6/2011

16. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja

Pohjois-Savossa
riemua riitti

Historiallinen vaalitulos
naistenkin osalta

Pentti Oinonen uusi edustajanpaikkansa, ilonpitoon liittyi
Pohjois-Savon piirisihteeri Ari
Kaunisaho.

- Teimme politiikan historiaa ja saimme
kaikkiaan eduskuntaan 39 edustajaa, heistä
11 on naisedustajia ja 28 miehiä, kirjoittaa
Marja-Leena Leppänen.

sivu 14

sivu 11

Tuli iso jytky!
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Perussuomalaisten
puoluekokous Tampereella
18.-19.6.2011

Tässä numerossa:

Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Tampereella 18.-19.6.2011. Kokouspaikkana toimii
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Perussuomalaisten rakettimainen
nousu päättyi jytkyyn
Ilta-Sanomat arvosteli ennen eduskuntavaaleja toistuvasti Timo Soinia voimakkaasti, yrittäen masentaa ja
lyödä puolueen kannatusta
alas. Monet muut mediat
olivat mukana ulvomassa
Perussuomalaisten häviötä. Äänestäjille esitettiin
galluppeja, joissa puolueen
kannatus oli lähtenyt reiluun laskuun. Yritettiinkö
gallupeilla ohjailla äänestäjiä? Neljännen valtiovallan
kummallinen reagointi ihmetytti itseäni sekä äänestäjiä, jotka kaikesta loanheitosta huolimatta päättivät
antaa äänensä todelliselle
vaihtoehdolle.
Neljäs valtiovalta yritti
vähätellä Perussuomalaisia
mitä ihmeellisimmillä tavoilla. Mutta kuinkas kävikään.

Eduskuntavaaleissa tapahtui rakettimainen nousu,
joka moninkertaisti puolueen kannatuksen edellisistä
eduskuntavaaleista. Medialle tuli jytky, mistä se ei tahdo
vaalienkaan jälkeen selvitä.
Äänestikö kansa väärin?
Tulee mieleen tapaus, jossa
ensimmäisenä paikalle ehtinyt vapaapalokunta sammutti tulipalon, myöhemmin
paikalle saapunut palomestari tokaisi että väärin sammutettu. Äänestäjien ilmaisemaa tahtoa demokratiaan
kritisoidaan median toimesta
nyt mitä törkeimmällä tavalla, aina ulkomaista mediaa
myöden.
Toisin kävi Ruotsissa
Toisin toimivat mediat Ruot-

■ PUOLUESIHTEERI

sissa ennen vaaleja. Svenska
Dagbladet ei kirjoittanut
Soinista mitään negatiivista,
päinvastoin. Poikkeuksina
tietenkin suurta pelkoa tuntevat Ville Niinistö ja Jörn
Donner, jotka eivät voineet
peittää katkeruuttaan Perussuomalaisia kohtaan.
Heidän kirjoituksissaan piili tietenkin myös kova halu
vaikuttaa Ruotsissa asuviin
suomalaisiin äänestäjiin. Eipä onnistunut sekään katala
temppu kovin hyvin.
Tässä muutamia poimintoja sunnuntain 12.4.2011
Svenska Dagbladetista:
- ”Puoluejohtajan ääni kuuluu koko Suomessa.”
- ”Ruotsidemokraatit taputtavat ja osoittavat suosiota
Perussuomalaisille.”
- ”Kaikki neljä puoluetta

suunnilleen tasoissa.”
- ”Perussuomalaiset on ainoa oikea oppositiopuolue.”
Svenska Dagbladetin 31
uutissivusta Perussuomalaisia käsitteli 8 sivua, yli neljännes koko lehdestä (26 %)!
Menestyksemme
avaintekijöitä
Ehdokkaamme ja koko
kenttäväki tekivät historiallisen hyvän vaalityön. Teimme yhdessä historiaa, joka
muistetaan vielä pitkään.
Eduskuntavaalityömme
kannalta auttoivat muiden
valtapuolueiden julkisuuteen tulleet ikävyydet: vaalirahaskandaalit, Euroopassa riehuva ﬁnanssikriisi
järjettömine väliaikaisine
ja pysyvine vakauttamisra-

hastoineen. Oman osansa
toivat myös kotimaan himmelit ja lautakasat, tekstiviestien määrää ja laatua
väheksymättä.
Ehdokkaiden rahoitussotkut ja
väärinkäytösepäilyt toivat
oman lisänsä puolueemme
menestykseen.
Nämä ovat osoittaneet
tärkeiksi maineen merkityksen poliittisen puolueen
ja ehdokkaan menestyksen
kannalta. Kasvavat läpinäkyvyys- ja avoimuusvaatimukset ovat todistaneet,
että kannattavan politiikan
tekeminen ei ole mahdollista ilman äänestäjien luottamusta. Sitä rakennetaan
avoimen keskustelun kautta muun muassa perinteisessä lehdistössä ja sosiaalisessa mediassa. Puolueel-

lamme oli hyvä vaaliohjelma ja sen kansanomainen
luettavuus oli yksi avaintekijä suureen vaalimenestykseemme, mainion, aina
sanavalmiin ja huumorintajuisen puheenjohtaja Timo Soinin lisäksi.
Näissä vaaleissa äänestäjät eivät enää pitäneet
kättään nyrkissä taskussa
ja inhonneet kolmen puolueen koplaa (Sdp, kepu ja
kokoomus), jotka vuodesta
toiseen vuorottelivat hallituksessa.
Kansa otti nyrkissä olleen kätensä pois taskusta
ja kirjoitti sillä perussuomalaisen ehdokkaan vaalinumeron. Perussuomalaisille annettu 19 prosentin
kannatus on historiallinen
osoitus äänestäjien halusta
muutokseen.

ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Politiikan mannerlaatat liikahtivat
Eduskuntavaaleissa
17.4.2011 tehtiin historiaa
joka muistetaan Suomessa pitkään. Kansa äänesti
kolmekymmentäyhdeksän
perussuomalaista kansanedustajaa Arkadianmäelle.
Perussuomalaisen puolueen
kannatus nousi huikeaan
19,1 prosentin lukemaan,
mikä on selvästi enemmän
kuin missään gallupissa
tähän saakka on koskaan
mitattu. Valtakunnan äänikuningas oli puheenjohtaja
Timo Soini Uudeltamaalta
43 212 äänellä.
Perussuomalaiset saivat
myös nukkuvat heräämään.
Äänestysinto nousi. Mei-

dän vaalivoittoamme eivät
vanhat puolueet pystyneet
patoamaan. Suomen kansa
antoi äänensä muutoksen
puolesta ja Perussuomalaiset voivat lähteä hallitusneuvotteluihin vankasta asemasta. Pienellä rahalla, mutta kovalla työllä ja suurella
sydämellä tehty työ kantoi
erinomaista hedelmää.
Historiallinen
vaalivoitto
Perussuomalaiset nousivat
kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Suuri kiitos
historiallisesta vaalivoitostamme kuuluu paitsi
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timo.soini@europarl.europa.eu

Lämmin kiitos!

Eduskunnassa sanottua
”Toteutuessaan lainojen ja takauksien yhteismäärä on valtava, kaikkiaan 18 miljardia euroa eli yli
kolmasosa valtion budjettiin nähden, kolmasosa
valtion budjettiin nähden. Näiden takausten laukeamisen seurauksena maamme joutuisi itse velkasaneeraukseen ja leikkaamaan rajusti kansalaisten
peruspalveluja. Perussuomalaiset eivät tällaista hallituksen holtitonta veronmaksajien rahojen kylvöä
voi hyväksyä.”

Tuli iso jytky. Se ei tullut
itsestään, vaan oli meidän
kaikkien yhteisen työn tulos.
Kohdistan erityiset kiitokset
kaikille ehdokkaille, kaikki
äänet tarvittiin ja niiden
voimalla me valitut olemme
eduskunnassa.

Pietari Jääskeläinen 15.3.2011
”Minä olen luullut, että Suomi kuuluu sivistysvaltioihin, mutta kyllä tämä pääministerin puhe osoitti
aivan toista, muuta. Miten on, pääministeri, onko
isänmaallista se, että me tuhlaamme rahat EU:lle,
pankkiireille miljarditolkulla mutta Suomen omat
köyhät kärsivät nälässä ja ruokajonot pitenevät ja
eriarvoisuus maassamme kasvaa? Vastatkaa tähän,
ministeri!”

Pentti Oinonen 9.3.2011
Nämä vaalit olivat hengen
voitto aineesta. Työ voitti
rahan.
Lämmin kiitos myös
kaikille vaalityön tekijöille.
Teltat eivät nouse itsestään,
kahvi ja räiskäleet tarvitsevat tekijän, julisteet ja lehdet levittäjänsä.
Perussuomalaiset on ollut hyvä pieni puolue. Nyt
meidän pitää olla hyvä iso
puolue. Mennään maltilla
eteenpäin, pidetään suonet
auki Suomen kansaan.
Puoluekokouksemme
pidetään Tampereella. Katso tarkemmat tiedot tästä
lehdestä. Toivon näkeväni
Sinut, vaalivoiton tekijä,
yhteisessä kokouksessamme. Olen valmis jatkamaan
puolueemme puheenjohtajana seuraavan kaksivuotiskauden.

”Lakivaliokunnassa kuultiin useita asiantuntijoita.
Esimerkiksi Poliisihallitus esitti omassa lausunnossaan, että vaikutusvallan väärinkäyttö olisi pitänyt
saada mukaan lakitekstiin. Juuri tällä säännöksellä
olisi voitu puuttua vallankäyttäjien taustalla ja lähipiirissä tapahtuvaan epäasialliseen vaikuttamiseen
tai sen yrityksiin. Samaa mieltä oli myös keskusrikospoliisi.”

Pirkko Ruohonen-Lerner 11.3.2011
”Pääministerin ilmoituksesta käy ilmi, että hallitus
on vastustavinaan yhteisvastuuta, mutta jos lukee
tarkemmin, mitä siellä sanotaan, niin siellä lukee
muun muassa, että ylivelkaantuneet maat on saatava kuriin ja tähän päästään sillä, että on uskottavat sanktiot ja markkinoiden tuomio korkotason
kautta. Olemme saaneet jo hieman esimakua siitä
esimerkiksi Kreikan kohdalla, miten tämä käytännössä tulee toimimaan.”

Markku Uusipaavalniemi 9.3.2011
Puoluekokousjärjestelyitä vastaa puoluetoimisto
yhdessä paikallisen piirijärjestön kanssa, kokemuk-

sesta tiedän, että homma
varmasti hoituu. Puoluetoimiston ja Pirkanmaan piirin
kautta lämmin kiitos kaikil-

le piireille ja paikallisosastoille hyvin tehdystä työstä.
Timo Soini

”Mutta uskon, että työelämässä yleensä ja ihmisiltä löytyisi solidaarisuutta nähdä, kuinka vaativaa
työtä palomiehet tekevät ja että heillä on ihan oikeuskin ja meidän turvallisuuden takiakin kohtuus
jäädä aikaisemmin eläkkeelle, koska kyllä nuoria
miehiä löytyy – työttömiäkin on niin paljon – varmasti näihin ammatteihin hoitamaan näitä asioita
vielä uudella innolla.”

Pertti Virtanen 10.3.2011

Kannatus
kunnallisvaaleissa

Perussuomalaisten
kannatuksen kehitys

”Minun mielestäni ainakin suhteellisen pienen puolueen, toistaiseksi, edustajana olisi tärkeätä, että
äänestäjien ääni olisi samanarvoinen. Täällä on
puhuttu piilevästä äänikynnyksestä. Jokainen voi
käydä katsomassa, mikä se on Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Lapissakin, se, että pääsee edes
vaikuttamaan, että saadaan yksi edustaja lävitse.”

Raimo Vistbacka 1.3.2011

Kannatus eduskuntavaaleissa

19%
PerusSuomalainen 7/2011 ilmestyy

5,4%
0,9%
24.10.2004

20.5.2011

4,1%
1,6%
26.10.2008

16.3.2003

Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään
18.3.2007

17.4.2011

keskiviikkona 11.5.2011.
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Perussuomalaisille sateli valiokuntien puheenjohtajuuksia
Eduskuntaryhmien puheenjohtajat sopivat neuvottelussaan 26.4.2011 valiokuntien puheenjohtajuuksien, varapuheenjohtajuuksien sekä valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajien jakautumisesta.
Perussuomalaiset saivat puheenjohtajuudet ulkoasiainvaliokuntaan, hallintovaliokuntaan sekä

Sinä maksat
– jopa 3 350 euroa
Suomen antamien lainojen ja takauksien määrä
huonosti talouttaan hoitaneille euromaille on tällä hetkellä jo yli 10 miljardia euroa. Vanhasen ja
Kiviniemen hallitukset ovat olleet valmiita lapioimaan veronmaksajien rahaa lisää jopa 8 miljardilla
eurolla.
Tavalliselle alennusmyyntitarjouksia metsästävälle sukankuluttajalle ei kuitenkaan sano yhtään
mitään puhutaan sitten miljoonista, miljardeista tai
vaikka triljoonista euroista. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole mikään pikkusumma – jaettuna Suomen väkiluvulla tuo 10 miljardia olisi noin 1 860
euroa ja 18 miljardia noin 3 350 euroa. Ja tähän
lukuun on siis laskettu mukaan kaikki vauvasta
vaariin, nekin jotka eivät veroja maksa.
Siis näin paljon (tai enemmän) on hallitus valmis ottamaan sinun taskustasi pelurien ja pankkiirien pelastamiseksi eurooppalaisen solidaarisuuden nimissä. Jo vuosikausia ovat hallitukset
tehneet leikkauksia ja säästötoimia ja valittaneet,
että rahaa ei vain ole. Ilmeisesti tosipaikan tullen
sitä kuitenkin jostain sukanvarresta löytyy. Kuinkahan paljon tuolla samalla summalla olisikaan
voitu tehdä suomalaisten köyhien ja hädänalaisten
auttamiseksi?
Illalla 6.3.2011 Portugalin pääministeri Jose
Socrates ilmoitti, että Portugali joutuu pyytämään
EU:lta apua talouskriisin hoitamiseksi. Arvioiden
mukaan kaksi kolmasosaa lainoista tulee EU:lta ja
loput Kansainväliseltä valuuttarahastolta. Asiantuntijat arvioivat Portugalin avuntarpeeksi 60-80
miljardia euroa, kun esimerkiksi Kreikan saama
lainapaketti oli 110 miljardia. Ja sinä maksat.
Teksti: Mika Männistö

Diabeteslääkkeistä
erityiskorvaus 24 000
uudelle saajalle

puolustusvaliokuntaan ja varapuheenjohtajuudet
valtiovarainvaliokuntaan, liikennevaliokuntaan
sekä maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
Lisäksi Perussuomalaiset saivat puheenjohtajuudet valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja
tiedejaostossa sekä asunto- ja ympäristöjaostossa.

Valta vaihtui 17
Eduskuntavaaleissa 17.4.2011 tehtiin
Suomen olosuhteissa historiallinen
vallankumous äänestämällä
kolmekymmentäyhdeksän
perussuomalaista kansanedustajaa
Arkadianmäelle.
Gallupit eivät äänestä, mikä
tuli jälleen näissä vaaleissa
osoitetuksi Perussuomalaisten todellisen kannatuksen
noustua huikeaan 19 prosentin lukemaan, joka oli enemmän kuin missään gallupissa
mitattu. Valtakunnan äänikuningas oli puheenjohtaja
Timo Soini Uudeltamaalta,
joka keräsi pottiinsa kaikkiaan 43 212 ääntä.
Vanhojen puolueiden
vuosikymmeniä kestänyt
valta on viimeinkin murtunut ja Perussuomalaiset lähtevät hallitusneuvotteluihin

vahvasta asemasta. Suomen
kansa on puhunut, se on
antanut äänensä muutoksen
puolesta. Vaalikamppailu
on ohi, nyt on aika käydä
hallitusneuvottelut kaikessa
rauhassa ja unohtaa vaaleja
edeltäneet vastakkainasettelut ja ristiriidat. Suuri kiitos
kaikille äänestäjille – pienellä rahalla mutta kovalla
työllä ja suurella sydämellä
tehty työ on viimein kantanut hedelmää.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Harri Lindell

Tänään oli tilipäivä!
Puolueen puheenjohtaja
Timo Soini painotti vaalivalvojaisten puheessaan
puolueen nousseen ilman
suurta rahaa.
- Suurella sydämellä, te
olette olleet tekemässä sitä, tämä on yhteisen työn
tulos. Meitä kohtaavat nyt
uudet haasteet, me olemme
valmiina. Me olemme nous-

seet pienestä suurella työllä.
Kannattaa uskoa omaan
asiaan, pitää oma linja siitäkin huolimatta, että joskus
tulee vastaan pilkkaa.
- Perussuomalaiset saivat kansanedustajan paikan jokaisessa vaalipiirissä. Me olemme lähteneet
15 vuotta sitten pienestä.
Nyt me voitimme sekä vaa-

lit että gallupit. Tämä puolue on perussuomalaisten
taistelijoiden puolue. Kannattaa uskoa suomalaiseen
työhön, yrittämiseen ja
oikeudenmukaisuuteen.
Olemme realistisia, asiat
eivät muutu hetkessä, mutta tiedämme, että ihmeitä
tapahtuu kun niitä tehdään.

- Hyvät ystävät, minä
olen ylpeä teistä. Olen iloinen että olen saanut kohta
14 vuotta olla tämän puolueen puheenjohtajana, minua
on tuettu myös vaikeina aikoina. Uskoen parempaan,
asiaan tappionkin hetkellä.
Tänään on tilipäivä. Hallitusneuvottelut tulevat, niistä meitä ei voida syrjäyttää.

Viime vuonna diabeteksen perusteella myönnettiin
lääkkeiden erityiskorvausoikeus yli 24 000 uudelle
saajalle.
Diabeteksen perusteella alkaneiden lääkkeiden erityiskorvausoikeuksien määrä on kasvanut
vuosittain noin 7 % kolmena viime vuonna. Alkaneiden oikeuksien määrä vuodessa on ollut yli
20 000. Vuoden 2010 lopussa kaikkiaan 228 000
henkilöllä oli oikeus diabeteksen erityiskorvattaviin lääkkeisiin.
Erityiskorvausoikeus myönnetään vaikean ja
pitkäaikaisen sairauden perusteella. Tällöin henkilö saa lääkekustannuksista peruskorvausta (42%
lääkkeen hinnasta) suuremman (72% tai 100%)
korvauksen.
Tom Pacalen kiitteli ystäviään avusta vaalityössä. - Paljon
on tehty talkoilla. Tom panosti jalkatyöhön pitkiä päiviä
turuilla ja toreilla.

Jussi Halla-aho (oikealla) oli seurattu vieras vaalivalvojaisissa.

Suomalainen
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Talouden elpyminen ja kylmä sää kasvattivat Suomen päästöjä
EU:n päästökauppaan kuuluvien laitosten yhteispäästömäärä viime vuonna oli 41,3 miljoonaa
tonnia hiilidioksidia. Laitoksille ilmaiseksi jaetut
päästöoikeudet eivät riittäneet syntyneisiin päästöihin. Päästöt ylittivät myönnetyt päästöoikeudet
3,4 miljoonalla päästötonnilla. Suomen päästökauppasektorin päästöjen kasvu johtui pääasiassa

teollisuustuotannon elpymisestä, kylmästä talvesta
sekä heikosta vesivoimatilanteesta Pohjoismaissa.
Teollisuus- ja energiatuotannon lisäys on vaikuttanut merkittävästi fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutukseen. Kivihiilen kulutus kasvoi vuoteen
2009 verrattuna 23 %, maakaasun käyttö 10 % ja
turpeen käyttö 30 %.

