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Perussuomalaisten
puoluekokous Tampereella 
18.-19.6.2011
Perussuomalaisten puoluekokous pidetään 
Tampereella 18.-19.6.2011. Kokouspaikkana 
toimii Tampere Areena.
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Tampereen kaupunki/Jari Mäkinen

Kuva: Harri Lindell

Tuore kansanedustaja Maria Lohela on perus-
suomalaisissa, koska puolueella on hyvin vahvana 
se ajatus, että meidän tulee kantaa kollektiivista 
vastuuta lähimmäisistämme.

Perussuomalaiset tiukasti EU-kriittisinä voittivat 
täyskäden ja jättipotin, kirjoittaa Perussuomalaisten 
kansanedustaja Lapin piiristä, Hanna Mäntylä.
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Perussuomalainen jäsenistö 
kokoontuu puoluekokouk-
seensa Tampereelle huhti-
kuisen jytkyn jälkitunnel-
missa. Puolue on voittanut 
kaikki viimevuosina käy-
dyt vaalit vyörynomaises-
ti ja Perussuomalaiset on 
noussut suurimpien puo-
lueiden joukkoon Suomes-
sa. Puolue on iskussa ja 
kasvu-uralla. Perusta on 
kunnossa ja vahvistuu, se-
kä vakiintuu entisestään. 
Toimintamme on vilkas-
tunut voimakkaasti ja jä-
senmäärä kasvaa. Piiri- ja 
paikallistasolla tehdään 
kovasti töitä. Keskeiset 

henkilöt ovat onnistuneet 
ja haluavat jatkaa kestävää 
kehitystä. Maltti on valttia 
ja oma työ ratkaisee.

Tärkeät valinnat

Meitä kohtaavat nyt uudet 
haasteet. Puoluekokouk-
sessa tehtävät henkilöva-
linnat ovat tärkeitä monel-
la tapaa, eikä vähiten siksi, 
että valittava puoluejohto 
johtaa puolueen kuntavaa-
leihin. Ne ovat puolueen 
kannalta vaaleista han-
kalimmat ja raskaat hoi-
dettavat, koska ne täytyy 
käydä (voittaa) jokaisessa 

kunnassa erikseen. Tarvi-
taan sopivasti kokemusta 
ja uutta voimaa, sekä puo-
luekokousväeltä viisautta 
valintoja tehtäessä.

Eduskuntavaalit osoit-
tivat, että me Perussuo-
malaiset olemme oppineet 
pelaamaan entistä enem-
män myös joukkueena, se 
kirkastaa entisestään omaa 
Perussuomalaista linjaam-
me asioiden hoidossa.

Haluan jatkaa työtäni

Tiedän mitä puoluesihtee-
rin työ vaatii. Se on yksi 
mielenkiintoisimpia teh-

täviä tässä maassa, aina-
kin poliittisessa kentässä. 
Tehtävä on haastava ja 
vaativa. Tarvitaan täyttä 
sitoutumista, äärimmäistä 
kärsivällisyyttä ja paineen-
sietokykyä. Kokemuksia 
on kertynyt. Hyviäkin. 
Vaikeinta puoluesihteerin 
tehtävissä on kasautuvista 
ristipaineista ja jatkuvasta 
arvostelusta selviytyminen. 
Henkinen kuormitus on 
kova, työ kokonaisvaltais-
ta, eikä siitä pääse hetkek-
sikään irti.

Kun tähän lähtee, täy-
tyy olla tahtoa tarttua toi-
meen ja selkeä näkemys 

miten haluaa tehtävää 
hoitaa. Siihen on an-
nettava kaikki aika ja 
energia. Perussuomalaisil-
la myös kunnallissihteerin 
tehtävät ovat puoluesih-
teerin kontolla. Kun 
tehtävissä on pääl-
lekkäisyyttä, tar-
koittaa se hyvin-
kin työntäyteistä 
menoa haasteesta 
toiseen.

Pienen järjestökoneis-
ton työmyyränä olen pyr-
kinyt aikaansaamaan sen 
verran vankkaa perustaa, 
että se kestää myös kasvun. 
Tätä työtä haluan jatkaa ja 

Tampereella tavataan
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edistää. Olen aina usko-
nut kovalla työllä saavu-
tettavissa olevaan hyvään 
tulokseen. Tahtotila on ja 
halu toimia jatkossakin Pe-
russuomalaisen puolueen 
parhaaksi.

Periaatteita ja paikkalippuja
Puoluepolitiikkaa parhaim-
millaan: nyt muodostetaan 
eduskuntavaaleissa hävin-
neiden puolueiden hallitus-
ta. Puolueet kääntelevät tak-
kejaan ja sovittelevat niitä 
jopa toistensa päälle. Heinä-
luomalle ei löytynyt tarpeek-
si suurta nuttua vaihdossa, 
joten hän päätti lähteä ovet 
paukkuen hallitusneuvotte-
luista hakemaan Lipposen 
Paavolta apua takkiongel-
maan. Takkien irronneet na-
pit koristelevat Säätytalon 
prameita kokoushuoneita, 
periaatteet ja vaalilupaukset 
ovat nyt myynnissä. Peri-
aatteista tehdään kauppaa 
mustien ministeriautojen 
paikkalipuilla.

Perussuomalaiset, kan-
san tahdosta suurin vaali-
voittaja, on leimattu tavalla 

joka on äänestäjien suurta 
halveksuntaa. Kansan tahto 
ei Suomessa valitettavasti to-
teudu. Ainoa puolue, joka ei 
kääntänyt takkiaan vaan piti 
vaalilupauksensa, on jätetty 
ilman ministeriautojen paik-

kalippuja, jotka puolueelle 
olisivat kansan tahdosta 
kuuluneet. Vanhat ryvetty-
neet puolueet vanhan vallan 
johtajineen riippuvat vallan 
kahvassa hampaat irvessä.

Punaiselle villalangalle 
löytyi käyttöä

Vasemmistoliitto päätti siir-
tyä mustan puvun sijasta 
takaisin vanhaan mantte-
liin, jossa napit on neulottu 
pikilangalla kiinni. Portuga-
li-päätös on kuvioitu mant-
telin selkämykseen, punai-

sella villalangalla tietenkin. 
Tämä olkoon muistutukse-
na poliittisen historian tut-
kijoille: suomalaisten vero-
eurot lahjoitettiin tovereille 
Portugalissa vastoin ennen 
vaaleja annettua lupausta.

Kristillisdemokraatit 
odottavat kädet ristissä vas-
tausta sen ministeripaikan 
nimestä, jonka Katainen 
heille suo. Vain Kataisen 
armosta eikä kristillisde-
mokraattien ansiosta tuo 
ministeripaikka tulee. Ovat-
han paljon kohua aiheutta-
neet sukupuolineutraali-
suuskysymykset haudattu 
kristillisten ja vihreiden yh-
teisestä sopimuksesta. Nyt 
ei muistella menneitä, kun-
han ministeriauton paikka-

liput on Kristillisdemokraa-
teille painettu, vaikka vain 

kirjanmerkkinä kristillisillä 
symboleilla koristeltuna.

Kaupungintaloille 
turvekatot

Vihreät iloitsevat suu mes-
singille oudosti vääntynee-
nä. Yllätys oli melkoinen, 
kun suurimman vaalitappion 
kärsineelle avautuvat kuiten-
kin vihreät laaksot. Julkisten 
rakennusten turvekatoilla 
käyskentelevien kuttujen 
juusto kirnutaan ekologi-
sesti tuulivoimalla. Horison-
tissa siintävät pysähtyneet 
ydinvoimalarakennukset 
Saksan malliin. Virkamiehet 
joutunevat ennen töihin me-
noaan lypsämään nuo kutut 
vihreiden poliitikkojen mää-
räämällä tavalla, onhan en-
nen aamunkoittoa lypsetyssä 

maidossa paljon kaivattua 
melatoniinia, joka auttaa 
vihreät nukahtamaan lopul-
lisesti unholan ikiuneen.

Keskustalaiset suoritta-
vat perinteisen jälkilypsyn. 
Silloin herahtaa pari minis-
teriauton takapenkin paik-
kalippua, ihan yllätyksenä. 
Kepussa puhaltaa melkoi-
nen saneeraustuuli vaali-
tappion iskettyä tsunamin 
tavoin. Taitaa tuo vanhan 
vallan rakennelma olla ha-
joamassa sisältä päin.

Kultamuna kuvun alla

RKP on puolueena omaa 
luokkaansa. Sen kultamuna 
on tallessa Säätytalolla pe-
rinteisesti kuvun alla omalla 
arvokkaalla paikallaan, jo-
hon ei saa kukaan koskea 

perustuslain nimessä, oli 
vaalitulos mikä tahansa. 
Eikä yhtäjaksoinen 30-vuo-
tinen hallitusvastuu paina 
edes jätevesiasioissa puolu-
etta kumaraan, onhan kul-
tainen muna vakuutettu ra-
han voimalla.  Ministeriau-
ton paikkaliput on painettu 
molemmilla kotimaisilla 
kielillä, suomeksi ja ruotsik-
si, tietenkin kustannuksista 
välittämättä.

Loppulauseeksi rustaan: 
Mielenkiintoiset ja histori-
alliset ajat ovat koittamas-
sa Suomessa. Muutoksen 
raikkaat tuulet puhaltavat 
kautta koko isänmaamme 
perussuomalaisten toimesta 
ja kansan tahdosta, minis-
teriautojen paikkalipuista 

huolimatta. Vaikka jalan jos 
tarve vaatii ja kansa tahtoo.
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Eduskunnassa sanottua

”Ennen tänne eduskuntaan pääsyäni työskentelin 
kahdessa ammatissa, ensinnäkin Kotkan kaupungin 
maahanmuuttajapalveluissa ja sitten yrittäjänä kalja-
kapakissa. Sinne kapakkaan saapui aina toisinaan sel-
laisia kavereita, joilla oli kova jano mutta kaikki ra-
hat juotu jo aiemmin. Vaikka kunto olikin heikko, oli 
näillä veikoilla silti otsaa kysyä minulta sieltä tiskin 
takaa joko rahaa suoraan lainaksi tai sitten luottoa.”
Juho Eerola 24.5.2011

”Samaa kantaa kanssamme edustaa myös laaja 
äänestäjäkuntamme, mikä näkyy selkeästi jo edus-
kuntavaalien tuloksessa. Perussuomalaisten jättäy-
dyttyä pois hallituksesta juuri Portugali-tukipaketin 
johdosta kahdeksan eri lehden teettämän gallupin 
mukaan kannatuksemme nousi peräti 22,4 prosent-
tiin, mistä voikin päätellä kansan olevan kanssamme 
samoilla linjoilla tukipakettikysymyksen osalta.”
Ritva Elomaa 24.5.2011

”Muillakin kuin suomalaisilla veronmaksajilla on 
nimittäin vaikeuksia ymmärtää sellaista markkina-
taloutta, jossa sijoittaja kerää voitot mutta veron-
maksaja kantaa riskin ja maksaa tappiot. On itse 
asiassa hyvin kuvaavaa, että tällaisen järjestelyn 
taakse saadaan Suomessa niin kokoomus kuin va-
semmistoliitto, onhan siinä ainakin puolet kapitalis-
mia ja samalla ainakin puolet kommunismia.”
Jussi Halla-aho 24.5.2011

”Euroa perustettaessa on sovittu, että muiden mai-
den velkoja ei saa siirtää toisille maille tai unionil-
le. Edellisten hallitustemme aikana tästä terveestä 
päätöksestä on jo pahasti lipsuttu. Nyt vetäytyvä 
toimitusministeriö antaa esityksen, jolle se toivoo 
eduskunnan hyväksyntää. Tämän hyväksymällä me 
voimme siirtää Portugalin velat jopa vielä syntymät-
tömien lastenlapsiemme maksettavaksi.”
Lauri Heikkilä 24.5.2011

”Suuri osa suomalaisista ei halua joutua vastuuseen 
muiden maiden holtittomasta rahankäytöstä. Ää-
nestäjät olivat ennen vaaleja vihaisia. Miltä luulette 
heistä tuntuvan, jos mikään ei muutu? Täällä on 
toki viime viikkoina kuulunut sellainen rytinä ja 
pauke, kun vallanhimoisten selkärangat ovat kat-
kenneet ja takkien napit sinkoilleet, että omantun-
non ääni on siinä metelissä tyystin vaimentunut.”
James Hirvisaari 24.5.2011

”Laarin pohja paistaa, kuten sanotaan. Öljyn hin-
ta on vuodessa noussut noin 30 prosenttia, samas-
sa suhteessa on noussut myös öljyyn pohjautuvan 
teiden päällystämisessä käytettävän bitumin hinta. 
Tilanne on nyt se, että meillä ei näytä olevan varaa 
edes kunnostaa ja paikata vaurioituneita teitämme, 
puhumattakaan siitä, että tuonne maakuntiin ra-
kennettaisiin uusia.”
Reijo Hongisto 24.5.2011

PerusSuomalainen 9/2011 ilmestyy

1.7.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 23.6.2011.

Puoluekokouksen tärkein 
anti tällä kertaa on puolu-
een johdon valinta. Ohjel-
matyötä olemme tehneet 
vaalien alla runsaasti. Vaa-
livoitto tuli onnistuneella 
ohjelmalla ja kovalla työl-
lä. Nämä ohjelmat ovat 
voimassa ja ovat oppaana 
eduskuntatyössä. Ensi vuo-
det kuntavaalit vaativat 
oman ohjelmansa ja se hy-
väksytään ensi vuoden puo-
lueneuvoston kokouksessa. 

Haluan jatkaa puheen-
johtajana ja kannatan puo-
luesihteeri Ossi Sandvikin 
jatkokautta. Sen sijaan 
kaikki kolme varapuheen-
johtajaa antavat tilaa uusil-
le voimille. Tämä uudistu-
minen on puolueelle hyväk-
si. Tarvitsemme puolueen 
kärkeen uutta kyvykästä 
voimaa. Etenkin kannustan 
puolueemme naisia hakeu-
tumaan johtopaikoille. Po-
liittinen johtajuus edellyttää 
kokemusta ja paineensieto-
kykyä sekä pitkäjänteisyyt-
tä. Varapuheenjohtajuus on 
vaikutuspaikka nyt ja tule-
vaisuudessa. Siinä on väylä 
politiikan huipulle.

Tervetuloa puoluekoko-
ukseen. Olen ylpeä Perus-
suomalaisesta puolueesta. 
Me olemme palauttaneet 
politiikan suomalaisten 
arkipäivään. Runsaat 560 
000 suomalaista äänesti Pe-
russuomalaisia. Tällä voi-

malla teemme työmme - ih-
misen ja isänmaan hyväksi. 
Tervetuloa oman puolueesi 
kokoukseen!

Hallitustilanne

Hallitustilanne elää joka päi-
vä. Tämä teksti on kirjoitettu 
tiistaina. Puolueemme mur-
tumaton perusta ei vanhene 
päivissä. Perussuomalaiset 
ratkaisevat osallistumisensa 
hallitusneuvotteluihin koko-
naisarvion perusteella. Pe-
russuomalaisten EU-linja on 
oikea. Tämä kuva vahvistuu 
päivä päivältä. Haluamme 

sekä Suomen että Euroopan 
uusille raiteille. Tämä tie on 
Suomen hallituksen tie, jossa 
Perussuomalaiset voivat olla 
mukana.

Olen iloinen saamasta-
ni tuesta. Olemme yhdessä 
puolueen hallitusneuvotteli-
joiden ja eduskuntaryhmän 
kanssa kartoittaneet Perus-
suomalaisten mahdollisuut-
ta osallistua hallitukseen. 
Puolueemme tavoitteet 
sosiaalisesta oikeudenmu-
kaisuudesta, työstä ja yrit-
tämisestä sekä verotuksesta 
maksukyvyn mukaan rat-
kaisevat hallituskohtalom-

me. Iso kuva ratkaisee.
Perussuomalaiset ei ole 

uhopuolue. Teemme vas-
tuullista politiikkaa. Valta 
ja mahtavuus ei ratkaise. 
Elämä ei ole muutamasta 
ministerituolista kiinni. Jos 
ja kun saamme riittävästi ta-
voitteitamme läpi, olemme 
hallituksessa. Mikäli emme, 
työ tehdään oppositiosta 
käsin. Jokainen kansan-
edustaja on yhtä arvokas. 
Perussuomalaisten tärkein 
tehtävä ajaa äänestäjiemme 
asiaa. Sieltä on valtakirjam-
me peräisin. Valtamme on 
lainassa kansalta.

Puoluekokous

Euroopan rahoitusvakaus-
väline ERVV ja Euroopan 
vakausmekanismi EVM 
ovat poikkeuksellisen eri-
koisia sopimuksia. Erityi-
sesti EVM, joka aiheuttaa 
muutoksia EU:n perussopi-
mukseen, on kyseenalainen.

EVM on merkityksel-
tään niin huomattava ra-
kennelma, että nähdäkseni 
eduskunnan tulisi päättää 
siitä. Myös sellaisessa ti-

lanteessa, jossa EVM:n 
pääomat ovat loppumassa, 
tulisi eduskunnalla olla mer-
kittävä rooli, jos EVM:ssä 
jäsenenä olevilta mailta vaa-
ditaan lisätakauksia. Ongel-
maksi muodostunee myös 
salassapitosäännökset, joita 
EVM:n päätöksiin liittyy.

Kaiken kaikkiaan voi-
daan todeta, etteivät ER-
VV ja EVM ole mitään 
läpihuutojuttuja, vaan käy-

tännössä niiden läpirunno-
minen aiheuttaa vielä mel-
koisesti harmaita hiuksia 
lainsäädäntökoneistollem-
me. Ei ole olemassa täyttä 
varmuutta siitä, kuinka 
EVM:n kanssa jatkossa 
meneteltäisiin, kun se olisi 
toiminnassa. Ristiriitati-
lanteissa voi vain kuvitella, 
mikä sekasorto sopimusten 
tulkinnasta tulee Euroopas-
sa aiheutumaan.

Perussuomalaiset eivät 
kannata ERVV:n ja EVM:n 
kaltaisia rakennelmia, kos-
ka emme usko, että ne 
korjaisivat taloustilannetta 
Euroopassa. Lisäksi ne ovat 
merkittävä askel kohti EU-
liittovaltiota.

Vesa-Matti Saarakkala
Perussuomalaisten
3. varapuheenjohtaja,
kansanedustaja

ERVV ja EVM ovat demokratian kannalta ongelmallisia

Perussuomalaiset kokoontuvat 
Tampereelle. Puoluekokous 
on yhteisen aatteemme suuri 
juhla ja voimannäyttö. 
Vaalivoittomme oli suuri 
yhteinen saavutus. Voimme 
suhtautua levollisesti 
liikkeemme tulevaisuuteen.
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Työhön paluu voi tuoda 
jatkoaikaa sairauspäivä-
rahaan
Heinäkuusta alkaen työntekijä tai yrittäjä, joka on 
saanut sairauspäivärahaa enimmäisajan, voi työ-
hön palattuaan saada tarvittaessa jatkoaikaa sai-
rauspäivärahaan. Kela maksaa sairauspäivärahaa 
saman sairauden vuoksi enintään 300 arkipäivältä. 
Jos työntekijä tai yrittäjä on tämän jälkeen palan-
nut työhön, mutta sama sairaus edelleen aiheut-
taa työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen 
työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa päivärahaa 
vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivärahan enim-
mäisaika on täyttynyt.

Sairauspäivärahan lisäpäivät maksetaan oma-
vastuuajan jälkeen yhdessä tai useammassa jaksos-
sa enintään 50 arkipäivältä. Tämän jälkeen Kela 
maksaa päivärahaa saman sairauden perusteella 
vasta, kun edellisestä työkyvyttömyysjaksosta on 
kulunut vuosi. Jos työkyvyttömyyden syynä on 
uusi sairaus, Kela voi maksaa päivärahaa, vaikka 
päivärahan enimmäisaika on aiemman sairauden 
vuoksi täyttynyt.

Lainmuutos koskee niitä henkilöitä, joiden työ-
kyvyttömyys alkaa 17.2011 tai sen jälkeen. Sai-
rauspäivärahan jatkoajan arvioidaan koskettavan 
noin 1 500:aa työntekijää tai yrittäjää vuosittain.

Itsehoitolääkkeitä 
vaaditaan kauppoihin
Kuluttajaliitto ilmoittaa näkemyksenään, että ap-
teekkien itsehoitolääkkeiden myynnin monopoli 
tulisi purkaa. Kuluttajaliitto on asettunut puolta-
maan päivittäistavarakauppojen edunvalvontayh-
distyksen PTY:n pitkäaikaista tavoitetta, joka on 
ollut saada reseptittä myytävät lääkkeet ruoka-
kauppojen hyllyille.

Perusteena vaatimukselleen Kuluttajaliitto pi-
tää sitä, ettei kaikissa apteekkien verkkokaupois-
sakaan ole kuluttajille tarjolla farmaseuttista neu-
vontaa ympäri vuorokauden. 

Apteekkariliitto vastustaa

Apteekkariliitto on vastustanut itsehoitolääkkei-
den myynnin vapauttamista muun muassa siitä 
syystä, että potilasturvallisuus vaarantuu, jos ku-
luttajalla ei ole mahdollisuutta saada lääkeneuvon-
taa ja opastusta lääkevalinnassa farmaseutilta.

Kuluttajaliitossa ei kuitenkaan nähdä ongel-
mallisena särkylääkkeiden ostamista ruokaostos-
ten yhteydessä.

Ongelmana Apteekkariliitossa nähdään myös 
se, että reseptilääkkeitä jouduttaisiin hankkimaan 
entistä kauempaa apteekkiverkoston vääjäämättä 
harventuessa jos itsehoitolääkkeiden myynti va-
pautetaan.

Harmaan talouden osuus on arviolta kymmenen 
prosenttia tieliikenteen tavarakuljetuksen koko-
naismyynnistä. Vuonna 2009 tehtyjen yrityskyse-
lyjen mukaan joka toisessa kuljetusyrityksessä ar-
veltiin, että piilotalous on kasvanut 2000-luvulla.

Ruotsissa vuonna 2007 käyttöön otettu raken-
nusalan käännetty arvonlisäverojärjestelmä on 

Uusi tilannekuva harmaasta taloudesta
lisännyt arvonlisäveron tuottoa rakennusalalla 
vuonna 2008 vähintään 78 miljoonaa euroa. Suo-
messa vastaava järjestelmä otettiin käyttöön huhti-
kuun alussa. Useissa maissa käytössä oleva menet-
tely, jossa työnantaja luovuttaa työntekijäkohtaiset 
tiedot verohallinnolle joka kuukausi helpottaisi vi-
ranomaisten mukaan merkittävästi valvontaa.

Tukipaketit eivät 

Tämä aikataulutus on häpe-
ällinen. Poisväistyvä toimi-
tusministeristö antaa esityk-
sen, josta äänestetään. Vih-
reiden moraali tunnetaan, 
he pystyivät istumaan ko-
ko vaalikauden maailman 
ydinvoimamyönteisimmäs-
sä hallituksessa. Saako Ko-
koomuksen puisto-osasto 
Vasemmistoliitosta rinnal-
leen Kokoomuksen muisto-
osaston, jossa hallituspaik-
ka tuli, mutta muisti meni? 
Vasemmistoliitolla on kaksi 
mahdollista kulkuneuvoa 
Säätytalolta Eduskuntaan, 
Audi-kyyti Kokoomuksen 
apupuolueena tai maitoju-
na. Muut tähän toimitusmi-
nisteriön tiedonanto-ope-
raatioon osalliset; kuinka te 
kehtaatte?

EU:n tukipolitiikka on 
kestämätöntä. Kreikka ei 
ollut velkakestävä, kun si-
tä vuosi sitten alettiin tu-
kea EU:n veronmaksajien 
kustannuksella. Kreikan 
liukuminen kohti velkasa-
neerausta osoittaa, että tu-
kipaketit eivät toimi.

