakaantuessa oikeudenmukaisesti on suomalaisen hyvä 
elää. Eduskunta tarvitsee päättäjiä, jotka tekevät työtä 
myös tunteella.

Hyvä Suomi on tahdon asia.

Klaus Hemanus
Salo

Laskentat.merk. MTT, yrittäjä, 
55 v, Salon Perttelistä. Elämää 
16 vuotta kaupungin keskustas-
sa. Nyt maalla avovaimon kans-
sa. Pojat 22 ja 17 vuotta, joista 
vanhempi Turun keskustassa. 
”Turun tauteihin” tuntumaa sen 
ja asiakaskontaktien kautta.

Politiikan kokemusta yli 15 vuoden ajalta Salon kau-
punginvaltuustosta ja eri lautakunnista. Nyt ensimmäi-
nen varavaltuutettu sekä kaavoituslautakunnan jäsen.

Tärkein harrastus puheenjohtajana perus- ja ihmis-
oikeusjärjestö Aluepalautus-Territorial Restitution Asso-
ciation of Finland ry:ssä, www.aluepalautus.net. Suomen 
ja Venäjän keskinäisten suhteiden ongelmat tuttuja sitä 
kautta.

Keskustojen, maaseudun ja ison maailman asioihin 
perehtynyt maalaispoika siis.

Harri Hanweg
Kangasala

Olen 60-vuotias yrittäjä Kanga-
salta. Kunnanvaltuutettu, pai-
kallisosaston puheenjohtaja ja 
Pirkanmaan Perussuomalaiset 
ry:n piirihallituksen jäsen.

Vaaliteemani:

- Maaseudun palvelut turvattava
- Yrittäjyyttä ja työllisyyttä tuettava.
- Oman maan asiat ensiksi kuntoon, sitten autetaan muita.
- Ei pakkoruotsille, Natolle ja isänmaan myynnille.
- Vastuuton maahanmuutto hallintaan ja rikoksiin syyl-
listyville pikakarkoitus Suomesta.
- Autettava: asunnottomia, vanhuksia, veteraaneja, työt-
tömiä, sairaita, opiskelijoita, lapsiperheitä, syrjäytyneitä 
ja köyhiä.

Vanhat puolueet ovat näyttäneet kykynsä lahjusjupa-
koineen. Tarvitaan muutosta ja rehellisyyttä, johon sinä 
voit vaikuttaa. Muista äänestää.

Jaana Siukola
Järvenpää

Koulutukseltani olen laskenta-
toimen yo-merkonomi sekä da-
tanomi. Kaupunginvaltuutettu, 
Järvenpään tulevaisuusvaliokun-
nan jäsen sekä Järvenpään Perus-
suomalaiset ry:n puheenjohtaja. 
Yli 20 vuoden työurani olen pää-
asiassa tehnyt IT-alalla eläkeva-

kuutuksen, rahoituksen sekä lentoliikenteen parissa.
Lähellä sydäntäni: kaikenikäisten yksinäisten ihmis-

ten toimeentulo ja olemisen sietämätön vaikeus ja kalle-
us. Hyvinvointiyhteiskunnan alasajon estäminen, kuntien 
tehtävistä esim. erikoissairaanhoito tulisi maksaa valtion 
budjetista. Näin saataisiin tasavertainen kohtelu sairaille 
kautta maan.

Pienyrittäjien aseman ja turvan parantaminen mm. 
työllisyys- ja sairaustapauksissa.

Uudenmaan kuntien kehittäminen taloudelliseksi alu-
eeksi yhteisvoimin, jolloin olisi mahdollisuus tehdä talo-
udellisia, liikenteellisiä ja maankäytön linjauksia koko 
maakunnan etua silmälläpitäen.

www.simplesite.com/Siukola

Sami Savio
Ylöjärvi

Olen diplomi-insinööri, kaupun-
ginvaltuutettu.

Olen 35-vuotias perheenisä 
ja diplomi-insinööri. Kansan-
edustajana pyrkisin korjaamaan 
monia yhteiskunnallisia epäkoh-
tia.

Verovarojamme tuhlataan 
byrokratiaan ja jaetaan holtittomille euromaille, mutta 
kotimaan ongelmiin rahaa ei näytä riittävän.

Myös hallituksen maahanmuuttopolitiikka on ollut 
sinisilmäistä. Itseään kunnioittavan kansakunnan tulee 
säilyttää oma kulttuurinsa ja vaatia tulijoita sopeutu-
maan yhteiskuntaan.

Ruotsinkielinen byrokratia vaatii myös paljon voi-
mavaroja. Ruotsin pakko-opiskelu ei kuulu menestyksen 
edellytyksiin.

Rikollisuuden kitkemiseen tarvitaan nykyistä tiukem-
pia otteita. Tuomiot ovat aivan liian usein ehdollisia. 
Rangaistusten on oltava tuntuvia ja tehokkaita.

Sari Martniku
Mäntsälä

Olen kunnanvaltuuston 1.vj, 
valtuustoryhmän varapj, maan-
käyttölautakunnan jäsen, tek-
nisen lautakunnan vj, paikallis-
yhdistyksen vpj, piirihallituksen 
jäsen, rintamaveteraanien nais-
jaoston hallituksen jäsen, Ehn-
roosin- ja Nummisten koulun 

vanhempaintoimikunnan jäsen.
Itse kolmen lapsen kanssa maalla asuvana ja maaseu-

tuyrittäjänä toimineena sydäntäni lähellä on maaseudun 
elinvoimaisuuden turvaaminen ja kannattavien pien- ja 
perheviljelmien edellytyksien säilyminen koko Suomessa.

Yhteistyökyvystä yli puoluerajojen kunnallispoli-
tiikassakin kiitosta saaneena minulle tärkeitä asioita 
kansanedustajana ovat maahanmuuton järkeistäminen, 
verotuksen oikeudenmukaistaminen, opintotuen elinkus-
tannusindeksiin sitominen, aselain uudelleenkäsittelyyn 
saattaminen, omaishoidon siirtäminen KELAlle sekä ko-
tirintamanaisten aseman parantaminen.

Johannes Nieminen
Vantaa

- IT-kouluttaja, kaupunginval-
tuutettu, sivutoiminen yrittäjä

- johannes@nieminen.info
- www.nieminen.info

Olen noin kolmikymppinen 
vantaalainen IT-kouluttaja, sivu-
toiminen yrittäjä ja kaupungin-

valtuutettu. Olen myös mukana ympäristölautakunnassa 
ja sen rakennuslupajaostossa.

Koen yhteiskuntamme muuttuvan koko ajan enem-
män ja enemmän yksilönvapauksia karsivaksi. Yhteis-
kunta, jossa yksilöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa 
elämäänsä, ja jossa voi myös kantaa vastuuta, antaa par-
haimmat puitteet hyvinvoinnille.

Maahanmuuttopolitiikkaan suhtaudun kriittisesti. 
Tutkitusti hyvinvointiyhteiskunta ja liberaali maahan-
muuttopolitiikka eivät sovi yhteen, vaan aiheuttaa mit-
tavia ongelmia.

Ville Vähämäki
Oulu

Tavoitteeni on hyvinvointiyh-
teiskunnan säilyttäminen. Tämä 
onnistuu ennen kaikkea siten, 
että vanhojen puolueiden valta 
murennetaan tulevissa eduskun-
tavaaleissa Perussuomalaisten 
toimesta. Tämän jälkeen voim-
me alkaa yhdessä kasvattamaan 

kansantalouden kakkua, jonka haluamme jakaa tasapuo-
lisesti kaikille.

Tärkeimpiä teemoja ovat suomalaisen työn puolusta-
minen, taitetun indeksin oikaiseminen, opintotukiasiat, 
maahanmuuttopolitiikka ja lainatakauspakettien vastus-
taminen.

Olen 31-vuotias tietotekniikan diplomi-insinööri. 
Tärkeimpänä luottamustoimena pidän Oulun kaupun-
ginvaltuuston varapuheenjohtajuutta, joka oikeuttaa 
pääsyyn Oulun kaupunginhallituksen pöytään.

www.vahamaki.fi 
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Lauri Heikkilä
Marttila

Olen 53-vuotias kolmen lapsen 
isä, fi losofi an tohtori ja toimin 
mikroelektroniikan erikoistut-
kijana ja luennoitsijana Turun 
yliopistossa ja sivutoimisena 
fysiikan tuntiopettajana Turun 
ammattikorkeakoulussa yli 20 
vuotta. Minulla on yli 30 vuo-

den kokemus maataloudesta pientilalla.
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheen-

johtajana ja puoluehallituksessa olen ollut 1995 vuodesta 
alkaen. Olen kirjoittanut ja valmistellut puolueohjelmia. 
Olen maakuntavaltuutettu, Marttilan kunnanvaltuutettu 
ja kuulun kirkkovaltuustoon.

Vaaliteemojani ovat terveyspalvelujen, vanhusten- ja 
omaishoidon turvaaminen, työllisyyden parantaminen ja 
maamme nuorisosta huolehtiminen.

www.lauriheikkila.fi 

Jukka Turunen
Pornainen

Olen 48-vuotias perheellinen ra-
kennuspuuseppä. Syntynyt Hel-
singissä, Vantaalta muuttanut 
Pornaisiin 2004. Perheeseeni 
kuuluu puoliso ja kaksi lasta.

Kunnanvaltuutettu, tekni-
sen- ja sivistyslautakunnan jä-
sen. Toimin Perussuomalaisten 

uudenmaan piirin hallituksessa.

1. Suomalainen työ ja hyvinvointi.
2. Nuorille ja lapsiperheille mahdollisuus selviytyä.
3. Ikäihmisistä on huolehdittava.
4. Verot maksukyvyn mukaan.
5. Suomalaiset pienyrittäjät ja palvelualojen yrittäjät 
huomioitava.
6. Autoilijan ja turvallisen kevyenliikenteen asialla.

Perussuomalaisin ajatuksin rehellinen vaihtoehto.

www.jukkaturunen.fi 

Ilpo Haalisto
Nousiainen

Eduskunta vaihtoon! Olen 
44-vuotias kasvatustieteiden 
maisteri ja Nousiaisten kun-
nanvaltuutettu. Olen toiminut 
pitkään opetustyössä, mutta 
nykyään olen liike-elämän pal-
veluksessa. Olen aktiivisesti mu-
kana niin kunnallispolitiikassa, 

kuin myös Alueiden Komitean varaedustajana Suomen 
valtuuskunnassa Brysselissä.

Taloushallintoomme tarvitaan itsenäisempiä asian-
tuntijoita. Suomen on pakko alkaa maksaa velkojaan 
takaisin, lisää ei voi ottaa. Maalaisjärkeä maahanmuut-
toon. Otetaan oppia Ruotsin virheistä, ei toisteta niitä. 
Suomi on huonosti voiva yritys ja nyt tuet on suunnatta-
va kotimaahan. Nuorille järjestettävä töitä valmistumi-
sen jälkeen. 8-tie saatava kuntoon.

www.ilpohaalisto.fi 

Anne Louhelainen
Hollola

Olen Anne Louhelainen ja läh-
töisin Lahdesta. Koti Hollolassa, 
17- ja 19-vuotiaat lapset, avo-
puoliso ja koirat, ovat elämän 
rakkaita asioita.

Politiikka on ollut osa elä-
määni vuodesta 1970, jolloin 
SMP:n veteraanikansanedusta-

ja, isäni Mikko Vainio lähti mukaan kunnallis- ja val-
takunnanpolitiikkaan. Olen tällä hetkellä mm. Hollolan 
kunnanvaltuutettu, valtuuston II varapuheenjohtaja ja 
Perussuomalaiset Hämeen piirin sihteeri. Tietoliikenne-
asennusten ja -viankorjaustöiden koordinointi on päi-
vätyöni.

Tavallisen kansan elämä ja ajatukset ovat hautau-
tuneet nykyhallituksen maailmanparannusmission alle. 
Millaisen tulevaisuuden Sinä haluat?

Työtä sisulla ja sydämellä kansan puolesta!

www.annelouhelainen.net

Jussi Halla-aho
Helsinki

Olen 39-vuotias kolmen lapsen 
isä Helsingin Eirasta. Koulutuk-
seltani olen fi losofi an tohtori ja 
ammatiltani kielentutkija.

Olen Helsingin kaupungin-
valtuutettu sekä lisäksi kaupun-
ginhallituksen, opetuslautakun-
nan ja Uudenmaan maakunta-

valtuuston jäsen.
Olen osallistunut viimeisten vuosien aikana näkyväs-

ti maahanmuuttoa koskevaan julkiseen keskusteluun. 
Katson, että turvapaikkajärjestelmän hävytön hyväksi-
käyttö on lopetettava, että vastuuta kotoutumisesta on 
siirrettävä yhteiskunnalta maahanmuuttajille itselleen, ja 
että maahanmuuttopolitiikan on vastattava Suomen ja 
suomalaisten etua.

Muita keskeisiä vaaliteemojani ovat aselainsäädäntö 
sekä kielipolitiikka.

Harri Oksanen
Keuruu

Olen viisikymppinen Keuruulai-
nen kaupungin- ja kirkkovaltuu-
tettu. Perheeseeni kuuluu vaimo 
ja neljä lasta. Lapsista kolme 
vanhinta ovat muuttaneet jo 
omiin koteihinsa. Nuorin lapsis-
tamme asuu viikot opiskelupaik-
kakunnalla.

Teollisuuden kunnossapitotehtävissä olen toiminut yli 
kolmekymmentä vuotta.

Minulle tärkeitä asioita ovat perhearvot ja hyvinvoin-
nin tasaisempi jakautuminen. 

Vanhempainyhdistystoiminnan kautta olen saanut 
tutustua koulujen ja vanhemmuuden haasteisiin, Kylä-
toiminnan ja autourheiluharrastuksen tuoma tieto on 
opettanut yhteistyön voiman.

Me kaikki olemme tärkeitä, siksi seutu- ja maakuntia 
onkin kehitettävä tasapuolisesti - yhdessä.

Esa Lindholm
Inari

Olen 1961 syntynyt pitkän lin-
jan matkailualan pienyrittäjä 
Ylä-Lapista Saariselältä. Perhee-
seeni kuuluu pienet ihanat An-
ne-vaimo ja James-poika (7v).
Toimin Suomen pohjoisimman 
Perussuomalaisten paikallisosas-
ton Inarin- ja Ylä-Lapin Perus-

suomalaiset ry:n puheenjohtajana.
Me Lapin ihmiset olemme kustannuksissa aina olleet 

toisen luokan kansalaisia hurjasti korkeampien peruselin-
kustannusten, (mm. ruoka, polttoaineet, kuljetus) kape-
amman palvelu- ja tuotetarjonnan sekä vaikeiden perife-
risten luonnonolosuhteiden aiheuttamien kustannuspai-
neiden alla. Samanaikaisesti Lapissa on Suomen suurin 
työttömyys ja pienimmät investointihalut. Asiaa ei helpota 
toistuvat Lapin matkailualalle ulkopuolisten osapuolten 
lakkoiluista aiheutuvat tulo- ja työpaikanmenetykset.

Minun tehtäväni on hoitaa meille Lapin ihmisille kan-
sallinen tasa-arvo ja -arvostus. Ja sen tehtävän tulen vas-
taantulevista vaikeuksista välittämättä myös tekemään.

www.esalindholm.com

Paula Kuitunen
Kangasniemi

Olen lähihoitaja, taistellut toi-
meentulosta koko ikäni, joka 
alkoi muuttaessani Ruotsiin 
14-vuotiaana lastenhoitajaksi.