7.4.2011

Alkuvuosi ennakoi
konkurssien lisääntymistä
Aloitettujen konkurssien määrä on tammi-maaliskuussa kasvanut kymmenyksellä. Asiakastieto
ennakoi myös koko vuodelle kasvua.
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä
konkurssiin on Suomen Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan haettu jo lähes 900 yritystä eli kymmenen prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Aloitettujen konkurssien määrä on lähes taantumavuoden 2009 tasolla. Konkurssiin on ehditty asettaa jo
570 yritystä eli reilut 13 prosenttia viimevuotista
enemmän.
Asiakastieto ennakoi, että vuonna 2011 Suomessa konkurssiin haetaan noin 3 200 yritystä eli
sata enemmän kuin viime vuonna. Ennustetta on
korotettu alkuvuoden tilastojen perusteella. Konkurssien määrää lisää useiden luotonmyöntäjien
tiukentunut luottopolitiikka. Käräjäoikeuksiin on
tullut velkojien jättämiä konkurssihakemuksia, jotka perustuvat hyvinkin pieniin saataviin.

Kauppakeskusten
kävijämäärät ja myynnit
kasvussa
Kuvassa Sampo Terho ja Antti Valpas. Valpas kertoi että
vaalityö meni hyvin, mitä nyt omat vaalilehdet loppuivat pahasti kesken. - Keskitin oman kampanjani niihin
Helsingin alueisiin, missä olin saanut hyvän kannatuksen
viime kunnallisvaaleissa, Valpas kertoi. Terhon seuraava
pesti on europarlamentissa.

Kauppakeskuksilla menee tällä hetkellä hyvin. Toimiala kasvoi 2010 edelliseen vuoteen verrattuna
5,4 prosenttia sekä myynti- että kävijämäärissä.
Tämä käy ilmi Kauppakeskukset 2011 tilastosta,
johon on koottu toimialan avainluvut, kuten suomalaisten kauppakeskusten liikevaihto ja kävijämäärätiedot.
Viime vuonna kasvu kiihtyi edellisvuodesta.
Samaan aikaan uutta liiketilaa tuli markkinoille
aiempia vuosia vähemmän. Tämä kertoo kauppakeskusten tehokkuuden, vetovoimaisuuden ja
palvelukyvyn kasvusta. Myynnin kasvu kauppakeskuksissa on viime vuosina ollut vähittäiskaupan
keskiarvoa suurempaa.

Pidempi isäkuukausi
houkutteli isiä

Puoluesihteeri Ossi Sandvik (vasemmalla) oli puolueen valtakunnallisena vaalipäällikkönä tyytyväinen vaalitulokseen.
Sandvik halusi kiittää kaikkia vaalitöitä tehneitä. Kuvassa
myös Jussi Niinistö Nurmijärveltä, Niinistö meni kirkkaasti
eduskuntaan 4911 äänellä.

Tiina Elovaara Tampereelta oli tyytyväinen oman
nettikampanjanssa suosioon. Kävijöitä oli vaalipäivään
mennessä kertynyt 18000 kpl.

Isäkuukauden isyysrahaa sai viime tammikuussa
1 235 isää, mikä on lähes puolet enemmän kuin
vuotta aiemmin.
Saadakseen isäkuukauden etuudet isän on pidettävä vanhempainrahakaudesta viimeiset 12 päivää. Pidetyt isäkuukaudet kestivät siten keskimäärin 31 arkipäivää.
Viime vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen ansiosta isäkuukauden enimmäispituudeksi
tuli 36 arkipäivää. Jos isä pitää vanhempainrahakauden viimeiset 12 päivää äidin sijasta, hän saa
käyttöönsä 1–24 isyysrahapäivää (aiemmin 1-12
isyysrahapäivää). Uutta lakia sovellettiin, jos vanhempainpäivärahakausi oli alkanut 1.1.2010 tai
sen jälkeen.
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Kuulutus
Pohjois-Karjalan vaalipiirissä 17.4.2011 toimitetuissa
eduskuntavaaleissa on edustajiksi valittu seuraavat
henkilöt:
Äänimäärä

Vertausluku

1. Myller Riitta,
7700
yhteiskuntatieteiden maisteri
Joensuu

23021.000

2. Vehviläinen Anu,
6296
kansanedustaja, liikenneministeri
Joensuu

22813.000

3. Kokko Osmo,
4677
kuljetusyrittäjä, piirin puheenjohtaja
Joensuu

20163.000

4. Ravi Pekka,
kansanedustaja
Joensuu

11631.000

5723
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5. Mäkisalo-Ropponen Merja, 2519
11510.500
terveystieteiden tohtori, työyhteisökouluttaja
Joensuu
6. Reijonen Eero,
kansanedustaja
Liperi

5318

11406.500
Pirkko Ruohonen-Lerner oli huojentunut kun tämä voitto lopulta tuli. - Koskaan aikaisemmin ei ole ollut näin
jännittävää vaalinalusaikaa.

Kansanedustajien toimivalta alkaa tästä päivästä ja jatkuu, kunnes seuraavat edustajainvaalit on toimitettu.
Jos edustajanpaikka joutuu avoimeksi, tulevat kansanedustajien tilalle varaedustajina seuraavat henkilöt:
Riitta Myllerin ja Merja Mäkisalo-Ropposen varaedustajana sosiaalijohtaja Soile Syrjäläinen,Lieksa,

TIEDOKSIPANO

Kansanedustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat varahenkilöinä kansanedustajien

Etelä-Savon vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut
huhtikuun 17. päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi toimimaan kansanedustajina:

Leppä ja Komi tilalle
Korhonen, Seija Kyllikki, erikoislääkäri, lääketieteen tohtori,
Mikkeli
Backman ja Viitamies tilalle
Taavitsainen, Satu Johanna, sosionomi (AMK), yrittäjä, Mikkeli

Anu Vehviläisen ja Eero Reijosen varaedustajana kansanedustaja Hannu Hoskonen, Ilomantsi,

Vertausluku

Äänimäärä

Osmo Kokon varaedustajana ylikonstaapeli Kari Kulmala, Rääkkylä sekä

1 Leppä, Jari Juhani
22 339.000
Kansanedustaja, maanviljelijä, Pertunmaa

5 570

Turunen tilalle
Pöyry, Jukka Juhani, LVI-teknikko, Mikkeli

Pekka Ravin varaedustajana yrittäjä, erikoissairaanhoitaja Sirpa Suikkanen, Kitee.

2 Backman, Jouni Ensio
19 984.000
Johdon erityisasiantuntija, Savonlinna

5 745

Toivakka tilalle
Nepponen, Olli Erik, prikaatikenraali, Mikkeli

Vaalipiirilautakunnan tuloksen vahvistamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Kuopion hallinto-oikeuteen viimeistään 4.5.2011. Valitukseen tulee liittää vaalipiirilautakunnan päätöksen
jäljennös. Vaalipiirilautakunnan päätöksen jäljennöksen
ja valitusosoituksen saa vaalipiirilautakunnan sihteeriltä, puhelin 050 550 8094.

3 Turunen, Kaj Valentin
Yrittäjä, Savonlinna

2 631

Vaalipiirilautakunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on
vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Kuopion hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos
on julkaistu.

17 107.000

4 Toivakka, Lenita Anneli
15 545.000
5 783
Kansanedustaja, kauppatieteiden maisteri, Mikkeli

Mikkelissä 20. päivänä huhtikuuta 2011
5 Komi, Katri Helena
11 169.500
Kansanedustaja, MMM, Joroinen

4 964

6 Viitamies, Johanna Pauliina
9 992.000
Kansanedustaja, historian opettaja, Mikkeli

4 470

Etelä-Savon vaalipiirilautakunta

Joensuussa 20. päivänä huhtikuuta 2011
Pohjois-Karjalan vaalipiirilautakunta

TIEDOKSIPANO

5. Kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Mauri Pekkarinen, Jyväskylästä
16181.000

7112

Keski-Suomen vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut
huhtikuun 17. päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien
tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi toimimaan kansanedustajina:

6. Kansanedustaja, erityisluokanopettaja
Tuula Peltonen Jämsästä
15748.000

3481

7. Yrittäjä, sahuri
Teuvo Hakkarainen Viitasaarelta

13406.500

3371

8. Toimittaja
Eila Tiainen Jyväskylästä

13366.000

3955

9. Liikuntatieteiden maisteri, yritysvalmentaja
Sinuhe Wallinheimo, Jyväskylästä 11147.000

4228

10.Kansanedustaja, toimittaja
Aila Paloniemi Jyväskylästä

4146

Vertausluku Äänimäärä

1. Kansanedustaja, maa- ja metsätalousyrittäjä
Anne Kalmari Kivijärveltä
32362.000
2. Kansaneustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Susanna Huovinen Jyväskylästä 31497.000
3. Tilintarkastaja, eläkeläinen
Kauko Tuupainen Jyväskylästä

26813.000

4. Opetusministeri, kansanedustaja
Henna Virkkunen Jyväskylästä
22294.000

9288

Matti Kunnas
Puheenjohtaja

Juha Ruuth
Sihteeri

Keuruulta,
Huovisen ja Peltosen tilalle professori, liikuntatieteiden tohtori
Kalevi Olin Jyväskylästä,
Tuupaisen ja Hakkaraisen tilalle kehitysvammahoitaja, kaupunginvaltuutettu Marke Tuominen Äänekoskelta,
Virkkusen ja Wallinheimon tilalle yhteiskuntatieteiden maisteri, kuntayhtymän johtaja Mikael Palola Saarijärveltä,
Tiaisen tilalle ammattiyhdistystoimitsija, palkkasihteeri Juho
Kautto Järvenpäästä.
Vaalipiirilautakunnan päätöksestä, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on
julkaistu.

8271
Jyväskylässä, 20. päivänä huhtikuuta 2011
10787.000

4977

7127

Keski-Suomen vaalipiirilautakunta
Edustajapaikan joutuessa avoimeksi tulevat mainittujen tilalle
varaedustajina:
Kalmarin, Pekkarisen ja Paloniemen tilalle pastori Lauri Oinonen

Matti Eerola
puheenjohtaja

Mikael Juujärvi
sihteeri
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Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä piti
järjestäytymiskokouksen 21.4.

d/K<^/WEK
KƵůƵŶ ǀĂĂůŝƉŝŝƌŝůĂƵƚĂŬƵŶƚĂ ƟĞĚŽƩĂĂ ŚƵŚƟŬƵƵŶ ϭϳ ƉćŝǀćŶć
ϮϬϭϭƚŽŝŵŝƚĞƩƵũĞŶĞĚƵƐŬƵŶƚĂǀĂĂůŝĞŶƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂƚćŶććŶũƵůŝƐͲ
ƚĂŶĞĞŶƐĂƐĞƵƌĂĂǀĂƚŚĞŶŬŝůƂƚǀĂůŝƚƵŝŬƐŝŽůĞŵĂĂŶĞĚƵƐƚĂũŝŶĂǀĂůͲ
ƟŽƉćŝǀŝůůćƚćƐƚćƉćŝǀćƐƚćĂůŬĂĞŶ͕ŬƵŶŶĞƐƐĞƵƌĂĂǀĂƚĞĚƵƐŬƵŶƚĂͲ
ǀĂĂůŝƚŽŶƚŽŝŵŝƚĞƩƵ͘




ćŶŝŵććƌć sĞƌƚĂƵƐůƵŬƵ

ϭ͘ dƂůůŝ͕dĂƉĂŶŝ
 ŚĂůůŝŶƚŽͲũĂŬƵŶƚĂŵŝŶŝƐƚĞƌŝ͕
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕dǇƌŶćǀć

ϵϳϳϳ

ϴϭϰϱϴ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ /ŵŵŽŶĞŶ͕Kůůŝ
 ƚƵƌǀĂůůŝƐƵƵƐǀĂůǀŽũĂ͕KƵůƵ

ϲϰϭϵ

ϰϵϬϴϴ͘ϬϬϬ

ϯ͘ ZĂŶƚĂŬĂŶŐĂƐ͕Ŷƫ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕,ĂĂƉĂǀĞƐŝ

ϲϵϵϰ

ϰϬϳϮϵ͘ϬϬϬ

ϰ͘ <ǇůůƂŶĞŶ͕DĞƌũĂ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕ďŝŽĂŶĂůǇǇƟŬŬŽ͕
 ^ƵŽŵƵƐƐĂůŵŝ

ϳϴϯϳ

ϯϱϰϮϮ͘ϬϬϬ

ϱ͘ <ƵƌǀŝŶĞŶ͕ƐŬŽ
 ŝŶƐŝŶƂƂƌŝ͕ǇƌŝƩćũć͕KƵůƵ

ϯϱϰϲ

ϮϴϵϬϮ͘ϬϬϬ

ϲ͘ sĞŚŬĂƉĞƌć͕DŝƌũĂ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕ůƵŽŬĂŶŽƉĞƩĂũĂ͕
 ,ĂƵŬŝƉƵĚĂƐ

ϲϴϱϮ

ϮϳϭϱϮ͘ϲϲϳ

ϳ͘ dƵƉƉƵƌĂŝŶĞŶ͕dǇƫ
 ĮůŽƐŽĮĂŶŵĂŝƐƚĞƌŝ͕
 ƉƌŽũĞŬƟƐƵƵŶŶŝƩĞůŝũĂ͕KƵůƵ

ϱϯϭϯ

Ϯϲϴϲϭ͘ϬϬϬ

ϴ͘ sćŚćŵćŬŝ͕sŝůůĞ
 ĚŝƉůŽŵŝͲŝŶƐŝŶƂƂƌŝ͕KƵůƵ

ϱϱϯϰ

Ϯϰϱϰϰ͘ϬϬϬ

ϵ͘ <ĞƌŽůĂ͕/ŶŬĞƌŝ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕ŽƉĞƩĂũĂ͕ZĂĂŚĞ

ϲϮϴϵ

ϮϬϯϲϰ͘ϱϬϬ

ϭϬ͘ <ŽƌŚŽŶĞŶ͕DĂƌƫ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕KƵůƵ

ϲϭϰϳ

ϭϳϳϭϭ͘ϬϬϬ

ϭϭ͘ <ĞƩƵŶĞŶ͕WĞŶƫ
 ŵĞƌŬĂŶƫ͕<ĂũĂĂŶŝ

ϯϵϵϬ

ϭϲϯϲϮ͘ϲϲϳ

ϭϮ͘ ^ŝƉŝůć͕:ƵŚĂ
ϱϱϰϯ ϭϲϮϵϭ͘ϲϬϬ
 ĚŝƉůŽŵŝͲŝŶƐŝŶƂƂƌŝ͕ǇƌŝƩćũć͕<ĞŵƉĞůĞ

Kahvia, kakkua ja kuohuvaa juhlajuomaa oli tarjolla juhlan kunniaksi.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä valitsi eduskuntaryhmälle puheenjohtajiston hallitusneuvotteluiden ajaksi 21.4.2011
pitämässään järjestäytymiskokouksessa.
Ryhmän
puheenjohtajana toimii hallitusneuvotteluiden ajan
kansanedustaja Pirkko
Ruohonen-Lerner, ensimmäisenä varapuheenjohtajana kansanedustaja Pietari Jääskeläinen ja
toisena varapuheenjohtajana kansanedustaja Jussi Niinistö.
Vasemmalta: Pietari Jääskeläinen, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Jussi Niinistö.

Kuvat: Harri Lindell

ϭϯ͘ ^ƵƵƚĂƌŝ͕ĞƌŽ
 ƚŽŝŵŝƚƵƐũŽŚƚĂũĂ͕ŝŶƐŝŶƂƂƌŝ͕<ĂũĂĂŶŝ

ϯϰϵϱ

ϭϰϰϱϭ͘ϬϬϬ

ϭϰ͘ <ŽƌŚŽŶĞŶ͕dŝŵŽ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕^ŽƚŬĂŵŽ

ϱϯϲϵ

ϭϯϱϳϲ͘ϯϯϯ

ϭϱ͘ WŝŝƌĂŝŶĞŶ͕ZĂŝŵŽ
ϰϭϴϳ
 ŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂ͕ǀĞƚƵƌŝŶŬƵůũĞƩĂũĂ͕
 <ĂũĂĂŶŝ

ϭϯϰϯϬ͘ϱϬϬ

ϭϲ͘ DĂƫůĂ͕WŝƌŬŬŽ
ϯϵϰϳ
 ĮůŽƐŽĮĂŶŵĂŝƐƚĞƌŝ͕ƐĂŝƌĂĂŶŚŽŝƚĂũĂ͕
 DƵŚŽƐ

ϭϮϮϳϮ͘ϬϬϬ

ϭϳ͘ ,ĂĂƉĂŶĞŶ͕^ĂƚƵ
 ŬĂƐǀĂƚƵƐƟĞƚĞĞŶŵĂŝƐƚĞƌŝ͕
 ůƵŽŬĂŶŽƉĞƩĂũĂ͕KƵůƵ

Ϯϯϭϱ

ϭϭϵϲϬ͘ϬϬϬ

ϭϴ͘ <ĂůůŝŽƌŝŶŶĞ͕ZŝƐƚŽ
 ƉĂůǀĞůƵƉććůůŝŬŬƂ͕ƉƵŽůƵĞĞŶ
 ǀĂƌĂƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂ͕KƵůƵ

ϱϲϲϵ

ϭϭϴϬϳ͘ϯϯϯ

<ĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂŶƉĂŝŬĂŶũŽƵƚƵĞƐƐĂĂǀŽŝŵĞŬƐŝ͕ƚƵůĞĞŶƵŵĞƌŽŝͲ
ĚĞŶϭ͕ϯ͕ϲ͕ϵ͕ϭϮũĂϭϰŬŽŚĚĂůůĂŵĂŝŶŝƩƵũĞŶŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũŝĞŶ
ƟůĂůůĞ<ĞƌćŶĞŶEŝŝůŽ͕ƚĞƌǀĞǇƐŬĞƐŬƵƐǇůŝůććŬćƌŝ͕dĂŝǀĂůŬŽƐŬŝ͕ŶƵͲ
ŵĞƌŽŝĚĞŶϮ͕ϴ͕ϭϭũĂϭϲŬŽŚĚĂůůĂŵĂŝŶŝƩƵũĞŶŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂͲ
ũŝĞŶƟůĂůůĞ>ŝƵŬŬŽŶĞŶ:ƵŚĂ͕ũŽŚƚĂũĂ͕^ŝĞǀŝ͕ŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶϰ͕ϭϬ
ũĂϭϴŬŽŚĚĂůůĂŵĂŝŶŝƩƵũĞŶŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũŝĞŶƟůĂůůĞ,ćŶŶŝŶĞŶ
<ĂƚũĂ͕ǇůŝŽƉƉŝůĂƐŵĞƌŬŽŶŽŵŝ͕ŵǇǇũć͕ZĂĂŚĞ͕ŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶϱũĂ
ϭϯŬŽŚĚĂůůĂŵĂŝŶŝƩƵũĞŶŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũŝĞŶƟůĂůůĞ>ŝŶĚĠŶ^Ƶǀŝ͕
ǀŝĞƐƟŶƚćŵŝŶŝƐƚĞƌŝ͕KƵůƵ͕ŶƵŵĞƌŽŝĚĞŶϳũĂϭϱŬŽŚĚĂůůĂŵĂŝŶŝƩƵͲ
ũĞŶŬĂŶƐĂŶĞĚƵƐƚĂũŝĞŶƟůĂůůĞWŽŚũŽůĂdƵŝũĂ͕ƵŝŶŶŝŶŽƉĞƩĂũĂ͕ƉƌŽͲ
ũĞŬƟƐƵƵŶŶŝƩĞůŝũĂ͕KƵůƵũĂŶƵŵĞƌŽŶϭϳŬŽŚĚĂůůĂŵĂŝŶŝƚƵŶŬĂŶͲ
ƐĂŶĞĚƵƐƚĂũĂŶƟůĂůůĞWƵůůŝĂŝŶĞŶƌŬŬŝ͕ĞŵĞƌŝƚƵƐƉƌŽĨĞƐƐŽƌŝ͕KƵůƵ͘
sĂĂůŝůĂŝŶ;Ϯ͘ϭϬ͘ϭϵϵϴͬϳϭϰͿϭϬϭΑ͗ŶŶŽũĂůůĂƚćƐƚćƉććƚƂŬƐĞƐƚćƐĂĂ
ǀĂůŝƩĂĂKƵůƵŶŚĂůůŝŶƚŽͲŽŝŬĞƵĚĞůůĞϭϰƉćŝǀćŶŬƵůƵĞƐƐĂƚćƐƚćƉćŝͲ
ǀćƐƚćůƵŬŝĞŶ͘
KƵůƵƐƐĂŚƵŚƟŬƵƵŶϮϬƉćŝǀćŶćϮϬϭϭ
sĂĂůŝƉŝŝƌŝůĂƵƚĂŬƵŶŶĂŶƉƵŽůĞƐƚĂ
DŝŬĂWĞŶƫůć
ƉƵŚĞĞŶũŽŚƚĂũĂ

