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Tuore perussuomalainen kansanedustaja, erityisnuoriso-
työntekijä Hanna Mäntylä Sallasta valittiin puoluekoko-
uksessa Tampereella puolueen 1. varapuheenjohtajaksi. 
Politiikassa Mäntylä on suhteellisen tuore kasvo, ja niinpä 
näin suuren luottamuksen saaminen tuntuukin
hienolta ja otetaan hyvin nöyrästi vastaan.
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Tampereen puoluekokous:

Hyytelöhallitus sai kyytiä
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Toista kauttaan jatkavalla porvoolaisedustajalla 
on takanaan yli 25 vuotta kunnallispolitiikkaa. 
Ruohonen-Lerner haluaa rohkaista kansalaisia 
aktiivisuuteen poliittisten virka-
nimitysten edessä. 

Perussuomalaisten puoluekokous valitsi yksi-
mielisesti Timo Soinin jatkamaan puolueen
puheenjohtajana.

Kuva: Harri Lindell

Kuva: fotokonttori.fi 
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Viikkoa ennen juhannusta 
Tampereella pidetty Perus-
suomalaisten IX puolueko-
kous keräsi ennätysmäärän 
osanottajia ja kokous oli kai-
kilta puitteiltaan suurin tä-
hänastisista. Puolue on vah-
vistunut ja kasvanut pienestä 
alusta Suomen suurimpien 
joukkoon, eikä osanottajien 
runsaus yllättänyt, vaan sii-
hen osattiin varautua.

Mittavan kokouksen jär-
jestely on haastavaa puuhaa 
ja vaatii tekijöiltään aikaa, 
vaivaa ja vahvaa sitoutu-
mista. Lopputulos oli on-
nistunut ja palaute on ollut 
sen mukaista. Päävastuu 

järjestelyistä kuului puolue-
toimiston väelle, silti onnis-
tumisen edellytykset luotiin 
talkooväen saumattomalla 
yhteistyöllä ja aktiivisella 
osallistumisella. Pirkanmaan 
piiri aktiiveineen näytti tal-
kootyön uskomattoman 
voiman. Varauksettomat 
kiitokset teille kaikille, jotka 
loitte hienot puitteet onnis-
tuneelle kokoukselle.

Valinnat ajan kanssa

Puoluekokouksessa tehdyt 
henkilövalinnat ovat tär-
keitä monella tapaa. Puolu-
eeseen on virrannut paljon 

uutta ja kunnianhimoista 
väkeä. Puheenjohtajaa ei 
kukaan haastanut, mutta 
kaikkien varapuheenjohta-
jien luopuessa  uusien va-
rapuheenjohtajien vaaliin 
kului aikaa tuntitolkulla. 
Tästä tiedotusvälineet sai-
vat aihetta arvosteluun. 
Kuitenkin lopputulos oli 
hyvä ja se on tärkeintä. Va-
rapuheenjohtajistoon saim-
me sopivasti uutta nuorta 
voimaa, sekä pitkän linjan 
kokemusta.

Puoluesihteeristäkin 
äänestettiin. Olin ehdolla 
tehtävään kolmannelle kau-
delle. Tekemäni työ ei ole 

kaikkia miellyttänyt. Sain 
Tampereella kuitenkin vah-
vemman mandaatin mitä 
koskaan. Tulen käyttämään 
sitä, Perussuomalaisen puo-
lueen parhaaksi. Kiitos kai-
kille, jotka tuellanne teitte 
sen mahdolliseksi.

Puolueen kasvu näkyi 
myös tunkuna puolueval-
tuustoon, mikä on hyvä 
asia. Ikävämpää on, kun 
läheskään kaikki halukkaat 
eivät voineet tulla valituiksi 
ja sehän aiheuttaa mielipa-
haa. On hyvä muistaa, että 
seuraava kerta saattaa tar-
jota uuden mahdollisuuden 
ja aina voi vaikuttaa omalta 

paikaltaan. Jokaista tar-
vitaan.

Vielä on kesää

Koska taukoamaton ra-
situs kuluttaa ihmisen 
biologista järjestel-
mää, on arvokas-
ta, että ponnistelu 
välillä taukoaa 
ja palautumisel-
le järjestyy aikaa. 
Työn ja levon rytmisyys 
on tärkeää. Se on ihmiselle 
hyväksi. On se aika suves-
ta kun kesälomat alkavat 
olla käsillä. Loman pitäisi 
tuoda etäisyyttä arkeen. On 

Onnistunut puoluekokous
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hyvä pysähtyä ja kysyä itsel-
tään: mitä minulle kuuluu 
ja miten voin? Kysymykset 
saattavat käynnistää jopa 
elämänlaadun uudelleenar-
viointia.

Hyvää kesää kaikille!

Hävinneiden hallitus jatkaa 
villin lännen menoa

Suomen hallitusherrat eivät 
taaskaan huomioineet vaa-
leissa kansan tahtoa, vaan 
sivuuttivat demokratian 
pukemalla vaalituloksen 
peräänantamattomuuden 
kaapuun. Perussuomalai-
set oli ylivoimaisesti eniten 
vaaleissa voittanut puolue. 
Kaikki hallituspuolueet 
kärsivät selkeän tappion. 
Kokoomus hävisi kuusi 
paikkaa (-1.9%), SDP kol-
me (-2.3%) , Vasemmisto-
liitto kolme (-0.7%), RKP 
nolla (-0.3%), Vihreät  vii-
si (-1.2%)  ja Kristillisde-
mokraatit yhden paikan 
(-0.8%).

Kaikki kuusi nyt hal-
lituksen muodostanutta 
puoluetta hävisivät näissä 
eduskuntavaaleissa kansan 
tahdosta. Sekin on tosiasia, 

että Sdp:n ja Perussuoma-
laisten kannatus oli tasois-
sa, 19.1 prosenttia. Äänis-
sä laskettuna Sdp sai vain 
1483 ääntä enemmän koko 
maassa. Perussuomalaisten 
kannatus nousi edellisistä 
eduskuntavaaleista 15 pro-
senttia.  Suomessa ei demo-
kratia ja kansan selkeä tah-
to muutokseen toteutunut. 
Toiminta muistuttaa villin 
lännen menoa, jossa kaikki 
on mahdollista. 

Rikkaruoho mummon 
kukkapenkissä

Vaaleissa Euroopan unio-
nia kohtaan esiin noussut 
kritiikki olisi pitänyt ottaa 
vakavasti hallitusta muo-
dostettaessa, kuten myös 
kansamme kahtia jakautu-

minen köyhiin ja rikkaisiin. 
Epäoikeudenmukaisuus re-
hottaa Suomessa kuin rik-
karuoho mummon kukka-
penkissä harmaan talouden 
ja rikollisuuden voidessa 
hyvin.

Pitäisikö Suomessa ur-
heilijoidenkin palkitsemista 
muuttaa siten, että viimei-
senä maaliin raahautuneel-
le hävinneelle urheilijalle 
annetaan mitali kaulaan ja 
kisan voittajalle kerrotaan 
tämän juosseen hyvin mutta 
jäävän silti ilman palkintoa, 
kuten nyt tehtiin uutta halli-
tusta muodostettaessa?

Hallitukselta en odota 
ihmeparantumista itsekkyy-
destä ja epäoikeudenmukai-
suudesta enkä järjen valon 
loistoa pimeydessä, jossa 
se vaeltaa.  Suomalaisten 

veronmaksajien rahat lah-
joitetaan pois unionin vel-
kaisille maille ilman mitään 
vakuuksia.

Vähävaraisille vain 
muruja syötäväksi

Hallituksen kaavailema 
valtiontalouden tasapai-
nottaminen kahdeksan mil-
jardin alijäämästä johtaa 
yhä enemmän tasaveroon, 
joka kohtelee vähävaraisia 
ja keskituloisia kansalaisia 
epäoikeudenmukaisesti. 
Arvonlisävero on hyvä esi-
merkki epäoikeudenmukai-
sesta verotuksesta Suomes-
sa. Leipää ostettaessa ei ky-
sytä tuloja, ostaa sitä sitten 
vähävarainen tai rikas mies. 
Bensapumpulla polttoaine 
on kaikille samanhintaista 

varallisuudesta riippumatta.
Rikas rikastuu Suomes-

sa vähävaraisen äänestäjän 
tyytyessä muruihin, joita 
istuvan hallituksen lihavilta 
jäseniltä putoilee pöydiltä 
kristallikruunujen loisteessa 
ja mustien ministeriautojen 
takapenkeillä kaviaarivoi-
leipää mutustelevilta minis-
tereiltä. 

Kylmä kyyti odottaa 
kunnallisvaaleissa

Avoimuuden ja rehellisyy-
den varaan hallitus vannoo 
rakentavansa tiiviin yhteis-
työnsä tasavallan presiden-
tin kanssa. Millaista avoi-
muutta tällainen hallitus voi 
harjoittaa, joka ei ole edes 
äänestäjiä kohtaan avoin ja 
rehellinen? Vaalilupaukset 

unohtuivat heti vaalien jäl-
keen.

Hallituspuolueet eivät 
näe tai halua tunnustaa 
kansan tahtoa muutokses-
ta. Olisi ollut tärkeää, että 
tämä viesti olisi otettu va-
kavasti, sillä seuraavissa 
kunnallisvaaleissa hallitus-
puolueille tulee varmasti 
noutaja ja ne viedään kyl-
mää kyytiä oppositioon. 
Perussuomalaisten nousevat 
kuntavaalien suurimmaksi 
voittajaksi vallaten kuntien 
hallituspaikat itselleen.

Toivotan hyvää kesää 
kaikille lehden lukijoille. 
Kerätään voimia tuleviin 
vaaleihin vaikka kitke-
mällä kukkapenkeistä rik-
karuohoja. Se on hyvää, 
rentouttavaa ja hyödyllistä 
kesäistä puuhaa.
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Eduskunnassa sanottua

”Niissä käsitellään ihmisten yksityisyyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä asioita. Aina näissä 
järjestelmissä on tietovuotoriskejä, ja järjes-
telmien laatuun, turvallisuuteen ja luotetta-
vuuteen on kiinnitettävä huomiota. Toivoi-
sin, että nämä kaikki järjestelmät olisivat 
suomalaisessa hallinnassa, suomalaisessa 
omistuksessa, jolloin ulkopuolelle menevät 
riskit olisivat pienempiä.”
Ari Jalonen 14.6.2011

”Täällä on esitetty tänään vakuuttavia argu-
mentteja sen puolesta, miksi tätä Portugali-
pakettia ei pidä lähteä missään nimessä hy-
väksymään. En lähde enää toistamaan samo-
ja asioita, vaan haluan myös omalta osaltani 
nostaa esille sen, minkälaisia linjauksia ja 
lupauksia me tuoreet kansanedustajat toim-
me esille eduskuntavaalien alla muun muassa 
internetissä toimivien vaalikoneiden kautta.”
Olli Immonen 24.5.2011

”Taivas varjele, tiedämme myös, että tämä 
nyt käytävä keskustelu ei tule olemaan vii-
meinen lähivuosina vastaavassa asiassa. Täs-
säkin asiassa jonkun täytyy asettaa rajat ja 
sanoa, että homma ei toimi. Reumasairaala 
ei saanut tarvitsemiansa muutamaa miljoo-
naa euroa, ei, vaikka asia kosketti useita suo-
malaisia. Sairaala oli huippuyksikkö omalla 
sarallaan. Se ajettiin alas.”
Johanna Jurva 24.5.2011

”Mielelläni tukisin tätä ulkomaille annetta-
vaa tukipakettia, mikäli tietäisin, että myös 
omassa kotimaassa, Suomessa, kriisissä ole-
via asioita laitettaisiin kuntoon. Kuka antai-
si Suomen vanhuksille rahaa? Kuka laittai-
si suomalaisen vanhustenhoidon kuntoon 
niin, että jokainen hoivapaikkaa tarvitseva 
vanhus saisi hoivapaikan. Kuka kustantaisi 
kulut siitä, että suomalainen vanhus pääsisi 
useammin kuin kerran viikossa suihkuun?”
Arja Juvonen 24.5.2011

”Sijoittajavastuu ei toteudu lainkaan Portugalin 
kriisipaketissa eikä uppoavan Kreikan tulevas-
sa uudessa kriisipaketissa. Eduskuntavaaleissa 
kolme puoluetta, perussuomalaiset, sosialide-
mokraatit ja vasemmistoliitto, piti sijoittajavas-
tuun täysimääräistä toteuttamista velkamaiden 
rahoittamisen ehdottomana edellytyksenä. 
Vain perussuomalaiset pitivät sanansa.”
Pietari Jääskeläinen 24.5.2011

”Silloin sosialidemokraatit, kokoomus ja 
keskusta päättivät viedä Suomen vuoden 
1995 alusta alkaen Euroopan unionin jäse-
nyyteen – kansanäänestyksen jälkeen, jossa 
luvattiin, että kun äänestätte oikein eli ’jaa’, 
niin Suomen kansalle koittaa onni ja autuus, 
työttömyys poistuu, elintarvikkeitten hinnat 
alenevat, raha alkaa virrata tänne maahan ja 
kaikille tulee täällä onni ja autuus.”
Pentti Kettunen 24.5.2011

PerusSuomalainen 10/2011 ilmestyy

5.8.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 27.7.2011.

Politiikka ei ole helppoa, 
kun sen hyvin tekee. Tiedän 
mistä puhun. Olen politii-
kassa kerran epäonnistu-
nut. SMP meni konkurs-
siin vuonna 1995. Tuosta 
tuhosta nousi uusi siemen, 
Perussuomalaiset. Yhtenä 
puolueemme perustajajä-
senistä, olen ollut mukana 
kaikissa Perussuomalaisten 
puoluekokouksissa ja vaali-
valmisteluissa.

Nyt olemme johdolla-
ni voittaneet useat vaalit 
putkeen. Eduskuntavaali-
en menestys hakee vertais-
taan Suomen historiassa. 
Nopeaan kasvuun liittyvät 
kasvukivut. Ne näkyvät 
kärsimättömyytenä ja kii-
rehtimisenä.

Johdan aina edestä 
esimerkin voimalla. Tam-
pereen puoluekokous an-
toi minulle yksimielisen 
valtuutuksen toimia puo-
lueen puheenjohtajana. 
Haluan tehdä Perussuo-
malaisista pysyvästi mer-
kittävän kansanpuolueen. 
Puolueen pitää kasvaa 
itsenäisyys-linjan päälle, 

olla omanalaisensa ja eri-
tyinen puolue.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä on päässyt 
työnsyrjään kiinni. Oppi-
mista on paljon. Onneksi 
on nöyryyttä ja halua op-
pia. Mestaruussarjaan ei ole 
oikotietä.

Puoluekokouksessa 
tehdään päätökset enem-
mistöpäätöksillä. Kaikkia 
päätöksiä emme saa teh-

dyksi yksimielisesti. Sitten 
äänestetään. Ja enemmistön 
tahdon mukaan mennään. 
Se on demokratiaa. 

Presidentinvaali

Sauli Niinistö ilmoitti itsen-
sä presidenttikisaan. Seiree-
nit laulavat pian Perussuo-
malaistenkin portilla, kun 
kansanliikettä kootaan Nii-
nistön ehdokkuuden tueksi.

Perussuomalaiset ovat 
aina pärjänneet omalla lin-
jallaan, omalla politiikallaan 
ja omilla ehdokkaillaan.

Jos sinulla ei ole omaa 
suunnitelmaa, olet osa toi-
sen suunnitelmaa.

Kokoomuksella on 
oma suunnitelma ja meillä 
omamme. 

Perussuomalaiset päät-
tävät ehdokkaastaan syk-
syllä.

Opettelun aika
Perussuomalaiset on nyt 
keskisuuri puolue. Muutos 
on suuri ja haastava. 
Tuttavapuolueesta on tullut 
kansanpuolue. Olemme 
kasvaneet kokoa, nyt on 
kasvettava tiiviyttä. Nyt on 
luiden kestettävä lihojen 
paino. Puolueorganisaa-
tiota on vahvistettava. On 
opettelun aika.

Tampereen puoluekokouksen järjestelyissä mukana olleille
talkoolaisille lämpimät kiitokset miellyttävästä ja aikaansaavasta 
yhteistyöstä!

Monilla mukanaolleilla työtunteja kertyi puoluekokouksen
aikaan ja valmisteluissa useita kymmeniä. Tuloskin oli sen
mukainen. Jokainen talkootyönä tehty tunti on sydämestä
tälle aatteelle. Kiitos siitä teille!

Mukavaa kesää!

Reijo Ojennus
Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja

Kiitokset talkooväelle!
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Takuueläke parantaa 
maahanmuuttajan 
eläketurvaa
Kela alkoi maksaa takuueläkettä 1.3.2011. Samal-
la päättyi maahanmuuttajan erityistuki. Takuue-
läke korotti Suomessa asuvan maahanmuuttajan 
vähimmäiseläkkeen 687,74 euroon kuukaudessa. 
Monet iäkkäistä maahanmuuttajista saivat tuntu-
van korotuksen eläketurvaansa.

Ne noin 5 800 maahanmuuttajaa, joille Kela 
oli maksanut maahanmuuttajan erityistukea, sai-
vat takuueläkkeen ilman hakemusta maaliskuusta 
alkaen. Joillekin heistä takuueläke toi merkittävän 
korotuksen verrattuna erityistukeen.