Olen myös havainnut mää-
rätynlaisia asioita omassa elä-
mässäni, niin kuin läheisienikin, 
aina on ollut isompia kuin minä, 

aina on ollut rikkaampia kuin minä, niin myös köyhem-
piä kuin minä, mutta aina olen kallistunut oikeudenmu-
kaisen kohtelun ja väärin kohdellun puolelle. Yrittänyt 
auttaa, siinä mihin rahkeet ovat riittäneet. En havittele 
rikkauksia tai rahaa koska ne eivät tuo onnea, mutta se 
mitä haluan, on työn ja tekemisen tuottamaa mielihyvää 
jokaiselle.

Perussuomalaiset ovat kattaneet pöydän antimilla 
jotka huomioivat veteraanit, eläkeläiset, lapsiperheet, 
nuoret ja vähäosaiset. Pöydässä ei ole hanhenmaksapal-
leroita, niin kuin ei ole käärinliinassa taskujakaan.

Käytä ääntäsi, älä kättä pidempää!

bolakoo@hotmail.com

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

Olen eduskuntavaaliehdokkaa-
na Oulun piirissä.

Olen 52-vuotias koordi-
naattori. Työskentelen Oulun 
yliopistossa teknillisessä tiede-
kunnassa kansainvälisen mais-
teriohjelman koordinaattorina. 
Perussuomalainen olen jo vuo-

desta 1995. Olen Perussuomalaiset Naiset ry:n varapu-
heenjohtaja ja jäsenenä 3 eri ministeriön toimikunnassa: 
oikeusministeriö, sisäministeriö ja ulkoministeriö. Olen 
Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan maakunta-
valtuuston ryhmäpuheenjohtaja. Olen Oulun yliopiston 
pääluottamusmies ja olin kahtena kautena Oulun yliopis-
ton hallituksen jäsen.

Minulla on 2 lasta, mies ja koira. Haluan turvata kai-
kenlaisten ihmisten arjen sujuvuutta. Metropolipolitiikka 
vääristää aluepolitiikan Suomessa, sillä etumme on pitää 
koko maa aktiivisena ja asuttuna.

Pohjois-Suomi ja Kainuu nousuun!

www.vailikjamsa.fi 
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Pertti ”Veltto” Virtanen
Tampere

Kansanedustaja-psykologi-hen-
kisen valmennuksen vaiennettu 
urheilu-guru. Hengen nostatusta 
ja mielen parannusta tarvitsem-
me juuri nyt! Läänintaiteilijana 
painotin musiikin, sanojen ja 
esiintymisen totuudellisuutta.

Työtäni olen tehnyt pien-
yrittäjänä. Pienyritysten työllistävän, luovan ja osaavan 
asian ovat valtapuolueet unohtaneet - pikemminkin ran-
kaisseet heitä, kuten kaikkia meitä järjettömällä ener-
giaverotuksellaan kylmässä, pimeässä ja etäisyyksien 
Suomessamme.

Mm. omaishoito, yrittäminen, pakkoruotsi, maahan-
muutto, tasavero-vääryys, opintorahoitus, peruspalvelut 
ja eläkeläisten asia ovat sydänperusasiotani.

Tampereen tunnelihanke alas - ja Pirkanmaan ylös!
Uskallan, osaan tuon esiin - ja vielä parempaa on lu-

vassa!

Sirke Peltokorpi
Raisio

Periksiantamaton Perusnainen.
Perheeseeni kuuluu aviomies 

ja 6 lasta. 2 täysi-ikäistä ja 4 
leikki-ikäistä, kissa ja muutama 
kana.

Ammatiltani olen ajoneu-
voasentaja. Harrastan Zumba-
ohjaamista, jokamiesluokan au-

tourheilua ja perheuintia.
Toteutan unelmia ja autan ihmisiä.

- Teen aina sen minkä lupaan.
- Edustan kansaa, en vaalirahoittajia.
- Puutun aina epäkohtiin.
- Kyseenalaistan A1 kielen aloittamisen 2. luokalla.
- Lapsen pitää saada olla lapsi
- Puolustan lasten/nuorten oikeuksia.
- Mitä kansa haluaisi minun tekevän?

Seppo Venesjärvi
Orimattila

Kuljetusalan yrittäjä Orimat-
tilasta. Tarpeeksi vanha, jotta 
voin puhua kokemuksesta. On 
perhe joka supistuu vuosi vuo-
delta. Lapset ovat kaikki jo ai-
kuisia. Nuorin asuu vielä koto-
na, mutta armeija kutsuu.

Orimattila on keskeinen 
paikka Suomessa josta voi hyvin tarkkailla ja tutkia on-
gelmia esim. harmaata taloutta.

Toivotan kaikille onnea ja menestystä, siis niille jotka 
työllistävät ja rehellisesti yrittävät.

Orimattilan kaupunginhallitus, valtuusto  ja tekninen 
lautakunta aikataulutavat vapaa-aikaani.

Mottoni on: pitää olla näyttöä.
Harrastan ulkoilua, pidän juoksemisesta ja hiihdosta, 

pitkistä matkoista. Lukeminen ajanvietteenä kiehtoo.

Heimo Peltola
Riihimäki-Hausjärvi-Loppi

Olen kädentaidon ammattilai-
nen, puutarhuri. Yrittäjänä 33 
vuotta, eläkeläinen, edelleen työ-
elämässä. Kukkakauppiasliiton 
jäsen. Lopella kunnanvaltuutet-
tu, Riihimäen Perussuomalaisten 
pj, Perussuomalaisten Hämeen 
piirin hallituksen jäsen, Suomen 

Yrittäjien ja Lopen yrittäjien jäsen.

- Tasapainoisen elämän edellytykset turvattava suomalaisille
- Tämän maan rakentajille suotava arvokas elämä.
- Ikääntyneen ihmisten arvostus ja auttaminen
- Nuorten työttömyys nopeasti kuntoon
- Kotimaisen ruokatalouden kannustaja, lähiruoka kunniaan
- Maahanmuuttolaki tarkasteluun
- Kuulun Täysmuutos.fi -ryhmään, joka pyrkii yrittäjien 
etujen parantamiseen
- Suomi kuuluu suomalaisille, ei maanmyyntiä venäläisille
- Velkaantuminen kuriin

Tommi Salokangas
Pori

Olen 39-vuotias porilainen ka-
lastaja. Koulutukseltani olen 
sähköasentaja, veri veti kuiten-
kin kalastuksen pariin ja jatkoin 
suvun perinteitä.

Politiikka on ollut mielen-
kiintoni kohde jo pitkään ja pe-
russuomalaisuus on nyt sitä mitä 

suomalaiset kaipaavat. Hallituksen kompassi on joutu-
nut magneettiseen poikkeamaan, neula pyörii ja suunta 
on hukassa. Irtopisteitä kerätään mutta samalla kansan 
jakautuminen kiihtyy ja iso osa elää köyhyydessä. EU:n 
ongelmat ohittavat paljon tärkeitä asioita Suomessa. 

Teema: Kestävä kehitys oikeudenmukaisuutta unoh-
tamatta.

Olen: Porin kaupunginvaltuutettu, Porin koulutus-
lautakunnan pj, Winnova Oy hallintoneuvoston jäsen ja 
Porin Ps. valtuustoryhmän pj.

Juha Mäenpää
Koskenkorva

Olen 39-vuotias, neljän lapsen 
isä Koskenkorvalta. Koulutuk-
seltani olen koneinsinööri ja 
ammatillinen erityisopettaja. 
Harrastuksena moottoripyörät, 
vanhat autot ja traktorit sekä 
sukeltaminen.

Toimin Ilmajoella kunnan-
valtuutettuna ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymän halli-
tuksessa. Järjestötoiminnassa olen myös mukana: Ilma-
joen kisailijat (pj.), Koskenkorva-seura (pj.), Ilkan pojat 
(pj.) ja aivovammaliiton hallituksen varajäsen. Opettajan 
työt olen aloittanut 1999 ja tätä ennen olen työskennel-
lyt mm. Venäjällä sekä YK-joukoissa kuljetusjoukkueen 
johtajana.

MOTTO: Oma kansa ensin. Maassa maan tavalla, ja 
maahan työluvalla.

www.perusjuha.fi 
juha.maenpaa@perusjuha.fi 

Petri Kokko
Outokumpu

Politiikassa toimin mm. Perus-
suomalaisten Pohjois-Karjalan 
piirin piirisihteerinä sekä kau-
punginvaltuutettuna Outokum-
mun kaupunginvaltuustossa. 
Vuosien varrella minulla on ollut 
erinäinen määrä erilaisia luotta-
mustoimia, niin politiikan, kuin 

myös monella muullakin saralla. Poliittisen toimintani 
lisäksi minulla on luottamustoimia mm. vapaaehtoisen 
mielenterveystyön kansalaisjärjestöissä.

Olen Perussuomalaisten perustajajäsen ja poliittisen 
toimintani aloitin Perussuomalaisten aatteellisen edeltä-
jän SMP:n riveissä.

Siviilissä olen projektipäällikkö mielenterveysalalla 
hankkeessa, jonka kantavana päämääränä on nykytekno-
logian hyödyntäminen kansalaisjärjestöjen toiminnassa.

KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT ESITTÄYTYVÄT

Seppo Kanerva
Helsinki

Veteraanikansanedustaja ja 
ye-kommodori. Merivartios-
ton komentaja 14 vuotta. Hel-
singin kaupunginvaltuutettu 
(kok)1993-2000 ja nyt (ps). 
Kansanedustaja v. 1996

Yritin poistaa taitetun indek-
sin (kok, sdp tekeleen) 155 ni-

men lakialoitteellani (LA 54/1997). Sen hallituspuolueet 
vesittivät. Poistettiin 2003 eduskuntavaaliehdokkuudesta 
ja julistettiin loikkariksi. Lähdössä taas eläkeasialle. Kan-
sanedustajana puolustus-, liikenne-, ja hallintovaliokun-
nissa. Vuosia pois politiikasta. Leski 2002. Nyt puoliso 
kazakstanilainen juristi Nurziya ja meillä 6-vuotias Roni-
poika. Helsingin sotainvalidien puheenjohtaja ja Veljeslii-
ton liittovaltuutettu 12 vuotta yms.

Vaihtoehto nykypolitiikalle!

www.seppokanerva.fi 
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Seppo Huhta
Espoo

Olen naimissa ja neljän lapsen 
isä. Ammatiltani olen toimittaja 
ja viestintäasiantuntija. Koulu-
tuksen olen saanut Tampereen 
yliopistossa sen toimittaja- ja 
yhteiskunnallisissa tutkinnoissa.

Olen toiminut mm. eduskun-
ta- ja talous- sekä sosiaali- ja 
terveysalan-, että kulttuuritoi-

mittajana. Lisäksi olen luennoinut median kohtaamisesta 
vuodesta 1986. Olen ollut yrittäjänä kahteen otteeseen 
(en tehnyt konkursseja).

Vuodesta 2008 lähtien olen saanut arjen poliittista ko-
kemusta mm. Espoon kaupunginvaltuustosta ja kaupungin-
hallituksesta. Toimin myös Uudenmaan maakuntavaltuu-
tettuna ja olen Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen.

Minulle tärkeitä ovat normaali- ja pienituloisten asiat 
sekä kaikkein vähäosaisimpien puolustaminen. Töitä on 
järjestettävä niin pitkäaikaistyöttömille kuin nuorillekin.

Käyttämättä jätetty ääni on ääni Sinua ja lähim-
mäisiäsi vastaan. Tulevaisuus on otettava tosissaan.

www.seppohuhta.com
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KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT 
ESITTÄYTYVÄT

Simo Riuttamäki
Huittinen

PerusSimo Huittisista.
Simo Riuttamäki on haastemies, 
jolla on vaimo, kaksi lasta ja nel-
jä lastenlasta. Varusmiespalve-
luksen jälkeen Simo oli vangin-
vartijana mutta haastemiehenä 
jo yli 30 v.

Simo on ollut kauan kunnal-
listyössä ja nyt Maakuntahallituksessakin. Tärkeintä on 
työ Suomen hyväksi. Jos aikaa ja rahaa vielä riittää, pa-
rannettakoon maailmaa ulkomaitten hyväksi!

Perussuomalaisena Simon mukaan Suomeen ei tarvita 
elintasopakolaisia, jotka eivät edes työtä tee.

Simo harrastaa kuntoliikuntaa – kävelyä, hiihtoa, 
soutamista, samoilua yms.

Katso: www.simoriuttamäki.fi 

Tuula Anneli Kellola
(os. Tervakangas ent. Nyberg)
Pattijoki

Aviossa: mies ja neljä aikuista 
lasta, seitsemän lastenlasta. 
Ikä: seniori
Syntymäkunta: Pattijoki
Elänyt Raahessa yli puolet elä-
mästä.
Ammatti: Luontaishoitaja

Uskonto: Evl., körtti ja ortodoksi vedessä huljutettu
Harrastukset: Umpitaiteellinen luonne, kaikki käy. Lisäk-
si, historia ja puutarhatyöt, ulkolaiset puutarhalehdet, 
kaikki vanha kuten vanhalla sisustaminen.

Kirsi Kallio
Lempäälä

Olen lempääläläinen DI, kun-
nanvaltuutettu sekä tarkastus-
lautakunnan varapuheenjohtaja.

Työllisyyden puolestapuhuja-
na sydäntäni lähellä ovat työttö-
mät, pienituloiset sekä yksityis-
yrittäjät. Työnteosta on tehtävä 
kannattavampaa kuin joutenolo. 

Pienyrittäjille on annettava mahdollisuudet kasvuun ilman 
erilaisia tukia. Pienyrittäjyydellä Suomi nousuun! Suomi 
on hyvä maa asua, sellaisena se tulee säilyttää.

Oma tyytymättömyyteni Suomen tilanteeseen sai 
minut arvomaailmaani miettiessä liittymään aikanaan 
Perussuomalaisiin ja lähtemään nyt eduskuntavaalieh-
dokkaaksi. 

www.webbisivu.com/Kallio, kallio.peruss@gmail.com

79

41
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Pekka Peräkylä
Ylämaa

Tulen Lappeenrannan Ylämaal-
ta. Kuntaliitoksen astuttua voi-
maan minusta tuli kaupunki-
lainen. Onneksi maalaisjärki ei 
kadonnut minusta mihinkään ja 
sitähän tässä maassa tarvitaan. 
Olen mies parhaassa ”taistelu-
iässä”. Taistelen yhteiskunnassa 

vallitsevia epäkohtia vastaan. Olen huomannut sen, että 
yksikin ihminen pystyy vaikuttamaan asioihin.

Näissä vaaleissa puhaltavat suuret muutoksen tuulet. 
Jokainen suomalainen näkee miten syvällä rakas isän-
maamme on. Viimeistään nyt on alettava nostamaan Suo-
mi ylös suosta! Yhdessä onnistumme!

pekka.perakyla@gmail.com

80

Perussuomalaisten kan-
natus Varsinais-Suomessa 
on noussut uuteen ennä-
tykseen ja hipoo jo kärki-
sijoja. Turun Sanomien ja 
Salon Seudun Sanomien 
MC-Info Oy:ltä tilaaman 
kannatusmittauksen mu-
kaan puoluettamme kan-
nattaa jo 21,7 prosenttia 
äänestäjistä eli Perussuo-
malaiset ovat vain kahden 
prosentin kymmenyksen 
päässä kärkipaikasta.

Jos kannatus toteutuu 
äänestyskopissa, ovat Pe-
russuomalaiset saamassa 
Varsinais-Suomesta peräti 
neljä kansanedustajaa.