Perussuomalaisten kaikki 39 uutta edustajaa olivat läsnä ryhmän ensimmäisessä järjestäytymiskokouksessa.

hŶƚŽ>ĞŚƚŽŶĞŶ
ƐŝŚƚĞĞƌŝ

Tuula Kuusinen piti vaalitulosta aivan järkyttävän hyvänä.
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PERUSSUOMALAISTEN KANSANE
■ POHJOIS-SAVO

■ UUSIMAA

Oinonen Pentti
Kuopio
27327,000, äänet 8920

Soini Timo
Espo
95429,000, äänet 43437

Kivelä Kimmo
Kuopio
13663,500, äänet 4366

■ SATAKUNTA

■ OULU

Jalonen Ari
Pori
29816,000, äänet 6721

Immonen Olli
Oulu
49088,000, äänet 6419

Joutsenlahti Anssi
Kankaanpää
14908,000, äänet 6583

Niinistö Jussi
Nurmijärvi
47714,500, äänet 4911

Ruohonen-Lerner
Pirkko, Porvoo
31809,667, äänet 3100

Jurva Johanna
Vantaa
23857,250, äänet 2970

Vähämäki Ville
Oulu
24544,000, äänet 5534

Kettunen Pentti
Kajaani
16362,667, äänet 3990

Mattila Pirkko
Muhos
12272,000, äänet 3947

■ PIRKANMAA

■ KESKI-SUOMI

■ ETELÄ-SAVO

Koskela Laila
Tampere
57844,000, äänet 9172

Tuupainen Kauko
Jyväskylä
26813,000, äänet 4977

Turunen Kaj
Savonlinna
17107,000, äänet 2631

Mäkipää Lea
Kihniö
28922,000, äänet 9034

Hakkarainen Teuvo
Viitasaari
13406,500, äänet 3371

■ POHJOIS-KARJALA ■ LAPPI

Virtanen Pertti ”V”
Tampere
19281,333, äänet 6526

Mölsä Martti
Punkalaidun
14461,000, äänet 4423

Kokko Osmo
Joensuu
20163,000, äänet 4677

Mäntylä
Hanna
Salla
20336,000,
äänet 3064
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DUSTAJAT VAALIPIIREITTÄIN

EDUSTAJIEN KUVIEN ALLA
VERTAUSLUKU
SEKÄ ÄÄNIMÄÄRÄ

■ VARSINAIS-SUOMI

Jääskeläinen Pietari
Vantaa
19085,800, äänet 2968

Niikko Mika
Vantaa
15904,833, äänet 2703

Juvonen Arja
Espoo
13632,714, äänet 2553

■ KYMI

Tossavainen Reijo
Kouvola
39357,000, äänet 5725

Heikkilä Lauri
Marttila
23478,000, äänet 6199

Lohela Maria
Turku
15652,000, äänet 4873

Hongisto Reijo
Vimpeli
21376,500, äänet 7444

Tolppanen Maria
Vaasa
14251,000, äänet 2855

■ VAASA

Lindström Jari
Kouvola
19678,500, äänet 5450

Eerola Juho
Kotka
13119,000, äänet 5350

■ HÄME

Louhelainen Anne
Hollola
41820,000, äänet 6160

Elomaa Kike (Ritva)
Masku
46956,000, äänet 13121

Saarakkala Vesa-Matti
Kurikka
42753,000, äänet 8276

■ HELSINKI

Hirvisaari James
Asikkala
20910,000, äänet 5498

Varalla

Soukola Ismo
Hämeenlinna
13940,000, äänet 5059

Halla-aho Jussi
Helsinki
45266,000, äänet 15074

Packalén Tom
Helsinki
22633,000, äänet 4380
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Väätäinen Juha
Helsinki
15088,667, äänet 2914

Leppälä Harri
Vaasa

10688,250

2787

Mäkelä Jani
Lappeenranta

9839,250

4909

Havansi Erkki
Kerava

11928,625

2542

Lehto Rami
Lahti

10455,000

4755

Liukkonen Juha
Sievi

9817,600

3092

Haalisto Ilpo
Nousiainen

11739,000

4101

Mariapori Liisa
Rovaniemi

10168,000

2746

Kotimäki Jukka
Siilinjärvi

9109,000

3572

Luoto Heikki
Tampere

11568,800

4182

Kulmala Kari
Rääkkylä

10081,500

2761

Tuominen Marke
Äänekoski

8937,667

2545

Raatikainen Mika
Helsinki

11316,500

2425

Huhtasaari Laura
Pori

9938,667

3493

Pöyry Jukka
Mikkeli

8553,500

2342
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Äänikuningatar Kike
pyyteetön ja väsymätön
ponnistelu. Teimme kovan
ja taloudellisesti vaatimattoman, täysin jalkatyöhön
perustuvan
kampanjan.
Näissä vaaleissa perussuomalaiset arvot ratkaisivat
koko maassa, ei raha.
Soinin linja puree

Innokas pieni vaalityöntekijä Sonja Ahonen (5-v.) osaa
lukea vaalilehteä, vaikka lukutaitoa ei vielä olekaan.
Kuva vaalityöstä Ruokolahdella, kuvassa Imatran eduskuntavaaliehdokkaat Erkki Saarimäki ja Liisa Lajunen.

Jytkyvaalien äänikuningatar Kike Elomaa aikoo osoittautua saamansa luottamuksen
arvoiseksi.

Tässä on jo päästy puheenjohtaja Timo Soinin syliin
Imatran vaalitilaisuudessa.

Historiallisten eduskuntavaalien 17.4.2011 kruunaamaton äänikuningas oli
tietenkin puoluejohtajamme
Timo Soini, mutta äänikuningatar oli ehdottomasti
yrittäjä ja röntgenhoitaja
Kike Elomaa VarsinaisSuomen vaalipiiristä, joka
varsin
vaatimattomasta
rahallisesta panostuksesta
huolimatta keräsi pottiinsa
huikeat 13 130 ääntä.

- Nöyrä kiitos kaikille
äänestäjille. Saamani kannatus ei johtunut pelkästään näihin tai edellisiin
vaaleihin tekemästäni vaalityöstä, vaan on seurausta jo
kolmekymmentä vuotta eri
tehtävissä ja ammateissa koko ajan kansan parissa tekemästäni työstä, kertoo Kike.
Neljä vuotta sitten käydyt eduskuntavaalit antoivat
Kikelle hyvän pohjan, vaikka

hän ei tuolloin vielä olisi voinut aavistaakaan tällaista äänivyöryä edes mahdolliseksi.
Kiitollinen ja iloinen Kike
aikoo osoittautua saamansa
luottamuksen arvoiseksi.
- Vaalityö oli pitkä ja
raskas, mutta ei niin raskas
kuin aktiiviurheiluaikoinani, jolloin ei ollut mitään
tukijoukkoja
kannattamassa. Tällä kertaa minua
auttoi oman tukiryhmäni

Kike Elomaa kertoo olleensa vankkumatta Timo Soinin linjalla aina. Soinin linja
puree ja sen osoituksena Kike kantoi Soinin pinssiä EUvaaliajoilta koko vaalikampanjan ajan. Soinin linjan
lisäksi vaaleissa ratkaisivat
asiakysymykset.
- Pääsin myös muutaman kerran tuomaan mielipiteitäni julki televisioon,
missä ihmiset saivat nähdä
että mielipiteeni ovat suoria ja selkeitä. Esiintymiset
muun muassa A-studiossa,
A-talkissa, Korkojen kanssa
–ohjelmassa sekä lukuisissa
suorissa radiohaastatteluissa, väittelyissä ja paneeleissa olivat myös hyvin tärkeitä vaalityön kannalta.
Ne olivat tiukkoja paikkoja, mutta jo EU-ehdokkuus kasvatti Kiken valmiuksia reagoida nopeasti
muuttuviin tilanteisiin kolmikymmenvuotisen esiintymiskokemuksen lisäksi.
- Äänestäjäni tietävät
kyllä, etten tule olemaan
mikään hiljainen hissukka.
Koko eduskuntaryhmä tulee toimimaan yhtenä tiiminä Soinin johdolla, se on
minulle selviö.
Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

KYMEN PIIRI

Kiitos kaikille aktiivisille
perussuomalaisille

Helsingin piirin puheenjohtaja Arto Välikangas oli
tyytyväinen. Usko kolmeen paikkaan oli ollut koko ajan
mielessä. Arto oli itse ehdokkaana nyt neljättä kertaa,
piirin puheenjohtajan tehtävät oli tullut myös hyvin
hoidettua oman vaalityön kanssa. Näissä vaaleissa
myötätuuli oli yli kaikkien odotusten. Suuri kannatuksen nousu johtuu Arton mukaan siitä, että muut
puolueet ovat hallinneet kansan tahdon vastaisesti.
Puolueet ovat yksinkertaisesti todenneet, että vaaleista ei tarvitse välittää. Suuret vanhat puolueet ovat
olleet niin samaa mieltä asioista.

Jari Lindström
kansanedustaja
puheenjohtaja, Kymen piiri

Perussuomalaiset saavuttivat Kymen vaalipiirissä, kuten koko maassa, "Jytkyn".
Tulos ylitti villeimmätkin
ennustukset. 23,3% annetuista äänistä, 39 357 ääntä
ja kolme kansanedustajaa.
Reijo Tossavainen(5725),
Jari Lindström(5450) ja Juho Eerola(5350) edustavat
Kymen vaalipiiriä eduskunnassa seuraavan vaalikauden ajan.
Ilman tukiryhmien tukea, aktiivisten perussuomalaisten ihmisten apua ja

tietenkin äänestäjiä ei tällaista tulosta olisi tullut.
Ilmapiiri oli aistittavissa
vaalien aluspäivinä. Valtava
määrä ihmisiä kävi luonamme juttelemassa, kertomassa tuntojaan ja antamassa
palautetta. Ilmassa oli selvästi muutoksen tuntua.
Viimeisten päivien rypistys oli nappiin osunut.
Puheenjohtaja Timo Soinin vierailu Kymen piiriin
vaaliviikon perjantaina oli
piste Iin päälle. Se toi, näin
uskon, vielä viimeisetkin

epäilijät vaaliuurnille. Ja
äänestämään perussuomalaista vaihtoehtoa.
Haluan kiittää kaikkia
teitä, jotka jaksoitte tehdä kenttätyötä. Jakaa lehtiä, keittää kahvia, paistaa
makkaraa, pystyttää telttakatosta ja tehdä sitä kovaa
perustyötä asiamme eteen!
Ilman teitä tästä ei olisi tullut mitään. Jokaisen tekemä
työ on arvokasta. Tämä tulos vahvisti sen. Olen ylpeä
saadessani kuulua tällaiseen
porukkaan!
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Nuoret edustajat, olkaa hyvä!
Perussuomalaisten Nuorten
jäseniä uudessa eduskunnassamme on neljä kappaletta:
Vesa-Matti Saarakkala, Maria Lohela, Olli Immonen
sekä Ville Vähämäki. Suuret onnittelut heille koko
järjestön puolesta! Lisäksi
äänimääriä tarkastellessa
voidaan todeta, että nuoret
ehdokkaat tekivät valtavan
työn puolueen eteen. Nuorten ehdokkaiden äänimäärät
olivat iso osa koko potista,
siis jytkystä!
Voidaan jo tässä vaiheessa varmuudella sanoa,
että myös Perussuomalaiset Nuoret järjestönä on
murroksen edessä. Kahden
päivän kuluessa vaaleista
yli 400 uutta jäsenhakemusta on jätetty ja jäsenmäärä
kasvaa yli 1200:aan. Huomioitavaa on että lehdistössä hehkutettu Vihreiden
puolueen jäsenmäärän kasvu (500 kpl) on suhteellisesti
paljon pienempi! Jäsenmäärän räjähdysmäinen kasvu
tuo organisaatiollemme paineita, mutta myös mahdollisuuksia. Uusissa jäsenissä
on varmasti monta ideaa
ja kehityskelpoista poliitikkoa. Sen potentiaalin esille
tuominen ja heidän tukemisensa on tehtävämme.
Jos tämän vuoden pettymys pitää hakea, on se
ehdottomasti opetusministeriön järjestölle myöntämä
tuki. Tämä vuonna saimme
tukea 15 000 euroa, kun lu-

ku oli viime vuonna 12 000.
Kehitys ei siis todellakaan
vastannut suhteessa järjestön toiminnan ja jäsenmäärän kehitykseen.
Vertailuna
kerrottakoon, että Keskustanuoret
ry kasvatti tukipottiaan
edelleen jo 684 000 euroon.
Tämä tuntuu vähintään oikeusmurhalta, jos suuremman puoleen elinvoimaisen
nuorisojärjestön tukisumma jää 2,2 prosenttiin rökäletappion ottaneen puolueen järjestöstä, joka kaiken
lisäksi on ollut puolueen
tapaan epäiltynä haamujäsenten keräilystä. Tämä
on erittäin tärkeä muistaa,
koska yksi tukiperuste on
jäsenmäärä. On siis aika
selvittää oikeudet tukeen ja
niiden perusteet.
Tavoitteet 2011
Perussuomalaisten Nuorten
tavoitteena 2011 on edelleen
saada lisää työvoimaa osaaikaisen sihteerin lisäksi.
Piirikohtaista toimintaa kehitetään edelleen ja jopa paikallisosastojen perustamista
harkitaan. Ensimmäinen työ
on heti vaalien jälkeen alkava järjetön uuden periaateohjelman teko. Periaatetyöryhmä nimettiin kevätkokouksessamme ja työ valmistuu
syyskokoukseen mennessä.
Kaikkea työtämme tulevat
todella helpottamaan peräti neljä kansanedustajaa,

joiden kautta asiamme on
valtavien mahdollisuuksien
edessä! Tulemme haastamaan vanhat puolueet lahjomattomalla politiikalla jossa
omista asioista päättäminen
on jäänyt ja on aika palauttaa kansalle päätösvalta!
Korruption aika on ohi.
On hienoa olla Perussuomalainen Nuori, ja kantaa puolueen pinssiä rinnassa niin pyhänä kuin arkena.

Olemme uskoneet itseemme
ja tulosta on tullut. Kehitys
viimeisien vuosien aikana
on ollut järjestökentällä ennennäkemätöntä. Tunnen
suurta ylpeyttä ollessani
osa tätä perhettä. Kiitos äänestäjät, kiitos työntekijät,
kiitos Suomi!
Heikki Tamminen
toiminnanjohtaja
PS-nuoret
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Perussuomalaiset
Nuoret saaneet yli
500 uutta jäsentä
Eduskuntavaalien
jälkeisinä päivinä
Perussuomalaiset
Nuoret on saanut
yli 500 uutta jäsentä. Järjestöllä
oli tätä ennen noin
800 jäsentä, joten
suhteellinen kasvu
on ollut merkittävä. Perussuomalaisilla Nuorilla on nyt yli 1300
jäsentä.
- Vanhojen puolueiden värittömyys on näivettänyt nuorten kiinnostuksen politiikkaan. Nyt
poliittisella kartalla on jälleen suorapuheinen,
merkittävä ja aito vaihtoehto, Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja Simon Elo toteaa.
- Meidän ansiostamme myös vihreiden ja vasemmistoliiton jäsenmäärä on kasvussa. Toimme
politiikan takaisin politiikkaan.
- Vihreillä ja medialla on peiliin katsomisen
paikka - suomalaiset eivät olekaan sinisilmäisen
suvaitsevia, Elo huomauttaa.
Perussuomalaisten Nuorten tavoite kolmesta
nuoresta kansanedustajasta ylitettiin kirkkaasti.
Eduskuntaan valittiin Maria Lohela (VarsinaisSuomi), Vesa-Matti Saarakkala (Vaasa), Olli Immonen (Oulu) ja Ville Vähämäki (Oulu). Immonen, 25, on eduskunnan nuorin kansanedustaja.
Perussuomalaisten Nuorten tavoitteisiin
eduskunnassa kuuluu kriittisen maahanmuuttokeskustelun herättäminen ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyvien epäkohtien korjaaminen.
Esimerkiksi kansalaisuuslakia tulee tiukentaa
ja kansalaisuuden tulee olla palkinto jo toteutuneesta integraatiosta, eikä tehoton ennalta
annettu palkinto, jolla maahanmuuttajaa maanitellaan kotoutumaan.

