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Kemiallinen doping on tul-
lut työelämään. Pitkään val-
veilla pitävien lääkkeiden 
käyttö on yksi keino pärjätä 
ja yhä useampi käyttää lääk-
keitä selvitäkseen työstään. 
Sairauskassojen tutkijat 
Saksassa havaitsivat ensim-
mäisinä, että monet selviä-
vät työelämässä ainoastaan 
lääkkeiden turvin. Kaikki ei-
vät kestä ympärivuorokau-
tista työrytmiä aina avoinna 
olevine sähköposteineen ja 
kännyköineen. Yhä useam-
min Suomessakin uupunut 
turvautuu ns. työelämän 
dopingiin.

Suomessa on 750 000 
ihmistä, jotka käyttävät 

Kela-korvattuja mieliala-
lääkkeitä. Kaikki eivät ole 
työelämässä, silti mielenter-
veysperusteiset sairauspäi-
värahat ovat ponnahtaneet 
yli 60 prosentin kasvuun 
kymmenessä vuodessa. Nyt 
ei pidä syyllistää ihmisiä, 
jotka käyttävät lääkkeitä 
lääkärin määräyksestä to-
delliseen tarpeeseen.

Toinenkin puoli asias-
sa on. Erään mielialalääk-
keen piristämänä pystyy 
kuulemma tekemään 2,5 
vuorokautta töitä yhtämit-
taisesti ilman mainittavia 
sivuvaikutuksia. Dementia-
lääkkeet työelämässä käy-
tettyinä kiihdyttävät aivo-

jen verenkiertoa ja auttavat 
työssä jaksamiseen. Tuleh-
duskipulääkkeetkin käyvät 
työperäiseen dopingiin. 
Niiden turvin raahaudutaan 
sairaana töihin. Lääketeol-
lisuuden kannalta Suomi 
on paras mahdollinen maa. 
Valitettavasti.

Ihminen ei ole kone

Työuria patistetaan pidentä-
mään alusta, lopusta ja kes-
keltä. Koko ajan pitäisi teh-
dä enemmän ja enemmän, 
yhä pienemmällä työnteki-
jämäärällä. Työstä ei saisi 
väsyä eikä mikään muukaan 
saisi tuntua miltään. Suoma-

lainen työelämä on nyt yhtä 
helvettiä. Amerikan pankki- 
ja yritysmaailmasta lähtenyt, 
Eurooppaan ja Suomeen 
rantautunut ahneutta ruok-
kiva äkkirikastumisvimma 
on luonut luokka- ja orja-
yhteiskunnan jossa moder-
neina orjina ovat palkka- ja 
pätkätyöntekijät. Suuri ky-
symys on; miten tähän voi-
daan puuttua? Missähän 
vaiheessa herätään siihen et-
tei tehokkuus välttämättä ole 
tehokkainta lopputulosten 
kannalta. Työelämän pitäisi 
olla ihmisten ehdoilla toimi-
vaa. Ihminen on kokonai-
suus joka pitäisi ottaa myös 
työelämässä huomioon.

Apua asenteesta

Työpaikoilla melkein 
kaikki piristävät itseänsä 
kemiallisesti kahvilla. Mi-
näkään ”en herää aamulla 
ilman kahvia”. Muka-
vasti olen sitten töissä 
jaksanut ja pärjännyt. 
Aikuinen ihminen 
lääkitsee itseään 
omalla vastuulla. 
Itse luotan hap-
peen, ravintoon ja 
lepoon. 

Oma asenne monasti 
ratkaisee väsyttääkö työ 
vai ei. Jos koko ajan miet-
tii, että työ on vastenmielis-
tä niin sitähän se sitten on. 

Dopingia työelämässä
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Positiivisuutta voi harjoi-
tella kysymällä silloin täl-
löin itseltään: Mitä hyvää 
tässä hetkessä koen? Erin-
omainen yleisohje elämään.

Susihukka syö tai maa nielee
Kokoomuksen taholta on 
yritetty pakkosyöttää mui-
ta puolueita välillä kulta-
lusikalla ja välillä kaulinta 
apuna käyttäen hyväksy-
mään EU:n valuuttakriisin 
väliaikaiset ja pysyvät me-
kanismit.

Meille kerrotaan toistu-
vasti EU:n tuovan vauraut-
ta ja vakautta maahamme. 
Jollemme suostu takuu-
miehiksi, paha susihukka 
meidät perii, tai peräti maa 
meidät nielaisee ja löydäm-
me itsemme maapallon toi-
selta puolelta syrjäytyneenä, 
köyhänä maana Kiinan vie-
restä. Suomen talous menee 
hallitsemattomaan lamaan, 
välillä taas me taas jou-
dumme kansakuntana täy-
delliseen eristykseen muus-

ta sivistyneestä Euroopasta, 
jos emme suostu antamaan 
vakuuksia velkaisille maille 
unionissa, näin meille väite-
tään. 

Kokoomus varoo tarttu-
masta tai edes viittaamasta 
mahdollisuuteen että Suomi 
ei suostu rahan lapiointiin 
Portugalille. Vain takuiden 
antaminen on oikea vaihto-
ehto heidän mukaansa. To-
tuuden ja tosiasian ääneen 
lausuminen toisi jonkun ki-
rouksen maamme ylle siu-

nauksen sijasta, näin meille 
uskotellaan.

Nykyjärjestelmässä ris-
kit on sosialisoitu, mutta 
voitot on yksityistetty. Ei se 

ole hölmö joka pyytää lai-
naa, hölmö on se joka antaa 
lainaa ilman vakuuksia.

Myöntäkää totuus: 
pankkeja tässä 
pelastetaan

Talousviisaat ovat turhaan 
ratkoneet eurovaltioiden 

velkakriisiä. Kriisin rat-
kaisemista tuskin helpot-
taa, että päättäjät eivät ole 
myöntäneet sitä tosiasiaa, 
että emme ole pelastamassa 
joitakin pieniä maita, kuten 
meille uskotellaan, vaan 
velkaa on hakemassa myös 
isojakin unionin maita ku-
ten Espanja ja mahdollisesti 
Iso-Britannia ja loppua ei 
tunnu näkyvän. Totuus täs-
sä on, että nyt pelastetaan 
suurten EU-maiden uhka-
rohkeita pankkeja, jotka 
sijaitsevat mm. Saksassa ja 
Ranskassa. Kukapa ei ottai-
si ilmaista rahaa, jos josta-
kin löytyy hölmöjä Roope-
setiä, joiden valtioiden ra-
hasäiliöiden ovet odottavat 
avoinna raharekkojen las-
tausta. Suuntana on Saksan 

ja Ranskan riskisijoittajien 
pankkiirien tyhjänä ammot-
tavat holvit.

Mammonan palvonta 
on melkoista

Unionin kaavailemat ra-
hoitusjärjestelmät ovat 
selkeä askel kohti liitto-
valtion suuntaa. Ehdotan, 
että nyt säilytetään Suo-
men vähäinen jäljelle jää-
nyt itsenäisyys ja ollaan 
viisaita eikä anneta rahoja 
pois EU:n Molokin kitaan. 
Korkeintaan voisimme taa-
ta vakuuksilla oman maan 
pankkien riskisijoitukset, 
joita ne ovat tehneet Portu-
galiin, unohtamatta pank-
kiemme omia vastuita ris-
kisijoituksissa.

Kriisin todellinen syy on 
rahavallan ahneus, suurten 
voittojen tavoittelu, jolla 
ei ole ylärajaa. Onhan tä-
mä ehdottamani järjestely 
reilumpaa kuin nykyinen 
Suomen harjoittama raha-
vallan yltiömäinen talous-
politiikkaa.

Kansalaiset ovat herän-
neet ja huomanneet satojen 
miljardien eurojen suun-
nan Saksan ja Ranskan 
pankkien holveihin, vaikka 
sitä ei olekaan heille halli-
tuksemme taholta reilusti 
myönnetty. Meneillään ovat 
kaikkien aikojen pankkitu-
kitalkoot ja omaisuuksien 
pysyminen samoissa käsissä 
kuin nytkin, eikä suinkaan 
eurovaltioiden solidaariset 
pelastustalkoot unionissa.

Ei se ole hölmö joka pyytää lainaa, 
hölmö on se joka antaa lainaa ilman 
vakuuksia.
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Eduskunnassa sanottua

”Aloite on ihan hyvä, että tähän puututaan 
jotenkin ja pyritään löytämään järjestelmä, 
jotta epäselvyyksistä päästään irti. Ehkäpä 
yhtenä viestinä, mitä voi pohtia sitten lakiva-
liokunnassa, on se, että äänestyskoppiin tuli-
si numeroesimerkit, -mallit, joissa olisi sitten 
vaikka seiskassa se väkänen, niin silloin se 
eroaisi selkeästi ykkösestä.”
Ari Jalonen 13.5.2011

”Edustaja Eestilän ehdotus on periaattees-
sa hyvä, mutta mielestäni vielä järkevämpää 
olisi, jos kouluissamme ei jatkuvasti muuteta 
tapaa kirjoittaa numeroita, vaan me kaikki 
suomalaiset ihan sukupolvesta riippumatta 
oppisimme käyttämään samalla tavalla kir-
joitettuja numeroita. Näin pääsisimme eroon 
tulkinnanvaraisuudesta.”
Jussi Niinistö 13.5.2011

”Tämä on mielenkiintoinen esitys, ja tietysti 
tarpeellista tätä on pohtia. Mutta se, miten 
tähän on tultu, on myös aika mielenkiintois-
ta, että meillä eurooppalaisella tasolla Suo-
meen sitten tullaan kertomaan, millä lailla 
näitä numeroita meillä piirrellään, ja tuntuu 
niin kuin oudolta käytännöltä, miksei se yk-
könen voisi olla suora viiva ja seiska vaikka 
ilman väkästä. Mutta jos tämäkin asia tiede-
tään tuolla muualla paremmin, niin kai mei-
dän on sitten näin toimittava.”
Vesa-Matti Saarakkala 13.5.2011

”Tätä lakiesitystä en missään nimessä pidä 
huonona vaan erittäin ansiokkaana, mutta 
pitäisi myöskin miettiä asioita sillä taval-
la, että eduskunta on laitos itsessään, ja jos 
puhutaan eduskuntavaaleista, niin eduskun-
talaitoksella on pitkä historia ja meillä on 
täällä vakiintuneita tapoja, jotka ovat pe-
räisin hyvinkin kaukaa, ja tähän näkökul-
maan minä voisin sisällyttää sen numero 7:n 
väliväkäsen siinä keskellä.”
Ismo Soukola 13.5.2011

”Tällaisen varttuneemman varttuneemman 
väestön edustajana totean, että tämä edustaja 
Eestilän tekemä ehdotus ykkösen ja seiskojen 
selventämiseksi on suorastaan hyvä. Miksi 
sanon näin? Toimin vanhassa elämässäni 
30 vuotta Keski-Suomen läänin vaalipiirin 
keskuslautakunnan varapuheenjohtajana, ja 
kaikissa valtiollisissa vaaleissa oli kymmeniä 
tapauksia, että jouduttiin jompikumpi nume-
ro hylkäämään. Kansalaisten demokratia ei 
näin ollen toteutunut siinä määrin kuin kan-
salainen itse halusi.”
Kauko Tuupainen 13.5.2011

PerusSuomalainen 8/2011 ilmestyy

10.6.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 1.6.2011.

Perussuomalaiset on pää-
oppositiopuolue. Jyrki Ka-
tainen ilmoitti keskiviikko-
na ryhtyvänsä kokoamaan 
Basaarihallitusta kuudesta 
puolueesta. Väkeä siinä on 
Kokoomuksesta kommunis-
teihin ja kaikkea mahdollis-
ta siltä väliltä. Periaatteet, 
vaalilupaukset ja kynnys-
kysymykset olivat kevyttä 
kauraa, kun vallankamma-
reiden lämpö houkuttelee.

Perussuomalaiset on 
puolue, jolla on ohjelma 
ja linja. Saimme vaalivoit-
tomme kovalla työllä ja 
selvällä vaaliohjelmalla. 
Hallitustiemme katkesi 
kynnyskysymyksiimme. Ne 
olivat samat - ennen ja jäl-
keen vaalien. Päätös jäädä 
hallitusneuvotteluiden ul-
kopuolelle oli raskas - silti 
oikea. Perussuomalaiset on 
puolue, joka pitää sanansa. 
Nyt alamme tiivistyä ja kes-
kitymme töihin.

Kiitän perussuomalaista 
jäsenistöä ja kenttää tuesta. 
Suurten päätösten hetkel-
lä, vaikka ne yhdessä halli-
tusneuvottelijoiden kanssa 
tehdään, puheenjohtaja on 
yksin median ja maailman 
kanssa. Olemme saaneet 
kasvaa yhdessä. Olemme 
onnistuneet ja kärsineet tap-
pioita yhdessä. Se on voi-
mamme. Murtumattomalle 
perustalle on hyvä rakentaa.

Puoluekokous

Perussuomalainen jäsenis-
tö voi suunnata Tampereen 
puoluekokoukseen levollisin 
mielin; tyytyväisenä vaali-
voitosta ja uusiin haasteisiin 
valmistautuen. Pirkanmaan 
piirin järjestämä puolueko-
kous tulee olemaan ikimuis-
toinen. Tule mukaan, anna 
äänesi ja tukesi yhteiselle 
puolueellemme.

Haluan jatkaa puolueen 
puheenjohtajana. Työni on 

kesken. Varapuheenjohta-
jista osa luopuu paikastaan 
ja jo täten saamme vaihtu-
vuutta puolueemme johta-
jistoon. Uutta voimaa tuli 
runsaasti myös puoluehal-
litukseen, johon puolueval-
tuusto valitsi uusia jäseniä. 
Meillä on hyvä nippu koke-
musta ja uutta voimaa.

Puolueen puheenjoh-
tajan pesti oli työläs hoi-
dettava Euroopasta käsin. 
Lausun tässä yhteydessä 
kiitokset varapuheenjohta-
jille Pentti Oinoselle, Auli 

Kangasmäelle ja Vesa-Matti 
Saarakkalalle, jotka kantoi-
vat vastuuta puheenjohta-
jistossa sekä Perussuoma-
laisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtajalle Raimo 
Vistbackalle, jonka tuki oli 
toimikaudellani korvaama-
tonta.

Puheenjohtajalla pitää 
olla uskollinen aisapari, 
jonka lojaliteetti on ehdo-
ton. Ossi on sitä. Kukaan 
ei ole täydellinen. Tiedos-
tan tämän itsestäni. Myös 
puoluesihteeristä. Voitot 

ovat puheenjohtajan ja eh-
dokkaiden, tappiot usein 
puoluesihteerin ja vaali-
päällikön. Tällä onnistumi-
sen hetkellä kannatan Ossi 
Sandvikin jatkokautta puo-
luesihteerinä. Vuonna 2007 
puolue oli hankalassa tilan-
teessa, Ossi otti homman 
vastaan epäkiitollisessa ti-
lanteessa. Minun kiitokseni 
vuosien työstä on julkinen 
tuki Ossille tulevalle kaksi-
vuotiskaudelle. Toivon, että 
puoluekokousväki ottaa nä-
kemykseni huomioon.

Raskas - oikea päätös

Tuore EU-parlamentaarikko 
Sampo Terho astui Timo Soi-
nin saappaisiin Brysselissä 
suuren Jytkyn jälkeen, ja en-
simmäiset viikot ovat olleet 
kiireisiä. Terho on ehtinyt jo 
tutustua EFD-ryhmäläisiin, 
jotka ovat kovasti kyselleet 
Timo Soinin perään kiin-
nostuneina tietämään mitä 
hänelle ja Perussuomalaisille 
puolueena nyt kuuluu. Työt 

ovat lähteneet hyvin liikkeel-
le, mutta Brysseliin ja Stras-
bourgiin Terho ei vielä ole 
ennättänyt tutustua.

- Tulen asumaan tääl-
lä vaimoni kanssa samassa 
kämpässä kuin Timo. Työ-
tehtävät vaativat tutustumis-
ta hyvin erilaisiin asioihin. 
Jo tähän mennessä vastaan 
tulleita asioita on vaikka 
kuinka, muiden muassa va-

Terveisiä Brysselistä
paakauppasopimusta Intian 
kanssa, erilaisten sopimus-
ten konsolidointia, rahoitus-
hallinnon ohjausjärjestelmää 
ja Japanin kauppasuhteita. 
Alan tuottamaan PerusSuo-
malainen-lehteen palstaa sii-
tä mitä täällä tapahtuu heti 
kun saadaan työt pyörimään 
kunnolla, Terho kertoo.

Teksti: Mika Männistö



Suomalainen4 No: 7 • Toukokuu 2011www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Takuueläkkeitä vielä
hakematta
Kelaan on tullut yli 102 000 takuueläkehakemusta, 
joista on ratkaistu yli 99 000. Takuueläkkeen on 
saanut lähes 90 000 eläkeläistä. Kelassa odotetaan 
vielä ainakin 20 000:ta hakemusta, sillä takuueläk-
keeseen oikeutettuja arvioidaan olevan kaikkiaan 
noin 116 000.

Jos takuueläke on jäänyt hakematta, sitä kan-
nattaa hakea vielä ennen kesää tai viimeistään 
syyskuussa. Silloin se voidaan maksaa takautuvasti 
lain voimaan tulosta eli maaliskuusta lähtien. Kela 
muistuttaa elokuussa kirjeellä niitä takuueläkkee-
seen mahdollisesti oikeutettuja, jotka eivät ole sii-
hen mennessä jättäneet hakemusta.

Kela kokeilee takuueläkkeen yhteydessä en-
simmäistä kertaa suullista hakemista. Kokeilu on 
otettu vastaan erittäin myönteisesti. Hakija voi 
soittaa numeroon 020 692 202 tai käydä Kelan 
toimistossa.

Palvelusetelin käyttö 
yleistyy nopeasti
Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeen vetä-
jän Tuomo Melinin mukaan palvelusetelin käyttö 
kaksinkertaistuu kuluvan vuoden aikana.  Keskeis-
tä palvelusetelin hinnoittelussa on kansalaisten yh-
denvertaisuus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus.

− Valinnan vapaus kuuluu kaikille kansalaisille 
tulotasosta riippumatta. Kansalaisten yhdenver-
taisuuden lisäksi palvelusetelin hyvien käytäntöjen 
mukaiseen toimintaan kuuluu, etteivät palvelui-
den tarjoajat kilpaile työntekijöidensä työehdoilla. 
Työaikalainsäädäntöä ja yleissitovia työehtosopi-
muksia tulee noudattaa, Melin toteaa.

Sitran Kuntaohjelman palvelusetelihankkeessa 
on kartoitettu palvelusetelin käyttöä ja käyttöön-
oton kokonaiskuvaa kuntahaastatteluin. Alkuvuo-
desta tehdyn kyselyn ja haastatteluissa saatujen 
tietojen mukaan 111 kuntaa käyttää palveluseteliä 
338 palvelussa.

Kannabiksen kotikasvatus 
yleistynyt
Noin joka kymmenes suomalainen tuntee henkilö-
kohtaisesti kannabiksen kasvattajan. THL:n tutki-
muksen mukaan alle 35-vuotiaiden joukosta näin 
vastasi lähes joka viides. Kasvattajan tunteminen 
lisäsi henkilön omaa marihuanan käyttöä.

Väestökyselyn tulosten mukaan karkeasti ot-
taen 40 000–60 000 suomalaista on joskus kas-
vattanut kannabista ja aktiivikasvattajiakin on 
tuhansia. Suomalaiset kotikasvattajat käyttävät 
kannabista ennen kaikkea päihteenä, mutta monet 
sanovat hyödyntävänsä sitä myös lääkkeenä.

Sanomalehti Kalevan Taloustutkimuksella teettä-
män tutkimuksen mukaan Perussuomalaiset on 
nyt Suomen suurin puolue 22,4 prosentin ääni-
osuudella.

Taakse ovat jääneet kokoomus (20,6%) ja de-
marit (18,6%). Keskustan kannatus on laskenut 
14,4 prosenttiin.

Perussuomalaisten kannatus jo 22,4 prosenttia

Perussuomalaisten 1. vara-
puheenjohtaja Pentti Oino-
nen kertoo, että oppositi-
oon jättäytyminen oli ainoa 
mahdollinen vaihtoehto jo 
oman kunniamme ja suora-
selkäisyytemmekin vuoksi.

- Tietenkin olen mur-
heellinen siitä, ettei sellai-
seen ratkaisuun päästy että 
hallitusyhteistyö olisi voi-
nut olla mahdollista, mut-
ta toisaalta myös hyvilläni. 
Neljä tuntia on nyt kulunut 
siitä, kun julkilausuma an-
nettiin, ja olen ollut koko 

ajan puhelimessa kiinni. 
Ympäri Suomea tulleis-
ta kymmenistä puheluista 
vain puolenkymmentä on 
ollut kriittisiä, loput ovat 
kiittäneet ja sanoneet että 
olisi ollut viimeinen kerta 
äänestää perussuomalaisia 
jos nyt olisimme muuttaneet 
kantaamme. Tästä päätellen 
teimme oikean ratkaisun jo-
ka tulee kantamaan hedel-
mää tulevissa vaaleissa.