- Syitä huimaan kan-
natukseen ovat puolu-

een yleinen julkisuuskuvan 
nousu, Soinin hyvä esiin-
tyminen ja Varsinais-Suo-

Perussuomalaisille mitattiin
21,7 prosentin kannatus
Varsinais-Suomessa

messa tehty kova vaalityö 
joka alkoi jo viime vuoden 
maaliskuussa. Kesästä läh-

Uudet kannatusluvut luovat jännitystä Varsinais-
Suomessa. Piirin puheenjohtaja Lauri Heikkilä tietää, että 
kannatuksen toteutuminen vaatii töitä.

tien olemme olleet esillä 
markkinoilla ja toreilla lä-
hes jatkuvasti viikonlopun 
molempina päivinä. Vaali-
työ etenee yhä kiihtyvällä 
vauhdilla ja teltta kulkee 
nyt viikollakin melkein jo-
ka päivä, viimeiset kaksi 
kuukautta telttoja on ollut 
kaksikin liikenteessä. Myös 
muiden puolueiden meitä 
kohtaan esittämä arvoste-
lu on lisännyt äänestäjien 
mielenkiintoa Perussuo-
malaisia kohtaan. Nyt vain 
odotellaan jännittyneinä, 
toteutuuko tuo kannatus 
äänestyskopissa, kertoo Pe-
russuomalaisten Varsinais-
Suomen piirin puheenjoh-
taja Lauri Heikkilä.
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Alttiiksi annettu

Kyllä kansaa kiinnostaa
Olen tullut siihen tulokseen, että kyllä politiikka kan-
saa kiinnostaa, kun on olemassa kunnolliset vaihto-
ehdot. Perussuomalaisten kannatus on noussut ja se 
on näkyvän politiikan ansiota. Näkyvyys ei riitä, mi-
käli taisteleva linja ei pääse juurtumaan kansan kes-
kuuteen. Jokaisessa kunnassa ja kaupungissa pitää 
olla perussuomalainen vaihtoehto. Mikäli näin ei ole, 
ei sieltä tule kannatustakaan.

Timo Soini

PerusS:n eduskuntaryhmä:

Turvapaikkasumppu 
estettävä
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että 
Suomesta ei saa tulla turvapaikkahakijoiden säily-
tyssumppua muiden maiden ylijäämäturvapaikan 
hakijoille. Viime viikkoina ja etenkin viime päivinä 
Suomeen on tullut iso joukko turvapaikan hakijoita 
osin jo aikaisemmin muista EU-maista karkotettuja 
sekä osa ns. turvalliseksi maaksi katsotusta maasta. 
Osa uusista turvapaikan hakijoista on Suomessa jo 
noin kaksi vuotta sitten todettu ”perusteettomiksi 
turvapaikan hakijoiksi”.

kaudellansa  saa murtaa 
meidät niin, että mekin ha-
luaisimme hänen tähtensä 
ja hänen voimansa varassa 
tehdä hyvää lähimmäisil-
lemme niin lähellä kuin 
kaukana. Näin mekin sai-
simme esimakua hengen 
hedelmistä.

Aikanaan kreivi von 
Zinzendorf murtui nähdes-
sään Jeesuksen ristinpuulla 
riippumista kuvaavan tau-
lun, jonka alla luki: Tämän 
minä olen tehnyt sinun 
edestäsi, mitä sinä olet teh-
nyt minun edestäni. Hän 
perusti Herrnhutin eli Her-
ran suojan laitokset, joissa 
hoidettiin sen ajan apua 
tarvitsevia vähäväkisiä. 
Näin mekin saamme pitää 
hyvää huolta vähäisistäm-
me, vammaisista, sairaista, 
veteraaneista. Jopa kirkko 

kampanjoi köyhyyden 
poistamiseksi.

Näin Kristuksen vii-
nitarhan työntekijöinä 
tiedämme ja tunnemme 
hänen antautuneen alt-
tiiksi raskaisiin kärsi-
myksiin ja kuolemaan 
meidän kaikkien edes-
tämme, myös vähäi-
simpienkin veljiemme 
puolesta. Hätä ja tuska 
maailman suurempi on 
kuin aavistan, ken tah-
too kärsivää auttaa niin 
täällä kotimaassa kuin 
Vapahtajamme käskyä 
toteuttaen maailmanlaa-
jan lähetystyön välityk-
sellä.

Anssi Joutsenlahti
rovasti
Kankaanpää

Jeesus puhui usein ver-
tauksin. Niinpä hän ver-
tasi itseään viinitarhuriksi 
ja meitä seuraajiaan vii-
nitarhan työntekijöiksi. 
Tämäkin kertomus kuvaa 
Jumalan ihmeellistä armo-
hoitoa.

Koko pelastushistoria 
on keskellemme tullutta 
Jumalan valtakuntaa. Si-
tä kuvaa olemisemme vii-
nitarhassa, kuten lasten 
virressä olemme oppineet: 
Mä taimi olen sun tarhas-
sas ja varten taivasta luo-
tu. Tähän tarhaan meidät 
jo kasteessa on istutettu. 
Jumalan valtakunta on 
todella keskellämme kul-
makivenä Kristus, elävä 
Vapahtajamme.

Tässä armon valta-
kunnassa eläen saamme 
tutkistella edestämme alt-

tiiksi annettua Kristusta 
nytkin viettäessämme kirk-
kovuotemme hiljentävää 
paastonaikaa. Kristuksen 
viinitarhan hedelmistä vir-
taavasta elämännesteestä 
saamme nauttia ja oppia 
3x3 lukumäärän verran 
hengen hedelmiä: Rakka-
us, ilo, rauha, pitkämieli-
syys, ystävällisyys, hyvyys, 
uskollisuus, sävyisyys, it-
sensähillitsiminen. Nämä 
hedelmät - lahjat eivät läh-
de meistä itsestämme, vaan 
Vapahtajastamme ja ovat 
hänen rakkautensa lahjoja 
meille ihmislapsille.

Saakoon näin Vapah-
tajamme kirkastaa itsensä 
meille meidän edestämme 
itsensä alttiiksi antaneena, 
ristinpuussa henkensä luo-
vuttaneena niin että hän 
tällä ainutkertaisella rak-

Perussuomalainen 
3/2004

Suomessa on suuri joukko 
eläkeläisiä, jotka joutuvat 
selviämään alle 700 euron 
kuukausieläkkeellä. Kun 
asumis- ja elinkustannukset 
ovat mm. energiaverojen 
korotusten vuoksi nous-
seet huomattavasti, monet 
eläkeläiset ovat joutuneet 
köyhyyskierteeseen. Sa-
manaikaisesti jopa valtion-
yhtiöiden entiset johtajat 

nauttivat yli 500 000 euron 
suuruisista vuosittaisista 
eläkkeistä, sillä Suomessa 
eläkkeiden määrää ei rajata 
mitenkään.

Monissa Euroopan 
maissa on käytössä eläke-
katto. Esimerkiksi Belgias-
sa, Espanjassa, Itävallassa 
ja Ranskassa kuukausittai-
nen eläkekatto vaihtelee 2 
000 euron molemmin puo-

lin. Myös naapurissamme 
Ruotsissa on käytössä elä-
kettä rajoittava järjestel-
mä. Siellä eläkettä ei kerry 
3 000 euron yli menevästä 
kuukausipalkan osasta. 
Iso-Britanniassa vastaava 
raja on vajaat 3 700 eu-
roa, Saksassa, osavaltiosta 
riippuen, 5 000 euron mo-
lemmin puolin ja Sveitsissä 
noin 4 500 euroa. Hieman 

Rikos ja vapaus
Lakivaliokunta käsitteli 
kesäkuussa 2008 poliisin 
määräämän sakon muun-
torangaistuksesta luopu-
mista. Esitin vastalausetta, 
sillä mielestäni rikoksesta 
täytyy määrätä rangais-
tus, joka myös toimeen-
pannaan asianmukaisesti. 
Täysistunnossa perussuo-
malaisten eduskuntaryhmä 
äänesti hylkäysesitykseni 
puolesta, mutta hävisimme 
äänestykset, joten nykyisin 
ei poliisin määräämän sa-
kon maksamatta jättämi-
sestä seuraa enää rangais-
tusta.

YLE:n uutisissa ker-
rottiin 6.3.2011, kuinka 
valtion sakkotulot ovat 
vähentyneet parissa vuo-
dessa 10 miljoonaa euroa, 
lisäksi kerrottiin, kuinka 
myymälävarkaudet ovat li-
sääntyneet. Tätä me perus-

suomalaiset ennakoimme jo 
kesällä 2008. Kyllä on tul-
lut kalliiksi tämä sinivihreä 

kriminaalipolitiikka, näin 
tuottavuusohjelman aikoja 
kun muuten eletään!

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja, lakivalio-
kunnan jäsen 2007-2011

korkeammalle raja on ase-
tettu esimerkiksi Italiassa ja 
Luxemburgissa, joista en-
simmäisessä raja on reilut 7 
000 euroa ja jälkimmäisessä 
reilut 8 000 euroa.

Mielestäni myös Suo-
meen pitäisi kehittää järjes-
telmä, jossa suureläkkeitä 
voitaisiin leikata.

Pirkko Ruohonen-Lerner

Eläkekattojärjestelmä saatava Suomeen!

Kuva: Harri Lindell
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Perussuomalaiset suurten joukkoon

Eduskuntavaaleista 2007 
alkanut Perussuomalaisten 
nousu ravistelee vanhoja 
valtarakenteita. Julkisuu-
teen on marssitettu jono 
politiikan tutkijoita selit-
tämään ilmiön mahdollisia 
syitä; kasvua yritettiin tait-
taa keinolla jos toisellakin. 
Mikään kortti ei tehonnut. 
Perussuomalaisten kasvu 
vain vahvistui.

Kun gallupkannatus al-
koi lähestyä kolmen suuren 
lukuja ja olla jo virhemar-
ginaalin sisällä samoissa, 
haastettiin jo eduskunnan 
suurimman puolueen - ja 
pääministerin - asema.

Jopa presidentti Tarja 
Halonen astui esiin hillitse-
mään Timo Soinia liiallises-
ta innostumisesta.

Mutta haukkuiko pre-
sidentti sittenkin väärän 
puun juurella?

Pääministerivaaleista 
ovat puhuneet erityisesti 
keskusta ja kokoomus. Timo 
Soini puolestaan on suitsinut 
sitä intoa muistuttamalla, et-
tä nyt valitaan eduskuntaa, 
ei pääministeriä.

Luottamus poliitikoihin 
rapautunut

Kun muu ei näyttänyt aut-
tavan, yritti Katainen vii-

mein totuutta: kansalaisten 
luottamus poliitikoihin on 
rapautunut.

Valtakuntaa on hallittu 
kahden kolmesta suuresta 
muodostamilla enemmistö-
hallituksilla; se kolmas on 
ollut oppositiossa. Mutta 
koskaan ei ole harjoitetusta 
politiikasta voinut päätellä, 
mikä niistä milloinkin oli 
oppositiossa.

Enemmistöhallituksella 
on enemmistö jokaisessa 
valiokunnassa sekä suures-
sa salissa. Eduskunnan tah-
to on ollut hallituksen tas-
kussa, ja parlamentin vallan 
kasvattaminen on tosiasial-
lisesti ollut hallituksen - eri-
tyisesti pääministerin - val-
lan kasvattamista. Samaan 
suuntaan on menty myös 
presidentin valtaoikeuksien 
kaventamisella.

Mutta ei se valta ole pää-
ministerille jäänyt. Se on luo-

vutettu suvereenisesti EU:lle. 
On saatu olla kaikissa pöy-
dissä, missä Suomen etuuk-
sia kavennetaan - kaventa-
massa niitä etuuksia. Oikeit-
ten voittojen puuttuessa on 
laskettu torjuntavoittoja.

Suomalainen 
kansannousu

Kansalaisten luottamuksen 
rapautumisesta kertoo myös 
kentältä tullut palaute; nk. 
mittari on tullut täyteen ja 
nyt se muutos halutaan teh-
dä. Tehdään suomalainen 
versio kansannoususta.

Siinä ei mellakoida bar-
rikadeilla eikä ajella pans-
sarivaunuilla kaduilla. Siinä 
mennään vaaliuurnille ja 
äänestetään uudet päättäjät 
eduskuntaan - ja hallituk-
seen.

Viimeisimmät kyselyjen 
tulokset ennakoivat jopa jo-

ka toisen kansanedustajan 
vaihtuvan.

Menetelmä kieltämättä 
on eleettömämpi kuin vas-
taavat vallanvaihdot arabi-
maissa, mutta tehokas se on.

Kansanedustaja ei pel-
kää mitään niin paljoa kuin 
putoamista eduskunnasta. 
Pudokkaat ovat valituille 
muistutuksena, miten voi 
käydä seuraavissa vaaleissa 
heillekin, jos ”pidot” eivät 
parane.

Valtarakenteet 
murtuvat

Jos Perussuomalaisten gallup-
kannatus toteutuu äänestys-
kopissa, eivät vanhat valtara-
kenteet voi pysyä pystyssä.

Hallitusta ei voi muo-
dostaa enää periaatteella, 
että jompi kumpi suurista 
puoleista lunastaa ”taiva-
sosuutensa” suostumalla 

suurimman puolueen 
vaatimuksiin. Niiden yh-
teinen kannatus ei riitä 
enemmistöhallitukseen.

Enemmistöhallituk-
seen tarvitaan kolme nel-
jästä tasavahvasta. Mutta 
jos suurimman vaatimuk-
set ovat kohtuuttomat, 
voivat kolme muuta liit-
toutua keskenään sie-
dettävämmän ohjelman 
taakse. Silloin jopa suurin 
puolue jää oppositioon.

Se ei näissä vaaleissa 
olisi edes vastoin kansan 
tahtoa, kun ainakin gal-
lupien perusteella kaikki 
suuret puolueet tulevat 
olemaan vaalien häviäjiä; 
suurhäviäjiäkin.

Sen sijaan vaalien 
suurimman voittajan pe-
laaminen valtapoliittisilla 
keinoilla oppositioon oli-
si poliittisesti kestämätön 
vaihtoehto.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu,
Jyväskylän
Perussuomalaiset ry pj.
Jyväskylä

Jokelan ja Kauhajoen jär-
kyttävien ampumatapaus-
ten jälkeen hallitus rupesi 
kiireellä valmistelemaan 
uutta aselakia. Kaikki alan 
järjestöt, mukaan luki-
en Asekauppiaiden liitto, 
olivat heti valmiina autta-
maan hallitusta ja virka-
miehiä kiristämään ase-
lakia niin, että siitä tulisi 
toimiva ja siinä huomioi-
taisiin niin harrastajat kuin 
tiukennuksetkin.

- Yhteistyö ei toimi-
nut, järjestöjen ehdotuksia 
ei huomioitu, vaikka alan 
paras tietous on juuri met-
sästäjillä, ampujilla, reser-
viläisillä, keräilijöillä, ase-
sepillä ja kauppiailla, sanoo 
asekauppias Timo Huikkala 
Virroilta.

- Myyrmannin pommi-
iskukaan ei tuonut aikuisille 
ymmärrystä nuorten kasva-
vista ongelmista. Nuorten 

syrjäytyminen ja mielen-
terveysongelmien hoidon 
leikkaukset jo 1990-luvulta 
lähtien ovat johtaneet näi-
hin järkyttäviin tapahtu-

miin. Aselain kiristämisellä 
emme näitä ongelmia pysty 
ratkaisemaan, koska tilas-
tollisesti aseluvan haltijat 
eivät syyllisty yhtä usein ri-

koksiin kuin se väestönosa, 
jolla lupia ei ole. Päinvas-
toin ylitiukat aselait lisää-
vät pimeiden aseiden mää-
rää markkinoilla. Tästä on 

jo esimerkkejä maailmalla, 
varoittelee Huikkala.

Laki on 
epäoikeudenmukainen

Aselaki tulee voimaan 
13.6.2011.