Historiallinen vaalitulos naistenkin osalta
Tunnelmat olivat vaaliiltana kahdeksan jälkeen
kaikissa vaalivalvojaisissa
huikeat, Perussuomalaisten kannatus hipoi heti alkuunsa 19 % kannatusta.
Riemun kiljahduksia satoi
pitkin iltaa.
Allekirjoittanut oli Kymessä
Lappeenrannassa
Bottega Italiana -ravintolassa
kannattajien ja paikallisten
ehdokkaiden ja muutaman
lehti-ihmisen kanssa iloitsemassa mahtavaa vaalitulosta. Aluksi näytti lupaavalta
jopa omalta kohdaltakin,
mutta tilanteet muuttuvat ja
hetken meidän Jani Mäkelä
sai myös iloita mahdollista
eduskuntapaikkaansa.
Toiveemme paikoista
kuitenkin hiipui illan mittaan Etelä-Karjalan osalta,
ja Kymenlaakson puoli sai
kun saikin kolme edustajaa
parlamenttiin. Saimme siis
Kymestä noin 39 000 ääntä

ja Juho Eerola, Reijo Tossavainen ja Jari Lindström
menivät läpi. Jani Mäkelä
jäi varasijalle 4900 äänellään. Itse jäin toiselle varasijalle 3733 äänelläni.
Arvaatte että harmitti
kun ei naista mennyt Kymessä läpi, tällaista tämä
politiikka on.
Naisten osuus
eduskunnassa kasvoi
Kuitenkin on syytä suureen
iloon, teimme politiikan historiaa ja saimme kaikkiaan
eduskuntaan 39 edustajaa,
heistä 11 on naisedustajia
ja 28 miehiä. Voimme olla
todella tyytyväisiä edustajakaartiimme.
Eduskunnassa muutenkin naisten osuus kasvoi
edellisestä kahdella edustajalla, nyt eduskunnassa istuu 86 naisedustajaa.
Sdp:llä on 28 naisedusta-

jaa ja miehiä 14, eli hurja
naisenemmistö.
Tämän vaalituloksen
jälkeen ei puoluettamme
voida syyttää enää naisten
puutteesta, ja uskon että
myös uudet kansanedustajamme näkyvät ja kuuluvat
niin eduskunnassa kuin lehtien palstoilla. On selvää,
että heidän persoonansa
kiinnostavat kaikkia.
Hallitusneuvottelut
vaativat sitkeyttä
Tärkeintä on, että tulevat
hallitusneuvottelut johtavat
toivottuun tulokseen, eli
että olemme mukana seuraavassa maan hallituksessa. Otamme vastuun maan
asioista ja lähdemme toteuttamaan omaa vaaliohjelmaamme kuten olemme
luvanneet. Hallitusneuvottelut ovat varmasti vaikeat
ja vaativat sitkeyttä ja so-

peutumiskykyä. Tätä edustajiltamme löytynee.
Ministerisalkuista sen
verran, että naisjärjestön
puheenjohtajana toivon tietenkin että saisimme myös
yhden naisministerin tulevaan ministerilistaamme.
Olisiko hän esimerkiksi
Pirkko Ruohonen-Lerner
tai Lea Mäkipää?
Olen myös iloinen uusista edustajistamme, tunnen
henkilökohtaisesti heistä
suurimman osan. He ovat
kaikki mitä parhaimpia ihmisiä, valtaosa vaikuttaa
omilla paikkakunnillaan
esimerkiksi valtuustossa.
Sydämellinen onnittelu
kaikille uusille kansanedustajillemme! Nyt kääritään
hihat ja ryhdytään töihin –
kansa odottaa sitä.
Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja
Perussuomalaiset Naiset ry
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TIEDOKSIANTO
Vaasan vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut huhtikuun 17. päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien
tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat tulleet
valituiksi toimimaan kansanedustajina:
Vertausluku

Äänimäärä

1. Kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Tuomo Puumala Kokkolasta
56368.000
2. Kansanedustaja, varatuomari
Anna-Maja Henriksson Pietarsaaresta
48321.000
3. Europarlamentaarikon avustaja,
puolueen 3. varapuheenjohtaja
Vesa-Matti Saarakkala Kurikasta 42753.000
4. Terveystieteiden tohtori, peruspalveluministeri
Paula Risikko Seinäjoelta
35107.000
5. Kansanedustaja, opettaja

6898

8392

8276
11907

KUULUTUS
Pohjois-Savon vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut
17. päivänä huhtikuuta 2011 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat
Pohjois-Savon vaalipiirissä tulleet valituiksi toimimaan
kansanedustajina valtiopäivillä tästä päivästä alkaen kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toimitettu:
vertausluku äänimäärä

1. Eduskunnan varapuhemies, valtiotieteiden tohtori
Seppo Kääriäinen, Iisalmi
33362.000
7061
2. Kansanedustaja
Pentti Oinonen, Kuopio
27327.000
8920
3. Kansanedustaja, hallintotieteiden maisteri (HTM)
Kari Rajamäki, Varkaus
24080.000
6776
4. Eläinlääketieteen lisensiaatti, eläinlääkäri
Markku Eestilä, Iisalmi
21561.000
3428

KUULUTUS
Pirkanmaan vaalipiirissä huhtikuun 17. päivänä
2011 toimitetuissa eduskuntavaaleissa on valittu
kansanedustajiksi tästä päivästä alkaen siihen asti,
kunnes seuraavat eduskuntavaalit on toimitettu,
seuraavat henkilöt:
Vertausluku

Äänimäärä

1. Vikman Sofia, yhteiskuntatieteiden
maisteri, kansanedustajan avustaja,
Tampere
61034.000
8279
2. Tainio Hanna, lääketieteen tohtori,
Tampere
59201.000
10400
3. Koskela Laila, sairaanhoitaja, Tampere
57844.000
9172
4. Satonen Arto, kansanedustaja, opettaja,
Sastamala
30517.000
7021
5. Karhu Saara, kansanedustaja, tv-toimittaja,
Tampere
29600.500
8327
6. Mäkipää Lea, merkonomi, Kihniö
28922.000
9034
7. Pirttilahti Arto, toiminnanjohtaja,
agrologi,
Mänttä-Vilppula
28597.000
5516
8. Kontula Anna, tutkija, Tampere
22817.000
4262
9. Tynkkynen Oras, kansanedustaja,
yhteiskuntatieteiden maisteri, Tampere
22672.000
7406
10. Sasi Kimmo, kansanedustaja, varatuomari,
Tampere
20344.667
6164
11. Viitanen Pia, kansanedustaja, Tampere
19733.667
7730
12. Virtanen Pertti ”Veltto”, kansanedustaja,
Tampere
19281.333
6526
13. Kiuru Pauli, filosofian maisteri, Master of
Business Administration, Valkeakoski
15258.500
5340
14. Gustafsson Jukka, kansanedustaja, Tampere
14800.250
6793
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Jutta Urpilainen Kokkolasta
34757.000 11670
6. Kansanedustaja, agrologi
Lasse Hautala Kauhajoelta
28184.000
6592
7. Kansanedustaja
Ulla-Maj Wideroos Närpiöstä
24160.500
6077
8. Vanhempi konstaapeli
Reijo Hongisto Vimpelistä
21376.500
7444
9. Maatalousyrittäjä, tradenomi
Mikko Savola Ähtäristä
18789.333
5985
10. Komisario
Markku Mäntymaa Vaasasta
17553.500
3806
11. Kansanedustaja, insinööri
Miapetra Kumpula-Natri Vaasasta 17378.500
7324
12. Puoluesihteeri
Peter Östman Pedersörestä
16345.000
5349
13. Maanviljelijä, kansanedustaja
Mats Nylund Pedersörestä
16107.000
5709
14. Toimittaja
Maria Tolppanen Vaasasta
14251.000
2855
15. Kansanedustaja, hallintotieteiden kandidaatti
Mika Lintilä Toholammilta
14092.000
5035
16. Yrittäjäneuvos, yrittäjä

Lars Erik Gästgivars Mustasaaresta 12080.250
17. Rehtori, kasvatustieteiden maisteri
Janne Sankelo Vaasasta
11702.333

5. Kansanedustaja
Elsi Katainen, Pielavesi
6. Rovasti, teologian maisteri
Kimmo Kivelä, Kuopio
7. Kansanedustaja, sairaanhoitaja
Tuula Väätäinen, Siilinjärvi
8. Kansanedustaja
Markku Rossi, Kuopio

Röppänen Kuopiosta,
- edustaja Eestilän tilalle Sari Raassina Kuopiosta ja
- edustaja Virtasen tilalle Matti Semi Varkaudesta.

16681.000

6960

13663.500

4366

12040.000

4244

11120.667

4068

9. Kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti
Erkki Virtanen, Kuopio
11092.000
3179

Kansanedustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat valittujen tilalle varaedustajina
- edustajien Kääriäisen, Kataisen ja Rossin tilalle Aino
Kanniainen Leppävirralta,
- edustajien Oinosen ja Kivelän tilalle Jukka Kotimäki
Siilinjärveltä,
- edustajien Rajamäen ja Väätäisen tilalle Neeta

15. Mölsä Martti, rakennusmestari, yrittäjä,
Punkalaidun
14461.000
4423
16. Alatalo Mikko, kansanedustaja, yrittäjä, Tampere
14298.500
4140
17. Rauhala Leena, kansanedustaja, sairaanhoidon
opettaja, Tampere 13605.000
3511
18. Jaskari Harri, kansanedustaja, hallintotieteiden
lisensiaatti, Tampere 12206.800
4556

Vaalipiirilautakunnan päätökseen, jolla vaalien
tulos on vahvistettu, saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen (Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna) 14 päivän
kuluessa tästä päivästä lukien.
Tampereella huhtikuun 20. päivänä 2011
PIRKANMAAN VAALIPIIRILAUTAKUNTA
Tiina Kyöttilä-Vettenranta
puheenjohtaja

Teemu Jokinen
I sihteeri

3792

Edustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat edellä mainittujen tilalle varaedustajina:
Puumalan, Hautalan, Savolan ja Lintilän tilalle kansanedustaja, rakennusinsinööri Esko Ahonen Alajärveltä; Henrikssonin, Wideroosin, Nylundin ja Gästgivarsin tilalle opettaja
Mikael Käld Kruunupyystä; Saarakkalan, Hongiston ja Tolppasen tilalle eläkeläinen Harri Leppälä Vaasasta; Risikon,
Mäntymaan ja Sankelon tilalle kansanedustaja, yrittäjä Petri Pihlajaniemi Kristiinankaupungista; Urpilaisen ja Kumpula-Natrin tilalle veturinkuljettaja Harry Wallin Seinäjoelta;
Östmanin tilalle pastori Kari Korhonen Alajärveltä.
Vaasassa 20. päivänä huhtikuuta 2011
VAASAN VAALIPIIRILAUTAKUNTA
Mikko Rasinmäki
Pasi Saarenheimo
puheenjohtaja
sihteeri

Vaalipiirilautakunnan tuloksen vahvistamista koskevaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Kuopion
hallinto-oikeuteen 14 päivän kuluessa eli viimeistään
4.5.2011. Tarkemman valitusosoituksen ja valitukseen liitettävän vaalipiirilautakunnan päätösjäljennöksen saa
Pohjois-Savon vaalipiirilautakunnan sihteeriltä, puhelin
040 5875 702 tai PL 224, 70101 Kuopio.

Kuopiossa 20. päivänä huhtikuuta 2011
Vaalipiirilautakunnan puolesta:
Laura Lehkonen
puheenjohtaja

Jarmo Toivola
sihteeri

TIEDOKSIANTO
Kymen vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut
huhtikuun 17 päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat
henkilöt ovat tulleet valituiksi toimimaan kansanedustajina:

Kansanedustajien varaedustajina ovat seuraavat
henkilöt:
Vikmanin, Satosen, Sasin, Kiurun ja Jaskarin varaedustajana kansanedustaja, hallintotieteiden
maisteri Tiura Marja, Tampere.
Tainion, Karhun, Viitasen ja Gustafssonin varaedustajana kansanedustaja Asell Marko, Nokia.
Koskelan, Mäkipään, Virtasen ja Mölsän varaedustajana ohjelmistosuunnittelija Luoto Heikki, Tampere.
Pirttilahden ja Alatalon varaedustajana liikennöitsijä, maanviljelijä Lamminmäki Ari, Parkano.
Kontulan varaedustajana kansanedustaja, filosofian maisteri Sirnö Minna, Tampere.
Tynkkysen varaedustajana ylikonstaapeli, yhteiskuntatieteiden maisteri Heinämäki Anna-Kaisa,
Tampere.
Rauhalan varaedustajana terveystieteiden maisteri, projektipäällikkö Roth Marco, Tampere.

5650

Vertausluku

Äänimäärä

1. Kiljunen, Anneli 41544.000
8294
kansanedustaja, johtava sosiaalityöntekijä,
Lappeenranta
2. Tossavainen, Reijo 39357.000
yrittäjä, toimittaja, Kouvola

5725

3. Häkämies, Jyri
30394.000
7098
puolustusministeri, valtiotieteen maisteri,
Kotka
4. Tiilikainen, Kimmo 28477.000
7094
kansanedustaja, luomuyrittäjä, Ruokolahti
5. Paatero, Sirpa
20772.000
5392
kansanedustaja, ehkäisevän päihdetyön
ohjaaja, Kotka
6. Lindström, Jari
19678.500
opiskelija, Kouvola

5450

maahanmuuttotyöntekijä, ravintolayrittäjä,
Kotka
11. Palm, Sari
11114.000
kansanedustaja, opettaja, Kouvola

12. Kymäläinen, Suna 10386.000
4098
varhaiskasvatuksen opettaja, Ruokolahti
Edustajapaikan joutuessa avoimeksi tulevat edellä
mainittujen tilalle varaedustajina: Kiljusen, Paateron, Kärnän ja Kymäläisen tilalle Helminen Harri,
projektityöntekijä, Kouvola.
Tossavaisen, Lindströmin ja Eerolan tilalle Mäkelä
Jani, järjestelmäasiantuntija, Lappeenranta.
Häkämiehen ja Kopran tilalle Urpalainen Anu, rehtori, kasvatustieteen maisteri, Imatra.
Tiilikaisen ja Torniaisen tilalle Pakkanen Markku,
yrittäjä, Kouvola.
Palmin tilalle Turkia Juha, yrittäjä, Lappeenranta.

Kouvolassa 20 päivänä huhtikuuta 2011
KYMEN VAALIPIIRILAUTAKUNTA

7. Kopra, Jukka
15197.000
4303
toimitusjohtaja, yrittäjä, Lappeenranta
8. Torniainen, Ari
14238.500
5157
rakennusinsinööri, laskentapäällikkö, Lappeenranta
9. Kärnä, Jukka
13848.000
SAK:n Kymen aluejohtaja, Imatra

4325

10. Eerola, Juho

5350

13119.000

4621

Aila Potinkara
Puheenjohtaja

Mika Viskari
Sihteeri
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TIEDOKSIANTO
Uudenmaan vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut
huhtikuun 17 päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen. Uudenmaan vaalipiirissä ovat seuraavat henkilöt tulleet valituiksi kansanedustajiksi:
Vertausluku

Äänimäärä

1. Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb Espoosta
144166.000
41768
2. Työelämän asiantuntija
Lauri Ihalainen Helsingistä
97948.000
15085
3. Valtiotieteiden maisteri, puolueen puheenjohtaja
Timo Soini Espoosta
95429.000
43437
4. Kansanedustaja, valtiovarainministeri
Jyrki Katainen Espoosta
72083.000
23962
5. Kansanedustaja
Maria Guzenina-Richardson Espoosta
48974.000
14581
6. Kauppatieteiden maisteri, kansanedustaja
Outi Mäkelä Nurmijärveltä
48055.333
6024
7. Filosofian tohtori, pääsihteeri
Jussi Niinistö Nurmijärveltä
47714.500
4911
8. Kansanedustaja, oikeusministeri
Tuija Brax Helsingistä
45991.000
7882
9. Kansanedustaja, maanviljelijä
Thomas Blomqvist Raaseporista 42252.000
7362
10. Väkivaltarikosyksikön johtaja, rikosylikomisario
Kari Tolvanen Espoosta
36041.500
5879
11. Puoluesihteeri
Mikael Jungner Espoosta
32649.333
8380
12. Kansanedustaja, ympäristöministeri
Paula Lehtomäki Helsingistä 32565.000
7356
13. Kansanedustaja
Pirkko Ruohonen-Lerner Porvoosta
31809.667
3100

TIEDOKSIANTO
Helsingin vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut huhtikuun 17. päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien
tuloksen. Helsingin vaalipiirissä ovat seuraavat henkilöt
tulleet valituiksi kansanedustajiksi:
Lopullinen
vertausluku

Äänimäärä

1. Kansanedustaja, oikeustieteen kandidaatti
Ben Zyskowicz,
Helsingin kaupungista 94957.000
2. Valtiotieteen tohtori, kansanedustaja
Erkki Tuomioja,
Helsingin kaupungista 60921.000
3. Valtiotieteen lisensiaatti
Osmo Soininvaara,
Helsingin kaupungista 58032.000
4. Asuntoministeri, oikeustieteen kandidaatti
Jan Vapaavuori,
Helsingin kaupungista 47478.500
5. Filosofian tohtori, tutkija
Jussi Halla-aho,
Helsingin kaupungista 45266.000
6. Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja
Paavo Arhinmäki,
Helsingin kaupungista 36332.000
7. Kansanedustaja, terveydenhuollon maisteri
Sari Sarkomaa,
Helsingin kaupungista 31652.333
8. Kansanedustaja
Eero Heinäluoma,
Helsingin kaupungista 30460.500
9. Puolueen puheenjohtaja, työministeri
Anni Sinnemäki,
Helsingin kaupungista 29016.000
10. Kansanedustaja, ministeri
Pertti Salolainen,
Helsingin kaupungista 23739.250
11. Komisario
Tom Packalén,

13.407

9.970

8.285

11.203

15.074

17.226

7.457

9.501

7.513

6.205

14. Kansanedustaja
Leena Harkimo Helsingistä
28833.200
15. Kansanedustaja
Kari Uotila Espoosta
26094.000
16. Kansanedustaja
Maarit Feldt-Ranta Raaseporista
24487.000
17. Kansanedustaja
Tapani Mäkinen Vantaalta
24027.667
18. Lähihoitaja
Johanna Jurva Vantaalta
23857.250
19. Näyttelijä, yrittäjä
Jani Toivola Helsingistä
22995.500
20. Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri,
kansanedustaja
Christina Gestrin Espoosta
21126.000
21. Kansanedustaja, rehtori
Raija Vahasalo Kirkkonummelta 20595.143
22. Nuorisosihteeri
Antti Lindtman Vantaalta
19589.600
23. Valtiotieteiden maisteri, kansanedustaja
Pietari Jääskeläinen Vantaalta 19085.800
24. Kansanedustaja, yrittäjä
Eero Lehti Keravalta
18020.750
25. Erikoissairaanhoitaja, kansanedustaja
Merja Kuusisto Tuusulasta
16324.667
26. Kansanedustaja
Antti Kaikkonen Tuusulasta
16282.500
27. Kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja
Pia Kauma Espoosta
16018.444
28. Nuorisojohtaja
Mika Niikko Vantaalta
15904.833
29. Diplomi-insinööri, kansanedustaja
Johanna Karimäki Espoosta
15330.333
30. Diplomi-insinööri, kansanedustaja
Marjo Matikainen-Kallström Espoosta
14416.600

4782
3468

7546
4592

31. Valtiotieteiden tohtori, talousjohtaja
Jouko Jääskeläinen Vantaalta 14288.000
32. Kansanedustaja
Mikaela Nylander Porvoosta
14084.000
33. Sosionomi, kansanedustaja
Matti Saarinen Lohjalta
13992.571
34. Geronomi AMK opiskelija, perushoitaja
Arja Juvonen Espoosta
13632.714
35. Hallintotieteen tohtori, kansanedustaja
Sanna Lauslahti Espoosta
13106.000

4026
4906
4253
2553
3312

2970
4174

6408
4206
4805
2968
3993
4324

Kansanedustajien varaedustajiksi ovat tulleet valituiksi
seuraavat henkilöt:
Numeroiden 1, 4, 6, 10, 14, 17, 21, 24, 27, 30 ja 35 kohdalla mainittujen varaedustajaksi Elina Lepomäki Espoosta,
numeroiden 2, 5, 11, 16, 22, 25 ja 33 kohdalla mainittujen
varaedustajaksi Risto Kuisma Pornaisista, numeroiden 3, 7,
13, 18, 23, 28 ja 34 kohdalla mainittujen varaedustajaksi
Erkki Havansi Keravalta, numeroiden 8, 19 ja 29 kohdalla
mainittujen varaedustajaksi Jyrki Kasvi Espoosta, numeroiden 9, 20 ja 32 kohdalla mainittujen varaedustajaksi Veronica Rehn-Kivi Kauniaisista, numeroiden 12 ja 26 kohdalla
mainittujen varaedustajaksi Paavo Väyrynen Keminmaalta,
numeron 15 kohdalla mainitun varaedustajaksi Jussi Saramo Vantaalta ja numeron 31 kohdalla mainitun varaedustajaksi Tarja Tallqvist Espoosta.