Oinonen uskoo myös 
vakaasti, että kaikki perus-
suomalaiset kansanedusta-

jat nuorimmasta vanhim-
paan seisoivat yhdessä tä-
män päätöksen takana.

Emme halua olla 
räksyttäjiä

Nyt Perussuomalaiset otta-
vat johtajan roolin opposi-
tiossa ja lähtevät viemään 
eteenpäin vahvaa ja asiallista 
oppositiopolitiikkaa periaat-
teella Suomen kansa ensin, 
sitten vasta muut. Jos halli-
tuksen esitykset ovat asialli-
sia niin ulko- kuin sisäpolitii-
kassakin, Perussuomalaiset 
totta kai tukevat niitä, sillä 
emme halua olla räksyttäjiä.

- Myös oppositiopoli-
tiikassa meidän on näytet-
tävä mallia ja esimerkkiä, 
miten Perussuomalaiset 
osaavat käyttää hyväkseen 
suurimman oppositioryh-
män asemaansa. Meillä on 
kuitenkin mahtavat vai-
kuttamismahdollisuudet, 

Torstaina 12.5.2011 Perussuomalaiset 
ilmoittivat jäävänsä oppositioon 
Kokoomuksen ajamien vakautus-
mekanismien vuoksi, jotka ajavat 
Suomea vääjäämättä kohti Euroopan 
liittovaltiota. 

puheenjohtajuus monessa 
valiokunnassa ja joko jäse-
nyys tai varajäsenyys niissä 
kaikissa. Perussuomalaiset 
tullaan varmasti huomaa-
maan seuraavien neljän 
vuoden aikana.

Seuraavissa vaaleissa 
nähdään

Keskusta todennäköisesti 
oli laskenut sen varaan, että 
pääsisi suurimpana opposi-
tiopuolueena vastustamaan 
Perussuomalaisia hallituk-
sessa – nyt näin ei käy. Pent-
ti Oinosta naurattaa toimit-
tajan kysymys siitä, miten 
Keskustassa Perussuoma-
laisten ratkaisuun mahdol-
lisesti on suhtauduttu.

- Luulen että Keskustalla 
on sydäntäriipaiseva kokemus 
perussuomalaisesta oppositio-
politiikasta viime eduskunta-
kaudelta, mutta tähän kysy-
mykseen he varmaan itse oli-

Oppositioon
jääminen oli ainoa
vaihtoehto

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini ilmoitti Perussuomalaisten jättäytymisestä hallituksen ulkopuolelle.

Kalevan teettämässä tutkimuksessa kansalaisilta 
kysyttiin mitä puoluetta he äänestäisivät, jos vaalit 
pidettäisiin nyt. Kyselyä tehtäessä perussuomalais-
ten jättäytyminen pois hallituksesta oli tiedossa.

Tulos on selvä tuki puheenjohtaja Timo Soinin 
ratkaisulle vetäytyä oppositioon. Periaatteen vuok-
si tehtyä päätöstä arvostetaan.
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VPK:n toimintakykyä 
vahvistettava
Vapaaehtoispalokunnat osallistuivat vuonna 2009 
puoleen maamme kiireellisistä pelastustehtävistä. 
Tämä ilmenee Suomen Pelastusalan Keskusjärjes-
tön teettämästä tutkimuksesta. SPEK haluaa var-
mistaa vapaaehtoispalokuntien toimintaedellytyk-
set tulevaisuudessakin. Keinoina ovat palokuntien 
kokonaismäärän vähenemisen ehkäiseminen, pa-
lokuntalaisten määrän kasvattaminen sekä osaa-
misen kehittäminen.

SPEK tekee parhaansa, jotta palokuntien ko-
konaismäärä ei alene esim. väestön ikääntymisen 
tai ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Palokunta-
laishenkeä nostatetaan ja tuetaan erilaisissa sisäisis-
sä tapahtumissa, kuten syyskuussa Kotkassa XXVI 
yleisessä palokuntalaiskokouksessa.

Monikulttuurisuuden 
tukemiseen 650 000 euroa
Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi 650 000 euroa 
valtionavustuksina monikulttuurisuuden tukemi-
seen, rasismin vastaiseen työhön sekä maahanmuut-
tajien kotouttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla. 
Suurimpia avustusten saajia olivat Suomessa asuvi-
en venäjänkielisten yhdistykset ja monikulttuurista 
taidetoimintaa järjestävä Kassandra ry. 

Keskeisiä avustusten saajia olivat kieli- ja kult-
tuurivähemmistöjen, kuten maahanmuuttajien ja 
romanien yhdistykset. Vähemmistöryhmien lisäk-
si määrärahasta myönnettiin tukea suomalaisten 
kansalaisjärjestöjen rasismin vastaiselle ja suvait-
sevaisuutta edistävälle toiminnalle. Avustukset 
myönnetään veikkausvoittovarojen taiteen tuke-
miseen osoitetuista määrärahoista.

Suhtaudu huimiin 
ansaintamahdollisuuksiin 
kriittisesti
”Työskentele kotonasi ja ansaitse 200 euroa päi-
vässä!”  ”Muutamilla tunneilla viikossa tienaat 
tuhansia euroja.” Muun muassa tällaisiin lausei-
siin saattaa törmätä internetin keskustelupalstoilla. 
Tarjottu työ on käytännössä erilaisten markkinoin-
ti- ja mielipidetutkimusten tekemistä tai mainosten 
klikkailua. Sitä voi tehdä omalta kotikoneelta eikä 
se vaadi mitään erityistaitoja.

Tällaiset ansaintamahdollisuudet eivät rikas-
tuta muita kuin toiminnan taustavaikuttajia. Ku-
luttaja ei ansaitse mitään tai ainoastaan pikku-
summia. Palkkioita ei myöskään välttämättä saa 
lunastettua. Jos kuluttaja on joutunut hankkimaan 
maksullisen aloituspakkauksen tai muuta materi-
aalia, hän ei koskaan saa rahojaan takaisin.  Poliisi 
tai muu viranomainen pystyy vain harvoin autta-
maan asian selvittämisessä.

Taloihin ei tahdo riittää tarpeeksi isännöitsijöitä. 
Tämän päivän isännöitsijöistä puolet jää eläkkeelle 
seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Suomen Isännöintiliiton laskelmien mukaan joka 
vuosi tarvittaisiin parisataa uutta isännöitsijää, jotta 
työt saadaan tehtyä. Isännöitsijän ammatti ei kui-
tenkaan houkuttele, sillä sitä ei osata arvostaa. Lii-

Isännöintialaa uhkaa työvoimapula
ton mukaan isännöitsijät eivät pääse ammattiarvos-
tusasteikolla edes 200:n parhaan joukkoon.

Isännöintiliiton kehityspäällikkö Heikki Kaura-
nen arvelee syyksi pitkälti sitä, että isännöitsijän 
työtä ei tunneta. Hän uskoo isännöitsijän työnku-
van kehittyvän yhä enemmän ulos vanhasta talon-
miehen mallista.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Pentti Oinonen on vakuuttunut siitä, että Perussuomalaisten jättäytyminen 
oppositioon oli oikea ratkaisu ja tuo neljän vuoden kuluttua muassaan vaalivoiton, jonka kaltaista ei kuunaan ole nähty.

sivat parhaita asiantuntijoita 
antamaan vastauksen. Luulen 
heidän kuitenkin odottaneen 
sormet syyhyten pääsevän-
sä makselemaan kalavelkoja 
pois.

Kansalaisten yhteydenot-
tojen perusteella Oinonen on 
kuitenkin valmis tekemään 
seuraavan ennustuksen:

- Olen täysin vakuuttu-
nut siitä, että seuraavissa 

kunnallisvaaleissa tulemme 
kokemaan ennennäkemät-
tömän suuren vaalivoiton, 
puhumattakaan seuraavista 
eduskuntavaaleista neljän 
vuoden päästä. Se ei ole 

enää edes Jytky, vaan jotain 
aivan muuta.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Antti Valpas ja
          Harri Niinistö
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Perussuomalaisten puo-
luevaltuusto kokoontui 
sääntömääräiseen kokouk-
seensa Pikkuparlamentin 
auditorioon Helsingissä 
7.5.2011 lauantaina klo 
12. Paikalla oli 55 täysi-
valtaista puoluevaltuuston 
jäsentä joka puolelta Suo-
mea. Puoluevaltuusto on 
toiseksi korkein tärkeitä 
päätöksiä tekevä toimielin 
varsinaisen puoluekokouk-
sen jälkeen.

Tilaisuuden aluksi 
puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini piti tilannekat-
sauksen, jossa hän kertoi 
hyvin onnistuneista edus-
kuntavaaleista ja suuresta 
Jytkystä. Vain yhdentoista 
äänen päähän jäi neljäs-
kymmenes kansanedus-
tajan paikka, sanoi Soini. 
Kaikki tekivät kovan ja 
loistavan vaalityön, jota 
ei tehty rahalla vaan aat-
teen palolla ja ideologialla. 
Oma linja pidettiin. Puolue 
on vieläkin velaton, vaikka 
eduskuntavaalit vaativat-
kin oman taloudellisen pa-
nostuksensa.

Saunaan ei pidä mennä 
kypärä päässä

- Pääsimme yllättämään toi-
set puolueet näissä vaaleissa, 
mutta nyt joudumme kovan 
luupin alle. Onneksi tämä on 
kova porukka. Kritiikkiä pi-
tää nyt kestää. Simpukatkin 
kuulevat kohinaa, homman 
nimi on että kestätkö leikin? 
EU pelkää meitä hysteerises-
ti. Tämä EU ei tule toimi-
maan. Olen ollut EU:ssa ja 
tiedän mistä puhun. Ensin 
pitää tulla nujerrus, sitten 
vasta tulee armo.

- Tätä puolueemme 
suurta voittoa on valmistel-
tu jo pitkään. Ensimmäinen 
suuri voitto tuli viime kun-
nallisvaaleissa, joissa saim-
me mahtavan rökälevoiton. 
Me emme voi saunoa kuten 
ruotsalaiset kypärä päässä. 
Raha ei saa näissäkään töis-
sä kuolettaa henkeä, totesi 
Soini omaan humoristiseen 
tapaansa.

Puoluehallituksen 
kokoonpano muuttui

Puolueneuvosto valitsi puo-
luehallitukseen uusiksi jä-
seniksi Raimo Vistbackan 
Alajärveltä (34 ääntä), 
Vuokko Lahden Vetelistä 
(27 ääntä), Seppo Huhdan 
Espoosta (24 ääntä), Piri-
ta Nenosen Rovaniemeltä 
(21 ääntä), Pekka Leskisen 
Vuojalahdelta (14 ääntä), 

Seppo Torisevan Raumalta 
(14 ääntä) ja Riikka Slunga-
Poutsalon Lohjalta (14 ään-
tä). Ääniä annettiin kaik-

kiaan 231 ja äänestäjiä oli 
yhteensä 55.

Puoluehallituksessa jat-
kavat puolueen puheenjoh-

Puoluevaltuusto kokoontui

taja Timo Soini Espoosta, 
ensimmäinen varapuheen-
johtaja Pentti Oinonen 
Kuopiosta, toinen varapu-

heenjohtaja Auli Kangas-
mäki Lemiltä, kolmas vara-
puheenjohtaja Vesa-Matti 
Saarakkala Kurikasta ja 

puoluesihteeri Ossi Sandvik 
Jalasjärveltä.

Teksti ja kuva: Harri Lindell
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SUURI VALIOKUNTA
(Paikkoja 4+3): ip

- Eerola Juho
- Jääskeläinen Pietari
- Louhelainen Anne
- Saarakkala Vesa-Matti
- Halla-aho Jussi (varajäsen)
- Niinistö Jussi (varajäsen)
- Soini Timo (varajäsen)

VALTIOVARAINVALIOKUNTA
(3+3, varapuheenjohtaja, SitJ:n ja 
AyJ:n puheenjohtajat): ip

- Kettunen Pentti (varapuheenjohtaja)
- Tuupainen Kauko (SitJ:n puheenjohtaja)
- Vähämäki Ville
- Jääskeläinen Pietari (varajäsen)
- Soukola Ismo (varajäsen)
- Väätäinen Juha (varajäsen + AyJ:n
  puheenjohtaja)

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA
(3+2): ap

- Kivelä Kimmo
- Packalén Tom
- Saarakkala Vesa-Matti
- Mäkipää Lea (varajäsen)
- Ruohonen-Lerner Pirkko (varajäsen)

ULKOASIAINVALIOKUNTA
(3+2, puheenjohtaja): ip

- Lohela Maria
- Packalén Tom
- Soini Timo (puheenjohtaja)
- Mäntylä Hanna (varajäsen)
- Tolppanen Maria (varajäsen)

HALLINTOVALIOKUNTA
(3+2, puheenjohtaja): ip

- Halla-aho Jussi (puheenjohtaja)
- Hongisto Reijo
- Mattila Pirkko
- Jalonen Ari (varajäsen)
- Mölsä Martti (varajäsen)

LAKIVALIOKUNTA
(3+2): ap

- Hirvisaari James 
- Jurva Johanna
- Turunen Kaj
- Juvonen Arja (varajäsen)
- Louhelainen Anne (varajäsen)

LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNTA
(3+2, varapuheenjohtaja): ip

- Jalonen Ari
- Kokko Osmo (varapuheenjohtaja)
- Tossavainen Reijo
- Hongisto Reijo (varajäsen)
- Jurva Johanna (varajäsen)

MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNTA
(3+2, varapuheenjohtaja): ap

- Heikkilä Lauri (varapuheenjohtaja)
- Mattila Pirkko
- Tossavainen Reijo
- Hakkarainen Teuvo (varajäsen)
- Kokko Osmo (varajäsen)

PUOLUSTUSVALIOKUNTA
(3+2, puheenjohtaja): ap

- Niinistö Jussi (puheenjohtaja)
- Oinonen Pentti
- Soukola Ismo
- Elomaa (Kike) Ritva (varajäsen)
- Tolppanen Maria (varajäsen)

SIVISTYSVALIOKUNTA 
(3+2): ip

- Elomaa (Kike) Ritva
- Kivelä Kimmo
- Niikko Mika 
- Eerola Juho (varajäsen)
- Lohela Maria (varajäsen)

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA
(3+2): ap

- Juvonen Arja 
- Koskela Laila
- Mäntylä Hanna
- Eerola Juho (varajäsen)
- Jalonen Ari (varajäsen) 

TALOUSVALIOKUNTA 
(3+2): ip

- Hakkarainen Teuvo
- Hirvisaari James
- Turunen Kaj
- Heikkilä Lauri (varajäsen)
- Mäntylä Hanna (varajäsen)

TULEVAISUUSVALIOKUNTA 
(3+2): ap

- Immonen Olli
- Virtanen Pertti
- Vähämäki Ville
- Louhelainen Anne (varajäsen)
- Niikko Mika (varajäsen)

TYöELÄMÄ- JA TASA-ARVOVALIOKUNTA
(3+2): ip

- Lindström Jari
- Mäkipää Lea
- Tolppanen Maria
- Juvonen Arja (varajäsen)
- Koskela Laila (varajäsen)

YMPÄRISTÖVALIOKUNTA 
(3+2): ap

- Lindström Jari
- Mölsä Martti
- Väätäinen Juha
- Ruohonen-Lerner Pirkko (varajäsen)
- Virtanen Pertti (varajäsen)

TARKASTUSVALIOKUNTA
(2+2): ip

- Immonen Olli
- Ruohonen-Lerner Pirkko
- Kettunen Pentti (varajäsen)
- Tuupainen Kauko (varajäsen)

KANSLIATOIMIKUNTA
(1+0): 

- Jääskeläinen Pietari

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
valiokuntapaikat valiokunnittain Helsingissä

Jussi Halla-ahon kanssa keskustelemassa hollantilaisen Handelsblad-
lehden toimittaja.

Vaili Jämsä-Uusitalo halusi selvitettävän puolueen lehden 
mahdollisuuksia tehdä maakuntiin omia painoksia, joissa olisi 
kaupunkien ja kuntien virallisia ilmoituksia.

Tuula Sellman Turusta halusi selvitettävän suurimpien kaupunkien 
mahdollisuutta perustaa useampia paikallisosastoja, kun nyt jäseniä 
tulee lisää ovista ja ikkunoista.
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Valtiopäivät on eduskun-
nan vuotuinen työjakso, 
jonka avajaisiin eduskun-
ta kokoontuu vuosittain 
päättämänään ajankoh-
tana. Valtiopäivät julistaa 
avatuiksi tasavallan presi-
dentti. Yleensä valtiopäivät 
avataan helmikuussa paitsi 
eduskuntavaalivuosina. 
Valtiopäivät 2011 avattiin 
juhlallisesti eduskunnassa 
torstaina 28. huhtikuuta.

Valtiopäivät jatkuvat 
seuraaviin valtiopäivien 
avajaisiin saakka, vaikka 
käytännössä eduskunnan 
työ on keskeytyneenä osan 
vuotta. Vaalikauden vii-
meiset valtiopäivät päätty-
vät kun eduskunta päättää 

lopettaa työskentelynsä, 
jonka jälkeen presidentti 
julistaa eduskunnan työn 
päättyneeksi. Eduskunnan 
puhemies voi tämän jäl-
keenkin tarvittaessa kutsua 
valtiopäivät uudelleen kool-
le ennen vaaleja.

Valtiopäivien historia

Valtiopäivät otettiin Suo-
messa käyttöön vuonna 
1906, jolloin aiemmin kei-
sarin kutsusta 3-5 vuoden 
välein kokoontuneet sää-
tyvaltiopäivät korvattiin 
yksikamarisella eduskun-
nalla. Valtiopäivänimitys 
jäi käyttöön tarkoittamaan 
eduskunnan vuosittaisia ko-

koontumiskausia. Eduskun-
nan ensimmäinen täysistun-
to pidettiin 23. toukokuuta 
1907.

Eduskunta kokoontui 
valtiopäiville 1. helmikuuta 
tai sitä seuraavana ensim-
mäisenä arkipäivänä ja kes-
tivät vuosittain 90 päivää, 
ellei keisari tai Suuriruhti-
nas toisin määrännyt. Toisi-
naan keisari saattoi määrätä 
eduskunnan hajotettavaksi, 
jolloin usein pidettiin sama-
na vuonna kahdet varsinai-
set valtiopäivät.

Itsenäistymisen jälkeen 
valtaoikeudet siirtyivät kei-
sarilta presidentille ja vuon-
na 1928 säädettiin uusi val-
tiopäiväjärjestys, jonka mu-

Suomen valtiopäivät ennen ja nyt

Olli Immonen

Ikä: 25
Ammatti: Turvallisuusvalvoja
Paikkakunta: Oulu.

Oululaisella Olli Immosella 
on tiettyjä pääteemoja, joi-
hin hän on aikeissa omal-
la kaudellaan erityisesti 
keskittyä, muiden muassa 
Suomessa harjoitettu maa-
hanmuuttopolitiikka, pak-
koruotsikysymys jonka joh-
dosta häntä onkin jo paljon 
haastateltu sekä EU:n kehi-
tys liittovaltion suuntaan.

- Kansallinen päätösval-
ta on karkaamassa Brys-
seliin, pimeyden ytimeen, 
tämä kehitys pitää kääntää 
toiseen suuntaan. Talous-
politiikassa valtion tulot ja 
menot on saatava kohtaa-
maan, joten leikkauksiakin 
pitää palvelusektorilla teh-
dä, Immonen toteaa.

Uskomaton ryhmähenki

Immosen ensimmäinen 
viikko eduskunnassa on 

kulunut nopeasti asioiden 
opettelun merkeissä. Uutta 
asiaa tulee koko ajan, mut-
ta aikataulu on kuitenkin 
sen verran väljä, että hän 
on ennättänyt tutustua 
oman ja vähän muidenkin 
eduskuntaryhmien edusta-
jiin.

- Asiat ovat uusia mutta 
mielenkiintoisia. Osa edus-
kuntaryhmästä oli minulle 
ennestään tuntemattomia, 
joten uusia ihmissuhteita-
kin on luotu. Ryhmähenki 
meillä on uskomattoman 
hyvä, ei voi muuta kuin 
olla tyytyväinen vaalien 
lopputulokseen. Vieläkin 
on vähän epätodellinen 
olo, että täälläkö sitä nyt 
oikeasti ollaan.