- Laki on epäoikeuden-
mukainen, se tulee hanka-
loittamaan rehellisten har-
rastajien mahdollisuuksia 
saada lupia mm. loukku-
pistooleihin. Laki aiheuttaa 
katkeruutta, koska se mah-
dollistaa sen, että harrastajia 
kohdellaan huonommin ja 
asenteellisemmin kuin perus-
väestöä, Huikkala summaa.

- Tästä on jo esimerkke-
jä liikennerikkomustapauk-
sissa.

- Tilastoista selviää, 
etteivät aseluvan omaavat 
harrastajat ole ongelma suo-
malaiselle yhteiskunnalle. 
Ampuma-aseiden määrää 
ja niillä tapahtuvia rikoksia 
hallitus on liioitellut koko 
ajan. Suomessa tapetaan 
noin 130-150 ihmistä vuo-
sittain, joista n. 20-25% am-
puma-aseilla, niistäkin suu-
rin osa luvattomilla aseilla.

Aselain valmistelu sai 
voimakasta kritiikkiä kai-
kista puolueista. Aselain 
äänestyksessä todellisuus 
kuitenkin paljastui. Perus-
suomalaiset oli ainoa puolue 
joka puolueena ilmoitti, ettei 
laki ole hyvä eikä toimiva.

Uusi aselaki susi jo syntyessään
- Hallitus petti reservi-

läiset, metsästäjät ja asehar-
rastajat. Viime vaaleissa ää-
nestin Kokoomusta, mutta 
nyt meni puolue vaihtoon. 
Aselain valmistelua läheltä 
seuranneena olen todella 
pettynyt lopputulokseen, 
toteaa Huikkala.

Äänestäjiä ei kuunnella

Aselaki koskettaa 700 000 
suomalaista, mutta näyttää 
siltä, ettei kolme isoa puo-
luetta kuuntele äänestäjää 
muuten kuin vaalien alla. 
Täytyy muistaa, että aselain 
toinen vaihe, joka koskee 
jo myönnettyjä lupia, tulee 
käsiteltäväksi seuraavalle 
hallitukselle.

- Pelkään, että jos sa-
ma porukka pääsee asiasta 
päättämään, niin tuskin he 
kuuntelevat sittenkään.

Aselain epäonnistumi-
sen lisäksi kyseenalaista 
kunniaa nykyhallitukselle 
ovat tuoneet myös jäteve-
silaki, pelastuslain muutok-
set, hätäkeskusten siirto, 
terveydenhuoltolaki jne.

- Nykyinen hallitus on 
tehnyt ennätysmäärän la-
kimuutoksia, mutta jos tut-
kitte niitä syvällisemmin, 
voitte kysyä, ketä varten ne 
onkaan tehty, kommentoi 
Timo Huikkala lopuksi.

Teksti: Reijo Ojennus

Aselain 
vaikutuksista 
antaa eduskunnalle 
selkeän palautteen 
virtolainen 
asekauppias 
Timo Huikkala 
haastattelussamme.
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Vaalityötä Myyrmäen markkinoilla 26.3.: Vasemmalta Tiina 
Arlin, Pauli Artturi Luttinen, Pietari Jääskeläinen Vantaan 
Perussuomalaisista ja Timo Soini.

Kuva vasemmalla ylhäällä: Keravan vaalikojulta 12.3.
Kuvassa Erkki Havansi, Heta Lähteenaro ja Jouni Tirkkonen.

Perussuomalaiset vaalitöissä:

Kannamme vastuuta

Kuva Keski-Suomen piirin vaalikiertueelta, Joutsan tapantumassa. Anitta Kangas haastattelee Eila Kupiaista. Eila 
Kupiainen on entisen SMP Joutsan kunnanvaltuutettu, nyt jo vakavasti sairaana. 

Kuva: Marja Vaaralahti

Pirkanmaalainen ehdokas Martti Mölsä Timo Soinin
vieraana Brysselissä.

Kuva: Juha Laavola
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Jos valta ei vaihdu, nykymeno jatkuu

Leonard Cohen laulaa: Eve-
rybody knows that a boat 
is leaking... Kaikki tietävät, 
että laiva vuotaa. Tämä pä-
tee Euroopan unioniin ja 
sen eri ilmenemismuotoihin.

Kirjoitan tätä Brysselis-
sä torstaina aamupäivällä, 
ennen Eurooppa-neuvoston 
kokousta. Viimeiset pari 
päivää olen taustoittanut 
kriisinäkymiä, hakenut tie-
toa, keskustellut monenlais-
ten talousviisaiden ja lehti-
miesten kanssa.

EU-eliitti kautta Euroo-
pan pelottelee maailmanlo-
pulla. Ei - ei tästä tule Eu-
roopan loppua, ei edes vielä 
Euroopan unionin loppua. 
Mutta takausten loppu pi-
täisi tulla. No bailout.

Tässä kriisissä kyse on 
ennen kaikkea pankkien 
pelastamisesta. Koko sotku 
alkoi siitä, että Saksassa ei 
poliitikoilla ollut kanttia 
myöntää, että taas pitäisi 
antaa pankkitukia/päästää 
pankkeja nurin. Tämä kriisi 
verhotaan euron pelastami-
sen retoriikkaan.

Vakausmekanismissa 
Suomi on marginaalitekijä. 
Jos mekanismi toimii, se toi-
mii meidän poissaolosta huo-
limatta. Jos se epäonnistuu, 
se epäonnistuu Suomen mu-

Kuva: Jukka Jusula

sitten markkinan ratkaista 
velkaantuneiden valtioiden 
velkakirjojen hinnan.

Pysyvä vakausmekanis-
mi on liittovaltiorakenne. 
Maastrichtin sopimuksen 
no-bailout-klausuuli me-
nettää täysin merkityk-
sensä, fi nanssipolitiikassa 
EU-koordinaatio lisääntyy 
ja periaatteessa tie on auki 
kasvattaa ESM-järjestelmää 
miten suureksi tahansa.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

kanaolosta riippumatta. Ei 
Suomea mistään haluta (eikä 
voida) erottaa tämän takia.

Ei ole suomalaisen ve-
ronmaksajan ja kansalaisen 
etu pumpata takausraho-
ja kaatuvaan systeemiin. 
Saksalaiset ja ranskalaiset 
pankit hoitakoon omat vas-
tuunsa konkurssimaissa. 
Tämä toteutetaan siten, et-
tä Ranska ja Saksa pääomit-
tavat pankkinsa ja antavat 

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

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

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

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

Summat ovat valtavia. 
Pelkästään Kataisen kaa-
vailema ALVin korotus 
menee pysyvän vakausme-
kanismin peruspääoman 
maksamiseen!

Portugalin pääministeri 
erosi. Siinä on seuraava pe-
lastettava. Koska? Viimeis-
tään huhtikuun puolivälis-
sä. Suuri eurolaina lankeaa 
maksettavaksi, eikä rahaa 
ole!

Everybody knows – Portugal goes

Libyan kansa on kyllästy-
nyt Gaddafi n hallintoon 
ja haluaa muutosta. Pa-
rempaa elämää janoava 
kansa ryntäsi kaduille ja 
osoitti tyytymättömyyt-
tään. Kaikki sujui aluksi 
rauhallisesti, mutta me-
no äityi villiksi ja väki-
valtaiseksi kun Gaddafi  
huomasi että tuoli alkaa 
heilua.

Gaddafi  määräsi jouk-
konsa avaamaan tulen 
kohti mielenosoittajia. 
TV-kamerat seurasivat 
uhrien virtaa sairaaloihin. 

Kansainvälinen liittouma is-
ki kiilaa väliin ja nyt lopul-
linen tilanne näyttää olevan 
epävarma.

Myös Suomen kansa on 
kyllästynyt nykyhallintoon. 
Kansa haluaa muutosta - se 
ei liene enää kenellekään yl-
lätys. Suomen kansa janoaa 
parempaa elämää, mutta se 
ei ryntää kaduille ja osoita 
tyytymättömyyttään polt-
tamalla autoja ja mellakoi-
malla. Sitä Suomen kansa ei 
tee. Täällä ehkä puristellaan 
nyrkkiä housun taskussa ja 
jupistaan suupielestä tuo-
miota nykymenolle, mutta 
jokin sisäinen varmistin 
estää suomalaista ryntää-
mästä kaduille kivi tai ase 
kädessä.

Suomalaisen ase on ky-
nä ja ”taistelupaikkana” 
äänestyskoppi. Kynällä 
merkitään oikea numero 
huhtikuun 17. päivä pidet-
tävissä eduskuntavaaleissa. 
Kynällä otetaan kantaa ja 
osoitetaan tyytymättömyyt-

tä. Kynällä haetaan muu-
tosta nykymenoon. Kynä 
vaihtaa valtaa ja kaikki ta-
pahtuu rauhanomaisesti.

Vallanpitäjien tuolit 
heiluvat

Nykyisten vallanpitäjiemme 
tuolit heiluvat. Heiluriliike 
alkoi kun ministerimme 
marssivat kansan tahdon 
yli. Kansan tahdon yli on 
marssittu mennen tullen 
jo useampaankin kertaan 
viimeisen hallituskauden 
aikana. Kaikkein räikeim-
mät ylilyönnit hallituksem-
me teki kun se lähti takaa-
maan  Kreikan lainoja 1,5 
mrd:n eurolla ja Irlannin 
roskapankkeja yli 740 milj 
eurolla. Portugalin rahavai-
keudet ja Espanjan ongel-
mat putkahtivat hallituksen 
harmiksi julkisuuteen juuri 
vaalien alla.

Mukana ollaan ja tukea 
annetaan - julistivat päämi-
nisteri Kiviniemi (kesk) ja 

valtionvarainministeri Ka-
tainen (kok) - kuin yhdestä 
suusta. Mukana ollaan ja 
tukea annetaan ulkomaille, 
vaikka omassa maassa tar-
vitaan tukea ja apua yhtä 
kipeästi. 

Suomen kansa ei hyväk-
sy hallituksemme päätöstä, 
josta vastaavat puolueidensa 
puheenjohtajat  Kiviniemi ja 
Katainen. Kansa ei hyväksy 
päätöstä ja kansa napisee. 
Tehtyjä päätöksiä on puo-
lusteltu monella tavalla. Ai-
na yhtä heppoisin perustein. 
Koskaan ei ole kerrottu, 
mitä ulkomaille syydetyllä 
rahalla olisi saatu aikaan 
Suomessa. Ei ole kerrottu, 
koska ei ole uskallettu aset-
taa vastakkain suomalaista 
ja jonkun muun EU-maan 
kansalaista. Minkä takia ei 
ole uskallettu?

Varsinainen pommi ja 
seuraavien hallitusneuvotte-
lujen kulmakivi putosi 22.3. 
TV uutisissa: ”Suomen 
osuus euroalueen pysyvästä 

kriisinhallintarahastosta on 
vähintään 1,44 mrd euroa.

Selvät setelirahat pitää 
maksaa rahastoon vuoteen 
2015 mennessä. Jos asiat 
oikein huonosti menevät, 
voi Suomen vastuut nousta 
jopa yli 12 mrd euron.”

Haastattelussa päämi-
nisteri Kiviniemi ilmoitti: 
”Keskustapuolue on sitou-
tunut siihen että Suomi on 
mukana pysyvässä kriisin-
hallintaohjelmassa”. Kivi-
niemi ja Katainen vaativat 
kriisinhallintaohjelman ot-
tamista jopa seuraavaan hal-
litusohjelmaan. SDP:n Jutta 
Urpilainen ei vielä osannut 
päättää onko puolue muka-
na ohjelmassa vai eikö ole.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini sen 
sijaan osasi päättää. Soini 
ilmoitti toimittajalle selvin 
sanoin, että Perussuomalai-
set eivät tule äänestämään 
julkisuudessa (22.02) esitet-
tyjen vastuiden lisäämisen 
puolesta. Selvää puhetta.

Tulevissa eduskunta-
vaaleissa päätetään myös 
tulevasta hallituskokoon-
panosta, koska kaksi 
suurinta puoluetta muo-
dostavat todennäköisesti 
hallituksen rungon. Jos 
hallituksessa ovat keskus-
ta ja kokoomus, tiedät 
että ne näyttävät hyväk-
syvän Suomen vastuiden 
lisäämisen. Jos Perus-
suomalaiset ovat muka-
na hallituksessa, niin me 
emme hyväksy Suomelle 
julkisuudessa esitettyjen 
vastuiden lisäämistä, kos-
ka mielestämme rahalle 
löytyy käyttöä myös ko-
timaassa. 

Jos valta ei vaihdu, 
jatkuu nykyinen meno ja 
suomalainen takuumies 
kaivaa varmasti kuvet-
taan muiden EU-maiden 
hyväksi.

SINÄ PÄÄTÄT vaih-
tuuko valta. Sinulla on 
kynä. Käytä sitä 17.4.

Reijo Hongisto

vanhempi konstaapeli



Suomalainen 17No: 5 • Huhtikuu 2011 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

 ■ 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
heidi.ronkainen@
perussuomalaiset.fi 

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 

Noin vuosi sitten - viime ke-
väänä - alkoi gallupsuosion 
nousu vajaa kuukausi hot-
tentottikohun jälkeen. Hel-
singin Sanomissa ilmeisesti 
luultiin, että vääristelevällä 
”rasismi”-uutisoinnilla lyö-
täisiin viimeinen naula Pe-
russuomalaisten kannatuk-
sen kasvun arkkuun.

Mutta toisin kävi - kan-
salaiset heräsivät joukolla 
näkemään valtapuolueita 
tukevan median valheelli-
suuden. Lopulta HS lähetti 
toimittajansa korjaamaan 
asian, sainpa tilaa esittää jo-
pa ”Hottentotti-laulun” ja 
kertoa kuinka juttu oikeasti 
meni. Iltapäivällä alkaneen 
tilaisuuden viimeisessä lau-
lussa kyseenalaistin nykyi-
sen hysteerisen rasismisen-
suurin kysymällä, minkä 
vuoksi mahtaa olla teki-
jänsä J. Egnerin kotimaas-
sa Norjassa kielletty tämä 
Jukka Virtasen sanoittama 
talvisotahenkinen laulu, 
jossa pienemmät voittavat 
rohkeudellaan isomman 
roisto- ja ryövärilauman? 
Ja tietysti yleisöä nauratti.

Rasismipuheet 
vähenivät galluplukujen 
noustessa

Toki asian kiihkeyteen vai-
kutti sekin, että olin hetkeä 
aiemmin kyselytunnilla vaa-
tinut jo toistamiseen Astrid 
Thorsin eroa, koska hän 
ainoana syytti perussuoma-
laisia rasismista ja samalla 
salli ministeriönsä toteutta-
van ulkomaalaislakia harvi-
naisen väljästi ja löperösti. 

Siitä alkoi sitten gallup-
lukujen nousu, joka on kes-
tänyt kansan havahduttua 

kohtuuttomiin syytöksiin. 
”Rasismi”-leimaamisetkin 
vähenivät samalla, eikä 
minun kaltaistani pakko-
ruotsin poisvaatijaa enää 
niin vaan leimailla. Toki 
nousuun saattoi myös vai-
kuttaa pari viikkoa ennen 
keväisen äkkinousugallupin 
julkaisua sekin, että kuvi-
oihin tulivat mukaan nämä 
Kreikka-takuut.

Nyt olemme Helsingin 
Sanomien mukaan jo Suo-
men toiseksi suurin puolue 
virhemarginaalit huomioon 
ottaen. Toki HS tunnusti 
medialle harvinaisella ta-
valla muutama viikko sitten 
senkin, kuinka raakagallup-
tuloksia ”korjataan” - ja sen 
mukaan nykytiedon valossa 
luvut vääristetään alaspäin 
eniten juuri perussuoma-
laisten kohdalla. Tästä teki 
A-studiokin ohjelman, jos-
sa asia selvitettiin, ja YLE:n 
käyttämän galluptutkimus-
fi rman johtaja vastasi yli-
mielisesti suunnilleen, että 
tottahan se on, mutta yhden 
puolueen takia ei hyväksi 
koettua tapaa enää aleta 
muuttamaan.