3929
3551

Helsingissä 20 päivänä huhtikuuta 2011

2703

Uudenmaan vaalipiirilautakunta

3887

Matti Hilli
puheenjohtaja

Tuomas Nurmi
sihteeri

3360

Helsingin kaupungista 22633.000
4.380
12. Kansanedustaja
Rakel Hiltunen,
Helsingin kaupungista 20307.000
4.882
13. Varatuomari, ministeri
Astrid Thors,
Helsingin kaupungista 20007.000
4.983
14. Kansanedustaja, ulkoministerin erityisedustaja
Pekka Haavisto,
Helsingin kaupungista 19344.000
7.470
15. Valtiotieteiden maisteri, yrittäjä
Jaana Pelkonen,
Helsingin kaupungista 18991.400
5.897
16. Toimittaja
Silvia Modig,
Helsingin kaupungista 18166.000
4.681
17. Kauppatieteiden maisteri,
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lasse Männistö,
Helsingin kaupungista 15826.167
4.866
18. Kansanedustaja, pääministeri
Mari Kiviniemi,
Helsingin kaupungista 15672.000
8.812
19. Kansanedustaja, historianopettaja
Päivi Lipponen,
Helsingin kaupungista 15230.250
4.381
20. Opettaja, taidemaalari
Juha Väätäinen,
Helsingin kaupungista 15088.667
2.914
21. Kansanedustaja, tutkija
Outi Alanko-Kahiluoto,
Helsingin kaupungista 14508.000
5.240
Kansanedustajien varaedustajiksi ovat tulleet valituiksi seuraavat henkilöt: numeroiden 1, 4, 7, 10, 15 ja 17 kohdalla lääketieteen lisensiaatti, puoluevaltuuston puheenjohtaja Laura
Räty Helsingin kaupungista, numeroiden 2, 8, 12 ja 19 kohdalla projektipäällikkö Nasima Razmyar Helsingin kaupungista,
numeroiden 3, 9, 14 ja 21 kohdalla kansanedustaja, valtiotieteiden maisteri Johanna Sumuvuori Helsingin kaupungista,
numeroiden 5, 11 ja 20 kohdalla rikoskomisario, oikeustieteen
ylioppilas Mika Raatikainen Helsingin kaupungista, numeroi-

den 6 ja 16 kohdalla yhteiskuntatieteiden maisteri, puoluesihteeri Sirpa Puhakka Helsingin kaupungista, numeron 13
kohdalla kirjailija Jörn Donner Helsingin kaupungista sekä
numeron 18 kohdalla kätilö (amk), sairaanhoitaja (amk)
Terhi Peltokorpi Helsingin kaupungista.
Tähän päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu,
saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa tästä päivästä eli
viimeistään 4.5.2011.
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Helsingin
hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos
valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmään on liitettävä vaalipiirilautakunnan
päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
Helsingin hallinto-oikeuden osoite
Postiosoite:
PL 120
00521 Helsinki
Helsingissä 20. päivänä huhtikuuta 2011
Helsingin vaalipiirilautakunta
Timo Erikäinen
puheenjohtaja

Heikki Liljeroos
sihteeri

Käyntiosoite:
Ratapihantie 9
Helsinki
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POHJOIS-SAVO

Kallista on...

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

Kahvipaketti
30 mk

Siikafileet
165 mk/kg

AUTON
HAJUSTE
11,90 mk

Naudan
paistijauheliha
49 mk/kg

Ison Jytkyn kaava
Muutama päivä eduskuntavaaleista on kulunut. On
tullut paljon, paljon onnitteluja. Kiitoksella ja nöyryydellä on niihin ollut suhtautuminen.
Moni on kysynyt vaalimenestyksen salaisuutta
Pohjois-Savossa.
Vaalikampanjaan valmistautuessa vuodenvaihteesta 2009-2010 lähtien
rakensimme väljää kenttäorganisaatiota kattamaan
koko vaalipiirin. Jokaiseen
pitäjään löytyi vastuuhenkilö. Oli olemassa valmiudet
vaalimateriaalin; julisteiden,
lehtien ja mainosten jakoon.
Olimme ajoissa liikkeellä.
Väljä kenttäorganisaatio jätti vapaudet toteuttaa
vaalityötä luovalla tavalla.
Sitovia "pakkoja" ei sälytetty kenenkään harteille.
Tämä oli tärkeää koska tekijäjoukkoa ei ollut massamäärin.
Luovuus on tärkeässä
asemassa silloin, kun käytettävissä ei ole suuria rahallisia resursseja.
Tarvittavaa apua ja materiaalia saimme puoluetoimistosta. Suurta apua ei
ollut mutta kaikki otettiin
kiitollisuudella vastaan. Ja
mitä ei ollut - keksittiin, kehiteltiin ja tehtiin itse.
Saimme tehdä vaalityötämme rauhassa. Ei meihin muualla juuri uskottu.
Lehdet ja muut ryhmät vähättelivät aikansa. Omaa
taktiikkaa hiottiin kaikessa
rauhassa.

Vaalien ääniharavaksi Sirtakin sävelin. Kuva: Tiina Kaunisaho

Ensimmäiset
ehdokkaat nimettiin vuosi ennen
vaalipäivää kevätkokouksessa 17.4.2010. Asia jäi
vielä Islannin tomupilven
ja "vanhojen puolueiden"
kevätkokousjulkilausumien
varjoon.
Ehdokasvalinnat sujuivat loppuun asti hyvin.
Saimme kattavan ehdokaspeiton ja kiinnostavat ehdokkaat. Ehdokkaat, jotka
olivat jo omilla alueillaan
kunnallisissa luottamustoimissa tai muutoin järjestötoiminnassamme mukana.
Hyvänä lisänä listallemme tuli ehdokkaita myös
järjestötoimintamme ulkopuolelta. Tämä on tärkeä
merkki vastaisuuden varalle.
Joukkueeseemme pääsee

mukaan, kun tulee avoimin
mielin ja löytyy sitoutumisen astetta.
Aika oli meille sopiva.
Pitkin kampanja-aikaa tapahtumissamme ja toriteltallamme vieraili tuhansia ihmisiä. Viesti oli vahva. Kansalaiset olivat pitkälti kyllääntyneitä pitkään jatkuneeseen
harvainvaltaan. Meillä oli
aikaa kuunnella kansalaisia.
Ja taitoa kuunnella.
Monet asiat jäivät mieleen; syrjäytymiskehitys,
vaalirahoitussotkut, jätevesiasetukset ja Amerikoista
Eurooppaan levinnyt ﬁnanssikriisi euron tukemisineen.
Isoja ja pieniä asioita.
Paljon. Jokaisen kansalaisen murheita ja iloja kuunneltiin. Osallistuttiin.

Suotuisa kannatuskehitys mielipidetiedusteluissa
piti yllä mielenkiintoa toimintaamme kohtaan. Mitä
lähemmäs vaaleja tultiin
meillä oli valmiuksia tarkentaa vaalitavoitteitamme.
Loppukesästä 2010 nostimme paikkatavoitteemme
kahteen edustajapaikkaan.
Moni hymähteli. Mutta
tavoitteiden pitää olla korkealla jos jotakin on meininki saavuttaa.
Ratkaisevaa voitokkaan
tuloksen saavuttamiseen oli
kuitenkin uupumaton vaalityö. Ehdokkaat kiersivät
maakuntaa vuoroin pareittain, pienryhmin tai yksin.
Tapahtumia oli samaan aikaan eri puolilla vaalipiiriä.
Yhteisiä tapahtumia oli suu-

remmilla paikkakunnilla,
markkinoilla ja vastaavissa
yleisötapahtumissa.
Ehdokkaita oli vastassa
paikkakuntien väkeä avustamassa ja henkeä nostattamassa.
Piirin aktiiveja, niin
puolueveteraaneja kuin uusia toimijoita oli tapahtumissa talkoissa. Talkoissa.
Olimme yhtenäisiä.
Mitä lähemmäs vaaleja
tultiin, oli selkeästi aistittavissa kansanliikkeen voima.
Tuki oli löytynyt.
Vaalitulos oli hämmentävän kova saavutus. Kova
tavoitteemme, kaksi edustajanpaikkaa, täyttyi.
27 327 pohjoissavolaista äänestäjää oli tekemässä
historiallista vaalitulosta ISOA JYTKYÄ!
Perussuomalaisten kansanedustajiksi valittiin Pentti Oinonen ja Kimmo Kivelä
Kuopiosta. Varakansanedustajaksi valittiin Jukka
Kotimäki Siilinjärveltä.
Kiitokset kaikille äänestäjillemme, ehdokkaillemme ja tukijoukoille sekä
talkooväelle.
Vaalikamppailu oli pitkä ja antoisa mutta kisa oli
rehti. Asia, josta on syytä
kiittää kaikkia vaaleihin
osallistuneita puolueita,
valitsijayhdistyksiä sekä ehdokkaita.
Ari Kaunisaho
piirisihteeri
Perussuomalaisten
Pohjois-Savon piiri ry

Miten eteenpäin?

Alpo Ylitalo
Kokkola

Vaalitulos on kiistaton
osoitus, etteivät vanhat
puolueet nauti kansan
luottamusta. Se on myös
epäluottamuslause hallitukselle. Perussuomalaisten kannatuksen raju
kasvu osoittaa, että kansa on asettanut toivonsa

meihin. Kokoomus ja demarit juhlivat vaalivoittoa,
vaikka hävisivät kuusi ja
kolme paikkaa. Soinin mainitseman sokean taluttaessa
viherkaihi silmissä kulkevaa
laumaa tilanne kulminoitui
”Jytkyyn”.
Hallitus ei ole piitannut yltiövihreyden aiheuttamasta byrokratiasta ja
ilmiön kustannusvaikutuksista. Niiden rahoittaminen
syö leivän ja kalan köyhän kädestä. Leipäjonojen
kasvusta piittaamattomat
rikkaat etsivät tuottavia sijoituskohteita, kun samaan
aikaan arvonlisäveron korotusvaateella vietäisiin
köyhyysrajan alapuolella

elävien leivältä levite. Cityvihreä asfalttisukupolvi
on vieraantunut kansamme
jokapäiväisestä elämästä.
Se ottaa lainaa voidakseen
rahoittaa yli varojensa eläneitä valtioita. Kansa heräsi
ja äänesti.
EU:n tähän saakka tunnistettujen rahoitusvajeongelmissa kieriskelevien maiden rahantarve on 1 850
miljardia euroa, josta Suomen osuus olisi 34,3 miljardia euroa. Jos Kreikka
pääsee velkasaneeraukseen,
osalasku konkretisoituu
Suomen maksettavaksi. Saneerausta vaativiin maihin
liittynevät myös Irlanti ja
Portugali.

Demareilla
näyttäisi
olevan halu siirtää osavastuu sijoittajille. Vaatimuksen voimistuessa sijoittajat alkanevat vähentyä tai
ainakin he valitsevat riskittömän sijoituskohteen.
Vaatimus aiheuttanee sen,
että valtioiden lainansaantimahdollisuudet heikkenevät. Espanjaan sijoittaneet
noteerasivat keskustelun
sisältämän vaatimuksen.
Sijoittajat
osoittivatkin
myötätuntoa lieventäen takaisinsaantivaatimuksiaan.
Espanja sai hengähdystauon, jonka toivotaan luovan uskoa EU-jäsenmaiden
keskuudessa siksi, kunnes
noin miljoona keskeneräis-

tä rakennusta saataisiin niiden rahoituksin valmiiksi.
Sijoittajien taktiikkaveto
laski hetkeksi korkoja ja
rahamarkkinat osoittivat
rauhoittumisen merkkejä.
Ainoa varma keino välttyä uusilta ongelmilta olisi
pankkien taseiden läpinäkyvyyden lisääminen. Vastuiden kantokyvyn analyysiin
saataisiin uskottavuutta ja
niiden varallisuuden seuranta helpottuisi.
Suomi on taannut 740
miljardia euroa Irlannin
rahoitusta. Mitä on tehtävissä jos ongelmamaissa
alkavat lakkoaallot eivätkä
valtiot pysty pitämään sopimuksistaan kiinni? Eivät

virkamiehet ja poliitikot
luovu kuitenkaan saamistaan eduista. - Irlannin hallituksen pyytämä
suomalainen selvitysmies
toteaa, ettei viranomaiseenkaan voi luottaa, kun
järjestelmä on kriisissä.
Rahoitusvastuiden kantamisessa perussuomalaisten on pidettävä tiukasta
linjastaan kiinni. Jos siinä
lipsutaan, pienten jäsenmaiden taloudet joutuvat
entistä kovemmalle koetukselle.
Italian vaje on 910
miljardia euroa. Uskooko
kukaan, että Berlusconi
auttaisi Suomea, jos tarve
tulisi?

No: 6 • Huhtikuu 2011

Suomalainen 15

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

TIEDOKSIANTO

10. Vanhempi konstaapeli
Ismo Soukola Hämeenlinnasta
13 940.000
5 059

Hämeen vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut huhtikuun 17. päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien
tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat tulleet
valituiksi toimimaan kansanedustajina:
Vertausluku

Äänimäärä

1. Kansanedustaja, varatuomari
Johannes Koskinen Hämeenlinnasta
48 763.000

7 603

2. Kansanedustaja, kasvatustieteen maisteri
Timo Heinonen Lopelta 45 518.000

6 526

3. Työnohjaaja, ylioppilasmerkonomi
Anne Louhelainen Hollolasta
41 820.000

11. Lähihoitaja
Aino-Kaisa Pekonen Riihimäeltä
13 938.000

4 010

12. Kansanedustaja, lääkäri
Päivi Räsänen Riihimäeltä
13 702.000
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13. Sosiaali- ja terveysministeri, sosionomi
Juha Rehula Hollolasta
13 409.500
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6. Ulkoministerin avustaja, valtiotieteiden maisteri
Sanni Grahn-Laasonen Forssasta
22 759.000
5 866
7. Veturinkuljettaja, teologian ylioppilas
James Hirvisaari Asikkalasta
20 910.000

Perussuomalainen
4/2004

14 Kansanedustaja, lakimies
Jouko Skinnari Lahdesta
12 190.750

4. Maa- ja metsätalousministeri, hallintonotaari
Sirkka-Liisa Anttila Forssasta
26 819.000
5 882
5. Kansanedustaja, tiedottaja
Tarja Filatov Hämeenlinnasta
24 381.500

■ HISTORIAA

Edustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat edellä mainittujen tilalle varaedustajina:
Koskisen, Filatovin, Karin ja Skinnarin tilalle toimittaja, hallintotieteiden maisteri Iisakki Kiemunki Hämeenlinnasta;
Heinosen, Grahn-Laasosen ja Jokisen tilalle kansanedustaja, yrittäjä Ilkka Viljanen Lahdesta; Louhelaisen, Hirvisaaren
ja Soukolan tilalle laboratoriotyöntekijä Rami Lehto Lahdesta; Anttilan ja Rehulan tilalle vanhempi konstaapeli Mika Penttilä Forssasta; Pekosen tilalle lääkäri Antti Holopainen Lahdesta ja Räsäsen tilalle eduskuntaryhmän pääsihteeri, kauppatieteiden maisteri Marjo Loponen Lahdesta.

Opiskelijoiden toiveet
kuuroille korville – PerusS
puolusti opiskelijoita
Kun vertaa opiskelijoiden vaatimuksia esim. hallituksen toteuttamiin hyvätuloisten yli 1.000 miljoonan euron veronalennuksiin, niin opiskelijoiden asumistuen
laajentaminen kesäkuukausille merkitsisi valtion menojen kasvua vain 25 miljoonalla eurolla. Opiskelijoiden toiveet ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville.
Rolf ”Fred” Sormo

Perussuomalaiset on
tuore vaihtoehto

Hämeenlinnassa, 20. päivänä huhtikuuta 2011

8. Toimialapäällikkö, yhteisöpedagogi (AMK)
Mika Kari Lahdesta
16 254.333

5 280

HÄMEEN VAALIPIIRILAUTAKUNTA

9. Kansanedustaja, ylikonstaapeli
Kalle Jokinen Orimattilasta
15 172.667

5 271

Raimo Turunen
Puheenjohtaja

Tuomas Salo
Sihteeri

Hyvinvointivaltioksi nimetty Suomi on jälleen saanut
jokavuotisen muistutuksen sosiaalipoliittisista laiminlyönneistään; EU:n ruoka-apu tulee jaettavaksi. Virallinen Suomi ei pidä koko avusta ja julkisuuskin on vuosi
vuodelta kirjoittanut asiasta yhä vähemmän ja vähemmän. Alaston totuus kuitenkin on, että ruoka-apu on
tarpeellista. Se ei määrällisesti ole henkilöä kohti paljon, mutta se on kuitenkin tarpeellinen lisä köyhien,
ylivelkaantuneiden ja vähävaraisten toimeentulossa.
Timo Soini

■ LEIVÄNJAKAJA

Pyhityksestä
Tämän päivän evankeliumitekstissä (Luuk. 12:812) puhutaan siitä, miten
sille, joka herjaa Pyhää
Henkeä ei anneta anteeksi.
Heprealaiskirje 6: 4-8 puolestaan sanoo: ”Mahdotontahan on auttaa niitä,
jotka kerran ovat päässeet
valoon, maistaneet taivaan
lahjaa ja tulleet osalliseksi
Pyhästä Hengestä, nauttineet Jumalan hyvää sanaa
ja kokeneet tulevan maailman voimia, mutta luopuneet uskostaan. Ei heitä
voi toistamiseen johdattaa
kääntymykseen – niitä,
jotka nyt itse ristiinnaulitsevat Jumalan Pojan ja
nostavat hänet kaikkien
pilkattavaksi.”
Mutta suostummeko
ollenkaan antamaan elä-

määmme Pyhän Hengen
johdatettavaksi,
vaikka
uskommekin Jeesukseen.
Ihmiset, jotka eivät ole uskossa katsovat meitä uskovia, miten me elämme.
Olemmeko sellaisia kristittyjä, jotka elävät vanhoissa
tavoissaan ja maailma saa
johtaa tekemisiämme. Vai
suostummeko yhteistyöhön
Pyhän Hengen kanssa ja
annamme Hänen pyhittää
meitä, Suostummeko oppimaan uusia tapoja, sellaisia
joista Raamatun mukaan
tunnistaa Jumalan lapsen.
Syntisistä tavoista ei
ole helppoa päästä irti,
varsinkaan sellaisista jotka liittyvät tapaamme elää
toisten ihmisten kanssa;
itsekkyydestä, ylpeydestä,
pelkuruudesta, riidanhalus-

ta, kiukusta, kiihkoilusta,
vihamielisyydestä, ahneudesta, saastaisuudesta, siveettömyydestä, kateudesta.
Meidän luontomme pitää
kaikin keinoin kiinni näistä huonoista tottumuksista,
mutta Jumala on kuitenkin
silloin, kun tulimme uskoon
ja saimme Pyhän Hengen,
antanut meille kaiken, mitä
tarvitsemme pyhittyäksemme. Pyhitys on sitä, että Pyhä Henki saa tehdä meissä
työtä ja kasvattaa hedelmää:
rakkautta, iloa, rauhaa, kärsivällisyyttä, ystävällisyyttä,
hyvyyttä, uskollisuutta, lempeyttä, itsehillintää. (Gal.
5:22) Meidän tehtävämme
on suostua Pyhän Hengen
työhön meissä.
Pinttyneiden tapojen
muuttaminen ei ikinä ole

helppoa ja vaikka Pyhä
Henki tekee suurimman
osan työstä, meidän täytyy
itse suostua siihen ja vastustaa luonnollista haluamme palata vanhaan. Joskus
uuden tottumuksen muotoutumiseen menee viikkoja, joskus kuukausia, usein
vuosia. Ja pyhitys kestää
koko elämämme.
Jes. 55:11 luvataan, että
Jumalan sana ei palaa tyhjänä, ilman hedelmää. Jos rukoilemme Jumalan Sanan,
eli Raamatussa ilmaistun
Jumalan tahdon mukaan,
voimme luottaa siihen, että Sana toteutuu. Silloinkin
meidän täytyy suostua siihen, että Pyhä Henki muuttaa meitä Jumalan sanan
mukaisesti. Emme voi vain
rukoilla Hengen hedelmää

itsellemme, jos emme ole
valmiita siihen, että Pyhä
Henki kasvattaa sen meissä.
Hedelmä ei myöskään putkahda hetkessä, vaan sen
kasvaminen vaatii aikaa,
ravintoa, huolenpitoa ja ennen kaikkea yhteyttä puuhun, joka on Jeesus Kristus.
(Joh. 15:5) Jos irtaannumme puusta niin hedelmä alkaa kuihtua.
Rukous on tärkeä osa
pyhitystä. Se on yhteyttä
Jumalan kanssa ja se yhteys auttaa meitä pysymään
kiinni Jeesuksessa. Muita
pyhitykseen liittyviä tärkeitä tottumuksia ovat päivittäinen Jumalan Sanan tutkiminen, uskovien yhteys
ja ehtoollinen (Ap.t. 2:42).
Ilman näitä irtaudumme
helposti Jeesuksesta eikä

hän pysty enää ravitsemaan meitä haluamallaan tavalla. Jos näin
irtaudumme Jeesuksesta,
onko siitä seurauksena
tuo
heprealaiskirjeen
mainitsema asia, että ristiinnaulitsemme Jumalan
Pojan ja nostamme hänet
kaikkien pilkattavaksi?
Tapahtuuko tällöin se,
että pilkkaamme Pyhää
Henkeä, koska emme
ole enää kiinnostuneita
Jeesuksen sovitustyöstä,
emme halua elää Hänen
yhteydessään emmekä
antaa Pyhän Hengen
tehdä työtään meissä?
Onko se Pyhän Hengen
pilkkaa?