Haastattelun tekohet-
kellä (torstaina 28.4.) Im-
monen oli kiireisen viikon 
päätteeksi lähdössä edus-
kunnan kanssa perinteiseen 
balettinäytökseen. Viikon-
lopuksi hän jäi Helsinkiin 
laittamaan uutta asunto-
aan kuntoon, jollainen oli 
löytynyt Helsingistä, käve-

Eduskunnan nuorin ja va
Eduskuntavaaleissa 17.4. eduskunta sai kaivatun 
kasvojenkohotuksen poikkeuksellisen suuren osan 
kansanedustajista mentyä vaihtoon.  Perussuoma-
laiset saivat 39 kansanedustajaa, joista suuri enem-
mistö luonnollisestikin uusia kasvoja. Perussuoma-
laisedustajat ovat hyvä läpileikkaus Suomen kan-
sasta, kaikkien intressit ovat hyvin laajalti edus-
tettuina. Sattumoisin myös eduskunnan nuorin ja 
vanhin kansanedustaja ovat perussuomalaisia.
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1 Johdanto
Puolueen puheenjohtajana toimi valtiotieteen maisteri, 
eurokansanedustaja Timo Soini ja puoluesihteerinä Os-
si Sandvik, sekä puolueen eduskuntaryhmän johdossa 
kansanedustaja Raimo Vistbacka.

2. Puoluevaltuuston sääntömääräinen 
tilikokous keväällä

Puoluevaltuusto piti sääntömääräisen kokouksensa 
eduskuntatalolla Helsingissä 24.4.2010. Vuoden 2010 
tilejä valittiin tarkastamaan Lea Mäkipää, Tapani Yli-
Harju ja Tom Sandell (KHT), sekä varalle Marke Tuo-
minen ja Petri Kokko.

3. Puoluehallitus

Seinäjoen puoluekokouksen valitsemina puoluehalli-
tukseen kuuluivat: Timo Soini puheenjohtajana, Pentti 
Oinonen 1. varapuheenjohtajana, Auli Kangasmäki 2. 
varapuheenjohtajana, Vesa-Matti Saarakkala 3. vara-
puheenjohtajana, sekä Ossi Sandvik puoluesihteerinä. 
Edelleen puoluevaltuuston valitsemina: eduskuntaryh-
män edustajana Raimo Vistbacka (Alajärvi), Reijo Hon-
gisto (Vimpeli), Lauri Heikkilä (Marttila), Seppo Huhta 
(Espoo), Osmo Kokko (Joensuu), Maria Lohela (Turku), 
Pirkko Mattila (Muhos). Uutena puoluehallituksen jäse-
neksi valittiin Pekka Leskinen (Kangasniemi).

Perussuomalaiset Naiset ry:n edustajana puoluehalli-
tuksen kokouksissa läsnä on ollut puheenjohtaja Marja-
Leena Leppänen.

Kertomusvuonna puoluehallitus on kokoontunut 
viisi kertaa.

4. Puolueneuvoston kokous

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidettiin 
14.–15.8.2010 Porissa, Promenadikeskuksen kokous-
salissa. Kokouksella oli reilusti yli 200 osanottajaa.

5. Puoluetoimisto ja PerusSuomalainen 
– poliittinen aikakausilehti

Puoluetoimisto on eduskunnan välittömässä läheisyy-
dessä. Koko vuoden ajan palkallisia kokopäiväisiä toimi-
henkilöitä on ollut kolme, puoluesihteeri Ossi Sandvik, 
naisten toiminnanjohtaja Marjo Pihlman, sekä toimis-
toharjoittelija Heidi Ronkainen. Toimistopäällikkö/ta-
loudenhoitaja Tiina Sivosen irtisanouduttua, hänen jäl-
keensä taloudenhoitajan tehtävät otti vastaan 1.11.2010 
Auli Kangasmäki. Matti Putkonen tuli vahvuuteemme 
syksyllä vaalityömiehen ominaisuudessa. Osa-aikaisena 
kenttäsihteerinä toimi Vesa-Matti Saarakkala.

Puolueen pää-äänenkannattaja on PerusSuomalainen 
–lehti. Lehden vastaavana päätoimittajana on Harri Lin-
dell, toimittajana juttuja tekee Mika Männistö.

6. Jäsenistö ja järjestötoiminta

Perussuomalaisia rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä oli 
204 ja puolueen henkilöjäseniä oli kalenterivuoden 
2010 lopussa n. 4800. Jäsenistön määrä kasvoi vuoden 
2010 kuluessa reippaalla tuhannella. Naisten osuus jä-
senistöstämme on n. 25 %.

Sääntötoimikunnan työn tuloksena saatiin Perus-
suomalaiset rp:n piirien ja paikallisyhdistysten käyttöön 
uudistetut säännöt, jotka PRH:n ennakkotarkasti ja hy-
väksyi 14.6.2010. 

7. Eduskuntaryhmä

Perussuomalaisten eduskuntaryhmään kuuluivat 
kansanedustajamme: Pentti Oinonen (Pohjois-Savo), 
Pirkko Ruohonen-Lerner (Uusimaa), Pertti Virtanen 
(Pirkanmaa), Raimo Vistbacka (Vaasa), sekä Pietari 
Jääskeläinen (Uusimaa). Marraskuussa ryhmä sai kuu-
dennen jäsenen, kun Markku Uusipaavalniemi siirtyi 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäseneksi. Edus-
kuntaryhmän puheenjohtajana oli Vistbacka ja varapu-

Perussuomalaisten toimintakertomus 2010
heenjohtajana Ruohonen-Lerner. Ryhmän pääsihteeri-
nä toimi Jussi Niinistö ja osa-aikaisena eduskuntasih-
teerinä Toni Kokko. Osa-aikaisina työntekijöinä ovat 
toimineet muun toimensa lisäksi projektisihteerinä 
Marjo Pihlman, taloudenhoitajana Tiina Sivonen syk-
syyn saakka ja siitä alkaen Auli Kangasmäki.

8. Europarlamentti

EU:n parlamentissa Perussuomalaisilla on yksi paikka. 
Europarlamentaarikko Timo Soinin europarlamenttiryh-
mä on vapaa ja Demokraattinen Eurooppa, EFD (The 
Europe of Freedom and Democracy group).

9. Puolueen edustukset eri toimielimissä

Kansanedustaja Raimo Vistbacka on toiminut Perustus-
lakikomiteassa, kansanedustaja Pentti Oinonen Luon-
nonvarainneuvostossa ja kansanedustaja Pirkko Ruo-
honen-Lerner Kansalaisaloitetyöryhmässä.

Eduskuntapuolueiden demokraattinen yhteistyöjär-
jestö (DEMO ry), hallituksen jäsen: Marjo Pihlman (Es-
poo), Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason 
seurantaryhmä: Marjo Pihlman, Kehityspoliittisen toi-
mikunnan (KPT), jäsen Vaili K. Jämsä-Uusitalo (Oulu), 
Suomen Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, jäsen 
Marjo Pihlman, Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ET-
NO), jäsen Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka), Vapaaeh-
toisen maanpuolustuksen neuvottelukunta, jäsen Auli 
Kangasmäki (Lemi).

10. Toimintaverkostot, valtakunnalliset jäsenet 
ja yhteistoimintajärjestöt

Perussuomalaiset Naiset ry

Perussuomalaiset Naiset ry on Naisjärjestöjen Keskus-
liiton (NJKL) ja valtakunnallisen kattojärjestön Nais-
järjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:n jäsen. Perussuo-
malaiset Naiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka 
puheenjohtajana toimii Marja-Leena Leppänen, varapu-
heenjohtajina Vaili Jämsä-Uusitalo ja Tuula Kuusinen. 
Järjestön sihteerinä toimi Iiris Peltomaa, taloudenhoi-
tajana Auli Kangasmäki ja toiminnanjohtajana Marjo 
Pihlman.

Perussuomalaiset Nuoret ry

Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana vuonna 
2010 toimi Vesa-Matti Saarakkala ja varapuheenjohtajina 
Maria Lohela ja Tommi Otamo. Järjestön sihteerinä toimi 
Simo Grönroos ja toiminnanjohtajana Heikki Tamminen.

Oikeutta Eläkeläisille ry, Perussuomalaisten 
eläkeläisjärjestö

Oikeutta Eläkeläisille ry. on valtakunnallinen yhdistys, 
joka toimii vähempiosaisten eläkeläisten taloudellisen ja 
muun aseman parantamiseksi yhteiskunnan kaikilla osa-
alueilla. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Reijo Ojen-
nus. Valtakunnallisessa eläkeläisjärjestöjen yhdistyksessä 
VENK:ssä yhdistystä on edustanut Onni Hiltunen.

11. Kansainvälinen toiminta

Kansainväliseen toimintaan kuului puolueen puheenjoh-
tajan, europarlamentaarikko Soinin toiminta europarla-
mentissa, sekä osallistuminen kansainvälisiin tapaami-
siin joissa hän oli puolueen edustajana.

Suomen YK:n yleiskokousvaltuuskuntaan puolu-
eemme edustajana osallistui Petri Kokko. 

12. Talous

Puolueen varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2010 olivat 
961.676,68. Varainhankinnan tuotot olivat 142.237,93 
ja yleisavustukset eli puoluetuki, sekä tiedotuksen ja vies-
tinnän tuki yhteensä 900.000,00. Tilivuoden 2010 ylijää-
mä oli 75.842,00. Puolueella ei ole velkaa.

nhin
lymatkan päässä eduskun-
nasta.

- Ohjelmassa on enim-
mäkseen koulutusta aina 
kesään asti, muun muas-
sa media-, turvallisuus-, 
tietojärjestelmä- ja tieto-
turvallisuuskoulutusta. 
Avustajakin on jo löytynyt, 
oululainen Jenna Simula, 
Perussuomalaisten Nuorten 
varapuheenjohtaja.

Kauko Tuupainen

Ikä: 71
Ammatti: Tilintarkastaja, 
eläkeläinen.
Paikkakunta: Jyväskylä

Jyväskyläläisellä Kauko 
Tuupaisella on kolme mer-
kittävää tavoitetta, joita 
hän aikoo eduskuntakau-
dellaan voimallisesti ajaa 
eteenpäin. Ensimmäinen 
niistä on eläkeläisten taite-
tun indeksin poistaminen jo 
tulevan eduskuntakauden 
aikana. Toinen on harmaan 
talouden torjuminen.

- Harmaan talouden 
torjuntayksiköstä annetun 
lain perusteluissa arvioi-
daan, että talousrikollisuu-
den ja harmaan talouden 
kustannukset yhteiskun-
nalle ovat 5-10 miljardia 
euroa vuositasolla. Tänä 
vuonna valtion budjetista 
on varattu kuusi miljoonaa 
euroa harmaan talouden 
torjuntaan. Ensi vuonna 
tuon luvun pitäisi olla 50 
miljoonaa, koska panostus 
tuottaisi itsensä moninker-
taisena takaisin.

Tuupaisen kolmas 
tärkeä tavoite on pitkä-
aikais-, nuoriso- ja yleen-
säkin työttömyyden pois-
taminen. Siihen tarvitaan 
rahaa, jota yhteiskunta 
saisi harmaan talouden 
piiristä.

Kiireisiä päiviä

Kauko Tuupaisen ensim-
mäiset päivät eduskun-
nassa olivat kiireisiä. En-
simmäinen eduskuntaryh-
mäkokous oli ennen pää-
siäistä. Heti pääsiäisen 
jälkeen oli tiukka päivä, 
joka kului taloon tutustu-
misen, koulutuksen, val-
takirjan tarkastuksen, va-
lokuvausten ja erilaisten 
haastattelujen merkeissä. 
Tuupaista haastattelivat 
muun muassa Aamulehti 
ja Keski-Suomen Radio 
suorassa lähetyksessä.

- Lähipäivät mene-
vät asunnon etsimisen 
merkeissä, mieluiten Jär-
venpäästä. Sain myös 
hallintaani eduskunnan 
talousarviokirjan vuodel-
le 2011, johon aion kesän 
aikana tutustua perin juu-
rin. Siinä on 690 sivua ru-
tikuivaa, mutta painavaa 
tekstiä. Tämän vuoden 
lopussa Suomen valtion 
velka on jo 80 miljardia 
euroa. Se tekee 14 806 
euroa jokaista suomalais-
ta kohti, vauvasta vaariin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindel

kaan eduskunta kokoontui 
valtiopäiville erikseen kut-
sumatta helmikuun alussa, 
ja valtiopäivät kestivät 120 
päivää. Vuonna 1938 valtio-
päiväjärjestystä muutettiin 

siten, että valtiopäivät jatkui-
vat seuraavien valtiopäivien 
kokoontumiseen saakka. 
Tämä käytäntö säilyi myös 
nykyisessä, vuonna 1999 
säädetyssä perustuslaissa.

Valtiopäivien avaisissa eduskunnan piha täyttyi CD-autoista.
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Hervannan valtaväylä

Tampere

Perussuomalaisten puolueko-
kous pidetään Tampereella 18.-
19.6.2011. Kokouspaikkana toi-
mii Tampere Areena, osoitteessa 
Jäähallinraitti 3. Puoluekokous 
alkaa toritapahtumalla Tamme-
lantorilla klo 10.00. Varsinainen 
kokous alkaa klo 12.00

Perussuomalaisille on varattu 
huoneita Tampereen hotelleissa. 
Hotellivaraukset tulee tehdä mah-

dollisimman nopeasti, sillä saman-
aikaisten tapahtumien syystä ho-
tellihuoneista tulee varmasti pulaa.

Hotellivaraukset:  merkillä 
”Perussuomalaisten kiintiö”

Scandic Rosendahl

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

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

Scandic Tampere City

Hämeenkatu 1 (käynti Rautatien-
katu 16)

Perussuomalaisten puoluekokous
Tampereella 18.-19.6.

Kuva: Jari Mäkinen 2007/GoTampere

PUOLUEKOKOUSKUTSU

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

Hotelli Haapalinna

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

Varaukset: puh. (03) 345 3335
hotelhaapalinna@hotellihaapalin-
na.com

Hotel Hermica

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

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

Tampere Camping Härmälä

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

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

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

Hotelli Homeland

Kullervonkatu 19
2 hlön (twin) ................. 58 €/vrk
2 hlön (double) .............. 52 €/vrk
2 hlön (standard twin) ... 52 €/vrk
Sis. aamiaisen, kiinteän laajakais-
tayhteyden huoneessa

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

Holiday Club Tampereen 
kylpylä

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

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

Omenahotelli

Ei varauksia, kyselyt: www.omen-
ahotels.com

Perussuomalaiset rp:n IX varsinainen puoluekokous pi-

detään 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 aikaisem-
malta vuodelta, jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan puo-
luekokouksessa, jos maksamatta olevia jäsenmaksuja ei 
ole maksettu puolueelle viimeistään 31.5.2011 mennessä.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset puo-
luekokoukselle kuuluvat puoluejohdon ja puoluevaltuus-
ton valitsemisasiat sekä ohjelma-asioita.

Perussuomalaiset rp

Timo Soini  Ossi Sandvik
puheenjohtaja  puoluesihteeri

Pentti Oinonen  Auli Kangasmäki Vesa-Matti Saarakkala
l. varapj. 2. varapj.  3. varapj.
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Oikeutta Eläkeläi-
sille -yhdistys toimii 
”sitoutumattomana” 
eläkeläisjärjestönä 
Perussuomalaisten 
yhteistyöjärjestönä. 
Toivomme Perussuo-
malaisten suurvoiton 
siivittävän myös elä-
keläisjärjestömme uu-
teen kasvuun.

Yhdistyksellä on 
tällä hetkellä noin 20 
toimivaa paikallisosastoa eri puolilla maata, mutta 
aktiivisia toimijoita kaivattaisiin lisää. Osastoja tuli-
si perustaa lisää sekä hiipuneita osastoja lämmitellä 
uudelleen. Puolueen kasvun myötä meillä on mah-
dollisuus vaikuttaa myös eläkeläisjärjestön kautta.

Lomakeskus Rauhala Saarijärven Kalmarissa 
on edelleen yhdistyksen lomanviettopaikkana. Pe-
russuomalaisten järjestöväellekin Rauhala tarjoaa 
edullista lomamajoitusta rauhallisessa maalaismai-
semassa. 

Perussuomalaisten puoluekokouksen yhteydessä 
pyrimme järjestämään järjestölehteämme jaettavak-
si, yhdistyksen hallituksen jäseniä on tavattavissa 
esittelypöydän yhteydessä. Kokouksen yhteydes-
sä  voisi  mukaan tulla tilaamalla yhdistyksen jul-
kaiseman EläkeviestiPlus-lehden. Siinä käsitellään 
ajankohtaisia asioita mm. eläkeläisosastojen ym. 
toiminnasta. 

Reijo Ojennus
Oikeutta Eläkeläisille ry:n puheenjohtaja

Perussuomalaiset mukaan 
Oikeutta Eläkeläisille ry:n 
toimintaan

Etelä-Pohjanmaa
Tapio Pihlaja
puh. 045 209 4905

Etelä-Savo 
Outi Virtanen
outinposti@wippies.com
puh. 044 340 3573 tai
Pekka 040 702 0865

Helsinki
Jussi Ristilä
puh. 044 071 5425
blues@phnet.fi 

Häme
Antero Niemelä
puh. 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

Kainuu
Jaana Sankilampi
puh. 040 513 5038
jaanas@kajaani.net

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

Keski-Pohjanmaa
Irma Kemppainen
puh. 040 738 5402

Keski-Suomi
Marke Tuominen
puh. 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi 

Lappi
Kari Härö
puh. 044 208 4671
kari.haro26@gmail.com

Oulu
Ahti Moilanen
puh. 040 413 4941
ahti.moilanen@dnainternet.net 

Ennakkoilmoittautuminen
Tampereen puoluekokoukseen
Pyydämme ennakkoilmoittautumisia puoluekokoukseen 
kokoussalijärjestelyjen sekä ruokailun ja iltajuhlatilajärjes-
telyn takia. Pyydämme, että jokaisen piirin kokoukseen 
lähtijät ilmoittautuvat alla lueteltujen piirien yhdyshenki-
löiden kautta mahdollisimman pian.

Ilmoitetaan kolme asiaa:

- ilmoittautuminen kokoukseen
- ruokaileeko lauantaina kokouksen yhteydessä (hinta 8 euroa)
- osallistuminen iltajuhlaan (vapaa pääsy ilmoittautumiskortilla)

Pirkanmaa
Helena Ojennus
puh. 0400 236 154
paakari@jippii.fi 

Pohjois-Karjala
Petri Kokko
puh. 050-5219008
petri@opaasi.fi 

Pohjois-Savo
Pauli Ruotsalainen
puh. 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net

Satakunta
Helena Ojennus
puh. 0400 236 154
paakari@jippii.fi 

Uusimaa
Minna Kankkonen
puh. 0400 666 621
minna.kankkonen.lh@vantaa.fi 

Varsinais-Suomi
Iiris Peltomaa
puh. 050 342 5325
iiris.peltomaa@kolumbus.fi 

Edellä mainitut yhteyshenkilöt
ilmoittavat tiedot osallistujista
Pirkanmaan piirille 10.6.2011 
mennessä:

Puheenjohtaja Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238
paakari@jippii.fi 
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Helsingin kaupungin pelas-
tuslaitos juhlii tänä vuonna 
150-vuotista olemassaolo-
aan, jonka kunniaksi läpi 
vuoden järjestetään erilaisia 
tapahtumia. Pelastuslaitok-
sen kaupunkilaisille suun-
natut tilaisuudet vaihtelevat 
paloturvallisuuskoulutuk-
sista avointen ovien päiviin 
ja teemavuoden tunnuslau-
se onkin ”Sinua varten”. 
Palo- ja pelastustoimi on 
joustavasti sopeutunut vas-
taamaan muuttuvien ai-
kakausien tarpeisiin aina 
tsaarin ajoista lähtien. Tänä 
päivänä ”Stadin brankka-
rit” eivät mene vain tulta 
päin vaan huolehtivat mitä 
moninaisimmista pelastus-
tehtävistä.

Ensihoitoa kehitetään

Yksi turvallisen yhteis-
kunnan perustekijöistä on 
myös huipputason ensihoi-
tojärjestelmä ja huomat-
tava osa pelastuslaitoksen 
operatiivisista tehtävistä on 
ensihoitotehtäviä. Helsingin 
pelastuslaitoksen keskuspe-
lastusasemalla Kalliossa 
järjestettiin kansainvälinen 
ensihoitoseminaari 10.5. 
Seminaarin osallistujat oli-
vat koti- ja ulkomaisia en-
sihoidon asiantuntijoita ja 
kumppaneita niin julkiselta 
kuin yksityiseltä sektorilta. 
Poikkeuksellisesti seminaa-
rin työkieli oli englanti. Si-
multaanitulkkausta ei ollut.

Toukokuun alussa voi-
maan tullut sosiaali- ja 
terveysministeriön (STM) 

asetus ensihoitopalveluiden 
järjestämisestä määrittää, 
minkälaisella koulutuksella 
ensihoidossa jatkossa työs-
kennellään. Kaikkialla Suo-
messa ensihoidon määrä-
ysvalta siirtyy kunnilta sai-
raanhoitopiireille. Ensihoi-
dossa (Emergency Medical 
Services, EMS) Helsingissä 
on jo useamman vuosikym-
menen historia takanaan 
ja sen kehittämiseen ovat 
aktiivisesti osallistuneet 
HUS:n ensihoitolääkärit 
yhteistyössä pelastuslaitok-
sen työntekijöiden kanssa. 