EU on itse soppansa 
keittäjä ja sääntöjensä rik-
koja. Euroa perustettaessa 
sovittiin, että muiden mai-
den velkoja ei saa siirtää 
toisille maille tai unionille. 
Kreikan, Irlannin ja Portu-
galin kriisit johtuvat mak-
sukyvyttömyydestä, joka ei 
ole korjaantunut, eikä kor-
jaannu näillä toimenpiteillä, 
jotka rikkovat EU:n omia 
sääntöjä.

EU:n tuomioistuimen 
tulisi todeta tukitoimenpi-
teet pätemättömiksi. Vali-
tettavasti unionissa ei ole 
poliittisesti riippumatonta 
tuomioistuinta, jolla oli-
si rohkeutta sanoa totuus. 
Tuomioistuin on alusta läh-
tien ollut liittovaltiokehi-
tyksen käsikassara.

Follow the money

Euroopan Unionilla on ta-
loudellinen kuolio. Taudin 
syynä on ylivelkaisuus - se-
kä julkinen että yksityinen. 
Virallisen totuuden mukaan 
Kreikka, Irlanti ja Portugali 
kärsivät kassakriisistä. Tä-
mä väite on valheellinen - 
suoraan pimeyden ytimestä. 
Ymmärtääksemme, mistä 
näissä vakausmekanismeis-
sa, sekä väliaikaisessa että 
pysyvässä on kysymys, on 
selvitettävä, kuka näistä 
paketeista hyötyy. On seu-
rattava mihin raha päätyy. 
Follow the money!

Nämä paketit eivät hyö-
dytä Kreikan, Irlannin tai 
Portugalin kansoja. Heistä 
puristetaan mehut leikkauk-
silla, palkanalennuksilla ja 
veronkorotuksilla, jotta sys-
teemi jatkaisi pyörimistään.

Poliittisen eliitin ja suur-
pankkien välille on kehitty-
nyt sairaalloinen symbioosi. 
Poliittiset päättäjät ottavat 
yhä enemmän lainaa, jotta 
he voivat maksaa pankeille 
ja nämä taas vastapalveluk-

sena lainaavat yhä enem-
män rahaa valtioille.

Tukitoimissa on ky-
symys etenkin Saksan ja 
Ranskan pankkikriisistä. 
Tätä ei haluta tunnustaa. 
Koko EU:n taloussotku on 
lähtenyt siitä, että Saksassa 
ja Ranskassa poliitikoilla ei 
ole ollut rohkeutta myön-
tää, että taas pitäisi myön-
tää pankkitukea tai päästää 
pankkeja nurin. Pankki- ja 

velkakriisi on puettu euron 
pelastamisen sumuverhoon.

EU-eliitille tässä kriisis-
sä on kyse kahdesta asiasta; 
1) kasvojen pelastamisesta 
ja 2) liittovaltiotavoitteesta.

Euro on kestämätön jär-
jestely. Se ei tule toimimaan 
koskaan ilman, että kansal-
lista itsemääräämisoikeutta 
merkittävästi rajoitetaan. 
Meille Perussuomalaisille 
itsemääräämisoikeus on eu-
roa tärkeämpi.

Komissio tekee kaik-
kensa, että velkajärjestelyä 
ei tule ennen vuotta 2013. 
Velkajärjestelyn myötä py-
syvä mekanismi romahtaisi 
jo ennen syntyään. Pysyvä 
mekanismi on liittovaltio-
rakenne. Siihen liittyy tois-
taiseksi yksimielisyyden 
vaatimus. Mitä hyötyä on 
veto-oikeudesta, jos sitä ei 
uskalleta ja käytännössä 
edes SAA käyttää?

EU:n velkakriisi 
pahenee

Vaalien alla Kiviniemen-
Kataisen hallitus vetosi vas-
tuun kantamiseen ja väitti, 
että Portugali-paketin hy-
väksymisellä pelastetaan 
suomalaisia työpaikkoja. 
EU:n maatalous- ja raken-
netuetkin olivat muka vaa-
rassa. Perussuomalaisten 
Portugali-kanta oli suistaa 
koko Euroopan raiteiltaan, 

mikäli EU:n byrokraatteja 
ja keskuspankkimiehiä oli 
uskominen. Vaalien jälkeen 
tämä muka onkin vain yk-
sittäinen pikkuasia.

Kyse ei ole pikkuasiasta. 
EU-maiden velkakriisi vain 
pahenee lapioimalla hyvää 
rahaa huonon perään.

Kysymys solidaarisuu-
desta on merkittävä. Pitää-
kö Perussuomalaisten olla 
solidaarisia EU:lle, joka ei 

noudata sääntöjään, valuu-
talle, joka ei toimi ja joiden-
kin EU-maiden vallanpitä-
jille, jotka ovat pettäneet 
omaa kansaansa vai omille 
äänestäjilleen? Olemme so-
lidaarisia omille äänestäjil-
lemme, jotka voivat meidät 
valita tai vaihtaa.

Euroopan Unionin vel-
kakriisi pahenee - ei pa-
rane. Euromaat maksavat 
muita EU-maita enemmän. 
Moraalikato EU-valtioiden 
välillä kasvaa. Ruotsi il-
moitti suuren valiokunnan 
hyväksyvän päätöksen jäl-
keen, että se ei osallistu Por-
tugali-pakettiin. Sellaista on 
ruotsalainen solidaarisuus. 
Kreikka on käytännössä 
selvitystilassa. Se ei missään 
nimessä tule maksamaan 
lainojaan täysimääräisesti 
takaisin. Komissio voi kiis-
tää tosiasiat vaikka maail-
man tappiin, mutta eivät to-
siasiat siitä muuksi muutu. 
Varmaa on se, että Suomelle 
tulee tästä iso lasku.

Myös Suomi, jonka bud-
jetti on rankasti alijäämäi-
nen, on ottanut lainaa aut-
taakseen Kreikkaa, Irlantia 
ja nyt Portugalia. Pian tar-
vitaan lisää rahaa Kreikkaa 
varten. Mitä tehdään, jos 
ja kun Espanja keikahtaa? 
Kansa on jo kaduilla, nuo-
risotyöttömyys on 45 pro-

Aikoihin on eletty, kun velallinen 
asettaa luotonantajille aikataulun. 
Tämä ei varmasti ole mahdollista 
muualla kuin Euroopan Unionissa. 

Eurooppa voisi vielä parantua 
taudistaan. Ylivelkaisuus on 
puhdistettava järjestelmistämme. Se on 
tehtävä avoimesti ja rehellisesti.
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Tuoteväärennösten määrä 
yli kaksinkertaistunut
Väärennetyt kellot, lääkkeet, vaatteet ja käsilaukut 
ovat kasvava vaiva alkuperäistuotteiden valmista-
jille ja yhteiskunnalle. EU:n tullitilastot kertovat, 
että tuoteväärennösten määrä on yli kaksinkertais-
tunut muutaman vuoden aikana. Suomessa Tulli 
esti viime vuonna lähes 400.000 väärennetyn ja 
laittomasti valmistetun tuotteen pääsyn markki-
noille. Näiden tuotteiden yhteenlaskettu arvo oli 
yli 25 miljoonaa euroa.

Turistit tuovat miljoonittain tuoteväärennök-
siä ja piraattituotteita joka vuosi EU:n sisämarkki-
noille. Pienistä rahavirroista kertyy väärennöksiä 
ja piraattituotteita valmistuttaville ja kauppaaville 
rikollisjärjestöille huomattava voitto muuhun ri-
kolliseen toimintaan sijoitettavaksi. Väärennöksiä 
ja piraattituotteita valmistetaan olosuhteissa, jotka 
eivät täytä lain vaatimuksia työajoille tai palkoil-
le. Kuluttajien valistaminen on ongelman avain. Ei 
kysyntää, ei tarjontaa!

Eduskunnan
tupakointikielto laajenee
Kansliatoimikunta päätti kokouksessaan 19. tou-
kokuuta kieltää tupakoinnin kaikissa eduskunnan 
tiloissa lukuun ottamatta tupakointiasemia ja Pik-
kuparlamentin lasitettuja parvekkeita.

Eduskunnan ulkoalueilla tupakointikielto laa-
jennetaan koskemaan pääsisäänkäynnin edustaa 
(Mannerheimintien puoli uuden yleisösisäänkäyn-
nin edestä A-rakennuksen sisäänkäynnin edustal-
le), Pikkuparlamentin edustaa ja kirjaston edustaa 
(Aurorankadun puoli). Puhemiehenaukion tupa-
kointialueet siirretään pois E-rakennuksen ovien 
välittömästä läheisyydestä. Myös Pikkuparlamen-
tin ravintolan vieressä oleva tupakointihuone pois-
tuu käytöstä. Tupakointiasemien sijoittelu tarkis-
tetaan siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman 
vähän haittaa ulkopuolisille.

Kelan etuuksista saa tietoa 
myös viittomakielellä
Kelan etuuksista kertovat viittomavideot on uu-
sittu. Viittomavideot ovat tarkoitettu ensisijaisesti 
kuuroille, joiden ensimmäinen kieli on suomalai-
nen viittomakieli. Kelan viittomavideoilla on tie-
to Kelan myöntämistä etuuksista ja hakutavasta. 
Etuudet on jaoteltu elämäntilanteittain. Lisäksi 
video opastaa, miten Kelaan ilmoitetaan muutok-
sista tai valitetaan päätöksestä.

Viittomavideot on tehty suomalaisella viitto-
makielellä, mutta vammaisten tulkkauspalveluista 
kertova osuus on viitottu myös suomenruotsalai-
sella viittomakielellä.

Uusi ajokorttilaki tuo M-luokan ajokortin suorit-
tamiseen pakollisen kuljettajakoulutuksen. Jatkos-
sa mopon ja kevyen nelipyörän, kuten mopoauton, 
kuljettajakoulutus sisältää teorian lisäksi ajo-ope-
tusta liikenteessä.

Mopoilun suosio on kasvanut viime vuosina 
voimakkaasti ja onnettomuudet ovat yleisiä. M-

luokan ajokorttia koskevien muutosten tavoitteena 
on parantaa uusien kuljettajien valmiuksia ja tur-
vallisuutta liikenteessä.

Mopolla suoritettavan M-luokan ajokortin tut-
kintovaatimuksena on teoriakokeen lisäksi mopon 
käsittelykoe. Kevyellä nelipyörällä vaatimuksena 
on teoriakokeen lisäksi ajokoe liikenteessä.

Mopokorttiin lisättiin kuljettajakoulutusta

toimi

senttia ja euro on edelleen 
menestystarina?

Rakenteelliset ongelmat 
euroalueella syvenevät ja 
julkisen talouden velkakriisi 
pahenee. Tukipaketit voivat 
pahimmillaan vetää muut-
kin EU-maat velkakriisiin. 
Monien EU-maiden talous 
on veitsenterällä.

Suomelle tulossa 
miljardiluokan lasku

EU:ssa solmittiin aikanaan 
talous- ja vakaussopimus, 
jossa julkisen talouden ali-
jäämä sai olla korkeintaan 3 
prosenttia BKT:sta. Julkisen 
kokonaisvelan maksimimää-
räksi asetettiin 60 prosenttia 
BKT:sta. Suomen lisäksi vain 
neljä muuta maata ovat nou-
dattaneet tätä sopimusta.

Euroopan talous- ja 
rahaliiton (EMU) neuvot-
telijat tiedostivat uhkan, 
joka nyt on realisoitunut. 
Velkakriisi mahdollistaa 
säästäväisempien ja asioi-
den hoitaneiden maiden ki-
ristämisen solidaarisuuteen 
vedoten. Siksi Maastrichtin 
sopimukseen laitettiin ny-
kyisen Euroopan Unionin 
toiminnasta tehdyn sopi-
muksen (SEUT) 125 artik-
la, joka kieltää unionia ja 
jäsenmaita omaksumasta 
toisen jäsenmaan velkaon-

gelmia. Tämän no-bailout 
-kirjauksen tehtävä oli sitoa 
jäsenmaiden kädet, jottei 
kenellekään syntyisi kiusa-
usta ajautua kriisiin ja an-
tautua toisten elätettäväksi.

Velkamaiden markkina-
korkoja on alennettu Eu-
roopan keskuspankin (EKP) 
harjoittamilla toimenpiteil-
lä. Nämä rikkovat SEUT 
123 artiklaa, jonka tarkoi-
tus oli estää EKP:tä manipu-
loimasta velkamarkkinoita 
poliittisista syistä. EKP vuo-
taa kuin seula. Se hyväksyy 
valtion paperit pankkien 
vakuuksiksi, vaikka luotto-
luokituslaitokset luokittele-
vat ne roskalainoiksi. EKP 
käytännössä luotottaa krii-
simaita. EKP on osa ongel-
maa. Kun ylivelkaantuneet 
maat lopulta romahtavat, 
euromaat pääomittavat 
EKP:tä. Siitä tulee Suomel-
lekin miljardiluokan lasku.

Ennen vuotta 1999 si-
joittajavastuut toimivat hy-
vin. Espanjassa korkotaso 
oli 10 %, eikä suinkaan 1 
prosentti. EU, jäsenvaltiot, 
EKP ja pääomapiirit ovat 
kaikki syyllisiä nykyiseen 
kriisin, sillä ne ovat poista-
neet maariskit mailta, jossa 
ne ovat todellisia. Ainut to-
dellinen sijoittajavastuu on 
sitä, että kehnot sijoitukset 
muuttuvat tappioiksi!

Kreikka, Irlanti ja 
Portugali eivät selviä 
veloistaan

Rahoittajien ja poliittisen 
eliitin kartellin toimet ei-
vät tehoa. Kreikka, Irlanti 
ja Portugali ovat taloudel-
lisesti raunioina. Ne eivät 
kykene säästämään ja kas-
vamaan sellaisella vauhdil-
la, että veloista selvittäisiin. 
Espanjan asuntomarkkinat 
ovat puolestaan kuin mus-
ta aukko, johon verrattuna 
pikkuinen Irlanti oli lasten 
leikkiä. Ongelmat eivät kos-
ke vain säästökassoja. Suu-
ret espanjalaiset pankit pii-
lottelevat tappiotaan, kuten 
tehtiin Irlannissakin jonkin 
aikaa. Sen aikaisissa stres-
sitesteissä ei kärynnyt juuri 
kukaan - mutta miten kävi 
todellisuudessa?

Tosiasioiden kiistämi-
nen on typeryyden alku. 
Sillä linjalla on velkamaissa 
eletty vuosikaudet, ja sillä 
linjalla on eurokriisiä ko-
mission ja EKP:n johdolla 
hoidettu.

Pysyvä vakausmekanis-
mi ei ole ratkaisu näihin on-
gelmiin. Se luo järjestelmän, 
jossa vastuuttomat poliiti-
kot ja nokkelat pankkiirit 
pelastetaan jatkossa veron-
maksajien kustannuksella. 
Se romuttaisi lopullisesti sen 
vähäisenkin kilpailukyvyn, 
joka Euroopan pankkisek-
torilla on vielä jäljellä.

Joidenkin mielestä va-
kausmekanismi on hyvä, 
koska sen käyttö vaatii yk-
simielisyyttä. Tämä sotku 
Portugali-tuen kanssa osoit-
taa, mitä se käytännössä 
tarkoittaa Brysselin eliitille. 
Yksimielisyyden poistami-
nen on ajan kysymys. Tä-
mä merkitsee aimo askelta 
kohti varainsiirtoja tekevää 
liittovaltiota.

Markkinoille 
palautettava oikeus 
epäonnistua

Pankkeja varten tarvitaan 
rehellisiä stressitestejä. 
Hankitaan erilliset testit 
sekä valvojilta että itsenäi-

siltä tahoilta, joihin kuu-
luu intressiryhmiä ja aka-
teemikkoja. Varattomat 
pankit ja rahoituslaitokset 
on suljettava, jotta ylivel-
kaisuus saadaan juurittua. 
Meidän on palautettava 
markkinoille oikeus epä-
onnistua.

Jos pankkeja pääomi-
tetaan veronmaksajien 
kukkarosta, niin silloin ve-
ronmaksajista tulee tehdä 
omistajia ja koko vanha 
hallitus on erotettava. En-
nen kuin pääomituksia voi 
edes harkita, on valtion vel-
kakirjojen arvoa leikattava 
huomattavasti.

Julkisen velan osalta oi-
keus epäonnistua on avain-
asemassa. Aito elpyminen 
edellyttää mittavia velka-
järjestelyjä. Velkajärjestely 
palauttaisi velkaisuuden 
hallittavalle tasolle ja kan-
nustaisi talouskasvua tuo-
viin uudistuksiin. Nykyiset 
paketit kurjistavat kansa-
laisia ilman näkyvää toivoa 
paremmasta.

Eurooppa voisi vielä 
parantua taudistaan. Yli-
velkaisuus on puhdistettava 
järjestelmistämme. Se on 
tehtävä avoimesti ja rehelli-
sesti. Tämä Portugali-tuki-
päätös, Suomen takausten 
kasvattaminen ja pysyvä 
vakausmekanismi eivät sitä 
tee. Ne ovat väärää, kestä-
mätöntä ja epäoikeudenmu-
kaista politiikkaa ja sellaisi-
na ne on hylättävä.

Edellä olevan perus-
teella teen seuraavan eh-
dotuksen eduskunnan 
kannanotoksi: ”Eduskunta 
ei hyväksy tiedonannossa 
esitettyä osallistumista Por-
tugalin lainoitusohjelmaan, 
vaan nämäkin voimavarat 
tulisi käyttää vaikeuksissa 
olevien suomalaisten autta-
miseen.”

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
ryhmäpuheenvuoro 
24.5.2011 liittyen
valtioneuvoston 
tiedonantoon Portugali-
lainoituksesta (Timo Soini)
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Olen tätä kirjoittaessa 
työskennellyt nelisen 
viikkoa europarlamen-
tissa. Alku on ollut kii-
reinen, kun on täytynyt 
hoitaa kuntoon atk-
tunnukset, kulkuluvat 
ja muu byrokratia, jota 
täällä todellakin riittää. 
Töitäkin on silti jo ehdit-
ty tehdä. 

Tästä palstasta tu-
lee vakituinen ja kerron 
täällä jatkossa EU-asiois-
ta laidasta laitaan. Näin 
ensimmäisellä kerralla 

kirjoitan kaikkein tärkeimmästä, eli äänestämisestä Eu-
roopan parlamentissa.

Äänestyksistä pääosa tapahtuu Strasbourgissa, jossa 
vietetään viikko kuukaudesta, kaikesta muusta työsken-
telystä pääosa puolestaan tapahtuu täällä Brysselissä. 

Europarlamentissa joutuu tai pääsee ottamaan kan-
taa lähes kaikkeen maan ja taivaan väliltä. Äänestimme 
ensimmäisellä Strasbourgin viikollani mm. vastuuva-
pauden myöntämisestä edellisen vuoden tileistä useille 
EU:n instituutioille, erilaisten sopimusten konsolidoin-
nista, Intian kanssa tekeillä olevasta vapaakauppaso-
pimuksesta, metsänhoitoon liittyvistä kysymyksistä, 
kulttuuripalkintoihin käytettävistä rahoista ja tulevasta 
kulttuuripääkaupungista.

Kun jokaista aihetta yleensä täydennetään äänes-
tyksillä erilaisten sanamuotojen muuttamisesta, kertyy 
äänestyksiä kaikkiaan hyvin paljon. Pelkästään ensim-
mäisellä viikollani äänestin avustajani laskujen mukaan 
yhteensä 403 kertaa.

Näin moniin äänestyksiin syvällisesti perehtymi-
nen on tietenkin mahdotonta. Käytännössä toimitaan 
niin, että asiat jaetaan ensin avustajien läpikäytäväksi 
ja sitten he esittelevät asiat mepille. Kaikilla muilla eu-
roparlamentin ryhmillä Perussuomalaisten edustamaa 
EFD-ryhmää lukuun ottamatta on käytössään myös jär-
jestelmä, jossa eturivissä istuvat näyttävät taaemmille 
kollegoilleen peukalolla ylös tai alas, eli tuleeko ryhmän 
jäsenten äänestää puolesta vai vastaan.

Itse äänestäminen suoritetaan tapauskohtaisesti joko 
nappia painamalla tai kädellä viittaamalla. Käsiäänes-
tyksessä puhemies katsoo silmämääräisesti, nouseeko 
käsiä enemmän asian puolesta vai vastaan. Jos tulos 
kuitenkin näyttää epävarmalta, turvaudutaan napilla 
äänestämiseen. Käsiäänestys on nopeampi ja tulee myös 
veronmaksajille halvemmaksi, kun jokaista annettua 
ääntä ei tarvitse tilastoida ja arkistoida.

Koska äänestyksiä on niin valtavasti, on niiden suo-
rittamisesta tullut parlamentissa hyvin korutonta rutii-
nia. Puhemies vie äänestyksiä eteenpäin niin nopeasti, 
etteivät kääntäjätkään kaiken aikaa pysy perässä, jolloin 
äänestämme hetkittäin tietämättä pitäisikö nyt viitata 
niiden, jotka ovat puolesta vai vastaan. 

Meppien esittämiin toistuviin pyyntöihin hitaam-
masta etenemisestä puhemies vastailee lähinnä sarkas-
tisella huumorilla. Aikaa neljäänsataan äänestykseen 
käytettiin kolmena eri päivänä yhteensä noin kaksi ja 
puoli tuntia.

Uutena tulokkaana kiinnitin huomiota siihen, että 
monet mepit valuvat äänestyksiin myöhässä, jolloin pi-
kavauhtia etenevä puhemies on jo ehtinyt äänestyttää 
meitä mahdollisesti kymmenistä asioista. Monet myös 
lähtevät etuajassa. Edelleen jos jonkun mepin äänestys-
kone reistailee, ei sen korjaamista jäädä odottelemaan.

Ilmeisesti kaikkien yhteinen käsitys on, ettei yhden 
tai muutaman mepin ääni ole kovin merkittävä seitse-
män ja puolen sadan edustajan laajassa joukossa. Tämä 
ei ole omiaan lisäämään uskoa demokratian pyhyyteen 
europarlamentissa, jonka on tarkoitus olla EU:n ainoa 
aidosti demokraattinen elin.

 ■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Demokratian pyhyys 
europarlamentissa

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Puoluesihteeri Ossi Sand-
vik on gallupkannatuksella 
mitattuna jo Suomen suu-
rimman puolueen puolue-
sihteeri.

Perussuomalaisten ny-
kyistä asemaa ei toden 
totta ole saavutettu helpol-
la. Sandvik muistaa hyvin 
ne ajat, jolloin puolueen 
kannatus vaihteli yhden ja 
kahden prosentin välillä. 
Silloin toivottiin kovasti, 
että kannatuslukema al-
kaisi edes kakkosella. Nyt 
kannatus on kymmenker-
taistunut noista ajoista.

- Väkisinkin se pysäyt-
tää miettimään, ettei tässä 
aivan turhaan ole raadettu. 
Hyvillä mielin saa pään las-
kea tyynylle illalla ja herä-
tä aamulla kun tietää, että 
oikeita asioita on ilmeisesti 
tullut tehtyä.

Sandvik tehnyt pitkän ja 
merkittävän työn puolueen 
eteen aivan alusta lähtien. 
Sandvik oli yksi niistä, jotka 
keräsivät kannatuskortteja 
vuoden 1995 kesällä, jotta 
saatiin puolue rekisteröityä. 
Tuolloin vain harva uskoi 
puolueen nousuun.

- Pikkuisen aikaa se 
on vienyt kyllä. Ne jotka 
eivät ole alusta saakka ol-
leet mukana eivät voi edes 
ymmärtää miten kovia nuo 
alkuajat olivat. Paikallis-
tason toimintaa heräteltiin 
henkiin talkoilla vähän ker-
rallaan ensimmäisen piiri-
kokouksen jälkeen.

Kannatuspommi

Sandvik toimi kymmen-
kunta vuotta Etelä-Pohjan-
maan piirin piirisihteerinä 
ja oli myös kansanedustaja 
Raimo Vistbackan avusta-
jana vuosina 2003-2004. 
Kaikista näistä toimista on 
ollut hyötyä puoluesihtee-
rin paikalla. Sandvik tuntee 
puolueen organisaation sen 
kaikilla tasoilla.