Takuueläke voi alkaa aikaisintaan siitä, kun 
maahanmuuttaja täyttää sen saamisen ehdot. Ta-
kuueläke voidaan myöntää maahanmuuttajalle, 
joka on asunut Suomessa vähintään kolme vuotta. 
Takuueläkkeen voi saada, vaikka ei saisi Suomesta 
kansaneläkettä tai mitään muuta eläkettä. Silloin 
maahanmuuttajan pitää olla täyttänyt 65 vuotta 
tai jos hän on sitä nuorempi, hän on vähintään 16 
vuotta täyttänyt työkyvytön henkilö. Lisäksi vaadi-
taan, että hän on hakenut kaikki muut eläkkeensä 
Suomesta ja ulkomailta ja että ne jäävät brutto-
määrältään alle 687 euron kuukaudessa.

Takuueläkkeen määrää vähentävät kaikki hen-
kilön saamat eläkkeet ja tietyt muut korvaukset. 
Siihen eivät vaikuta perhesuhteet, omaisuus tai 
puolison tulot.

 Lähde: Kela

Tulli tarvitsee jatkuvasti 
uusia huumekoiria
Tullilaboratorio ja Tullin koirakoulu tekevät jat-
kuvasti yhteistyötä huumekoirien koulutuksessa. 
Uudet design-huumeet työllistävät rajoilla, ja tut-
kimuksella pyritään estämään uusien aineiden tulo 
maahan. Vaalimaan ja Imatran tullit saivat tam-
mikuussa kaksi uutta pentua, joista koulutetaan 
huumekoiria.

- Koirat tulevat todella tarpeeseen. Työtään 
tekevällä virka-asuisella huumekoiralla on usein 
ennaltaehkäisevä merkitys, Marko Kiiski Itäisestä 
tullipiiristä sanoo.

Tullikoirat tarkastavat koko maassa vuosittain 
noin 35 000 kohdetta. Viime vuosina yli neljästäsa-
dasta on paljastunut huumausainerikoksia.

- Olemme Itäisessä tullipiirissä takavarikoi-
neet pääasiassa omaan käyttöön tuotua amfeta-
miinia, hasista, marihuanaa ja ekstaasia, Marko 
Kiiski sanoo.

Yhteistyö Tullilaboratorion ja koirakoulun vä-
lillä on erittäin toimivaa. Tullilaboratorio pyrkii 
jatkuvasti eristämään aineen, joka löytyy yhteisenä 
kaikista ns. design-huumeista.

- Koiran hajuaisti on ylivertainen ihmiseen ver-
rattuna. Se aistii hajuja 800 000 - 1 000 000 kertaa 
paremmin kuin ihminen, Ari Nieminen sanoo.

Tullilla on huume- ja tupakkakoiria noin nel-
jäkymmentä.

Kaupan liitto on pettynyt uuden hallituksen vero-
linjauksiin. Kiristyvillä valmiste- ja energiaveroilla 
heikennetään kuluttajien ostovoimaa ja ajetaan 
palvelualat ahtaalle. Veropolitiikalla ei myöskään 
tueta talouskasvua ja työllisyyttä. 

- Hallitusohjelman talouslinjaukset kiihdyttävät 
infl aatiota ja kurittavat pienituloisia. Kuluttajien 

Kaupan liitto pettyi uuteen hallitukseen
ostovoima ei tule kasvamaan, joten kaupan työl-
lisyyskään ei näillä eväillä parane, Kaupan liiton 
toimitusjohtaja Juhani Pekkala sanoo.

- Uuden hallituksen rohkeus ei riittänyt teke-
mään välttämättömiä julkisen sektorin leikkauk-
sia. Tämä ei ole vastuuntuntoista talouspolitiik-
kaa, Pekkala toteaa.

Perussuomalaisten 9. puo-
luekokous järjestettiin 
Tampere Areenalla 18.-
19.6.2011. Kokous oli 
puolueen historian suurin 
ja osanottajamäärä kipusi 
lähemmäksi tuhatta. 

Onnistuneen kokouksen 
järjestämisen päävastuu lan-
kesi Pirkanmaan piirin pu-
heenjohtaja Reijo Ojennuk-
sen ja sihteeri Terhi Kiemun-
kin harteille. Kokouksen 
puheenjohtajina toimivat 
Perussuomalaisten talouden-
hoitaja Auli Kangasmäki, 
puheenjohtaja Timo Soini ja 
Pirkanmaan piirin puheen-
johtaja Reijo Ojennus.

Ojennus toivotti ava-
jaispuheessaan puolue-
kokousväen lämpimästi 
tervetulleeksi gallupkanna-
tuksen perusteella Suomen 
suurimman puolueen puo-
luekokoukseen:

- Jääköön Tampereen 
kokous mieliinne yhtenä 
puolueemme kasvun par-
haista hetkistä, jonka muis-
toihin haluaa palata yhä 
uudelleen.

Yksi näiden tilaisuuk-
sien odotetuimmista ja 

mieleenpainuvimmista ta-
pahtumista on perinteisesti 
ollut puheenjohtajamme Ti-
mo Soinin avajaispuhe, eikä 
kokousväki tälläkään ker-
ralla joutunut pettymään. 
Vanhat puolueet oikealta 
vasemmalle saivat satikutia:

- Tämä hallitus ei tule 
toimimaan, se on kuin hyy-
telö. Hyytelöhallitus, joka 
zumbaa! Siellä on jokaiselle 
jotakin ja Eskollekin vähän, 
Soini tyrmäsi Kataisen seka-
metelisopan.

Ensimmäiseksi 
varapuheenjohtajaksi 
nainen

Puoluekokouksessa pää-
tettiin muun muassa, että 
Perussuomalaiset tulevat 
osallistumaan vuoden 2012 
presidentinvaaleihin. Pe-
russuomalaisten Naisten 
puheenjohtaja Marja-Leena 
Leppänen Lappeenrannasta 
luki naisjärjestön toiminta-
kertomuksen. Perussuoma-
laiset Naiset ovat kuluneen 
kauden aikana ottaneet 
voimakkaasti kantaa muun 
muassa vanhustenhoitoon, 

lasten ja nuorten syrjäyty-
misongelmiin sekä seksuaa-
lirikosten liian lieviin tuo-
mioihin.

Edelleen puoluekoko-
uksessa valittiin puolueen 
johto. Puheenjohtajana 
jatkaa odotetusti yksimie-
lisellä päätöksellä Timo 
Soini. Varapuheenjohtaji-
en paikoille olikin sitten jo 
enemmän tunkua. Suurin 
uutinen oli se, että 1. va-
rapuheenjohtajan paikalle 
valittiin ensimmäistä ker-
taa nainen, tuore kansan-
edustaja Hanna Mäntylä 
Sallasta. 2. varapuheen-
johtajaksi pääsi niin ikään 
tuore kansanedustaja, Juho 
Eerola Kotkasta. 3. varapu-
heenjohtajaksi valittiin pit-
kän ja pyyteettömän työn 
puolueen eteen tehnyt Rei-
jo Ojennus Parkanosta.

Ossi Sandvik, jonka vä-
symätön ja ansiokas pon-
nistelu puoluesihteerinä 
vaikutti omalta osaltaan 
eduskuntavaalien suureen 
Jytkyyn, haluttiin Timo Soi-
nin ja kokousväen suuren 
enemmistön tahdosta jatka-
maan erinomaista työtään 

Puolueen historian s
Tampereella

Tampereen Tammelantorilla taivaskin

Mutta nyt on todistettu, 
että nuo federalistit ovat 
väärässä. Eurooppalaiset 
eivät kaipaa liittovaltio-
ta yhtään enempää kuin 
kymmenen vuotta sitten. 
Todellisuus on itse asias-
sa päinvastainen. Bryssel 
pyytää lisää rahaa, mutta 
on selvää, että kansalaisten 
verorahoilla pelataan vain 
aikaa. EU-päättäjiä pelot-
taa ajatus siitä, että heidän 
suuri unelmansa kaatuu. 

Raikas tuulahdus
ja toivo

Perussuomalaiset Timon 
johdolla puolustavat Suo-

Emmanuel Bordez toi terveisiä puoluekokousvälle
listisin yritys yhdistää van-
hat kansakuntamme yhdek-
si maaksi, on kaatumassa. 
Meille on Euroopan parla-
mentissa jo alusta asti ker-
rottu, että euro ei ole talou-
dellinen projekti tai talous-
politiikan väline, vaan keino 
pakottaa Euroopan maat 
yhdeksi liittovaltioksi. Osa 
EU:n perustajista on ennus-
tanut ja jopa toivonut tällai-
sen talouskriisin puhkeamis-
ta. Heille tällainen kriisi on 
näyttäytynyt mahdollisuute-
na kukistaa eurooppalaisten 
liittovaltiovastustus. On aja-
teltu, että talouskriisin myötä 
kansalaiset eivät näkisi enää 
muita vaihtoehtoja.

malaisten nousua ja iloinneet 
huikeasta menestyksestä ke-
vään eduskuntavaaleissa. 
Tuloksen ainoa huono puoli 
oli se, että jouduimme luo-
vuttamaan Timon teille, ker-
toi Emmanuel Bordez.

Alla suomennettuna 
pääkohtia Bordezin ko-
kousväelle pitämästä pu-
heesta:

Euro on keino 
pakottaa Euroopan 
maat liittovaltioksi

Tämä huikea voitto tuli juuri 
samaan aikaan kun yhteis-
valuutta euro, tuo kaikkein 
epädemokraattisin ja epärea-

Perussuomalaisten puolue-
kokouksessa vieraili Vapaa 
ja demokrattinen Eurooppa 
-ryhmän pääsihteeri Emma-
nuel Bordez tuoden lämpi-
mät terveiset kokousväelle. 
Emmanuel edusti 27-jäsenis-
tä ryhmäänsä, jonka jäsenet 
tulevat yhdeksästä eri Eu-
roopan maasta. He haluavat 
luoda Euroopasta alueen, 
jossa kansoja halveksimisen 
sijasta kunnioitetaan, jossa 
niitä ei pakoteta sekaantu-
maan ja katoamaan ja jossa 
ne saavat tehdä yhteistyötä 
kansalaisten parhaaksi.

- Me, jotka jaamme yh-
teisen tavoitteen, olemme 
seuranneet ylpeinä perussuo-

Perussuomalaisten puolue-
sihteerinä. Aivan yksimieli-
sesti päätös ei syntynyt, sillä 
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Perussuomalaisten 
halvimmat ja kalleimmat 
kampanjat
Jytkyvaaleissa 2011 Perussuomalaiset saivat edus-
kuntaan 39 kansanedustajaa ja nousivat yhdellä 
kertaa pienpuolueesta Suomen kolmanneksi suu-
rimmaksi. Vaalikampanjaa tehtiin pienellä rahal-
la mutta suurella sydämellä. Suurimmalla osalla 
kansanedustajaehdokkaista ei ollut käytettävis-
sään suuria rahoja. Perussuomalaisehdokkaiden 
vaalikampanjointiin keskimäärin käyttämä raha 
oli 16 840,21 euroa. Vertailun vuoksi mainitta-
koon, että eniten vaalikampanjaansa käyttämä 
ehdokas Alexander Stubb laittoi rahaa menemään 
97 562,42 euroa.

Kaikkein huokeimmalla panostuksella edus-
kuntaan pääsi Jari Lindström Kouvolasta vain 
1 170 euron panostuksella. Toiseksi vähiten rahaa 
käytti Pertti Virtanen Tampereelta, 2 300 euroa. 
Perussuomalaisehdokkaista eniten rahaa käytti 
Lea Mäkipää Kihniöstä, 63 799, 53 euroa. Toi-
seksi eniten panosti Jussi Halla-aho Helsingistä, 
59 272,86 euroa.

Teksti: Mika Männistö

Suomen Poliisijärjestöjen 
liitto: hallitusohjelma on 
ristiriitainen
- Hallitusohjelma on poliisin osalta ristiriitainen: 
toisaalta luvataan säilyttää vähintään nykyinen 
poliisimiesmäärä, toisaalta ollaan säästämässä 10 
miljoonaa euroa jo entuudestaan rahapulaa pote-
valta organisaatiolta, sanoo Suomen Poliisijärjestö-
jen Liiton puheenjohtaja Yrjö Suhonen.

Suhonen on tyytyväinen siihen, että hallitusoh-
jelma sisältää lupauksen poliisin resurssien pitem-
män aikavälin kokonaissuunnitelmasta ja poliisi-
palvelujen turvaamisesta koko maassa. Kuitenkin 
jo poliisien määrän pitäminen nykytasolla edellyt-
tää koulutukseen ja työllistämiseen satsaamista. 
Tähän kuvioon 10 miljoonan säästöt eivät sovi.

- Valitettavasti hallitusohjelma ei sisällä mai-
nintaa hätäkeskusten vähentämiseen liittyvien 
päätösten purkamisesta, vaikka erityisesti SDP piti 
asiaa esillä vaalipuheissaan, Suhonen toteaa.

Perussuomalaisia PN:n 
Suomen valtuuskuntaan
Perussuomalaiset kansanedustajat Juho Eerola, 
Lauri Heikkilä, Anne Louhelainen ja Maria Tolp-
panen on valittu jäseniksi Pohjoismaiden neuvos-
ton (PN) Suomen valtuuskuntaan.

Eduskunta on valinnut Perussuomalaisten kansan-
edustajan Anssi Joutsenlahden eduskunnan toisek-
si varapuhemieheksi. Puhemieheksi valittiin Eero 
Heinäluoma (sd.) ja ensimmäiseksi varapuhemie-
heksi Pekka Ravi (kok.)

Teologian maisteri, rovasti Anssi Joutsenlahti 
on Satakunnan vaalipiiristä. Tämän vuoden vaa-

leissa Joutsenlahti keräsi ääniä kaikkiaan 6 580 
kappaletta. Joutsenlahti on toiminut kansanedus-
tajana aiemminkin, vuosina 1979-1987. 

Satakunnassa Joutsenlahti tunnetaan myös ak-
tiivisesta vapaaehtoistyöstään mm. veteraanien, 
Herättäjä-Yhdistyksen ja Kankaanpään Urheilijoi-
den hyväksi.

Anssi Joutsenlahti eduskunnan varapuhemieheksi

suurin puoluekokous

n itki uutta hallitusta, sanaili Timo Soini puheessaan.

mea Euroopassa ja tuovat 
teidän eurokantanne tiettä-
väksi. Uskon, että jopa po-
liittiset vastustajanne Suo-
messa ja Brysselissä antavat 
teille tunnustusta siitä, että 
suhtaudutte euron kriisiin 
vakavasti ja määrätietoi-
sesti.

Juuri tuollaista suhtau-
tumista Euroopassa juuri 
nyt tarvitaan. Te, perus-
suomalaiset Timon johdol-
la, tuotte raikkaan tuulah-
duksen niin Suomeen kuin 
Eurooppaankin. Te tuotte 
muualle Eurooppaan toi-
von ja realismin tuulahduk-
sen. Euroopassa nousevat 
valtaan Timon kaltaiset 

suoraselkäiset ihmiset, jot-
ka hyväksyvät vanhat kan-
sakunnat sellaisina kuin ne 
ovat, eivätkä yritä rakentaa 
niistä Yhdysvaltojen eu-
rooppalaista versiota, jossa 
suomalaiset, portugalilaiset, 
hollantilaiset ja turkkilaiset 
eläisivät saman lipun alla, 
käyttäisivät samaa valuut-
taa ja loisivat yhtenäisen 
lainsäädännön. Vapaa ja 
demokraattinen Eurooppa 
-ryhmä seisoo perussuoma-
laisten ja Timon rinnalla, 
koska me taistelemme yh-
dessä oikeudenmukaisen, 
muita kunnioittavan ja 
demokraattisen Euroopan 
puolesta.

kirkkoherra Torsti Äärelä 
Aurasta halusi tarjota ää-
nestäjille toisenkin vaihtoeh-

don asettumalla itse ehdol-
le. Ossi Sandvik kuitenkin 
odotetusti keräsi äänipotista 

leijonanosan ja valittiin jat-
kamaan puoluesihteerinä 
seuraavankin kauden.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell
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Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

Perussuomalaisten 1. vara-
puheenjohtajaksi valittiin 
Sallasta kotoisin oleva kan-
sanedustaja Hanna Mäntylä. 
Mäntylän vastaehdokkaina 
kilpailivat Juho Eerola Kot-
kasta, Juha Väätäinen Hel-
singistä, Jaana Sankilampi 
Kajaanista, Pekka Keto Var-
kaudesta ja Pirita Nenonen 
Rovaniemeltä. Äänestyksen 
toisella kierroksella Hanna 
Mäntylä voitti Juho Eerolan 
äänin 330-171.

2.  varapuheenjohtajan 
paikalle pääsi kansanedus-
taja Juho Eerola Kotkasta. 
Hänen vastaehdokkaikseen 
asettuivat Marko Kulpakko 
Kaustiselta, Kimmo Kivelä 
Kuopiosta, Juha Väätäinen, 
Jaana Sankilampi ja Pekka 
Keto. Toisella kierroksella 
Eerola voitti äänestyksen 
Marko Kulpakkoa vastaan 
äänin 296-157.

3. varapuheenjohtajan 
paikasta kilpailivat Reijo 

Ojennus Parkanosta, Mar-
ko Kulpakko, Juha Väätäi-
nen, Seppo Huhta Espoosta, 
Arja Juvonen Espoosta, Pi-
rita Nenonen, Kike Elomaa 
Maskusta, Kristiina Ilmari-
nen Helsingistä, Kaj Turu-
nen Savonlinnasta ja Pekka 
Keto. Toiselle kierrokselle 
pääsivät Pirkanmaan piirin 
pitkäaikainen puheenjoh-
taja Reijo Ojennus Parka-
nosta ja pääluottamusmies 
Marko Kulpakko Kausti-
selta. Reijo Ojennus voitti 
äänin 245-117.