Helsingin pelastuslaitos on 
ainoa laitos, jossa lääkä-
ri on paikalla työvuorossa 
kellon ympäri. Huippuhy-
vät tulokset näkyvät selke-
ästi potilastyössä.

”Keep it simple”, sanoo 
Juhani Tamminen ja tämä 
slogan pätee ensihoitoon-
kin. Mielenkiintoisen luen-
non piti lääkäri Anthony J. 
Handley Englannista. Sy-
dänpysähdyksen saaneen 
kansalaisen hoidossa tär-
keintä on, että välitön elvy-
tys aloitetaan heti. Elvytys-
ohjeissa nykyisin ohjeena on 

kolmekymmentä painallusta 
kohden kaksi puhallusta 
(tarkista, kulkeeko henki tai 
tuntuuko pulssi – ellei, niin 
paina ja puhalla). Painan-
taelvytys on todettu tehok-
kaaksi ja jokaisen kansalai-
sen tulee se hallita.

Ensihoidossa kehitys on 
mennyt eteenpäin monella 
saralla niin materiaaleissa, 
hoitomuotojen kehittymises-
sä kuin tekniikassa. Sähköi-
nen ensihoidon tietojärjes-
telmä, Merlot Medi, otettiin 
käyttöön pelastuslaitoksella 
vuonna 2007. Sähköisen 

kirjaaminen siirtyy välittö-
mästi samaan tietokantaan. 
Järjestelmän etu on konsul-
taatiomahdollisuus hoitoti-
lanteissa ja tiedonsiirto hoi-
toketjun kaikille osapuolille. 
Sähköisissä järjestelmissä on 
kuitenkin omat heikot koh-
tansa.

Potilaan lämpötaloudes-
ta huolehtiminen on kehit-
tynyt, nesteet ja peitot ovat 
lämpimiä.

Alueelliset hätäkeskuk-
set (HÄKE) valtiollistettiin 
vuonna 2005 ja sen jälkei-
sistä muutoksista ja toimin-

nasta onkin ollut enemmän 
kielteistä kuin myönteistä 
palautetta. Tuottavuus-
ohjelmassa toiminnan te-
hostaminen ei saa koitua 
toimintaa heikentäväksi 
tekijäksi. Välitön lähtö-
valmius on Helsingissä pe-
lastustoimen kiistaton etu 
ensihoidon toimijana. Pal-
velutasopäätöksessä määri-
tetään montako prosenttia 
väestöstä tavoitetaan tietyn 
ajan kuluessa. Tehtävät on 
jaettu hälytyskiireellisyyden 
mukaan kirjainluokkiin 
ABCD – kiireellinen A ja 
kiireetön D. Helsingin ym-
päristössä väkiluku kasvaa 
miljoonaan päiväaikaan ja 
vuosittain ABC-puheluita 
tulee 45.000.

Lakimuutosten lisäksi 
nopeat yhteiskunnalliset 
muutokset asettavat omat 
haasteensa ensihoitotoi-
minnalle. Ihmiset ovat vaa-
tivampia aiheuttaen aggres-
siivisesti käyttäytyen jopa 
haittaa pelastustoiminnalle. 
Huolta tulee tuottamaan 
myös työntekijöiden riittä-
vyys tulevaisuudessa ja työ-
turvallisuus. Syöpäriski on 
pelastajalla moninkertainen 
kantaväestöön verrattuna.

Helsingin Pelastuslai-
toksen ensihoidon laatujär-
jestelmä sai Helsingin kau-
punginjohtajan myöntämän 
laatupalkinnon vuonna 
2002.

Nina Huru
pelastuslautakunnan
varajäsen
Helsinki

Ensihoito KV HelPel juhlavuosi 150 vuotta

Oman maan puolustaminen 
on puolustusvoimiemme 
lainmukainen päätehtävä. 
Vallitseva käsitys on, että 
Suomea puolustaa tehok-
kaimmin oma, yleiseen ase-
velvollisuuteen pohjautuva 
armeija, jolla on laaja reser-
vi ja riittävä kalusto.

Nato-jäsenyyteen suo-
malaiset eivät halua puo-
lustusratkaisuaan perus-
taa. Nykyisin Nato on toki 
entistä enemmän poliitti-
nen yhteenliittymä, mutta 
se on silti edelleen myös 
sotilasliitto. Sen toiminnan 
painopiste on suuntau-
tunut enenevässä määrin 
kansainväliseen kriisinhal-
lintaan.

Liikaa 
kriisinhallintaa?

Ainakaan kriisinhallin-
tanäkökulmasta Suomella 
ei ole Nato-jäsenyydelle 
tarvetta. Me voimme ha-
lutessamme osallistua jo 
nykyisin kaikkiin kan-
sainvälisiin operaatioihin. 
Osallistummeko niihin jo 
liikaakin? Koska valtion-
talous on alkaneella vaa-
likaudella säästökuurin 
edessä, on meidän syytä 
arvioida kriisinhallinta-
operaatioiden panos-tuo-
tos -suhdetta entistä tar-
kemmin.

Naton eurooppalais-
ten jäsenvaltioiden kriisin-

hallintaoperaatiokyky on 
viime aikoina eittämättä 
kasvanut, mutta samaan 
aikaan suorituskyky laaja-
mittaisessa sodan uhkaske-
naariossa on laskenut.

Natolla ei ole omia 
asevoimia. Yhdysvaltoja 
lukuun ottamatta sen jä-
senvaltioiden potentiaali 
nostaa puolustusvalmiutta 
omalla alueellaan Euroo-
passa heikkenee kaiken ai-
kaa. Samaan aikaan Venä-
jän sotapotentiaali kasvaa 
voimakkaasti. Maa on il-
moittanut satsaavansa ase-
voimiensa kehittämiseen 
seuraavan vuosikymmenen 
aikana peräti 500 miljar-
dia euroa. Luku on hurja, 

semminkin kun ottaa huo-
mioon euron ostovoiman 
idässä.

Yleinen asevelvollisuus

Tosiasiat on tunnustetta-
va. Nato-jäsenyys ei ole 
kustannustehokas ratkai-
su. Natosta tuskin tulisi 
tarpeen vaatiessa apua 
Suomeen. Toki samalla 
pitää ymmärtää, ettemme 
saa todellisia turvatakuita 
EU:stakaan.

Mahdollisuus liittyä Na-
toon tulee olla, mutta Na-
toon tulee liittyä vain, jos 
tilanne sitä edellyttää: jos 
liittyminen lisää Suomen 
turvallisuutta ja jos suoma-

laisten enemmistö on pää-
töksen takana. Nyt nämä 
edellytykset eivät täyty.

Suomi ei tule liittymään 
Natoon tällä vaalikaudel-
la. Meidän on syytä panos-
taa omaan, yleiseen asevel-
vollisuuteen perustuvaan, 
koko maata puolustavaan 
koko kansan armeijaan. 

Uskon, että tämän 
maan tulevaisuuden kan-
nalta mahdollisimman 
monen nuoren miehen on 
hyvä käydä armeija. Vali-
koiva asevelvollisuus joh-
taa Ruotsin tielle, jonka 
päässä häämöttää kallis 
ja kansallista yhtenäi-
syyttä murentava palkka-
armeija.

Jussi Niinistö

Kirjoittaja on eduskunnan 
puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja

Koko kansan puolustusvoimat
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Kyllä! Jytky tuli ja jatkoa 
seuraa Lapissakin. Vappu-
aattona 2011 tehtiin poliit-
tista historiaa. Rovaniemel-
lä Hotelli Aakenuksessa 
syntyi uusi merkittävä po-
liittinen voimatekijä; Lapin 
PerusNaiset (ry).

Ympäri laajaa maakun-
taamme paikalle saapuneet 
lappilaiset perussuomalaiset 
naiset järjestäytyivät perus-
tavaan kokoukseen. Lapin 
PerusNaiset aloitti toimin-
tansa kymmenen naisen 
voimin. Perustamiskoko-
uksen lisäksi pidettiin myös 
järjestäytymiskokous, jossa 
alueyhdistykselle valittiin 
toimihenkilöt. 

PerusNaisten toiminta 
kattaa koko Lapin maa-
kunnan, joten myös toimi-
henkilöt valittiin tasapuoli-
sesti alueittain. Puheenjoh-
tajaksi valittiin Liisa Helin 
Rovaniemeltä, varapuheen-
johtajaksi Eila Kivioja So-
dankylästä, sihteeriksi Sari 
Marttinen Rovaniemeltä 
ja taloudenhoitajaksi Eila 

Perussuomalaisten laillinen 
vallankumous toi politiikan 
takaisin politiikkaan. Suo-
malaisten tunnelmaa kuvaa 
käyntini paikallisessa pizze-
riassa eduskuntavaalien jäl-
keisenä päivänä. Viereisessä 
pöydässä teinipojat vertasi-
vat kovaan ääneen äänihara-
vien tuloksia ja sitä seuraa-
vassa pöydässä äiti ja tytär 
miettivät hallitusneuvottelu-
ja. Poliittiseen keskusteluun 
oli syntynyt eräänlainen fair 
play –  kaikille todistettiin, 
että se yksi ja yhtäläinen ää-
ni voi olla ratkaiseva.

Perussuomalaiset Nuoret 
antoi eduskunnalle kauan 
kaivatun nuorennusleikka-
uksen. Tavoite eduskunta-
vaaleissa oli kolme nuorta 
kansanedustajaa – se yli-
tettiin kirkkaasti, sillä läpi 
meni neljä. Muutkin ehdok-
kaamme saivat erinomaisen 
äänisaaliin, josta voi olla 
ylpeä. Vaalien jälkeisinä päi-
vinä nuorisojärjestö on sai 
yli 500 uutta jäsentä. Järjes-
töllä oli tätä ennen noin 800 
jäsentä, joten suhteellinen 
kasvu on merkittävä. 

Ollin oppivuodet

Nuorisojärjestön hallituk-
sen jäsen, oululainen Olli 
Immonen, 25, on nyt edus-

kunnan nuorin kansanedus-
taja. Jo tämä fakta antaa 
mediassa ja nuorten parissa 
vipuvartta koko nuorisojär-
jestölle, minkä Olli on saa-
nut huomata juostessaan 
haastattelusta toiseen.

Perussuomalaiset on 
Suomen kolmanneksi suu-
rin puolue, mikä asettaa 
korkeat vaatimukset myös 
vasta viisi vuotta virallisesti 
toimineelle nuorisojärjes-
tölle. Kiinnostus on valta-
va, mutta tällä hetkellä ei 
valitettavasti ole riittävästi 
resursseja siihen vastaami-
seen. Opetusministeriön 
myöntämä tuki tälle vuo-
delle on noin 15 000 euroa, 
kun se esimerkiksi keskus-
tanuorille on yli 600 000 
euroa.

Poliittisten nuorisojär-
jestöjen tuet täytyisi jakaa 
parlamentaarisin perus-
tein eli kansanedustajien 
määrän mukaan, jota ovat 
kannattaneet lisäksemme 
kokoomusnuoret ja kristil-
lisdemokraattiset nuoret. 
Vahvimmin nykyisen, epä-
oikeudenmukaisen tukijaon 
kannalla on ollut keskusta-
nuoret, joka tilanteesta eni-
ten hyötyy. Perusteluna he 
käyttävät sitä, että nuoriso-
järjestön tulisi edistää puo-
luepolitiikan sijaan aktiivis-

ta kansalaisuutta. Väite on 
täyttä roskaa – Perussuo-
malaiset Nuoret tekee täy-
sillä puoluepolitiikkaa eikä 
keskustanuoret ole pekkaa 
pahempi.

Nykyinen tukijärjes-
telmä tarkoittaa kuitenkin 
sitä, että nuorisojärjestön 
kehittäminen on puolueen 
antamien resurssien varas-
sa. Uskon vahvasti, että 
nuoriin kannattaa panos-
taa. Siitä on konkreettista 
näyttöä. Useat toimijamme 
ovat luottamuksensa an-
sainneet sekä kansalta että 
puolueen sisällä. Nuoret 
kansanedustajamme saivat 
oppia kunnan- ja kaupun-
ginvaltuustoissa. Ne ovat 
erinomaisia päätöksenteon 
korkeakouluja, joissa täy-
tyy olla nopea päästään, 
sillä opittuja asioita täytyy 
heti soveltaa käytäntöön. 
Seuraavissa kuntavaaleissa 
tavoitteemme on perussuo-
malaisten nuorten lopulli-
nen läpimurto.

Vahvalla tiellä

Nuorisojärjestön päämää-
rätietoinen kehittäminen 
on avain menestykseen. 
Haluan Perussuomalais-
ten Nuorten jatkavan kas-
vukykyisenä ja julkisessa 

keskustelussa rohkeana 
kannanottajana. Järjestöllä 
olisi suurissa kaupungeissa 
runsaasti hyödyntämätöntä 
potentiaalia ja kannatusta, 
mutta maakuntiakaan ei 
sovi unohtaa. Perussuoma-
laisilla on poliittiset eväät 
menestyä sekä kaupungeis-
sa että maaseudulla. Nuori-
sojärjestön suurin haaste on 
luoda koko maan kattava 
ja aktiivinen piirijärjestö-
jen verkko. Organisaation 
kehittäminen aloitettiin jo 
Vesa-Matti Saarakkalan 
puheenjohtajakaudella.

Vanhojen puolueiden 
helmasynti on ollut nuorten 
unohtaminen. Opiskelija- ja 
nuorisojärjestöt ovat vaati-
neet opintotuen sitomista 
indeksiin jo yli kymmenen 
vuoden ajan ja kielipolitiik-
kaan on kaivattu kipeästi 
uudistuksia. Opintotuki on 
ainoa vähimmäisetuus, jo-
ta ei ole sidottu indeksiin. 
Nuorista työnhakijoista on 
työttömänä vuoden ajasta 
riippuen 20-25 prosent-
tia, mikä on kestämätöntä. 
On väärin, että kansalaisia 
eriarvoistetaan kiihtyvällä 
vauhdilla, kun Suomi on 
vauraampi kuin koskaan.

Perussuomalaiset Nuo-
ret on kansallismielinen, it-
senäinen, suorapuheinen ja 

oikeudenmukainen vaih-
toehto. Kansallismieli-
syys on Perussuomalaisil-
le Nuorille ennen kaikkea 
alhaalta ylöspäin toimi-
van demokratian puolus-
tamista rahan ylivaltaa, 
anarkismin uhkaa ja poh-
joismaisen hyvinvointi-
valtion tuhoamispyrki-
myksiä vastaan. Kaikes-
ta ei tarvitse olla samaa 
mieltä, mutta on tärkeää 
että jokainen tietää, mitä 
mieltä me olemme.

Kun jäsenyys on vie-
läpä ilmainen, ei ole mi-
tään syytä olla liittymät-
tä jäseneksi, jos tuntee 
tavoitteemme omikseen. 
Nuoret kaipaavat vah-
voja arvoja ja todellista 
aatetta. Sen me voimme 
tarjota ja siitä meidän tu-
lee pitää kiinni myös tu-
levaisuudessa toiminnan 
laajentuessa.

Perussuomalaiset 
Nuoret luottaa siihen, et-
tä puolue muistaa vaali-
pölyn laskeuduttua myös 
nuorten toiveet. Lukuisat 
nuoret kautta maan ovat 
panneet meihin toivonsa 
– nyt on Perussuomalais-
ten Nuorten aika vastata. 
Vahva nuorisojärjestö 
kertoo vahvasta puolu-
eesta.

Lapin PerusNaiset aloitti toimintansa
Tauriainen Kemistä. Lapin 
PerusNaisten jäsen ja vasta-
valittu kansanedustajamme 
Hanna Mäntylä Sallasta tuo 
kokouksiimme terveisiä val-
takunnan politiikasta.

Naisosaston perusta-
minen katsottiin erittäin 
tarpeelliseksi, jotta perus-
suomalaisesti ajattelevien 
naisten voimavarat saadaan 
yhdistettyä ja kynnys tulla 
mukaan poliittiseen toi-
mintaan madaltuisi kaikille 
naisille. 

Lähitulevaisuudessa 
meillä on edessä kunnallis-
vaalit ja perustetun yhdis-
tyksen avulla pyritään löytä-
mään hyviä naisehdokkaita. 
Perussuomalaiset arvot ovat 
myös Lapin PerusNaisten 
arvoja. Toiminnasta kiin-
nostuneet naiset ovat lämpi-
mästi tervetulleita mukaan 
yhdistykseemme.

Liisa Helin
puheenjohtaja
Lapin PerusNaiset (ry)

Perussuomalaisuuden perustus

Simon Elo
Perussuomalaisten
Nuorten puheenjohtaja
Espoo



Suomalainen14 No: 7 • Toukokuu 2011www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

Vaalivoiton taustoja ja mahdollisuuksia

Perussuomalaisten hui-
kea vaalivoitto ei perustu 
pelkästään äänestäjien 
mieliä kiehtovaan vaa-
liohjelmaan ja aikaan-
saannoksiimme, vaan 
kahden vuosikymmen 
aikana kehittyneeseen sy-
vään pettymykseen nykyi-
siä vallanpitäjiä kohtaan. 
Äänestyspäätöstä helpot-

tivat selkeät kannanottom-
me kansaa askarruttaneisiin 
kysymyksiin.

Vanhoille puolueille 
niiden suuruus on ollut it-
seisarvo. Niille on ollut tär-
keämpää, kuka saa sanoa ja 
päättää kuin se, mitä sano-
taan ja päätetään. Silmänsä 
ja korvansa ummistaneet 
puoluepamput eivät ole no-
teeranneet epätoivoisen kan-
san avunhuutoja. Kansaa on 
jaettu surutta hyvä- ja huo-
no-osaisiin. Sille on sanottu, 
miten ja millä rahalla sen 
tulee elää, mutta siltä ei ole 
kysytty, miten se voi ja elää.

Nuollessaan vaalitap-
pioittensa haavoja ns. van-
hat puolueet vannovat jo 
paluuta valta-asemaan. 
Se ja velaksi käydyt vaalit 

todistavat ajatuksen, että 
kannatuksen kautta hae-
taan ainoastaan valtaan. 
Vaalien hintalappu osoitti, 
että pienessä, jopa rumaksi 
haukutussa repussa, olivat 
hyvät eväät. – Unohdettu 
köyhyysrajan alapuolella 
elänyt kansa näytti vallasta 
nauttineille, mitä se ajatte-
lee raskaan hallintokoneis-
ton elintasovelasta.

Kepu unohti maaseu-
dun. En muista yhdenkään 
ehdokkaan olleen huolis-
saan maa- ja metsätalouden 
harjoittajien toimeentulos-
ta. Kuitenkin jokainen meis-
tä syö mielellään puhdasta 
kotimaista lähiruokaa. Kal-
lis, yksityisomistusta kun-
nioittamaton maailmoja 
syleilevä vihreys on tullut 

tiensä päähän. - Sallalaisen 
mummon muusit ja papan 
papanat eivät ole uhka itä-
merelle

Vaalilupauksista pide-
tään kiinni ja huolehditaan 
käytettävissä olevin keinoin, 
ettei yksikään kansalainen 
putoaisi perälaudan yli. 

Vaalivoitto velvoittaa. 
Viimeisen kahdenkymme-
nen vuoden aikana olemme 
velkaantuneet yli kuusi-
kymmentä miljardia euroa. 
Tuona aikana kehittynyt 
nuorisotyöttömyys vaivaa 
jo useita sukupolvia.  Har-
maan talouden sanotaan 
olevan yksi syy ja sen kit-
kemisestä puhutaan, mutta 
syitä ei myönnetä eikä pois-
teta. Oikeudenmukainen 
elämä kuuluisi niillekin, jot-

ka kärsivät yhdeksän-kym-
mentäluvulta periytyvässä 
velkavankeudessa. Heidän 
joukostaan olisi pelastetta-
vissa suuri joukko työteliäi-
tä ihmisiä, joiden tilipussilla 
on voudin käsi ennen omaa. 
Oikeudettomuus ja vallan 
väärinkäyttö ruokkivat har-
maata taloutta.

Ensisijainen ongelmien 
ratkaisu vaatii työttömyy-
den nujertamista. Se käyn-
nistyy varmasti ja nopeasti 
kun satsaamme CHP-ener-
giantuotantoon. Sen sekto-
rin työpaikat pysyvät Suo-
messa. Hakkeen käyttöön 
perustuva hajautettu energi-
antuotanto korvaa tuontia 
ja antaa verotuloja valtiol-
le. Puun palaessa syntyvää 
hiilidioksidia on käytetty 

menestyksellisesti kasvi-
huoneviljelyssä.