- Meitä on täällä puo-
luetoimistolla pieni mutta 
hyvä porukka, joka tekee 
valtavasti töitä. Puolueen 
räjähdysmäinen kasvu on 
lisännyt työmäärää ja jat-
kuvaa venymistä äärirajoille 
saakka on tarvittu.

Puoluesihteeriksi Ossi 
Sandvik valittiin vuoden 

2007 voitokkaiden edus-
kuntavaalien jälkeen, jol-
loin Perussuomalaisten 
kannatus kasvoi 4,1 pro-
senttiin ja edustajamäärä 
nousi kolmesta viiteen. Vain 
neljä vuotta myöhemmin 
kannatus oli 19,1 prosent-
tia ja edustajamäärä kasvoi 
kolmellakymmenellänel-
jällä. Sellainen nousu on 
ainutkertainen tapahtuma 
Suomen poliittisessa histo-
riassa.

Takana pitkä työura

Ossi Sandvikilla on taka-
na jo tuotantokausia: ikää 
mittarissa on 58 vuotta ja 
töihin hän lähti varsin äk-
kiä kansalaiskoulun jälkeen 
15-vuotiaana ja on sillä 
tiellä edelleen. Tähän men-
nessä Sandvik on ehtinyt 
tehdä yhtä ja toista muun 
muassa rakennustyömailla 
sekä huoltamo- ja korjaa-
moalan töissä niin myyjänä 
kuin esimiehenäkin, ei kui-
tenkaan itse yrittäjänä.

- Parikymmentä vuot-
ta vierähti niissä hommis-
sa, ennen kuin tuli parikin 

Kova työ ei valunut 
hukkaan

ongelmaa terveyspuolelle, 
jonka vuoksi jouduin ha-
kemaan muita töitä. Ensin 
repesi selästä välilevy, ja sen 
ongelman kanssa elämään 
opettelu jatkuu edelleen. 
Toinen oli kemikaalien 
aiheuttama allergia. Lo-
petettuani huoltamoalalla 
minulla oli useitakin vaih-
toehtoja - minusta oli tulos-
sa puuseppä, mutta monien 
käänteiden jälkeen tulikin 
puoluesihteeri.

Sandvik on myös kun-
nanvaltuutettuna Jalasjär-
vellä pienen tauon jälkeen. 
Ensimmäisellä kaudellaan 
vuosina 1993-96 Sandvik 
oppi, mitä tarkoittaa kun 
yhdellä valtuustoryhmällä 
on enemmistö ja kaikki val-
ta. Muut ryhmät saivat is-
tua tyhjän panttina, jolloin 
hommasta meni maku.

- Pääsin kuitenkin toi-
mimaan esimerkiksi koulu-
verkkotyöryhmässä, joten 
ei niin voi väittää ettenkö 
mitään olisi vaikuttanut.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Ossi Sandvik on gallupkannatuksella mitattuna Suomen suurimman puolueen puoluesihteeri.
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Tilanne ei ole aivan verrat-
tavissa vuoden 1907 vaalei-
hin, mutta vertailukohdaksi 
sopii paremmin vuosi 1945. 
Tulevaisuus näyttää, mitä 
tapahtuu. Onpahan politii-
kan tutkijoilla ainakin teke-
mistä.

Keväällä 2011 tapahtui 
poliittinen uusmobilisaatio. 
Vaalien ainoana voittaja-
na perussuomalaiset etsii 
suuntaansa monella tapaa. 
Joku voisi mainita ongel-
mista, mutta on parempi 
puhua mahdollisuuksista. 
Tällä hetkellä on vain mah-
dollisuuksia, jos kannatta-
jat ja puolueen toiminta 
kohtaavat. Saimme edus-
kuntavaaleissa 560 075 
ääntä. Tuossa joukossa on 
rajattomasti voimavaroja 
puoluetoiminnan kehittä-
miseksi. Nyt on laskettu 
kivijalka ”perussuomalais-
ten vuosisadalle”.

Kuntavaaleissa 
kannatus 
vakiinnutetaan

Vuosi 2012 on jälleen poliit-
tisessa ja kansakuntamme 
elämässä ylipäänsä vaali-
täyteinen merkkivuosi. Jos 
uusia eduskuntavaaleja ei 
tule, käymme vuoteen 2013 
kaksien vaalien kautta. 
Edelliset presidentinvaalit 
olivat puolueellemme tärke-
ät kannatuksen kehityksen 
kannalta. Samaa voidaan 
sanoa tulevista vaaleista. 
Kun puoluetta ja puolueen 
ehdokasta äänestetään use-
amman kerran peräkkäin, 
tulee äänestäjästäkin uskol-
lisempi puolueen kannatta-
ja. Ensi vuoden kuntavaalit 
herättävät monissa jo pal-

jon intohimoja. Juuri nuo 
vaalit ovat puolueen kan-
natuksen vakiinnuttamisen 
kannalta tärkeät.

Lisäresursseja 
tarvitaan

Kasvanut puolue tarvitsee 
lisäresursseja ja jokainen 
uusi jäsen tuo puoluee-
seemme aina jotain uutta. 
Kevyt organisaatiomme on 
se, mihin monet ulkopuo-
liset kiinnittävät huomiota. 
Vaikka keskustan puolue-
toimistoväki on puolueen 
vaikeuksien jälkeen vähen-
tynyt, heidän resurssinsa 
siellä ovat moninkertaiset 
nykytilanteeseemme ver-
rattuna - kentästä nyt pu-
humattakaan. Tietysti ns. 
vanhoille suurille puolu-
eille on kertynyt resursseja 
ja varallisuutta vuosisadan 
saatossa. Organisaation 
kasvattaminen ei ole kuiten-
kaan itsetarkoitus. Jokaisel-
la työntekijällä tulee olla 
toimiva ja velvoittava työn-
kuva sekä järkevä tehtävä.

Kuntavaaliehdokkai-
den ja tulevan tuhatpäisen 
valtuutettujen joukkomme 
valmentaminen tärkeään 
tehtävään vaatii lisäresurs-
seja. Todennäköisesti emme 
ole hallituksessa tällä vaa-
likaudella, vaikka konsen-
susajan neljä vuotta istuvat 
hallitukset saattavatkin olla 
nyt historiaa. Vaikutusmah-
dollisuutemme ovat todella 
suuret. Hyvä kuntavaalien 
tulos antaa meille mahdol-
lisuuden hoitaa ihmisten 
asioita juuri siellä, missä 
luontaisia vaikutusmahdol-
lisuuksia on. Seuraavien 
kuntavaalien jälkeen meillä 

voi olla joka kunnassa vä-
hintään yksi kunnanhalli-
tuspaikka jos ehdokasaset-
telu on vain onnistunut. 
Myös ylikunnallisissa luot-
tamushenkilöorganisaati-
oissa, kuten maakuntaeli-
missä vaikutuksemme tulee 
kasvamaan.

Ymmärrämmekö var-
masti jokainen haasteen 
laajuuden, kun otamme lä-
hiajan suureksi tavoitteek-
semme kuntavaalit? Edus-
kuntavaalien tulosta saattoi 

ja saa edelleenkin tarkastel-
la ylpeänä ja tyytyväisenä. 
Monessa kunnassa tulok-
sen perustana oli puolue-
aktiivien pitkäjänteinen työ 
unohtamatta oman kunnan 
oman ehdokkaan vetovoi-
maa. Kun nämä kaksi asiaa 
yhdistettiin valtakunnalli-
seen nosteeseen, niin tulos 
oli valtaisa menestys. Vaa-
lipiireistä löytyy paljon hy-
vän tuloksen kuntia, joissa 
ei ole kuin muutama puolu-
een jäsen, puhumattakaan 

Vuoden 2012 tärkeät kuntavaalit

paikallisyhdistyksistä. Mi-
tenpä takoa noista kanna-
tusluvuista kunnanvaltuus-
toon valtuutettuja? Tätä 
taustaa vasten puolueemme 
reilut 200 paikallisyhdistys-
tä on vielä kaukana ihan-
netilasta. Yhdistysten tulee 
olla myös toimivia ja eläviä.

Aikaa ensi vuoden kun-
tavaaleihin tietysti vielä on, 
mutta jokainen päivä vie 
pois mahdollisuuksia, jos 
niihin ei tartuta. Otan esi-
merkiksi oman kuntani Au-

ran. Saimme äänistä 26,8 
% ja olimme selvästi suurin 
puolue. Tuolla äänimääräl-
lä saisimme kuntavaaleissa 
kuusi paikkaa valtuustoon. 
Kuntavaaleissa 2008 kan-
natuksemme oli 9,1 %. 
Saimme neljällä ehdokkaal-
la 165 ääntä ja kaksi valtuu-
tettua. Kuuden valtuutetun 
mandaatin lunastamiseksi 
tarvitaan vuonna 2012 ai-
nakin 15 hyvää ehdokasta.

Nyt on jäsenhankinnan 
ja kenttätyön aika

Kunnissa joissa ei ole pai-
kallisyhdistystä eikä paljoa 
puolueen jäseniä, seuraavat 
kuntavaalit ovat erityisen 
suuri haaste. Nyt on jäsen-
hankinnan ja kenttätyön ai-
ka. Vain sen kautta paikal-
lisyhdistykset ja uudet jä-
senet eli uudet resurssit koh-
taavat. Kun tämän taustalla 
on hyvä valtakunnallinen 
noste, niin voimme tavoi-
tella paikkaa suurten jou-
kossa myös kuntavaaleissa. 
Samalla on laskettu pohja 
puolueen hyvälle kannatuk-
selle kauas tulevaisuuteen.

Terve ja hyvin organisoi-
tu puoluekenttä paikallisyh-
distyksineen on puolueen 
kestävän vaalimenestyksen 
tae ja turva. Kuntavaalit 
ovat aivan erityinen maa-
ilmansa. Niissä menesty-
tään aivan eri konseptein 
kuin presidentin- ja edus-
kuntavaaleissa. Nyt olisi 
jo kerättävä ehdokkaiden 
suostumuksia. Tavoitteen 
on oltava korkein mah-
dollinen. Ehdokkaita tulee 
saada jokaiseen kuntaan ja 
mieluummin täysi lista. Vain 
tällä keinolla vakiinnutam-
me asemamme nykytasolle 
tai korkeammalle. Ilman 
laajaa ja osaavaa peruskan-
nattajakuntaa emme saa 
puolueemme hienoja tavoit-
teita täysimääräisinä läpi.

Torsti Äärelä
Aura

Vuoden 2011 eduskuntavaalit tulevat 
jäämään historiaan tapahtumana, joka 
saattoi olla alku merkittävämmälle 
kehitykselle, kuin moni uskookaan. 

Taloustutkimus selvitti tou-
kokuussa heti eduskunta-
vaalien jälkeen uusien kan-
sanedustajien mielipiteitä 
liikenneturvallisuudesta. 

Uusien kansanedustaji-
en mielestä selkeästi pahin 
liikennerikkomus on päih-
tyneenä tai huumeiden vai-
kutuksen alaisena ajaminen.

Rattijuopumuksen tor-
jumiseksi oltiin valmiita 
kiristämään rajoituksia ja 
lisäämään poliisivalvontaa. 
Valtaosa vastanneista piti 
nykyistä rattijuopumusval-
vontaa riittämättömänä. Yli 
puolet oli valmis laskemaan 
promillerajaa 0,2 promilleen 
nykyisestä 0,5 promillesta.

Kansanedustajien ar-
vioidessa liikenneturvalli-
suuden eri ongelmia turva-
vyön käyttämättömyyttä 
pidettiin vähäisimpänä. 
Turvavyön käyttö pelastai-
si kuitenkin yhä kymmeniä 
ihmisiä vuodessa.

Liikennerikkomuksista 
vähiten vakavimpina uu-

det kansanedustajat pitivät 
alle 15 km/h ylinopeuksia. 
Ylinopeuksien automaat-
tista kameravalvontaa pi-
dettiin kuitenkin hyödylli-
senä.

Vastaajista yhdeksän 
kymmenestä piti nuorten 
onnettomuuksia liikenne-
turvallisuuden suurimpa-

na ongelmana. Nuorille ja 
lapsille suunnattu koulujen 
liikennekasvatus ja kansa-
laisten asenteisiin vaikutta-
minen koettiinkin tärkeim-
pänä turvallisuutta paranta-
vana toimenpiteenä.

Asennekasvatuksen li-
säksi suosittiin myös konk-
reettisia toimenpiteitä.

Kansanedustajat suh-
tautuivat suopeasti nokka-
kolareita ehkäisevien kes-
kikaiteiden rakentamiseen 
vilkasliikenteisille teille.

Kaikki vastanneet uu-
det kansanedustajat pitivät 
liikenneturvallisuutta tär-
keänä tai erittäin tärkeänä 
teemana tällä vaalikaudella.

Uudet kansanedustajat haluavat puuttua rattijuopumukseen
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Vantaalainen Mika Niik-
ko, 44, pääsi ensi yrittä-
mällä eduskuntaan viime 
vaaleissa. Hän haluaa ajaa 
eteenpäin erityisesti nuor-
ten asioita. Syrjäytyneiden 
nuorten auttamistyötä Niik-
ko on tehnyt jo 11 vuotta 
perustamassaan Takaisin 
elämään -yhdistyksessä, 
auttaen heitä irti päihteis-
tä, arjessa eri tavoin tukien. 
Pääsy eduskuntaan oli mie-
helle yllätys.

- On aina yllätys pääs-
tä merkittäviin tehtäviin. 
Olen tyytyväinen, että pää-
sen vaikuttamaan asioihin. 
Erityisesti heikoimmassa 
olevien ihmisten, nuorten ja 
perheiden asiat kiinnosta-
vat, Niikko kertoo.

Niikko kertoo tuleen-
sa uskoon 24-vuotiaana 
vuonna 1991. Siitä lähtien 
hän on kuulunut Korson 
helluntaiseurakuntaan. Us-

kovien lisäksi, vaalityöhön 
häntä lähti tukemaan varsin 
kirjava joukko Niikolle ai-
van tuntemattomia ihmisiä. 
He halusivat tukea miestä, 
joka oli tehnyt hyvää työtä 
kotikylällä.

- Tuntemattomat ihmi-
set ottivat minuun yhteyttä 
kuultuaan ehdokkuudesta-
ni. He olivat nähneet mil-
laista työtä olin tehnyt muun 
muassa päihdenuorten pa-
rissa. Erään vaalityössä mu-
kana olleen naisen poika oli 
kuollut huumeisiin.

Eräs tällainen tukija 
Tomi Eronen otti yhteyt-
tä Niikkoon Facebookin 
kautta. Hän on nyt Niikon 
eduskunta-avustaja.

Soini kannusti mukaan 
politiikkaan

Uusille kansanedustajil-
le annetaan eduskunnassa 

parhaillaan koulutusta ja 
perehdyttämistä. Valiokun-
tatyöskentely ei ole vielä 
alkanut. 

- Menen sivistysvalio-
kuntaan ja varalle tulevai-
suus- ja tasa-arvovaliokun-
taan. Sivistysvaliokunnassa 
saan vaikuttaa juuri lasten, 
nuorten ja opiskelijoiden 
asioihin.

Ison graniittirakennuk-
sen sokkeloissa Niikolla on 
ollut omat seikkailunsa.

- Kerran eksyin kokkien 
keskelle keittiöön.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soinin 
Niikko tapasi ensimmäistä 
kertaa Korson torilla kun-
nallisvaalien aikaan.

- Soini kannusti lähte-
mään mukaan politiikkaan. 
Hän sanoi, ettei asiat muu-
ten muutu. Hän oli oikeas-
sa. Yritin kahdeksan vuotta 
saada ensimmäistä skeitti-

puistoa Vantaalle. Valtuu-
tetut olivat kiinnostuneita 
vain koirapuistojen raken-
tamisesta.

- Kunnanvaltuutettu-
na sain ajettua asian läpi 
puolentoistavuoden työllä. 
Nyt nuorille rakennetaan 
neljä skeittipuistoa ja -halli. 
Vaikutan asioihin kaupun-
kisuunnittelulautakunnassa 
ja tarkastuslautakunnassa. 
Lisäksi kuulun Uudenmaan 
maakuntavaltuustoon, 
Niikko kertoo.

Koulutukseltaan Niikko 
on sähköasentaja, mutta 
hän on työskennellyt aiem-
min myös yrittäjänä. Hän 
rahoitti osakekaupparahoil-
laan vaalikulunsa.

- Vaalibudjetti oli yli 20 
000 euroa ja maksoin sen 
lähes tulkoon kokonaan 
omista rahoistani.

Levoton 
päihdenuoruus

Iltapäivälehdistö otti heti 
uuden kansanedustajan ot-
sikkoihinsa saatuaan selvil-
le, että Niikolla oli nuoruu-
dessaan tuomioita pikkuri-
koksista. 

- Nuoruuteeni kuului 
viikoittaista alkoholinkäyt-
töä, mikä johti monenlai-
siin kolttosiin. Vanhempani 
käyttivät alkoholia joka vii-
konloppu, malli tuli sieltä. 
Olin välillä kahden sisaruk-
seni kanssa lähes vuoden 
lastenkodissa.

Ehdonalainen vankeus-
tuomio tuli Niikolle, kun 
hän oli ylittänyt pankkikort-
tinsa rajan 6 000 markalla.

- Juominen oli mennyt 
pitkäksi ja mopo karkasi 
käsistä. Olin siihen aikaan 
ammattikoulussa, joten 

minulla ei ollut varaa mak-
saa takaisin pankille. Tuli 
haaste käräjille ja tuomio. 
Nykyisin tällaisesta ei saisi 
tuomiota. Maksoin kalliit 
oppirahat, kun luottotiedot 
menivät yli viideksi vuo-
deksi ja velan korot olivat 
valtavat.

Nuorena tuli myös hu-
risteltua jyrällä työmaa-
alueella.

- Vuonna 1982 halusim-
me kokeilla työmaajyrää, 
emme ehtineet kuin ohjaa-
moon, kun poliisit tulivat jo 
paikalle.

Epäonnea oli matkassa, 
kun hän nuorena ajoi tyt-
töystävänsä isäpuolen autol-
la sadekelissä naisen päälle.

- Vein naisen terveys-
asemalle, hänelle ei on-
neksi käynyt särkyä vaka-

Syrjäytyneiden nuorten isä Mika Ni

Kansanedustaja ja Takaisin elämään -yhdistyksen perustaja Mika Niikko pelaa biljardia 
Fabianskin kanssa järjestön nuorenillassa Vantaan Koivukylässä. Illoissa käy nuoria jopa 
kymmenistä eri kansallisuuksista.

Mika Niikolle avautui ovi päätöksentekoon korkeammalla tasolla.

Sain pitää puheen Kan-
kaanpään sankarihaudoilla 
tänään kaatuneiden muis-
topäivänä, jolloin joku 
kaipaili lehdessä vanhaa 
käytäntöä, että liput olisi-
vat tänään puolitangossa. 
Yleinen liputusohje kuiten-
kin määrää lipun nostet-
tavaksi myös hautajaisissa 
ylös asti vainajan hautaan 
saattamisen jälkeen, ja se 
on varmasti mietitty hyvä 
ratkaisu.

Sain tervehtiä kunnia-
kansalaisiamme ja kotirin-

tamalla raskaan päivätyön 
tehneinä sekä muita päivän 
seppeleenlaskutilaisuutta 
kunnioittamaan saapunei-
ta muistellen raskaan uhrin 
antaneita sankarivaina-
jiamme.

Me nuoremmat, jotka 
emme joutuneet kokemaan 
sodan kauhuja, emme tiedä 
näistä maamme vaikeista 
vaiheista muusta kuin his-
toriasta. Jo yli 70 vuoden 
ajan vuodesta 1940 lähtien 
olemme viettäneet kaatunei-
den muistopäivää. Keväällä 

1940 suomalaiset olivat 
suuren surun murtamia tal-
visodan päätyttyä raskaisiin 
rauhanehtoihin. Ehdotus 
viettää talvisodassa kaatu-
neiden muistoa tuli suru-
työhön tottuneilta maamme 
piispoilta.

Nyt siis olemme ko-
koontuneet jälleen touko-
kuun kolmantena sunnun-
taina osoittamaan kunnioi-
tusta niille, jotka antoivat 
kaikkensa, jotta itsenäisyys 
säilyisi. Samalla kunni-
oitamme kaikkien niiden 

muistoa, jotka ovat kuolleet 
itsenäisen Suomen kaikissa 
sodissa.

Meidän sotaa kokemat-
tomien ja vielä elossa olevi-
en sotaveteraanien tehtävä 
on säilyttää rauha, jonka 
meidän vanhempamme ja 
isovanhempamme meille 
voittivat. Kun me onnis-
tumme siinä, sotiemme san-
karivainajat eivät kuolleet 
turhaan. He antoivat suu-
rimman uhrinsa henkensä 
kodin, uskonnon ja isän-
maan puolesta.

Suurimman kiitoksen it-
senäisyytemme säilymisestä 
annamme ennen kaikkea Ju-
malallemme, Kansojen Kait-
sijalle, joka on katsonut pie-
nen kansamme puoleen ja 
suonut meille oikeuden itse-
näisyyteen kansojen suuren 
meren keskellä. Nyt ennen 
kaikkea me annamme suu-
ren arvon sille, että voimme 
laskea seppeleen täällä Kan-
kaanpään sankarihaudalla 
ja vapaana hiljentyä hetkek-
si joka vuosi Kaatuneiden 
muistopäivänä.

Kaatuneiden muistopäivänä

Anssi Joutsenlahti
kansanedustaja
Kankaanpää
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ikko eduskuntaan

vampaa. Tilanne muuttui 
ongelmalliseksi, kun tyt-
töystävän isäpuoli ilmoit-
tikin auton varastetuksi, 
ettei menettäisi bonuspis-
teitään. Jouduin käräjille, 
jossa tyttöystävää ei kuul-
tu. Oikeusavustajani sa-
noi, että asiasta ei kannata 
valittaa, koska tuli vain 
pienet sakot, vaikka sain 
väärän tuomion.

Uskoontulonsa jälkeen 
Niikko omistautui kaltaisil-
leen nuorille.

- Näen ongelmissa ole-
vissa nuorissa itseni nuore-
na, siksi haluan auttaa heitä 
kaikin tavoin.

Niikko avioitui vuonna 
2001 Sarita-vaimonsa kans-
sa ja heillä on kolme yhteistä 
lasta: Teresa, 7, Mariella, 3, 
ja Viljami, 7 kk. Perheeseen 

kuuluu myös Sami-poika, 
20, Niikon nuoruudensuh-
teesta ja ottopoika Tomi, 18.

- Tomi on yöpynyt luo-
nani viikoittain kaksivuo-
tiaasta. Pidän häntä kuin 
omana poikanani ja hän 
minua isänään, suurisydä-
minen Niikko toteaa.

Teksti ja kuvat:
Ulla Silvast

Vuonna 2007 valtion 
omistusten hallinnoinnis-
ta vastaava ministeri Jyri 
Häkämies myi 200 mil-
joonalla eurolla Soklin 
ja Siilinjärven poikkeuk-
sellisen puhtaat fosforin 
esiintymät norjalaiselle 
kaivosyhtiö Yaralle. Täl-
lä hetkellä esiintymien 
arvoksi on arvioitu usei-
ta kymmeniä miljardeja 
euroja.

Fosfori on ruoan-
tuotannolle välttämätön 
lannoitteiden raaka-aine, 
joka on joidenkin arvioi-
den mukaan loppumas-
sa jo 50 vuoden sisällä, 
minkä seurauksena sen 
hinta on tällä hetkel-
lä valtavassa nousussa. 
Vuonna 2006 fosfaatin, 
eli fosforin raaka-aineen, 
maailmanmarkkinahinta 
oli noin 45 dollaria/ton-
ni, kun se tämän vuoden 
alussa oli jo 160 dolla-
ria/tonni. Hintakehitys 
on selkeästi nouseva, ja 
useiden arvioiden mu-
kaan maailman fosfori-
varat ovat öljyn tapaan 
ehtymässä.