Tuula Jaatinen
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Energiaratkaisut tukemaan
Suomen menestystä
Tällä vuosikymmenellä
tehtävät energiaratkaisut
linjaavat pitkälti, minkälainen energiajärjestelmä
meillä on vuonna 2050.
Olemmeko mahdollisimman omavaraisia tuottaen työtä suomalaisille vai
tuommeko energiastamme edelleen 70 prosenttia? Onko energia päästötöntä vai jatkammeko
vanhaan malliin fossiilisten polttoaineiden käyttöä? Onko energia sietämättömän kallista vai
kohtuuhintaista?
Yleensä ajattelemme,
että energia on lämmitystä, kotitaloussähköä
ja bensaa. Tosiasiassa käytämme energiaa
enemmän välillisesti sitoutuneena ruokaan ja
juomaan, tavaroihin,
matkustamiseen ja palveluihin. Siten myös yritysten käyttämän energian hinta tuntuu suoraan
meidän jokaisen lompakossa ja vientiteollisuuden menestyksen kautta
koko kansantaloudessa.
Kun otamme huomioon
myös välillisen energian
kulutuksen, on tyypillisen nelihenkisen perussuomalaisen perheen
energiakustannus noin
9000 euroa vuodessa.

Siitä energia- ja arvonlisäverojen osuus on lähes puolet.
Lähivuosina energiapolitiikan kuumia kysymyksiä ovat sähkön tuotannon
ratkaisut, energiaverotus
sekä poliittinen ohjaus pienempiin päästöihin etenkin
lämmityksessä ja liikenteessä. Omavaraisuus, päästöttömyys ja kohtuuhintainen
energia käyvät Suomessa
käsi kädessä. Tämä jackpot on saatavilla, jos vain

TIEDOKSIPANO
Lapin vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut huhtikuun 17.
päivänä 2011 toimitettujen eduskuntavaalien tuloksen ja ilmoittaa, että seuraavat henkilöt ovat tulleet valituiksi toimimaan kansanedustajina:
Vertausluku Äänimäärä

1. Varatuomari, agrologi
Eeva Maria Maijala Savukoskelta
2. Erikoistyöntekijä, opiskelija
Hanna Mäntylä Sallasta
3. Kansanedustaja
Markus Mustajärvi Kemijärveltä

32011.000

4692

löydämme yhteisen ja kestävän kansallisen tahtotilan
siihen.
Suomella on runsaasti
omaa uusiutuvaa energiaa:
puu kasvaa, vesi virtaa ja
tuulikin tuivertaa. Kotimaisen bioenergian käyttöä on lisättävä merkittävästi sähkön tuotannossa
ja lämmityksessä. Turpeella on oma roolinsa puun
tukipolttoaineena.
Nyt
tulva-aikana juoksutetaan

voimalaitosten ohi valtavasti energiaa tulvimaan
pihoille ja pelloille. Sulamisvesien varastoimiseksi
olisikin tärkeää toteuttaa
suunnitellut allashankkeet
Pohjois-Suomen jo valjastetuissa vesistöissä.
Suomi tuo Venäjältä perusvoimaa yhden ison ydinvoimalaitoksen verran ja
kylmään aikaan oma sähköntuotantomme ei edes
riitä kattamaan tarvettam-

YTK Katri Kulmuni Torniosta, Mäntylän tilalle verokonsultti, tutkijä
Liisa Mariapori Rovaniemeltä, Mustajärven tilalle insinööriopiskelija
Sari Moisanen Kemistä, Autton tilalle varatuomari Ulla Karvo Rovaniemeltä ja Ojala-Niemelän tilalle toimitusjohtaja, sosiaalityöntekijä
Hilkka Halonen Kemistä.
Vaalipiirilautakunnan päätöksestä, jolla vaalien tulos on vahvistettu,
saa hakea muutosta valittamalla Rovaniemen hallinto-oikeuteen 14
päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

3064
Päiviö Karttunen
puheenjohtaja

16634.000

4. Teologian maisteri, projektijohtaja
Simo Rundgren Kolarista
16005.000

että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat
ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Raimo Salomaa
sihteeri

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava
valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi
ja kotikunta.

7621

3825

5. Elinkeinopoliittinen asiamies, hallintotieteiden maisteri
Heikki Autto Rovaniemeltä
12466.000
5025
6. Kansanedustaja, varatuomari
Johanna Ojala-Niemelä Rovaniemeltä11747.000

7052

7. Lakiasiainjohtaja, OTK
Markus Lohi Rovaniemeltä

3615

10670.333

Pertti Salminen
johtaja
Energiateollisuus ry

Rovaniemellä, 20. päivänä huhtikuuta 2011
LAPIN VAALIPIIRILAUTAKUNTA

20336.000

me. Nyt työnsä aloittavan
hallituksen ja eduskunnan
tulisi varautua päättämään
vanhan ydinvoiman korvaamisesta uudella. Tällöin
jää riittävästi aikaa rakentaa voimalaitos, jotta se
voisi käynnistyä 2020-luvun loppupuolella. Jos
päätös jätetään tämän vuosikymmenen lopulle, ei ole
opittu mitään Olkiluodon
tiukan aikataulun tuomista
ongelmista.

Vuoden alussa muun
energian kuin liikennepolttoaineiden verot yli
kaksinkertaistuivat Suomessa ja ovat nyt huipputasoa koko maailmassa. Jatkossa asumiseen
ja yrityksille kohdistettuja energiaveroja pitäisi laskea ja verorakennetta kehittää painottaen enemmän päästöjen
osuutta verotuksessa.
Päästökaupassa mukana
olevat yritykset pitäisi vapauttaa kokonaan
päästöperusteisesta verosta.
Pitkässä juoksussa
uudet teknologiat ja innovaatiot ratkaisevat
energiaan liittyvät ongelmat, näin uskon. Tutkimuspanosta Suomessa ja koko Euroopassa
olisikin
suunnattava
huomattavasti enemmän energiateknologian
kehittämiseen. Liikenteen sähköistymistä on
nopeutettava ja rakennusten energiakäyttöä
tehostettava keskeisinä
tavoitteina kotimaisuus,
kustannustehokkuus ja
alhaiset päästöt.

Edustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulevat edellä mainittujen
tilalle varaedustajina:
Maijalan, Rudgrenin ja Lohen tilalle ministerin lehdistöavustaja,

VALITUSOSOITUS
Lapin vaalipiirilautakunnan eduskuntavaalien tuloksen 2011 vahvistamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
Rovaniemen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen julkaisemispäivästä 20.04.2011 lukien, sitä päivää lukuunottamatta eli viimeistään
04.05.2011.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Rovaniemen hallintooikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa,

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- vaalipiirilautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja,
on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut
häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Rovaniemen hallinto-oikeuden osoite
Käyntiosoite: Oikeustalo, Valtakatu 17, Rovaniemi
Postiosoite: PL 8112, 96101 Rovaniemi
Puhelinvaihde: 010 36 42900, 0100 86 300
Sähköposti: rovaniemi.hao@oikeus.fi
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Perussuomalaiset voittivat
Varsinais-Suomessa
Varsinais-Suomessa Perussuomalaiset ehdokkaat tekivät kovasti vaalityötä ja
saimme kolme kansanedustajaa uusiin töihin Arkadian
mäelle. Alueemme ehdoton
ääniharava oli Ritva ”Kike”
Elomaa 13 121 äänellään.
Toisena Lauri Heikkilä 6199
äänellä, kolmantena Maria
Lohela 4873 äänellä ja varasijalle eli neljänneksi ylti Ilpo
Haalisto 4101 äänellä.
Kiitokset kaikille ehdokkaille tekemästänne aktiivisesta vaalityöstä ilman
sitä emme olisi päässeet
näin hyvään tulokseen. Ehdokkaiden erityiskiitokset
tekemästään valtavasta ja
uhrautuvasta talkootyöstä
ansaitsevat Leila ja Juhani Hannula, Raija ja Pertti
Hannula, Kaarina ja Taito
Ylhäinen, Anneli ja Timo
Laihinen, piirin vaalipäällikkö Juhani Pilpola ja piirisihteerimme Iiris Peltomaa.
Piirissämme aloitettiin torien kiertäminen aktiivisesti jo maaliskuussa 2010 ja
tahti kiihtyi vaalien lähestyessä.
Kiitokset myös kaikille
teille, jotka auttoitte minua
tai muita ehdokkaitamme
jakamalla mainoksiamme
ja Perussuomalainen-lehteä,
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■ PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

Varsinais-Suomen vaalipiirin tulokset
Ennakkoäänet

Lkm

Vaalipäivän äänet

Äänet yhteensä

Pros

Lkm

Pros

Lkm

Pros

Elomaa, Kike (Ritva) (valitttiin) 6291

5,5

6830

4,7

13121

5,0

Haalisto, Ilpo

1585

1,4

2516

1,7

4101

1,6

722

0,6

1038

0,7

1760

0,7

2948

2,6

3251

2,2

6199

2,4

547

0,5

1202

0,8

1749

0,7

Hautamäki, Antti
Heikkilä, Lauri (valitttiin)
Hemanus, Klaus
Ketonen, Tuija

680

0,6

1066

0,7

1746

0,7

Koskinen, Erkki

1359

1,2

2507

1,7

3866

1,5

797

0,7

1227

0,8

2024

0,8

1870

1,6

3003

2,1

4873

1,9

Leivonen, Sanna
Lohela, Maria (valitttiin)
Nummi, Veijo

236

0,2

472

0,3

708

0,3

Peltokorpi, Sirke

219

0,2

437

0,3

656

0,3

Rinne, Seppo

428

0,4

718

0,5

1146

0,4

Salminen, Kari

640

0,6

804

0,6

1444

0,6

Sjöholm, Kimmo

172

0,1

211

0,1

383

0,1

Suominen, Anneli

500

0,4

556

0,4

1056

0,4

Yrjänäinen, Kari

349

0,3

481

0,3

830

0,3

Äärelä, Torsti

581

0,5

713

0,5

1294

0,5

levittämällä ja keräämällä
julisteita. Perussuomalaisten vaalityö on tiimityötä, jossa kaikkia jäseniä ja
kannatajia tarvitaan, jokaisen työpanos on tärkeä
onnistuneen vaalituloksen
saavuttamiseksi. Näissä
vaaleissa te onnistuitte jopa
yli odotusten.
Tekemänne työn tuloksena teillä on nyt Varsinais-

Espooseen perustetaan
Oikeutta Eläkeläisille ry:n
paikallisyhdistys
Vaalit tulivat ja menivät. Eläkeläisten asia ei kuitenkaan
mene ohi. Olemme Espoossa keskustelleet eläkeläisten
asioista ja päättäneet yrittää korjata tilannetta perustamalla Oikeutta Eläkeläisille Espoon yhdistyksen.
Perustava kokous pidetään Entressen kirjaston sinisessä salissa 1.5.2011 klo 13.00. Asiasta kiinnostuneet,
tulkaa paikalle.
Leevi Väisänen, Espoo

Pohjoiskymen
Perussuomalaiset
kiittävät äänestäjiä.
Petri Luumi
puheenjohtaja

Suomesta kolme kansanedustajaa, joihin voitte ottaa yhteyttä.
Nyt on takana Perussuomalaisten eduskuntaryhmän järjestäytymiskokous,
joka sujui mallikkaasti. Kokouksessa mukana olleena
minulle jäi sellainen tunne,
että tämän ryhmän tiiviillä yhteistyöllä me saamme tulevalla vaalikaudella

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

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

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

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

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

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

Jäsenet:

Varajäsenet:

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

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

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

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

toteutettua suuren osan
puolueemme eduskuntavaaliohjelmaan sisältyvistä
tavoitteista.
Onnitteluin,

Lauri Heikkilä
Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piirin
puheenjohtaja, kansanedustaja

Paavo Tuulensuulle
valtakunnallinen
kunniamitali
Suomen tasavallan presidentti on myöntänyt siikaislaiselle maanviljelijä
Paavo Tuulensuulle Suomen
Valkoisen Ruusun I luokan
mitalin kultaristein itsenäisyyspäivänä 6.12.2010
tunnustukseksi jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan
jatkuneesta yhteiskunnallisesta toiminnasta monilukuisissa luottamustoimissa
Siikaisten kunnassa. Merkinantotilaisuus oli Siikaisten
kunnanvaltuuston 140-vuotisjuhlan yhteydessä maaliskuussa.
Siikaisissa
syntynyt,
varttunut ja ikänsä asunut Paavo Tuulensuu on ollut luottamustoiminnassa mukana jo kolmenkymmenen vuoden
ajan ja kuului myös SMP:n nuorisojärjestöön jo silloin kun
Timo Soini valittiin järjestön puheenjohtajaksi. Siikaisten
kunnanhallituksessakin hän on istunut jo parikymmentä
vuotta. Kunnanvaltuuston ja –hallituksen lisäksi hän on
istunut kaikkiaan lähes kolmessakymmenessä eri lautakunnassa ja toimii aktiivisesti myös Perussuomalaisten Siikaisten paikallisosastossa.

Eila Kivioja
Sodankylä
Puh: 040-758 2375
eila.kivioja@gmail.com
Sirkka-Liisa Lamminkoski
Ähtäri
puh. 040-533 1725
lamminkoski@gmail.com
Minna Mäkinen
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

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

Helena Ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi
Sirkka-Liisa Papinaho
Orimattila
puh. 044-3893458
sirkka-liisa.papinaho
@orimattila.fi
Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903
hm.salonen@luukku.com
Jaana Sankilampi
Kajaani
puh. 040-513 5038
JaanaS@kajaani.net

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi
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OTTEITA SOININ PLOKEISTA

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

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen
komissio vs. Suomen tasavalta
Euroopan yhteisöjen komissio on kanteellaan vaatinut yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että
Suomen tasavalta ei ole noudattanut rodusta tai
etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta 29
päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/43/EY mukaisia velvollisuuksiaan,
koska se ei ole saattanut voimaan tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä Ahvenanmaan maakunnan
osalta tai ei ainakaan ole ilmoittanut niitä komissiolle.
Tuomio: Syyllinen.
Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Olen onnellinen mies. Tuli
iso jytky.
Vaalit menivät Perussuomalaisten osalta käsikirjoituksen mukaan. Ensin suunnitellaan, sitten tehdään.
Horjumatta ja huojumatta.
Perussuomalaisten vaalivoitto on minulle henkilö-

kohtaisesti kiitos sitkeästä
ja pitkästä poliittisesta työstä. Silloinkin, kun tunnelissa ei näkynyt edes vastaantulevan junan valoja.
Minä en ihmistä pelkää.
En vihaa, enkä halveksi ketään. Pidän ihmiselämää
pyhänä.

Perussuomalainen puolue on poliittinen kotini,
omin käsin talkooporukan
kanssa rakennettu. Pidän
siitä hyvää huolta.
Tiesin
kuntavaalien
2008 jälkeen tämän päivän
koittavan.
EU-politiikallemme ha-

ettiin uskottavuus ja yhteydet EU-parlamentista.
Kiitän äänestäjiä, ehdokkaita ja kenttäväkeä.
Iso jytky syntyi yhteisestä
työstämme.

Plokikirjoitus 18.4.2011

Iso Jytky paukahti
Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

Iso Jytky paukahti sittenkin. Viimehetkien ”kannatus laskee” -gallupit
kaatuivat komeasti kun
Perussuomalaisten kannatus realisoitui myös
vaaliuurnilla ja kansanedustajamäärä kasvoi lähes kahdeksankertaiseksi,
prosenteissa 19%. KeskiSuomestakin kaksi uutta
kansanedustajaa.
Seuraavissa vaaleissa
kasvu ei voi olla kum-

massakaan samaa kertaluokkaa.
Jytky paukahti erityisesti keskustan eduskuntaryhmään, joka kellahti
kanveesiin. Puolueen uuden
johdon piti puhdistaa pöytä
vaalirahasotkuista, mutta
uusikin puheenjohtaja jatkoi
omankin vaalirahoituksensa
pimittelyä. Jostakin oli tullut seminaarituloja, mutta
kukaan ei osannut/halunnut
kertoa, missä ja koska niitä
oli pidetty. Kysymyksiä herättävän suuri oli Mari Kiviniemen ulkopuolinen rahoitus näissäkin vaaleissa.
En halua neuvoa keskustaa, mutta viittaan
Mikko Pesälän antamaan
ohjeeseen: ”Kun muu ei
auta, kannattaa kokeilla
totuutta”. En usko Pesälän
tarkoittaneen, että ensin pitäisi kokeilla se kaikki muu.

Jytky paukahti myös
vihreitten eduskuntaryhmään, josta kolmannes
hävisi
ilmastopäästönä
”saharaan”. Sen mukana
haihtuivat heidän toiveensa sukupuoli- ja lukumääräneutraaleista avioliitoista. Kun jäljellejääneissä
edustajissa on mm. Pekka
Haavisto, Jani Toivola,
Oras Tynkkynen, saa termi
”viherhome” uutta sisältöä.
En halua neuvoa heitäkään, miten ja kenen kanssa heidän pitäisi elää, mutta
laajaa kansanliikettä tuolle
linjalle ei nähdäkseni voi
saada. Ainakaan Suomessa.
Jytky paukahti myös kokoomuksen eduskuntaryhmään. Viime vaalien kymmenestä lisäpaikasta kuusi
osoittautui vain lainaksi;
laina erääntyi nyt.

Kokoomuksessa vaalisotkujen vastuuta kantoi
myrskyn silmään joutunut
äänikuningatar Marja Tiura;
äänestäjät tuomitsivat tekemisiään vaihtelevasti selitelleen jättämällä hänen valtakirjansa uusimatta.
Euron piti tuoda
vakautta
Politiikan tutkijat ovat ainakin ensiarvioissaan nähneet vaalituksen selväksi
vastalauseeksi globalisaatiolle ja EU:n rahoitussuunnitelmille. Noin vaalin tulos
pitää nähdä, koska vaalikamppailun loppumetreillä
kantaansa tiukentaneet demarit selvisivät paljon hallituspuolueita vähemmin
vaurioin.
Kokoomus aloittaa suurimpana puolueena halli-

tustunnustelut, mutta saneluvaltaa sillä ei hallituksen
linjasta ole. Enemmistöhallituksen pystyy muodostamaan ilman kokoomustakin. Ja ilman Perussuomalaisia mitätöitäisiin kansalaisten vaalissa ilmoittama
tahto; se olisi jopa poliittinen itsemurha.
Toimittajat ovat jo laskeskelleet erilaisia enemmistömahdollisuuksia, jotka
pohjautuvat kolmen suurimman hallitukseen. Asetelmaa voi arvioida myös
poistamalla vaalien suurimmat häviäjät keskusta ja
vihreät. Ilman niitä jää 155
paikkaa, joista enemmistöhallitus on muodostettavissa. Jos Perussuomalaisetkaan eivät ole hallituksessa,
on sillä enintään 116 paikkaa tukenaan - ja monenkirjava vaatimuslista.