Puoluesihteerin paikasta 
Ossi Sandvikin kanssa aset-
tui hieman yllättäen kilpai-
lemaan kirkkoherra Torsti 
Äärelä Aurasta. Suurta luot-
tamusta nauttiva ja pidetty 
Sandvik kuitenkin voitti 
äänestyksen selkein äänin 
248-65.

Teksti: Mika Männistö

Varapuheenjohtajien paikoille tunkua
Perussuomalaisten yhdeksännessä 
puoluekokouksessa 18.-19. kesäkuuta 
Tampereella valittiin puolueen johto 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 
Puolueen johdossa valittiin odotetusti 
jatkamaan yksimielisesti puheenjohtaja 
Timo Soini, mutta muille paikoille 
olikin jo enemmän tunkua.

Kuva: Fotokonttori.fi Kuva: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell

Tampereen puoluekokouksen puheenjohtajana toimi Auli Kangasmäki Lemiltä. Raimo Vistbacka Alajärveltä korosti, että 1. varapuheenjohtajan tulisi olla kansanedustaja.

Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajaksi valittiin ensimmäistä kertaa nainen, kansanedustaja Hanna Mäntylä Sallasta 
(kuvassa puheenjohtaja Timo Soinin vieressä).
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Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

Perussuomalaiset naiset ry:n puheenjohtaja Marja-Leena 
Leppänen kertoi naisjärjestön toiminnasta.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner Porvoosta selosti eduskuntaryhmän toimintaa. 
Alkaneella vaalikaudella perussuomalaiset kansanedustajat olivat jo käyttäneet useita puheenvuoroja, vaikka 
valtiopäivätyöskentely olikin ollut vielä vähäistä hallituksen puuttumisen takia.

Oikeutta Eläkeläisille ry.n puheenjohtaja Reijo Ojennus 
antoi selostuksen järjestön toiminnasta.

Puoluevaltuuston
kokoonpano muuttui
Tampereen puoluekokouksen toisena päivänä sun-
nuntaina 19.6. valittiin uusi puoluevaltuusto. Val-
tasuhteet muuttuivat, eikä ihan jokaista ennakkoon 
laadittu pohjaesitys kaikilta osin miellyttänyt, joten 
valtuuston kokoonpanosta jouduttiin äänestämään 
kahta muuta esitystä vastaan. Lopulta alkuperäinen 
pohjaesitys meni kuitenkin sellaisenaan läpi selkein 
äänin 203-43-40. 

Piirin puheenjohtaja ei ole sidottu nimeen, vaan 
tarkoittaa kulloinkin istuvaa puheenjohtajaa, toisin 
sanoen puheenjohtaja voi kesken kauden myös vaih-
tua. Uuden puoluevaltuuston kokoonpano tulevalle 
kaksivuotiskaudelle on seuraava:

Etelä-Pohjanmaan piiri: puheenjohtaja Tapio Pih-
laja, jäsenet Harri Leppälä, Marja-Liisa Riihimäki ja 
Juha Poutanen.

Etelä-Savon piiri: puheenjohtaja Pekka Leskinen, 
jäsenet Outi Virtanen ja Erkki Rakkolainen.

Helsingin piiri: puheenjohtaja Arto Välikangas, jä-
senet Antti Valpas, Erja Kouvo ja Kristiina Ljungqvist.

Hämeen piiri: puheenjohtaja Antero Niemelä, jäsenet 
Jari Ronkainen, Tuula Forsblum ja Onni Hiltunen.

Kainuun piiri: puheenjohtaja Pentti Kettunen, jä-
senet Yrjö Puurunen ja Jaana Sankilampi.

Keski-Pohjanmaan piiri: puheenjohtaja Kaarle 
Kaistila, jäsenet Lasse Lehtinen, Alpo Ylitalo ja Mar-
ko Kulpakko.

Keski-Suomen piiri: puheenjohtaja Marke Tuo-
minen, jäsenet Anita Kangas, Marko Manninen ja 
Jorma Uski.

Kymen piiri: puheenjohtaja Jari Lindström, jäsenet 
Raul Lehto, Erkki Saarimäki ja Ulla Pyysalo.

Lapin piiri: puheenjohtaja Kari Härö, jäsenet Eila 
Kivioja ja Seppo-Juhani Keinänen.

Oulun piiri: puheenjohtaja Ahti Moilanen, jäsenet 
Juha Liukkonen, Anne Snellman ja Jussi Pellikka.

Pirkanmaan piiri: puheenjohtaja Reijo Ojennus, 
jäsenet Markku Mäkinen, Timo Tukia ja Terhi Kie-
munki.

Pohjois-Karjalan piiri: puheenjohtaja Osmo Kok-
ko, jäsenet Petri Kokko, Marja-Leena Gröhn ja Mir-
va Hyttinen.

Pohjois-Savon piiri: puheenjohtaja Pauli Ruot-
salainen, jäsenet Mika Wallius, Sirpa Kulin ja Jari 
Kuosmanen.

Satakunnan piiri: puheenjohtaja Seppo Toriseva, 
jäsenet Pauli Saarinen, Laura Huhtasaari ja Simo 
Riuttamäki.

Uudenmaan piiri: puheenjohtaja Pietari Jääske-
läinen, jäsenet Kai Haavisto, Arja Niemelä ja Sari 
Martniku.

Varsinais-Suomen piiri: puheenjohtaja Lauri 
Heikkilä, jäsenet Juhani Pilpola, Taito Ylhäinen ja 
Sanna Leivonen.

Teksti: Mika Männistö

Kuva: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell

Kuva: Harri Lindell

Kuva: Fotokonttori.fi 

Tuore kansanedustaja Juho Eerola Kotkasta nappasi
2. varapuheenjohtajan paikan.

Ylivoimaisella äänten enemmistöllä puoluesihteerinä 
jatkamaan valittu Ossi Sandvik lupasi jatkaa työtään yhtä 
kovalla paineella kuin tähänkin saakka.
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Tuore perussuomalainen 
kansanedustaja, erityis-
nuorisotyöntekijä Hanna 
Mäntylä Sallasta valittiin 
puoluekokouksessa Tam-
pereella puolueen 1. vara-
puheenjohtajaksi. Politii-
kassa Mäntylä on suhteel-
lisen tuore kasvo, ja niinpä 
näin suuren luottamuksen 
saaminen tuntuukin hienol-
ta ja otetaan hyvin nöyrästi 
vastaan.

- On hienoa päästä vai-
kuttamaan itselle ja puolu-
eellekin tärkeiden asioiden 
edistämiseksi myös puolu-
een johdossa. Tulen painot-
tamaan vahvasti niin sosi-
aali- kuin aluepoliittisiakin 
asioita, Mäntylä lupaa.

Hanna Mäntylä kertoo 
olleensa yhteiskunnallises-
ti hyvin aktiivinen aina, ja 
hänelle on tärkeää päästä 
tavalla tai toisella vaikut-
tamaan siihen, että yhteis-
kunta olisi mahdollisimman 
oikeudenmukainen kaikkia 
kohtaan.

- Olen työelämässä 
nähnyt, miten epäoikeu-
denmukaisesti yhteiskun-
ta kohtelee muun muassa 
lapsiperheitä, vanhuksia, 
yrittäjiä ja työttömiä. Koin 
turhauttavana, kun ei ollut 
riittävästi keinoja auttaa. 
Politiikka tarjoaa mahdol-
lisuuden näihin asioihin 
vaikuttamiseksi. Perussuo-
malaiset on ainoa puolue, 
joka ajaa nimenomaan 
unohdettujen väestöryh-
mien asiaa ja puolueen 
edustamat suomalaiset pe-
rusarvot ovat samoja joita 
minäkin haluan ajaa – so-
siaalista oikeudenmukai-
suutta, työtä ja tasa-arvoa 
kaikille suomalaisille.

Itsenäisyyttä ei saa 
luovuttaa pois

Mäntylä vastustaa myös tiu-
kasti EU:n liittovaltiokehi-
tystä. Hänen oma isoisänsä 
kaatui taistellessaan Suomen 
itsenäisyyden puolesta, ja 
siksikin hänestä tuntuu hy-
vin epäoikeudenmukaiselta, 
että itsenäisyyttä nyt ollaan 
luovuttamassa pois esimer-
kiksi perustuslakiin kaavail-
luilla muutoksilla ja pyrki-
myksillä luovuttaa Suomen 
oma budjettivalta pois.

Aiemmalta koulutuksel-
taan Mäntylä on perushoi-
taja ja viimeistelee parhail-
laan gradua sosiaalityön 
laitokselle yhteiskuntatie-
teiden maisterintutkintoon 
Lapin yliopistoon.

Työkokemusta hänellä 
on terveydenhuollosta, työ-
voimahallinnosta, lasten-
suojelusta, sosiaalityöstä ja 
viimeksi erityisnuorisotyös-
tä. Hän on toiminut myös 
yrittäjänä vähittäiskaupan 
alalla.

Mäntylä harrastaa luke-
mista ja luonnossa liikku-
mista niin paljon kuin mah-
dollista – muun muassa ka-
lastamista perheen kanssa, 
hiihtämistä ja vaeltamista. 
Hänen perheeseensä kuuluu 
puoliso ja neljä 10-15-vuo-
tiasta lasta.

Teksti ja kuva: Mika Männistö

Oikeudenmukaisuutta yhtei

Tuore kansanedustaja ja 
Perussuomalaisten 
1. varapuheenjohtaja Hanna 
Mäntylä Sallasta taistelee 
oikeudenmukaisemman 
yhteiskunnan puolesta.

Vuoden odotetuin tapah-
tuma eduskuntavaalien jäl-
keen oli puoluekokous, joka 
tänä vuonna vei perussuo-
malaiset puolueen jäsenet 
Tampereelle. Tampere on 
mukava kaupunki ja sinne 
tulikin lähdettyä mielellään 
täältä Kainuusta saakka.

Kokouspaikalla sai ta-
vata vuosien varrella tutuk-

si tulleita puolueaktiiveja 
eri puolilta Suomea ja pää-
si vaihtamaan mielipiteitä 
ja kuulumisia. Itse odotin, 
että Tampereelle olisi ko-
koontunut enemmän pe-
russuomalaisia kuin mitä 
nyt siellä oli.

Pientä pettymystä aihe-
utti myös se, että kaikki kan-
sanedustajat eivät päässeet 

Tampereella sai vaihtaa mielipiteitä
mukaan kokoukseen. Olisi 
ollut hieno näky saada kaik-
ki 39 kansanedustajaa laval-
le yhtä aikaa ja meppimme 
siihen lisäksi kuin pisteeksi 
i:n päälle. Kahdessa paikas-
sa yhtä aikaa oleminen ei 
onnistu edes nykyteknolo-
gialla ja haluankin kiittää 
niitä kansanedustajia, jotka 
kiireiltään olivat päässeet 

kokoukseen mukaan. Kiva 
kun tulitte. Puoluekokous 
on usein ainut paikka, mis-
sä tavallinen rahvas pääsee 
kansanedustajaa tapaamaan 
- muuallakin kuin vain vaa-
lien alla toreilla ja kahviti-
laisuuksissa.

Puolueen varapuheen-
johtajakisassa uskon par-
haiden ehdokkaiden voitta-

neen ja heille parhaat onnit-
telut! Voimia ja jaksamista 
uudessa tehtävässänne. 
Kisaan osallistuminen oli 
hieno "kerran elämässsä" 
kokemus ja kiitän saamas-
tani kannatuksesta.

Toivon, että puolueem-
me johto edelleen säilyy hel-
posti lähestyttävänä ja kuu-
lee kentän äänen ettei tulisi 

Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

Jaana Sankilampi
Kainuun piirin piirisihteeri
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mutta toimisi paremmin 
virtaviivaistettuna. Esitys- 
ja tukipuheenvuorojen pi-
tuudesta pidettiin pääsään-
töisesti huolta, mutta yli 
30 puhujaa jo vain yhden 
äänestyksen kohdalla on 
yksinkertaisesti liikaa. Jos 
ohjeellinen puheaika on mi-
nuutti, kukin voi laskea et-
tä kuinka kauan pelkästään 
puhujiin menee vähintään 
aikaa. 

Puhujien määrää tulisi 
rajoittaa. Esitys ehdokkaas-
ta ja yksi tukipuheenvuoro 
hänelle riittänevät, sillä sa-
mojen perustelujen toisto 
ei palvele enää ehdokasta-
kaan. Jokaisen henkilökoh-
taisella vastuulla on tietysti 
myös miettiä, että tuoko 
puheenvuoroni mitään uut-
ta pöydälle. Ehdokkaalle 
suodaan tietysti hieman pi-
dempi puheenvuoro esitellä 
itseään ja linjaansa.

Äänestysprosessin no-
peuttaminen on vaikeam-
pi, sääntöihin liittyvä asia. 
Ajan käytön kannalta ei 
tunnu perustellulta, että 
ehdokkaan täytyy saada yli 
puolet äänistä tullakseen 
valituksi ensimmäisellä 
kierroksella. Toista kierros-
ta ei mahdollisesti tarvitsisi 
järjestää lainkaan, vaan eni-
ten ääniä saanut valittaisiin 
suoraan. Äänestystuloksen 
laskennan aikana voisi olla 
yleispoliittisia puheenvuo-
roja, jolloin kokouksessa ei 
olisi tyhjäkäyntiä. Totuus 
myös on, että median edus-
tajia ja jäsenistöä on eniten 
paikalla ensimmäisenä ko-
kouspäivänä, joten tila kan-
nattaa hyödyntää.

Puoluekokouksessa tu-
lisi käsitellä enemmän po-
liittisia linjakysymyksiä ja 
-valintoja. Organisaatiolle 
rankan ja kuluttavan vaa-

litaiston jälkeen hiljaiselo 
on tietysti ymmärrettävää, 
mutta aloitteita ja laajem-
paa poliittista keskustelua 
tarvitaan. Perussuomalais-
ten valtti on sen kansaa lä-
hellä oleva kenttäväki, jota 
on suoranainen velvollisuus 
kuunnella herkällä korvalla. 

Tässä vain joitakin eh-
dotuksia siihen, että Suo-
men paras puolue kehittyy 
entistäkin paremmaksi. 
Toimintatapojen ja orga-
nisaation kehittäminen on 
sekä puolueen että nuori-
sojärjestön tärkein tehtävä 
seuraavien vuosien aikana. 
Onnistuessamme luomme 
perussuomalaisuudelle niin 
vahvan perustan, että sitä ei 
murra kukaan eikä mikään.

Simon Elo
Perussuomalaisten 
Nuorten puheenjohtaja
Espoo

Ensimmäinen
puoluekokoukseni
Tampereella järjestetty Pe-
russuomalaisten yhdeksäs 
puoluekokous oli minul-
le se ensimmäinen. Näin 
on usean jäsenemme laita, 
sillä suurin osa on tullut 
mukaan viimeisen kahden 
vuoden aikana. En näe sitä 
heikkoudeksi, vaan vahvuu-
deksi – Perussuomalaiset on 
tuonut politiikan takaisin 
politiikkaan. Se saa ihmi-
set kiinnostumaan. Viimein 
Suomen näivettäneelle kon-
sensukselle on vaihtoehto.

Eräs toimittaja totesi 
minulle kokouksen päätyt-
tyä, että puoluekokous on-
nistui hyvin erityisesti siihen 
nähden, että kyseessä oli 
puolueen ensimmäinen suu-
ri tilaisuus vaalien jälkeen. 
Luonnollisesti kyseessä oli 
myös puolueen historian 
suurin puoluekokous. Rivit 
olivat suorat ja henki hyvä - 
siitä kiitos kaikille osallistu-
neille. Lämpimät onnittelut 
myös kaikille puheenjohta-
jistoon valituille ja  puolue-
sihteerille.

Henkilövalintoihin 
meni aikaa

Silti parantamisen varaa jäi. 
On rehellisesti myönnettä-
vä, että henkilövalinnoista 
äänestämiseen menee liian 
paljon aikaa - ensimmäises-
tä kokouspäivästä seitsemän 
tuntia kului neljän luotta-
mushenkilön valintaan. Se 
ylittää kenen tahansa jäse-
nen turnauskestävyyden.

Demokraattinen ja aito 
vaali on yksi perussuoma-
laisuuden perustuksista, 

Puoluekokous Tampereella 18.-19.6.

käymään kuin joissain 
muissa puolueissa, joissa 
on jouduttu toteamaan, 
että kentän ääntä ei ole 
kuultu ja on tullut liikaa 
etäisyyttä tavalliseen kan-
saan.

Kaunista kesän jatkoa 
jokaiselle perussuomalai-
selle.

Hei, vaaleissa rynnisti se Soinin Timo,
joka sanoilla takoi kuin hurjinkin kiho.
Oikea mies sarjan raskaan, otti vastaan
myös vastuksen rankan.

Meidän puolue perussuomalainen,
jättivyöryllä vaalit voitti; kas
poru kamala siitä koitti…
Parlamenttiin Suomen kansa,
kun valitsi kannattamansa.

Oh, hoh! Pienpuolue suureksi jytkyi,
Suomi isolla kauhalla uudeksi rytkyi.