Suomen alueella on 
monia harvinaisia maa-
metalleja, jotka ovat 
tärkeitä elektroniikka-

teollisuudessa. Kiina, jolla 
on näiden tuotannossa mil-
tei monopoli, asetti juuri 
vahvoja vientirajoituksia 
strategisesti tärkeille luon-
nonvaroille, mikä tulee 
nostamaan näiden EU:n 
strategisiksi raaka-aineiksi 
määriteltyjen luonnonvaro-
jen hintaa tuntuvasti. Tämä 
oletettu hintojen voimakas 
nousu on jatkossa otettava 
huomioon malmivarojen ar-
voa arvioitaessa.

Voitot menevät 
ulkomaille

Kaivosyhtiö Yaran viedessä 
voitot Norjaan, ja siirtäes-
sään fosforin rikastuksen 
kustannussyistä Venäjälle, 
Suomen valtion tehtäväksi 
jää kaivostoimintaa tuke-
van infrastruktuurin raken-
nuttaminen. Taas kerran 
Suomen valtio joutuu mak-
sumieheksi taloudellisten 
hyötyjen liidellessä linnun 
lailla rajojen ulkopuolelle.

Kaivosomistusten myy-
minen ylikansallisille kai-
vosyhtiöille on Suomen 
viimeaikojen suurimpia 
katastrofeja ja verrattavissa 
maanpetokseen. On myös 
olemassa hyvin suuri riski, 
että vastaavia ”onnetto-

muuksia” voi sattua jatkos-
sakin, mikäli asian mah-
dollistaneisiin tekijöihin 
ei määrätietoisesti tartuta. 
Myös Ullavan ja Kaustisten 
arvokkaat litiumesiintymät 
on myyty norjalaisille.

On varsin synkkä tu-
levaisuuskuva, että hyvin 
arvokasta kansallisvaralli-
suuttamme tullaan yksityis-
tämään laajassa mittakaa-
vassa täyteen alihintaan yli-
kansallisille suuryrityksille. 
Suomen valtion tulisi tukea 
kotimaista kaivosteollisuut-
ta, jotta sillä olisi riittävät 
mahdollisuudet kilpailla yli-
kansallisten yritysten kans-
sa. Kotimaista kaivososaa-
mista nimittäin löytyy, kuten 
Talvivaara on todistanut.

Perussuomalaiset Nuo-
ret esittää, että kaikki val-
tion investoinnit ja tukiai-
set kaivostoiminnalle tulee 
saattaa arvioitaviksi niiden 
mahdollisen kansantalou-
dellisen nettohyödyn laske-
miseksi, ja valtion maksa-
mat tukiaiset tulisi rajoittaa 
vain sellaisiin hankkeisiin, 
joiden osalta tällaista netto-
hyötyä on saatavissa.

Perussuomalaiset Nuoret 
ry:n hallituksen kannanotto
23.5.2011

Luonnonvarat takaisin
kansalliseen hallintaan

 ■PERUSSUOMALAISET NUORET

 ■KIRJALLINEN KYSYMYS

 ■KIRJALLINEN KYSYMYS

Suomessa on kaksi ruot-
sinkielistä yliopistoa, 
Åbo Akademi ja Svens-
ka handelshögskolan, 
sekä kuusi kaksikielistä 
yliopistoa, joissa on kiin-
tiöpaikkoja ruotsinkieli-
sille opiskelijoille. Tark-
kaa lukua siitä, kuinka 
paljon ruotsinkieliseen 
opetukseen on varattu 
paikkoja, on osoittautu-
nut hankalaksi saada, sil-
lä yliopistot ilmoittavat 
omat aloituspaikkamää-
ränsä vaihtelevin käy-
tännöin. Eri laskelmien 
mukaan ruotsinkieliseen 
opetukseen on vuonna 
2011 varattu 6–8 pro-
senttia yliopistojen aloi-
tuspaikoista.

Ruotsinkielisten 
20–22-vuotiaiden osuus 

koko maan samanikäisistä 
on kuitenkin vain 5,2 pro-
senttia. Vaikuttaa siis sil-
tä, että ruotsinkielisille on 
varattu opiskelupaikkoja 
yliopistoissa yli väestöosuu-
den. Lisäksi ruotsinkielisiin 
pääsykokeisiin osallistuneet 
ovat joissakin yliopistoissa 
päässeet esimerkiksi lääke-
tieteelliselle ja oikeustieteel-
liselle alalle opiskelemaan 
huomattavasti alhaisem-
milla pääsykoepisteillä kuin 
suomenkielisiin pääsyko-
keisiin osallistuneet.

Näin ollen näyttää sil-
tä, että ruotsinkielisten on 
suhteessa helpompi päästä 
opiskelemaan yliopistoon 
kuin suomenkielisten. Tä-
mä näkyy myös tilastoissa: 
vuosina 2000–2006 yliopis-
toihin on hyväksytty noin 

50 prosenttia ruotsinkie-
lisistä hakijoista, kun taas 
suomenkielisistä hakijoista 
opiskelupaikan on saanut 
noin 35 prosenttia.

Edellä olevan perusteel-
la ja eduskunnan työjärjes-
tyksen 27 §:ään viitaten esi-
tän asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan ky-
symyksen:

Onko hallitus tietoinen 

yliopistojen aloituspaikkoi-

hin mahdollisesti liittyväs-

tä, ehkä huomattavastakin 

epäsuhdasta suomen- ja 

ruotsinkielisten ylioppilai-

den kesken ja mitä se aikoo 

tehdä asialle?

Helsingissä 18 päivänä 
toukokuuta 2011
Jussi Niinistö 

Ruotsinkielisten opiskelupaikkojen 
määrä yliopistoissa

Työ- ja elinkeinotoimistois-
sa on työttöminä työnha-
kijoina ihmisiä, joita ei voi 
tai joita ei haluta työllistää. 
Nämä ihmiset on sijoitettu 
koodille 0900.

Nämä ihmiset ovat usein 
jo syrjäytyneitä pitkäaikais-
työttömiä tai sosiaalisesti 
tahi fyysisesti työrajoitteisia.

Heillä ei ole velvoitetta 
uusia työnhakuaan, vaan 
heille riittää se, että he ilmoit-
tautuvat paikallisessa TE-

toimistossa kerran vuodessa. 
Osa näistä ihmisistä voitai-
siin kuntouttaa esimerkiksi 
kuntouttavan työtoiminnan 
avulla osatyökykyisiksi, osa 
heistä kuuluisi sairaus- tai 
työkyvyttömyyseläkkeelle ja 
osa kuuluisi selkeästi sosiaa-
litoimen huollettavaksi.

Työttöminä työnhakijoi-
na he kuormittavat TE-kes-
kuksia ja vääristävät työttö-
myystilastoja. koska he eivät 
todellisuudessa voi ottaa ter-

veydentilansa takia vastaan 
mitään työtä. Näitä ihmisiä 
on maassa 40 000-50 000. 

Miksi 0900-koodilla 
olevia syrjäytyneitä pitkäai-
kaistyöttömiä tai työrajoit-
teisia ihmisiä ei ohjata kun-
touttavaan työtoimintaan 
tai siirretä työkyvyttömyys- 
tai sairauseläkkeelle tahi 
sosiaalitoimen alaisuuteen?

 Helsingissä 20.5.2011
Maria Tolppanen

Syrjäytyneiden pitkäaikaistyöttömien
ja työrajoitteisten kohtelu TE-toimistoissa
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Perussuomalaisten puoluekokous pidetään Tampereella 
18.-19.6.2011. Kokouspaikkana toimii Tampere Areena, 
osoitteessa Jäähallinraitti 3. Puoluekokous alkaa toritapah-
tumalla Tammelantorilla klo 10.00. Varsinainen kokous 
alkaa klo 12.00

Perussuomalaisille on varattu huoneita Tampereen hotel-
leissa. Hotellivaraukset tulee tehdä mahdollisimman nopeas-
ti, sillä samanaikaisten tapahtumien syystä hotellihuoneista 
tulee varmasti pulaa.

Hotellivaraukset:  merkillä ”Perussuomalaisten kiintiö”

Scandic Rosendahl

Pyynikintie 13
2 hlön huone ...........................116 €/vrk
1 hlön huone ...........................107 €/vrk
Huonehinnat sis. buffetaamiaisen.
Varaukset:
puh. (03) 244 1111, rosendahl@scandichotels.com

Scandic Tampere City

Hämeenkatu 1 (käynti Rautatien-katu 16)
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

 ■MERKKIPÄIVÄT

Pertti Virtanen 60 vuotta

Perussuomalainen kan-
sanedustaja, psykologi, 
rock-muusikko ja yhteis-
kuntatieteiden maisteri 
Pertti Virtanen Tampe-
reelta täytti 60 vuotta 
18.5.2011. Värikkään 
ja monivaiheisen uran 
tehnyt Virtanen on ol-

Seuraavaksi Virtaselta on 
valmistumassa tohtorin väi-
töskirja luovuuden ja etno-
musikologian alueelta.

Perussuomalainen-lehti 
onnittelee Perttiä merkki-
päivän johdosta.

lut muun muassa Vaasan 
läänintaiteilija 1984-1990, 
presidenttiehdokas 1994, 
väittelyn Suomen mestari 
1995, Vuoden shamaani ru-
nonlaulannan SM-kisoissa 
1996 sekä kansanedus-
taja 1995-1999 ja jälleen 
vuodesta 2007 eteenpäin. 

Pääkaupunkiseudun linja-
autonkuljettajiin kohdistu-
neiden väkivallantekojen 
ja muiden viimeaikaisten 
tapahtumien yhteydessä 
Perussuomalaisten kan-
sanedustajilta on pääkir-
joituksissa ja poliittisissa 
puheenvuoroissa vaadittu 
rasismin ja syrjinnän tuo-
mitsemista ja siitä irtisa-
noutumista.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä tuomitsee 
kaikkinaisen rasismin ja 
syrjinnän ja sanoutuu siitä 
irti.

Tuomitsemme mihin 
tahansa etniseen, uskon-
nolliseen, kulttuuriseen, 
aatteelliseen, kielelliseen 
tai poliittiseen ryhmään 
kohdistuvan yleistävän tai 
valheellisen mustamaala-
uksen ja demonisoinnin 
riippumatta siitä, edustaa-
ko ryhmä enemmistöä vai 
vähemmistöä.

Tuomitsemme yhtäläi-
sesti kaikki hyökkäykset 
ihmisen fyysistä koskemat-
tomuutta vastaan riippu-
matta siitä, mitä etnistä tai 
muuta ryhmää uhri ja teki-

jä edustavat, ja riippumat-
ta siitä, onko teon takana 
rasistisia motiiveja, muita 
motiiveja, vai ei lainkaan 
motiivia.

Tuomitsemme kaiken 
etniseen taustaan, kieleen, 
kulttuuriin, uskontoon tai 
vastaavaan seikkaan pe-
rustuvan syrjinnän tai suo-
simisen työmarkkinoilla, 
koulutuksessa ja muissa 
yhteyksissä.

Vaadimme, että poliit-
tiset ja yhteiskunnalliset 
vaikuttajat ja keskusteli-
jat suhtautuvat yhtäläisel-
lä vakavuudella kaikkeen 
syrjintään ja kaikkiin vä-
kivallantekoihin, edustivat 
uhrit sitten enemmistöä 
tai jotakin vähemmistöä. 
Kaikkinainen epäsymmet-
risyys eri ryhmiin kuuluvi-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän julkilausuma

Syrjintää, rasismia ja 
väkivaltaa vastaan

en henkilöiden kohtaamien 
vääryyksien uutisoinnissa 
ja arvottamisessa lähettää 
vahvan viestin siitä, että 
ihmisen arvo riippuu hänen 
taustastaan.

Katsomme yksiselittei-
sesti, että julkisen vallan 
on kohdeltava jokaista ih-
mistä yksilönä, ei etnisen, 
kulttuurisen tai muun vas-
taavan ryhmän edustajana. 
Ketään ei pidä missään ti-
lanteessa rangaista tai pal-
kita taustansa vuoksi.

Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä katsoo 
tällä kaikkinaisen rasis-
min, syrjinnän ja väkival-
lan tuomitsevalla julistuk-
sellaan vastanneensa niihin 
vaatimuksiin, joita sille 
on median ja poliittisten 
ryhmien taholta esitetty. 
Samalla kutsumme muut 
eduskuntaryhmät liitty-
mään ja sitoutumaan tähän 
julistukseen sekä rankaise-
maan niitä jäseniään, jotka 
sanoin tai teoin loukkaavat 
tässä julistuksessa esitettyjä 
periaatteita.

Eduskunnassa 25.5.2011

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

Varaukset: puh. (03) 345 3335
hotelhaapalinna@hotellihaapalinna.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 laajakaistayhteyden 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.omenahotels.com

Vielä kannattaa kysellä majoitusta puoluekokousviikonlopulle
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Puoluekokouksen järjestä-
minen Tampereella ja Pir-
kanmaalla on harvinaista 
herkkua. Se on sitä siitäkin 
huolimatta, että Pirkanmaa 
on ollut koko Perussuoma-
laisen historian ollut maan 
parhaiten menestyneitä 
piirejä. Perussuomalaisten 
edeltäjä SMP piti puolueko-
koustaan Tampereella 1966 
ja toisen kerran 1978.

Perussuomalaisten 
suurin kokous

Perussuomalaisten järjes-
tyksessään yhdeksäs puo-
luekokous tulee olemaan 
sen historian suurin kaikilla 
mittareilla mitattuna. Ko-
koukseen odotamme noin 
tuhatta osanottajaa. Media 
on ollut  kokouksestamme 
kiinnostunut jo etukäteen, 
joten tiedotusvälineiden 
edustajiakin tullee ennätys-
määrä. Kansanedustajia on 
myöskin taatusti runsaam-
min, kuin koskaan ennen 
Perussuomalaisten kokouk-
sessa.

Järjestäjien puolesta 
uskon, että kokouspuitteet 
ovat kaikin puolin kunnos-
sa. Majoitusten kanssa voi 
tulla jopa pulaa. Tampe-
reella on useita tapahtumia 
saman viikonlopun aikana. 
Hotellivarauksia oli run-
saasti tehtynä jo ennen kuin 
saimme tiedon kokouksen 
tulosta Tampereelle. Silloin 
varattiin kaikki saatavilla 
olevat hotellihuoneet. Toi-

votaan, että kaikki haluk-
kaat yösijan löytävät.

Kokousruokailu tapah-
tuu lauantaina liukuvana 
kokouksen aikana. Tässä-
kin toivomme malttia. Ruo-
kaa on varattu sen mukaan, 
kuinka olemme saaneet en-
nakkoilmoittautumisia ruo-
kailuun.

Kokouksen aikataulu on 
melko tiukka, joten parin 
päivän aikana Tamperee-
seen tutustuminen voi jäädä 
vähäiseksi. Kuitenkin kan-
nattaa silmäillä Tampereen 
ajanviettomahdollisuuksia 

sillä silmällä, että josko sitten 
ajan kanssa lähtisi uudelleen. 

Luontoa, kulttuuria, 
urheilua, lastentapahtumia, 
huvipuistoa jne, näitä kaik-
kia Tampere tarjoaa mat-
kailijalle. 

Puoluekokoukselle on 
laadittu aikataulu jonka mu-
kaan edetään. Toivomme, 
että kokousväkikin olisi pai-
kalla mieluummin hieman 
ennen, kuin minuutilleen 
aikataulussa. Tällä kertaa 
iltajuhla, joka on samassa 
paikassa kokouksen kans-
sa eli Tampere Areenalla, 

Tampereen seutu on 
Suomen toiseksi tärkein 
kasvukeskus ja Tampere 
on Pirkanmaan veturi. 
Haluamme olla vastuul-
lisesti  kehityksen kärjes-
sä. Olemme olleet useana 
vuonna vetovoimaisin 
kaupunki Suomessa, 
mutta tiedämme että 
asian eteen on tehtävä 
jatkuvasti työtä. Niinpä 
meidän kaupunkistrate-
giassakin visioksi on kirjoitettu tavoite olla sujuvan 
elämän suuri kaupunki.

Tällä hetkellä Tampereella on meneillään mo-
nenlaisia hankkeita, jotka tulevina vuosikymmeninä 
luovat hyvinvointia ja edesauttavat sujuvaa elämää.

Kaupunkimme historia on voimakkaasti kiinni 
punatiilisessä tehdasmiljöössä ja koskessa. Nämä 
kaikki ovat osa ydinkeskustaamme ja keskustan ke-
hittämisestä kannamme erityistä huolta. Uskomme 
että vireä ja houkutteleva kaupunkikeskusta edistää 
koko seudun elinvoimaisuutta. 

Lähitulevaisuuden isoista hankkeista mainitta-
koon, että ensi vuonna on valmistumassa kosken itä-
puolelle Hämeenkadun alle maanalainen pysäköin-
tilaitos ja toivottavasti sen jälkeen etenee vastaava 
hanke kosken länsipuolellakin. Näin parannamme 
keskustan saavutettavuutta. Sitten pidemmällä täh-
täimellä suunnittelemme myös raideliikenteen kehit-
tämistä Tampereella.

Lähellä keskustaa on myös kaksi isoa mainitse-
misen arvoista hanketta. Niin sanottu Rantaväylän 
tunneli on puhututtanut jo vuosia. Haluamme to-
teuttaa tunnelin, jotta saamme ohitusliikenteen pois 
kapealta keskustan kannakselta, Näsijärven rannan 
kaupunkilaisten käyttöön ja rakennettua uuden n. 
3000 asukkaan asuntoalueen Ranta-Tampellaan, eli 
aivan keskustan kylkeen.

Keskustaa tiivistävä ajatus liittyy myös rohkeaan 
Tampereen Kansi ja monitoimiareena -hankkeeseen, 
joka on tulossa rautatien päälle suoraan rautatiease-
man eteläpuolelle.

Hankkeet ovat suuria ja on selvää, ettei kaupunki 
voi investoida kaikkeen yhtä aikaa. Kansi-hanke on 
siinä suhteessa toisenlainen kokonaisuus, että kau-
pungin toimii mahdollistajana ja pääosa kustannuk-
sista maksetaan yksityisellä rahalla. Joka tapauksessa 
tarvitsemme myös valtion apua hankkeiden toteutu-
miseksi.

Tampere on ollut edelläkävijä myös pormes-
tarimallin ja tilaaja-tuottajamallin kehittämisessä. 
Luottamushenkilöt pääsevät näin entistä paremmin 
mukaan asioiden valmisteluun erityisesti strategisesti 
merkittävissä asioissa. Mallistamme on hyvät koke-
mukset ja voin lämpimästi suositella sitä muillekin 
kunnille.

 Toivotan Perussuomalaisten puoluekokouksen 
osanottajat lämpimästi tervetulleeksi Tampereelle. 
Toivon, että ennätätte tiiviin kokousohjelman lomas-
sa tutustua Tampereen kaupunkiin ja sen lukuisiin 
kulttuurimahdollisuuksiin.

Tervetuloa, viihtykää kaupungissamme ja muis-
takaa löytää monta syytä tulla uudelleenkin Tampe-
reelle!

Timo P. Nieminen
Tampereen pormestari

Tervetuloa Pirkanmaalle,
tervetuloa Tampereelle!

on maksuton. Eli lippuja 
ei myydä erikseen, vaan 
ilmoittautumisessa saa-
tavalla osanottajakortilla 
pääsee myös iltajuhlaan.

Odotan hyvähenkistä 
kokousta

Puoluekokous käsitte-
lee lauantaina puolueen 
henkilövalinnat. Puheen-
johtajan, varapuheenjoh-
tajien, ja puoluesihteerin 
paikalle lienee viimeksi 
mainittujen osalta jopa 
tungosta. Puheenjohtaja 
jatkanee ilman vastaeh-
dokasta. Sunnuntaina 
kokous valitsee puolue-
valtuuston jäsenet.

Vaikka kisaa paikois-
ta käytäisiinkin, toivon 
ja uskon, että kokouksen 
kulku säilyy asiallisena ja 
hyvähenkisenä.

Puolueen menestys ei 
saa sokaista ketään luu-
lemaan itsestään liikaa ja 
tuomaan esiin pelkästään 
omaa erinomaisuuttaan, 
jolleivat toiset sitä ole 
huomanneet.

Järjestäjien puolesta 
toivotan kaikki kokouk-
seen osallistujat sydämel-
lisesti tervetulleeksi!

Tehdään Tampereen 
kokouksesta ikimuistet-
tava alku jatkuvalle puo-
lueen menestykselle.

Reijo Ojennus
Perussuomalaiset
Pirkanmaan piirin pj.

Tervetuloa 
Tampereelle!

Vaikka puoluekokoukseen on ollut ennakkoilmoittautu-
minen, siitä huolimatta jokaisen tulee ilmoittautua vielä 
kokouspaikalla.

Jokaiselle piirille on oma ilmoittautumispöytä (pienem-
piä piirejä voidaan yhdistää).

Ilmoittautuminen alkaa lauantaiaamuna klo 9.00 alka-
en. Kokouksen alussa on sen verran tungosta, että pyydäm-
me, että hoidatte tämän homman mahdollisimman ajoissa, 
ettei kokouksen alku sen takia viivästyisi. Kokous pyritään 
joka tapauksessa aloittamaan ohjelman mukaan.

Ilmoittautumisen yhteydessä jokaiselle annetaan kortti, 
joka oikeuttaa osallistumaan kokoukseen joko virallisena 
tai epävirallisena edustajana. Jos olet hiljattain maksanut 
jäsenmaksun, niin ota maksulappu mukaan, se jouduttaa 
ilmoittautumismenettelyä.

Osanottajakortilla pääsee myös samassa paikassa jär-
jestettävään iltajuhlaan.

Muista ilmoittautuminen vielä kokouksessa

Tule ajoissa, vältä ruuhkaa!

Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.
Tampere Areena, Jäähallinraitti 3
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PUOLUEKOKOUSKUTSU

Perussuomalaiset rp:n IX varsinainen puo-

luekokous pidetään 18.-19.6.2011 alkaen 
lauantaina 18.6. klo 12.00 Tampereella, 
Tampere Areenalla, Jäähallinraitti 3.

Jos jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksunsa 
maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta 
vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jä-
sen ei saa käyttää äänioikeuttaan puolueko-
kouksessa, jos maksamatta olevia jäsenmak-
suja ei ole maksettu puolueelle viimeistään 
31.5.2011 mennessä.

Puoluekokouksessa käsitellään sääntö-
jen mukaiset puoluekokoukselle kuuluvat 
puoluejohdon ja puoluevaltuuston valitse-
misasiat. Päätetään osallistumisesta vuoden 
2012 presidentinvaaleihin.

Perussuomalaiset rp

Timo Soini  Ossi Sandvik
puheenjohtaja  puoluesihteeri

Pentti Oinonen  Auli Kangasmäki
l. varapj. 2. varapj.

Vesa-Matti Saarakkala
3. varapj.

Lauantai 18.6.2011 klo 12.00

Avausjuonto
 Suomen lippu tuodaan saliin
 - siniristilippumme

Tervehdykset
 - Tampereen kaupungin tervehdyksen tuo
  valtuuston puheenjohtaja
  Irene Roivainen.
 - Eurooppatervehdyksen tuo EFD-ryhmän
  pääsihteeri Emmanuell Bordez.
 - Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin
  puheenjohtaja Reijo Ojennus.