Ylimielisyyden näytös

Leikattu indeksi on korjatta-
va ja pantava se inhimilliseen 
ja eläkeläiset huomioonot-
tavaan kuntoon. Nythän 
se Lipposen ja kumppani-
en jäljiltä on yhä huonosti 
puoskaroidussa tilassa kuin 
huonosti umpeutuva haava 
Suomi-neitomme kehossa. 
Tämäkin asia on tulevan hal-
lituksen laitettava kuntoon.

Vanhempien ihmisten 
kunnioitusta on tuettava 
rahallisesti ja henkisesti ja 

heikompiosaisten asemaa 
parannettava esim. kaik-
kia koskevalla TV-maksun 
alentamisella. Samalla on 
pantava maksullisten kana-
vien urheilutarjonnan roh-
muaminen kuriin, sillä mo-
nelle ikäihmiselle urheilu on 
henki ja elämä - parasta te-
rapiaa - eikä heillä ole varaa 
monenkirjavien ja maltaita 
maksavien maksukorttien 
hankkimiseen.

Välittämisestä 
rangaistaan

Törkeä energiaverouudistus 
on korjattava ja kiinteiden 
sekä siirtomaksujen taso 
määritettävä tulevassa laissa 
reilusti alle 50 prosenttiin. 
Nythän monet meistä ovat 
todenneet, ettei kulutuksen 
vähentäminen auta mitään, 

koska ahneet energiafi rmat 
vetävät osakkailtaan aina 
vain enemmän välistä. Tä-
mä kaikki muka ilmaston 
pelastamiseksi, kun se tut-
kijoidenkin mielestä vain pi-
laa koko kauniin ajatuksen, 
koska ihmisten omaa asiois-
ta välittämistä ei mitenkään 
palkita. Päinvastoin, siitä 
rangaistaan aina vain koh-
tuuttomammilla kiinteillä 
maksuilla. Tällä kaikella 
vain kuin tahallaan pahen-
netaan rikkaita omistajia 
hyödyttävää infl aatiota ja 
siirretään valtion rahoitus 
yhä enemmän köyhempien 
niskoille tasaveroluontoisin 
maksukorotuksin. Tälle ke-
hitykselle on pantava piste.

Suomen yksin- ja pien-
yrittäjät ovat lopultakin yh-
distyneet omaa asemaansa 
parantaakseen. Se jos mikä 

On aika näyttää mitä kansa tietää!
on upeaa, sillä juuri heidät 
on niin Kokoomus kuin Ke-
pukin puheistaan huolimatta 
unohtanut lähes tyystin. Täl-
tä sektorilta jos mistä löytyy 
työpaikkoja. Yksinyrittäjiä-
hän on Suomessa lähes 130 
000 ja pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä yli 92 prosenttia 
yrityksistä. Näiden työllis-
tämistä on monin tavoin 
helpotettava ja muutenkin 
tuettava ja kohtuuttomat 
YEL-maksut on poistettava 
tiettyyn rajaan asti. Isojen 
fi rmojen yritystuista on va-
raa siirtää paljon tälle myös 
luovuuden ja innovaation 
kannalta tärkeälle alueelle.

Pakkoruotsia?

RKP:tähän tukevat kaikki 
valtapuolueemme pakko-
ruotsin lisäämisessä - täysin 
kansalaisten tahdon vastai-
sesti. Ylimielisestä asentees-
ta todisti opetusministeriön 
juuri julkaistu suunnitelma, 
jossa ruotsinkielen pakko-
opetusta lisätään. Ja hyttipo-
litikoinnistaan tuttu Kimmo 
Sasi todistelee täysin totuu-
den vastaisesti, että pakko-
ruotsi on muka määrätty pe-
rustuslaissa - täyttä puppua!

Kyllä meno on ollut niin 
armotonta, että nyt jos kos-
ka on syy äänestää. Jollei 
muuten niin vaikka suloi-
seksi kostoksi. Eli demo-
kratiassa voi ja saa kostaa 
äänestämällä!

Hyvää kevättä ja menes-
tystä vaaleihin - ja kiitos ku-
luneestakin kaudesta.

Pertti ”V” Virtanen
kansanterapeutti-psykologi 
– kansanedustaja

Etelä-Savon piirin puheenjohtaja Pekka Leskinen: 

Ihminen jää liian usein jalkoihin
Perussuomalaisten Etelä-
Savon piirin puheenjohtaja 
Pekka Leskinen tietää, että 
vakuutusyhtiöiden kanssa 
tulee usein kinkkisiä tilantei-
ta yhtiöiden laiminlyödessä 
omia velvoitteitaan. Korva-
uksista ja eläkkeistä päätet-
täessä pitäisikin päätösvallan 
olla puolueettomalla lääkä-
rillä eikä vakuutuslääkärillä.

- Vakuutuslääkärit ovat 
niin vahvoilla ettei yksittäi-
nen ihminen pysty heidän 
päätöksiinsä juuri vaikutta-
maan. Totta kai vakuutus-
lääkärit ajattelevat ensisijai-
sesti yhtiön etua ja ihminen 
jää aina mopen osalle. Va-
kuutusyhtiöillä on käytös-
sään suuret taloudelliset 

resurssit eikä tavallinen 
kansalainen aina osaa, jak-
sa tai uskalla käydä taiste-
luun omien oikeuksiensa 
puolesta.

Leskinen tietää monia 
surullisia tapauksia ihmi-
sistä, jotka ovat jääneet jal-
koihin. Korvauspäätökset 
saattavat myös olla keske-
nään ristiriitaisia. Leskinen 
tietää esimerkiksi tapauk-
sia, joissa sattuneen tulipa-
lon jälkeen on korvaukset 
jätetty maksamatta jos 
uhri ei ole pystynyt toimit-
tamaan todistusta viimeis-
ten kolmen vuoden sisällä 
tehdystä nuohouksesta, 
vaikka sitä jossain toisessa 
tilanteessa ei ole vaadittu.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET TAMPEREEN PERUSSUOMALAISET

Vaasan Perussuomalaiset

Kevätkokous
Vaasan Perussuomalaisten kevätkokous 24.4.2011 klo 
14. Vaasan VPK:n koulutustilat (moottoritie 1, Vaasa, 
Sundomin sillan kupeessa). Vaasan Perussuomalaiset jär-
jestäytyvät ennen varsinaista kokousta. Asialistalla mm. 
uudet jäsenet. Tervetuloa!

Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Perjantaina 1.4.2011 klo 19.00 Jalasjärven kunnan viras-
totalossa, kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Osoit-
teessa kirkkotie 4, 61600 Jalasjärvi. Käsitellään sääntö-
jen määräämät asiat. Tervetuloa!

Nurmijärven Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n kevätkokous pide-
tään sunnuntaina 3.4.2011 klo 15 ravintola Duetossa 
(Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä). Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan 
eduskuntavaaleista, mukana kansanedustajaehdokas Jus-
si Niinistö. Tervetuloa!

Porvoon Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Porvoon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään perjantaina  29.4.2011 kello 18.00 al-
kaen Porvoon kaupungintalolla. Tervetuloa!

Espoon Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Tiistaina 26.4. klo 17.30 Leppävaarassa, Sellon kirjasto, 
Akseli-sali. Esillä sääntöjen määräämien asioiden lisäk-
si yhdistyksen puheenjohtajan valinta. Äänioikeutettuja 
ovat ne jäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun ko-
kouspäivään mennessä. Tervetuloa!

Alajärven Perussuomalaiset ry:n

Vuosikokous
Tiistaina 05.04.2011 kello 19.00 Alajärven kaupungin-
talolla. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Keskustellaan 
kuluvan vuoden eduskuntavaaleista ja tehdään siihen 
mahdollisesti liittyvät  päätökset. Paikalle odotetaan 
myös perussuomalaisten toiminnasta kiinnostuneita leh-
timäkisiä. Kokouksessa paikalla eduskuntavaaliehdokas 
Reijo Hongisto. Tervetuloa!
Puheenjohtaja R. Vistbacka

Tampereen Perussuoma-
laiset järjesti lauantaina 
26. helmikuuta avoimen 
seminaarin, jossa pohdit-
tiin suomalaista työtä ja 
hyvinvointia. Tampereen 
Sampolan auditorioon saa-
puikin kohtalainen joukko 
asiasta kiinnostuneita, ja 
heille tarjoiltiin nelitunti-
sessa tilaisuudessa kolme 
erittäin mielenkiintoista 
alustuspuheenvuoroa ja nii-
den jatkeeksi värikäs panee-
likeskustelu. 

Seminaarin alustajat 
olivat Suomen pienyrittäjät 
ry:n puheenjohtaja Harri 
Jyrkiäinen, Tampereen yli-
opiston hyvinvointipalvelu-
jen professori, kansanedus-
tajaehdokas Ilmari Rostila 
ja Perussuomalaiset rp:n 
vaalityömies Matti Putko-
nen.

Pienyrittäjien paineet

Alustusten jälkeisessä pa-
neelikeskustelussa olivat 
mukana tamperelaiset val-
tuustoryhmän jäsenet ja 
kansanedustajaehdokkaat 
Tomi Antila, Tiina Elovaa-
ra, Laila Koskela, Heikki 
Luoto ja Pertti Virtanen. 
Paneelin juontajana oli vies-
tintäjohtaja, kirjailija ja po-
litiikan pitkäaikainen taus-
tavaikuttaja Jussi Lähde.

Harri Jyrkiäinen pa-
neutui alustuksessaan ns. 
Hetemäen työryhmän kaa-
vailemien verouudistusten 
pienyrittäjään kohdistamiin 

paineisiin. Jyrkiäinen ko-
rosti arvonlisäveron korot-
tamisen aiheuttamaa rasi-
tetta pienyrittäjälle, jolla ei 
ole mahdollisuutta siirtää 
kustannuksia hintoihin. 
Edelleen hän painotti lain-
säädännön ongelmallisuut-
ta ja kysyi, miksi pienyrit-
täjälle ei voida mahdollistaa 
henkilökohtaista konkurs-
sia. Myös työllistymisen ja 
itsensä työllistämisen vai-
keus ja lainsäädännöllisen 
joustavuuden puute olivat 
hänen teemojaan.

Työllistämisen 
helpottaminen

Ilmari Rostila nosti alus-
tuksessaan esille pahenevia 
hyvinvointiongelmia, jotka 
liittyvät mm. pitkäaikais-
työttömien ja vajaakykyis-
ten työllistämisen vaikeuk-
siin. Hän painotti sitä, että 
sosiaali- ja työvoimapoli-
tiikan tulee olla mahdol-
listavaa eikä rajoittavaa. 
Työllistymisen helpottami-
seksi hän toivoisi maahan 
työllistämissopimusta, jolla 
pysäytettäisiin heti alkuun-
sa pitkäaikaistyöttömyyden 
syntyminen ja ehkäistäisiin 
siitä aiheutuva syrjäytymi-
nen ja muut ongelmat.

Harmaa talous kuriin

Matti Putkosen ydinviesti 
oli, että ensin on huoleh-
dittava suomalaisesta työl-
lisyydestä ja yrittämisestä 

ja vasta sitten - jos aikaa ja 
rahaa jää - ryhdyttävä pa-
rantamaan maailmaa. Hän 
peräänkuulutti EU-politii-
kasta syntyvien vastuiden 
sälyttämistä niille, jotka 
ovat ne saaneet aikaankin. 
Myös harmaan talouden li-
sääntyminen sai Putkoselta 
ankaran tuomion, ja hän 
vaatikin työsuojelupiireille 
lisäresursseja tilanteen pa-
rantamiseen.

- Harmaassa taloudessa 
on nyt pienempi kiinni jää-
misen riski kuin huumekau-
passa, Putkonen sanoi. 

- Yhdellä työllä pitää 
jokaisen pystyä Suomes-
sa elämään. Työpaikkojen 
syntyyn ja talouden nou-
suun on täysin mahdollista 
vaikuttaa kansallisilla pää-
töksillä, oli Putkosen alus-
tuksen selkeä päätösviesti.

Millainen puolue PS on 
ehdokkaiden mielestä

Jussi Lähde käynnisti alus-
tusten jälkeisen paneelikes-
kustelun omalla vauhdik-
kaalla tyylillään laittamalla 
ensimmäiseksi kaikki pa-
nelistit kehumaan jotakuta 
muuta paikallisehdokasta, 
minkä jälkeen kukin sai sit-
ten esitellä itsensä lyhyesti.

Itsensä esittelyihin, ku-
ten myös vastaukseen siitä, 
miksi haluaa mukaan edus-
kuntaan, kukin ehdokas 
sai Lähteen lahjomattoman 
sekuntterin mukaan kaksi 
minuuttia aikaa.

Hyvin ehdokkaat myös 
malttoivat aikarajoista pi-
tää kiinni; ainakin joiden-
kin mielestä yllättävänkin 
hyvin, koska tilaisuudessa 
läsnä ollut Aamulehden 
entinen päätoimittaja, ny-
kyinen EVA:n johtaja Matti 
Apunen hävisi Lähteelle ve-
tonsa siitä, että Pertti Virta-
nen ei pystyisi selviytymään 
osuudestaan kahdessa mi-
nuutissa.

Lähteen kiivasvauhti-
sessa tentissä ehdokkaat 
saivat vielä esittää, mihin 
valiokuntaan kukin edus-
kunnassa sopisi ja miksi. 
Heidän piti myös tiukan 
aikarajan puitteissa mää-
ritellä lyhyesti, millainen 
puolue Perussuomalaiset 
on. Antilan mielestä PS 
on kansanvaltaa takaisin 
tuova ja eliitin vastainen. 
Elovaara korosti peruspal-
veluiden puolustamista ja 
tiettyä konservatiivisuutta. 
Koskelan mielestä PS ei ole 
oikeistoa eikä vasemmis-
toa, vaan Suomen kansan 
puolella. Myös Luoto ko-
rosti saman vasemmisto-oi-
keisto -jaottelun toimimat-
tomuutta PS:n tapauksessa 
sekä puolueen eliitinvastai-
suutta. Virtanen määritteli 
PS:n uudeksi SDP:ksi, joka 
tekee sitä, mihin SDP ei ole 
kyennyt.

Kari Rönkä
PS Ylöjärvi

Suomalainen työ:

Hyvinvoinnin edellytys

Kuvassa paneelikeskustelun juontaja Jussi Lähde sekä keskustelijat Heikki Luoto, Tiina Elovaara, Tomi Antila, 
Laila Koskela ja Pertti Virtanen.

Yhteiskuljetus vaali-iltaan
Alajärvelle perjantaina 8.4.
Kauhavan PerusSuomalaisten masinoima bussikuljetus 
Alajärven Timo Soini - vaali-iltaan lähtee Alahärmän 
Halpahallin pihasta perjantaina 8.4. klo 16.30.

Reitti: Härmän kuntokeskus klo 16.45, Kauhavan 
tori klo 17.00, Lapuan ABC klo 17.15 ja Alajärven kou-
lukeskus klo 18.00. Yöllä takaisin! Matkan hinta 10 e/
hlö. Sitovat ilmoittautumiset Martti Puronvarrelle, puh. 
040 0161930.

KAUHAVAN PERUSSUOMALAISET

Piirien kokouskutsuja sivulla 22.
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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.haro26@gmail.com

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

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

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

POHJOIS-SAVO 
Pj 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

KYMEN PERUSSUOMALAISET

LAHDEN PERUSSUOMALAISET

HÄMEEN PERUSSUOMALAISET

Kymen perussuomaiset te-
kevät vaalityötä iloisesti ää-
nestäjiä tavaten ja samalla 
kuntoa kohottaen. 