Mennään Me! Tottahan toki:
Väellä ja voimalla PerusÄssät yhä
Timo Soinin johdolla
voitosta voittoon
jyrää.

Timo ”Jytky” Soini - Suomen mittainen Mies

Runon esitti
Pauli Artturi Luttinen
Puoluekokouksessa 
Tampereella 2011

Kuva: Fotokonttori.fi 
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Valiokuntien käsittelyyn tu-
levat hallituksen esitykset, 
valtion talousarvio, EU-asi-
at, kansanedustajien teke-
mät lakialoitteet ja erilaiset 
valtioneuvoston kertomuk-
set ja selonteot. Täysistunto 
ja EU-asioissa myös suuri 
valiokunta päättävät, mihin 
valiokuntaan asia lähete-
tään valmisteltavaksi

Valiokuntien kautta 
pääsee vaikuttamaan

Valiokuntien valitseminen 
on vaalien jälkeen kokoon-

Eduskunnan tärkeät päätö
valmistellaan valiokunniss

Perussuomalaisten kansanedustajat valiokunnissa:

tuvan eduskunnan ensim-
mäisiä tehtäviä, sillä ilman 
valiokuntia asioiden käsit-
tely ei etene. Valiokuntien 
kokoonpanot vastaavat 
eduskunnassa olevien puo-
lueiden voimasuhteita. Va-
liokuntia avustaa valiokun-
tasihteeristö.

Keskeisen osan valio-
kuntien työstä muodostaa 
eri alojen asiantuntijoiden 
kuuleminen. Näin eri sidos-
ryhmät pääsevät suoraan 
vaikuttamaan päätöksente-
koon ja eduskunnan pää-
tösten sisältöön. Asiantun-

Perustuslakivaliokunta
Perustuslakivaliokunta valmistelee perustuslakia ja sen 
kanssa läheisessä yhteydessä olevaa lainsäädäntöä, kuten 
Ahvenanmaan itsehallintoa, vaali-, kansalaisuus-, kieli- 
ja puoluelainsäädäntöä koskevat asiat. Perustuslakiva-
liokunta käsittelee myös ministerivastuuasiat, valtioneu-
voston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen 
kertomukset sekä hallituksen toimenpidekertomuksen.

Kivelä, Kimmo
Packalén, Tom
Saarakkala, Vesa-Matti

Ulkoasiainvaliokunta
Ulkoasiainvaliokunta käsittelee merkittävät valtiosopi-
mukset sekä yleistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ulko-
maankauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä, kansainväli-
siä järjestöjä ja suomalaisten rauhanturvajoukkojen aset-
tamista koskevia asioita samoin kuin Euroopan unionin 
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat asiat. 

Soini, Timo (puheenjohtaja)
Lohela, Maria
Packalén, Tom

Valtiovarainvaliokunta
Valtiovarainvaliokunnan tehtävänä on mm.  käsitellä 
valtiontalouden kehykset, valtion talousarvioesitys ja li-
sätalousarvioesitykset sekä verolait ja valtion lainanottoa 
koskevat asiat.

Kettunen, Pentti (varapuheenjohtaja)
Tuupainen, Kauko
Vähämäki, Ville

Tarkastusvaliokunta
Tarkastusvaliokunta käsittelee mm. eduskunnalle an-
nettavat valtion tilinpäätöskertomuksen, Valtiontalo-
uden tarkastusviraston kertomuksen toiminnastaan ja 
eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomukset 
sekä valmistelee valtion taloudenhoidon valvontaa kos-
kevat asiat.

Immonen, Olli
Ruohonen-Lerner, Pirkko

Hallintovaliokunta
Hallintovaliokunta käsittelee mm. valtion alue- ja pai-
kallishallintoa, alue- ja rakennepolitiikkaa, yleishallin-
toasioita, valtion henkilöstöpolitiikkaa, poliisi- ja pe-
lastustointa, onnettomuustutkintaa, rajavartiolaitosta, 
ulkomaalaisasioita sekä kunta- ja kirkollisasioita.

Halla-aho, Jussi (puheenjohtaja)
Hongisto, Reijo
Mattila, Pirkko

Eduskunnan päätökset valmistellaan 
valiokunnissa. Eduskunnassa on 
15 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti 
EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. 
Pääsääntöisesti jokainen valiokunta 
käsittelee sitä vastaavan ministeriön 
hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Suuri valiokunta
Suuren valiokunnan tehtävät ovat kahtalaiset. Suuri va-
liokunta käsittelee Euroopan unionin jäsenyyteen liitty-
vän kansallisen politiikan valmistelua, paitsi ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikan osalta, joka kuuluu ulkoasiainvalio-
kunnan toimivaltaan. Lisäksi suuri valiokunta käsittelee 
ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta 
ensimmäisessä käsittelyssä.

Eerola, Juho
Jääskeläinen, Pietari
Louhelainen, Anne
Saarakkala, Vesa-Matti

Perussuomalaisten kansanedustajien yhteystiedot

löydät eduskunnan sivuilta: www.eduskunta.fi 
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Ympäristövaliokunta
Ympäristövaliokunta käsittelee mm. asumista, kaavoi-
tusta, rakentamista, ympäristön- ja luonnonsuojelua, jä-
tehuoltoa ja vesilainsäädäntöä koskevia asioita.

Lindström, Jari
Mölsä, Martti
Väätäinen, Juha

tijakuulemisten perusteel-
la valiokunta muodostaa 
asiasta oman näkemyk-
sensä ja laatii kannastaan 
mietinnön tai lausunnon 
lopullista päätöksentekoa 
varten. Valiokunta voi 
ehdottaa asian hyväksy-
mistä sellaisenaan, esittää 
siihen muutoksia tai jopa 
sen hylkäämistä.

Valiokuntien työn 
edistymistä voi 
seurata netistä

Valiokuntien kokoukset 
eivät yleensä ole julkisia. 
Valmisteilla olevien asi-
oiden etenemisestä sekä 
valmistuneista mietinnöis-
tä ja lausunnoista on run-
saasti tietoa jokaisen va-
liokunnan verkkosivulla.

Lähde: www.eduskunta.fi 

Lakivaliokunta
Lakivaliokunta käsittelee mm. perhe-, jäämistö-, velvoi-
te- ja esineoikeutta, rikos- ja prosessioikeutta, tuomiois-
tuimia sekä vankeinhoitoa koskevaa lainsäädäntöä.

Hirvisaari, James
Jurva, Johanna
Turunen, Kaj

Liikenne- ja viestintävaliokunta
Liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee mm. tie-, rau-
tatie-, ilma- ja sisävesiliikennettä, merenkulkua, postia, 
tietoliikennettä, radio- ja televisiotoimintaa sekä muuta 
viestintää koskevia asioita. 

Kokko, Osmo (varapuheenjohtaja)
Jalonen, Ari
Tossavainen, Reijo

Maa- ja metsätalousvaliokunta
Maa- ja metsätalousvaliokunta käsittelee mm. maa- ja 
metsätaloutta, maaseutuelinkeinoja, eläinlääkintää, elin-
tarvikehygieniaa, metsästystä, kalastusta, poronhoitoa, 
eläinsuojelua, maanmittausta, kiinteistönmuodostusta ja 
geodeettista tutkimusta koskevia asioita.

Heikkilä, Lauri (varapuheenjohtaja)
Mattila, Pirkko
Tossavainen, Reijo

Puolustusvaliokunta
Puolustusvaliokunta käsittelee mm. asevelvollisuutta ja 
puolustusvoimia koskevia asioita.

Niinistö, Jussi (puheenjohtaja)
Oinonen, Pentti
Soukola, Ismo

Sivistysvaliokunta
Sivistysvaliokunta käsittelee mm. kasvatusta, koulutus-
ta, tiedettä, taidetta, yleistä kulttuuritoimintaa, urheilua, 
nuorisotyötä, tekijänoikeutta ja opintotukea koskevia 
asioita.

Elomaa, Ritva
Kivelä, Kimmo
Niikko, Mika

Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee mm. sosiaali- ja 
terveydenhuoltoa, sosiaalivakuutusta, sosiaali- ja tervey-
denhuollon maksuja, eläkelainsäädäntöä sekä ympäristö-
terveydenhuoltoa koskevia asioita.

Juvonen, Arja
Koskela, Laila
Mäntylä, Hanna

Talousvaliokunta
Talousvaliokunta käsittelee mm. kauppaa, teollisuutta, 
energiataloutta, elinkeinotoimintaa, kilpailua, kulutta-
jansuojaa, pankki- ja rahalaitoksia, yksityistä vakuu-
tustoimintaa, rahoitus- ja arvopaperimarkkinoita sekä 
Suomen Pankkia koskevia asioita.

Hakkarainen, Teuvo
Hirvisaari, James
Turunen, Kaj

Tulevaisuusvaliokunta
Tulevaisuusvaliokunta käsittelee tulevaisuuden kehityk-
seen vaikuttavia tekijöitä, tulevaisuuden tutkimusta ja 
teknologiakehityksen vaikutuksia. Tulevaisuusvaliokun-
ta ei yleensä käsittele lakiehdotuksia.

Immonen, Olli
Virtanen, Pertti
Vähämäki, Ville

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee mm. työym-
päristöä, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa, työvoi-
maa, työllisyyttä, tasa-arvoa ja siviilipalvelua koskevia 
asioita sekä asioita, jotka koskevat työntekijöiden osal-
listumista työpaikalla tehtävien päätösten valmisteluun. 

Lindström, Jari
Mäkipää, Lea
Tolppanen, Maria

Puolustusvoimissa suun-
nitellaan lähivuosille 
mittavia uudistuksia. 
Rahat ovat loppumassa 
ja virkoja vähennetään. 
Voisiko vapaaehtoistyös-
tä löytyä arvokasta tukea 
maanpuolustuksen kehit-
tämisessä?

Muissa pohjoismais-
sa Ruotsissa, Norjassa ja 
Tanskassa vapaaehtoinen 

maanpuolustus on järjestetty kodinturvajoukoik-
si. Samantyyppistä toimintaa löytyy myös Viros-
ta. Olisiko Suomenkin syytä seurata naapureiden 
esimerkkiä?

Osa puolustusvoimia

Kodinturvajoukot olisivat tässä konseptissa kiin-
teä osa puolustusvoimia. Ne olisivat osa puolus-
tusvoimien sodan ajan joukkoja, jotka keskittyi-
sivät erityisesti alueelliseen ja paikalliseen puo-
lustukseen. Joukot sitoutuisivat harjoittelemaan 
vapaaehtoisesti, ja rauhan aikana niille voitaisiin 
antaa virka-aputehtäviä.

Kodinturvajoukoilla olisi käytettävissään puo-
lustusvoimien tilat, harjoitusalueet ja materiaali. 
Vaikka joukot pääosin koostuisivat vapaaehtoi-
sista reserviläisistä, myös palkattua henkilökun-
taa tarvittaisiin. Puolustusvoimien leivissä olevat 
upseerit voisivat osana virkakiertoa palvella myös 
kodinturvajoukoissa.

On oleellista, että kodinturvajoukkotoiminta 
olisi mahdollista koko maan alueella riippumat-
ta siitä, onko lähistöllä puolustusvoimien har-
joitusaluetta tai varuskuntaa. Näin alueellisen 
puolustuksen valmiutta parannettaisiin ja yhteis-
kuntaa koettelevissa häiriötilanteissa virka-apu 
olisi lähellä.

Miehistö mukaan 

Kodinturvajoukkojen on arvioitu tukevan yleis-
tä asevelvollisuutta ja kohottavan maanpuolus-
tustahtoa. Jo nyt olemassa olevissa maanpuo-
lustusjärjestöissä on kuitenkin nähtävillä, että 
vaikka johtajakoulutuksen saaneita reserviläisiä 
kyllä sitoutuu toimintaan, niin miehistön mu-
kaan saaminen on haastavaa. Sama ongelma oli-
si epäilemättä kodinturvajoukkokonseptissakin.

On myös selvitettävä kodinturvajoukkojen yh-
teys jo olemassa oleviin organisaatioihin, kuten 
Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen. Päällek-
käisten rakenteiden luominen ei ole järkevää. Pa-
peritiikereitä emme tarvitse, vaan lisäpotkua va-
paaehtoiseen maanpuolustustyöhön ja sitä kautta 
koko maan puolustamiseen.

Ennen kaikkea on huomioitava se, että kodin-
turvajoukoilla ei voida paikata kaikkia aukkoja, 
joita tuleva puolustusvoimauudistus mahdollisesti 
puolustusjärjestelmäämme jättää. Siksi varuskun-
tia ei pidä suin päin lakkauttaa, eikä sodan ajan 
miehistövahvuutta pienentää.

Jussi Niinistö

Kirjoittaja on eduskunnan puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja.

Tarvitaanko
kodinturvajoukkoja?

PerusSuomalainen 10/2011 ilmestyy

5.8.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 27.7.2011.
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EU-asiat tuntuvat kan-
salaisista kaukaisilta ja 
ovat uuvuttavan mo-
nimutkaisia, mutta ne 
vaikuttavat elämääm-
me, halusimme tai em-
me. EFD-ryhmämme 
puheenjohtaja Nigel 
Farage tiivisti asian 
elämänkerrassaan 
näin: ”Voi hyvänen 
aika, he eivät todella 
tiedä mitä heille täällä 
tehdään heidän omissa 
nimissään.”

Miksi EU-asioista ei saa tolkkua? Yksi syy EU:n 
vaikeaselkoisuuteen on sen monimutkainen raken-
ne, joka on syntynyt vähä vähältä vuosien varrella 
erilaisten kompromissien ja hankkeiden myötä, il-
man yhtä selkeää suunnitelmaa. Eri instituutioiden 
työnjako on niin monimutkainen, etteivät kansa-
laiset koskaan tule laajasti niiden tehtäviä sisäistä-
mään.

Samoin EU puskee ulos erilaista paperia niin 
valtavasti, ettei kukaan pysty likimainkaan kaik-
kea seuraamaan. Tietoa on kyllä saatavilla, mut-
ta sitä on niin paljon, että kaipaamansa tietoa on 
hyvin vaikea löytää. Esimerkiksi voimassa olevan 
EU-lainsäädännön luettelossa on yli 18 845 erilais-
ta asiakirjaa. Niiden opiskelussa jo innokkainkin 
federalisti masentuu.

Pelkkä EU-lain käsitekin on hankala. Useimmat 
ihmiset muistavat kyllä direktiivien olemassaolon, 
mutta lisäksi laki sisältää asetuksia ja päätöksiä. 
Direktiivien ja asetusten ero on siinä, että direk-
tiiveillä annettaan kansallisille lainsäätäjille vain 
tavoitteet, jotka heidän on sitten itse päättämin-
sä toimin määräaikaan mennessä saavutettava. 
Direktiivi voi olla osoitettu osalle jäsenmaista tai 
vaikka vain yhdelle. Asetukset taas tulevat välit-
tömästi voimaan kaikissa jäsenmaissa, ilman kan-
sallisten lainsäätäjien toimia. Päätökset puolestaan 
määräävät jostain yksittäisestä tapauksesta ja ne 
osoitetaan jollekin tietylle jäsenmaalle, kohderyh-
mälle tai EU-kansalaiselle.

Myös EU:n lukuisat perussopimukset ovat 
toivottoman pitkiä ja epäselviä. Ne ovat ihmisil-
le korkeintaan niminä tuttuja, kuten Nizzan– tai 
Lissabonin sopimus, joka siis todellisuudessa oli 
EU:n perustuslaki, mutta joka sisältää lähinnä 
viittauksia ja sanamuutoksia toisiin sopimuksiin. 
Sopimuksista kirjoitetaan selvempiä ns. konsoli-
doituja versioita, mutta nekin ovat pitkiä ja mm. 
uudesta perustuslaista äänestettiin aikanaan ilman 
konsolidoitua versiota, joten edes europarlamen-
taarikot eivät käytännössä olleet voineet lukea pe-
rustuslakia ennen kuin hyväksyivät sen.

Lyhyesti sanottuna: EU-asioihin perehtyminen 
vaatii niin paljon aikaa, ettei se tahdo onnistua 
kuin niiltä, jotka täällä ammatikseen näitä asioi-
ta työstävät. Kansalaisia on turha tästä paheksua. 
Heillä pitäisikin olla parempaa tekemistä, kuin 
opetella ulkoa loputtoman virkamieskoneiston 
rattaita ja sen tuottamaa A4-saastetta.

Siksikin on tärkeää, että meillä Perussuomalai-
silla on edustus myös europarlamentissa. Jos halu-
at johonkin EU-asiaan selvyyttä, voit aina lähettää 
minulle kysymyksiä sähköpostitse (yhteystiedot 
lehden perällä). Minulla on tukenani niin henkilö-
kohtaiset avustajani kuin ryhmäni virkamiehistö, 
joten emmeköhän saa valoa jopa tänne pimeyden 
ytimeen.

 ■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Miksi kukaan ei tiedä 
EU:sta juuri mitään?

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Näin luonnehti joku Lean 
kanssa pitkään eri yhteyk-
sissä työtä tehnyt henkilö. 
Lea tosin itse väittää, et-
tä kyllä se hyväntuulisuus 
on joskus kovalla koetuk-
sella. Tulee päiviä jolloin 
ei mikään luonnistu niin 
kuin pitäisi, ja aika tahtoo 
loppua kesken. Silloin ky-
sytään yksinoloa ja pitkää 
pinnaa. Onneksi aviomies 
Markku tuntee nuo oireet 
ja osaa laittautua hyvissä 
ajoin omalle työmaalleen, 
yrityksensä pariin.