1. Puoluekokouksen avaus
 - Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini

2. Kokouksen puheenjohtajien valinta

3. Kokouksen sihteerien valinta

4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

6. Todetaan kokouksen laillisuus,
 päätösvaltaisuus ja osanottajat
 - kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus

7. Päätetään käsittelylistasta, puolue-
 kokouksen toimintasäännöistä sekä
 muista tarpeellisista kokouksen menoon 
 liittyvistä asioista

8. Valitaan puolueen puheenjohtaja

9. Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1-3)

10. Valitaan puoluesihteeri

Kokous keskeytyy viimeistään klo 18.00
jatkuen sunnuntaina klo 10.00

Sunnuntai 19.6.2011 klo 10.00

Hartaus klo 9.30
 - kirkkoherra Anssi Joutsenlahti

11. Selostus puolueen toiminnasta ja
 taloudesta VIII ja IX varsinaisen
 puoluekokouksen väliseltä ajalta
 -  Perussuomalaisten puoluesihteeri Ossi Sandvik

12. Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta
 VIII ja IX varsinaisen puoluekokouksen
 väliseltä ajalta
 -  Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
  puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner

13. Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n
 toiminnasta VIII ja IX varsinaisen puolue-  
 kokouksen väliseltä ajalta
 -  Perussuomalaiset Naiset ry:n puheenjohtaja
  Marja-Leena Leppänen

14. Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n
 toiminnasta VIII ja IX varsinaisen puolue-
 kokouksen väliseltä ajalta
 - Perussuomalaiset Nuoret ry:n puheenjohtaja
  Simon Elo

15. Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n
 toiminnasta VIII ja IX varsinaisen puolue-
 kokouksen väliseltä ajalta
 - Oikeutta Eläkeläisille ry:n puheenjohtaja
  Reijo Ojennus

16. Päätetään osallistumisesta vuoden 2012   
 presidentinvaaleihin

17. Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
 -  valitaan (vähintään 10, enintään 50)
  puoluevaltuuston jäsentä

18. Muut päätöstä vaativat asiat

19. Poliittinen yleiskeskustelu

20. Kokouksen päättäminen

Perussuomalaiset rp. IX puoluekokous 18.-19.6.2011 Tampereella

Käsittelylista

Tampere on Suomen kol-
manneksi suurin kaupunki, 
jossa asuu yli 213 000 ih-
mistä. Kaupungin pinta-ala 
on 689,6 neliökilometriä, 
josta vettä on 164,6 neliö-
kilometriä.

Asukkaista on nai-
sia hieman yli puolet. Yli 

15-vuotiaita koululaisia 
ja opiskelijoita kaupungin 
väestöstä on yli 19 000. 
Tamperelaiset ovat kou-
lutettua väkeä: 15 vuotta 
täyttäneestä väestöstä lähes 
kolme neljästä on suorit-
tanut perusasteen jälkeisiä 
tutkintoja.

Tampereen kaupungin 
veroprosentti vuonna 2011 
on 19,00.

Kaupunginvaltuustossa 
on 67 jäsentä. Valtuuston 
puheenjohtaja on Irene 
Roivainen. Tampereen 
kaupungin pormestari on 
kaupunkineuvos Timo P. 

Tampere sanoin ja kuvin
Nieminen. Apulaispormes-
tareita on neljä: lasten ja 
nuorten palvelujen apu-
laispormestari Kristiina 
Järvelä, osaamis- ja elin-
keinopalvelujen sekä si-
vistys- ja elämänlaatupal-
velujen apulaispormestari 
Perttu Pesä, terveyttä ja Tampereen kaupunki/Sami Helenius



Suomalainen 13No: 8 • Kesäkuu 2010

Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.
Tampere Areena, Jäähallinraitti 3

A. Asioiden 
käsittelyjärjestys

1. Osanottajille jaettu käsit-
telylista on asioiden käsitte-
lyjärjestyksen pohja, josta 
kokouksen puheenjohtajan 
harkinnan mukaan voidaan 
tarvittaessa poiketa, paitsi 
henkilövalintojen kohdalla. 

2. Puoluehallituksen ja/
tai kokouksen valiokuntien 
esitys tai mietintö on aina 
kannatettu esitys.

B. Valmisteluvaliokunta

3. Valmisteluvaliokunnalle 
kuuluvat kaikki valmistelua 
vaativat puoluekokouksen 
asiat paitsi ne, jotka lähete-
tään vaali- tai julkilausuma-
valiokuntaan.

4. Valmisteluvaliokun-
nan muodostavat puolue-
kokouksen puheenjohtajis-
to ja sihteeristö täydennet-
tynä ennen puoluekokousta 
asioiden valmistelusta vas-
tanneella puoluehallituksel-
la. Valmisteluvaliokunnassa 
puhetta johtaa puolueko-
kouksen puheenjohtajisto ja 
kirjaa pitää puoluekokouk-
sen sihteeristö.

C. Vaalivaliokunta

5. Vaalivaliokunnalle kuu-
luvat muut henkilövalinta-
asiat paitsi kokouksen jär-
jestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan 
muodostaa puoluehallitus 
täydennettynä piirien pu-
heenjohtajilla. Vanha puo-
luehallitus vaihtuu uudeksi 
vasta, kun uuden valinta on 
suoritettu kokonaisuudes-
saan loppuun.

7. Vaalivaliokunnan on 
erityisesti puoluevaltuus-

ton kokoonpanoesitystä 
tehdessään otettava piirien 
toiminnallisuus huomioon 
(kv-ehdokkaat, kunnanval-
tuutetut, piiri- ja paikallis-
yhdistykset, piirien vaalitu-
lokset, puolueen jäsenmää-
rä ja jäsenyys piirissä jne).

D. Ohjelma- ja 
julkilausuma-
valiokunta

8. Ohjelma- ja julkilausu-
mavaliokunnan muodos-
tavat puoluekokouksen 
puheenjohtajisto ja sihtee-
ristö sekä puoluekokouk-
sen valitsema määrä mui-
ta jäseniä. Valiokunta voi 
tarvittaessa pyytää kuul-
tavakseen asiantuntijoita 
ja/tai ohjelmaehdotuksen 
tekijöitä.

9. Kaikki valiokuntakä-
sittelyyn tarkoitetut, kan-
natetut muutos- ja ponsieh-
dotukset on jätettävä puo-
luekokouksen sihteeristölle 
kirjallisesti. Ehdotusta, jota 
ei ole kannatettu, ei oteta 
valiokunnassa käsiteltäväk-
si, ellei valiokunta toisin 
päätä. Valiokunta päättää 
muutoinkin itsenäisesti 
omasta työskentelystään, 
esille otettavista asioista se-
kä mietinnöstään.

10. Valiokuntakäsitte-
lyn jälkeen valiokunnan 
mietintö on käsittelyn poh-
jana. Puoluekokouksen kä-
sitellessä valiokunnan mie-
tintöä voidaan käsittelyyn 
ottaa vain kannatettuja kir-
jallisia esityksiä, jotka on 
toimitettu puheenjohtajalle 
viimeistään ennen äänestys-
järjestyksen esittämistä, jot-
ta ehdotus voitaisiin ottaa 
käsittelyssä huomioon.

E. Ääni- ja puheoikeus

11. Puolueen suoran jäse-
nyyden perusteella ääni-, 
puhe- ja esitysoikeus on kai-
killa puolueen jäseniksi hy-
väksytyillä ja vuoden 2011
ja sitä aikaisemman vuoden 
jäsenmaksun maksaneilla 
puolueen jäsenillä. Päätök-
sentekoon voivat osallistua 
vain kuluvan vuoden ja 
sitä aikaisemman vuoden 
jäsenmaksunsa maksaneet 
jäsenet. Kaikilla v. 1995 pe-
rustajajäsenillä on läsnäolo- 
ja puheoikeus. Kokouksen 
puheenjohtaja voi harkin-
tansa mukaan lisäksi antaa 
puheoikeuden myös muulle-
kin puoluekokouksessa läs-
nä oikeutetulle henkilölle. 
Valtakirjalla ei voi edustaa 
eikä äänestää.

F. Puheenvuorojen 
käyttö

12. Puheenvuorot voidaan 
pitää molemmilla kotimai-
silla kielillä, suomeksi tai 
ruotsiksi. Tehdyt ehdotuk-
set ja päätökset saatetaan 
kokousedustajien tietoon 
suomenkielellä.

13. Kaikki puheenvuo-
ropyynnöt toimitetaan kir-
jallisesti kokouksen puheen-
vuorosihteerille. Puheen-
johtaja antaa puheenvuorot 
pyydetyssä järjestyksessä. 
Puheenjohtaja voi harkin-
tansa mukaan poiketa tästä 
järjestyksestä. Asian käsitte-
lyjärjestyspuheenvuoro on 
annettava ennen muita.

14. Puheenvuorot pide-
tään käsittelylistaan merkit-
tyjä puheenvuoroja lukuun 
ottamatta salissa kiertäviä 
mikrofonisihteereitä ja 

heillä olevia langattomia 
mikrofoneja apuna käyttä-
en. Kannatuspuheenvuorot 
voidaan pitää paikaltaan.

15. Puheenvuorojen pi-
tuus, esityslistaan merkit-
tyjä ja muita valmisteltuja 
puheenvuoroja lukuun ot-
tamatta, on asiakohdissa 
enintään 3 min ja henkilö-
vaalikohdissa 1 min. Pu-
heenjohtaja voi tarvittaessa 
rajoittaa puheenvuoroja tai 
puheaikaa tai molempia.

16. Puheenjohtajan käs-
kystä asiaton tai ylipitkä 
puhe on lopetettava. Pu-
heessa on puhuttava vain 
esillä olevasta asiasta. Jos 
puhuja poikkeaa varsinai-
sesta aiheesta, on puheen-
johtajan kehotettava häntä 
palaamaan asiaan. Ellei pu-
huja noudata puheenjohta-
jan kehotusta, voi puheen-
johtaja keskeyttää hänen 
puheenvuoronsa.

17. Mikäli puhuja halu-
aa puheensa koko sisällön, 
myös kesken jääneeltä osal-
ta, merkittäväksi pöytäkir-
jaan liitteenä, tulee puhe toi-
mittaa kokonaisuudessaan 
kirjallisena kokouksen aika-
na kokouksen ensimmäiselle 
tai toiselle sihteerille.

G. Vastauspuheen-
vuorot

18. Puheenvuoroasioissa 
kaikki valtuudet ovat koko-
uksen puheenjohtajalla.

19. Vastauspuheen-
vuoro-oikeus on puolueen 
puheenjohtajalla, varapu-
heenjohtajilla, puoluesih-
teerillä, taloudenhoitajalla, 
puolueen lehden päätoimit-
tajalla, eduskuntaryhmän 
puheenjohtajalla, varapu-

heenjohtajilla ja sihteereillä 
puheenvuorojärjestyksestä 
poiketen.

20. Mikäli eduskunta-
ryhmän toimintaa käsiteltä-
essä esitetään kansanedus-
tajalle itselleen kysymys 
tai arvostelu, on edellisen 
kohdan lisäksi ao. kansan-
edustajalla oikeus käyttää 
vastauspuheenvuoro pu-
heenvuorojärjestyksestä 
poiketen. Vastaava koskee 
myös EU-edustajia.

H. Vaalit

21. Puheenjohtajaksi, vara-
puheenjohtajiksi ja puolue-
sihteeriksi, sekä puolueval-
tuuston jäseniksi voidaan 
valita vain kuluvan vuoden 
ja sitä aikaisemman vuoden 
jäsenmaksun maksaneita 
jäseniä.

22. Vaaleissa käytetään 
lippuäänestystä, jos ko-
kouksen puheenjohtajisto 
suullisesti tai kymmenen 
(10) äänivaltaista kokous-
osanottajaa sitä kirjallisesti 
esittää ja kokous niin päät-
tää. Puheenjohtaja, varapu-
heenjohtajat ja puoluesih-
teeri valitaan kuitenkin ää-
nestyksessä suljetuin lipuin, 
mikäli kannatettuja ehdok-
kaita on yhtä useampia.

23. Mikäli puolueen pu-
heenjohtajaa, varapuheen-
johtajia tai puoluesihteeriä 
valittaessa on samalle pai-
kalle enemmän kuin kaksi 
kannatettua ehdokasta eikä 
kukaan heistä saa ensim-
mäisessä äänestyksessä yli 
puolta annetuista äänistä, 
järjestetään kahden ensim-
mäisessä äänestyksessä eni-
ten ääniä saaneen ehdok-
kaan välillä toinen vaali, 

 ■PUOLUEKOKOUKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

Puheenvuorojen käyttöoikeus
ja muut puoluekokouksen menettelytavat

toimintakykyä edistävien 
palvelujen sekä ikäihmis-
ten palvelujen apulaispor-
mestari Anna-Kaisa Ikonen 
ja yhdyskuntapalvelujen 
apulaispormestari Timo 
Hanhilahti.

Kaupunki sijaitsee kah-
den järven välisellä kan-

jossa valituksi tulee eniten 
ääniä saanut. Mikäli puo-
luevaltuustoa valittaessa 
ehdokkaita on enemmän 
kuin valittavia jäseniä, jär-
jestetään äänestys, jossa va-
lituksi tulevat eniten ääniä 
saaneet. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee arpa.

I. Äänestys

24. Äänestys suoritetaan ää-
nestyslippua (JAA/EI) käyt-
tämällä tai nimenhuudolla, 
jos kokouksen puheenjoh-
tajisto suullisesti tai kymme-
nen (10) äänivaltaista koko-
usosanottajaa sitä kirjallises-
ti esittää ja kokous niin päät-
tää. Äänten mennessä tasan, 
ratkaisee asian se mielipide, 
johon kokouksen puheen-
johtaja on yhtynyt.

J. Läsnäolo-oikeus

25. Läsnäolo-oikeus myön-
netään puolueen perusta-
jajäsenille, niille puolueen 
tukijoille, kokouksen toi-
mihenkilöille ja avustajil-
le sekä tiedotusvälineiden 
edustajille, joille läsnäolo-
oikeutuksen osoitukseksi on 
annettu osanottajamerkki.

K. Järjestyksen pito

26. Puheenjohtaja pitää ko-
kouksessa järjestystä ja ke-
hottaa järjestysmiehiä pois-
tamaan häiritsijä kokoukses-
ta. Jokaisen tulee pitää osan-
ottajamerkkinsä näkyvillä ja 
vaadittaessa näyttää se.

27. Puoluekokous voi 
puheenjohtajistonsa ehdo-
tuksesta tehdä näitä puolue-
kokouksen toimintasääntö-
jä täydentäviä päätöksiä.

naksella. Kaupungin poh-
joispuolella oleva Näsijärvi 
on 95 metriä ja eteläpuolel-
la oleva Pyhäjärvi 77 met-
riä merenpinnan yläpuolel-
la. Niiden pintaero on 18 
metriä.

Tampere on hyvien kul-
kuyhteyksien päässä. Hel-

sinkiin on matkaa maanteit-
se 176 kilometriä, Hämeen-
linnaan 75 ja Turkuun 157 
kilometriä.

Lähde:
Tampereen kaupunki Tampereen kaupunki/Sami Helenius
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Perussuomalaiset rp:n 
puoluekokouksen
iltajuhla 18.6.

Tampere-Areenalla klo 20-02.
Ohjelmasta vastaa:
- Imitaattori Heikki Helakorpi
- Tanssiorkesteri Ari Heiska & Suviyö
- Duo Mustat Enkelit (Aaltonen & Nieminen)
www.mustatenkelit.com

Tilaisuuden juontaa Teppo Välimäki

A-oikeudet

1. Tampere Areena
 Jäähallinraitti 3,
 puoluekokouspaikka

2. Tammelantori

3. Rautatieasema

4. Scandic
 Tampere City
 Hämeenkatu 1

5. Scandic Rosendahl
 Pyynikintie 13

6. Hotelli Homeland
 Kullervonkatu 19

HUOM!
PS-lehteä

saatavana
puoluekokous-

paikalta nipuissa
mukaan.

8/2011

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

7. Holiday Club
 Tampereen kylpylä
 Lapinniemenranta

8. Omenahotellit
 Hämeenkatu 7
 Hämeenkatu 28

9. Camping Härmälä

10. Hotel Hermica
 Insinöörinkatu 78,
 Hervanta

11. Hotelli Haapalinna, 
 Rahtimiehenkatu 3,
 Pispala

Numeroitu sijainti kartalla:

Toritapahtuma Tammelan 
torilla lauantaina 18.6.
alkaen klo 10.00.

- Paikalla puolueen puheenjohtaja
 Timo Soini sekä perussuomalaisia
 kansanedustajia

Tampereen kaupunki/Jari Mäkinen

Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.
Tampere Areena, Jäähallinraitti 3
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Tätä kirjoittaessani näin 
kesäkuun alussa hallitus-
neuvottelut ovat pahasti 
kesken. Olemme nähneet 
kuinka periaatteet, joista 
ennen vaaleja vannottiin 
pidettävän kiinni, ovatkin 
olleet pelkkiä neuvottelu-
asioita. Olemme nähneet, 
kuinka kaikki on kaupan, 
kun hinta on kohdillaan. 
Kansalle on annettu kallii-
ta sirkushuveja enemmän 
kuin he osasivat odottaa. 
Samaan aikaan Suomen 
asiat ovat hoitamatta eikä 
keskusteluun saada asioita, 
joilla on suuri merkitys si-
säpolitiikallemme.

Vaalituloksen viesti oli 
selkeä ja vahva. Suomen 
linjan Euroopan kriisin hoi-
dossa haluttiin muuttuvan. 
Haluttiin, että huomio kiin-
nitetään Suomen asioihin 
ja suomalaisille tärkeisiin 
perusarvoihin sen sijaan, 
että huolehdimme muiden 
EU-maiden kansalaisten 
hyvinvoinnista.  Haluttiin, 
että Suomi säilyttää itsenäi-
syyden sen sijaan, että me-
nemme kohti liittovaltiota. 

Vanhoista puolueista 
ne ketkä kannattivat kri-
tiikittömästi entistä linjaa, 
tukipaketteja sekä kriisi-
rahastoja hävisivät eniten 
vaalituloksessa. Ne jotka 
suhtautuivat hiukankin 
kriittisesti menettivät vähi-
ten. Perussuomalaiset tiu-
kasti EU-kriittisinä voittivat 
täyskäden ja jättipotin.

Mitä on odotettavissa 
Euroopasta?

EU:n talouskriisi tulee syve-
nemään. Kreikka on pyytä-
nyt lisää suoraan rahallista 
apua, entisten lainaehtojen 
lievennyksiä maksuajan pi-
dentämisenä ja korkojen 
alentamisena. Kreikan oma 
vastuu ei ole toteutunut, ku-
ten vaatimus oli. Tästä huoli-
matta kesäkuun alkuun men-
nessä on sovittu, että maalle 
annetaan pikaista kriisiapua 
20 miljardin euron edestä en-
tisten 110 miljardin lisäksi. 
Epäselvää on, kuka Suomen 
osalta antoi tähän valtuu-
tuksen. Lopullinen Kreikan 
tarve lisätuelle vielä tämän 
vuoden aikana on kuitenkin 
vähintään 70 miljardia eu-
roa. Suomen osuus ja ylipää-
tään tuen antaminen tulevat 
viimeistään syksyllä edus-
kunnan päätettäviksi. 

Kun myös Kreikasta yk-
sityiset pankit ovat saaneet 

saatavansa korkoineen ja 
vastuut siirrettyä veron-
maksajille, alkaa seuraava 
vaihe. Kaikkien nykyisten ja 
tulevien kriisimaiden luot-
tojen pääomaa tullaan leik-
kaamaan ja takaajat kan-
tavat seuraukset eli myös 
Suomen kansa. Kriisimaissa 
on menossa saalistus, jossa 
yksityiset sijoittajat varmas-
ti ottavat omansa ja kuka 
maksaa laskun? Osaltaan 
myös suomalainen veron-
maksaja.

Portugaliin annettu tu-
kipaketti ei riitä. Seuraa-
vana vuorossa/jonossa on 
mitä todennäköisimmin Es-
panja - joka taittaa kamelin 
selän lopullisesti. Takaus-
vastuut lankeavat makset-
taviksi, ennemmin tai myö-
hemmin. Jyrki Katainen 
on antanut ymmärtää, että 
Suomen todellinen vastuu 
on 1.9 miljardia - näin asia 
ei ole. Vakausmekanis-
meissa vastuut ovat tällä 
hetkellä lähes 20 miljardia 
ja tämäkään tuskin tulee 
riittämään. Samaan aikaan 
Suomen tulisi saada oma 
velkaantuminen kuriin.

On annettu ymmärtää, 
että Suomi vaatii jatkos-
sa vakuuksia seuraavilta 
lainanpyytäjiltä. Tämä on 
otettu EU:ssa vastaan tie-
doksiantona. Suomi ei tule 
saamaan minkäänlaisia va-
kuuksia jatkossakaan ta-
kaustensa tai suoran rahan 
antamisen/lainaamisen tu-
eksi. Tämä rahan syytämi-
nen jatkuu - jos sille ei lai-
teta täyttä stoppia tai edes 
hidasteita. Suomen valittu 
linja on ollut se, että kan-
sankukkaroa auotaan ja 
luottokortteja vingutetaan 
entiseen, jopa kiihtyvään 
tahtiin. Kuinka pitkien on 
oltava leipäjonojen, kuin-
ka paljon ihmisiä Suomessa 
elettävä köyhyysrajan ala-
puolella ennen kuin raha-
hanat laitetaan kiinni?

Perussuomalaiset eivät 
voi tällaista kehitystä tu-
kea. Kyse ei ole kyvyttö-
myydestä kantaa vastuuta, 
joustamattomuudesta tai 
neuvottelutaidottomuudes-
ta. Kyse on siitä, että me 
näemme esimerkiksi sen, 
mitä seurauksia kritiikittö-
mällä ja pidäkkeettömällä 
EU:n talouspolitiikalla on 
tavalliselle suomalaiselle. 
Useat asiantuntijat ovat va-
roittaneet jo pitkään, että 
tällaisenaan EU sekä euro 
tulee päätymään sellaiseen 

kriisiin, josta ei ole muuta 
ulospääsytietä kuin euron 
hajoaminen tai tiukka liit-
tovaltio.

On varsin hyvin ollut 
tiedossa ennen vaaleja, 
millainen kanta ja miksi 
Perussuomalaisilla on EU:n 
rakentamiin väliaikaisiin ja 
pysyviin mekanismeihin 
sekä ajettuun liittovaltio-
kehitykseen jossa Suomen 
ainoa tehtävä on olla raa-
ka-ainereservaatti ja ve-
rojen maksaja muulle Eu-
ropalle. Näillä asioilla on 
suuri merkitys myös Suo-
men sisäpolitiikkaan. Kun 
itsemääräämisoikeutta ei 
enää ole ja kun luottokort-
tilasku lankeaa Suomelle 
maksettavaksi - kuten tu-
lee käymään ennemmin 
tai myöhemmin - ollaan 
ennennäkemättömien sääs-
töjen ja leikkausten edes-
sä. Siihen nähden nykyiset 
kaavaillut säästöt ovat vaa-
timattomia. 

Vielä ei ole liian myö-
häistä laittaa pidäkkeitä 
tähän Suomen osalta. Siksi 
tukipaketit tulisi ottaa uu-
delleen tarkasteluun ja ava-
ta kokonaisuudessaan siten, 
että myös kansa tietää mistä 
oikein on kysymys. Nykyi-
sellään tukimekanismit ovat 
paitsi EU:n perustussopi-
muksen vastaisia myös Suo-
men perustuslain kannalta 
hyvin kyseenalaisia ja jopa 
senkin vastaisia.  

Tätä kirjoittaessani vii-
meisin ehdotus on ollut 
EU:n valtiovarainministerin 
toimen perustaminen. Tämä 
on liittovaltioon pyrkimyk-
sessä yksi etappi. Tosiasia 
on myös se, että mikäli me-
kanismit menevät nykyisel-
lään läpi, se tietää Suomen 
oman budjettivallan päät-
tymistä. Mekanismien yksi 
ajatus on se, että koska ta-
hansa voidaan jäsenvalti-
olta vaatia lisäsuorituksia, 
mikäli mekanismin ”kassa” 
on tyhjä. Ongelma on myös 
se, että pysyvää mekanismia 
ollaan rakentamassa sellai-
seksi, ettei se ole minkään 
demokraattisen valvonnan 
alainen - ei edes nykyisel-
lään demokratiavajeesta 
kärsivän Europarlamentin. 
Nämä ovat pieni osa sitä 
melkoisen härskiä kokonai-
suutta, josta julkisuudessa 
ei juuri puhuta.

Yksi vaihtoehto olisi se, 
että kun nämä mekanismit 
on avattu ja uudelleen neu-
voteltu suoritetaan kansan-

äänestys, joka myös sitoo 
hallituksen siihen päätök-
seen, jonka kansa asialle 
antaa. 