Sauvakävelyviesti alkaa 
Parikkalan Niukkalasta 
perjantaina 25.3. ja päättyy 
Pyhtäälle vaalipiirin rajalle 
maanantaina 4.4. klo 16.00.

Viestinviejinä ovat idean 
äiti, imatralainen eduskun-
tavaaliehdokas Liisa Laju-
nen ja kaikki muut Kymen 
ehdokkaat sekä tukijoukot.

Aamulla jatketaan siitä, 
mihin illalla jäätiin.

Reitti kulkee Niukkala - 
Parikkala - Simpele - Imatra 

- Joutseno - Lappeenranta 
- Taavetti - Kouvola - In-
keroinen - Karhula - Pyh-
tää - Ahvenkoski.

Pysähdyspaikoilla äänes-
täjillä on oiva tilaisuus 
jututtaa ehdokkaita ja 
kannustaa viestinviejiä.

Kymen perussuomalaiset sauvakävelevät 
Parikkalasta Pyhtäälle - kohti eduskuntaa

Lahden Perussuomalaiset huolissaan 
Lahden kaupunkirakenteen
liiallisesta tiivistämisinnosta

Hämeen piirihallitus ja 
piirin eduskuntavaalieh-
dokkaat kokoontuivat 
idyllisessä Hollolan kk:n 
valtuustotuvassa 26.2. Ko-
kous sujui iloisella mielellä 
ja päätökset olivat yksimie-
lisiä. Keskustelimme vaali-
kiertueesta ja ehdokkaiden 
välisestä yhteistyöstä ra-
kentavasti ja yhteisymmär-
ryksellä.

Kannustusta riittää

Hämeenlinnassa 1.3. eh-
dokkaat jakoivat 500 an-
nosta perusruokaa eli her-
nesoppaa ja vanikkaa, puo-
lessatoista tunnissa soppa 
oli jaettu. Sopan lisäksi oli 
tarjolla kahvia ja jutustelua.

Keskiviikkona 2.3. 
olimme sitten joukolla 
myös Lahden torilla ja suo-
sio sielläkin oli huikeaa.

Perjantaina 4.3. osa eh-
dokkaista paistoi makkaraa 
Heinolan torilla ja kaikki 
meni, mitä oli varattu.

Kaiken kaikkiaan saa-
toimme todeta, että paljon 
on vettä virrannut sillan 
alta ennekuin olemme pääs-
seet tähän pisteeseen, että 
on suorastaan ilo vastailla 

kysymyksiin ja kiittää 
hurjasta kannustuksesta, 
jota meille annetaan jo 
joka paikassa.

Hämeessä odotellaan 
innokkaasti tulevia vaa-
leja.

Marianne Koivisto
Hämeen piirin tiedottaja

Hämeen piirin kuulumisia

Lahden Perussuomalaiset 
ry on huolestunut Lahden 
kaupungin kaavoittajien 
ylenpalttisesta kaupunkira-
kenteen tiivistämisinnosta. 
Vaarana on, että jälleen 
toistetaan 1960- ja 1970-lu-
vun virheitä, jolloin tehtiin 
ylitiiviitä lähiöitä asumis-
viihtyisyyden kustannuk-
sella. 

Innon takana ovat pää-
asiallisesti taloudelliset sei-
kat ja kaupungin väkimää-
rän kasvattaminen. Tontti-
myynnistä ja kiinteistöjen 

korottamisesta hyötyvät 
taloudellisesti sekä kau-
punki että rakennusliik-
keet. Väkimäärän kasvat-
taminen lisää puolestaan 
kunnallisia verotuloja. 
Lahden Perussuomalaiset 
ry muistuttaa, että näiden 
tavoitteiden jalkoihin voi 
jäädä itse ihminen – eli 
asukkaat.

Lahden Perussuo-
malaiset ry vaatii, että 
kaupungin tiivistämisra-
kentaminen ei saa uhata 
luontoarvoja, ympäristön 

viihtyisyyttä eikä liikun-
tamahdollisuuksia. Ta-
loudellinen ahneus voi 
kääntyä vastaan niin et-
tä liian tiiviistä rakenta-
misesta kärsivät perheet 
muuttavat veronmaksa-
jiksi ympäristökuntiin. 

Liian tiivis rakenta-
minen muodostaa myös 
turvallisuusuhan, koska 
tiiviissä ja monimuotoi-
sissa kortteleissa palo- ja 
pelastustoimi joutuu toi-
mimaan hidasteita aihe-
uttavissa olosuhteissa.
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Kolme muskettisoturia avec-kiertue
Perussuomalaisten ehdokkaat Seppo Kanerva, Pekka 
Tiusanen, Tuula Kuusinen ja Juha Väätäinen kiertueel-
la seuraavasti:
2.4 Kauppatori 12-16
3.4 Hakaniemen markkinat 10-14
5.4 Lauttasaaren S-market (Vattuniemen puoleinen) 
 15-17
6.4 Kontulan Ostari. Paikalla 9-20
7.4 Narinkkatori 15-17
8.4 Rautatieasema Center 15-17
9.4 Pihlajamäen Ostari 12-14,
 Tallinnanaukio 14.30-16-30
10.4 Myllypuron Metroasema 12-14.
 Roihuvuoren Ostari 14.30-16.30
12.4 Töölöntori 15-17
13.4 Jakomäen Ostari 15-17
14.4 Kontulan Ostari 15-17
15.4 Vuosaaren Mosaiikkitori 15-17
16.4 Mellunmäki Metroasema 12-14, Sörnäisten
 Metroasema, Vaasanhallit 14.30- 16.30
17.4 Vaalipäivä, voittoisat VAALIVALVOJAISET
 Bottalla! alk. klo 18.00

Isänmaalla on ollut pahe-
nevia ongelmia jo vuoden 
1995 alusta (”Missä EU, 
...”), mutta näin vakavan 
katastrofi n uhkaa ei liene 
vielä aiemmin ilmennyt.

En tarkoita pelkkää lah-
ja-, anteeksi, siis lainarahaa, 
jota on (jo) mennyt Latvial-
le, Islannille, Kreikalle ja Ir-
lannille - ja joka taatusti jää 
meiltä, ainakin täysimääräi-
senä, saamatta.

Tarkoitan euroopan-
mestarimme, vänrikki Nap-
pulan ja pääministerimme 
Kiviriipan ällistyttävää 

ristiinpuhumista ja aivan 
ilmeistä neuvottomuutta 
tämän tekeillä olevan tuki-
paketin tiimoilta.

Tämän päivän (ke 23.3.) 
Helsingin Sanomissa on en-
nen näkemättömän laajasti 
kuvattu, millaisesta sotkus-
ta tässä oikein onkaan ky-
symys.  Kehotan jokaista, 
jolla vain on mahdollisuus 
saada tämä aviisi käsiinsä, 
lukemaan tarkkaan sen 1. 
pääkirjoituksen sekä talous-
sivut B1 ja B2 kokonaan, 
alusta loppuun.

Peruslähtökohtana on 
Maastrichtin sopimus, jossa 
nimenomaan todetaan, että 
mihinkään bailout’eihin ei 
mennä, vaan jokainen osa- 
eikun siis jäsenvaltio - hoi-
taa taloutensa Saksan tähän 
Maastrichtin sopimuksen 
kylkiäisiksi runnomaa kas-
vu- ja vakaussopimusta 
noudattaen.

Mites kävi? Saksa oli 
itse ensimmäinen maa, jo-
ka lipesi siitä, mutta kun ei 
sanktioita ollut (vrt. Kallin 
vaalirahat!) muuta kuin 
pienimmille sopijapuolil-
le jaettavaksi, niin - antaa 

palaa vaan! Ranska seura-
si perässä, Italia ja Espanja 
tuskin ovat ottaneet koko 
sopimusta vakavasti - pu-
humattakaan näistä huli-
vilimaista, joita meidänkin 
veronmaksajillamme nyt on 
suuri ilo tukea, ottamalla 
tälle EU-Onnela-Hölmö-
landialle ulkomaanvelkaa 
maksaaksemme suurille 
pankeille, jotka ovat luotot-
taneet näitä PIIGS-maita.

Suomi on ollut koko 
EU-aikansa ns. mallioppilas 
ja kansikuvapoika (tai -tyt-
tö (Suomi-neito)). Mutta 
nyt, herooisista yrityksistä 
huolimatta, tähän julkisi-
vuun alkaa tulla pahoja sä-
röjä. Suomi on viime aikoi-
na ollut käytännössä ainoa 
jäsenvaltio, joka vastustaa 
näiden takausten lisäämistä 
- ja kuinkas muuten, koska-
pa nämä bailoutit jo perus-
sopimuksessa kiellettiin!

Tällä on parikin mielen-
kiintoista seurauslausetta. 
Ensiksi: Suomen pyynnöstä 
(nota bene!) seuraavan huip-
pukokouksen päätelmiin ei 
kirjata, miten lainananto-
pottia korotetaan, ettei ta-

kauksia tarvitse edes mainita 
koko tekstissä (!). Toiseksi: 
ennustan tässä käyvän aivan 
samalla tavalla kuin Lissa-
bonin sopimuksen suhteen. 
Sen hyväksymiseksi tarvit-
tiin yksimielinen päätös, ja 
kun Irlanti äänesti ”väärin”, 
se äänestytettiin uudelleen.

Suomi on nyt tässä taka-
usasiassa samassa asemassa. 
Sen paremmin euroopan-
mestari kuin Kiviriippakaan 
eivät uskalla luvata takaus-
ten lisäämistä, koska vaalit 
ovat edessä. Eli jos Suomi 
nyt jollakin silmänkääntö-
tempulla saa torpattua asi-
an, se muutetaan heti Suo-
men vaalien jälkeen.

Vielä yksi asia. Muistan-
ko väärin, kun uskon, että 
hallituksen tulee nauttia 
eduskunnan luottamusta? 
Nyt näet näyttää käyvän pe-
räti päinvastoin. Eduskunta 
ei ole antanut takauksien 
lisäämiseen valtuuttavaa lu-
paa. HS:n toimittaja Junk-
kari toteaa: ”[eihän] halli-
tus ole näitä valtuuksia edes 
pyytänyt.”

Sanattomaksi menee täl-
laisen viisauden edessä...

”...ja missä euro, siellä
katastrofi ”

Manu J. Vuorio
VTT

PIIRIYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Pirkanmaan Perussuomalaiset

Sääntömääräinen kevätkokous
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 4.4.2011 klo 18.00 piiritoimis-
tolla, Savilinnankatu 9, Tampere. Piirihallitus kokoon-
tuu klo 17.00. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Hämeen piiri

Sääntömääräinen kevätkokous
Perussuomalaisten Hämeen piirin sääntömääräinen 
kevätkokous lauantaina 30.04.2011 Orimattilassa val-
tuustosalissa. Osoite: Orioninaukio 2. Kokous alkaa 
klo 13.00. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Piirihallitus

Perussuomalaisten Lapin piirin

Kevätkokous
30.4.2011, Hotelli Aakenuksessa (Koskikatu 47, Rova-
niemi) klo 12.00. Piirihallitus kokoontuu jo klo 10.00.
Kevätkokouksen jälkeen Lapin PerusS naiset kokoontu-
vat perustamiskokoukseen. Tervetuloa!

Timo Soinin maakuntakiertue 
lauantaina 9.4. Keski-Suomessa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, europarlamentaarik-
ko Timo Soini kiertää 9.4. kahdeksalla eri paikkakun-
nalla Keski-Suomessa.
- Karstula, S-Marketin parkkipaikka klo 10-10.45
- Saarijärvi, S-Marketin parkkipaikka klo 11.15.-12
- Äänekoski, S-Marketin parkkipaikka klo 13.45.-14.30
- Jyväskylä, Kävelykadun Kompassi-aukio, klo 15-16
- Jämsänkoski, K-Market klo 16.45-17.30
- Petäjävesi, St1-Kyläseppä klo 18.15-18.45
- Keuruu-Multia, maatilavierailu ja puhetilaisuus 
 Multialla Airolan tilalla klo 19.15-20.30.
- Laukaa, Peurunka klo 21.30-22.30

Timo Soinin maakuntakierros 
Vaasan vaalipiirissä 8.4.2011
- Vaasan Rewell Center klo 11.00
- Seinäjoki Esptori klo 13.00
- Veteli Pizzeria-Ravintola Uuno klo 16.00
- Alajärvi, koulukeskus. Vaalijuhla klo 19.00

Kaikki tilaisuudet sisätiloissa. Mukana vaalipiirin 
PerusS:n ehdokkaita. Tarkemmat ilmoitukset maakun-
ta- ja paikallislehdissä.

Kunnioita isääsi ja äitiäsi!

Monissa kulttuureissa 
vanhempien ihmisten 
kunnioittaminen on laki, 
jota ei saa rikkoa. Nyky-
päättäjien lusikka on sy-
vällä eläkeläisten kupissa.

Vuoden -62 eläke-
laissa työeläkkeet sidot-
tiin 100-prosenttisesti 
palkkakehitykseen ja sen 
muutoksiin. Eläkeläisten 
taloudellinen riippumat-
tomuus ja sukupolvien-
väliset tuloerot supistui-

Alpo Ylitalo
kansanedustajaehdokas
Kokkola 

vat. Vuoden -77 eläkelain 
muutoksessa tuli käyttöön 
ns. puoliväli-indeksi, jossa 
eläkkeet määräytyivät puo-
liksi palkkojen ja puoliksi 
hintojennousun perusteella. 
Eläkkeet alkoivat jäädä jäl-
keen palkkakehityksestä.

Taitettu indeksi 
nakertaa eläkkeitä

Holkerin hallitukselta pe-
riytyvä talouskriisi katkai-
si hyvinvointikehityksen. 
Ahon hallitus kohdisti me-
noleikkurin tuottamatto-
miin, eläkeläisiin ja yhteis-
kunnan varassa eläviin. Sii-
tä alkoi tuloerojen kasvu ja 
eläkeläisistä tuli hiljainen, 
oikeudeton ihmisjoukko.

Vuonna -95 säädetyn 
työeläkelain mukaan eläk-
keet seuraavat 20-prosent-
tisesti palkka- ja muilta 
osin hintakehitystä. Erään 
asiantuntijan mukaan vuo-
desta 96 alkaen eläkkeet 
ovat jääneet jälkeen noin 
8 %:n vuosivauhtia elinta-
sokehityksestä. Työeläkkei-

den kohdalla supistettiin 
kansaneläkkeen pohjaosan 
saantioikeutta. Työssä ole-
vien verohelpotuksia ei 
annettu eläkeläisille, joten 
heidän verotuksensa kiristyi 
työssä käyviin verrattuna. 
Taitettu indeksi nakertaa 
eläkeläisten toimeentuloa 
koko ajan. Paluu puoliväli-
indeksiin parantaisi sitä.

Eläkerahastot 
kasvavat jatkuvasti

Eläkeläisten varoja sijoit-
taneet hävisivät Lehman 
Brothersin velkajärjeste-
lyissä USA:ssa 13 miljardia 
euroa. ”Köyhien” edunval-
voja Jouko Ahonen pantiin 
miettimään sanojaan puo-
lusteltuaan eläkevakuutus-
yhtiöiden johtajien 700 000 
euron vuosiansioita.

Saamieni laskelmien 
mukaan työntekijöiden elä-
kemaksuna kerättäviä työ-
eläkemenoja olisi ollut vii-
me vuonna 22,3 miljardia 
euroa. Siitä käytettäneen 
3/4 nykyisiin eläkemaksui-

hin, jolloin 5,6 miljardia 
eläkevarannoksi tulevai-
suuden varalle. Tällä het-
kellä jatkuvasti kasvava 
eläkerahasto lienee 130 
miljardia.