Jyrki Kataisen vaihtoehdot ovat hyvin vähissä. Noilla ”korteilla”
en olisi halukas hirttäytymään EU-vakuusrahastoihin, joista kansan
selvä enemmistö on jo
ilmoittanut kielteisen
kantansa.
Nuo vakuusrahastot
saattavat kaatua jo Saksan perustuslakiin; käsittääkseni se menee ainakin
sikäläisen perustuslakituomioistuimen tutkittavaksi.
Euron piti tuoda taloudellista vakautta, mutta se onkin johtanut kriisistä vielä suurempaan
kriisiin. Johonkin on
vedettävä raja, tai meiltä loppuvat pelimerkit.
Miksi jäädä odottamaan
niiden loppumista?
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17. 144 Yrttiaho, Jyrki
VAS 4634
kansanedustaja, ay-toimitsija, Raisio

KUULUTUS
KUNGÖRELSE
Vaalilain 94 §:n mukaisesti Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunta ilmoittaa, että se on tänään vahvistanut
vaalipiirissä huhtikuun 17 päivänä 2011 toimi-tetuissa
eduskuntavaaleissa valituiksi alempana mainitut henkilöt olemaan edustajina valtiopäivillä tästä päivästä
alkaen kunnes tämän jälkeiset eduskun-tavaalit on
toimitettu, nimittäin:
Enligt stadgandet i 94 § vallagen meddelar Egentliga Finlands valkretsnämnd, att den idag har förklarat
nedannämnda personer utsedda till medlemmar av
riksdagen för tiden denna dag intill dess nästföljande
riksdagsval förrättats, nämligen:

12512.500

Edustajanpaikan joutuessa avoimeksi tulee jäljempänä mainittujen numeroiden kohdalla mainittujen
edustajien tilalle seuraavat henkilöt:
Då ledighet i riksdagsmandat uppstår träder i nedannämnda riksdagsmännens ställe följande personer:

Järj.Nro Ehdokasnumero Nimi Ryhmä Äänet Vertausluku
Ordnings Kandidatnumris Namn Grupp Röster Jämförelseantal N:ris

2, 6, 12 ja16 mittarikorjaaja, pääluottamusmies Mika
Maaskola Turusta

Besvärstid
Besvär skall anföras inom 14 dagar från att beslutet
offentliggjorts 20.4.2011 denna dag oräknad, d.v.s.
senast 4.5.2011.

3, 8 ja 13 kasvatustieteiden maisteri Ilpo Haalisto Nousiaisista

7 ja 17 valt. kand., opiskelija Li Andersson Turusta
11 VTM, tutkija Elina Rantanen Turusta

3. 94 Elomaa, Ritva
PS
13121
yrittäjä, röntgenhoitaja, Masku

46956.000

4. 21 Wallin, Stefan
RKP 12366 44448.000
kultur- och idrottsminister, riksdagsledamot, Åbo
5. 90 Virolainen, Anne-Mari KOK 10041 29822.500
kansanedustaja, KTM, Lieto
6. 161 Taimela, Katja
SDP 8498
25461.000
kansanedustaja, ruokapalveluvastaava, Salo
7. 136 Lapintie, Annika VAS 7723
kansanedustaja, varatuomari, Turku

25025.000

8. 97 Heikkilä, Lauri
PS
6199
23478.000
filosofian tohtori, erikoistutkija, Marttila
9. 27 Kiviranta, Esko
KESK 6035
22224.000
kansanedustaja, maanviljelijä, Sauvo
10. 180 Kanerva, Ilkka
KOK 7820
kansanedustaja, VTM, Turku

19881.667

11. 85 Niinistö, Ville
VIHR 5362
19026.000
kansanedustaja, riksdagsledamot, Turku
12. 152 Kantola, Ilkka
SDP 6339
16974.000
kansanedustaja, teologian tohtori, Turku
13. 102 Lohela, Maria
PS
4873
projektipäällikkö, HuK, Turku

15652.000

14. 177 Hemmilä, Pertti KOK 6413
kansanedustaja, poliisi, Salo

14911.250

15. 34 Saarikko, Annika KESK 4185
14816.000
pääministerin erityisavustaja, kasvatustieteen kandidaatti, Turku
16. 148 Eloranta, Eeva-Johanna SDP 3648 12730.500
FM, VTM, Turku

VALITUSOSOITUS
Varsinais-Suomen vaalipiirilautakunnan eduskuntavaalien 2011 tuloksen vahvistamista koskevaan
päätökseen saa hakea muu-tosta valittamalla Turun
hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella.
Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen julkaisemispäivästä 20.4.2011 lukien, sitä päivää lukuun
ottamatta, eli viimeistään 4.5.2011.
Valituskirjelmän toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Turun
hallinto-oikeudelle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat
voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä.
Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä
koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
taikka valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä
- vaalipiirilautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi,
jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei
valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Anförandet av besvär
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas Åbo
förvaltningsdomstol. Besvärshandlingarna kan på avsändarens ansvar skickas per post eller genom bud.
Om besvärshandlingarna skickas per post skall de lämnas till posten i så god tid att de hinner fram senast den
sista dagen av besvärstiden före tjänstetidens utgång.

I besvärsskriften skall anges
- ändringssökandens namn och hemort
- den postadress under vilken meddelanden om ärendets handläggning kan sändas till ändringssökanden
samt telefonnummer
- det beslut, i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet samt vilka
ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas

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

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

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden, hans lagliga företrädare eller hans ombud. Om
ändringssökandens ta-lan förs av hans lagliga företrädare eller av hans ombud eller om någon annan har
uppsatt besvärsskriften skall också dennes namn och
hemort uppges i besvärsskriften.
Besvärsskriftens bilagor
Till besvärsskriften skall fogas
- valkretsnämndens beslut i original eller som kopia
- de handlingar ändringssökanden åberopar till stöd
för sitt yrkande, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten

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

Ett ombud, som inte är advokat eller allmänt rättsbiträde skall till besvärsskriften foga en fullmakt, om inte
ändringssökanden har befullmäktigat honom muntligen inför besvärsmyndigheten.
Åbo förvaltningsdomstols adress
Postadress: PB 32, 20101 Åbo
Besöksadress: Lasarettsgatan 2–4, 20100 Åbo
Telefon: 010 364 2400
Telefax: 010 364 2414
E-post: turku.hao@oikeus.fi

Jäsen- ja järjestöasiat:
Marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

Turussa huhtikuun 20 päivänä 2011
Åbo den 20 april 2011.

Pia-Maria Niskala
Tapio Kilpi
Puheenjohtaja, ordförande
Sihteeri, sekreterare

TIEDOKSIPANO

22155.000

6425

Satakunnan vaalipiirilautakunta on tänään vahvistanut huhtikuun 17. päivänä 2011 toimitettujen
kansanedustajien vaalien tuloksen ja samalla julistanut valituiksi seuraavat ehdokkaat:

5. Kristiina Salonen, Rauma
SDP
15156.000

7124

6. Anssi Joutsenlahti, Kankaanpää
PS
14908.000

6583

Äänimäärä

7. Jari Myllykoski, Nakkila
VAS
13778.000

3321

3880

Pertti Rajala
Puheenjohtaja

3952

Tiedoksipano valitusosoituksineen on saatavilla
Satakunnan vaalipiirilautakunnan kansliassa c/o
Länsi-Suomen syyttäjänviraston Porin palvelutoimisto, Isolinnankatu 22B, Pori

Vertausluku

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

Besvärsskriftens innehåll och undertecknande

4. Sampsa Kataja, Pori
KOK

Puolue

■ PUOLUETOIMISTO

BESVÄRSUNDERVISNING
I Egentliga Finlands valkretsnämnds beslut genom
vilket valresultatet i riksdagsvalet år 2011 har faställts
får sökas ändring genom skriftliga besvär till Åbo förvaltningsdomstol.

59645.000

2. 157 Paasio, Heli
SDP 13958 50922.000
kansanedustaja, filosofian maisteri, Turku

Turun hallinto-oikeuden osoite on:
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Puhelin: 010 364 2400
Telekopio: 010 364 2414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Numerot:
Numris:
1, 5, 10 ja 14 eduskunta-avustaja, KTM Saara-Sofia Sutela Turusta

4, 9 ja 15 agronomi Timo Kaunisto Laitilasta

1. 184 Orpo, Petteri
KOK 11018
kansanedustaja, VTM, Turku
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Lehtonen, Eura,
- edellä kohdissa 2 ja 6 mainituille edustajille Laura
Huhtasaari, Pori,
- edellä kohdissa 3 ja 8 mainituille edustajille Juha
Korkeaoja, Kokemäki,
- edellä kohdissa 4 ja 9 mainituille edustajille Juha
Joutsenlahti, Pori, sekä
- edellä kohdassa 7 mainitulle edustajalle Katja Syvärinen, Helsinki

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

Toimittaja:
Mika Männistö
Puh. 0207 920 368, 040 352 9368
mika.mannisto@peruss.fi

Porissa huhtikuun 20. päivänä 2011
1. Krista Kiuru, Pori
SDP

30312.000

7786

8. Sauli Ahvenjärvi, Rauma
KD
12308.000

2. Ari Jalonen, Pori
PS

29816.000

6721

9. Anne Holmlund, Ulvila
KOK
11077.500

3. Timo Kalli, Eura
KESK

24616.000

5163

Kansanedustajien varaedustajiksi määrättiin
- edellä kohdissa 1 ja 5 mainituille edustajille Harri

Anne Raitoharju
sihteeri

Perussuomalaiset rp.
Mannerheimintie 40 B 56,
00100 HELSINKI
Puh: 020 7430 800
Fax: 020 7430 801
peruss@perussuomalaiset.fi
www.perussuomalaiset.fi
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JÄRJESTÖTOIMINTA
PIIRIYHDISTYSTEN KOKOUKSET

PIRKANMAA

Uudenmaan Perussuomalaiset

Suurta jytkyä valmistelemassa

Sääntömääräinen kevätkokous
Uudenmaan piirin sääntömääräinen kevätkokous lauantaina 7.5.2011 kello 13.00 Suomen Urheilumuseonin
tiloissa Olympia-stadionilla Helsingissä. (Huomioikaa,
että samaan aikaan on Hki City Run, joten autolla ei
pääse kovin lähelle.) Kevätkokousasioiden ohella yhteenvetoa vaalijytkystä. Piirihallitus kokoontuu kello 12.00.

Hämeen piiri

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

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Kevätkokous
Sunnuntaina 22.5.2011 klo 17.00 hotelli Albassa Jyväskylässä. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

Perussuomalaisten Lapin piiri

Kevätkokous
30.4.2011, Hotelli Aakenuksessa (Koskikatu 47, Rovaniemi) klo 12.00. Piirihallitus kokoontuu jo klo 10.00.
Kevätkokouksen jälkeen Lapin PerusS naiset kokoontuvat perustamiskokoukseen. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Oulun piiri ry

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
7.5.2011 klo 14.00 alkaen. Kirkkotori, Asemakatu 5,
90100 Oulu. Vierailijoina Oulun vaalipiirin kansanedustajat. Tervetuloa.
Hallitus

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET
Porvoon Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Porvoon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 29.4.2011 kello 18.00 alkaen Porvoon kaupungintalolla. Tervetuloa!

Pirkkalan Perussuomalaiset

Sääntömääräinen kevätkokous
Pirkkalan Perussuomalaisten sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 29.4.2011 klo 19.00 Pirkkalan kunnan
valtuustosalissa. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa

Pirkanmaan Perussuomalaisten vaalivalvojaissa jännittivät Helena Ojennus, Lea Mäkipää sekä Markku Mäkinen.

Vaalityö on mukavaa! Tuota työtä tehtiin intensiivisesti lähes kolme kuukautta.
Vielä varsinaisen vaalipäivän aattona vaalityö maistui yhtä mukavalta.
Itse olin ehdokkaana
16 vuotta sitten. Vaalityö ei
silloin ollut ollenkaan mukavaa. Silloin kysymys ehdokkaalle yleensä oli, ”mikä
tämä Perussuomalaisten porukka on”? No, kannatuskin oli 0,6 prosentin luokkaa. Itse olin muistaakseni
vajaalla tuhannella äänellä
viidentenä koko maan Perussuomalaisten joukossa.
Myös Martti Mölsä oli silloin Satakunnan puolella
ehdokkaana. Tämän hetken
tuloksista nähdään, että pitkäjänteinen työ kannattaa,
vaikka ei se niin mukavaa
ollutkaan. Onneksi silloin
Raimo Vistbacka piti puoluetta pystyssä. Nyt kaikki
tietävät mistä on kysymys.

Puolue tunnetaan koko Euroopassa!
Koko Pirkanmaan piirin
ehdokasjoukko oli hyvin
liikkeellä. Totta kai joku
mielensä pahoittaa, kun vaalimenestys ei olekaan aivan
odotusten mukainen, mutta
silloin on katsottava aina
peiliin, onko vaalityö tehty
puoluetta hyödyttävällä tavalla. Vaalityökin on tiimityötä, eikä siinä ole varaa
epätoivoiseen sooloiluun.
Muutamien ehdokkaiden kanssa teimme hyvinkin
tiivistä yhteistyötä ja tulosta
syntyi. Erityisesti ilahduttaa
niin Pirkanmaalla, kuin
muuallakin maassa pitkän
linjan puolueihmisten menestyminen. Tämä antaa
varmuuden yhteistyön pelaamisesta myöskin eduskuntaryhmän sisällä.
Oman ryhmämme kanssa kiersimme kaikki Pirkanmaan kunnat kahteen ja

osan jopa useampaan kertaan. Äänestäjiä tavattiin
useita tuhansia. Sellaisillakin paikoilla, joissa aikaisemmin ei ole ihmisiä kahville saatu, oli jopa jonoa!
Ne tilaisuudet, joissa Timo
Soini oli mukana olivat tietysti aivan oma lukunsa.
Silloin oli useita satoja ihmisiä jokaisessa paikassa.
Muistioissa on nimiä ja
puhelinnumeroita, joihin
on luvattu ottaa yhteyttä
vaalien jälkeen. Helppoa
ei kansanedustajan työ tule
jatkossakaan olemaan.
Äänestäjillä oli ja on
aito huoli toimeentulosta, tuloerojen kasvusta,
työttömyydestä, varsinkin
nuorisotyöttömyydestä,
eläkkeiden riittävyydestä,
maatalouden pärjäämisestä, EU-maiden tukemisesta
ja monista muista, ihmisiä
joka päivä koskettavista
asioista.

Olisiko jotain voitu tehdä toisin? Varmasti olisi,
mutta tulos ei olisi muuttunut. Uskon, että näissä vaaleissa liikuimme kannatuksemme tämän hetken äärirajoilla. Jokaisessa vaalissa
on kärkiehdokkaat, jotka
luovat pohjan vaalityön onnistumiselle. Kärkiehdokkaiden muodostuminen on
äänestäjien hallussa. Näissä
vaaleissa Laila, Lea, Pertti
”Veltto”, ja Martti muodostivat tuon kärkinelikon.
Meillä on Pirkanmaalla
hyvä ja yhteistyökykyinen
edustajajoukko.
Onnittelut valituille ja
kiitokset vaalityötä tehneille
sekä ehdokkaille. Tästä on
hyvä jatkaa kunnallisvaaleihin.

Reijo Ojennus
puheenjohtaja
Pirkanmaan
Perussuomalaiset

Utajärven Perussuomalaiset ry.

Sääntömääräinen kevätkokous
Perjantaina 6.5.2011 klo 18.00 alkaen. Ahmaksen koulu,
Utajärvi. Tervetuloa.

Kontulan Perussuomalaiset ry

Nivalan Perussuomalaiset ry

Kevätkokous

Kevätkokous

Siilinjärven Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 17.5.2011 klo 17
alkaen. Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät kevätkokousasiat ja tulevien presidentin- ja kunnallisvaalien
valmistelua. Paikka on Kontula-talon Wanha Posti, Ostostie 4, 00940 Helsinki. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

Nivalan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous perjantaina 6.5.2011 klo 18.00. Paikkana Kahvila
kuppikulma Toritie 16 85500 Nivala. Tervetuloa kaikki!

Kevätkokous
Keskiviikkona 4.5.2011 klo 18 Siilinjärven kunnantalolla
(Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi). Esillä sääntöjen määräämät asiat, lisäksi keskustellaan eduskuntavaalituloksesta. Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!

Nastolan Perussuomalaiset ry
Jyväskylän Perussuomalaiset ry

Lounais-Hämeen Perussuomalaiset

sääntömääräinen kevätkokous
Keskiviikkona 18.5.2011 klo 18.00, Kossilantie 2 B kokoustilassa Forssassa. Tervetuloa mukaan!

Kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous 28.5.2011 klo 14 (-17)
hotelli Alba / Clubi-kabinetti. Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.

Kevätkokous
Perjantaina 13.5.2011 kello 18.00 alkaen Nastolan kunnantalolla, Antti-Eenokki salissa. Vahvistetaan päätös uusista säännöistä, sekä muut sääntöjen määräämät asiat.
Samalla keskustellaan myös tulevasta toiminnasta.
Lämpimästi tervetuloa.
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LAPPI

■ PUOLUEHALLITUS

■ PERUSS:N PIIRIEN
PUHEENJOHTAJAT

Soini Lapissa vaalien alla

ETELÄ-POHJANMAA
Pj Tapio Pihlaja
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 045-209 4905

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

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

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

Merikorttikuja 2 V621, 00960 Helsinki
Puh: 050-376 9046
arto.valikangas@kolumbus.fi

HÄME
Pj Antero Niemelä
Hämeenlinna
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

KAINUU
Auli Kangasmäki
2. varapuheenjohtaja
Puh. 020 7430 808, 0400 988 960

Puheenjohtaja Soini teki
sen mitä lupasi, hän tuli
ennen vaaleja Rovaniemelle suuren väkijoukon
eteen kertomaan että Lappi
maakuntana on Perussuomalaisille yhtä tärkeä alue
kuin muutkin maakunnat.
Tilaisuus oli valtaapitäville
puolueille myrkkyä, Lapin
valtalehdet
vähättelivät
puheenjohtajamme vierailun merkitystä. Kansa oli
eri mieltä. Puheenjohtaja
Soini sai varauksettoman

tuen omiltaan. Paikalle oli
saapunut noin 700 henkeä
ympäri koko laajaa Lappia.
Tunnelma oli tiivis ja lämminhenkinen.
Vaalivoitto valtakunnallisesti oli odotettavissa,
mutta harva todellisuudessa
jaksoi uskoa tällaiseen menestykseen Lapissa. Saimme
vastustajien kampituksesta
huolimatta edustajan Arkadianmäelle. Tämä oli piirin
onnistuneen vaalityön tulos.
Tästä on kiittäminen kaik-

kien ehdokkaiden ja heidän
tukijoidensa onnistuneesta
vaalityöstä ja ennen kaikkea lappilaisia äänestäjiä,
jotka luottivat puolueeseemme äänestämällä meitä
kaikkia ehdokkaita laajalla
rintamalla.
Parhaat onnittelut valituksi tulleelle Hanna Mäntylälle ja menestystä alkavalle eduskuntatyölle.

Kari Härö

auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Pj Pentti Kettunen
Kirkkoahontie 899, 87100 Kajaani
Puh: 044-029 6681,
pentti.kettunen@kajaani.net

KESKI-POHJANMAA
Pj Kaarle Kaistila
Kevarintie 4, 69820 Räyrinki
Puh: 0400 462 101
kalle@tuliruusu.fi

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400 917 353
vesa-matti.saarakkala
@perussuomalaiset.fi
www.saarakkala.fi

Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040-092 5187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

KYMI
Pj Jari Lindström
Myllysillantie 77, 45940 Oravala
Puh: 040-555 9328
jarppa.lindstrom@elisanet.fi

Lapin piirin pj

LAPPI
Pj Kari Härö

EURAJOKI
Ossi Sandvik

Eurajoelle perustettiin uusi
Perussuomalaisten osasto
Eurajoen Perussuomalaiset
kokoontuivat 30.3. Eurajoen kunnantalolle puolueosaston perustamiseen.
Paikalle saapuivat Perussuomalaisten Satakunnan puheenjohtaja Seppo
Toriseva, Eurajoen Vasemmistoliiton
entinen
puheenjohtaja Tomi Salonen, Eurajoen kunnanvaltuuston jäsenet/varajäsenet
sekä muita Perussuomalaisia vaikuttajia Eurajoelta. Käytyämme vilkasta
keskustelua päivän politiikasta sekä Rauman Lukon
ottelun ennakkotunnelmis-

ta olimme valmiit aloittamaan kokouksen.
Eurajoen Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin Jani Rantanen. Osaston hallitukseen valittiin Jani Rantanen (pj), Petri Uusen sekä Tomi Salonen(vpj).
Varajäseneksi valittiin JuhaMatti Hoikkala.
Kokouksen päätyttyä
Tomi Salonen halusi kertoa
miksi hän jätti Vasemmistoliiton ja liittyi Perussuomalaisiin. Jani Rantanen
kannusti kaikkia vaalityöhön kertoen, että Lukko on
tasoittanut ottelun ja näin

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

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

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

Eurajoen
Perussuomalaisten
puheenjohtaja

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

Osmo Kokko

ollen myös Lukolla on
voitonavaimet käsissään.