Tulevaisuus näyttää 
haastavalta erityisesti 
pienituloisille

Perusturvamme on kestä-
mätön. Nuorille ei ole töitä. 
Tuottavia ja toimivia teh-
taita rikotaan ja lopetetaan 
siirtäen ne halvan työvoi-
man maihin, joissa ilmas-
ton- tai luonnonsuojelusta 
ei ole tietoakaan. Samaan 
aikaan pyritään säätämään 
Suomeen sellaista lainsää-
däntöä ja rajoituksia, jotka  
vähentävät kilpailukykyä 
entisestään. Suomalaisen 
työteon ja yrittäjyyden ar-
vostus sekä mahdollisuudet 
on ajettu häpeällisesti alas. 
Sosiaali- ja terveyspalvelui-
ta yksityistetään ja tätä ke-
hitystä tuetaan verorahoin. 
Valtion omistuksessa ole-
vat toiminnot ulkoistetaan 
halvan työvoiman maihin. 
Tuottavuusohjelman nimis-
sä tehdään toimenpiteitä ja 
päätöksiä, jotka ovat paitsi 
inhimillisesti myös taloudel-
lisesti kestämättömiä.

Kuntien peruspalvelut 
tulevat olemaan ankaran 
säästökuurin kohteena, 
jotka väistämättä ajavat 
kunnat pakkoliitoksiin. 
Pakkoliitokset luovat osal-
taan eriarvostavaa kehitystä 
alueellisesti. Kuntien mää-
rät saadaan vähenemään, 
mutta se tehdään kuntalais-
ten hyvinvoinnin ja turvalli-
suuden kustannuksella. Jul-
kisuuteen on myös päässyt 
tietoja esimerkiksi halusta 
verottaa lapsilisiä, joka on 
täysin pöyristyttävää.

Leikkaukset ja säästöt 
ovat välttämättömiä. Se, 
mistä tullaan leikkaamaan 
ja säästämään on oleellis-
ta. Ensin pidetään suoma-
laisten hyvinvoinnista ja 
hyvän elämän edellytyk-
sistä huolta. Sitten jaetaan 
ulos, jos jaettavaa on. Ny-
kyisellään herää kysymys, 
mikä näiden säästötalkoi-
den todellinen tarkoitus 
on? Onko tarkoitus tehdä 
suoria tulonsiirtoja muulle 
Euroopalle? Samaan ai-
kaan kun Suomessa ollaan 
säästötalkoissa, ollaan täy-
sin kyseenalaistamatta val-
miita antamaan miljardeja 
euroja Saksan ja Ranskan 
pankkien tukemiseen sekä 
ylivelkaantuneille maille. 

Perusturvan kunnollinen 
korotus on tulevaisuudessa 
tehtävä. Eriarvoisuus ja köy-
hyys eivät kuitenkaan vähe-
ne yksittäisillä toimilla. On 
oltava ymmärrys siitä, miten 
eri toimenpiteet vaikuttavat 
toisiinsa. Sellainen sosiaa-
lipolitiikka, jossa yhdellä 
kädellä annetaan ja toisella 
kahmitaan takaisin, ei toimi. 
Se on myös näennäistä elin-
olosuhteiden parantamista, 
jolla pidetään erityisesti pie-
nituloisia pilkkana.   

On myös muistettava, 
että se propaganda jolla on 
annettu mielikuva tuloero-
jen kasvun taittumisesta, on 
samalla unohtanut kertoa, 
että taloudellinen taantuma 
vähentää sitä aina osaltaan. 
Tuloerot ovat mahdollisesti 
kaventuneet kun monimil-
joonatulot ovat pudonneet 
”vain” miljoonatuloiksi. 
Samalla kuitenkin tosiasias-
sa eriarvoisuus ja köyhyys 
kasvavat edelleen huoles-
tuttavaa vauhtia. 

Perussuomalaiset 
tekevät ”jytkyn” myös 
kunnallisvaaleissa

Seuraavat kunnallisvaa-
lit ovat vuonna 2012. On 
esitetty aiemmin epäi-
lyksiä, että Perussuoma-
laisten kannatus ei kestä 
sinne saakka. Seuraavissa 
kunnallisvaaleissa tullaan 

laittamaan myös poliitti-
nen kuntakenttä Perussuo-
malaisten johdolla uusiksi. 
Kansa tulee muistamaan ke-
nen lupauksiin voi uskoa ja 
luottaa. Kunnallisvaaleissa 
tehdään vahva pohja myös 
tulevaisuuden valtakunnan 
politiikkaan. Kansan syvis-
tä riveistä suuri osa asuu 
aivan muualla, kuin Kehä-
kolmosen sisällä tai suurissa 
kaupungeissa. Tämä unoh-
tui Keskustalta, joka kärsi 
seuraukset massiivisella 
vaalitappiolla. Politiikassa 
ja päätöksenteossa pitää 
aina ottaa huomioon niin 
suurkaupunkien kestävä 
kehittäminen, kuin muun-
kin Suomen inhimillisesti 
hyvän elämisen olosuhteet. 

Kansa voi ymmärtää 
ja antaa aikaa korjata asi-
oita ”omilleen” pitkään-
kin, mutta ei loputtomiin, 
kuten nyt on nähty. Kansa 
antoi myös selkeän viestin 
muutoksen puolesta - ensin 
pidetään huoli oman maan 
kansalaisista, sitten vasta 
muista jos mahdollisuuksia 
on. Vahvasti näyttää kui-
tenkin siltä, että pidämme 
jatkossakin huolta muiden 
maiden kansalaisista suo-
malaisten lasten, nuorten, 
perheiden, työväestön ja 
vanhusten kustannuksella 
- jos pidäkkeitä ei aseteta. 
Vielä se ei ole liian myö-
häistä.

Perussuomalaisille periaatteet, arvot
ja lupaukset eivät ole myytävänä

Hanna Mäntylä
Perussuomalaisten kansanedustaja Lapin piiristä
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Media löytää Soinin politiikasta

Ilkan ex-päätoimittaja 
Kari Hokkanen haki en-
nen vaaleja kielitieteestä 
tukea kuvaillessaan Ti-
mo Soinia sutkiksi. Liisa 
Jaakonsaari koki ahaa-
elämyksen havaittuaan 
tammikuulla median 
suhtautuvan Timo Soi-

niin kuin isoon vauvaan. 
Keskipohjanmaan toimitta-
ja ihmetteli galluplukujen 
heiluessa, kuka jaksaa vielä 
nauraa Soinin sloganeille. – 
Laajensiko ”jytky” hätää?

Tekivätpä perussuomalai-
set niin tai näin, median mie-
lestä teot ovat aina vääriä, 
vaikka uutisointi koskisi Soi-
nin vessakäyntiä. Vähättele-
vä tapa luonnehtia perussuo-
malaisia ja Soinia on vienyt 
vikojenetsijät niin pitkälle, 
että äänestäjien ymmärrystä 
kyseenalaistetaan. Ts. noin 
580 000 suomalaisen ajat-
telukyky olisi puutteellinen. 
Erkki Tuomiojan ykkösaa-
mun haastattelustakin löytyy 
samansuuntainen ajatus.

Kalevan päätoimittaja 
Markku Mantila selittää 
lehden pääkirjoituksessa 
15.5. vaalituloksen men-
neen ”persuilla” päähän. Ei 
ole tavatonta, sillä hänellä, 
jos kenellä, on mielipiteen-
vapaus ja aseman suoma 
oikeutuskin tulkita Soinin 
suoraselkäisyyttä haluamal-
laan tavalla.

Perussuomalaisten his-
toriallisen suuren vaali-
voiton seurauksena kaikki 
muut puolueet paitsi RKP 
olivat häviäjiä. – Voittoa 
on kyettävä vähättelemään, 
sillä ilmoitettuaan kielteisen 
suhtautumisensa kriisimai-
den rahoitusratkaisuihin ja 
jäätyään niiden vuoksi hal-

litusneuvotteluista ulos, pe-
russuomalaisten sanotaan 
tehneen väärin ja pakenevan 
vastuuta. Demarit syyttävät 
vastuunpaosta, kun perus-
suomalaiset eivät suostu 
maksamaan ulkomaalaisten 
velkoja. Kansan tyytymät-
tömyys ja ”persujen” kasvu 
lisääntyvät, vaikka mitään 
ei tehdä oikein!

Hyväksyvätkö demarit, 
kun he huomaavat Jutan 
joutuvan jatkamaan Lip-
posen aloittamaa kapita-
listien edunvalvontaa ja 
varat palautetaan korkoi-
neen sijoittajille. Entäs, kun 
vanhat demarit huomaavat, 
kuka maksaa pankkive-
ron. - Kulut maksaa joka 

tapauksessa kansa. Ketä 
pyydetään apuun, jos de-
mareiden kääntötakki ei 
istuisikaan hallituskump-
paneiden päälle ja Katainen 
jäisi ilman demarien tukea? 
Saako Laaninen itse vappu-
puheessaan mainostamansa 
takinkääntäjien maailman-
ennätyksen?

Aloittavatko demarit 
hallitusneuvottelut ryhmit-
tymän kanssa, johon ko-
koomus ei sovi? Muuttaa-
ko salassa pidetty Kreikan 
velkatilanteen selvitystulos 
euroalueen maiden kanto-
ja? Rahoitusvastuun kan-
tajat alkavat ymmärtää pe-
russuomalaisten vaalivoiton 
syitä. ”Persuja” äänestänei-

tä kiinnostaa löytyykö 
perusturvaan, satamien, 
rautateiden ym. muiden 
liikenneyhteyksien kun-
nostushankkeisiin rahaa.

Jos kriisimaiden pe-
lastusyritys epäonnistuu, 
tulevatko uudet vaalit? 
Jos kävisi niin, silloin 
perussuomalaisten kan-
natus olisi 40 % ja edus-
kuntapaikkoja tulisi 80. 
Uskaltavatko puolueko-
koon perustuvaan nok-
kimisjärjestykseen ja val-
lankäyttöön tukeutuneet 
jättää perussuomalaiset 
hallituksen ulkopuolelle? 
”Persuille” on tärkeäm-
pää se, mitä tehdään kuin 
se, kuka saa tehdä!

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...Kallista on...

Päiväpeite
356 mk

Hammastahna
19,80 mk

Paikallisyhdistys Ruoko-
lahden Perussuomalaiset 
ry. perustettiin 6.2.2011 ra-
vintola Alppimajassa, Ruo-
kolahdella. Paikalla oli 21 
innokasta perussuomalais-
henkistä henkilöä. Ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Erkki Sikiö.

Yhdistys on aloittanut 
toimintaansa pikkuhiljaa, 
mutta varmoilla askeleilla. 
Jo osallistujamääräkin ker-
toi sen, että oma yhdistys 
tarvittiin ehdottomasti kun-
taan. Uusia jäseniä liittyi 
samalla puolueeseen.

Ensimmäisenä kampanja-
na oli luonnollisesti eduskun-
tavaalit. Vaikka ei ollutkaan 
omaa ehdokasta, niin tuim-
me maakunnan ehdokkaita. 
Se antoi hyvää ja arvokasta 
kokemusta vaalityöskente-
lyssä mukana olleille.

Ainakin allekirjoitta-
neen silmät aukesivat ja 
huomasin, kuinka paljon 
onkaan epäkohtia ja kor-
jattavaa yhteisissä asioissa. 
Voisi sanoa, että koin po-
liittisen herätyksen. Suurin 
syyllinen siihen lienee Imat-
ran yhdistyksen Saarimäen 
Erkki, jonka mukana kier-
sin pitkin maakuntaa, olipa 
mukana tyttärenikin, suo-
men nuorin vaalityöntekijä, 
viisivuotias Sonja. Sonjalle 
oli huipennus päästä puo-
lueen puheenjohtajan Timo 
Soinin syliin Imatran vaali-
tilaisuudessa. Sillä asialla on 
Sonja muistanut kehuskella 
ja lähettää tässä samalla ke-
säterveiset Timolle.

Tähtäin 
kunnallisvaaleissa

Ruokolahden maa-alue on 
laaja ja paljon on laitaseu-
duilla kyliä ja maatiloja, 
väki on sen vuoksi hajal-
laan. Perinteisesti kunta 
on senkin takia keskustan 
vahvaa aluetta. Mutta jytky 
on meilläkin näköpiirissä ja 
tähtäimessä.

Kunnallisvaalit on ensi 
vuonna ja kevään eduskun-
tavaaleissa Perussuomalais-
ten kannatus kunnassa oli 
peräti 18,7%. Tosin se jää 
alle maan keskiarvon, mut-
ta muistetaan, ettei ollut 
omaa ehdokasta. Uskon, 
että hyvällä ehdokasaset-
telulla saamme kunnallis-
vaaleissa aikaan jytkyn ja 
noustaan yhdeksi suureksi 
puolueeksi. Se on iso juttu 
kunnassa, jossa ei aiemmin 
ole ollut yhtään ehdokasta. 
Sitä työtä aletaan nyt tehdä 
ilman vanhoja painolasteja. 
Yhdessä tekemällä saamme 
aikaan tuloksen, jonka van-
hat puolueet tulevat muista-
maan ja kauan. 

Varmasti vanhat puolu-
eet kunnassamme jo mietti-
vät sitä, miten aiomme hoi-
taa tulevat kunnallisvaalit. 
Lupaamme, että kyllä he sen 
tulevat vielä huomaamaan. 
Jos eivät huomaa, niin se ol-
koon heidän häpeänsä.

Kesällä aiomme olla 
esillä kunnan eri tilaisuuk-
sissa, tulemme ihmisten 
tietoisuuteen varteenotet-
tavana vaihtoehtona van-

hoille puolueille. Pyrimme 
olemaan kesätorilla kesä-
perjantaisin, sekä muissa-
kin tapahtumissa tilantei-
den mukaan. Meillä on aito 
tahto päästä vaikuttamaan 
yhteisiin asioihin, ihmi-
sen, yhteiskunnan ja yh-
teisön parhaaksi. Sen mitä 
lupaamme, sen pidämme. 
Niin kuin hallitusneuvotte-
lut osoittivat. Selkärankam-
me ei ole myytävänä, ei mu-
kavuuslipulle, eikä mustan 
Audin takapenkille.

Vanhojoen puolueiden 
ylivalta murretaan

Mitä aiomme kunnallispo-
litiikassa tehdä? Ensiksi, 
murtaa vanhojen puolu-
eiden ylivalta. Sen jälkeen 
pääsemme vaikuttamaan 
yhteisiin asioihin voimalla. 
Uskomme, että myös Ruo-

kolahdella on paljon sel-
laista, johon tarvitaan Pe-
russuomalaista näkemystä 
ja tietämystä. Aiemmin ei 
ole ollut yhtään ehdokasta 
Ruokolahdella, mutta nyt 
siihen tulee muutos. Uskon, 
että kannatusluvut nouse-
vat eduskuntavaaleista, kun 
meillä on hyvät ehdokkaat 
kunnan joka kolkalta. Ja 
puolue sinällään jo antaa 
tukea, materiaalia ja linjaa 
yhdistyksellemme. Lyhyesti 
sanottuna, teemme parem-
paa huomista, sidosryhmien 
kanssa, kuntamme ja kunta-
laisten hyväksi.

Syksyllä on yhdistyksel-
lä syyskokous, jossa valit-
semme uuden johtokunnan 
ja ainakin siihen on tulossa 
uusia jäseniä. Yhdistyksellä 
on useita innokkaita toimi-
joita, ja myös todella hyviä 
kuntavaaliehdokkaita. Nii-

tähän jokainen yhdistys tar-
vitsee. Lisä ei ole pahaksi.

Uudet jäsenet ovat 
tervetulleita

Toivotamme jokaisen uu-
den jäsenen lämpimästi ter-
vetulleeksi puolueeseen ja 
yhdistyksen jäseneksi, eten-
kin naisjäsenistä on pulaa. 
Tässä lehdessä on liittymis-
lomake. Lomakkeen löytää 
myös sähköisessä muodossa 
sekä puolueen että myös 
yhdistyksen nettisivuilta. Ja 
aina voi kysyä yhdistyksen 
jäseniltä, jotka tarvittaessa 
ottavat vastaan liittymislo-
makkeen ja toimittavat sen 
eteenpäin puoluetoimistoon. 
Lisätietoa saat vaikka otta-
malla yhteyttä kirjoittajaan, 
harri.ahonen@pp5.inet.fi  tai 
soittamalla 040-8412504.

Tästä syyskokouksesta 
tiedotamme erikseen Pe-
russuomalaisten ja paikal-
lisessa lehdessä, Ruokolah-
telaisessa, sekä yhdistyksen 
nettisivulla.

Tässä samalla toivotan 
jokaiselle puolueen parissa 
olevalle ja työskentelevälle, 
sekä kaikelle kansalle oikein 
lämmintä ja hyvää kesää. 
Nautitaan kesän lämmöstä 
ja kerätään voimia tuleviin 
koitoksiin ja hoidetaan ne 
jytkymäisellä tavalla kotiin.

Puoluekokouksessa 
Tampereella nähdään.

Harri Ahonen
Ruokolahden
Perussuomalaiset ry

Ruokolahden Perussuomalaisten johtokunta 
kokouksessa. Varapj. Risto Räty, siht. Markku Rautio, Harri 
Rikkonen, tied. Harri Ahonen, uusia jäseniä Jarkko Rintala 
ja Matti Kalpio, oikealla Imatran yhdistyksen varapj, Erkki 
Saarimäki. Kuvan otti pj. Erkki Sikiö.

Ruokolahdella tehdään parempaa huomista

RUOKOLAHDEN PERUSSUOMALAISET
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Maailmallisuus – mitähän se olisi?

Tyly tulos
Kunnallisvaalityö on aloitettava välittömästi. Nyt on 
suoritettava tehokas ja monipuolinen ehdokashan-
kinta. Se on tehtävä kunnissa ja piireissä. Meillä on 
jonkin verran talous- ja henkilövoimavaroja. Voin 
taata, että nuo paikat eivät ole lepokiviä. Monipuoli-
nen ehdokasasettelu on vaalivoittomme tae.
Timo Soini

Ketjutettu pätkätyö ihmis-
arvoa nakertava ongelma
Ketjutettu, pätkissä toteutuva työ on laaja ongelma 
nuorilla ja keski-ikäisillä yksinhuoltajanaisilla. Vä-
hättelemättä nuorten perheiden huolia (itselläni on 
neljä lasta ja neljä lastenlasta), sanoisin, että nuoret 
sentään vielä näkevät tulevaisuuden kokeilemat-
tomina mahdollisuuksina ja että uskoa on jäljellä 
omaan arvoon työmarkkinoilla. Meillä vanhemmilla 
mahdollisuudet vakinaistamattomuuden jatkuessa 
vähenevät päivä päivältä ja pelko tulevaisuudesta li-
sääntyy.
Marjo Pihlman

Erilaisuus ei näy 
pukeutumisessa

Paavali tekee tämän erit-
täin selväksi kirjoittaessaan 
voimakkaat sanansa Korin-
tin seurakunnalle, ”Sanoin 
kirjeessäni teille, että teidän 
ei pidä olla tekemisissä si-
veettömästi elävien kans-
sa. En tarkoittanut tämän 
maailman siveettömiä enkä 
ahneita, riistäjiä tai epäju-
malan palvelijoita, sillä sil-
loinhan teidän pitäisi lähteä 
kokonaan pois maailmasta. 
Nyt täsmennän vielä: jos 
jotakuta sanotaan veljeksi 
mutta hän on siveetön tai 
ahne, epäjumalanpalvelija, 
pilkkaaja, juomari tai riis-
täjä, älkää olko tekemisissä 
hänen kanssaan. Älkää edes 
aterioiko tällaisen kanssa.” 
Paavalin huomio keskittyi 
seurakuntakurin ylläpitoon 

seurakunnan sisällä, ei sen 
ulkopuolella. Paavalille us-
kovaisuus ei ollut eristäyty-
mistä vaan elämistä syntisen 
maailman keskellä Kristuk-
sen antamassa puhtaudessa 
”valona ja suolana.”

Uskovien tulisi siis olla 
erilaisia kuin maailman ih-
miset. Ei erilaisen pukeutu-
mismuodin tai sosiaalisen 
kanssakäymisen kannalta 
vaan siten, että he elävät 
kokonaan toisenlaisten ar-
vojen ohjaamina. Nämä 
arvot eivät säätele ainoas-
taan seksuaalista moraalia. 
Niiden tulisi säädellä myös 
suhdettamme omaisuuteen, 
valtaan ja vallankäyttöön 
sekä uraan ja aseman ta-
voitteluun. Niiden tulisi 
näkyä rauhan tahtona, 
anteeksiantamuksena toi-
sillemme ja jopa vihollisil-

raaliarvoissa. Maailmal-
lisuutta on siten esim. va-
paamielinen suhtautuminen 
seksuaalisuuteen.

Kaikki edellä esitetyt 
tavat kuvailla maailmalli-
suutta ovat epätäydellisiä 
ja osin harhaan johtavia. 
Uusi Testamentti käyttää 
sanaa ”maailma” neljässä 
eri merkityksessä: 1) kaikki 
luotu todellisuus, 2) tämä 
meidän maailmamme, eli 
maapallomme, 3) maailman 
ihmiset ja 4) arvojärjestel-
mä, joka on vastoin Juma-
lan asettamia arvoja.

Kun Raamattu varottaa 
ja kehottaa meitä olemaan 
mukautumatta ”tämän 
maailman menoon,” se tar-
koittaa nimenomaan niitä 
ihmiskunnassa vallitsevia 
arvoja, jotka vastustavat 
Jumalaa.

”Älkää mukautuko tä-
män maailman menoon, 
vaan muuttukaa, uudistu-
kaa mieleltänne, niin että 
osaatte arvioida, mikä on 
Jumalan tahto, mikä on 
hyvää, Hänen mielensä 
mukaista ja täydellistä.”

Jotkut uskovat pitävät 
maailmallisuutta tietynlai-
sina käyttäytymismalleina 
kuten tanssiminen, tupa-
kointi, elokuvissa käynti 
ja alkoholin nauttiminen.

Joillekin maailmal-
lisuus on vielä kapea-
alaisemmin määritelty 
merkiten maailmasta eli 
yhteiskunnasta eristäy-
tymistä. Ei saa olla teke-
missä ei-uskovien kanssa, 
jotta maailma ei saastuta.

Valtaosalle uskovia 
maailmallisuus ilmenee 
henkilökohtaisissa mo-

lemme. Niiden tulisi ilmetä 
oikeudenmukaisuutena ja 
lähimmäistemme palvele-
misena.

Maailmallisuus taas nä-
kyy palvelemisen sijasta val-
lanhaluna ja haluna hallita, 
se on välinpitämättömyyt-
tä huolehtivan rakkauden 
sijaan. Maailmallisuus on 
materialismia ja itsekkyyttä. 
Se on uskoa ihmisen mah-
dollisuuksiin eikä nöyrää 
Jumalan puoleen turvautu-
mista. Se on suuruuden ja 
menestyksen yksipuolista 
ihannointia, jossa ”ristin 
häpeällä” ei ole sijaa.

Maailma pyrkii vaikut-
tamaan uskoviin erilaisten 
aatteiden ja arvojen uusilla 
ja toistuvilla aalloilla yhä 
voimakkaammin. Huma-
nismiin perustuva, kaiken 
salliva rakkaus, jossa su-

vaitsemattomuus on ainut 
synti, on aallon harjana. 
Jotta emme mukautuisi 
”maailman menoon” on 
meidän tarkoin arvioita 
mitkä aatteet ja arvot so-
tivat Jumalan Sanaa vas-
taan. Meidän on rohkeasti 
paljastettava ja hyljättävä 
sellaiset arvot ja muutut-
tava (tekstissämme vas-
takohta mukautumiselle) 
mieleltämme Jumalan 
tahtoon taipuviksi Kristus 
keskeisiksi uskoviksi niin 
yksilöinä kuin yhteisöinä. 
Meidän on rukoiltava, et-
tä Jumala antaa meille vii-
sautta tunnistaa ne arvot 
ja asiat, jotka palvelevat 
Hänen Valtakuntansa ra-
kentamista.

Aki Miettinen
rajakapteeni evp.

Perussuomalainen 
6/2004

Vaalit käytiin ja kansa jy-
rähti. Lätkää pelattiin ja 
ihanaa on vaikka tekee ki-
peää!