Kuitupuuta käyttävän 
teollisuuden muuttaessa 
nopeakasvuisen eukalyp-
tyksen kasvualueille tääl-
lä kertyvät hakkuusäästöt 
pitää hyödyntää. Samalla 
takaamme mekaanisen 
puunjalostuksen raaka-
aineen korkean laadun ja 
puuhuollon toimivuuden. 
- Monin paikoin energia-
puun hinta on parempi 
kuin kuitupuusta saatu 
hinta.

Meitä äänestäneet vaa-
tivat oikeudenmukaista tu-
lonjakoa, palveluiden koh-
tuuhintaista saatavuutta 
sekä kansan oikeusturvan 
kehitystä kohti oikeus- ja 
hyvinvointivaltiota.

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...Kallista on...

Kahvi ja rinkeli-
munkki

29,70 mk

Silmälasit 1.6 
vahvuuksilla

4756 mk

Perussuomalaisten kanna-
tus Varsinais-Suomessa on 
noussut vihdoin muun Suo-
men tasolle ja eduskunta-
vaaleissa ehdokkaita meni 
läpi kolme.

- Positiivinen tunnelma 
näkyi erilaisissa tilaisuuk-
sissa jo viime vuonna kesä-
heinäkuussa, kertoo tuore 
kansanedustaja ja Varsinais-
Suomen piiriyhdistyksen pu-
heenjohtaja Lauri Heikkilä.

Heikkilä uskoo, että eh-
dokkaiden suuri määrä ja 
aktiivinen kampanjointi toi 
äänivyöryn.

- Ehdokkaita oli pitkin 
vuotta esillä enemmän kuin 
muilla puolueilla ja puolu-
eemme oli tunnetumpi kuin 
vielä neljä vuotta sitten.

Kentällä töitä paiski 
Heikkilän mukaan noin 
kymmenen ydinporukkaan 
kuuluvaa jäsentä, mutta li-
säksi liikkeellä oli jokaisen 
ehdokkaan tutut kiinnit-
tämässä ja jakamassa mai-
noksia.

- Uskoisin, että yhteensä 
meillä oli tekijöitä 30-40.

Naiset parantavat 
julkikuvaa

Kuusi vuotta aktiivisesti 
puolueessa toiminut pyhä-
rantalainen Iiris Peltomaa 
on iloinen kahdesta varsi-
naissuomalaisesta naiskan-
sanedustajasta. Seuraavien 
neljän vuoden ajan masku-
lainen Ritva Kike Elomaa 

ja turkulainen Maria Lohe-
la vievät asioita eteenpäin; 
myös naisnäkökulmasta.

- Mitä enemmän naisia 
on mukana niin sitä enem-
män se kannustaa uutta 
väkeä mukaan toimintaan, 
Peltomaa uskoo.

Perussuomalaisten Nais-
ten sihteerinä ja piirisihtee-
rinä toimiva aktiivi ei tiedä 
syytä siihen, miksi naisia on 
ollut mukana kovin vähän. 
Tilanne on toki parantunut 
viime vuosina.

- Asenne ja henki on 
aina ollut se, että saisi olla 
enemmän naisia, hän selvit-
tää.

- Itse en erittele suku-
puolta, sillä jokaisella on 
henkilönä oma asemansa, 
mutta puolueen julkikuvaa 
se toki parantaa.

Suurin syy menestykseen 
kevään eduskuntavaaleissa 
on Peltomaan mukaan se, 
että ehdokkaiden nimet oli-
vat äänestäjien tiedossa jo 
vuosi sitten toukokuussa.

- Lista saatiin kiinni 
ajoissa ja sitten pikkuhiljaa 
käynnisteltiin kampanjaa. 
Sen huomasi, että ihmisten 
asennoituminen kehittyi 
verrattuna siihen, mitä se 
oli neljä vuotta sitten, sillä 
nyt puolue tunnetaan pa-
remmin.

Kansa oli innoissaan

Mynämäellä ja Liedossa 
kenttätyötä jo lähes 45 
vuoden ajan tehnyt Varsi-

nais-Suomen piirihallituk-
sen taloudenhoitaja Pertti 
Hannula on edelleen yhtä 
aurinkoa. Tuhansia arpo-
ja vaimonsa Raijan kans-
sa myynyt mies ei peittele 
iloaan kertoessaan kevään 
tunnelmista.

- Parisenkymmentä 
markkinapaikkaa kiersim-
me ja kansa oli innoissaan, 
hän kertaa.

- Tulivat keskustele-
maan ja toivottivat hyvää 
menestystä. Neljä vuotta 
sitten oli rauhallisempaa.

Tällä kertaa Hannuloi-
den valmistama 20 litran 
räiskäletaikina tuli pais-
tettua nopeasti, sillä aina 
oli joku lautasen kanssa 
jonossa.

- Jonkin verran hiki sii-
nä hommassa rupesi ole-
maan, pariskunta tuumaa, 
mutta ynnää, että tulosta 
tuli.

- Uskon, että jäseniä-
kin rupeaa tulemaan näin 
hyvin sujuneiden vaalien 
jälkeen, Hannula laskee. 
Jäsenten hankkimiseksi ei 
kampanjaa ole suunnitteil-
la, mutta kesän jälkeen ri-
vejä tiivistetään.

- Syksyllä ruvetaan etsi-
mään kunnallisvaaliehdok-
kaita, sillä vaalit ovat taas 
jo reilun vuoden kuluttua 
ja presidentinvaalit heti 
tammikuussa, muistuttaa 
Heikkilä.

Katja Ojaniemi

Varsinais-Suomessa kannatus
muun Suomen tasolle

Markkinateltan virittelyä Turun torille 1.5.2010 aamulla noin klo 8 aikaan. Kuvassa 
vasemmalta Pertti Hannula, Raija Hannula, tuleva ehdokas Torsti Äärelä (ehdokkaat 
valittiin toukokuun lopulla) ja Juhani Hannula.
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Jeesus auttaa ja parantaa

Perussuomalainen näkemys 
lähtee ihmisestä
Suomalaisten osallistuminen vaaleihin on jatkuvasti 
laskenut. Kansa ei välitä äänestää näennäisdemokra-
tiassa, jossa todellisia vaihtoehtoja ei ole. Siksi kan-
salle on esitettävä sellainen linja, jota voi äänestää 
ja joka ei luovu periaatteistaan kaupankäynnin seu-
rauksena. Tällä hetkellä Suomessa on kutakuinkin 
yhdentekevää mitä tahansa vanhaa puoluetta äänes-
tää: tulos on haalean mitäänsanomaton.
Timo Soini

Ylioppilastutkinnosta
keskustelu yksisilmäistä
Puhutaan yhdestä lukion pakollisesta aineesta, ruot-
sin kielestä, kun pitää päättää, onko sellainen yliop-
pilastutkinto opiskelijoita ja heidän jatko-opintolai-
toksiaan palveleva, joka koostuu kaikille pakollisesta 
äidinkielen kokeesta ja sen lisäksi kolmesta opiskeli-
jan valitsemasta tutkinnon kokeesta.
Marja-Liisa Lindell

mivansa Jumalan vaiku-
tuksesta. Kaikkia ei silti 
kannata uskoa Jumalan 
lähettämiksi.

Kun luet Raamatus-
ta Jeesuksen opetuslasten 
kautta tapahtuneista pa-
rantumisihmeistä, huomaat 
niihin liittyvän aina julis-
tuksen Jeesuksesta. Se puo-
lestaan tarkoittaa julistus-
ta, jossa ihmisille puhutaan 
synnistä ja heidän syntinsä 
sovittaneesta ristiinnauli-
tusta Herrasta Jeesuksesta. 
Parantumiset olivat merk-
kinä siitä, että tärkein osa 
tilaisuutta, eli sanan julis-
tus tapahtui Jumalan anta-
malla valtuutuksella.

Ilman opetusta Ju-
malan valtakunnasta ja 

Jeesuksesta opetuslapset 
eivät harrastaneet paran-
nustoimintaa. Eivätkä he 
muutenkaan väittäneet itse 
kykenevänsä ketään paran-
tamaan. Parantumiset ker-
toivat siitä, että Jeesuksella 
oli täydellinen valta niin 
taivaassa kuin maankin 
päällä. Ja koska Jeesuksella 
on valta, seurakunnan ko-
koontumisissa on edelleen-
kin lupa ja oikeus rukoilla 
myös sairaiden parantumi-
sen puolesta.

Siunatkoon kaikkivalti-
as Jumala kaiken seurakun-
nissamme tehtävän hengel-
lisen työn.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

toivat siitä, että Vapahtaja 
oli vihdoin, satojen vuosi-
en odotuksen jälkeen tullut 
maailmaan.

Sairaiden parantaminen 
oli merkkinä siitä, että tai-
vasten valtakunta oli tullut 
ihmisten ulottuville. Ihmi-
set olivat toki voineet kuul-
la sen Jeesuksen opetuksis-
takin, mutta opetus vah-
vistettiin myös näkyvillä ja 
kiistämättömillä merkeillä. 
Tunnusteot eivät tapahtu-
neet erillään opetuksesta, 
vaan ne liittyivät siihen. 

Samaa tunnusmerkkiä 
kannattaa seurata nyky-
äänkin, jolloin on liikkeellä 
monenlaista itseään paran-
tajiksi kutsuvaa ihmistä, 
jotka ainakin sanovat toi-

Evankelista Matteus 
kertoo erityisesti evan-
keliuminsa 8:ssa luvussa 
siitä, miten Jeesus pa-
ransi monia sairaita, ajoi 
ulos riivaajia jne.

Sairaiden parantami-
nen ei ollut suinkaan itse-
tarkoitus, vaan se kertoi 
omalta osaltaan siitä, että 
myös suurempi ihmis-
ten ongelmista oli saava 
Jeesuksessa ratkaisunsa 
– Messias oli tullut maa-
ilmaan, tie taivaaseen oli 
vihdoin auennut.

Jokainen eheytynyt 
koti ja jokainen sairauk-
sista parantunut todisti-
vat siitä, että Jumala oli 
lähettänyt kansalleen sen 
odottaman avun. Ne ker-

Perussuomalainen 
5/2004

Pirkkalan aktiivinen perussuomalainen Armi Kärki ja kansanedustaja Veltto Virtanen.

Pirkkalan Perussuomalaiset 
järjestivät jo perinteiseksi 
tulleen Vapputapahtuman 
Pirkkalan torilla 1.5. Jo en-
nen varsinaista juhlan alkua 
vieraita alkoi saapua juhlis-
tamaan yhteistä vappuam-
me, työläisten juhlaa.

Juhlan alkajaisiksi Ulla 
Seppä puhalsi fanfaarin, 
jonka jälkeen oli vuorossa 
Valde-patsaan lakittami-
nen. Tänä vuonna olimme 
valinneet erilaisen vappu-
lakin kuin viime vappuna. 
Lakituksen jälkeen siir-
ryimme nauttimaan kah-
vista ja karaokesta. Kesken 
juhlaa leijaili muutamia 
valkoisia lumihiutaleita, 
mutta se ei tahtia haitan-
nut, olihan meillä kaksi 
telttaa joten sateensuojakin 
oli varalla.

Juhlat onnistuivat jäl-
leen yli odotusten, väki-
määrän runsaudessa kulmi-
noitui suosio ja vaalivoiton 
vaikutus, Jaana Ristimäki-
Anttila tarjoili yli kaksi sa-
taa kahvikupillista vieraille. 
Karaokea laulettiin monen 
esittäjän voimalla, kara-
oke-emäntänä toimi Anne 
Palokangas. Ensi vuonna 
tapaamme samoissa mer-
keissä.

Pirkkalan Perussuo-
malaisten puheenjohtaja, 
valtuutettu Armi Kärki 
piti puheen, joka käsitteli 
vaalivoittoa ja perussuoma-

lainen -sanan merkitystä. 
Perussuomalainen on perik-
si antamaton ja rohkeasti 
epäkohtiin tarttuva kansa-
lainen, joka pelkäämättä 
ajaa oikeudenmukaista ja 
kuntalaisten etua ajavaa ar-
vopolitiikkaa.

Kansanedustaja ”Velt-
to” Virtanen kävi myös kut-
suttuna pitämässä puheensa 
ja rauhoitteli kuntalaisia jo 
nyt vellovasta Timo Soinin 
”kääntö-takki ”-tempusta 
Portugalin asiassa. Kysy-
myshän ei ole vaalilupa-
usten pettämisestä, vaan 

hallitusneuvottelujen väli-
vaiheista ja todellakin neu-
votteluista. Hallituksessa 
tulee kyetä ennen kaikkea 
neuvottelemaan paras mah-
dollinen ratkaisu kaikkia 
tyydyttävällä tavalla, unoh-
tamatta silti jo ennen vaa-
leja annettuja lupauksia. 
Meidän on syytä muistaa, 
että meillä Perussuomalailla 
on neljä vuotta aikaa näyt-
tää muutoksen linja. Juuri 
valittujen kansanedustajien 
tulee jatkossa tehdä työtä 
uutterasti, jotta muutokses-
ta tulee pysyvä.

Kiitän vielä tässäkin, 
kuten puheessanikin, kaik-
kia tukijoitani ja äänestä-
jiäni kaikesta ja tekemäs-
tänne vaalityöstä. Ennen 
kaikkea kiitän erittäin 
onnistuneesta yhteistyös-
tä ”kilpasiskoani” Mervi 
Karinkantaa, jonka kans-
sa ajoimme Pirkanmaata 
ristiin rastiin Perussuoma-
laista vaalityötä tehdes-
sämme.

Armi Kärki
valtuutettu
Pirkkala

Perussuomalaisten
vapputapahtuma Pirkkalassa
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PerusNainen-ParasNainen- paitoja 
(fuksia/valk) saatavana jälleen, myös 
isoja kokoja T-paitana (viini/valk).

Saatavissa on myös PerusMies-
SuperMies (tai -ParasMies) -T-pai-

PerusNainen-ParasNainen
-paitoja saatavana jälleen

taa (viini, t-sininen). Lisätiedot ja 
tilaukset puoluetoimistolta, puh. 
020 7430 805.

Paitojen hinta 15 €/kpl + posti-
tuskulut. Kuva lukijaltamme vaalien alta: keskustan teltta kaatui ja ilmapallotkin karkasivat, kuin 

vaalitulosta ennakoiden.

Eurooppa-päivää vietettiin 
ensimmäisen kerran yhtä 
aikaa 25 maassa. Tapahtu-
man pääjärjestäjinä olivat 
Euroopan parlamentin Suo-
men tiedotustoimisto ja Eu-
roopan komission Suomen 
edustusto. Koska Euroopan 
unionin toimistot siirtyvät 
pois Esplanadilta uusiin toi-
mitiloihin, järjestettiin koko 
päivän kestänyt tapahtu-
ma Voimatalon viereisellä 
Kampintorilla.

Aukiolle oli pystytetty 
useita telttoja. Isoimmassa 
teltassa esittelivät suurlähe-
tystöt maitaan, pienemmäs-
sä oli edustettuina järjestöjä 
ja eri puolueita Perussuo-
malaiset mukaan lukien. 
Päälavalla oli runsaasti oh-
jelmaa vaihdellen musiikki- 
ja tanssiesityksistä näytteil-
leasettajien haastatteluihin 
sekä keskusteluihin.

Ohjelmaa oli työpäivän 
verran. Kello yhdeksältä 
alkanut ohjelma veti pai-
kalle kaupunkilaisia,  päi-
väkotiryhmiä ja koululaisia 
opettajineen. Oppilaille oli 
annettu tehtäväksi tutustua 
Euroopan maihin ja unionin 
toimintaan. Direktiivit ja 
säännöt tulivat tutuiksi sekä 

ohjelman ansiosta se, että 
eurooppalaisuus on myös 
kulttuuria ja historiaa.

Mepeistä lavalle eh-
tivät Sirpa Pietikäinen ja 
Mitro Repo ennen lento-
aan Brysseliin. Varsinai-
seen  iltapäivällä pidettyyn 
Eurooppa-keskusteluun 
Perussuomalaisista osal-
listui kansanedustaja Tom 
Packalén, joka oli tyytyväi-
nen keskustelun sujumiseen 
hyvässä hengessä. Aurinkoi-
sesta säästä huolimatta, Mi-
kael Jügner puhui mustista 
pilvistä taivaalla – mitä lie 
mies sillä tarkoittanut. Kos-
ka panelisteina olivat uudet 
kansanedustajat, haastat-
telijan mielenkiinto sivusi 
myös hallitusneuvottelui-
den etenemistä ja Portugal-
pakettia.

Perussuomalaisten 
pitää tuoda oma 
linjansa esille

Harva Perussuomalaisten 
esittelypisteelle pysähtynyt 
kaupunkilainen kysyi, mik-
si Perussuomalaiset ovat 
mukana tapahtumassa. 
Vastaus on sama kuin, mik-
si Perussuomalaisten pitää 

olla edustettuina Euroopan 
parlamentissa: kertomassa, 
että on olemassa vaihto-
ehtoja suhtautua asioihin 
kriittisesti. Suomalaisten 
eurooppakeskustelussa vat-
votaan, pitääkö maamme 
osallistua Euroopan kriisi-
talouksien tukemiseen. Vah-
vasti kansalaiset viestittivät, 
ettei pidä.

Päivä oli onnistunut. 
Ihmiset onnittelivat vaali-
voitosta, kannustivat tu-
lokselliseen työntekoon 
eduskunnassa ja pitämään 
jatkossakin oma Perus-
suomalainen linja asioiden 
hoidossa. Järjestäjän torille 
tilaamista 4000 heliumtäyt-
teisestä EU-ilmapallosta 
osa karkasi omille teilleen 
päätyen Perussuomalaisten 
puoluetoimistolle. Arva-
ukseksi jää, halusiko joku 
muistaa Timo Soinia hänen 
nimipäivänään.

Perussuomalaisten stän-
dillä olivat mukana: Tom, 
Titta, Anja, Juha, Heidi, 
Erik, Pekka, Timo Elo, Pert-
ti, Rolf. Kiitos kaikille.

Nina Huru
kaupunginvaltuutettu
Helsinki

Eurooppa-päivää 
vietettiin 9.5.2011
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Toimittaja Pentti 
Teräväinen oli 
eduskuntavaa-
liehdokkaana 
Pirkanmaalla. 
Monet lehtemme 
lukijat muistavat 
hänet SMP:n 
nuorten aktiivina 
70-luvulta. 

Vielä useammat tuntevat 
hänet äänestä, sillä Teräväi-
nen juontaa Listasuosikit-
ohjelmaa paikallisradiois-
sa. Tästä juontaa juurensa 
osuva iskulause, jota Terä-
väinen käytti vaalikampan-
jassaan: 

Tuttu äänestä - 
äänestä tuttu!

Annetaan miehen itsensä 
kertoa kokemuksistaan:

- Kulunut vuosi on ollut 
upeaa aikaa. Olen saanut 
paljon uusia ystäviä PS-po-
rukasta ja tavannut vanhoja 
tuttuja vaalikentillä. Muka-
vaa on ollut huomata, että 
eihän tämä politiikka ole 
vieläkään mitään raketti-
tähtitiedettä vaan ihmisten 
kanssa toimimista. Tämä 
on ollut hieno matka, joka 
omalla kohdallani alkoi jo 
kauan sitten.

Pena Teräväinen on tuttu äänestä
Keväällä 1968 meidän 

ovelle ilmestyi tumma, hie-
man pelottavan näköinen 
mies, SMP:n aktiivi Reino 
Jokkala, joka tuli pyytä-
mään isääni valitsijamies-
vaaliehdokkaaksi. Niissä 
vaaleissa oli samaa hur-
mosta kuin tänään, vaikka 
Vennamo ei Kekkosta kaa-
tanutkaan.

Kymmenen vuoden ai-
kana kasvoin pikkupojasta 
nuorisopoliitikoksi. Olin lo-
pulta SMP:n nuorten edus-
tajana puoluevaltuustossa, 
kunnes keskityin opiskeluun 
ja luovutin hommat hieman 
nuoremmille. Muuan Timo 
Soini oli pian nuorten edus-
tajana samassa paikassa.

Olen pitänyt koko ajan, 
enemmän tai vähemmän, 
yhteyttä vanhoihin puolue-
tuttuihin SMP:n ajoilta.

Radiomies

Olen radiomies henkeen ja 
vereen. Olen toiminut pai-
kallisradiokuvioissa lähes 
koko tähänastisen työurani. 
Juontamani Listasuosikit-
ohjelmasarja on pyörinyt 
pian 18 vuotta radioissa 
ympäri maata. 

Oma radioasema, Ra-
dio 988 aloitti toimintansa 
helmikuussa Pirkanmaalla. 
Olen pyörittänyt radiota 
kevään ajan puolisoni Aija 
Teräväisen kanssa. Meidät 
valittiin Vuoden Yrittäjik-
si puolitoista vuotta sitten 
Ylöjärvellä. Radio 988 pa-
laa ääneen kesätauon jäl-
keen syyskuussa. Päätyö on 
edelleen omassa yritykses-
sä, Discopress Oy:ssä, joka 
tuottaa palveluja musiikin 
ja median ammattilaisille.