Leaa ei voi millään ni-
mittää pelkästään poliiti-
koksi. Siviiliammatti mer-
konomi, on aikanaan työl-
listänyt monilla eri aloilla, 
päätyö kuitenkin lähinnä 
kirjanpito- ja konttoriteh-
tävissä. Ehkäpä ei edus-
kunnassa ole montaakaan 
edustajaa tällä hetkellä, 
joilla on yhtä monipuoli-
nen kokemus myöskin ns. 
oikeista töistä.

Eduskunta on 
muuttunut 

Kolmen kauden kansan-
edustajalle luulisi uudelleen 
aloittamisen olevan help-
poa. Onhan se joiltakin 
osin, mutta eduskuntakin 
on muuttunut muutaman 
vuoden aikana erittäin pal-
jon. Tietotekniikan tulo 
eduskuntatyöhön on ollut 
nopeaa. Kun sitä työtä ei ole 
erityisen paljon tehnyt, vaa-
tii sen sisäistäminen oman 
aikansa. 

Toisaalta monet asiat 
ovat tuttuja. Koko organi-
saation toiminta on pysynyt 
käytännössä samanlaisena. 
Asioiden käsittelyjärjestys, 
valiokuntatyö, aloitteiden 

tekeminen, niissä on tietty 
tuttu järjestyksensä. Tosin 
myöskin avustajien tulo 
eduskuntaan tuo huomat-
tavan helpotuksen moniin 
asioihin. Avustajalla on 
mahdollisuus päästä edus-
kunnan tietoverkkoon ja 
hakea tarvittavia tausta-
tietoja esim. valiokunta- ja 
täysistuntotyöhön. Samoin 
avustaja voi toimia puh-
taaksikirjoittajana erilaisis-
sa kysely-, aloite- ym. teks-
teissä.

Ns. pikkuparlamentti-
rakennus on tuonut run-
saasti uutta tilaa eduskun-
taan. Samalla se laajentaa 
liikkumisen tarvetta eri 
osastoilla. Askelmittari 
näyttäisi päivän mittaan 
varmasti kunnioitettavia lu-

kemia, mitä käytävillä jou-
tuu liikkumaan siirtyessään 
paikasta toiseen.

Tavoitteet

Tavoitteet eduskuntakau-
delle ovat edelleen samat, 
kuin ehdokas Mäkipääl-
lä. Puolustaa niitä ihmisiä 
jotka ovat heikoimmassa 
asemassa tässä yhteiskun-
nassa. Köyhyyden ja eri-
arvoisuuden poistamiseen 
tarvitaan todellisia toimen-
piteitä, tuloeroja kaventa-
vaa toimintaa. Perusturvan 
korottaminen satasella tuo 
useimmille noin kaksi-
kymppiä lisää kukkaroon, 
kun muita tukia leikataan 
vastaavasti. Tätä vasem-
misto kehuu kaikkien ai-

kojen kädenojennukseksi 
köyhille!

Todellisia tekoja tar-
vitaan, jos ja kun ihmisiä 
kohdellaan tasa-arvoisesti. 
Tuloluokkien yläpäästä on 
leikattava niin, että jaet-
tavaa jää myös heikompi-
osaisille.

Kuntien ahdinkoon ja 
sitä kautta kunnallisverojen 
korotuspaineeseen tulisi olla 
toisenlainen tavoiteasettelu 
kuin uudella hallituksella. 
Ei kuntien yhdistämisillä, 
joihin hallitus on pakotta-
massa, saada taloudellisesti 
mitään merkittävää säästöä.

Nuorisotyöttömyys 
tulee olemaan seuraavien 
vuosien yksi suurimpia on-
gelmia. Yrittäjyyden, uusi-
en työpaikkojen luomisen 
kautta Suomeen on mah-
dollisuus saada taloudellis-
ta kasvua aikaan. Tätä ei 
mahdollisteta hallituksen 
kaavailemilla energia- ja 
polttoaineverotuksen koro-
tuksilla.

Moraalikäsitteiden ja 
arvomaailman ylläpitämi-
sessä olemme eri linjoilla 
kuin hallitus, johon kristil-
liset menivät takuumiehiksi.

Perussuomalaiset te-
kevät oppositiossa olles-
saankin näkyvää, asiallista 
ja todelliseen muutokseen 
tähtäävää politiikkaa.

Tällä hetkellä Mäki-
päällä on asunto etsinnäs-
sä pääkaupunkialueelta. 
Vuokrataso on melko hur-
ja. Jonkinlainenkin nuk-
kumapaikka maksaa noin 
tonnin kuussa, joten on ky-
symys ns. ”myyjän markki-
noista”. Ratkaisu löytynee 
ennen syyskauden alkua.

Teksti: Reijo Ojennus

Lea Mäkipää
– aina hyväntuulinen puurtaja

 ■KIRJALLINEN KYSYMYS

Työmarkkinatuen tarve-
harkinnan vuoksi suurelta 
osalta työttömistä evätään 
työmarkkinatuki kokonaan 
tai leikataan sitä puolison 
tulojen perusteella. Naimi-
sissa olevien tai avoliitossa 
asuvien työttömyysturvan 
ulkopuolelle jääneiden 
työttömien toimeentulo on 
siten avio- tai avopuolison 
elatusvelvollisuuden varas-

sa. Asia koskee tuhansia 
perheitä ja välillisesti jopa 
kymmeniätuhansia ihmisiä.

Tilanne on kestämätön 
ja aiheuttaa mm. kuluja 
kunnille, koska ihmisten on 
tämän tarveharkinnan takia 
pakko pitää kahta asuntoa 
erillisten osoitteiden takia. 
Tämä nostaa kustannuk-
sia, koska työmarkkinatuen 
lisäksi pois muuttaneelle 

työttömälle puolisolle on 
maksettava myös asumistu-
kea ja erilaisia harkinnan-
varaisia tukia. Jos ihmiset 
voisivat asua yhdessä toisen 
työttömyydestä huolimatta, 
olisivat heidän yhteenlaske-
tut kulunsa pienemmät kuin 
yllä esitetyllä tavalla asuen. 
Näin ollen myös kunnan 
peruspalvelukulut pieneni-
sivät. 

Työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen 
Miksi työmarkkinatuen 

tarveharkintaa ei poisteta ja 
suunnitella tilalle järkevää 
kaikkia osapuolia tyydyttä-
vä ratkaisua, jossa avio- tai 
avopuolisot voivat asua yh-
dessä ja kunta säästää näin 
peruspalvelumenoissa?

 

Helsingissä 8.6.2011
Maria Tolppanen
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Perussuomalaisten Naisten sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään lauantaina 
16.7.2011 alkaen klo 13.00 Blu Marina 
Palace –hotellin kokoustilassa (Linnan-
katu 32, Turku). Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat.

Kokous aloitetaan ruokailulla klo 
12.30 Marina Palacessa. Lauantaina 
16.7.2011 klo 14.00 luennoi kansan-
edustaja Marja Tolppanen tiedottami-
sesta ja median kohtaamisesta.

Kokouksen jälkeen klo 19.00 Musi-
kaali Blondi Samppalinnan kesäteatte-
rissa, lippuja rajoitetusti. Varaa lippusi 
heti, puh. 040 7751757/Leppänen, että 
pääset mukaan.

Perussuomalaisten Naisten 
sääntömääräinen kevätkokous

Kuntaliiton toiminnan 
lähtökohtana on kuntien 
itsehallinnon ja elinvoimai-
suuden sekä kuntalaisten 
hyvinvoinnin ja kuntade-
mokratian vahvistaminen.

Kuitenkin kuntiin syn-
nytetään kuntien itse sa-
taprosenttisesti omista-
mia osakeyhtiöitä, joissa 
päätöksenteko piilotetaan 
osakeyhtiölain taakse kun-
talaisten ja jopa ylintä 
päätäntävaltaa käyttävien 
kunnanvaltuustojen ulottu-
mattomiin.

Riittävän väestöpohjan 
saavuttamiseksi kunnat on 
pakotettu erilaisiin ylikun-
nallisiin hallintomalleihin, 
joissa kunnallista, avointa 
päätöksentekokulttuuria 
rajoitetaan rajulla kädellä. 
Valta ja vastuu päätöksis-
tä kuntalaisille eivät enää 
kohtaa. Hyvänä huonona 
esimerkkinä tällaisesta toi-

minnasta on oman kotimaa-
kuntani Pirkanmaan sai-
raanhoitopiiri, jossa valta 
on valunut virkamiesten ja 
konsulttien käsiin. Tämän 
kehityksen seurauksena ol-
laan lakkauttamassa hyvää 
hoitoa edulliseen hintaan 
tarjoavaa Kaivannon psy-
kiatrista sairaalaa vastoin 
käyttäjäkuntien kuntapäät-
täjien tahtoa.

Kuntalaisella ei ole mah-
dollisuutta seurata ylikun-
nallista päätöksentekoa, ei-
vätkä kaikki alueen valtuus-
toissa edustettuina olevat 
puolueet ole edes päässeet 
mukaan päätöksentekoon.

Kunnat ovat edelleen 
monin paikoin pahoissa ta-
lousvaikeuksissa, eivätkä 
tulevaisuudennäkymät ole 
hyvät etenkään muuttotap-
pio- ja rakennemuutospaik-
kakunnilla. Peruspalvelujen 
saatavuus pitää turvata, 

mutta se ei saa tapahtua kun-
tademokratiaa uhraamalla.

Kuntasektorin 
toimintakyky on 
turvattava

Kuntahallinnon uudistami-
nen on kova haaste. Niin 

erilainen kuntakenttämme 
on tänään. Kuntaliiton esi-
tys laajapohjaisesta parla-
mentaarisesta komiteasta, 
joka muodostaa kokonais-
näkemyksen kuntien ase-
masta ja määrittelee kun-
nallishallinnon linjan on 
hyvä ja kannatettava. Selvi-

Perussuomalaisten ryhmäpuhe Kuntaliiton valtuustossa 9.6.2011

Pohjois-Savon Perussuoma-
laiset järjestivät avoimen 
kansalaisjuhlan Lapinlah-
den Alapitkällä Veikko 
Vennamon syntymäpäivä-
nä 11.6.2011. Helteinen 
lauantaipäivä kokosi muis-
tomerkille lähes 150 eri 
ikäistä kuulijaa, joukossa 
niin asutustoimintaan hen-
kilökohtaisesti osallistunei-
ta "veteraaneja" kuin uusia 
perussuomalaisiakin.

Tilaisuuden avaussa-
nat lausui Pohjois-Savon 
Perussuomalaisten piirin 
puheenjohtaja, Kuopion 
kaupunginvaltuutettu Pau-
li Ruotsalainen. Hän kiitti 
kuulijoita ja heidän väli-
tyksellään kaikkia kevään 
vaalityöhön osallistuneita 
sekä kehotti jokaista aloit-
tamaan henkilökohtaisella 
tasolla pian käsillä olevat 
kunnallisvaalit.

Ihanteet ja arvot 
säilyvät

Kansanedustaja Kimmo 
Kivelä korosti puheessaan 
Veikko Vennamon elämän-
työtä ei yksinomaan asu-
tustoiminnan näkökulmas-
ta, vaan myös suomalaisen 
demokratian ja sanomisen 
vapauden pelastajana Urho 
Kekkosen aikakaudella. Pu-
heensa lopuksi Kivelä puhui 
myös hallitustilanteesta se-
kä syistä, jotka johtivat Pe-

tystä ja tutkimusta tarvitaan 
uuden toimivan kuntalain 
aikaansaamiseksi, ja tässä 
hankkeessa kuntalain uu-
distustarpeita kartoittavan 
työryhmän ohella Kuntalii-
ton panos on tärkeä.

Kuntasektori on maas-
samme merkittävä toimija 
ja siksi sen toimintakyky on 
turvattava. Kuntaliiton ta-
voitteet eduskuntakaudelle 
ovat hyviä. Kuntaliitolla 
on tarjota tukevat faktat 
väestön ikääntymisen vai-
kutuksesta palvelutarpeen 
lisääntymiseen kunnissa 
ja toisaalta kuntasektorin 
henkilöstön nopeaan elä-
köitymiseen. Tietotaidon 
siirtäminen saattaa tiukassa 
taloustilanteessa unohtua, 
kun uutta henkilöstöä ei 
palkata ajoissa. Uusia laki-
sääteisiä velvotteita ilman 
rahoitusta ei valtiovallan 
tule kunnille antaa. Päin-

vastoin, osa kuntien velvoit-
teista tulee siirtää valtiolle, 
kuten omaishoidon tuki 
Kelalle. Samaten kuntien 
veropohjan laajentaminen 
auttaisi talouden tasapai-
nottamisessa. Valtionosuus-
järjestelmän ongelmakohtia 
tulee tarkastella ja kehittää. 
Tässä tutkimus- ja kehitys-
työssä Kuntaliitolla on mer-
kittävä rooli.

Lopuksi ryhmämme ha-
luaa kiittää Kuntaliiton eri 
alojen asiantuntijoita siitä 
loistavasta palvelusta, jota 
he antavat kuntakentällä 
erilaisiin ongelmatilantei-
siin neuvoa kysyttäessä. Se 
on yksittäiselle maallikko-
kuntapäättäjälle erittäin 
tärkeä tuki. Oikein hyvää 
kesää kaikille.

Valtuustoryhmän 
varapuheenjohtaja 
Mikko Nurmo

russuomalaisten jäämiseen 
hallituksen ulkopuolelle. 

Vennamon suvun ter-
vehdyksen toi Veikon tytär 
Meri. Hän toi esiin erittäin 
lämpimällä tavalla sen mie-
lihyvän, mitä koko patsas-
hanke ja sen ympärillä käy-
ty positiivinen keskustelu 
on tuonut hänen ja läheis-
tensä elämään. Hän ajatteli, 
että isänsä Veikon elämän-
työn kehä sulkeutui vuosi 
sitten pidetyssä arvokkaas-
sa muistomerkin paljastus-
tilaisuudessa, mutta kevät ja 
vaalit osoittivat, että ympy-
rähän on edelleen liikkeessä 
ja että Veikon ihanteet ja 
arvot ovat kantavia voimia 
tänäänkin.

Kimmo Kivelän edus-
kunta-avustaja, Markku 
Tomperi, lausui tilaisuuteen 
varta vasten runoilijapappi 
Risto Kormilaisen tekemän 
runon  "Kansanvalta – val-
lan kansa". Runosta heh-
kuu keväinen vaalivoitto 
- kansan tahto -  joka käy 
voimakkaana kohti syys-
myrskyjä.

Kajaanilainen kansan-
edustaja Pentti Kettunen 
toi tervehdyksen Pohjois-
Pohjanmaalta ja Kainuus-
ta. Kettunen valotti pitkän 
poliittisen kokemuksen 
omaavana kuulijakunnalle 
kahta asiaa. Ensimmäisenä 
sen, että eduskunnan EU-
myönteisimmät puolueet 

ovat Kokoomus ja Sosiaa-
lidemokraatit. Toisekseen 
sen, että Keskustan kenttä-
väki pakotettiin Esko Ahon 
erouhkauksella EU-liittymi-
sen taakse. Uutisena Ket-
tunen täräytti kuulemansa 
äänekkään ja äkäisen kes-
kustelun kansanedustaja 
Gustafssonin (sd) ja Lepän 
(kesk) välillä, joka liittyi 
perjantaina (10.6.) päät-
tyneeseen Kataisen toiseen 
yritykseen. Leppä oli syyt-
tänyt demarikansanedusta-
jaa useasti sanoin: "Te pe-
titte meidät !"

Vapaassa sanassa pat-
sashankkeen alulle panija 
Urho Virkkunen kertoi itse 
hankkeesta ja siihen liitty-
neistä monista karikosta, 
jopa siitä, miten vähäpätöi-
sesti ja naurulla Sauli Nii-
nistö hankkeeseen suhtau-
tui. Vasta Virkkusen todet-
tua, että puolen miljoonan 
karjalaisen asuttaminen so-
dan jälkeen ei ollut naurun 
asia, hanke lähti etenemään 
Niinistönkin taholta.

Tilaisuuden päätteeksi 
nautittiin kesäinen keitto-
lounas Alapitkän Nuoriso-
seurantalolla ja vaihdettiin 
monenlaiset kuulumiset lä-
heltä ja kaukaa. Juhlaväellä 
oli tilaisuus tutustua myös 
Asutusmuseoon ja Alapit-
kän kauniiseen Tsasounaan.

Teksti: Markku Tomperi

Kansalaisjuhla asutustoiminnan 
ja Veikko Vennamon 
muistomerkillä

Sunnuntaina 17.7.2010 aloitamme 
luennot kokoustiloissa klo 10.00-14.00. 
Luennoitsijana mm. kansanedustaja Ki-
ke Elomaa oman kehon kunnossa pitä-
misestä.

Hotellivaraukset myös pikaisesti, 
2 hengen huone 115 €, yhden hengen 
huone 105 €. Puh. 040 775 1757/Lep-
pänen.

Tervetuloa kokoukseemme!

Perussuomalaiset Naiset ry

Marja-Leena Leppänen
puheenjohtaja

kuva Samppalinnan Kesäteatterin myllystä.
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Niinpä monen vammaisen 
tilanne tämän päivän Suo-
messa on täysin kestämätön 
ja suorastaan epäinhimilli-
nen. Tästä hyvänä esimerk-
kinä on lahtelaisen Tapani 
Tuomisen tarina.