Perussuomalaisten kan-
natus nousi tasaisesti sitä 
mukaa, kun hallitus jakoi 
rahaa Eurooppaan. Kivinie-
men mielestä tästä kritisoin-

ti oli epäisänmaallista. Pe-
russuomalaisten ykkösasiat 
ovat isänmaallisuus ja suo-
malaisten puolustaminen 
EU:n järjetöntä hallinta-
valtaa vastaan. Samoin teki 
Suomen jääkiekkojoukkue, 
se taisteli suomalaisen jää-
kiekko-osaamisen puolesta 

yleistä aliarviointia vastaan.
Ruotsalainen iltapäivä-

lehti Expressen luonnehti 
loistavasti jääkiekkotulosta 
yhdellä sanalla: Perkele! Kas, 
eihän ruotsalaisilla ole edes 
kunnon kirosanoja. Kulta ei 
tullut helposti eikä ilmaisek-
si. Se vaati joukkuehenkeä, 
yhteen hiileen puhaltamista 
ja vahvan johtajan.

Perussuomalaiset toimi-
vat samaan tapaan. Onnis-
tunut taistelu Euroopan sa-
neluvaltaa vastaan vaatisi 
tosin koko Suomen kansan 
tuen ja hallitukseen vahvan 
johtajan! Ne meiltä puut-
tuvat.

Jääkiekkokulta sai suo-
malaiset hurmoksen par-
taalle. Kaikki uskovat taas 
parempaan huomiseen. Hy-
vä niin!

Kreikalla on varaa 
formularataan?

Nyt kreikkalaiset ovat pa-
halla mielellä, kun heiltä 
vaaditaan konkreettisia toi-
mia. Niinpä he ryhtyvätkin 
rakennushommiin. 

Katainen ei ole mainin-
nut sanallakaan sitä, että 
Kreikka suunnittelee raken-
tavansa 150 milj. dollarin 
formularadan. Suomalaisel-
la eläkeläisellä ei ole varaa 
lääkkeisiin ja lapsiperhe 
jättää joululahjat ostamat-
ta, koska rahat menevät 

jokapäiväisestä elämästä 
selviämiseen. Nythän he 
voivat iloita siitä, että ovat 
olleet rahoittamassa kreik-
kalaisten parempaa yhteis-
kuntaa, siitä tulee varmasti 
hyvä mieli.

Ennakkoarvioiden mu-
kaan Kreikka tarvitsee 60 
miljardia euroa lisää lainaa. 
Kriisi syvenee. Ennen Suo-
mesta turistit matkustivat 
Kreikkaan ja veivät repuil-
la rahaa. Nyt meillä ei ole 
varaa matkustaa sinne; lai-
tamme pelkät rahareput.

Hallituspaikka olisi ol-
lut hieno asia. Mutta me 
emme voineet hyväksyä 
edellisen hallituksen takui-
den kasvattamisia, Portugal 
-pakettia emmekä pysyvää 
vakausrahastoa. Niitä on 
sanottu pieniksi detaljeik-
si. Meidän mielestämme 
ne ovat suuria ja vakavasti 
otettavia. Ne vaativat suo-
malaisten euron venyttämis-
tä - se on nyt jo soikea!

Suuri kiitos teille äänes-
täjille vaalien tuloksesta se-
kä vahvasta ja kannustavas-
ta tuesta myös nyt. Ihmiset 
arvostavat sitä, että emme 
laittaneet kättä piparipurk-
kiin, eivätkä ministeriau-
tojen pehmeät takapenkit 
ajaneet tavallisen ihmisen 
hädän yli.

Anne Louhelainen
kansanedustaja

Jytky ja ilmaveivi!
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Kuva: Jukka Jusula

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 kantees-
saan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että 
Suomen tasavalta ei ole noudattanut geneetti-
sesti muunnettujen organismien tarkoitukselli-
sesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston 
direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päi-
vänä maaliskuuta 2001 annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY 
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut 
kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai 
ainakaan ilmoittanut niistä komissiolle.

Tuomio: Syyllinen

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oi-
keudenkäyntikulut.

Omituinen näytelmä

Vaalituloksen arvioitiin 
nousevan ongelmaksi 
hallituksen muodosta-
misessa. Siltä osin arviot 
osoittautuivat oikeiksi.

Ensin väännettiin kät-
tä Perussuomalaisten kiel-
teisestä kannasta EU-tu-
kipaketteihin. Erityisesti 
nettipalstoilla huudettiin 
kitarisat lepattaen, että 
Soini kääntää takkinsa, 

rohkenipa Paavo Arhinmä-
ki (vas) julistamaan sen vap-
pupuheessaan ”varmaksi” 
tapahtumaksi.

Kun asiasta ei päästy 
hallitustunnustelija Jyrki 
Kataisen (kok) kanssa so-
puun, jäivät Perussuomalai-
set pois koko junasta, joka 
oli lähdössä aivan väärään 
suuntaan.

Hyvä ei ollut sekään; nyt 
samat ”kriitikot” raivoavat, 
että ei se Soini - katala - sit-
ten kääntänytkään takkiaan.

Puoluesihteeri Timo 
Laaninen (kesk), veikkasi, 
että edessä on takinkään-
nön mestaruuskilpailut, 
väistämättä.

Soinin kohdalta veikka-
us meni pieleen, mutta siitä 
huolimatta Laaninen on il-
meisen oikeassa enemmän 
kuin arvaakaan.

Perussuomalaisten jää-
tyä pois tuosta kyydistä, 
kasasi Katainen jäljelle jää-
neistä ryhmistä eduskunnan 
enemmistöksi - juuri ja juuri 
- riittävän epäpyhän allians-
sin. Mutta se on keskinäisil-
tä linjauksiltaan täysin eri-
mielinen; takinkääntöjä ja 
sanaselityksiä täytyy tulla 
- paljon.

Mitä hallitusohjelmaan 
kirjataan pääomatulojen ja 
välillisten verojen korotuk-
sista, julkisten palvelujen 
lisäämisestä vs. leikkauksis-
ta, ydinvoiman lisäämisestä, 
avioliittolaista... esimerkiksi.

Kataisen asema on epä-
kiitollinen: enemmistöase-
ma ei mahdollista kenen-
kään poisjäämistä; pitänee 
suostua kaikkiin vaatimuk-
siin. Kumartaa oikealle ja 
vasemmalle - yhtä aikaa. Se 

vaatii taipuisaa selkärankaa.
Takinkääntökilpailua 

johtaa vihreät: ensin hal-
litukseen luvattiin lähteä 
”vain jos tulee vaalivoitto”. 
Ei tullut, mutta pari viikkoa 
myöhemmin neuvotteluihin 
lähdettiin, ”kun kutsuttiin”.

Mutta Portugalin tukea 
ilmoitettiin vastustettavan, 
jos suurimmat puolueet 
- kokoomus, sdp ja Perus-
suomalaiset - eivät ole yh-
dessä sen takana. Eivät ol-
leet, mutta tukien puolesta 
äänestettiin.

Ehkä se ydinvoimavas-
tainen kantakin pyöristyy 
- tälläkin kerralla - luvaksi 
äänestää ydinvoimalupaa 
vastaan.

Lisää omituisuuksia ku-
luu ”epävirallisesti” muu-
toinkin: Sijoittajavastuu 
sitten ”merkittiin tiedoksi”, 

mutta ei näköjään sopimus-
tekstiin.

Kertoiko Katainen ko-
kouksen tuloksista vastoin 
parempaa tietoa, vai eikö 
hänellä ollut tietoa, mistä 
päätettiin.

Näyttäisi käyneen kuin 
entiselle likalle: antoi ym-
märtää, mutta ei ymmärtä-
nyt antaa. Katainen ainakin 
kehui saaneensa, mutta sai-
ko sittenkään?

Kuntapolitiikan toimi-
joita kiinnostanee kuulla 
myös Kataisen leikkauslis-
tasta. Siitä, jota ei kuulem-
ma ole, mutta jonka loppu-
summa on n. 6 miljardia ja 
pääosassa valtionosuuksien 
leikkaukset.

Voihan tuon vielä selit-
tää siten, että eihän siinä li-
sätäkään välillisiä tasavero-
ja, vaan tasasuuruista kun-

nallisveroa, kun kunnat 
pakotetaan sopeuttamaan 
taloutensa korottamalla 
veroprosenttejaan keski-
määrin 1,5 %-yksiköllä.

Odotan malttamatto-
mana, mitä siitä erityisesti 
sdp:n ja vasemmistoliiton 
edustajat sanovat tulevis-
sa kunnallisvaaleissa.

Ylipäätään odotan 
kunnallisvaaleilta paljon, 
erityisesti siksi, että kan-
salaiset ilmoittivat ensim-
mäisenä maakuntalehtien 
julkaisemassa gallupissa 
arvostavansa Perussuoma-
laisten rehtiä vaalilupauk-
sensa pitämistä suurim-
man puolueen asemalla.

Lähes neljänneksen 
ääniosuus antaa vankan 
pohjan muuttaa lokakuus-
sa 2012 Jyväskylänkin val-
ta-asemia merkittävästi.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Kävin ensimmäisen kerran 
Brysselissä vaalien jälkeen. 
Ryhmätoverit ja ystävät 
olivat järjestäneet kunnon 
läksijäiset. Derek Clarkin 
puheen tallensin sydämeeni.

Päätös lähteä europar-
lamenttiin vuonna 2009 oli 
menestys. Sekä Perussuo-
malaisille että minulle.

Nyt tunnemme EU:n 
tavat ja todellisuuden. EU 
ei toimi. Ja hullummaksi 
menee.

EU nauttii Suomen me-
diaeliitissä Neuvostoliittoon 
verrattavaa tuulensuojaa. Se 
kertoo enemmän mediaelii-
tistämme kuin EU:sta.

Ei EU:ta tarvitse puolus-
taa. Tulosten mukaan tulee 
tuomio. Euro ei ole menes-
tystarina – paitsi federalis-
tien unissa. EU:n talous-
kriisi ei ole ohi. Kreikasta 
pamahtaa lisää maksettavaa 
häkkyrään ja pian taas pää-
kirjoitukset komppaavat, 
että suomalaisia työpaikko-
ja tässä pelastetaan…

Samoissa eliittitoimi-
tuksissa Neuvostoliitto oli 
ikuinen.

Aikani Brysselissä, 21 
kuukautta, alleviivasi itse-
määräämisoikeuden arvon. 
Politiikassa pitää olla oma 
suunnitelma. Brysselin kuu-
kaudet mahdollistivat Ison 
Jytkyn.

Gallupin mukaan Pe-
russuomalaiset on Suomen 

suurin puolue. Siitä ei pidä 
riehaantua. Gallupit tulevat 
ja menevät. Viimeisellä vii-
kolla ennen vaaleja kolme 
eri tutkimusta näyttivät Pe-
russuomalaisten kannatuk-
sen laskevan…

Ihmisen on vaikea uskoa, 
että joku toinen voisi toimia 
eri tavalla kuin hän itse toi-
misi. Tai ajattelisi eri tavalla. 
Saati uskoisi eri tavalla.

Perussuomalaisten me-
nestys ottaa lujille. Itse kul-
lekin on hyvä muistuttaa, et-
tä vaalit menivät jo. Enää ei 
olla vaalitaistelutilanteessa.

Puolueen koko ei ole it-
setarkoitus. 

Eurooppalainen muutos 
lähti nyt Suomesta.

Perussuomalaisten suo-
sioon syyksi tarjotaan pro-
testia. Kovin kalpea selitys. 
Perussuomalaiset voittivat 
vaalit, koska olimme ai-
kaamme edellä. Ei coca-co-
la laita reseptiään yleiseen 
jakoon.

Oppia on otettava, kun 
sitä on saatavilla. Ihme kyl-
lä Brysselistäkin ja Brysse-
lissäkin voi oppia. Suomi 
mielessä ja sydämessä.

Puolustan Perussuo-
malaista ihmistä, aatetta ja 
ideaa. Politiikka on epätäy-
dellisten ihmisten toimintaa 
epätäydellisessä maailmassa. 
Minulle Perussuomalaisissa.

Poliitikon tärkein omi-
naisuus on kestää henkis-
tä epämukavuutta. Henki 
voittaa aineen. Aina.

Perussuomalaisten nousu 
viidestä kansanedustajasta 
39 kansanedustajaan ei ollut 
sattumaa. Siinä oli oppi taka-
na ja opiksi otettu mukana.

28.5.2011, Timo Soini

Näkemiin Bryssel – kiitos opista
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Kuinka kaikki alkoi, 
Maria?
- Lapsuudenkodissani on 
aina seurattu tiiviisti poli-
tiikkaa, mutta silti olen su-
kumme ensimmäinen, joka 
osallistuu siihen aktiivisesti. 
Liityin Perussuomalaisiin 
edellisten vaalien jälkeen, 
enkä ole koskaan edes har-
kinnut liittymistä mihin-
kään muuhun puolueeseen.

Miksi nuori, koulutettu 
nainen valitsee 
puolueekseen 
Perussuomalaiset?

- Siihen on moniakin syitä, 
mutta ensimmäiseksi tulee 
mieleen se, että puolueella 
on hyvin vahvana se ajatus, 
että meidän tulee kantaa 
kollektiivista vastuuta lä-
himmäisistämme. Minut on 
kasvatettu juuri siihen,  epä-
itsekkyyteen ja auttamaan 
muita, ja huolehtimaan 
myös siitä naapurin mum-
mosta, jota en välttämättä 
edes tunne.

Entä miksi asetuit 
kansanedustaja-
ehdokkaaksi? 
Leveämmän leivän 
toivossako?

- En todellakaan, Maria 
sanoo pontevasti. - Mutta 
politiikka on ainoa keino, 
jonka kautta voin vaikuttaa 
asioihin laajemminkin. Ha-
lusin antaa oman panokseni 
arvoille, joita Perussuoma-
laisten puolue ajaa, ja kat-
soa mihin se riittää.

Ja se riitti läpimenoon!

- Lupautuessani ehdok-
kaaksi en kylläkään ajatel-
lut, että menen läpi. Sehän 
edellytti paitsi omaa, myös 
koko puolueen menestymis-
tä, ja kummastakaan en voi-
nut tietää etukäteen.

- Ja kyllä lopullinen tu-
los löikin minut ihan älli-
källä! Se oli ystävieni, tut-
tavieni ja koko alueellisen 

puoluetiimimme työvoitto. 
Haluankin koko sydämes-
täni kiittää sekä äänestäjiä-
ni että kaikkia niitä, jotka 
osallistuivat vaalityöhöni. 
Kolme kansanedustajan 
paikkaa Varsinais-Suomesta 
oli yhteisten ponnistelujem-
me tulos!

Sitten Maria vakavoi-
tuu ja muistuttaa, että ko-
konaistulos ei kuitenkaan 
ole ainoastaan todiste siitä, 
kuinka erinomaisia me Pe-
russuomalaiset olemme. 

- Se on myös muistutus 
siitä, että monet ovat epä-
onnistuneet siinä, mitä he 
ovat uskoneet kykevänsä 
tekemään. Ja se on myös 
muistutus siitä kuinka käy, 
jos ensin luvataan asioita ja 
sitten niistä ei pystytäkään 
pitämään kiinni.    

Nautin  tavallisista 
asioista

Kaunis ja sujuvasanainen 
Maria on kotoisin Pohjan-
maalta, mutta hän asuu Tu-
russa miehensä ja kissojensa 
kanssa.

- Tähän kaupunkiasu-
miseen en ole niin kauhean 
ihastunut, Maria tunnus-
taa. Mutta eihän elämässä 
voi kaikkea saada. Ja jo nyt 
nautin ajatuksesta, että pian 
taas mennään Nivalaan! Eli 
nautin kissoista ja koirista 
ja luonnosta ja maaseudus-
ta, ja monista ihan tavalli-
sista asioista.

Kerro luonteestasi, 
Maria!

- Olen melko tyypillinen 
pohjalainen. Suora, mutta 
toki minulta tarvittaessa dip-
lomatiaakin löytyy. Joissakin 
asioissa voi tietysti joskus 
olla niin tanakka näkemys, 
että diplomatia unohtuu, 
Maria naurahtaa sen kuuloi-
sesti, että asiaan taitaa liittyä 
hauskoja muistoja.

- Mutta olen rehellinen 
niinkuin pohjalaiset ovat, 
hän toteaa vilpittömästi. 

Ja politiikassahan se ei 
ole pahitteeksi, vai kuinka?

Entäpä miehesi? Kuka 
hän on?

- Hän ei halua lainkaan jul-
kisuutta. Sen verran voin 
kuitenkin kertoa, että hän 
on tietotekniikan diplomi-
insinööri, älykäs, ja osaa 
rakentaa ja korjata kotona 
melkeinpä mitä vaan, Ma-
ria sanoo hyvin ihailevalla 
äänensävyllä.

”Sille tielle en lähde”

Mitä suurempaa kansan-
suosiota gallupit ovat PS:lle 
mitanneet, sen rankemman 
paineen alle he ovat medi-
assa joutuneet. Ja vaalien 
jälkeenkin kohina näyttää 
vain kasvavan!

Kuinka olet 
kestänyt ivailut 
tuulipukukansasta 
ynnä muun 
polemiikin?

- Oma vahvuuteni on siinä, 
että itse en pilkkaa ketään. 
En ole esimerkiksi blogiini 

kirjoittanut enkä aio kirjoit-
taa kenestäkään rumasti. 
Sillä olipa ihminen millai-
nen hyvänsä, hänen pilk-
kaamisensa on todellista 
suvaitsemattomuutta ja sille 
tielle minä en lähde, Maria 
sanoo päättäväisesti. Hän 
keskittää energiansa hyvien 
asioiden edistämiseen!

Onko PS miesten 
puolue?

- Puolueessa miehet ovat 
enemmistönä, mutta en ole 
nähnyt siinä ongelmaa. Jul-
kisuuskuvamme vetoaa ehkä 
enemmän miehiin kuin nai-
siin, koska miehille on tärke-
ää, että asiat puhutaan suo-
raan eikä höpötellä turhia. 
Naiset taas useinkin kiin-
nittävät huomionsa siihen, 
mille jokin asia ulkonaisesti 
näyttää. Minulla itselläni on 
tapana tutkia, kuinka asiat 
todellisuudessa ovat ja mitä 
niiden taustalta löytyy.

Oletko konservatiivi? 

- Minulla on hitunen mo-
dernia ja hitunen liberaalia 

ajattelutapaa. Mutta en 
ollenkaan häpeä myön-
tää, että minulla on myös 
konservatiivisia arvoja. 
Yksilökeskeisen ajatte-
lutavan ja itsekkyyden 
vahvistumisen myötä 
Suomessakin on lipsuttu 
kurista ja järjestykses-
tä, ja huono käytös on 
lisääntynyt kaikkialla. 
Kouluissa opettajat ovat 
menettäneet arvovaltaan-
sa ja heillekin saa puhua 
miten sattuu... pidän sitä 
hyvin huolestuttavana ke-
hityksenä! 

- Ihanne olisi, jos löy-
täisimme eri aikakausien 
hyvät asiat ja uskaltai-
simme pitää niistä kiinni, 
vanhoilliseksi leimautu-
mista pelkäämättä, sanoo 
Maria. Sitten hän pahoit-
telee kiireitään, hymyilee 
kauniisti ja häviää kau-
pungin vilinään.

Teksti: Seija Pajatie

”Itse en pilkkaa ketään”
Luultavasti kovinkaan moni 

varsinaissuomalainen ei ollut ennen 

vaaleja kuullut nimeä Maria Lohela. 

Hän nousi eduskuntaan kuin raketti 

lähes tuntemattomuudesta ja nappasi 

melkein 5 000 ääntä. Upea saavutus 

32-vuotiaalta naiselta!
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JÄRJESTÖTOIMINTA

PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET JOUTSAN SEUDUN PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaiset löylyt 
Valkeakoskella
Perussuomalaiset löylyt järjestetään  11.6.2011 klo 
17.00 alkaen Valmarinniemessä, Valmarintie 110, Val-
keakoski. Tervetuloa joukolla viettämään iloista iltaa.

Valkeakosken Perussuomalaiset

TAPAHTUMAT

 ■PS-NUORET
Perussuomalaiset rp:n 
Joutsan alueen jäsenet ja 
kannattajat järjestäytyivät 
perjantaina 20.5., tuoreen 
yhdistyksen nimeksi valit-
tiin Joutsan Seudun Perus-
suomalaiset ry.

Nyt perustetun ja yh-
distysrekisteriin heti ilmoi-
tetun yhdistyksen toiminta 
alueeksi on Perussuomalai-
set Keski-Suomen piiri ry:n 
kanssa aiemmissa neuvon-
pidoissa sovittu kuuluvaksi 
Joutsa-Leivonmäki-Ruta-
lahti ja Luhanka.

Yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi valittiin Kai Vaara-
lahti (Joutsa). Hallituksen 
jäseniksi valittiin Marja 
Vaaralahti (Joutsa) sekä 
Aarre Talja (Joutsa).

Joutsan Seudun Perus-
suomalaiset ry jätti heti 
perustamiskirjan allekirjoi-
tuksen jälkeen hakemuk-
sensa Perussuomalaiset 
Keski-Suomen piiri ry:n 

jäseneksi. Asia oli käsit-
telyssä 22.5. Jyväskylässä 
kokoontuneessa piirikoko-
uksessa.

Joutsan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n piiriko-
kousedustajaksi vuodelle 
2011 valittiin puheenjohta-
ja Kai Vaaralahti ja varajä-
seneksi Aarre Talja.

Tavoitteita

Perustetun paikallisyhdis-
tyksen toimintasuunnitel-
maan kirjattiin selkeitä ta-
voitteita. 
- tehostaa Perussuomalaiset 
rp:n jäsenten ja kannattaji-
en yhteistä toimintaa Jout-
san seudun alueella.
- hankkia lisää uusia jä-
seniä paikallisyhdistyksen 
toimintaan erilaisissa ta-
pahtumissa ja tilaisuuksis-
sa. Tuoden esille paikallisen 
yhdistyksen olemassaoloa 
ja alueellista toimintaa.

- lähitoiminnan tavoitteisiin 
kirjattiin keskittyä 2012 
kunnallisvaaleihin. Pyritään 
säilyttämään nyt eduskun-
tavaaleissa Joutsan seudulta 
saavutettu 19,1 prosentin 
ääniosuus. Nousua edelli-
sistä kunnallisvaaleista oli 
16 prosenttiyksikköä, tällä 
tuloksella Perussuomalaiset 
rp. saavutti Joutsan seudulla 
parhaan äänituloksen kas-
vun. Seudulla eniten ääniä 
saaneen keskustan tulos oli 
kuitenkin tappiollinen 9,2 
prosenttiyksikön verran.

Tulevaisuus on omissa 
käsissä

Joutsan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n puheenjohtaja 
Kai Vaaralahti kiittää ää-
nestäjiä heidän osoittamas-
taan luottamuksesta perus-
suomalaisille ehdokkaille.

- Olemme viime kunnal-
lisvaaleista lähtien pyrki-

neet vaikuttamaan alueel-
lamme ja tehneet yhdessä 
kannattajiemme kanssa ta-
voitteellista, ihmisläheistä 
kuntapolitiikkaa. Nyt edus-
kuntavaaleissa annettujen 
äänien mukaan äänestäjien 
viesti on ollut selkeä vaade 
muutoksen puolesta. Aina 
kuntapolitiikan tasolta val-
takunnalliselle vaikuttami-
selle asti. Maamme tulevai-
suus on vain meidän suoma-
laisten käsissä. Meidän on 
itse huolehdittava maamme 
tulevaisuudesta. Ei sitä Eu-
roopasta kukaan hoida, tai 
tule hoitamaan. Saati sitten 
Kreikasta, Portugalista nyt 
puhumattakaan.

- Käytän tässä vertaus-
kuvana sanontaa etelänaa-
puristamme Eestistä, joka 
vapaasti käännettynä me-
nee näin: ”Kuka sitä meni-
sikään minun puolestani, 
tuonne tuuleen ja räntäsa-
teeseen seisomaan”.