Puoliväli-indeksi nos-
taisi eläkemenoja 230 
miljoonaa euroa eli se 
lohkaisisi 0,17 % - silti 
varanannon kasvu jatkui-
si edelleen. Lisämenon ku-
luttama eläkevaranto riit-
täisi 600 vuodeksi, vaik-
kei rahastoon kerättäisi 
kasvattavia eläkemaksuja.

Eläkevarantomme on 
kerätty eläkeläisten palk-
katuloista ja työnantaja-
maksuina - se ei ole ve-
rotuloa. Koska Suomessa 
ei ollut töitä, rohkeimmat 
lähtivät Ruotsiin, jolloin 
työllistämistaakka keve-
ni täällä. On häpeä, että 
omatoimisia kotimaahan 
palaavia rankaistaan sii-
tä, että Suomi ei kyennyt 
tarjoamaan heille työtä! 
Onko oikein kohdel-
la eläkeläisiä, kuten nyt 
teemme?
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Valtio velkaantuu huimaa 
tahtia, velkaa on tullut el-
vytyksestä ja lisää uhkaa 
tulla yhä kiihtyvää vauhtia. 
Lainahoitokulut ovat vaka-
va uhka hyvinvointivaltion 
käyttötaloudelle.

Vuonna 2010 kulut 
olivat 1,9 miljardia ja ne 
kasvavat lähivuosina jo 4 
miljardiin. Valtio ottaa vel-
kaa lisää noin 8 miljardia 
vuodessa ja summa kasvaa 
75:stä 100 miljardiin vuo-
den 2013 lopussa! Tilanne 
on uhkaava. Tilannetta pa-
hentaa nousevat korkoku-
lut, ongelmat ovat aivan sa-
mat velkaantuvissa kunnis-
sa, joille valtio on siirtänyt 
velvoitteita surutta.

Kaikki joutuvat 
talkoisiin

Alamme olla umpikujassa, 
jota mikään talouskasvu ei 
korvaa. Se tiedetään, kenen 
selkänahasta tämä lopulta 
nyljetään. Talkoisiin joutuvat 
nekin puolueet, jotka ovat 
hurlumheimeininkiä vas-
tustaneet. Vanhat puolueet 
ikään kuin tekevät kollektii-
visen rikoksen, johon (osal-
liseksi) syylliseksi vedetään 
kaikki eduskuntapuolueet.

Kaikkein pahinta on se, 
että me olemme montaa 
muuta EU maata paremmas-
sa jamassa. Velkaa on alle 
60% BKT:stä ja budjettiali-
jäämä ei ole ihan tolkuton. 

Suomen velkapapereilla on 
vielä katetta. Euromaiden 
vertailussa luokituksemme 
on AAA tasoa. Suomen lai-
napaperien markkinat ovat 
kuitenkin pienet ja täytyy 
muistaa, että niistä ei ihan 
helpolla myöskään pääse 
markkinoilla eroon, se voi 
tuoda valheellisen tasaisen 
kyydin tuntua.

Tästä johtuen, olenkin 
erityisen huolissani valtion 
sitoutumisesta omantunnon- 
ja vakausrahastoihin, joiden 
säkissä ei ole pohjaa. Nyt 
rakennetaan savitiilistä suu-
rempia patoja, joiden murtu-
essa hukkuu tulvaan Suomi 
ja monet muut maat, jotka 
ovat noudattaneet sääntöjä, 
kuten on sovittu. Portugalin 
kriisiytyminen kertoo karua 

kieltä siitä, että Suomen ta-
kausosuus, joka kasvanee jo 
12,6 mrd euroon, voi reali-
soitua osaksi tai kokonaan.

Samaan aikaan tehdään 
kansallisia verolinjauksia, 
joilla annetaan teollisuuden 
kilpailuedut kolmansiin 
maihin, joissa päästöt vain 
kasvavat. Monikansalliset 
yhtiöt riistävät työntekijöi-
tään ja pilaavat maapallon, 
ja myös jättävät laskut mui-
den maksettaviksi.

Valtion menotason kas-
vu tulee jäädyttää tulevina 
vuosina. Rakenteellisia uu-
distuksia on tehtävä, juusto-
höylä ja vaalikausipolitiikka 
ei toimi, vaalikausien viimei-
nen puolivuotta on vain vaa-
lien odottelua omissa ase-
missa. Leikkauksia on pak-

Velka taittaa veronmaksajan ja 
hyvinvointivaltion selkärangan!

VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalai-
nen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai säh-
köpostilla osoitteeseen: toimitus@peruss.fi .

Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 merkkiä. 
Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana on oltava 
kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu pyydettäisiinkin 
julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteystietoja tulleita 
kirjoituksia ei julkaista.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Uskalla toimia oikein!
Kun lähdin mukaan politiikkaan tein sen päätöksen saa-
tuani tarpeekseni kaikesta epäoikeudenmukaisuudesta, 
mitä yhteiskunnassamme tapahtuu. Silloin päätin etten 
vain harmittele tapahtunutta, vaan tartun itse toimeen. 
Töitä on tehty, tulosta on tullut ja silti työsarkaa riittää 
vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Perussuomalaiset on tällä hetkellä eduskunnan ainoa 
puolue, mikä ei kulje päätäntävaltaa haluavan EU:n ta-
lutusnuorassa. Perustuslain muutoksella vanhat puolu-
eet haluavat vain vahvistaa EU:n otetta meidän pohjoi-
sen kansan, syrjäisen maan isänmaallisten patrioottien 
talutushihnasta. Hallitus on hampaaton neuvotellessaan 
Brysselin käytävillä isojen poikien kanssa. Suomi tarvit-
see Perussuomalaista politiikkaa!

Suomen pelastamiseksi on vielä tehtävissä paljon. 
Eduskuntavaalit pidetään 17.4. Silloin päätetään Suo-
men tulevaisuuden suunnasta. Mihin haluat sen kulke-
van? Talutushihnassa vai suomalaisten omassa päätän-
tävallassa? Sinä voit päättää sen. Vanhat puolueet hyök-
käävät kaikin keinoin Perussuomalaisia vastaan oman 
menestymättömyytensä pelossa. Syytöksiä, vähättelyä ja 
epäilyksiä heitellään ehdokkaiden niskaan, toivoen gal-
lup ennusteiden kääntyvän. Nyt tarvitaan rohkeutta ja 
uskallusta, Suomen puolesta on tehtävä kaikki tehtävissä 
oleva. Ennen kaikkea on äänestettävä!

Ari Jalonen
eduskuntavaaliehdokas, Satakunta

ko tehdä julkisiin menoihin 
ja mietittävä tarkkaan mitä 
tarvitaan. Pelkkä talouskas-
vu ei riitä. Työllisyyden nos-
taminen on tärkein taistelu, 
joka on voitettava. Suoma-
laisen työn on oltava ykkö-
senä, vihreälle pelottelupo-
litiikalle on olemassa vaih-
toehtoja. Julkiset menot on 
käytävä lävitse ja tutkittava 
toimien tehokkuus, merki-
tys ja aikaansa vastaavuus. 
Päällekkäisyydet on puretta-
va. Uudistukset on rakennet-
tava täysin uudelle pohjalle, 
vanhaa paikkaamalla on 
tuloksena vain epäkelpoja 
kulusyöppöjä ratkaisuja.

Raul Lehto
eduskuntavaaliehdokas
Perussuomalaiset

Lapsen oikeudet takaisin
Eduskunta muutti vajaa vuosi sitten perusopetuslakia 
niin, että lapsen edun rinnalle pantiin "opetuksen järjes-
tämisedellytykset". Lapsen sijoittaminen erityisluokkaan 
tai tavalliseen luokkaan ei tämän jälkeen tapahdu enää 
lapsen edun perusteella, vaan nyt on täysin laillista ottaa 
huomioon myös kaikenlaiset muut seikat, jotka mahtu-
vat sekavaan termiin "järjestämisedellytykset". Lapsen 
voi panna sinne, mikä koulun kannalta on mukavinta 
riippumatta siitä, mitä oppilas itse sattuu tarvitsemaan.

Lapsen oikeuksien sopimus on kansainvälinen ihmis-
oikeussopimus, mutta eduskunnan on näköjään helppo 
kävellä sen yli. Samassa uudistuksessa perheiltä vietiin 
tietosuoja. Kaikki lasta koskevat viranomaispaperit ovat 
nyt opettajien vapaassa käytössä. Tämä kokoomuksen 
johdolla toteutettu operaatio sai sosialidemokraateilta 
täyden tuen. Lapsen oikeudet olivat halpaa tavaraa, ja 
istuntosalissa väläyteltiin vielä hurjempia ehdotuksia. 
Esimerkiksi kristillisten Sari Palm vaati, ettei erityisluo-
kalle joutunutta saisi päästää sieltä enää koskaan pois, 
vaikka erityisopetuksen tarve olisi päättynyt. Lakiin ei 
edes ehdotettu lapsen kuulemista hänen omassa asias-
saan, vaikka tätä vaatii esimerkiksi maan perustuslaki 
ja kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus.

Aina kun perusopetuslakia on eduskunnassa rukattu, 
asiat ovat menneet huonompaan suuntaan lasten oike-
uksien kannalta. Olisi aika saada eduskuntaan ihmisiä, 
jotka olisivat kiinnostuneita myös lasten asioista, ei vain 
oman ammattikuntansa etujen ajamisesta.

Timo Saloviita
professori
Jyväskylä

Olen vuodesta 1994 seu-
rannut Suomen ja EU:n ke-
hitystä. Silloin sain kuulla, 
että Suomi on liittymässä 
EU:hun. Halusin puolus-
taa Suomen itsenäisyyttä. 
Kirjoitin kirjankin: Suomi-
neidon ryöstö.

Olen huolestuneena seu-
rannut, miten Suomen edus-
kunta luovuttaa omaa pää-
tösvaltaansa Brysselille. En 
ymmärrä ollenkaan tällaista 
vapaaehtoista eduskunnan 
vallan menetystä. Suomen 
markkakin menetettiin 
eduskunnan päätöksellä il-
man kansanäänestystä.

Minä haluan muutok-
sen Suomen EU-asioissa. 
Itsenäisen Suomen takaisin 
saanti olisi hyvä asia, mut-
ta tiedän, ettei se tapahdu 
kertaheitolla. Siksi haluan 
kehittää Suomea itsenäisen 
kansallisvaltion suuntaan. 
Pala palalta vähitellen voi-
sin viedä tätä tavoitetta 
eteenpäin olemalla edus-
kunnan päätöksenteossa 
Suomen etujen puolella. 

Pyrkisin vähentämään EU:n 
turhia direktiivejä ja alen-
tamaan ruoan hintaa sekä 
pienentämään EU-maksuja. 
Säästyvät verorahat käyttäi-
sin Suomen yhteiskunnan ja 
peruspalvelujen kehittämi-
seen.

Rahaliitto oli suuri askel 
kohti EU:n liittovaltiota. 
Nyt meillä on enää Suomen 
itsenäisyyden rippeet jäljel-
lä. Mitä mieltä sinä olet asi-
asta? Haluaisin pysäyttää 
EU:n liittovaltiokehityksen. 
Liittovaltiossa Suomi olisi 
vain maakunnan asemassa.

Sinä voit vaikuttaa sii-
hen, mihin suuntaan Suo-
mi kehittyy äänestämällä 
vaaleissa ehdokasta, joka 
ajaa Suomen etuja. Voit 
vaikuttaa siihen Suomen 

Haluatko itsenäisen Suomen?
itsenäisyyttä koskevaan ää-
nestykseen, joka tapahtuu 
eduskunnassa heti vaalien 
jälkeen. Nykyinen eduskun-
ta on tänä vuonna hyväksy-
nyt suurella äänten enem-
mistöllä sen, että perustus-
lakiimme lisätään maininta, 
että Suomi on Euroopan 
Unionin jäsen. Siinä meni 
Suomen itsenäisyys lopul-
lisesti. Eduskuntavaalit voi 
muuttaa tilanteen. Päätös 
voi kumoutua, kun vaalien 
jälkeen tulee vielä uusi ää-
nestys.

Kaija Räsänen
teologian maisteri,
fi l.kand., opettaja,
kaupunginvaltuutettu,
kansanedustajaehdokas
Kuopio

Kuva: Matton Images
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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 

Perussuomalaiset rp:n 
tilinumero:
Nordea 218518-148703

Perussuomalaiset rp

Perustettu: 1995
Huom! Maksa jäsenmaksu 

vasta laskun saatuasi!

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

Haluan osallistua vaalimateriaalin 
jakoon ja muuhun vaalityöhön

Jäsenhankkija

____/____ 2011   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

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

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

Suomalaisten ei pidä osallistua maailmalla käytä-
viin sotiin millään tavalla. Maamme pitää pitäytyä 
perinteisissä rauhanturvaamisoperaatioissa.
nim. Aasillakin on häntä

Suomeen pitää perustaa puolueista riippuma-
ton Perustuslakituomioistuin kuten muissakin 
maissa on. Perustuslakivaliokunta on nauretta-
va, poliittinen ja hampaaton toimielin, varsinkin 
Kokoomuksen Kimmo Sasin ollessa sen puheen-
johtajana.
Nim: Laki pitää olla eduskunnan herroillakin

Kuntarahoitus on pahasti 
kriisissä. Kuntien toiminta-
menot ovat kasvamassa vii-
den vuoden aikana arvion 
mukaan jopa kaksi kertaa 
enemmän kuin verotulot ja 
valtionosuudet. Kuntien ta-
lousongelmat johtuvat mer-
kittävästi valtion politiikas-
ta. Valtio on parinkymme-
nen vuoden aikana lisännyt 
kuntien tehtäviä ja samaan 
aikaan vähentänyt kunnille 
peruspalvelujen rahoitus-
osuuttaan miljardeja euroja. 

Pahin tilanne on sosi-
aali- ja terveyspalveluissa. 
Ansiokehitykseen nähden 
kansalaisten perusturvan; 
toimeentulotuen, peruspäi-
värahan ja työmarkkinatu-
en, kansaneläkkeen, saira-
uspäivärahan, kotihoidon, 

opintuen ja lapsilisien taso 
on heikentynyt keskimäärin 
kolmasosalla vuosina 1993-
2010. Ei ihme, että köyhien 
ihmisten määrä on räjäh-
dysmäisesti kasvanut EU-
mittareiden mukaan noin 
920 000 henkeen. Valtio on 
vetäytynyt hyvinvointivas-
tuustaan ja sälyttää palve-
lujen turvaamisen ja rahoit-
tamisen kuntien harteille.

On käsittämätöntä, että 
väestön kasvusta ja ikäänty-
misestä huolimatta hallituk-
sen kehyspäätöksen mukaan 
valtion sosiaali- ja terveys-
menot jopa alentuvat vuo-
sina 2011-2014. Kuitenkin 
selvitysten mukaan näihin 
peruspalveluihin tarvittaisiin 
viiden prosentin vuosittainen 
kasvu palvelutason turvaa-

miseksi. Arvion mukaan 15 
vuoden aikana tulisi saada 
150 000 uutta työntekijää 
hoitoalalle turvaamaan ter-
veyspalveluja ja korvaamaan 
eläkkeelle lähteviä. 

Kaikkien kuntien on nyt 
pakko panna asiat tärkeys-
järjestykseen. Riittävä pe-
rusturva ja hoito tulee taata 
kaikille kuntalaisille synty-
mästä aina saattohoitoon 
asti. Kuntien, niiden etu-
jen ajajan Kuntaliiton sekä 
viime kädessä kansalaisten 
tulee vaaleissa varmistaa, 
että valtio lisää rahoitus-
osuuttaan peruspalvelujen 
turvaamiseksi kaikille suo-
malaisille.