Panelointia

Käyty vaalikampanja on 
varmasti avartanut kaikkien 
maailmankuvaa. Turuilla ja 
toreilla tapaa kansan syvät 
rivit, elämän koko kirjon. 
Vähän niin kuin etelänmat-
kalla, jossa ryhdyt juttele-
maan sellaisten tuikitunte-
mattomien kanssa, joita et 
muuten tapaisi missään.

Kun keskustelee päiväl-
lä laitapuolen kulkijoiden 
kanssa ja menee illaksi pa-
neeliin puhumaan puolus-
tuspolitiikasta kenraalin 
ja vääpelin kanssa, niin 
näkemykset laajenevat 
kummasti. Kun istuu pres-
siklubin paneelissa kiviko-
vien poliitikkojen keskellä 
ja selviää siitäkin, ei pelkää 
enää ketään.

Paneelikeskustelut seu-
rantaloilla ovat monien 
mielestä mennyttä maa-

ilmaa, sillä tilaisuuksiin 
hakeutuvat yleensä vain 
ehdokkaat tukiryhmineen. 
Jos saapuvilla on  paikallis-
lehden toimittaja-kuvaaja 
jutunteossa, paneelin mer-
kitys kasvaa kuitenkin huo-
mattavasti.

Ysiluokkalaisten vaali-
paneelissa rintamalinjat ei-
vät pitäneet, kun keskustelu 
rönsyili. Esimerkiksi mopo-
autokysymys kuumensi tun-
teita, sillä vasemmistoliiton 
ehdokas hyökkäsi railak-
kaasti niitä vastaan. Tote-
sin, että nyt häneltä taisi 
mennä loppukin kannatus 
isossa kunnassa, jossa jouk-
koliikenne ei toimi ja pitää 
päästä harrastuksiin. Mei-
käläinen, entinen mopopoi-
ka nappasi tuossa kinassa 
muutamia irtopisteitä. Pai-
kallislehti uutisoi kiitettä-
västi tästäkin keskustelusta.

Vaalipysäkki

Kaikilla ylöjärveläisillä eh-
dokkailla oli paikallisessa 
kauppakeskuksessa yhtei-
nen vaalipysäkki, jonka 
siivousvuorot jaettiin tasa-
puolisesti. Vastaavaa yh-
teishanketta ei tainnut olla 
missään muualla.

Avajaispäivänä olim-
me vaalipysäkillä Sami 
Savion kanssa jakamassa 
Perussuomalainen-lehteä. 
Samaan aikaan kaksi de-
mareiden kansanedustajaa 
piti viereisessä kahvilassa 
omaa tapaamistaan, jossa 
pyöri muutamia punalii-
visiä ”smurffeja”. Siellä ei 
käynyt juuri ketään, mutta 
me jaoimme parissa tunnis-
sa 450 lehteä. Suuren muu-
toksen lähestymisen saattoi 
aistia. Ihmiset tulivat juttu-
sille, nostivat peukkua ja 
kannustivat. 

Vaalikampanjan loppu-
suoralla materiaalia jaettiin 
erityisesti Tampereella, jos-
sa on noin puolet vaalipiirin 
äänestäjistä. Mieltä lämmit-
ti, kun moni kieltäytyi ma-
teriaalista ja sanoi jo äänes-
täneensä Perussuomalaisia.

Kuponkien lopullisen 
tarkistuksen jälkeen PS on 
suurin puolue Ylöjärvel-
läkin. Täkäläisistä ehdok-
kaista vain kokoomuslainen 
rehtori sai enemmän ääniä 
kuin kakkoseksi tullut Sami 
Savio ja kolmoseksi tullut 
allekirjoittanut. Savio saa 
kunnallisvaaleissa johdetta-
vakseen ison ryhmän.

Kiitos tähänastisesta - 
työ jatkuu!

Ystävällisin terveisin,
Pentti Teräväinen
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Tänä päivänä kehittäminen 
on sana, joka esiintyy lähes 
joka paikassa. Halutaan 
kehittää asioita parempaan 
suuntaan, mutta onko se ai-
na hyväksi?

Kehittämistäkin voidaan 
pohtia siitä näkökulmasta, 
että tarvitseeko todellakin 
jotain hyvää käytäntöä 
kehittää. Tehdäänkö asi-
oista näin ongelmia? Olen 
miettinyt muutamia ihan 
tavallisia ongelmia, joiden 
kanssa painitaan nykyisin 
yhteiskunnassamme, olem-

ja muut jäivät työttömäksi. 
Kehitys aiheutti siis työttö-
myyttä, toisaalta se toi hel-
potusta työmaalle.

Monesti olen saanut 
kuulla miten nykynuoriso ei 
opi enää tavallisia kotiasioi-
ta, vaan uusavuttomuutta 
esiintyy esim. ruuanlaiton 
ja leivonnan suhteen. Ei ih-
me, sillä kaupat ovat pullol-
laan kaikenlaista valmista 
mikrossa lämmitettäväksi. 
Löytyypä hyllystä valmiit 
salaatit ja letutkin. Ei ole 
tarvetta opetella näitä ruo-
anlaittotaitoja, kun kaupas-
ta löytyy valmista.

Jätteiden hävittämi-
sestä sekä kierrätyksestä 
jaksetaan puhua. Mikäli 
todellisuudessa haluttaisiin 
jätteiden määrää vähentää, 
sen tulee lähteä jo kaupasta. 
Ennen lihat ostettiin liha-
tiskistä. Samaan paperiin 
lätkäistiin se määrä lihaa 
kuin asiakas halusi. Aina sai 
tarvitsemansa määrän, ei 
jäänyt ylimääräistä ruokaa 
eikä tule useita pakkauksia 
mikäli tarvitsee enemmän 
kuin keskivertopakkauk-
sessa lihaa on. Itsepalvelu ja 
tuotteen säilyvyys on otettu 
kehityksessä huomioon ja 
aiheutettu näin jäteongelma.

Itsepalveluun mentäessä 
monella eri alalla olemme 

meko itse ne sittenkin aihe-
uttaneet?

Kehitys voi tuoda 
myös ongelmia

Aiemmin ihmiset tekivät 
työtä. Alettiin kehittämään 
eri työaloja lisäämällä tek-
nologiaa. Keksittiin ko-
neita, joilla tehdään työ 
helpommaksi. Koneiden 
tultua työtehtävän kuvat 
muuttuivat niin, ettei useita 
työntekijöitä enää tarvittu. 
Koneenkäyttäjälle jäi työ 

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

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta
Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan 
yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut tekijänoikeuden ja lä-
hioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistami-
sesta tietoyhteiskunnassa 22 päivänä toukokuuta 
2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2001/29/EY mukaisia velvoitteitaan, 
koska se ei ole antanut kyseisen direktiivin nou-
dattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hal-
linnollisia määräyksiä tai koska se ei ole ainakaan 
ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

kehittäneet yhteiskunnas-
tamme eristyneemmän. 
Ihmiset eivät tapaa enää 
toisiaan niin useasti ja pa-
kostakin tulevat sosiaaliset 
tilanteet jäävät pois. On hy-
vä, että asiat voidaan hoitaa 
näin jouhevasti vaikka ko-
toa, mutta ollaanko mietit-
ty miten paljon se aiheuttaa 
yksinäisyyttä ja eristäyty-
neisyyttä. Tietokoneet ovat 
vähentäneet ihmisten kyläi-
lyä toisten luona.

Kehittämisen tulee mie-
lestäni lähteä aina ongel-
masta. Mikäli nähdään ettei 
joku asia oikein toimi. Tur-
ha kehittäminen vain kehit-
tämisen ilosta pitää unoh-
taa, koska monesti voidaan 
mennä asiassa taaksepäin. 
Nykyisin päiväkodissa, 
koulussa ja työpaikoilla 
käydään kehityskeskuste-
luja. Itsekin vasta yhdessä 
sellaisessa istuneena ihmet-
telin miksi etsiä ongelmaa 
jota voisi kehittää, jos sitä 
ei ole nähtävissä. Pohdimme 
varmaan puoli tuntia mitä 
voisi kehittää tullen tulok-
seen, että osaltamme on 
kaikki hyvin. Kyllä elämä 
huolen pitää, että löytyy ne 
kehittämisen kohteet.

Pirita Nenonen
Rovaniemi

Kehityksen tuomaa

Varakkaita kerjäläisiä

Vaaleissa tuli iso jytky, 
kun äänestäjät päättivät 
lähettää eduskuntaan 
noin kahdeksankertaisen 
määrä perussuomalaisia. 
Lisäpaikoistaan se sai pe-
räti 27 hallituspuolueilta 
ja 7 oppositiokumppa-
neiltaan. Niistä 6 vasem-
mistolta.

Hallituspuolueitten 
”Suomen pitää kantaa 
vastuuta EU:ssa” -linja sai 
kansalaisten tuomion ja 
se menetti enemmistönsä 
eduskunnassa. Ilmeisesti 
minun lisäkseni monelle 

muullekin on jäänyt epäsel-
väksi, miten Suomi on tul-
lut vastuulliseksi tilastojaan 
väärentäneitten ja EU:n 
sääntöjä sumeilemattomasti 
rikkoneitten maiden holtit-
tomasta rahankäytöstä.

Tuo jytky kuului Väli-
merelle saakka, siellä nousi 
ankara poru ja huoli, kun 
lähes käden ulottuvilla ol-
leet miljardialmut olivat 
vaarassa mennä sivu suun. 
Koko EU-byrokratia valjas-
tettiin lobbaamaan Suomea 
kustantamaan Portugalin-
kin hullut päivät. Ja eri-
tyisesti sitä rahoittaneitten 
pankkien luottotappiot.

Mahtaa porvarin sielua 
korventaa, kun pitää huu-
taa sosialismia apuun. Tai 
sitten ei, porvarin omatun-
tohan on tunnetusti lompa-
kon kohdalla.

Portugalin vanavedes-
sä oli Kreikkakin tulossa 
iltalypsylle; jo luvatut 110 
miljardia eivät riitäkään 
kuin alkupaloiksi. Uutta 

rahaa tarvitaan nopeasti 
n. 200 miljardia lisää. Il-
man sitä Kreikan arvellaan 
ajautuvan velkajärjestelyyn. 
Tosin se taitaa olla edessä 
siitä huolimatta; ja Suomen 
lainoilla on huonoin etu-
oikeus. Kataisen kehuma 
kannattava sijoitus tuottaa 
vain rahanreikää.

Kultavarastot 
ihmetyttävät

Pitkin vuotta on kiistelty 
erityisesti Romanian kerjä-
läisistä, joita on yritetty hää-
tää – osittain onnistuttukin 
– niin kaduilta kuin leireis-
täänkin. Ja ihmetelty, kenen 
rahoilla he noinkin arvok-
kaita matkoja tekevät; mak-
setaanko heille peräti palk-
kaa ”työ”panoksestaan. 
Kuka maksaa ja paljonko?

Katukerjäläisten tavoin 
melko varakkaiksi osoit-
tautuivat nämä kabinetti-
kerjäläisetkin. Portugalilla 
on pankkiholveissaan lähes 

400 tonnin kultavaranto, 
arvoltaan n. 14 miljardia. 
Mittavat kultavarannot 
ovat myös Espanjalla ja 
Kreikalla, eikä niihinkään 
ole koskettu tämän talous-
kriisin aikana.

EKP:n tehtävänä on pi-
tää infl aatio alle 2%:ssa; se 
tehtävä on saanut väistyä, 
kun on pyritty edistämään 
investointeja kriisimaissa 
alhaisella korolla. Sen po-
litiikan toisella puolella on 
ollut talouden ylikuume-
neminen ja infl aatio mm. 
paremmin menestyneessä 
Saksassa. Kreikkalaiselle 
retiisille tehty lippalakki ei 
sopinutkaan saksalaiselle 
kurpitsalle. Eikä kurpitsan 
lakkia saa sopimaan retii-
sille. Yhtälö on mahdoton.

Vastikään Suomessa 
lobbausmatkallaan käynyt 
EKP ei ole hiiskunut nois-
ta kultavarannoista sanaa-
kaan, ja uskoisin siellä ki-
risteltävän hampaita, että 
ne tulivat julki juuri nyt. 

Pahimmoilleen kun Suomel-
ta puristellaan myönteistä 
päätöstä Kreikan miljardi-
tukiin.

Noitten varantojensa 
realisointivaatimuksiin on 
vastattu, että pitäisikö kul-
tainen hanhi kyniä. Pitää 
kysyä myös, mitä muuta 
hanhi on kuin kaunis kat-
sella ja kallis ruokkia. Ai-
nakaan se ei osaa munia 
kultaisia munia.

Nuo tuet on määrä rat-
kaista eduskunnassa - tai 
suuressa valiokunnassa – 
vielä tämän viikon aikana. 
Ainakin vaalikonevastauk-
sissaan kaksi kolmasosaa 
ehdokkaista ilmoitti vastus-
tavansa lisätukia, joten ko-
koomuksen jahtaaman tuki-
paketin ennuste on heikko. 
Tätä kirjoitettaessa ratkaisu 
kulminoituu sdp:hen; pi-
tääkö se kiinni rahoittajien 
vastuun lisäämisestä, vai 
paikastaan Kataisen halli-
tuksessa. Nykyisiin sopi-
muksiin noita rahoittajien 

vastuista ei voi lisätä; ne 
neuvottelut palaisivat läh-
töruutuunsa.

Takinkääntöä tulossa

Timo Laaninen saattoi hy-
vinkin olla asian ytimessä 
arvellessaan, että tulossa 
on takinkäännön mesta-
ruuskilpailut. Toistaisek-
si Jyrki Katainen johtaa; 
hänen ”ei-erivapauksia” 
-julistuksensa vaihtui heti 
hallitustunnustelun alettua 
koko kysymyksen poista-
miseen agendalta. Hyvänä 
kakkosena on Mari Kivi-
niemi, joka kiukutteli vaa-
litappiotaan jättäytymällä 
pois koko leikistä.

Jutta Urpilaisella ja 
Eero Heinäluomalla on 
seuraava siirtovuoro. Ja 
heidän jälkeensä tekee 
Mari Kiviniemi ratkai-
sunsa siitä, onko tulos 
tulevan hallituksen enem-
mistön kanta, tai edes se-
litettävissä sellaiseksi.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä
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auli.kangasmaki@
perussuomalaiset.fi 

Vantaan Perussuomalais-
ten varavaltuutettu Hannu 
Kärkkäinen nosti esiin asi-
an, johon yksikään järjes-
tö tai toimija ei ole saanut 
aikaisemmin selkeää vasta-
usta ponnisteluistaan huoli-
matta. Vastauksen saaminen 
peruspalveluministeri Paula  
Risikolta oli merkittävä asia 
koko päihdetyön puolesta, 
myös valtakunnallisesti. 
Monet kunnat ja kaupungit 
joutuvat nyt uusimaan omat 
ohjeistuksensa.

- Jotta yhteiskunta sel-
viää tulevaisuudessa kasva-
vien päihde- ja mielenterve-
ysongelmien kanssa, pitää 
auttamisjärjestelmissä antaa 
enemmän tilaa niille, joilla 
on alan erikoisosaaminen 
joko koulutuksen tai osaa-
misen kautta hankittuna, 
korostaa jo usean vuoden 
ajan aktiivisena päihdetyön 
ammattitutkinnon puolesta-
puhujana tunnettu Sininau-
hasäätiön toimialavastaava 
Hannu Kärkkäinen. 

Samalla asialla on ollut 
jo vuonna 2002 A-Klinik-
kasäätiön toimitusjohtaja 
Lasse Murto, joka totesi So-
siaaliturva-lehdessä 12/02 
seuraavasti: ”Ammatti-
ihmisten, maallikoiden ja 
asiasta oman kokemuksen 
omaavien henkilöiden pi-
täisi tulevaisuudessa muo-
dostaa kokonaisuus. Nä-
mä toimijat yhdessä luovat 
tieto- ja kokemuspohjan, 
jolle auttamistyö on hyvä 
rakentaa. Ammattilaiset ja 
teoreetikot eivät koskaan 
kykene yksinään rakenta-
maan sellaisia tuen järjes-
telmiä, jotka ottavat huo-
mioon yksilölliset erot. Siksi 
ammattilaisten olisi nöyr-
ryttävä ottamaan mukaan 
oman kokemuksen omaavia 
ihmisiä tasavertaisina rin-
nalleen. Samaa nöyrtymistä 
edellytetään myös oman ko-
kemuksen omaavilta”.

Kuntapäättäjät ovat tul-
kinneet tähän asti Valviran 
ohjetta ”Sosiaalihuollon 
päihdehuoltoyksiköiden 
henkilöstö” mielivaltai-
sesti, ymmärtämättä, mitä 
siinä kirjoitetaan. Ohjeessa 
22.6.2010 sanotaan mm; 
ettei päihdehuoltolaissa 
(41/1986) ole säädetty pal-
velujen eri toimintamuo-
doista tai yksiköiden hen-
kilökuntarakenteesta, vaan 
että henkilöstön määrän on 
oltava riittävä. Ohjeessa to-

detaan, että laadukkaiden 
ja asianmukaisten palvelui-
den perusedellytys on niistä 
vastaava ammattitaitoinen 
henkilöstö, ja lisätään, että 
ammatillisen koulutuksen 
perusteella tehtävä työ ja 
vertaistuki on selkeämmin 
erotettava toisistaan. 

Valvira edellyttää oh-
jeessaan, että päihdeyksi-
köissä ammatillisissa teh-
tävissä työskentelevien  on 
suoritettava päihdetyön 
ammattitutkinto, joka on 
määritelty aikuiskoulutus-
laissa (631/1998). Kuiten-
kin sama ohje sanoo, että 
jokaisessa työvuorossa on 
hoidosta ja huolenpidos-
ta vastattava sosiaali- tai 
terveydenhuollon amma-
tillisen koulutuksen saanut 
henkilö.

- Valviran ohje on seka-
va, painottaa Kärkkäinen 
ja kertoo että kunnat ovat 
aika pitkälle myös itse mää-
ritelleet omat ohjeistukset.

- Hoitokotien ja laitos-
ten hoitohenkilökuntavaa-
timukset ovat jostain syystä 
johtaneet siihen, että päih-
detyön ammattitutkinnon 
suorittanutta ei ole kel-
puutettu päihdetyöntekijän 
asemaan. Näille henkilöille 
on löytynyt kaikenlaisia 
muita askareita, ns. apu-
töitä. Näiden ongelmien 
pohjalta olen keskustellut 
monen päihdehoitoalalla 
toimivan henkilön ja sääti-
ön kanssa. Jo vuosia ollaan 

etsitty erilaisia tapoja pitää 
asiaa yllä, kertoo Kärkkäi-
nen todeten, että kyse on 
kuitenkin päihdetyön am-
mattitutkinnosta, jota ei 
ole hyväksytty pätevyydek-
si palkatessa henkilöstöä 
päihdealan tehtäviin, töihin 
tai virkoihin. Vertailupoh-
jana on käytetty lähihoita-
jatutkintoa.

Asiat järjestykseen 

- Päihdetyön ammattitut-
kinto ja lähihoitajan tut-
kinto ovat kaksi erillistä 
ja erilaista koulutusta. 
Lähihoitaja on sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinto. 
Päihdetyön ammattitutkin-
to on puolestaan sosiaali- ja 
terveysalan jatkokoulutus-
ta, johon vaaditaan sosiaa-
lialan perustutkinto tai sitä 
vastaavat tiedot ja taidot, 
sekä kolmen vuoden työ-
kokemus. Tämä tutkinto 
antaa monille ammatissa 
jo olleille mahdollisuuden 
koulutukseen ja pätevöity-
miseen ammatillisesti.

- Tässä kohdin kunnan 
virkamiesten ja päättäjien 
ajatusmaailma ”tökkää” 
ja ymmärrys loppuu siitä, 
että molemmat ovat sosiaa-
li- ja terveysalan tutkintoja. 
Kunta-ajattelun mukaan 
voitaisiin kylmästi karrikoi-
den kysyä, voiko diplomi-
insinööri hakea insinöörin 
tehtäviin tai erikoissairaan-
hoitaja sairaanhoitajan teh-

täviin? Näin yksinkertaises-
ta asiasta on kysymys.  Eli 
kysymys kuuluu kuntapäät-
täjille: ymmärrätkö mitä lu-
et? huokaa Kärkkäinen.

- Olimme Risto Kuis-
man kanssa yhteyksissä toi-
sen päihdetyöhön liittyvän 
asian yhteydessä ja kysyin, 
mitä Kuisma voisi asian 
suhteen tehdä. Hän lupasi 
tehdä kysymyksen eduskun-
nassa. Kuisman eduskunnan 
puhemiehelle tekemään ky-
symykseen perustuen saatiin 
vastaus joulukuussa 2010, 
kertoo Kärkkäinen ja jatkaa:

- Valviran ohjeeseen on 
tulossa tarkennuksia perus-
palveluministeri Risikon an-
taman vastauksen pohjalta. 
Kuntien on nyt muutettava 
laitonta ja syrjivää tulkintaa 
tästä asiasta.