Perussuomalaiset järjestäytyivät
Joutsan alueella

Joutsan Seudun Perussuomalaiset ry on perustettu. Keski-Suomen piirisihteeri Anitta Kangas (toinen vasemmalta) ja 
perustetun paikallisyhdistyksen hallitus käyvät lävitse piirikokoukseen jätettävää jäsenhakemusta.

Vetelin Perussuomalaiset

Kevätkokous
Vetelin perussuomalaisten kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 12.6. klo 19 Räyringin monitoimitalolla. Ter-
vetuloa!

Salon seudun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 14.6. klo 18.00. 
Paikkana Salon kaupungintalo (Tehdaskatu 1). Asialis-
talla sääntömääräiset asiat sekä suunnitelmia loppuvuo-
den toiminnasta. Kahvia ja pullaa, tervetuloa!

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

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

Perussuomalaiset Nuoret juhlistavat kevään vaalivoittoa 
julkistamalla uuden ”Iso jytky” t-paitamallin. Saatavilla 
on lisäksi taas paljon kysyttyjä ”Maassa maan tavalla”, 
”Poliittisesti epäkorrekti” ja ”Populisti” t-paitoja.

Paitoja löytyy kokoina S–XXL ja paidan hinta on 
20 euroa kappale (sisältää postituskulut). ”Iso jytky” ja 
”Maassa maan tavalla” paitaa on saatavilla myös nais-
ten mallina.

Paitoja voit tilata lähettämällä sähköpostia osoittee-
seen sihteeri@ps-nuoret.net ja lisätietoja nuorisojärjes-
tön kannatustuotemyynnistä löydät internet-sivuiltam-
me osoitteesta www.ps-nuoret.net.

taa (viini, t-sininen). Lisätiedot 
ja tilaukset puoluetoimistolta, 
puh. 020 7430 807.

Paitojen hinta 15 €/kpl
+ postituskulut.

Kevään juhlapaita
PS-nuorilta
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PERUSSUOMALAISTEN KAINUUN PIIRI

VANTAA

 ■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

tel: 0032 228 47757 (Bryssel)
fax :0032 228 49757
tel: 0033 3881 77757 (Strasbourg)
fax: 0033 3881 79757

Kotimaan avustaja:

Pekka M. Sinisalo, puh. 040 567 3945

Sihteeri:

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

www.ps-nuoret.net

Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801

Perussuomalaiset rp:

Perustettu: 1995

www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten Kainuun 
piirin piirihallitus on koko-
uksessaan 29.5. käsitellyt 
mm. Kajaanin opettajakou-
lutuksen lakkautusasiaa.

Julkisuudessa on viime 
aikoina todettu, että perus-
koulun luokanopettajista 
on tulossa pula. Samoin on 
ilmoitettu, että Oulun yli-
opiston talous on hyvällä 
mallilla eli talousasioilla-
kaan ei voida perustella Ka-
jaanin opettajakoulutuksen 
lakkautusta.

Siksi piirihallitus veto-
aakin nyt Säätytalolla hal-
litusneuvotteluissa oleviin 
puolueisiin, kokoomukseen, 
demareihin ja vasemmisto-
liittoon, että tulevan halli-
tuksen hallitusohjelmaan 
otettaisiin yhtenä kohtana 
Kajaanin OKL:n lakkautus-
päätöksen peruuttaminen.

Erityisen suuri vastuu 
lankeaa hallitusneuvotte-
luissa olevien puolueiden 
kainuulaisille kansanedus-

tajille Eero Suutarille, Rai-
mo Piiraiselle ja Merja Kyl-
löselle asian hoitamisessa. 
Ennen huhtikuun vaaleja 
kaikki ehdokkaina olleet 
lupasivat tehdä voitavansa 
asian hoitamiseksi.

Perussuomalaisten kai-
nuulainen kansanedustaja 
Pentti Kettunen on luvan-
nut olla yhteisrintamassa 
tuke-massa sitä, että yliopis-
tolakiin tehdään tarvittava 
muutos, joka mahdollistaa 
Kajaanin OKL:n lakkautus-
päätöksen peruuttamisen.

Puoluekokous 
Tampereella 18.-19.6.

Piirihallitus keskusteli puo-
luekokouksen henkilöva-
linnoista ja päätti tukea 
puheenjohtaja Timo Soinin 
uudelleen valintaa puolueen 
puheenjohtajaksi seuraa-
valle kaksivuotiskaudelle. 
Samoin piiri tukee nykyisen 
puoluesihteeri Ossi Sandvi-

kin uudelleen valintaa.
Puolueen varapuheen-

johtajistoon Kainuun piiri 
esittää valittavaksi piirisih-
teeri-kansanedustajan avus-
taja Jaana Sankilammen 
Kajaanista. Puoluevaltuus-
ton jäseneksi ehdotetaan 
edelleen valittavaksi Yrjö 
Puurunen Suomussalmelta.

Kaikki päätökset tehtiin 
yksimielisesti.

Kainuun piiri avaa 
piiritoimiston Kajaaniin

Piirihallitus päätti vuokrata 
piiritoimistoa varten tilat 
Kajaanista. Varsinaisesti 
piiritoimisto avataan syk-
syllä. Siihen mennessä tila 
kalustetaan ja hankitaan 
tarvittavat koneet ja laitteet.

Kajaani 19.5.2011

Pentti Kettunen
piirin puheenjohtaja

Opettajankoulutus säilytettävä 
Kajaanissa

Pauli Tamminen ja Sep-
po Papunen ovat pitäneet 
perussuomalaista aatetta 
esillä vaalien jälkeenkin. 
Vaalikiitoskierros Vantaalla 
on omalta osaltaan pitänyt 
huolta siitä, että äänestäjä ei 
unohdu vaalien jälkeenkään.

- Kävimme Tikkurilan 
Tikkuraitilla torstaina 26.5. 
jakamassa PerusS sanaa ja 
lehteä. Samalla kiittämässä 
hienosta kannatuksen nou-
susta.

- Uskokaa että "nappi" 
asia oli usein esillä, tultiin 
oikein koittamaan onko na-
pit tallella - tosin puserossa 
oli vaan vetoketju.  Harmin 
paikka, Tamminen kertoo.

- Tämä oli vaan yksi 
monista vaalien jälkeisistä 
äänestäjien tapaamisista,  
joita olemme pitäneet oh-
jelmassa,  kerran, pari vii-
kossa, Myyrmäessä ja Tik-
kurilassa.

- Kun olemme eläkkeel-
lä, niin voimme käyttää 
aikaamme PerusS  aatteen 
hyväksi. Ja samalla opimme 
joka päivä lisää.

Tamminen ja Papunen
vaalikiitoskierroksella
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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 (eduskuntaryhmän pj.)

Puh. 050 512 2788 
 (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner
@eduskunta.fi 

Jääskeläinen,
Pietari (eduskuntaryhmän vpj.)

Puh. 050 582 9444
 (09) 432 3027
pietari.jaaskelainen
@eduskunta.fi 

Niinistö, Jussi
(eduskuntaryhmän vpj.)

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

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

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 

Päivi Ojala
Toimistosihteeri
Puh. (09) 432 3285
paivi.ojala@eduskunta.fi 

Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800 
Fax: 0207 430 801

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
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@pp.inet.fi 

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

Riikka Slunga-Poutsalo
Lohja
Puh: 040 550 9280
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

Kasvun kohinaa
Tasavallan johto kuuluttaa, että nyt on aika kitkeä 
maastamme rasismi ja hyväksyä erilaisuus. Oikein! On 
todella ok, että ketään ei syrjitä ihonvärinsä takia.

Mutta entäpä mielipiteet? Saako kansalaisia syrjiä 
mielipiteiden tähden? Ja jos ei saa, niin kenenkähän lu-
valla perussuomalaisia lyödään nyt kuin vierasta sikaa?

Suvaitsevaisuuden nimiin vannovat piirit eivät näytä 
tunnistavan omaa suvaitsemattomuuttaan lainkaan. He 
vastustavat rotusyrjintää, mutta mielipidesyrjintä sopii 
heille oikein hyvin.

Olin iloinen, että puolueemme irtisanoutui rasismista 
julkisesti. Mutta kuinka media reagoi siihen? Otettiinko 
julkilausuma myönteisesti vastaan? Hui-hai! Kommen-
taattorit yrittivät todistella, että asialla ei ole mitään mer-
kitystä!

Median suhtautuminen julkilausumaan paljasti, että 
todellinen huolen aihe ei suinkaan ollut rasismin, vaan 
Perussuomalaisten jatkuva nousu. Siksi toimittajien ne-
nä jäi linkkuun ja suu väärään vielä julkilausumankin 
jälkeenkin.

Koirat haukkuvat ja karavaani kulkee, sanotaan. 
Mutta kasvun kohina kuuluu korvissamme!

Seija Pajatie

Taannoisella kuntaministeri 
Martti Korhosella oli yk-
sinkertainen resepti talous-
ongelmiin: kuntaliitos. Tä-
män neuvon häneltä saivat 
kuntien vaikeuksiin apua 
etsineet. Tähän totuuteen 
ei kulunut vuosikymmen 
ole tuonut muutosta. Niin 
voinee tulkita suurimpien 
puolueitten puheenjohtajien 
vaalipuheita.

Jyrki Katainen ohjaili 
isällisesti liitoksiin. Siten kun 
kaiken muun hyvän lisäksi 
vähennettäisiin byrokratiaa. 
Tarpeellista opetusta, jos on 
pinttynyt se virheellinen kä-
sitys, että yhteisön kasvaessa 
myös byrokratia ja hallin-
noinnin tarve kasvaa. Riit-
tävän suuri hallinto-organi-
saatio sitten lopulta pystyy 
työllistämään itsensä, vaikka 
hallintoalamaiset katoaisi-
vat. Mutta eihän se siis niin 
olekaan. Valtion keskushal-
linnon jatkuvaan paisumi-
seen pääkaupungissa täytyy 
siten olla jokin muu syy.

Mari Kiviniemi toi ilosa-
nomaa nykyisen hallituksen 
aikaansaannoksista, kun 
kuntien lukumäärää on saa-
tu vähennettyä useita kym-
meniä. Tosin hän varovasti 
toppuutteli innokkaimpia 
kertoen, ettei kuntaliitos kui-
tenkaan poista terveyskes-
kuksen lääkäripulaa. Pessi-
misti voisi erehtyä luulemaan 
lääkärin palkkaamisen jopa 
vaikeutuvan, kun pienen 
kunnan terveyskeskus muut-
tuu suuren kunnan sivukylän 
terveyskeskukseksi.

Jutta Urpilainen va-
kuutteli vastustavansa kun-
tien pakkoliitoksia. Niitä-
hän hänen puolueensa ei 
koskaan ole kannattanut. 
Kuulosti huolestuttavalta, 
hänellä täytyy olla vakava 
muistihäiriö. Kerrataan siis 
tässä vähän historiaa, että 
hänkin saisi valaistuksen ja 
heräisi julistamaan pakko-
liitosten ihanuutta.

Vuonna 1972 ei saa-
tu aikaan pakkoliitoksiin 

johtavaa kuntauudistuksen 
toteuttamislakia koska oi-
keisto ja erityisesti keskus-
ta halusivat vaihtoehdoksi 
yhteistoiminta-alueita.

”Holkerin hallitus”, 
jossa SDP oli hallitseva osa-
puoli, yritti viime tekoinaan 
muuttaa kuntajakolakia 
niin, että pakkoliitokset 
olisivat mahdollisia. Laki-
muutos jäi vuoden 1991 
eduskuntavaalien jalkoihin.

Paras-hankkeen yh-
teydessä SDP ajoi lakiin 
kuntaliitoksia ja korkeita 
vähimmäisasukasmääriä. 
Kompromissina terveyspal-
veluihin tuli vähimmäis-
vaatimukseksi kahdenkym-
menentuhannen asukkaan 
väestöpohja.

Heti vaalituloksen sel-
vittyä vakuutti SDP:n kun-
ta-asiantuntijana haastatel-
tu Rakel Hiltunen, että tällä 
vaalikaudella toteutetaan 
radikaali kuntien yhdistely. 
Miten sen voi toteuttaa il-
man pakkoa?

Vain Timo Soini väitti, 
ettei kuntakoolla ole kus-
tannusmerkitystä. Mutta 
muiden mukaan hänhän on 
populisti ja yrittää erottua 
muista olemalla kaikesta eri 
mieltä. Ja on siksi siis vää-
rässä.

Täytynee heittää pape-
rinkeräykseen kaikki käsii-
ni saamani selvitykset kun-
takoon vaikutuksesta yk-
sikkökustannuksiin. Niistä 
kun yksikään ei tue totuutta 
suurten kuntien taloudelli-
suudesta. Useimmiten paras 
kuntakoko niissä näyttäisi 
olevan alle kymmenentu-
hatta asukasta. Hävetkää 
tutkijat. Lopettakaa ainoaa 
oikeaa totuutta tukematto-
mat selvitykset!

Nyt kun pienpuolueitten 
kädet sidotaan hallitusrin-
tamassa pysymisellä, saam-
me jännittyneenä odotella 
tietoa tulevasta kotikunnas-
tamme.

Yliäkäinen mies

Kuntaliitos ratkaisee kaikki ongelmat?

Takaamamme lainat
roskaluokkaa?
Mikä on luottoluokittajan näkemys muutamien euroop-
palaisten maiden muille takaamien lainojen riskeistä?

Tunnetusti luottoluokittajat ovat ”asiantuntijoita” 
ja vakavasti otettavia sellaisia. Näin on, sillä niiden vas-
tuuttoman toiminnan vakavat seuraukset on jo ainakin 
kertaalleen nähty. No otetaanpa sitten arvio siltä kaik-
kein korkeimmalta ja viisaimmaksi väitetyltä tietäjältä, 
eli jumalolennolta nimeltä markkinavoimat.

Yksinkertainen ajatuskuvio. Kun osa Euroopan 
maista tullee takaamaan esim. Portugalin lainoja, niin 
näiden taattujen lainojen korko kertoo siitä, miten tämä 
jumalolento luottaa kollektiivina takaajiin. Jos asetelma 
toimisi ja korko kertoisi sijoitetun pääoman riskistä, täs-
sä tapauksessa taattujen lainojen koron pitäisi olla kaik-
kein pienin mitä markkinoilla on nähty näinä aikoina. 
Siis pienin koko Euroopan alueella, eikä vain verrattuna 
Portugalin aiempiin lainoihin.

Mekanismin toiminta ei ihan taida mennäkään niin 
kuin meille ”taviksille” uskotellaan. Lähinnä kuvio taitaa 
toimia kuten niillä saalistajilla jotka lainoittavat alkoho-
lisoituneita ihmisiä kiskurihinnoin. On arveltu, että Por-
tugalin korko tulisi olemaan 5-6% välillä jos piisaakaan. 
Saksa ja Suomi saa lainaa huomattavasti halvemmalla. 
Meidän takauksemme ei siis autakaan Portugalilaisia sii-
nä määrin markkinoilla kuin pitäisi. Eihän ko. lainoissa 
voi olla riskiä, jos AAA porukka on takaamassa.

Jokohan nyt jo kaikille valkenee, jos oli kenellekään 
edes epäselvää, että autamme saalistajia Portugalilaisten 
sijaan.

Pasi Kortesuo
Salla

Eduskuntavaaleissa 17.4. 
teimme historiaa. Saamam-
me reilun 19 prosentin kan-
natuksella olimme vaalien 
selkeä voittaja. Oikeastaan 
ainoa voittaja – kovin hu-
paisalta vaikutti esimerkik-
si Kokoomuksen voiton-
huuma ja hehkutus siihen 
nähden että ei Kokoomus 
oikeasti mitään voittanut. Se 
vain hävisi vähiten. Kai sii-
näkin syytä iloon on, näissä 
olosuhteissa.

Nousimme kolmanneksi 
suurimmaksi puolueeksi ja 
saimme kansalta mandaatin 
ajaa niitä asioita, joita olim-
me sille vaalien alla luvan-
neet. Lupasimme, ettemme 
tule hyväksymään Portu-
galin tukipakettia emmekä 
Euroopan vakautuspakette-
ja. Ja tämän lupauksen pi-
dimme siitäkin huolimatta 
että jouduimme vaalien ai-

noana voittajana jäämään 
oppositioon häviäjistä muo-
dostettua hallitusta vastaan. 
Emme kääntäneet takkiam-
me kuten SDP ja Vasemmis-
toliitto vallanhimon takia.

Kentältä kuullun pa-
lautteen perusteella päätös 
oli oikea. Vaikka pettynei-
täkin äänestäjiä toki löytyy, 
on kansalaisten suuri enem-
mistö vaikuttunut ja jopa 
kyyneliin saakka liikuttunut 
Perussuomalaisten rehelli-
syydestä. Siitä, että emme 
syöneet sanojamme emme-
kä kääntäneet takkiamme 
tässä Suomen kannalta hy-
vin tärkeässä asiassa. Kan-
natusmittausten perusteella 
olemme ohittaneet suosi-
ossa jo demarit ja Kokoo-
muksenkin. Olemme nyt 
gallupien perusteella Suo-
men suurin puolue. Gallupit 
eivät äänestä, mutta jostain 
tämä kertoo. Ainakin siitä, 
että rehellisyys ja selkäran-
kaisuus on suomalaisille 
edelleen tärkeä asia.

EU kriisissä

Kokoomus on ajamassa 
Suomea kohti Euroopan 
liittovaltiota. Perussuoma-
laiset taas uskovat, että EU 
ei toimi, se ei voi toimia ja 
se tulee hajoamaan, ken-
ties hyvinkin pian. Ja nyt 

EU on kriisissä. Mielestäni 
vakautuspakettien tarkoi-
tuksena on yrittää pelas-
taa toimimaton järjestelmä 
antamalla sille miljarditol-
kulla tekohengitystä. Se ei 
tule riittämään, vaan EU 
tulee kaatumaan omaan 
mahdottomuuteensa ja Ka-
taisen hallitus jää historian-
kirjoihin hallituksena, joka 
pumppasi valtavat summat 
veronmaksajien rahaa ul-
komaille kurjistaen Suomen 
taloutta entisestään. Siksi 
on tärkeää, että Perussuo-
malaiset sanoutuvat irti täs-
tä järjettömyydestä.

Kokonaan toinen asia 
on Suomen omaksuma mal-
lioppilaslinja EU-politii-
kassa. Kokoomus Kataisen 
johdolla tuntuu naiivisti ku-
vittelevan, että myöntymäl-
lä kiltisti jokaiseen Brysse-
listä tulevaan ehdotukseen 
Suomi tulee saavuttamaan 
jonkinlaista poliittista etua. 
Tämä ei pidä paikkaansa. 
Suomen osuus esimerkik-
si vakautusrahastoissa on 
suhteessa monin verroin 
suurempi muihin EU-mai-
hin verrattuna. Miksi? Kos-
ka me suostumme siihen.

Kyllä Suomi maksaa

Muissa EU-maissa Brysse-
listä tulevia ehdotuksia on 

vastustettu. Mikä on se Ka-
taisen pelkäämä vaikutus-
vallan menetys minkä nämä 
maat ovat kärsineet, julkis-
ta otsanrypistystä ja sormen 
heristelyä lukuun ottamat-
ta? Ei mikään. Entä mikä on 
se poliittinen vaikutusvalta 
jonka Suomi on saavuttanut 
suostumalla kiltisti kaikkiin 
Brysselistä tuleviin ehdo-
tuksiin, EU-poliitikkojen 
kahdenkeskisissä neuvotte-
luissa saamia selkääntapu-
tuksia lukuun ottamatta? 
Ei mikään. Joudumme vain 
EU:n maksumiehiksi.

Perussuomalaiset on 
ainoa puolue, joka joh-
donmukaisesti ja omaan 
pussiinsa pelaamatta on 
vastustanut tätä hölmöyttä. 
Mitä useampi suomalainen 
havahtuu ymmärtämään tä-
män, sitä suuremmaksi kan-
natuksemme kasvaa. Ja jos 
vanhat puolueet eivät ää-
nestystuloksista huolimat-
ta suostu kunnioittamaan 
kansan tahtoa, tulee Perus-
suomalaisten kannatus kas-
vamaan niin suureksi, että 
seuraavassa hallituksessa 
me sanelemme, mitä muita 
puolueita siihen meidän li-
säksemme otetaan ja millä 
ehdoilla. Kansan tahto tulee 
vielä toteutumaan.

Mika Männistö

Kansan tahto tulee vielä toteutumaan
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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

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

Suomalainen perusturva on laahannut samana jo 
vuosia vaikka eläminen on kallistunut jatkuvasti! 
Seurauksena se että suuri osa kansasta ei kuluta!
Carl Palomäki

Suurimmasta puolueesta ei automaattisesti tule-
kaan pääministeriä. Näin joku sanoi kun pelkäsi 
perussuomalaisia. Eikö puhe ollutkaan totta?
Mietin vaan.

Erikoisia saunoja Turussa

Perussuomalaisvaltuutettu Taito Ylhäinen Maskusta 
rakensi omistamansa Louhisaaren Kartanon yhteyteen 
jokunen vuosi sitten melkoisen saunan. Hirrestä raken-
netun saunan kokonaispinta-ala on 85 neliömetriä, ja 
sinne mahtuu helposti parikymmentä ihmistä sauno-
maan samanaikaisesti. Yhdellä lämmityksellä sauna 
pysyy lämpimänä kaksi päivää.

Kiuas on puolitoista metriä korkea ja 1,6 metriä 
leveä joka puolelta. Tulipesään mahtuu 1,3-metrinen 
halko. Kiuaskiviä on noin 2,5 tonnia. Kiuas on puoli 
metriä erillään seinästä joka suuntaan paloturvallisuu-
den varmistamiseksi. Lisäksi seinissä on kaksinkertai-
nen tiilimuuraus jonka välissä palovilla, joten sauna on 
takuulla palovarma.

- Kiuas on tyypiltään muuten samanlainen kuin 
vanha riihen kiuas, paitsi ettei se ole savusauna. Kiu-
kaan päällä on raudasta tehty kupu, joka avataan löy-
lyä heitettäessä, kertoo Taito Ylhäinen.

Teksti: Mika Männistö

Sipulisaunassa saunottiin vaatteet päällä nauttien miedoista löylyistä ja mahtavasta äänimaailmasta.

Turku valittiin vuoden 2011 
Euroopan kulttuuripääkau-
pungiksi. Kulttuuripääkau-
punkiperinne alkoi jo vuon-
na 1985 Kreikan Ateenan 
oltua ensimmäinen. Valin-
nan tarkoituksena on lisätä 
kansainvälistä vuorovaiku-
tusta sekä esitellä Euroo-
pan kulttuurien rikkautta 
ja moninaisuutta. Vuoden 
ohjelma koostuu 160 pro-
jektista, joita on tekemässä 
suuri joukko suomalaisia ja 

kansainvälisiä tekijöitä. Ke-
sän kulttuurikaupungin ta-
pahtumat tulevat ulos Aura-
joen rannoille ja saaristoon. 
Hanketta koordinoi Turku 
2011- säätiö.

TPS:n pelaajat 
saunomassa

Aurajoen varrella olevassa 
sipulinmuotoisessa saunas-
sa voi nauttia erilaisesta 
äänimaailmasta, mm. höy-

rylaivan pillin törähdyk-
sistä. Pyöreä läpinäkyvä 
sauna sai katsojilta run-
sasta mielenkiintoa, olihan 
sanan lauteilla TPS:n huip-
pupelaajia. Kapteeni Jarno 
Heinikangas, Niklas Tarva-
järvi, Nsazi Huqi, Floribert 
Nigalula, Leroy Maluka ja 
Dennis Okarm nauttivat hy-
vistä saunan löylyistä välillä 
juosten ulos pihasuihkuun 
yleisön seuratessa ympäril-
lä. Saunan teema on tuli, ve-
si ja terva, se on rakennettu 
puusta ja huokuu taiteilijan 
luomaa tunnelmaa. Sauna 
on tehty 12 vuotta sitten ja 

ollut mukana monissa taide-
näyttelyissä mm. Italiassa. 

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

TPS:n pelaajat viihtyivät läpinäkyvässä saunassa.

Maskun Perussuomalaisessa 
saunassa ei tule ahdasta

(Ei liity kulttuuripääkaupungin tapahtumiin)
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