Pietari Jääskeläinen
kansanedustaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
uhattuna

Kuva: Harri Lindell
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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.

Timo Soini:

Murretaan yhdessä vanhojen puolueiden
ylivalta. Äänelläsi se on nyt mahdollista.

Vaalityötä Uudellamaalla: vasemmalta Karri Ollila, Pasi Salonen, Jussi Niinistö, Juha Malmi, Johanna Jurva, Erkki Havansi, 
Pirkko Ruohonen-Lerner, Timo Soini, Jaana Siukola, Heta Lähteenaro, Juha Simonen, Jouni Tirkkonen ja Sari Martniku.
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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 kansanval-
lan ehto
• Perussuomalaiset on popu-
listiseen eli kansansuosioon 
perustuvan päätöksenteko-
järjestelmän puolustaja
• Perussuomalaiset vastus-
taa byrokratiavaltaa
• Suomen kansan oikeudesta 
itsenäiseen päätöksentekoon 
on pidettävä kiinni
• Suomen valtio on perus-
tettu turvaamaan suoma-
laisten etuja

Suomalaisen kulttuurin 
puolesta

• Suomalaisuus on Suomen 
lahja maailmalle ja yhteis-
kuntamme avain menestyk-
seen myös 2000-luvulla
• Puolustamme monikult-
tuurisuutta puolustamalla 
kansallista identiteettiä
• Perussuomalaisille isän-
maanrakkaus on epäitsek-
kyyttä
• Suomen kieltä on vaalittava
• Kulttuurirahoja on ohjat-
tava niin, että ne vahvistavat 
suomalaista identiteettiä. 
Tekotaiteelliset postmoder-
nistit voivat hankkia rahoi-
tuksensa vapailta markki-
noilta
• Ylen pitää olla kotimainen 
ja korkealaatuinen
• Ylen ruotsinkielistä ohjel-
matarjontaa tulee vähentää
• Veikkauksen vedonlyön-
timonopoli on säilytettävä 
ja veikkausvoittovarat käy-
tettävä jatkossakin koko-
naisuudessaan kulttuurille, 
liikunnalle, tieteelle ja nuo-
risotyölle
• Paikalliskulttuurien elin-
voimaisuutta on tuettava 
luomalla puitteet aktiivisuu-
delle

Pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion 
puolesta

• Terveys ja hyvinvointi ovat 
itseisarvo ja edellytys kansa-
kunnan menestymiselle
• Henkilökohtaista vastuuta 
jokaisen omasta hyvinvoin-
nista on lisättävä, samalla 
kun perusturvaa paranne-
taan
• Peruspalvelut on tuotetta-
va pääsääntöisesti julkisesti 
ja palveluiden ulkoistamista 
on pidettävä poikkeuksena
• Palveluiden rahoituspohjaa 
voidaan vahvistaa hallinnolli-
sesti, mutta palveluita ei pidä 
sen seurauksena keskittää
• Rakenteellisten uudistus-
ten lisäksi tarvitaan arvo-
pohjaista uudistumista – 

vastuu sen aloittamisesta on 
poliitikoilla
• Huomio on kiinnitettävä 
julkiseen palvelujärjestel-
män kehittämiseen, ei ter-
veysbisneksen toimintaedel-
lytyksiin
• Vanhustenhoito on laitetta-
va kuntoon ja markkinaehtoi-
suutta painottava ideologinen 
politiikka on pysäytettävä
• Omaishoito on siirrettävä 
Kelalle
• Sotaveteraanien kuntou-
tusmäärärahoja on korotet-
tava nopeasti ja haitta-aste-
rajat on poistettava
• Sotaorvot on rekisteröitävä
• Vammaisten kohtelu on 
yhteiskunnan todellisen su-
vaitsevaisuuden mittari
• Vammaisille kuuluvat asia-
kaslähtöiset palvelut
• Terveystarkastuksin eh-
käistään vaikeiden ja kallii-
den sairauksien syntyä
• Erikoissairaanhoito on 
siirrettävä valtion rahoitus-
vastuulle
• Verotuksella on ohjattava 
kohti terveellisempiä elinta-
poja. Muuten rahat loppuvat.
• Alkoholiverotusta on ki-
ristettävä ja mainontaa ra-
joitettava. Terveelliset elin-
tarvikkeet edullisemmiksi ja 
epäterveellisille lisää veroa.
• Kaikki huumausaineet on 
torjuttava
• Kansalaiset on otettava 
mukaan uudistamistyöhön 
täysivaltaisina toimijoina, ei 
jätettävä passiivisiksi hallin-
toalamaisiksi
• Lapset ovat kansakunnan 
tulevaisuus
• Lapsiperheiden köyhyyttä 
on vähennettävä, muutta-
malla epäoikeudenmukaista 
toimeentulotukilakia
• Keskituloisten lapsiperhei-
den asemaa on parannettava, 
palauttamalla lapsivähennys 
verotukseen
• Suurituloisten lapsilisiä 
voidaan alentaa
• Päivähoitopalveluissa on 
oltava valinnanvaraa
• Perussuomalaiset ovat pe-
rinteisen perhekäsityksen 
puolesta
• Eläkeindeksissä on paino-
tettava nykyistä enemmän 
yleisen ansiotason kehitystä
• Nuorten työllistymistä on 
kannustettava eläkekarttu-
maprosenttia nostamalla

Perussuomalaisten 
koulutuspolitiikka

• Luokkakokoja ei saa pai-
suttaa, vaan tarvitaan asetus 
ryhmäkokomaksimeista ja 
korvamerkittyä määrärahaa
• Mamu-oppilaille koulu-
kohtainen enimmäiskiintiö, 
jotta estetään koulujen eriy-
tyminen
• Taide- ja käsityöaineiden 
tuntimääriä on lisättävä
• Liikuntaa lisää ja numero-
arviointi pois

• Käytöksen numeroarvioin-
tia on varhennettava ja arvio 
myös päättötodistukseen
• Ruotsin kieli valinnaiseksi: 
tarvitaan monipuolisempaa 
kielitaitoa
• Uskonnonopetukseen ei 
muutoksia
• Kyläkoulut on säilytettävä
• Toisen asteen oppilaitos-
ten keskittämiskehitys kat-
kaistava
• Opintotuki on sidottava 
indeksiin ja vanhempien tu-
lojen vaikutus itsenäisesti 
asuvan täysi-ikäisen opiske-
lijan opintotukeen on pois-
tettava
• Kandidaattitutkinnosta 
päätutkinto moniin oppiai-
neisiin
• Opiskelijoiden valmistu-
misvauhtia on painotettava 
yliopistojen rahoituksessa
• Yliopistojen aloituspaik-
koja on vähennettävä
• Vaatimus virkamiesruotsin 
suorittamisesta on poistettava

Vahva peruskunta

• Kuntien määrää on vähen-
nettävä ja byrokratiaa karsit-
tava, mutta ilman pakkolii-
toksia
• Ylikunnalliset hallintohim-
melit eivät sovi rakenteeksi, 
kun päätetään merkittävim-
mistä asioista: perustervey-
denhuollosta ja sosiaalipal-
veluista
• Demokratian ruohonjuuri-
taso pitää pelastaa byrokra-
tiavallalta
• Maakuntapohjainen pää-
töksentekorakenne ei sovi 
kaikkialle eli kunnat ja nii-
den rooli on säilytettävä
• Kunnalliset kansanäänes-
tykset käyttöön etenkin kun-
taliitoksista päätettäessä
• Kuntajohtajat valittava 
kunnallisella kansanvaalilla 
eli pormestarimalli käyt-
töön

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 suoma-
laisten omiin asioihin ja lisätä 
itsenäistä päätöksentekoa
• EU:lle tarjoamme roolia 
talous- ja vapaakauppa-
alueena
• EU:n itälaajentuminen 
Turkkiin on torjuttava, kos-
ka mitä hajanaisempi kult-
tuurinen pohja unionilla 
on, sitä byrokraattisempi ja 
harvainvaltaisempi on sen 
hallintorakenne
• Vallansiirroista EU:lle ei 
tule päättää ilman neuvoa-
antavan kansanäänestyksen 
järjestämistä
• EU:n läheisyysperiaate on 
pelkkää propagandaa

• Suomi mallioppilaasta EU-
kriittiseksi yhteistyökump-
paniksi
• Suomen nettojäsenmaksua 
on pienennettävä
• EMU-maiden keskinäiset 
lainatakuujärjestelyt ja yh-
teiset joukkovelkakirjat on 
torjuttava
• Liittovaltiota kohti vieviä 
perussopimusmuutoksia ei 
tule hyväksyä
• ”Eurokorko” suomalaisil-
le on vasta määrittymässä
• Suomen on valmistaudut-
tava nykymuotoisen EMU:n 
ja EU:n hajoamiseen

Perussuomalaisten ulko- 
ja turvallisuuspolitiikka

• EU-jäsenyyttä ei saa sisäl-
lyttää Suomen perustuslain 
valtiosääntöön
• Presidentin valtaoikeudet 
on säilytettävä tai niitä on 
lisättävä
• Kansanäänestysten järjes-
täminen tukee edustuksellis-
ta demokratiaa
• Suomen Nato-jäsenyys on 
torjuttava ja yleinen asevel-
vollisuus säilytettävä
• Suomi mukaan vain YK:n 
hyväksymiin rauhanturva-
operaatioihin, mutta ei so-
dan osapuoleksi
• Vastavuoroisuuden periaa-
te on ulkomaalaisten maan-
omistuskysymyksessä lähtö-
kohta
• Maan sisäinen turvallisuus 
perustuu yhtenäiseen kan-
saan
• Kehitysavusta on siirryt-
tävä kriisiapuun ja kehitys-
apumäärärahoja on vähen-
nettävä

Paremman 
maahanmuuton puolesta

• Itsensä laillisella työllä ja 
yrittäjyydellä elättävät maa-
hanmuuttajat ovat tervetul-
leita Suomeen
• Kotouttamispolitiikan pe-
rusteeksi ”maassa maan ta-
valla”
• Työperätöntä maahan-
muuttoa on hillittävä talo-
udellisia vetovoimatekijöitä 
vähentämällä ja perheenyh-
distämispolitiikkaa tiukenta-
malla
• Turvapaikkahakemusten 
käsittelyä on nopeutettava
• Ei yhteiselle eurooppalai-
selle ”taakanjakopolitiikalle”
• Pakolaiskiintiötä on so-
peutettava taloudelliseen ti-
lanteeseemme
• Ghettoutuminen on estet-
tävä järkevällä asuntopolitii-
kalla
• Rikolliset maahanmuut-
tajat karkotettava kotimaa-
hansa
• Kansalaisuuden tulee olla 
palkinto
• Paikallisuus yhteiskunta-
politiikan lähtökohtana liik-
kuvuuden sijaan

Verot maksukyvyn 
mukaan

• Sanomme ei tasaverokehi-
tykselle
• Ns. viherverot on tor-
juttava eli ei energiaveron 
korotuksille ja ruuhkamak-
suille
• Arvonlisäveroa ei pidä ko-
rottaa
• Kerskakulutusta on hillit-
tävä suurituloisten ansiotu-
loverotusta kiristämällä
• Pääomatulojen verotusta 
on kiristettävä ja muutettava 
progressiiviseksi
• Yritysten osinkoverotusta 
on kiristettävä verovapautta 
pienentämällä
• Lisärahaa valtion kassaan 
taloudellisesti menestyviltä 
yhdistyksiltä
• Ei verokilpailulle eli yhtei-
söverotuksen taso on säily-
tettävä
• Varallisuusvero takaisin
• Veronmaksuhalukkuudes-
ta on huolehdittava myös 
yhteisöllisellä sosiaalipolitii-
kalla

Ensin suomalainen työ ja 
yrittäminen

• Talouskasvun eväitä ei 
saa syödä kotikutoisilla 
päätöksillä: ilmastopo-
litiikka uusiin puihin ja 
ominaispäästöjärjestelmä 
tilalle
• Teollisuus on alihankin-
tayritysten ja Suomen hy-
vinvointiyhteiskunnan pe-
rusta
• Valtio ja työeläkeyhtiöt 
turvaamaan investoimista 
Suomeen
• Valtion ”tuottavuusohjel-
ma” on pantava jäihin
• Harmaa talous kitketään 
monipuolisilla keinoilla
• Suuryritysten tukiin leik-
kaus
• Aitoja työpaikkoja voi-
daan synnyttää pienyritysten 
verotusta keventämällä
• Kilpailutukseen järkeä ja 
taitoa: kokonaistaloudelli-
suus otettava huomioon
• Tie- ja rataverkoston pe-
rusparantamiseen tasokoro-
tus ja rikkiverot nykymuo-
dossaan torjuttava

Monipuolisesti kotimaista 
energiaa

• Omavaraisuus keskeinen 
peruste energiapoliittisille 
ratkaisuille
• Ydinvoiman rinnalla on 
kehitettävä uusiutuvia ener-
gialähteitä hyödyntävää 
energiatuotantoa
• Biopolttoaineet takaavat 
hajautetun energiatuotannon
• Sähköistyminen on säh-
köteollisuudellemme suuri 
mahdollisuus
• Energiansäästö ja kierrät-
täminen ovat luonnollinen 
osa energiapolitiikkaa

Oikeuden on 
toteuduttava

• Tuomioistuinten ja poliisin 
resursseja on lisättävä
• Rangaistuksia on kiristet-
tävä eikä höllennettävä: jal-
kapantarangaistus ei vastaa 
vankeusrangaistusta
• Pikkurikollisten vapaasää-
ty kuriin
• Talousrikostutkintaan pa-
nostaminen maksaisi itsensä 
helposti takaisin
• Viharikoslainsäädäntöä 
tarvitaan
• Rikoksen valmistelu sankti-
oitavaksi
• Rikolliset maahanmuutta-
jat on karkotettava ja kerjää-
minen on kiellettävä
• Itsensä puolustamisesta ei 
saa rangaista
• Kaikille sama laki – ei kult-
tuurisille erilliskäytännöille
• Perustuslakituomioistuin 
perustuslakivaliokunnan ti-
lalle
• Vaalilaki on uudistettava

Perussuomalaisten 
maaseutupolitiikka

• Maa- ja metsätalousminis-
teriö sekä ympäristöministe-
riö yhdistettävä luonnonva-
raministeriöksi
• Ei kiinteistöveroa maa- ja 
metsätalousmaalle
• Artiklojen 141 ja 142 tuki-
tasot on säilytettävä
• Geenimuuntelusta vapaa 
Suomi on tulevaisuuden 
vientivaltti
• Ruokaomavaraisuudella 
turvataan kriisivalmius
• Haja-asutusalueiden jäte-
vesiasetus on kumottava
• Metsästysharrastus on tur-
vattava
• Läheisyysperiaate riista- ja 
petopolitiikkaan
• Omatoimiselle metsän-
omistajalle paremmat mah-
dollisuudet hoitaa metsäänsä
• Jokamiehenoikeudet on 
säilytettävä ja väärinkäytök-
siin puututtava
• Energiatuotannon koti-
maisuus tavoitteeksi: bio-
polttoaineissa suuria mah-
dollisuuksia
• Lähiruokaa, kiitos!
• Turkistuotantoa on puo-
lustettava
• Suomalaista elinkeino-
toimintaa perusteettomasti 
mollaavilta järjestöiltä avus-
tukset pois
• Hevostaloudessa on työ-
paikkoja myös jatkossa
• Puurakentamisen edelly-
tyksiä on parannettava ja 
puurakentamista lisättävä
• Maaseutu on voimavara!

68-sivuinen ohjelmamme

luettavissa kokonaisuu-

dessaan:

www.perussuomalaiset.fi 
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