Työkyvyttömyyseläk-
keellä oleva Tuominen 
toimi aiemmin kuntoutus-
kurssiohjaajana vuoteen 

2004 saakka, jolloin hänet 
ohjattiin olkapääleikka-
ukseen loukkaantumisen 
vuoksi. Leikkauksen yh-
teydessä tapahtui jotain, 
jonka vuoksi häntä alettiin 
lääkitä ja lisälääkitä, kun 
hänen toimintakykynsä al-
koi vähitellen heiketä. Tätä 
jatkui, kunnes Tuominen 
itse herätti kysymyksen, 

Vaikeavammaisten oikeuksien
toteutumisessa isoja puutteita

Toteutuvatko vaikeavammaisten ihmisten lain määräämät oikeudet suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa? Lahtelainen Tapani 
Tuominen ei saa mitään apua kolmena päivänä viikossa, vaikka pelkkiin aamutoimiin ilman avustajaa kuluu kolmesta viiteen tuntia.

joka tällä hetkellä on vielä 
lausuntokierroksella, mutta 
arvio antaa hyvin vahvoja 
viitteitä siihen, että juuri 
lääkitys olisi vammautu-
misen taustalla. Siinä pu-
hutaan muun muassa ti-
lanteeseen sopimattomista 
lääkkeistä, ilman diagnoo-
sia annetuista lääkkeistä ja 
keskenään yhteensopimat-
tomista lääkkeistä.

Aamutoimiin jopa 
viisi tuntia

Nyt Tuomisen toiminta-
kyky on jo niin alentunut, 
että hän on sidottu pyö-
rätuoliin liikkuessaan ko-
din ulkopuolella – lyhyet 
matkat kodin sisällä su-
juvat vielä kävelykeppiin 
turvautumalla. Pelkästään 
aamutoimiin ilman avusta-
jaa kuluu kolmesta viiteen 
tuntia. Vessassa käynti ja 
syöminen onnistuu vielä 
omatoimisesti, mutta kaik-
keen muuhun Tuominen 
tarvitsisi avustajaa.

Lain mukaan vaikea-
vammaisella henkilöllä olisi 
oikeus avustajaan 30 tuntia 
kuukaudessa päivittäisten 
toimien lisäksi harrastuk-
siin, yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen ja sosiaa-
liseen vuorovaikutukseen 
kuten ystävyys- ja sukulai-
suussuhteiden ylläpitämi-
seen kodin ulkopuolella.

Tällä hetkellä Tuomi-
sella on käytössä avustaja 
kymmenen tuntia viikossa. 
Avustaja käy neljänä arki-
päivänä viikossa 2-3 tuntia 
kerrallaan, mutta esimer-
kiksi viikonloppuisin yksin 
asuva Tuominen ei pääse 
ulos ollenkaan. Viikonlo-
pun jälkeen asunnossa val-
litseekin täysi kaaos, sillä 
toimintakyvyn aleneman 
vuoksi myös tavarat ja as-
tiat putoilevat helposti. 
Noiden kymmenen tunnin 
aikana pitää hoitaa kaikki 
mahdollinen, ruoanlaitosta 
ja kaupassakäynnistä lähti-
en, joten esimerkiksi harras-
tus- tai virkistystoiminnasta 
ei voi puhuakaan.

Hakemusten käsittely 
kestää useita 
kuukausia

Uusi vammaispalvelulaki 
määrittelee vammaisen oi-
keudeksi myös vähintään 
18 ilmaista matkaa kuu-
kaudessa käydä hoitamassa 

missä määrin toimintaky-
vyn heikkeneminen oli yh-
teydessä hänen saamaansa 
lääkitykseen.

- Minun kohdaltani on 
suljettu pois mm. Parkin-
sonin tauti, MS-tauti, syö-
pä, psyykkinen sairaus ja 
masennus. Pro Edu Oy on 
tehnyt laajan ja asiantun-
tevan arvion tilanteestani, 

Vammaispalvelulaki muuttui vuonna 

2009 vammaisille myönteisempään 

suuntaan ja määrittelee nyt kunnille koko 

joukon uusia velvoitteita, joita kuitenkaan 

eivät monet kunnat valitettavasti halua tai 

kykene täyttämään.
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Otteita vammais-
palvelulaista
8 § Vammaisille tarkoitetut palvelut. 
Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henki-
lölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine 
saattajapalveluineen, päivätoimintaa, henkilö-
kohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö 
vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä 
tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista 
elämän toiminnoista.

8 b § Päivätoiminta.

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu 
kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämäs-
sä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaiku-
tusta edistävää toimintaa. 

Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavam-
maisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla 
vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vai-
kean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä 
osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e §:ssä 
tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo 
perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden 
perusteella myönnettäviin etuuksiin. 

Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuk-
sien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö 
voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa 
tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö 
kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaises-
ti tai siihen on muu hänestä johtuva syy. 

8 c § Henkilökohtainen apu. 

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan tässä laissa 
vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avusta-
mista kotona ja kodin ulkopuolella: 
1) päivittäisissä toimissa; 
2) työssä ja opiskelussa; 
3) harrastuksissa; 
4) yhteiskunnallisessa osallistumisessa; tai 
5) sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikea-
vammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pit-
käaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden joh-
dosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua 
suoriutuakseen 1 momentissa tarkoitetuista toimin-
noista eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymi-
seen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. 

Edellä 1 momentin 3--5 kohdissa tarkoitettuja 
toimintoja varten henkilökohtaista apua on jär-
jestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei 
tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikea-
vammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. 

Suomen vammaispalve-
lulaki määrittelee kunnille 
koko joukon velvoitteita, 
jotka käytännössä eivät 
toteudu. Tämä johtuu sii-
tä, että lain noudattamatta 
jättämisestä ei virkamiehil-
le seuraa mitään sanktiota, 
eikä heidän toimintaansa 
näiltä osin voi moittia ku-
kaan muu kuin vammainen 
henkilö itse.

- Tämä on erittäin pa-
ha puute. Jos nyt puuhat-
tavasta vanhuspalvelu-
laista tulee samanlainen, 
ei lailla käytännössä ole 
mitään merkitystä. Lisäk-
si vammaisen henkilön on 
tunnettava laki pienintä 
yksityiskohtaa myöten, 
tunnettava oikeutensa ja 
osattava niitä vaatia. Vam-
maispalvelulain noudat-
tamatta jättämisestä tulisi 
virkamiehenkin voida jou-
tua vastuuseen, Kyyrönen 
painottaa.

Ihmisoikeudet vammaisille
vielä utopiaa

Hirveä herääminen

Rainer Kyyrönen on 
79-vuotias siirtokarjalai-
nen, joka teki elämäntyön-
sä kansakoulunopettajana. 
Kyyrönen on ollut myös 
upseeri, lehtimies, kunnan-
valtuutettu, SMP:n kansan-
edustajaehdokas, Perussuo-
malaisten perustajajäsen ja 
Pirkanmaan piirin puheen-
johtaja, lastennäytelmäkir-
jailija… oikeastaan olisi 
helpompi luetella mitä hän 
ei ole tehnyt. Politiikasta 
Kyyrönen jäi hetkeksi syr-
jään sen jälkeen kun hän 
eräänä aamuna vuonna 
2000 yllättäen heräsi hir-
veään todellisuuteen; hän ei 
enää nähnyt.

- En ole aivan satapro-
senttisen sokea; vasemman 
silmän ulkolaidalla pystyn 
erottamaan jotain epäsel-
vää, joten pystyn liikku-
maan. Mutta kun lääkärit 

kertoivat, etten enää ikinä 
pysty lukemaan, se oli mi-
nulle kova paikka. Olen 
kuitenkin siitä etuoikeute-
tussa asemassa moneen nä-
kövammaiseen verrattuna, 
että minulla on tietokone, 
jota pystyn käyttämään 
”edellisessä elämässäni” op-
pimani kymmensormijärjes-
telmän ansiosta.

Pyhäjärvellä asuva Kyy-
rönen on palannut yhteis-
kunnallisen ja poliittisen 
vaikuttamisen kentälle halu-
ten erityisesti vaikuttaa vam-
maisten asioihin. Kyyrösen 
ansiota muun muassa on, 
että Pyhäjärvi on tiettävästi 
Suomen ainoa kunta, jossa 
on näkövammaisille tarkoi-
tetut daisy-lukulaitteet ter-
veyskeskuksen kummallakin 
vuodeosastolla ja vahainko-
dilla niin ikään kaksi.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Toistakymmentä vuotta 
sitten YK julkaisi vam-
maisten ihmisoikeuksien 
julistuksen, jonka tähän 
mennessä on ratifi oinut 
yli seitsemänkymmentä 
maata. Suomi ei lukeudu 
näiden maiden joukkoon, 
toisin sanoen Suomi ei ole 
sitoutunut noudattamaan 
vammaisten ihmisoikeuk-
sia. Ihmisoikeuksien an-
taminen vammaisille kun 
kävisi kalliiksi valtion 
kukkarolle.

- Jos, ja kuten toivon, 
kun Suomi joskus tämän 
sopimuksen ratifi oi, mer-
kitsisi se, että vammainen 
henkilö voisi kääntyä vi-
ranomaisten puoleen ko-
kiessaan ihmisoikeutensa 
loukatuiksi. Vielä ei voi. 
Ihmisoikeudet ovat vam-
maisille vielä utopiaa, 
sanoo Perussuomalaisten 
perustajajäseniin kuuluva 
Rainer Kyyrönen.

asioitaan. Tuomisella tämä 
oikeus oli, kunnes se vuo-
denvaihteessa katkaistiin. 
Perusteluista käy ilmi vain, 
ettei Tuomista pidetä vai-
keavammaisena vammais-
palvelulain määrittelemällä 
tavalla. Tuominen on hake-
nut myös lisätunteja hen-
kilökohtaiselle avustajalle, 
mutta sitä ei ole myönnetty 
samoin perustein. Hake-
musten käsittelyajat ovat 
myös hämmästyttävän pit-
kiä, jopa kuukausia, ja va-
litusten käsittelyajat voivat 
olla 10-12 kuukautta.

- Lain mukaan vaikea-
vammaisella olisi oikeus 
hoitaa asioitaan puhelimen 
välityksellä tai jopa henki-
lökohtaisesti paikan pääl-
lä, mutta kuitenkin minua 

edellytetään käyttämään 
nettiä. Edelleen laki sa-
noo, että vammaiselle 
voidaan myöntää tukea 
tietokoneen hankkimi-
seen ja netin käyttämi-
seen, mutta kuitenkin 
katsotaan, ettei se ole 
minun kohdallani vält-
tämättömyys vaikka en 
voi asioitani mitenkään 
muuten hoitaa. Näin 
keskenään ristiriitaisia 
voivat viranomaispää-
tökset olla. Ongelma on 
myös se, ettei mikään 
taho tarjoa apua vaadit-
tavien asiakirjojen täyt-
tämiseen, vaikka mää-
räaikojen täyttämistä 
edellytetäänkin.

Teksti: Mika Männistö

Rainer Kyyrönen on Perussuomalaisten perustajajäseniä ja oli paikalla myös tämän vuoden puoluekokouksessa.
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Perussuomalaisuudesta

Leimallinen anti perus-
suomalaisten Tampereen 
puoluekokouksessa oli 
kasvojen uusiutuminen. 
Vanhoja, vuosia mukana 
olleita toki löytyi, mutta 
kokonaisuutena porukan 
nuorentuminen oli ilmet-
tä piristävä tosiasia. Mo-
nilla oli huoli kannatuk-
sen säilymisestä kunnal-
lisvaaleissa, vaikka siitä 

puhuttiin hämmästyttävän 
vähän. Sen sijaan tiedotus-
välineiden aktiivinen pon-
nistelu epäonnistumiskoh-
tien löytämiseksi tuntuu 
jatkuvan.

Ennen vaaleja gallup-
kannatuksesta piittaamatta 
tiedotusvälineet varoivat, 
etteivät ”persut” valtaisi 
vallanpitopöytiä kokonaan. 
Kannatuksen nousua estet-
tiin vähätellen ja etsien se-
lityksiä sen nousulle. Kun 
voitto tuli eikä ”takki kään-
tynyt” kepunkaan painos-
tuksessa, syytetään vastuun 
pakoilusta.

Millainen ihminen on 
sitten perussuomalainen - 
se jonka tuntien Soini ei us-
kaltanut ”kantaa vastuuta” 
vaalivoiton jälkeen. Tampe-
reella oli tilaisuus tutustua 

heihin hiukan laajemmin. 
Puolueen kannattajiksi siir-
tyi ihmisiä, joilla on huoli 
suomalaisten elintason ja 
ennen kaikkea vähäosaisten 
elämänlaadun kohentumi-
sesta ja säilymisestä. Uudet 
kannattajat ovat selkeästi 
itsenäisiä ajattelijoita, jotka 
ovat uskaltaneet tehdä rat-
kaisunsa siirtyä pois van-
hoista puoluekahleista. Hei-
dän ratkaisunsa taustalla on 
ollut parinkymmenen vuo-
den aikana muodostunut 
käsitys hallitusten epäon-
nistumisesta ja näköalatto-
muudesta. He ovat ymmär-
täneet, mihin maata ollaan 
viemässä EU:n mukana. 
Erittäin monella haastatel-
lulla on selkeä käsitys, ett-
emme saa koskaan takaisin 
niitä varoja, joita annamme 

yli varojensa eläneiden mai-
den tukemiseksi tai lainojen 
takaamiseksi. Lyhyesti sa-
nottuna perussuomalaisia 
äänestäneissä on erittäin 
paljon ihmisiä, joilla on to-
dellinen huoli sekä omasta 
että valtiontaloudesta - ts. 
vastuullisin osa kansaa. 
Joukko ei hyväksy holtiton-
ta yli varojen elämistä. 

Jo maanantaina 20.6. 
tv:n aamu-uutisissa näy-
tettiin, miten Kreikan kan-
sa suhtautuu elintasonsa 
madaltamiseen ja etujen 
karsimiseen. Se ei hyväksy 
valtion omaisuuden myyn-
tiä. Lakkoaallot eivät lisää 
kansantalouden kasvua ei-
kä myöskään verotuloja. 
Perussuomalaiset ymmär-
tävät senkin, miltä Kreikan 
kansasta tuntuu. He osaa-

vat asettua itse kreikkalais-
ten maksajien asemaan. Jos 
kansa ei ole hallinnon kans-
sa yksimielinen velkojen ta-
kaisinmaksusta, hallinto on 
voimaton eikä maksa aina-
kaan omistaan.

Uusiutunut porukka 
odottaa innostuneesti seu-
raavia kuntavaaleja, mut-
ta suurin osa myös tuntuu 
ymmärtävän, mitä menes-
tyksellinen kampanja vaatii 
puolueen organisaatiolta. 
Tällä maakuntien aktiivitoi-
mijoiden määrällä ja johta-
mistavalla ei ole mahdollis-
ta saada samanlaista kanna-
tusta. Olemme suuri puolue 
ilman kenttäorganisaatiota 
ja vielä ilman rahaa. 

Puoluetta ei saa viedä 
liikaa vasemmalle ja vas-
takkainasetteluun yrittäjä-

väestön ja teollisuustyö-
väestön kesken. Piirien 
päätöksiä pitää kunnioit-
taa. Paljon on opittavaa 
ja vaarin ottamista, koska 
aktiivijäsenkunta on vielä 
suppea ja siksi toimijoi-
den etsintä tulee aloittaa.

Soini sanoi, että henki 
meni aineen yli. Sitä hen-
keä meidän tulisi kunnioit-
taa eikä pakottaa ja jyrätä. 
Voima synnyttää vasta-
voiman eikä alkava Ko-
koomushallitus uskaltane 
vihertää niin rajusti kuin 
edelliset. Sen on huomi-
oitava perussuomalaisen 
kannattajakunnan miet-
teet, muuten jytkyä seuraa 
sätky. Toki sen aiheuttanee 
jo Etelä-Euroopan maiden 
valtava velkataakka ja ta-
louksien romahdus.

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...Kallista on...

Kahvipaketti
27,40 mk

Aikakauslehden 
irtonumero 

50,50 mk

Ulkoministeriön mukaan 
Suomen valtio ei nykyään 
enää juurikaan tue raken-
nusprojekteja EU:n ulko-
puolelle, ainakaan suoraan. 
Välillisesti ulkoministeriöllä 
on kuitenkin erilaisia rahoi-
tuskanavia, kuten kehitysyh-
teistyöprojektit, humanitaa-
riset avustukset esimerkiksi 
kirkon ulkomaanavulle ja 
Venäjän kanssa tehtävä 
lähialueyhteistyö. Ulkomi-
nisteriön Eteläisen Afrikan 
yksikön päällikkö Jorma Su-
vanto valottaa, minkälaisia 
kehitysyhteistyöprojekteja 
Suomella on lähinnä eteläi-
sen ja itäisen Afrikan kanssa:

- Rakennusprojekteja ei 
enää juurikaan tueta. Ennen 
tuimme mm. tiehankkeita 
ja koulujen tai viljavaras-
tojen rakentamista ja meil-

lä oli myös jonkin verran 
kahdenvälisiä hankkeita, 
joihin sisältyi rakennus-
komponentti. Tällä hetkel-
lä oikeastaan ainoa suo-
raan tuettu rahoitushanke 
on pienimuotoinen neljän 
kastelujärjestelmän ja nii-
hin liittyvän patohankkeen 
tukeminen Sambiassa, jota 
Suomi tukee kymmenellä 
miljoonalla eurolla. Rahat 
kanavoidaan Afrikan Kehi-
tyspankin kautta.