Risikko toteaa lausun-
nossaan mm: ”Päihdetyön 
ammattitutkinnon perus-
teissa on otettu huomioon 
asianmukaisesti turvallisen 
lääkehoidon osaamisvaati-
mukset. Näin ollen lääke-
hoito ei ole ongelma, jonka 
vuoksi kunnissa olisi syytä 
palkata vain lähihoitajia 
terveydenhuollon ammat-
tihenkilöinä päihdehuollon 
tehtäviin. Kuntien tulisi 
päinvastoin palkata päih-
detyön ammattitutkinnon 
suorittaneita päihdetyön 
tehtäviin, sillä päihdetyön 
ammattitutkinto antaa alal-
la kipeästi tarvittavaa eri-
tyisosaamista.”

Uudet tuulet 
puhaltamaan
- Risikon lausunnon ei pi-
täisi tuottaa vaikeuksia ym-
märtää, mistä on kysymys. 
Peruspalveluministeri on 
sosiaali- ja terveysminis-
teriön ylin päällikkötason 
henkilö, jonka alaisuudessa 
myös Valvira toimii. Hä-
nen lausuntonsa on selkeää 
tekstiä, joka on syytä nyt 
viimeistään huomioida pää-
töksien teossa. Kukaan ei 
ole vielä riitauttanut asiaa. 
Riitauttamisen myötä kun-
nat ja kaupungit saattaisi-
vat joutua jopa korvausvel-
vollisiksi riita-asiassa virka-
miesten ja päättäjien vää-
rästä tulkinnasta, tähdentää 
Kärkkäinen ja huomauttaa, 
että kuntapäättäjillä on nyt 
vaikuttamismahdollisuus 
viedä tätä asiaa eteenpäin 
omissa kunnissa ja kaupun-
geissa, samalla kyseenalais-
taa aikaisemmat päätökset 
ja saada aikaan korjaus tä-
hän asiaan.

- Seurattuani pitkään 
maamme politiikan sisään-
lämpiävää ummehtunutta 
tilaa, luulen tietäväni mitä 
tavallinen palkansaaja ajat-
telee. Samalla minulla on 
myös työni puolesta hyvä 
kosketuspinta tavallisten 
ihmisten arkielämään. Olen 
kyllästynyt ”mansikanpoi-
mintapolitiikkaan” ja ko-
rulauseisiin. Siksi korostan, 
että niillä, jotka tekevät 
asioiden puolesta jotain, on 
oltava hyvät suhteet mo-
niin toimiviin henkilöihin, 
yli puoluerajojen ja kykyä 
tehdä yhteistyötä heidän 
kanssaan. Suorittamani 
päihdetyön ammattitutkin-
toa koskeva asian hoito on 
hyvä osoitus siitä, mitä sil-
loin saadaan aikaan. 

- Tässä on hyvä osoitus 
siitä miksi Perussuomalais-
ten kannatus kasvaa. Perus-
suomalaiset ovat päässeet 
”iholle” asioiden hoidossa. 
Perussuomalaiset edustavat 
varsin laajaa ammattiosaa-
mista läpi Suomen. Sitä voi-
daan hyödyntää myös arki-
päivän asioiden hoidossa. 
Ihan samanlainen fi ilis on, 
jos meinaa toimia kuntapo-
litiikassa, toteaa Kärkkäi-
nen lopuksi.

Teksti: Jukka Helin
Vantaan Perussuomalaiset ry

Kuva: Hannu Ylönen

Päihdetyöhön
ammatillista osaamista

Kuva on päihdealan suurimpien toimijoiden tilaisuudesta, koskien päihdetyöntekijöiden 
asemaa, puhumassa tilaisuuden koollekutsuja Hannu Kärkkäinen.
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JÄRJESTÖTOIMINTA

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

HÄMEEN PIIRI

Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous ti 24.5.2011 klo 18.00 
”Pertin paikassa” Jääkärinkatu 8. Aloitetaan vaalikah-
veilla ja asiaan klo 18.30 sääntöjen mukaisilla asioilla. 
Tervetuloa kaikki jäsenet, uudet ja vanhat toisiinsa tu-
tustumaan!

Pohjoiskymen Perussuomalaiset

Sääntömääräinen kevätkokous
Torstaina 26.5 klo 18.00 alkaen kartanohotelli Auranto-
lassa (Aurantolantie 520, 47710 Jaala). Esillä sääntöjen 
määräämät asiat. Kaikki jäsenet ja asiasta kiinnostuneet 
tervetulleet paikalle.

Jyväskylän Perussuomalaiset ry

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

PIIRIYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Kevätkokous
Sunnuntaina 22.5.2011 klo 17.00 hotelli Albassa Jyväs-
kylässä. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri

Kevätkokous
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin sääntömää-
räinen kevätkokous järjestetään 29.5.2011 klo 12 Ja-
lasjärven Vilholassa, os. Keskustie 29. Paikalla Vaasan 
vaalipiirin kansanedustajat ja puoluesihteeri Ossi Sand-
vik. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri

Ylimääräinen kokous
Tiistaina 31.5.2011 kello 17.00 Yrityskeskus Leijassa 
(Pakkalankuja 5, Vantaa). Käsiteltävänä edellisen vuo-
den tilit ja tilinpäätös.

Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri  

Sääntömääräinen kevätkokous
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous lauantaina 28.5.2011 kello 13.00. 
Jääkärinkatu 8, Mikkeli. Tervetuloa
Piirihallitus

Perussuomalaisten Kymen piiri  

Sääntömääräinen kevätkokous
Perussuomalaisten Kymen piiri ry sääntömääräinen ke-
vätkokous lauantaina 28.5.2011 Ravintola Leikarissa 
Pyhtäällä  klo 12.00. Mukana piirin uudet kansanedus-
tajat. Tervetuloa.
Piirihallitus

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri  

Sääntömääräinen kevätkokous
Varsinais-Suomen piirin sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään perjantaina 27.5.2011 klo 18 Salossa (lounas-
kahvila Marja Kankare, Helsingintie 8, sisäänkäynti 
Kirkkokadun puolelta).

Hämeen piirin perussuo-
malaiset kokoontuivat 
kevätkokoukseen vapun 
aattona Orimattilassa. 
Kokous vietiin läpi juhla-
mielellä – olivathan pai-
kalla piirin kaikki kolme 
tuoretta kansanedustajaa.

Kokoukseen toi ter-
vehdyksensä myös Ori-
mattilan kaupunginjoh-
taja Osmo Pieski, joka 
toivoi Perussuomalaisten 
ajavan ”ihmisten kokois-
ten kaupunkien” asioita. 
Hän ei pyytänyt lisäavus-
tuksia kunnille, vaan us-
koi että jos valtionosuuk-
sia ei lasketa, terveet 
kunnat selviävät nykyi-
silläkin eväillä. Kunta-
liitosten asemesta Pieski 
uskoi yhteistyöhön, ja 
erityisesti maankäytön ja 
infrastruktuurin suhteen 
hän toivoi tiivistyvää 
yhteistyötä kuntien välil-
le, koska niiden rajoilla 
teiden ja putkistojen on 
kuitenkin yhdyttävä.

Kansa halusi, tarvitsi 
ja sai muutoksen

Hämeen piirin puheen-
johtaja Antero Niemelä 

sanoi omassa puheessaan, 
että jytkyn tulee jatkua. 
Perussuomalaiset olivat 
hänen mukaansa kaikki 
osana suurta suomalaista 
jytkyä, joka Hämeen pii-
rissä näkyi vahvoina nu-
meroina vaaleissa. Jokai-
nen ehdokas sai yli tuhat 
ääntä, jokaisen ehdokkaan 
äänisaalis oli vaikuttamas-
sa siihen, että Hämeestä 
saatiin eduskuntaan ennä-
tykselliset kolme kansan-
edustajaa. Vaalimenestys 
on myös lisännyt piirin jä-
senmäärää.

Hämeen piirissä Perus-
suomalaisten kannatus ylit-
ti selvästi maan keskitason. 
20,6 prosentin ääniosuus 
ylitti edellisten vaalien tu-
loksen peräti 18,4 prosent-
tiyksiköllä. Kokonaisääni-
määrä kymmenkertaistui. 
Monissa kunnissa Perus-
suomalaisten osuus lähen-
teli jopa 30 prosenttia.

Viesti oli vahva: kansa 
halusi, tarvitsi ja sai todella 
ison muutoksen. Puolueel-
la on nyt tuhannen taalan 
paikka, työtä on nyt tehtä-
vä paljon ja hyvässä yhteis-
hengessä, jotta odotuksiin 
pystytään vastaamaan.

Terveisiä eduskunnasta

Hämeen piirin kolme kan-
sanedustajaa Anne Louhe-
lainen, James Hirvisaari 
ja Ismo Soukola kertoivat 
kukin omista tunnelmis-
taan kansanedustajan työn 
alkumetreiltä. Edustajat 
olivat myös ryhmässä kes-
kenään sopineet, että ku-
kin lahjoittaa omaan pii-
riinsä 150 euroa kuukau-
dessa omasta palkastaan 
tukeakseen oman piirinsä 
toimintaa.

Kaikkien edustajien 
yhteinen viesti oli se, että 
eduskuntaryhmässä on toi-
mittu hyvässä yhteishen-
gessä. Ryhmässä on erik-
seen sovittu siitä, että jos 
aikoo äänestää eri tavalla 
kuin mitä yhdessä on pää-
tetty, se täytyy etukäteen 
ilmoittaa ryhmäkokouk-
sessa. 

Piirikokouksen edus-
tajat esittivät uusille edus-
tajille painavan pyynnön 
vaalien alla annettujen lu-
pausten pitämisestä. Lisäk-
si toivottiin, että edustajat 
pian järjestäisivät Hämeen 
piirin jäsenille vierailu-
käynnin eduskuntatalolle.

Persu-leima 
on ala-arvoista 
mediatyötä

Hämeen piirikokous hy-
väksyi piiritoimikunnan 
valmisteleman julkilausu-
man sellaisenaan jaettavak-
si tiedotusvälineille. Julki-
lausumassa protestoitiin 
jyrkästi median toimintaa 
vastaan vaaliuutisoinnissa. 
Media yritti lyödä Perus-
suomalaisiin ehdokkaisiin 
ja heidän kannattajiinsa 
vähättelevää ja valheellista 
”Persu-leimaa”, jonka mu-
kaan Perussuomalaiset ää-
nestäjineen olisivat kaikki 
yksinkertaisia ihmisiä, jot-
ka eivät kykene hoitamaan 
vastuullisia tehtäviä. Julki-
lausuma uutisoitiin näky-
västi valtakunnan mediassa 
heti samana iltana ja se on 
luettavissa Hämeen piirin 
verkkosivuilla osoitteessa:
www.perussuomalaiset-
hameen-piiri.com/ajankoh-
taista.htm

Antero Niemelä
puheenjohtaja
Perussuomalaisten
Hämeen piiri

Jytkyn tulee jatkua

Kotkan Perussuomalaiset ry

Kokous
Torstaina 26.5 klo 18.00 Kotkan kaupungintalolla. Kä-
sitellään sääntöjen määräämiä asioita ja edustusta piiri-
kokoukseen.

Perussuomalaisten Lapuan paikallisyhdistys

Sääntömääräinen kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous sunnuntaina 22.5.2011 
klo 16.00 alkaen, Lapuan Abc:n kabinetissa, Latojantie 
9. Tervetuloa!

Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry:n kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 25.05.2011 klo 18.00 alkaen 
Kokkolan kaupungintalon Kaarlela kokoushuoneessa. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa mukaan!
Hallitus

Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Keskiviikkona 25.5 klo 18.00 Vilppulan osuuspankin
kerhotiloissa. Paikalla Pirkanmaan piirisihteeri Terhi 
Kiemunki.

Kuopion seudun Perussuomalaiset ry

Kevätkokous
Torstaina 26.5.2011 klo 17.30 piiritoimistolla, osoitteessa 
Puistokatu 2, Kuopio. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät kevätkokousasiat. Lisäksi keskustellaan tule-
vasta toiminnasta. Tervetuloa.

Kurikan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Maanantaina 30.5.2011 klo 18 Kurikan Osuuspankin ker-
hotiloissa. (Laulajantie, 61300 Kurikka). Tervetuloa! 

Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset

Kevätkokous
Maanantaina 23.5.2011 kello 17.00 Lappeenrannan Laa-
tusiivouksen toimiston kokoushuoneessa (Valtakatu 27), 
Lappeenranta. Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi luvassa 
vapaata keskustelua ja eduskuntavaalien jälkitunnelmia. 
Tervetuloa!

Vantaan Perussuomalaiset

Sääntömääräinen kevätkokous
Torstaina 9.6.2011 kello 17.00 Yrityskeskus Leijassa (Pak-
kalankuja 5). Tervetuloa!
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OULUN PIIRI

 ■PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

Kike Elomaa
Masku
puh. 0400-824 774
kike.elomaa@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

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

Hilkka Salonen
Hämeenlinna
puh. (03) 616 5903
hm.salonen@luukku.com

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

Taloudenhoitaja

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

Puheenjohtaja

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

Sihteeri

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

Toiminnanjohtaja

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

Varajäsenet: 

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

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Lea Mäkipää
Kihniö
puh. 050-505 2171

Helena Hiltunen
Orimattila
puh. 0400-688 132

Marianne Koivisto
Hämeenlinna
mariannekoivisto92@gmail.
com

Kunniajäsen: 

Annikki Jalava
Tampere

Jäsenet:                       

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

 ■PERUSSUOMALAISET NUORET

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Puheenjohtaja:

Simon Elo 
Puh: 0400 988960
simon@simonelo.fi  

Toiminnanjohtaja:

Heikki Tamminen
Puh. 044 301 9791
heikki.tamminen
@ps-nuoret.net

Sampo Terho
Puh: +358 50 538 1674 
sampo.terho
@europarl.europa.eu

Avustajat Brysselissä:

Hanne Ristevirta
GSM: 0032 47 6055 037

hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

Jukka Jusula
GSM: +358 400 606 220
jukka.jusula@europarl.europa.eu

Manuel Berlogea
manuel.berlogea@europarl.europa.eu

tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
fax :0032 228 49757

tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757

Sihteeri:

Simo Grönroos
Puh. 050 321 1755
sihteeri@ps-nuoret.net

www.ps-nuoret.net
Perussuomalaiset löylyt järjestetään  
11.6.2011 klo 17.00 alkaen Valmarinnie-
messä, Valmarintie 110, Valkeakoski.

KYMEN PIIRI

PIRKANMAA

Vaalien jälkihuumassa ja ai-
van kesän kynnyksellä teh-
dään vielä viimeisimpiä asi-
oita ennen kesälomakautta. 
Oulun piirissä pidettiin lau-
antaina 7.5. sääntömääräi-
nen kevätkokous. Paikkana 
oli Oulun Kirkkotorin kou-
lutuskeskus.

Samalle päivälle sattui 
myös puoluevaltuuston ko-
kous Helsingissä, joten se ve-
rotti omalta osaltaan paikalle 
saapunutta väkimäärää. Ko-
koukseen osallistui kuitenkin 
lähes kolmekymmentä hen-
kilöä, joten Kirkkotorin pie-
nessä salissa pidetyssä tapah-
tumassa oli tunnelmaa kuin 
täpötäydessä linja-autossa.

Tilaisuutta juhlisti läs-
näolollaan tuore kansan-

edustajamme Pirkko Matti-
la. Hän kertoi puheenvuo-
rossaan niistä tunnelmista 
ja tavoitteista, joita kan-
sanedustajan valtakirjalla 
palkittu uurastus toi tulles-
saan. Tämän puheenvuoron 
ja aikaisemman tuntemuk-
semme perusteella Pohjois-
Suomen etu ja tulevaisuus 
on osaltamme hyvässä val-
vonnassa. Voimme luotta-
vaisin mielin kohdata huo-
misen haasteet, kun meillä 
Pohjois-Suomessa on kan-
sanedustajia Oulun piiristä, 
Kainuusta ja vielä Lapista-
kin.

Kokouksessa käytettiin 
varsinaisten sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi runsaas-
ti puheenvuoroja, puheen-

johtajana toiminut Martti 
Eskola totesikin tyytyväi-
senä kokousväen esittäneen 
laajan näkemyksensä niin 
vaalien kulusta kuin sen tu-
loksen mukanaan tuomista 
tavoitteista. Hyvähenkisel-
le kokousväelle tarjoilivat 
täytekakkukahvit piirimme 
naistoimikunnan topakat 
emännät Marjukka Pirinen 
ja Sisko Runni-Leskinen.

Oulun piiriläiset val-
mistautuvat Tampereen 
puoluekokoukseen hyvillä 
mielin. Uskon, että samalla 
piikillä rokotettuja tullee 
olemaan ”Mansen” katu-
kuvassa ennätysmäärä. Ta-
vataan siellä.

Jari Pirinen

Oulun piirin kevätkokous Puoluetoimisto:

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

Perussuomalaiset rp:

Perustettu: 1995

www.perussuomalaiset.fi

Linja-autokuljetus Kymestä Tampereen 
puoluekokoukseen. Edestakainen matka 
maksaa vain 30 €. Ilmoittaudu 6.6.2011 
mennessä. Huom! Varaa majoituksesi heti 
ja 40 nopeinta mahtuu kyytiin.

Aikataulu 18.6. ja 19.6.

- Ruokolahti klo 5.10
- Imatra klo 5.30

- Lappeenranta 6.30
- Kouvola 7.30

Paluu Tampereelta 19.6.2011 noin klo 
15.00.

Ilmoittautumiset:
Erkki Saarimäki
puh. 050 3310102  tai
ekisaarimaki@hotmail.com.

Yhteiskuljetus puoluekokoukseen

Perussuomalaiset löylyt Valkeakoskella
Tervetuloa joukolla viettämään iloista iltaa.

Valkeakosken Perussuomalaiset
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 ■PUOLUEHALLITUS ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

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

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

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

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

KESKI-SUOMI
Pj Marke Tuominen
Ravitie 28, 44260 Vihijärvi
Puh: 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi  

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

LAPPI
Pj Kari Härö
Rovaniemi
Puh: 044 208 4671
kari.haro26@gmail.com

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

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

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

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

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

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

VARSINAIS-SUOMI 
Pj Lauri Heikkilä
Sepäntie 14, 21490 Marttila
Puh: (02) 484 5773, 050-514 6764,
lauri.heikkila@marttila.fi 

 ■PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

Timo Soini
puheenjohtaja 
Puh. 050-511 3027
timo.soini@eduskunta.fi 

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

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

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapuheenjohtaja
Puh. 050 512 0632
vesa-matti.saarakkala
@eduskunta.fi 

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

Eerola, Juho
Puh. (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi 

Elomaa, Ritva
Puh. (09) 432 3022
ritva.elomaa@eduskunta.fi 

Hakkarainen, Teuvo
Puh. (09) 432 3040
teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi 

Halla-aho, Jussi
Puh. (09) 432 3042
jussi.halla-aho@eduskunta.fi 

Heikkilä, Lauri
Puh. (09) 432 3043
lauri.heikkila@eduskunta.fi 

Hirvisaari, James
Puh. (09) 432 3045
james.hirvisaari@eduskunta.fi 

Hongisto, Reijo
Puh. (09) 432 3046
reijo.hongisto@eduskunta.fi 

Immonen, Olli
Puh. (09) 432 3049
olli.immonen@eduskunta.fi 

Jalonen, Ari
Puh. (09) 432 3050
ari.jalonen@eduskunta.fi 

Joutsenlahti, Anssi
Puh. (09) 432 3052
anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi 

Jurva, Johanna
Puh. (09) 432 3054
johanna.jurva@eduskunta.fi 

Juvonen, Arja
Puh. (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi 

Kettunen, Pentti
Puh. (09) 432 3070
pentti.kettunen@eduskunta.fi 

Kivelä, Kimmo
Puh. (09) 432 3075
kimmo.kivela@eduskunta.fi 

Kokko, Osmo
Puh. (09) 432 3078
osmo.kokko@eduskunta.fi 

Koskela, Laila
Puh. (09) 432 3083
laila.koskela@eduskunta.fi 

Lindström, Jari
Puh. (09) 432 3088
jari.lindstrom@eduskunta.fi 

Lohela, Maria
Puh. (09) 432 3092
maria.lohela@eduskunta.fi 

Louhelainen, Anne
Puh. (09) 432 3096
anne.louhelainen@eduskunta.fi 

Mattila, Pirkko
Puh. (09) 432 3102
pirkko.mattila@eduskunta.fi 

Mäkipää, Lea
Puh. (09) 432 3120
lea.makipaa@eduskunta.fi 

Mäntylä, Hanna
Puh. (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi 

Mölsä, Martti
Puh. (09) 432 3128
martti.molsa@eduskunta.fi 

Niikko, Mika
Puh. (09) 432 3129
mika.niikko@eduskunta.fi 

Oinonen, Pentti
Puh. (09) 432 3131
pentti.oinonen@eduskunta.fi 

Packalén, Tom
Puh. (09) 432 3136
tom.packalen@eduskunta.fi 

Saarakkala, Vesa-Matti
Puh. (09) 432 3150
vesa-matti.saarakkala@eduskunta.fi 

Soini, Timo
Puh. (09) 432 3163
timo.soini@eduskunta.fi 

Soukola, Ismo
Puh. (09) 432 3168
ismo.soukola@eduskunta.fi 

Tolppanen, Maria
Puh. (09) 432 3179
maria.tolppanen@eduskunta.fi 

Tossavainen, Reijo
Puh. (09) 432 3185
reijo.tossavainen@eduskunta.fi 

Turunen, Kaj
Puh. (09) 432 3187
kaj.turunen@eduskunta.fi 

Tuupainen, Kauko
Puh. (09) 432 3190
kauko.tuupainen@eduskunta.fi 

Virtanen, Pertti
Puh. (09) 432 3111
pertti.virtanen@eduskunta.fi 

Vähämäki, Ville
Puh. (09) 432 3195
ville.vahamaki@eduskunta.fi 

Väätäinen, Juha
Puh. (09) 432 3196
juha.vaatainen@eduskunta.fi 

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

Jääskeläinen,
Pietari (vpj.)
Puh. 050 582 9444
 (09) 432 3027
pietari.jaaskelainen
@eduskunta.fi 

Niinistö, Jussi (vpj.)
Puh. 050-576 7239
 (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi 

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

Toimihenkilöt:

Kokko, Toni
Pääsihteeri
Puh. (09) 432 3282
toni.kokko@eduskunta.fi 

Valpas, Antti
Eduskuntasihteeri:
Puh. (09) 432 3278
antti.valpas@eduskunta.fi 

Seivo, Kirsi
Oa. tiedottaja
puh. (09) 432 3284
kirsi.seivo@eduskunta.fi 

Puoluetoimisto:

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

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea 218518-148703

Perussuomalaiset rp:

www.perussuomalaiset.fi
Perustettu: 1995 Huom! Maksa jäsenmaksu

vasta laskun saatuasi!