Perussuomalaisten puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous
Pidetään lauantaina 7.5.2011 klo 12.00 pikkuparlamentin auditoriossa,
osoitteessa Arkadiankatu 3, Helsinki.
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista- ja muut asiat tarkemmin.
Timo Soini

Ossi Sandvik

puheenjohtaja

puoluesihteeri

OULU
Pj Ahti Moilanen

Lauri Heikkilä

Reijo Hongisto

Jani Rantanen

Rovaniemi
Puh: 044 208 4671
kari.haro26@gmail.com

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

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

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

POHJOIS-SAVO
Pj Pauli Ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224
pauli.ruotsalainen@dnainternet.net

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

SATAKUNTA

Maria Lohela

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

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

Pj Seppo Toriseva

UUSIMAA
Pj Pietari Jääskeläinen

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

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

Raimo Vistbacka

VARSINAIS-SUOMI

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

Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi
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Perussuomalaisten puoluekokous
Tampereella 18.-19.6.
Aamiainen tilauksesta ..... 5 €/hlö
Mökit:
2 hlön
36€/vrk
3 hlön
46 €/vrk
4 hlön
56-66 €/vrk
5 hlön
66 €/vrk
Liinavaatteet eivät sisälly hintaan.
Liinavaatteet 5 €/setti
Aamiainen tilauksesta 5 €/hlö

2 hlön huone standard 137 €/vrk
1 hlön huone standard 128 €/vrk
2 hlön superior ............ 155 €/vrk
1 hlön superior ............ 146 €/vrk
Huonehinnat sis. buffetaamiaisen.
Varaukset: puh. (03) 244 6111,
tamperecity@scandichotels.com

Varaukset: puh. 020 7199 779
myynti@suomicamping.ﬁ

Hotelli Haapalinna
Rahtimiehenkatu 3
2 hlön huone ............ 39€/hlö/vrk
Hinta sis. aamiaisen

Hotelli Homeland
Kullervonkatu 19
2 hlön (twin) ................. 58 €/vrk
2 hlön (double).............. 52 €/vrk
2 hlön (standard twin)... 52 €/vrk
Sis. aamiaisen, kiinteän laajakaistayhteyden huoneessa

Varaukset: puh. (03) 345 3335
hotelhaapalinna@hotellihaapalinna.com
Hotel Hermica

Kuva: Jari Mäkinen 2007/GoTampere

Perussuomalaisten
puoluekokous pidetään Tampereella 18.19.6.2011. Kokouspaikkana toimii Tampere Areena, osoitteessa
Jäähallinraitti 3. Puoluekokous
alkaa toritapahtumalla Tammelantorilla klo 10.00. Varsinainen
kokous alkaa klo 12.00
Perussuomalaisille on varattu
huoneita Tampereen hotelleissa.
Hotellivaraukset tulee tehdä mah-

dollisimman nopeasti, sillä samanaikaisten tapahtumien syystä hotellihuoneista tulee varmasti pulaa.
Hotellivaraukset:
merkillä
”Perussuomalaisten kiintiö”

Varaukset: puh. 020 110 5331
hotelsales.tampere@holidayclub.ﬁ

Huonehinnat Kesähotelli:
2 hlön huone ...... 29,50 €/hlö/vrk
1 hlön huone ................. 45 €/vrk
2 hlön huone lisävuoteella ..........
.............. 23€ /hlö/vrk

Hämeenkatu 1 (käynti Rautatienkatu 16)

Omenahotelli
Ei varauksia, kyselyt: www.omenahotels.com

Tampere

Kekkosentie
Kekk

ankatu

katu

Kalevan Puistotie

osen

atu
Rautatienk

Perussuomalaiset rp:n IX varsinainen puoluekokous pidetään 18.-19.6.2011 alkaen lauantaina 18.6. klo 12.00
Tampereella, Tampere Areenalla, Jäähallinraitti 3.
Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen
eräpäivään mennessä kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan puoluekokouksessa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei
ole maksettu puolueelle viimeistään 31.5.2011 mennessä.
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitsemisasiat sekä ohjelma-asioita.

Lapinniemenranta
Huom! vain 17.-18.6.
2 hlön huone ............... 160 €/vrk

Tampere Camping Härmälä

Scandic Tampere City

PUOLUEKOKOUSKUTSU

Holiday Club Tampereen
kylpylä

Varaukset: puh. (03) 365 1111
sales@hermica.ﬁ

Huonehinnat sis. buffetaamiaisen.
Varaukset:
puh. (03) 244 1111,
rosendahl@scandichotels.com

Scandic Rosendahl
Pyynikintie 13
2 hlön huone ............... 116 €/vrk
1 hlön huone ............... 107 €/vrk

Varaukset: puh. (03) 312 60200
homeland@homeland.ﬁ

Insinöörinkatu 78
3 hlön huone ........... 32 €/hlö/vrk
2 hlön huone ........... 35 €/hlö/vrk
Lisävuode mahd. hintaan 19 €
Hinta sis. aamiaisen, iltasaunan,
pysäköinnin pihassa
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Perussuomalaiset rp

Auli Kangasmäki
2. varapj.

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapj.

Ilmoittautumisohjeet puoluekokoukseen seuraavassa lehdessä.
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puoluesihteeri

Lempä
ä

Timo Soini
puheenjohtaja

va
lta
vä
ylä

kal

an

tie

No: 6 • Huhtikuu 2011

www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Suomalainen 23

VAPAA SANA

Rötösherrat paikannettu
Olipa kerran eräänlainen
keskustelukerho, nk. Puron
ryhmä. Ryhmää ei koskaan
asetettu, eikä sitä virallisesti
edes ollut olemassa. Muodollista mandaattia ei ollut,
joten edes pöytäkirjoja ei
tarvittu. Mukana oli kaksi
suurinta vakuutusyhtiötä ja
työnantajien ja palkansaajajärjestöjen edustajat. He
päättivät klubissaan koko
Suomen eläkeasioista vuoteen 2006 saakka.
Kaikki asiaa koskeva
lakivalmistelu, siis 90 %
todellisesta vallasta, oli työeläkeyhtiöillä. He laativat
pykälät ja valtion edustajien osa oli toimenpanna
päätökset ”pilkkua muuttamatta”. Hieno järjestely
kerrassaan! Tämän aikana
toteutettiin mm. taitettu
indeksi, joka aivan radikaalisti on parantanut työeläkeyhtiöiden tulosta ja sitä
kautta johdon palkkioita.
Eläkeläiset eivät ole tästä
riemuissaan, mutta se on
sivuseikka.
Perinteet jatkuvat
No, kerho ei toimi enää,
mutta sen perinteet jatkuvat. Homma on nyt hieman
verhotumpaa. Sitä kutsutaan ”kolmikanta”- valmisteluksi. Mukana ovat työn-

antaja- ja palkansaajajärjestöt sekä työeläkeyhtiöt.
Jossain muissa yhteyksissähän kolmikannassa on työeläkeyhtiöiden tilalla valtio.
Toki valtiollakin on
edelleen rooli hyväksyä
ehdotukset parhaan asiantuntijatiedon pohjalta.
Tämän tiedon toimittavat
työeläkeyhtiöiden ohjailemat hienot organisaatiot
kuten Eläketurvakeskus.
Tämä ETK hoitaa viranomaisluonteisia tehtäviä
eli käyttää julkista valtaa
ilman valtion kontrollia.
Viis siitä, että sellainen on
perustuslain vastaista. Tela
puolestaan on lobbausjärjestö, joka taitavasti hoitaa
poliittiset suhteet niin ettei
kukaan suotta kyseenalaista
työeläkejärjestelmän
tilaa. Onneksi tähän on
käytettävissä muutama sata miljoonaa euroa, jotta
esim. asiaa kyseenalaistaville kansanedustajille voidaan tarvittaessa järjestää
henkilökohtaista neuvontaa. Ministerille voidaan
junailla asiaa ymmärtävä
oma valtiosihteeri.
Keskeisimmille
työmarkkinaherroille systeemi
on varsin onnistunut. Palkansaajajärjestöjen edustajat istuvat työeläkeyhtiöiden hallintoelimissä koh-

tuullisella korvauksella eikä
heillä ole valittamista.

Voittaja on yksi vainen,
Timo Soinin PerSu-sakki,
muilla tappio takana,
joko kurja tai kamala,
(paitsi Suomen ruotsalaisten,
joilla entiset evähät).

Yritysmaailman
kytkökset
Kunnon symbioosi löytyy
elinkeinoelämän ja työeläkeyhtiöiden välillä. Ajatella,
että Elinkeinoelämän Keskusliiton hallinnon keskeiset
henkilöt ovat saaneet paikan
myös työeläkeyhtiöiden hallinnossa! Yritysmaailman
kytkökset käyvät jo mielenkiintoisiksi, kun suuryritysten
toimitusjohtajat, joiden osakkeita työeläkeyhtiöt omistavat, istuvat omistajiensa eli
työeläkeyhtiöiden hallituksissa. Eli ovatko he itsensä omistajia vai esimiehiä? Miten
vain, he ovat asemassa, jossa
ohjaillaan valtavien pääomien ja omistusten kautta koko
Suomen systeemiä elinkeinoelämän ehdoilla niin, että
yritysten voitto on mahdollisimman suuri ja omatkin
palkkiot unelmatasolla.
Itse eläkejärjestelmän
hoito saa olla ihan kuralla,
mutta työeläkeyhtiöiden
kautta päästään merkittävästi vaikuttamaan tulosta
parantavaan lainsäädäntöön, kuten esim. Kelamaksun poisto oli.
Tässä tarinassa on yksi
merkittävä sivujuoni; eläke-

Marja Hämäläinen
Mikkeli

läiset. Tämä hieno systeemi
oli tarkoitettu nykyisten ja
tulevien eläkeläisten toimeentulon ja hyvän elämän
turvaamiseksi. Nyt valta on
pääroolissa ja ahneus vaikuttava motiivi. Eläkeläiset
on laitettu maksumiehiksi,
pienyritykset markkinakahleisiin. Pitäähän jonkun
tämä eliitin rikastuminen
kustantaa.
Toivottavasti tulevilla
kansanedustajilla on rohkeutta kyseenalaistaa vallitsevat järjestelmä. Tämän
kirjoitelman tiedot perustuvat Olli Pusan raporttiin
”Renkien kaappaus”, jota
ehdotan pakolliseksi oppimateriaaliksi jokaiselle
kansanedustajalle.

jien tulisi aktiivisesti pyrkiä
mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön eri Pohjoismaisen yhteistyön orgaaneihin.
Meidän tulisi ajaa yhdessä
aktiivista Pohjola-politiikkaa, joka ajan mittaan johtaa esittämääni Pohjolan
liittoon, kuitenkin siten että
kansallisvaltiot säilyvät itsenäisinä.
Suomi ei kuulu Venäjään
tai sen johtamaan valtioliittoon. Suomi ei liioin kuulu
Keski-Eurooppaan tai Saksan-Ranskan johtamaan
valtioliittoon. Suomi on osa
Pohjoismaita. Meidän tulee
tehdä voitavamme vapaaehtoisen Pohjoismaiden Liiton
edistämiseksi.
50 vuoden ajalta. Tätä vapaaehtoiseen yhteistyöhön
perustuvaa toimintaa tulisi
mielestäni laajentaa. Siihen
tulisi liittää yhteinen valuutta (kruunu?), yhteinen
talouspolitiikka ja yhteinen
kulttuuripolitiikka. Tällöin

Paasikiven sotien jälkeen
tähdentämää ruotsin kielen
merkitystä Suomessa ei saisi unohtaa, vaikka mitään
”pakkoruotsia” tuskin kaivataan.
Mielestäni uusien perussuomalaisten kansanedusta-

Timo Soinin jättijytky,
Perus-Suomen perhanoille,
paikkoja toi kymmenittäin,
– yli herrain ymmärryksen.
Kadotti Kokoomus kuusi,
kuusi paikkaa parkumatta,
konsa pääsi suurimmaksi,
– vallan kahvan vaatijaksi.
Vihreät hävisi viisi,
kunnon kansan kasvateille,
kelvannut ei kettutyttö,
kahlekingi, karvanaama.
Jutta voittoa julisti,
vaikka kolme on vähemmän,
kolme entistä vähemmän,
– paikkoja punasakilla.
Kolme myös on isku kurja,
takaisku taivaallinen,
joka koitui kohtaloksi,
vasuriväen osaksi.
Yksi paikka yhtä kaikki,
Päiviltä on myöskin poissa,
yksi kuudesta kulunut,
tuoksinassa tuiman taiston.

Pohjoismainen liitto
Pohjoismaisissa naapureissamme on seurattu hyvin
tarkkaan vaalitulostamme.
Vaikka esimerkiksi Expressen-lehti Tukholmassa on
kannanotoissaan Perussuomalaisiin suorastaan törkeä,
on yleensä ymmärretty, että
puolueemme edustaa todellista muutosvoimaa ja on
linjauksissaan maltillinen.
Kun Euroopan lehdet
ovat näkyvästi kirjoitelleet
Suomen Portugal-linjasta,
on näköjään metsä jäänyt
näkemättä puilta. Eli kysymys ei ole vain siitä, liittyykö Suomi mukaan Portugalin avustukseen EMU:n
puitteissa, vaan siitä, tarvitaanko ylikansallista EU´ta
nykymuodossaan ollenkaan. EU:n soisi käyvän
niin kuin Neuvostoliiton 20
vuotta sitten.
Mutta mitä sitten tilalle?
Suomella on Pohjoismaiden
Neuvoston jäsenenä kunniakkaat perinteet jo yli

Voittaja on
yksi vainen

Ralph Jaari
valtiotieteen maisteri
Helsinki
Kirjoittaja on ”Kriittisten
eurooppalaisten” puheenjohtaja

Kuusitoista kurja määrä,
takaisku ihmeellinen,
osui Keskustan osalle,
– Maristakaan ei apua!
Kalevi Koskela,
Keravan Väinämöinen

Vapaan Sanan ohjeet
Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuomalainen, Mannerheimintie 40 B 56, 00100 Helsinki tai sähköpostilla 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.
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■ PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Eduskuntaryhmä:
Puh. (09) 4321*, Fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi

(Puheenjohtajat on nimetty hallitusneuvotteluiden ajaksi.)

Pirkko Ruohonen-Lerner (pj.)
Puh. (09) 432 3165, 050-512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

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

Eduskuntaryhmän Sihteeri:
Antti Valpas
Puh (09) 432 4131
antti.valpas@eduskunta.fi

Pietari Jääskeläinen (1. vpj.)
Puh. 09-432 3027, 050-5829 444
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi

Kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.

Jussi Niinistö (2. vpj.)

Perussuomalaisten kaikki
kansanedustajat luettavissa
tämän lehden sivuilta 8-9.

Puh. (09) 432 3278
jussi.niinisto@eduskunta.fi

Perussuomalaiset Nuoret:
Puheenjohtaja: Simon Elo
simon.elo@helsinki.fi

Hymy irtosi kolmelta uudelta Oulun piirin kansanedustajalta ilman muikkua. Miksiköhän?

Nyt se vihdoinkin on totta. Perussuomalaisten Oulun piiri on saanut omat
kansanedustajansa: Pirkko
Mattilan, Ville Vähämäen
ja ääniharavaksi osoittautuneen Olli Immosen. Heidän lisäkseen vielä Kainuun
piiristä saimme Pentti Kettusen vahvistamaan tätä pohjoissuomalaista iskujoukkoa. Kerrankin voi sanoa,
että tilipäivänä jäi jotakin
käteen ja oli aihetta juhlia.
Tämä uusi iskujoukko
rynnii Arkadianmäelle aseenaan terve ja kunnianhimoinen itsetunto, rehti ja aito
olemus, tieto ja taito sekä
kokemus. Takana heillä on
erittäin vahvat tukijoukot,
jotka tulevat toimimaan
uusiutuvana käyttövoimana

niin heille kuin myös kaikille
muillekin perussuomalaisille
kansanedustajillemme. Kyllä maailma on ihmeellinen.
Kaikki ehdokkaat niin
Oulun kuin Kainuunkin
piirissäkin tekivät ennätystuloksen. Vaikka unelma ei
jokaisen kohdalla toteutunut, kannattaa tällaiseen tulokseen suhtautua voittajan
elkein. Se ei tullut kenellekään ilmaiseksi ja uskon, että monen ehdokkaan takki
on aika väljä tässä vaiheessa
ja väsymys iskee päälle. Sisulla siitäkin taas noustaan
ja katse käännetään jo ensi
vuoden kunnallisvaaleihin.
Siellä riittää työsarkaa myös
uusille tulijoille.
Nyt on kiitosten aika.
Parhaimmat ja nöyrimmät

■ LYHYET

kiitokset mukana olleille
ehdokkaillemme, heidän
tukiryhmilleen, puolueen,
piirin ja paikallisyhdistysten
toimijoille ja ennen kaikkea
äänestäjille siitä luottamuksesta, jota he tuntevat perussuomalaisia kohtaan.
Oulun piirin toimijoista
ansaitsee erityismaininnan
Paulan, Raimon, Seppon ja
Veikon lisäksi uupumaton
työmyyrämme Ville Ruotsalainen. Suurkiitokset arvokkaasta yhteistyöstä.
Aurinkoista ja antoisaa
kesän vartoomista jokaiselle
lukijalle toivottaa Perussuomalaisten Oulun piiri ry:n
puolesta.

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

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

Perussuomalaisten
puoluekokous
Tampereella 18.-19.6.
Perussuomalaiset rp
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
Fax: 0207 430 801
peruss@perussuomalaiset.fi

Jari Pirinen
toiminnanjohtaja
Perustettu: 1995

Seppo Muurinen

Suomeen pitää perustaa puolueista riippumaton Perustuslakituomioistuin kuten muissakin
maissa on. Perustuslakivaliokunta on naurettava, poliittinen ja hampaaton toimielin, varsinkin
Kokoomuksen Kimmo Sasin ollessa sen puheenjohtajana.

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

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

POSTIMAKSU
MAKSETTU

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________
vanha osoite: ____________________________________________________________________
Sukunimi

Etunimet

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

PerusSuomalainen

Ammatti/toimi/koulutus

Tunnus: 500 9637

Sotu

Kotikunta

Puhelin

Sähköposti

Kansalaisuus

Nim: Laki pitää olla eduskunnan herroillakin
Haluan osallistua vaalimateriaalin
jakoon ja muuhun vaalityöhön
Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,
muistathan allekirjoittaa viestisi.
Viestit numeroon 040 749 9362.
Viestin hinta operaattorin mukaan.

Nordea 218518-148703

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

Jytkyiset onnittelut jokaiselle läpimenneelle PS:n
edustajalle, ehdokkaana olleille ja vaalityötä tehneille. Ja miten pälkäävätkään he, jotka eivät PS
tunne, mutta ei myöskään tarvinne enää selitellä
puolueen olemassaolon merkitystä/tarkoitusta.
Onnitteluni!

Perussuomalaiset rp:n
tilinumero:

Jäsenhankkija

____/____ 2011 Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________
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