Suoraa budjettitukea 
hallituksille

Kehitysmaiden rakennus-
projektien suurimpia tukijoi-
ta tänä päivänä ovat lähinnä 
nousevat talousmahdit ku-
ten Kiina. Mutkan kautta 
kuitenkin Suomestakin tue-

Suomi onkin tapansa mu-
kaan EU:ta miellyttääkseen 
ottanut tavoitteekseen mää-
rän nostamisen 0,7 prosent-
tiin bruttokansantulosta 
vuoteen 2015 mennessä.

Useiden asiantuntijoi-
den mukaan suorana bud-
jettitukena kehitysmaiden 
hallituksille maksettavasta 
kehitysavusta vain murto-
osa päätyy oikeisiin kohtei-
siin ja siihen liittyy korrup-
tiota ja erilaisia petoksia. 
Väärin suunnattu kehitys-
apu tuottaa riippuvuutta, 

rohkaisee korruptiota 
ja tekee köyhyydestä ja 
huonosta hallinnosta py-
syvää. Omasta mielestäni 
on ristiriitaista väittää, 
että budjettituen käyttöä 
valvotaan tarkasti, mut-
ta samanaikaisesti on 
mahdotonta sanoa täs-
mälleen, kuinka paljon 
rahavirroista käytetään 
mihinkin tarkoitukseen. 
On päivänselvää, että jo-
ku siinä vetää välistä.

Mika Männistö

Kehitysyhteistyöprojekteja Afrikassa

taan erilaisia infrastruktuu-
rihankkeita Afrikassa. Niitä 

Vuosina 1988-2008 Suo-
mi käytti kehitysapuun 
yhteensä yli kymmenen 
miljardia euroa nykyra-
hassa mitattuna. Suomi 
on varannut 1 074 mil-
joonaa euroa kehitys-
apuun vuodelle 2011, 
eli 0,58 prosenttia brut-
tokansantulosta. Muun 
muassa EU:ssa on pahek-
suttu määrän pienuutta, 
sillä Brysselissä arvellaan 
Suomesta tasaisen talous-
kasvun maana irtoavan 
enemmänkin. Niinpä 

tukee Euroopan investointi-
pankki, jossa Suomi on mu-

kana teknisen avun rahas-
tossa noin viiden miljoonan 
euron panoksella.

- Budjettituen kaut-
ta tuemme suoraan myös 
tiettyjen kumppanimaiden 
hallituksia, esimerkiksi 
Sambian ja Mosambikin. 
Periaatteessa tätäkin kautta 
osa rahoista voi kanavoitua 
rahoitushankkeisiin, mut-
ta on mahdotonta osoittaa 
suoraan, miten paljon siitä 
on ihan tarkalleen mennyt 
mihinkin projektiin. Bud-
jettituen käyttöä kuitenkin 
valvotaan hyvinkin tark-
kaan, Suvanto tähdentää.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Matton Images

Toimittajan kommentti

Suomesta ei enää 
juurikaan tueta 
rakennusprojekteja 
EU:n ulkopuolelle 
ainakaan suoraan. 
Kehitysyhteistyön 
kautta Suomi kuitenkin 
tukee joidenkin 
kumppanimaiden 
hallitusten budjetteja.
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Mitä ihmettä?

Tärkeät vaalit edessä

Kesäinen galluprummutus iski vielä heinäkuun alus-
sa. Tuutit toitottivat, että Perussuomalaiset menet-
täisivät eduskuntapaikkoja. Tosiasia on, että gallup 
näytti puolueelle vahvaa nousua. Isossa otoksessa 
kannatuksemme oli 2,3 prosenttia, kun se viime vaa-
leissa oli 1,6 prosenttia. Gallupia pitää verrata edel-
lisiin gallupeihin. Viime vaalien alla gallupit eivät 
luvanneet Perussuomalaisille yhtään eduskuntapaik-
kaa, mutta saimme kolme.
Timo Soini

Euroopan unionille 
on kirjoitettu perustuslaki
Euroopan unioni on muuttunut. Unioni ei ole enää 
samanlainen kuin Suomen liittyessä siihen vuonna 
1995. Vaikka EU-linjauksilla on kauaskantoisia vai-
kutuksia, niitä on maamme jäsenyyden aikana vain 
harvoin nostettu vaaliteemoiksi.

kaisimme todella etsiä Elä-
vää Jumalaa.

Asiaa selvennetään 
Hesekiel`n  kirjassa 36, mis-
sä Jumala puhuu, että Hän 
pyhittää nimensä tuomalla 
israelilaiset takaisin.

23. Minä pyhitän suu-
ren nimeni, joka on häväis-
ty pakanakansain seassa, 
jonka te olette häväisseet 
heidän keskellänsä. Ja pa-
kanakansat tulevat tietä-
mään, että minä olen Her-
ra, sanoo Herra, Herra, kun 
minä osoitan teissä pyhyyte-
ni heidän silmäinsä edessä.

24. Minä otan teidät pois 
pakanakansoista ja kokoan 
teidät kaikista maista ja tuon 
teidät omaan maahanne.

33. Näin sanoo Herra, 
Herra: Sinä päivänä, jona 
minä teidät puhdistan kai-
kista pahoista teoistanne, 
minä asutan kaupungit, ja 
rauniot rakennetaan jälleen,

34. ja autiomaa viljel-
lään, sen sijaan että se on 
ollut autiona jokaisen ohit-
sekulkijan silmäin edessä.

35. Silloin sanotaan: 
”Tästä maasta, joka oli au-
tiona, on tullut kuin Eede-
nin puutarha; ja raunioina 
olleet, autiot ja maahan re-
vityt kaupungit ovat varus-
tettuja ja asuttuja.”

36. Niin tulevat paka-
nakansat, joita on jäljellä 
teidän ympärillänne, tie-
tämään, että minä, Herra, 
rakennan jälleen alasrevi-
tyn ja istutan aution: minä, 
Herra, olen puhunut, ja mi-
nä teen sen.

Jumala vaikuttaa meihin

Näin Jumala on todistanut 
näkyvällä ja ymmärrettä-
vällä tavalla, että Hän on 
ja vaikuttaa elämäämme. 
Tämän näkee ja ymmärtää 

pystytän sen uudelleen,
(17.) jotta kaikki muut-

kin ihmiset etsisivät Herraa, 
kaikki kansat, jotka olen 
omikseni ottanut. Näin sa-
noo Herra, (18.) joka on 
antanut tästä tiedon jo am-
moin.

Yleisesti uskotaan tässä 
puhuttavan Jeesuksen pa-
luusta.

Rauniot on rakennettu

Jerusalemin rauniot on kor-
jattu ja rakennettu, mutta 
Jeesus ei ole tullut takaisin. 
Jos tarkastelemme kreikan 
sanaa ”anastrepso”, niin 
se voidaan kääntää  pala-
ta, mutta myös  kääntyä. 
Eli ymmärrän, että vaikka 
Jeesus ei ole palannut, Is-
raelin valtio on olemassa, 
ja rauniot on rakennettu. 
Tämän pitäisi puhutella 
meitä niin kovasti, että al-

Elämme monella tavalla 
erikoista aikaa. Luon-
nossa tapahtuu rajuja 
muutoksia ja talouselämä 
järkkyy maailmalla. Lähi-
itä  kuohuu. Israel on ol-
lut pitkään tapahtumien 
keskipisteessä.

Harva on tutkinut, 
onko tästä mahdollisesti 
kirjoitettu raamatussa.

Jerusalem oli vuodes-
ta 135 roomalaisten hä-
vittämä ja Israel autioitui 
vähitellen aina ensimmäi-
seen maailmansotaan as-
ti. Juutalaisia asui alueella 
hyvin vähän. Nyt israeli-
laiset ovat palanneet ja 
rauniot on rakennettu.

Raamatussa apostoli-
en teoissa kirjoitetaan

(16.) - Sen jälkeen mi-
nä palaan ja rakennan jäl-
leen Daavidin sortuneen 
majan. Raunioista minä 
sen taas rakennan, minä 

ilman mitään mystistä nä-
kökykyä tai tietoa.

Joka puolella maailmaa 
uhrataan erilaisia uhreja. 
Ihmiskunnalla on sisäinen 
tieto uhrin tarpeellisuudes-
ta. Vanhassa liitossa oli mm. 
syntiuhri, yhteysuhri ja vi-
kauhri. Tahattomasti tehdyt 
synnit sovitettiin vikauhrilla.

Jumala tuli synnittö-
mäksi ihmiseksi ja uhrasi it-
sensä sinun ja minun syntien 
sovitukseksi ja täytti kaikki 
uhrit. Ainoastaan kiitosuhri 
jäi meidän täytettäväksi.

Meillä on etuoikeus 
hyväksyä Jeesuksen uhri 
itsellemme. Uhrityön voit 
”aktivoida” sanomalla Jee-
sukselle: haluan tulla osal-
liseksi uhristasi ja hyväksyn 
sen itselleni. Rukoilen, että 
saat nöyryyttä ja rohkeutta 
ilmoittaa sen Jeesukselle.

Risto TJ Takkinen

7/2004

Perussuomalaisten keväinen 
vaalivoitto oli ”Iso Jytky” 
myös Perussuomalaisille 
Nuorille, sillä eduskuntaan 
valittiin peräti neljä nuoriso-
järjestön jäsentä: Vesa-Matti 
Saarakkala, Maria Lohela, 
Ville Vähämäki ja Olli Im-
monen. Nuorisojärjestön 
vaalimenestystä alleviivaa 
myös se, että järjestön hal-
litukseen kuuluva Immonen 
on tällä hetkellä eduskunnan 
nuorin kansanedustaja.

Vaaleihin nuoret lähti-
vät parinkymmenen nuo-
ren ehdokkaan voimin ja 
onnistunut ehdokasasettelu 
takasi sen, että lähes kaikis-
sa vaalipiireissä oli tarjolla 
nuoria ehdokkaita. Nuori-
sojärjestö pyrki resurssiensa 
mukaan tukemaan ehdok-
kaitaan ja järjestö lahjoitti 
ehdokkaille puolueen kark-
keja jaettavaksi vaalitapah-
tumissa ja nuorisojärjestö 
mainosti ehdokkaitaan Ilta-
sanomien nettisivuille han-
kitulla mainoksella.

Yksi osa nuorten ehdok-
kaiden kampanjointia olivat 
kouluissa järjestetyt koulu-
paneelit ja nuorisojärjestö 
oli omalta osaltaan organi-
soimassa panelistien hank-
kimista koulupaneeleihin. 
Vaikka koulupaneeleissa ei 
yleisö ole aina äänestysikäis-

tä, on tuleville äänestäjille 
hyvä esitellä perussuomalai-
suutta ja koulupaneelit ovat 
hyvä tapa nuorelle ehdok-
kaalle kasvattaa esiintymis-
kokemusta.

Nuorisojärjestö 
näyttävästi esillä

Nuorisojärjestö mainosti it-
seään vaalien alla Faceboo-
kissa ja järjestön esitteestä 
otettiin vaalien alla uusi 
painos, jota jaettiin maa-
kunnissa. Nuorisojärjestö 
oli lisäksi esillä monissa 
vaalitapahtumissa ja järjes-
tö oli televisiossa Nelosen 
virallisen vaaliohjelman 
Krissen vaaligrillin yleisönä.

Näkyvyyttä järjes-
tö sai myös maaliskuussa 

järjestetyssä Kielivapaus-
mielenosoituksessa, jossa 
Perussuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja Simon Elo 
puhui järjestön edustajana ja 
mielenosoitukseen osallistui 
lukuisia järjestön aktiiveja.

Koko kevään tehty 
aktiivinen vaalityö näkyi 

Perussuomalaisten Nuorten 
onnistunut vaalikevät

Perussuomalaiset Nuoret järjestävät lauantaina 9.7. 
Oulussa turvallisuuspoliittisen seminaarin.

Seminaari järjestetään klo 12-15 Oulun pääkirjas-
ton Pakkalan salissa (Kaarlenväylä 3). Tilaisuuteen 
osallistuvien tulee ennakkoilmoittautua toiminnanjoh-
taja Heikki Tammiselle, toiminnanjohtaja@ps-nuoret.
net, puh. 044 301 9791. Tervetuloa mukaan!

nuorten kannalta loistavana 
vaalituloksena ja järjestön 
näkyvyyden lisääntymise-
nä. Järjestöä kohtaan tun-
netun kiinnostuksen kasvu 
näkyi hyvin siinä, että en-
simmäisessä vaalien jäl-
keen pidetyssä hallituksen 
kokouksessa hyväksyttiin 
yli 800 uutta jäsentä, mikä 
kaksinkertaisti järjestön jä-
senmäärän.

Nuorten voittokulku 
jatkui kesäkuun puolueko-
kouksessa, jossa puolueen 
varapuheenjohtajistoon va-
littiin nuoremman polven 
vaikuttajat Hanna Mäntylä 
ja Juho Eerola.

Tältä pohjalta on hyvä 
lähteä kohti presidentinvaa-
leja ja kuntavaaleja.

Simo Grönroos
sihteeri, PS-nuoret

Turvallisuuspoliittinen 
seminaari Oulussa 9.7.
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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 on nostanut EY 
226 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut 
yhteisöjen tuomioistuimeen 29.9.2003 ja jossa 
yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, 
että Suomen tasavalta ei ole noudattanut luon-
totyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja 
kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 
1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole edellyttä-
nyt lainsäädännössään riittävällä oikeudellisella 
varmuudella, että kaikista hankkeista, myös ym-
päristövaikutusten arvioinnin kohteena olevista, 
on tehtävä kyseisen direktiivin 6 artiklan 3 koh-
dassa tarkoitettu asianmukainen arviointi.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oi-
keudenkäyntikulut.

Kataisen eripurahallitus

Jyrki Katainen sai vään-
nettyä eduskunnan rip-
peistä kasaan eripura-
hallituksen, joka aloitti 
keskinäiset riitansa jo 
ennen nimittämistään. 
Se ei suinkaan yllättänyt, 
vaan näytti jo puolueitten 
vaaliteemojen perusteella 
lähes väistämättömältä.

Mitä esimerkiksi kir-
jattaisiin sukupuolineut-
raalista avioliitosta tai 
tasaveroista ja leikkauk-
sista?

Nyt tiedetään, että suku-
puolineutraalia avioliittoa 
ei oteta hallitusohjelmaan; 
se otettiin keskinäiseen so-
pimukseen tuoda asia nur-
kan takaa ”yllättäen ja pyy-
tämättä”. Esitystä tiukasti 
vastustavan kristillisen lii-
ton Päivi Räsänen sai kuul-
la kiertotiestä vasta hyväk-
sytettyään hallitusohjelman 
puolueellaan. Ymmärrettä-
västi puolueessa kysellään, 
huijattiinko Päivi Räsästä.

Ristiriitoja riittää

Menetelmähän ei ole uusi; 
ohi hallitusohjelman tuotiin 
aikoinaan myös nk. kunta-
rakenteen palvelu-uudistus 
(KUPRU), jota sittemmin 
on pantu täytäntöön use-
ammankin hallituksen voi-
min. Erityisen aktiivisena 
maaseudun pikkukuntien 
lakkauttajana on ollut kau-
punkipuolueeksi pyrkinyt 
keskusta.

Sisäisiä ristiriitoja 
näytti olevan muillakin 
puolueilla, mutta ainakin 
vasemmistoliiton ne repäi-
sivät kahtia; EU-politiikka 
sai pysyvästi hallituksen 
sisäisen opposition. Aika 
näyttää, saako Paavo Arhi-
mäkin luvan äänestää aina 
vastaan, vai rajoitettiinko 
hänenkin lupansa kahteen 
kertaan. Jos lupa on pysy-
vä, niin Katainen joutunee 
selittämään kaksilla kor-
teilla pelaamistaan.

Timo Soini ja Perussuo-
malaiset olisivat saaneet 
äänestää vastaan vain kah-
desti, ja jo silloin oli tiedos-
sa, että ne kerrat menevät 
Kreikan tukipaketteihin 
tämän syksyn aikana. Pysy-
vää vakuusmekanismia olisi 
jo pitänyt puoltaa. Katainen 
puhui ”vastuun kantamises-
ta” vaikka Perussuomalais-
ten mielestä se olisi suora-
naista edesvastuuttomuutta 
Suomen omasta asemasta.

Samalla kaavalla hoidet-
tiin näköjään muutkin kiista-
kysymykset: ”Luvataan teh-
dä näin, mutta tehdäänkin 
toisin päin”. Jokainen saa lu-
kea vain sen osan, mikä sopii 
hänen omiin tavoitteisiinsa.

Hölmöläisten hommaa

Perustoimeentulon koro-
tus 100 eurolla rahoitetaan 
leikkaamalla muita perus-
toimeentulon eriä samalla 
summalla. Saajalle jää vain 
paha mieli, kun huomaa li-
säetuuden pienentävän mui-
ta etuuksiaan.

Nuorten työllisyyttäkin 
parannetaan lisäämällä mm. 
koulutukseen ja työpajatoi-
mintaan 60 miljoonaa euroa, 
mutta vähentämällä koulu-
tuksen muita määrärahoja 57 
miljoonaa euroa. Muistuttaa 
suuresti tarinaa hölmöläisten 
peitonjatkamisesta.