MUUT JÄSENET:

Seppo Huhta
Espoo
Puh: 040 516 4354
seppo.huhta@netti.fi 
 

Vuokko Lahti
Veteli
Puh: 040 594 7289
vuokko.lahti@pp.inet.fi 

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

Pirita Nenonen
Rovaniemi
pirita.nenonen@pp.inet.fi 

Riikka Slunga-Poutsalo
Lohja
riikka@poutsalo.com

Seppo Toriseva
Rauma
Puh: 050-517 2810
seppo.toriseva@luukku.com

Raimo Vistbacka
Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi 

KANSANEDUSTAJAT: KANSANEDUSTAJAT:

Hallitusneuvottelujen ajaksi valitut
puheenjohtajat:
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen: PerusSuoma-
lainen, 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 pyydet-
täisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman yhteys-
tietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Taitetun indeksin kustan-
nusvaikutus vuositasolla 
ja suhteutettuna työeläke-
laitosten rahastojen vuo-
situottoihin on mitätön 
siivu, siihen nähden miten 
se elvyttäisi valtion talout-
ta verotulojen kasvuna ja 
asumisavustuksien vähene-
misenä.

Oikeudenmukaisuuden 
suhteen se on henkisesti 
merkittävä.

Kuusikymmentäluvul-
la solmimme sopimuksia 
eläkevakuutusyhtiöiden ja 
työnantajien kanssa ja sil-
loin sovittiin myös eläkkei-
den ostovoimapäivityksistä 
palkkaindeksin mukaan. 
Tämä sopimus piti vuoteen 
1977 asti jolloin se ensim-
mäisen kerran rikottiin.

Mikäli alkuperäinen 
palkkaindeksiä seuraava 
sopimus olisi voimassa 
edelleenkin, keskimää-
räinen eläkeläinen viime-
vuonna olisi saanut vuosi-
eläkkeensä 16440 €,  koro-
tuksena 1,78 % eli 292,6 
€. Nykymalli (20/80)  toi 
korotusta 221,9 €, eli palk-
kaindeksinmukainen toisi 

vain 70,7 €/v. enemmän, 
siis melko pienistä rahoista 
on kyse vuositasolla.

Kustannusvaikutusten 
tarkastelua ei ole saatavis-
sa, joten yritetään se tehdä 
omana työnä likimäärin. 
Tiedämme, että kahdeksan 
viimevuoden vuosituotto 
on ollut kuuden miljardin 
luokkaa, viimevuonna 14 
miljardia euroa ja se nos-
taa keskiarvoa. Pääomiin 
ei kosketa, joten jos jonain 
vuonna tuottoja ei tule 

tyydytään sitten vanhaan 
(20/80) tasoon.

Paljonko tuosta jakova-
raisesta tuotosta sitten pitäi-
si lohkaista.

Palkkaindeksin mukai-
nen lisä nykyiseen on 70,7 
€/v. ja se kertaa miljoona, 
sen verran työeläkeläisiä 
alaspäin pyöristettynä on.

Likimäärin siitä tulee 
70.700.000 €. Tämän verran 
Ilmarinen palautti asiakashy-
vityksinä takaisin elinkeino-
elämälle, viime vuonna.

Eläkerahastojen pää-
omiin jäisi siis lisättäväksi, 
keskimäärin muhkea 5,93 
miljardia euroa vuodessa.

Tämä oikaisu olisi mo-
raalinen vahvistus uuteen 
hallitusohjelmaan.

Meillä on erittäin run-
saslypsyinen eläkerahas-
tolehmä, joka lypsää vielä 
myös lasten lapsille, kunhan 
sitä hyvin hoidetaan.

Esko Järvenpää
Jämsä

Eläkeindeksimuutos olisi kustannusneutraali

Jytkyä hytinää
Perussuomalaisten vaalivoitto tuli yli puolen miljoonan 
äänen valtuutuksella. Kaksi kansanedustajan paikkaa 
oli lähellä Lapissa ja olemmekin erittäin iloisia valituksi 
tulleen Hanna Mäntylän puolesta. Hanna Mäntylä on 
hyvä valinta eduskuntaan ja hän varmasti myös huomioi 
Meri-Lapin intressit tulevissa Suomen ja Lapin päätök-
sissä. Lapin Perussuomalaiset onnittelevat Hanna Män-
tylää pääsystä kansanedustajaksi.

Lysmyä rutinaa Euroopan Unionin rahakriisissä

Aikoinaan, kun monet Etelä-Euroopan maat liittyivät 
rahaliitto euroon, alkoi syvä kaksijakoisuus. Kreikka, 
Italia, Espanja ja Portugali hyötyivät suunnattomasti 
yleisestä korkotason laskusta. Tuo hyöty käytettiin kes-
tämättömästi hyväksi, jolloin näiden maiden kotimainen 
kysyntä kasvoi räjähdysmäisesti. Alkoi rahan sopulimai-
nen vaellus pohjattomiin taskuihin.

Euroopan sisällä oleva vakaus- ja kasvusopimus on 
epäonnistunut. Euroopan komissio varoitti Ranskaa ja 
Saksaa niiden omasta alijäämästä jo vuonna 2003. Kui-
tenkaan komissio ei puuttunut sääntöjen rikkomiseen 
vaan sallivat jatkaa kestämätöntä rahapolitiikkakuplaa. 
EU:n pimeästä ytimestä puuttuvat selkeät keinot johtaa 
kestävää rahapolitiikkaa.

Reissu Brysselissä

Kävin vapun alla Brysselissä ja sain tavata suomalaisia 
EU-vaikuttajia. Kerroin huoleni ja terveiseni Lapin ajan-
kohtaisista asioista. Päällimmäisenä esitin huoleni puola-
laisten ajosiimapyynnistä ja lohen merkittävästä ryöstö-
kalastuksesta. Vastaukseksi sain, että nyt täytyy odottaa 
tutkimuksia, jonka jälkeen voidaan mahdollisesti ryhtyä 
tarvittaviin toimenpiteisiin lohen suojelemiseksi. Tähän 
pystyin vain vastaamaan heille, että odottaminen tässä 
tilanteessa on lohen kannalta pahinta, mutta minkäs teet.

Otin aiheeksi myös rikkipäästösopimuksen 2015. 
Vaikka tuleva rikkipäästösopimus koskeekin koko poh-
jolaa, kohdistin kyseisen sopimuksen mahdollisia vaiku-
tuksia perämerenkaaren raskaaseen teollisuuteen. Ky-
seenalaistin sopimuksen, koska koen sen olevan erittäin 
haitallinen teollisuudelle nykyisessä taloustilanteessa. 
Koska rikkipäästösopimus koskee laivojen rikkipäästöjä 
se johtaa siihen, että kuljetuslogistiikan ongelmat nouse-
vat kestämättömiksi. Tässä yhteydessä kyselin Euroopan 
unionin mielenkiintoa mahdollisesta Jäämeren ratahank-
keesta. Vastaukset olivat lähinnä laihaa sanahelinää.

Suomen kesä se on joka lämmittää, ei EU!

Seppo Juhani Keinänen
Lapin piirin varapuheenjohtaja

Vaalit on käyty ja meille tuli 
se jytky-potti. Hallitusasiat 
ovat tätä kirjoitettaessa 
vielä levällään. Mutta ar-
voisat kansanedustajamme, 
olisiko meiltä vammaisilla 
suuri pyyntö, jos saisimme 
voimaan Yhdistyneiden 
Kansakuntien vammaisten 
ihmisoikeusjulistuksen. Se 
on jo yli kymmenen vuotta 
sitten hyväksytty YK:ssa ja 
sen on jo muutama vuosi 
sitten ratifi oinut eli sitoutu-
nut sitä noudattamaan yli 
seitsemänkymmentä valtio-
ta, mutta Suomi  ei. Meillä 
ei siis ole edes ihmisoike-
uksia ja meitä ei siis koske 
edes ihmisoikeusjärjestöjen 
kontrolli.

Kuluja ei saisi tulla

Viime vaalikaudella eräs 
tiedotusväline kysyi erääl-
tä korkealta sosiaaliviran-
omaiselta syytä ratifi oinnin 
puuttumiseen. Hän kertoi 
vakaalla äänellä, että jos se 
ratifi oidaan, niin joku vam-
mainen saattaisi vedota sii-
hen ja se aiheuttaisi yhteis-
kunnalle kuluja.

Edellä oleva on siis val-
tiollisella tasolla olevaa 

kannanottoa vammaisiin. 
Paikallistasolla asiat ovat 
samaa luokkaa. Monissa 
kunnissa on vanhusneuvos-
toja, vammaisneuvostoja ja 
vanhus- ja vammaisneuvos-
toja. Tästä viimeksi mai-
nitusta tulee mieleen, että 
kaikki vanhukset olisivat jo 
ikänsä vuoksi vammaisia ja 
vammaiset taas automaatti-
sesti vanhuksia. Mutta ku-
ten tiedetään, ei asia näin 
ole, joillekin on mahdoton-
ta ymmärtää, että joku on 

aisteiltaan vajaa. Vanhus-
neuvostoissa on yleensä ns. 
poliittisia jäähdyttelijöitä.

Vammaisneuvostoihin 
taas kerätään porukkaa niin, 
että varsinaiset vammaiset 
jäävät vähemmistöön. Eri-
tyisen mielenkiintoista on 
se, että neuvostoihin tulee 
joukoittain aktiivikunnallis-
poliitikkoja. Oletan tämän 
johtuvan siitä, että halutaan 
varmistaa ettei elimestä vain 
lähde eteenpäin mitään ra-
haa vaativaa esitystä.

Antakaa meille ihmisarvo
Vammaisjärjestöillä on 

yhteydenpitoa ja he koetta-
vat ajaa vammaisten asioi-
ta yksin ja yhdessä, mutta 
tuntuu joskus, että heidän 
äänensä kuuluu saman ver-
ran kuin hyttysen surina 
erämaassa.

Tilanne turhauttaa

Tiedän, että monen monel-
le vaikkapa näkövammai-
selle on tarpeeksi kestä-
mistä vammastaan, ja jos 
ei ole omia erityiskanavia 
asian eteenpäinviemiseksi, 
niin tuntuu turhauttavalta 
asiasta kertoa. Minä tar-
tuin nyt asiaan puoluetta 
aikoinaan perustamas-
sa olleena, alussa kolme 
vuotta tilintarkastajanakin 
toimineena ja jopa erään 
piirin puheenjohtajanakin 
olleena silloin kun yritet-
tiin pitää päätä pinnalla. 
Nyt toivoisin puolueelta 
tukea - 100 prosentin nä-
kövammaisena - edes ih-
misoikeuksien saamiseksi 
niin itselleni kuin muillekin 
vammaisille.

Rainer Kyyrönen
Pyhäsalmi

Vastuuta ei pakoilla
Vaalilupausten pitäminen ei ole vastuunpakoilua, vaan 
todellista vastuunkantamista. Kokoomusvetoisesta hal-
lituksesta poisjättäytyminen on oikein.
Aasilla on häntä
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 ■ LYHYET

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,

muistathan allekirjoittaa viestisi.

Viestit numeroon 040 749 9362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

Haluan liittyä Perussuomalaiset 
Naiset ry:n jäseneksi
(ei erillistä jäsenmaksua)

Jäsenhankkija

____/____ 2011   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

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

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

Kuulin juuri uutiset, itku tuli, mutta syynä oli se, 
että viimeinkin joku poliittinen puolue pysyy sa-
nojensa takana! Suoraselkäisyys ja äänestäjille 
annetut lupaukset olivat tärkeämmät kuin valta! 
Sydämestäni lähtevä kiitos, palautatte uskoani po-
litiikkaan. Jatkakaa varmaa tietänne, kyllä kansa 
vielä teidät palkitsee.
Vilpitön kannattajanne Somerolta

Suomen ja Italian ajokortti-
käytännöissä on suuria ero-
ja. Yksi merkittävimmistä 
on Italiassa käytössä oleva 
pisteytysjärjestelmä, jossa 
kortin haltijalla on alkuvai-
heessa täydet 20 pistettä. 
Liikennerikkomusten yhte-
ydessä pisteitä voidaan sa-
kon tai muun rangaistuksen 
lisäksi vähentää. Pisteiden 
loputtua joutuu ajokortin 
myöntämiseen vaadittavat 
kokeet käymään uudelleen. 
Ajorikkeistä pisteitä menet-
täneen saldo palaa täyteen 
kahteenkymmeneen kah-
dessa vuodessa, jos kuljetta-
ja ei syyllisty uusiin rikkei-
siin tuona aikana. Rikkeet-
tömän kuskin pisteet nou-
sevat kahdella vuosittain 
aina kolmeenkymmeneen 
saakka.

Suomalaisessa systee-
missä joutuu väliaikaiseen 
ajokieltoon jos saa kolme 
sakkoa tai rikesakkoa yli-
nopeudesta tai liikennerik-
komuksesta vuoden sisällä 
tai neljä kahdessa vuodes-
sa. Uusien kuskien kohdal-
la kaksi sakkoa vuoden tai 
kolme kahden vuoden sisällä 
johtaa kortin menetykseen.

- Mahtaisikohan se pitää 
suomalaista kuljettajaa hiu-
kan paremmin valveilla, jos 
hän tietäisi että pisteet vä-
henevät ja niiden loputtua 
joutuu uusiin ajokokeisiin? 
Varsinkin iäkkäillä kuljet-
tajilla on meillä melkoisia 
puutteita liikennesääntö-
jen muistamisessa, toteaa 

Perussuomalaisten Oulun 
piirin puheenjohtaja, liiken-
neopettaja Ahti Moilanen.

Kuljetusoikeus

Italiassa henkilöautolla aja-
miseen vaaditaan 18 vuo-
den ikä kuten Suomessakin. 
Sylinteritilavuudeltaan yli 
25 kW –tehoisten kulku-
neuvojen ajamiseen vaadi-
taan 20 vuoden ikä ja mm. 

bussien, kuorma-autojen 
ja henkilöautotaksien kul-
jettamiseen 21 vuoden ikä. 
Suomessa 20 vuoden ikära-
jaa ei tunneta, muuten käy-
tännöt ovat pitkälti samat.

- Pidän suomalaista sys-
teemiä parempana. Ammat-
tiliikenteeseen lähteminen on 
muutenkin tehty koko ajan 
vaikeammaksi, eikä sitä ole 
tarpeen hankaloittaa uusilla 
ikärajoilla, sanoo Moilanen.

Suurempien kulku-
neuvojen kuljetusoikeus 
päättyy Italiassa 60 tai 65 
vuoden iässä, tosin lisäai-
kaa voi lääkäriltä anoa 68 
ikävuoteen saakka. Henki-
löauton kuljettamista voi 
80 ikävuoden jälkeen jatkaa 
vain lääkärin erikoisluvalla 
ja säännöllisten lääkärintar-
kastusten myötä. Suomessa 
ajokortin voimassaoloaika 
päättyy 70 vuoden iässä, 

jonka jälkeen se on uusit-
tava viiden vuoden välein, 
linja- ja kuorma-auton koh-
dalla kahden vuoden välein.

- Meillä ensimmäinen 
näkökontrolli tehdään jo 
45 vuoden iässä. Varsinais-
ta ylärajaa ei Suomessa ole-
kaan, vaan on mahdollista 
ajaa autoa vaikka yli yh-
deksänkymmentävuotiaana 
jos vain kunto kestää. Siinä 
kohtaa voisi ehkä pohtia, 
kannattaisiko jonkinlaista 
ylärajaa harkita.

Hintaerot suuria

Italiassa ajokortin hank-
kiminen on huomattavasti 
halvempaa kuin Suomessa. 
Samoin kuin täällä, niin 
myös Italiassa kustannuk-
set koostuvat opetuksesta ja 
erilaisista virallisista mak-
suista. Ajotunti maksaa Ita-
liassa on keskimäärin 20-40 
euroa. Kortin hankkiminen 
maksaa keskimäärin 200-
300 euroa autokouluilla ja 
noin 100 euroa yksityises-
ti. Ajotuntien ottaminen ei 
Italiassa ole pakollista vaan 
ajokokeeseen voi mennä 
vaikka suoraan jos on saa-
nut opetusta esimerkiksi 
sukulaiseltaan. Opettajan ei 
edes tarvitse hankkia erik-
seen opetuslupaa, vaan alle 
65 vuoden ikä, vähintään 
kymmenen vuotta voimassa 
ollut ajokortti ja tietyt fyy-
siset vaatimukset riittävät. 
Suomessa ajokortin hank-
kiminen autokoulussa vaih-

Ajokortti Suomessa ja Italiassa
telee 1 600 ja 1 800 euron 
välillä. Opetusluvalla kortin 
voi saada puoleen hintaan.

Kortin ajaminen ei Itali-
assa ole kaksiosainen kuten 
meillä, mutta se on uusit-
tava kymmenen vuoden 
välein. Kortin uusiminen ei 
kuitenkaan edellytä ajoko-
keeseen osallistumista.

- Ensiksi ihmettelin, mi-
kä siitä voi tehdä niin paljon 
edullisempaa siellä, mutta 
tuo ajotuntien ja opetuksen 
vapaaehtoisuus alkaa selit-
tämään asiaa. Suomessa 15 
ajotuntia on minimimäärä, 
ja kakkosvaihe nostaa kor-
tin hintaa suurin piirtein sen 
mitä koko kortti maksaa 
Italiassa. Joskus meille tulee 
kuskeja jotka selviäisivät 
vähemmällä opetuksella, 
toisille 15 tuntia ei ole riit-
tävästi.

- Ovatko italialaiset niin 
paljon suomalaisia päte-
vämpiä kuljettajia etteivät 
he tarvitse erikseen ajo-ope-
tusta? Tässä kohdin voisi 
anekdoottina mainita, kun 
joitakin vuosia sitten Un-
karista kävi valtuuskunta 
tutustumassa suomalaiseen 
liikennejärjestelmään, se ih-
metteli miten voi olla mah-
dollista että täällä ajetaan 
niin säntillisesti. Tämä on 
seurausta suomalaisesta jär-
jestelmästä – siitä että täällä 
todella opetetaan liikenne-
säännöt ja auton hallinta, 
summaa Moilanen.

Teksti: Mika Männistö

Suomen ja Italian ajokorttikäytännöt poikkeavat toisistaan monilta osin. 
Perussuomalaisten Oulun piirin puheenjohtaja, liikenneopettaja Ahti Moilanen pitää 
parempana suomalaista systeemiä, jossa autolla ajaminen todella opetetaan ennen 
kortin myöntämistä. Kuva puolueneuvoston kokouksesta Ikaalisista 2006.
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