Tuolta osin summat sen-
tään menevät suunnilleen 

tasan; näytetään lapsel-
le tikkukaramellia, mutta 
”kannetaan vastuuta” nk. 
kestävyysvajeesta ottamalla 
se pois. Mutta mitä pitäisi 
ajatella kuntapalveluihin 
annettavasta lisärahasta va-
jaa 150 miljoonaa, kun toi-
sella kädellä vähennetään 
kuntapalveluiden rahoitta-
mista 630 miljoonalla.

Erityisen kiinnostunut 
olen kuulemaan eripura-
hallituksen kunnallisten 
edustajien selitykset, kun 
joutuvat korottamaan kun-
nallisveroa noin prosentti-
yksiköllä. Oma veikkaukse-
ni on, että kiinteistöverojen 
haarukkaa tullaan korotta-
maan, kun sen tasausjärjes-
telmästä ollaan luopumassa 
ja vero on jo nostettu useis-
sa kunnissa nk. tappiin.

Tasaverona vastuste-
tusta ALV:n korotuksesta 
näköjään luovuttiin nostat-
tamalla kunnilla tasasuu-
ruisena perittäviä kunnal-

lis- ja kiinteistöveroja. Ja 
tasasuuruisina perittäviä 
ovat energia- ja valmis-
teverotkin. Niitäkin ko-
rotetaan.

Onkohan aivan var-
ma, että hallitusneuvot-
telijat ymmärsivät, mitä 
olivat tekemässä?

Kohtalon ivaakin si-
sältyy hallitusohjelmaan 
ja salkkujakoon: vihreä 
kehitysyhteistyöministeri 
leikkaa kehitysyhteistyön 
määrärahoja. Toisinto 
edellisestä hallituksesta 
sekin; silloin vihreä työ-
ministeri iloitsi työllistä-
mismäärärahojen leikka-
uksista.

Hallitusohjelman ris-
tiriitaisuudet ja niiden 
ratkaisemiseen laaditut 
salaiset lisäsopimukset 
ilmeisesti ennakoivat, et-
tä ydinvoiman lisälupia 
tulee tämäkin hallitus 
esittämään ainakin For-
tumille.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Jatkan Perussuomalaisten 
puheenjohtajana Tampe-
reen puoluekokouksen yk-
simielisellä päätöksellä.

Minulla on 14. vuoden 
kokemus puheenjohtajana. 
Tiedän mitä puheenjohta-
jan tehtävä on. Olen osal-
listunut kaikkiin SMP:n ja  
Perussuomalaisten puolue-
kokouksiin vuodesta 1981.
Aikajana antaa näkemystä. 
Kokemus tuo varmuutta.

Puheenjohtajalla on te-
kemisen nälkä. Herkkyyttä 
ei saa hukata. Kutsumus ja 
kärsivällisyys ovat tarpeen. 
Uskalsin lähteä EU-parla-
menttiin ja tajusin tulla siel-
tä takaisin.

Perussuomalaiset on nyt 
merkittävä puolue, jolla on 
laajeneva kärki.

Perussuomalaisten va-
rapuheenjohtajien vaaliin 
meni aikaa tuntitolkulla. 
Demokratialla on hintansa. 
Se kannatti maksaa. Tulos 
oli hyvä ja varmasti väen 
valitsema.

Perussuomalaisten puo-
luevaltuustoon oli valtava 
tungos. Äänestykset siinä-
kin olivat tarpeen. Puolueen 
valtakunnallisuus näkyy tu-
loksessa.

Minulla ei ole kiire mi-
hinkään. Hyvä tulos syntyy 
ajan kanssa. Puolueen kan-
nalta tärkeintä on nyt hyvä 
eduskuntapolitiikka ja kun-

talaisiin sitoutunut paikal-
lispolitiikka.

Perussuomalaisilla on nyt 
noin 440 kuntavaltuutettua. 
Asetin tavoitteeksi 1000 val-
tuutetun rajan rikkomisen. 
Tavoite on nykykannatuk-
sella maltillinen, inhorealis-
tinen. Se saavutetaan.

Tampereen puolueko-
kousjärjestelyt ansaitsevat 
kiitokset. Talkootyön voi-
ma on uskomaton. Parhaat 
kiitokseni Pirkanmaan pii-
rille ja kaikille töitä tehneil-
le. Ei tarvitse ihmetellä, että 

saitte vaalipiiristänne neljä 
kansanedustajaa.

Puolue julkaisi vaalien 
alla useita erityisohjelmia ja 
vaaliohjelman. Ensi kesän 
Kajaanin puoluevaltuustos-
sa julkaisemme kuntaoh-
jeman. Tämän kokouksen 
tärkein tehtävä oli valita 
puoluejohto.(...)

Puoluekokouksessa nä-
kyy puolueen uudistumi-
nen. Kasvu on tiivistymistä.

Perussuomalaiset on to-
dellinen kansanpuolue. Sii-
nä on rosoista voimaa. Pe-

russuomalaisten puheenjoh-
tajana oli kiva herätä tähän 
aamuun. Tämä on erityinen 
puolue. Epätäydellisyydes-
sään elämää täynnä.

Kesäloma alkaa hei-
näkuun alusta. Ennen sitä 
suolestetaan särki, Kataisen 
hallituksen ohjelma edus-
kunnassa.

Heinäkuu on lepoa ja 
latautumista.

Hiljaisuus ennen syk-
syistä taistelun alkua.

Plokikirjoitus 20.6.2011

Puoluekokous

Fotokonttori.fi 
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 ■ PUOLUETOIMISTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Toista kauttaan jatkavalla 
porvoolaisedustajalla on 
takanaan yli 25 vuotta kun-
nallispolitiikkaa. Ruoho-
nen-Lerner haluaa rohkais-
ta kansalaisia aktiivisuuteen 
poliittisten virkanimitysten 
edessä.

Ruohonen-Lernerin ar-
vomaailmassa tietyt teemat 
ovat aina olleet keskeisiä. 
Tämän voi kiteyttää demo-
kratian ja kansalaisten yh-
denvertaisuuden ajamiseen 
käytännön tasolla. Siihen 
kuuluvat myös julkisuuspe-
riaatteen, hallinnon läpinä-
kyvyyden sekä kansalaisten 
tiedonsaannin ja vaikutta-
mismahdollisuuksien aja-
minen sekä poliittisten vir-
kanimitysten kritisointi. 

- Monissa kunnissa 
esimerkiksi taloudelliset 
ongelmat liittyvät siihen, 
ettei parasta miehistöä ole 
poliittisten virkanimitysten 
vuoksi vallassa. Ihmiset va-
litaan jäsenkirjojen perus-
teella. Se on ongelma myös 
valtionhallinnossa. Harvoin 
häviäjätkään lähtevät valit-
tamaan. He tyytyvät siihen, 
että huonommilla papereilla 
pääsee ohi, sillä virheellisis-
tä ja laittomista päätöksistä 
valittamisesta saa häirikön 
leiman. 

Ruohonen-Lerner toi-
voo, että tämänkaltainen 
”maan tapa” muuttuisi ja 
ihmiset rohkaistuisivat ha-
kemaan muutosta laittomis-
sa tapauksissa. Oikeutta on 
hänen mukaansa mahdol-
lista saada, jos sitä vaatii. 
Tästä hän ottaa esimerk-
kinä Porvoon tapauksen 
vuodelta 2006, jossa kor-
kein hallinto-oikeus kumosi 
epäpäteväksi todetun Björn 
Teirin (RKP) valinnan kau-
punginjohtajaksi. 

Poliittisia virkanimityk-
siä nousee jatkuvasti pin-
nalle. Esimerkiksi RAY:n 
toimitusjohtajaksi valittiin 
juuri kokoomuksen Veli-
Pekka Nummikoski. Ilman 
riskiä toimivista kansalais-
ten rahoittamista kolman-
nen sektorin yhdistyksis-
tä kuten RAY:stä onkin 
muodostunut taho, joka 
järjestää valtapuolueiden 
edustajille kovapalkkaisia 
eläkevirkoja. 

- Kunnallispolitiikan do-
sentti Silvo Kaasalaiselta il-
mestyi juuri ”Virkanimitys-
ruletti: miksi sopiva voittaa 
pätevän.” Siinä käsitellään 
poliittisten virkanimitysten 
aiheuttamia ongelmia. Hel-

singin Sanomat on myös 
ilahduttavasti aloittanut 
aiheesta keskustelun, Ruo-
honen-Lerner toteaa positii-
visista käänteistä.

Politiikan pimeä puoli 
julkisemmaksi

Ruohonen-Lerner kan-
nattaa vahvasti perussuo-
malaisten työtä eriarvois-
tumisen ehkäisemiseksi. 
Luokkajako jatkuu ja jopa 
voimistuu. Sukupolvelta 
toiselle periytyvä osatto-
muus huolestuttaakin Ruo-
honen-Lerneriä. Nuorten 
kohdalla tämä näkyy muun 
muassa koulutuksessa, jos-
sa perussuomalaiset ovat 
ajaneet opintotuen sitomis-
ta indeksiin ja koulutuksen 
säilyttämistä ilmaisena. 

- Vain pieni kärki pää-
see yliopistoon tutkintoja 
tekemään. Lääkärien lap-

sista tulee usein lääkäreitä 
ja opettajien lapsista opet-
tajia. Työelämään pääsyä 
helpottava suhdeverkosto 
ja tavatkin periytyvät, hän 
sanoo.

Ruohonen-Lerner on 
huolissaan myös kansalais-
ten tiedonsaannin viime ai-
kaisesta huononemisesta.

- Esimerkiksi Porvoossa 
kaupungin pöytäkirjojen 
pitäminen kaupungin netti-
sivuilla on lopetettu 12 kuu-
kautta vanhemmilta ajoilta, 
vaikka tämä ei maksaisi 
juuri mitään. Monet asi-
at kehittyvät vaikkapa 15 
vuotta. Sanotaan, että voit 
mennä lukemaan arkistosta, 
mutta eihän kenelläkään ole 
tähän aikaa. Asioiden seu-
raaminen pitäisi tehdä vai-
vattomaksi ja joustavaksi.

Poliittisten päätösten-
tekijöiden sidonnaisuuk-
sista kertominen on myös 

Ruohonen-Lernerille tärkeä 
aihe. Suomessa ministerit 
joutuvat kertomaan omis-
tuksensa ja toimintansa eri 
yhtiöissä. Hän haluaisi kak-
soisroolien paljastamisvel-
vollisuuden koskevan myös 
kansanedustajia ja kaupun-
ginhallituksien jäseniä. 

- Olisin valmis laajenta-
maan velvollisuutta myös 
keskeisille lautakunnan jä-
senille sekä osakeyhtiöiden, 
yhdistysten ja säätiöiden 
hallitusten jäsenille. Ympäri 
maata tiedän, että keskeiset 
poliittiset ja liike-elämän 
toimijat pelaavat itselleen 
tontteja jne.

Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä onkin 
Porvoossa vastustanut 
”kauppakamarimiesten” 
eli kiinteistösijoittajien ja 
heidän bulvaaniensa val-
taa. He ovat Ruohonen-
Lernerin mukaan ajaneet 

Porvooseen toimitilojen ja 
palveluiden ulkoistamista. 
Kaupunki on kasvavasti 
vuokralaisena hyvin kal-
liissa vuokratiloissa.

Kaupunkilaisten raho-
jen holtiton tuhlaaminen 
ja lyhytnäköinen politiikka 
saa jatkua, sillä paikallisleh-
det eivät juuri uutisoi näistä 
asioista. 

- Ongelma on myös, et-
tei paikallislehdissä ole riit-
tävästi mediakilpailua. Tä-
mä vahvistaa eliitin valtaa. 
Päätökset tehdään pienissä 
piireissä ja ne viedään muo-
dollisesti jonnekin demo-
kraattisesti valittuun toimi-
elimeen, jossa ne leimataan.

Konsulttikulttuuri 
ohjaa harhaan

Porvoossa Ruohonen-Ler-
ner tunnetaan sisukkaana 
vastavoimana muun muassa 
RKP-johtoiselle valtapolitii-
kalle. Suomelle haitalliseen 
poliittiseen kulttuuriin liit-
tyy surkuhupaisiakin piir-
teitä.

- On uskomatonta, mi-
tä kiinteistölobbareita käy 
kaupunginhallituksessa 
kertomassa elinkaari- ja 
PPP-malleistaan. Meno 
on kuin amerikkalaisissa 
toimintasarjoissa. Suurin 
osa hallituksen jäsenistä 
nyökyttelee, että tämä on 
edistyksellistä. ”Täytyy ko-
keilla uusia asioita ja olla 
rohkea”. He eivät ymmär-
rä rahan päälle yhtään mi-
tään. Ihmettelen rkp:läisiä, 
jotka ovat asuneet sukupol-
via alueella, että miten he 
sallivat oman kaupunkinsa 
talouden ja hallinnon aja-
misen merenpohjaan. Oma 
rakas kunta, miksi he ha-
luavat ajaa palvelut alas ja 
kustannukset ylös, Ruoho-
nen-Lerner kysyy.

Nyt Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä yli kuu-
sinkertaistui ja työnjakajia 
on jo enemmän, joten vai-
kuttamismahdollisuutemme 
ovat moninkertaistuneet. 
Ruohonen-Lerner toimii 
tällä hetkellä mm. eduskun-
taryhmän puheenjohtajana 
sekä puoluehallituksessa ja 
tarkastusvaliokunnassa.

- Kansanedustajana 
pääsen vaikuttamaan lain-
säädäntöön siten, että näi-
hin epäkohtiin tartutaan 
lainsäädäntöä kehittämällä, 
hän toteaa tulevaisuudesta.

Teksti: Milla Hannula

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Poliittisista virkanimityksistä 
päästävä eroon
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JÄRJESTÖTOIMINTA

VALTUUSTOALOITE LEMPÄÄLÄSSÄ SIIKAISTEN PERUSSUOMALAISET

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-

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

Paitojen hinta 15 €/kpl
+ postituskulut.

Siikaisten Perussuomalaiset 
kokoontuivat helatorstaina 
2.6.2011 Sammissa Hauta-
mäen Tertun ja Einon luona 
kokoustelun ja rennon jutus-
telun merkeissä. Paikalla oli 
12 innokasta perussuoma-
laista sekä lisävahvistuksena 
yksivuotias tuleva perus-
suomalainen. Siikaisissa on 
koko ajan ollut oma osasto, 
mutta tässä kokouksessa 
laadittiin paperit kuntoon 
uusien sääntöjen mukaisesti. 
Nyt voidaan siis sanoa, että 
Siikaisissakin on perussuo-
malaisten asiat kunnossa. 

Kokouksen emäntänä 
toiminut Terttu Hautamäki 
kertoi Perussuomalaisten 
Siikaisten osaston toimin-
nan historiasta sen verran, 
että aikaisemmin kokouksia 
oli useammin ja säännölli-
semmin. Kokousten lisäksi 
järjestettiin pikkujouluja, 
arpajaisia ja muita yhteisiä 
tapaamisia. Viime vuodet 
ovat olleet hiljaisempia, kun 
porukkaa ei ole saatu lähte-
mään kokouksiin ja toimin-
takin on ollut siksi vähäistä. 
Nyt ison jytkyn ja helators-
tain kokouksen myötä uudet 
tuulet puhaltavat pikkuises-
sa Siikaisten kunnassa. 

Kokousvalintoja

Kokouksessa valittiin Sii-
kaisten Perussuomalaisten 
osaston hallituksen puheen-
johtajaksi Kauko Ylikoski, 
sihteeriksi/taloudenhoita-
jaksi Terttu Hautamäki ja 
muiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Paavo Tuulensuu, 
Kauko Ylikoski ja Susan-
na Järvenpää. Hallituksen 
varajäseniksi valittiin Reijo 
Hautamäki, Mika-Petteri 
Lehtinen ja Hannu Hauta-
mäki. Varapuheenjohtajaksi 
valittiin Susanna Järvenpää. 

Kokouksen tunnelma 
oli leppoisa ja kahvittelun 
ohessa suunniteltiin tulevaa 
toimintaa, tulevia kunnallis-
vaaleja unohtamatta. Paavo 
Tuulensuu kertoikin, että 
Siikaisten Perussuomalaisil-
la on aina ollut valtuutettu 

kunnallispolitiikassa. Joten 
siitä tavoitteesta on hyvä läh-
teä tulevaan vaalitaistoon, 
lähtöasetelmien ollessa jo 
suotuisat ison jytkyn myötä.

Satakunnassa hyvä 
tilanne

Paikalla kokouksessa oli 
myös Satakunnan Perus-
suomalaisten puheenjohta-
ja Seppo Toriseva ja sihteeri 
Anita Koivu, vahvistusta 
saatiin myös Lavian Perus-
suomalaisten Altti ja Raija 
Järvenpäästä. Seppo Tori-
seva kertoi, että Perussuo-
malaisten suosion kasvun 
myötä yhteydenottoja ja 
pyyntöjä osastojen perus-
tamiselle on tullut. Osaston 
perustamisen vaatimuksena 
on vähintään kolme henki-
löä. Satakunnan alueella on 
hyvä tilanne osastojen kan-
nalta, sillä melkein kaikissa 
kunnissa on jo oma osasto 
lukuun ottamatta Kiikoista 
ja Merikarviaa. Tosin näis-
sä kahdessa kunnassa asia 
saadaan varmasti kuntoon, 
sillä yhteydenottoja osaston 
perustamishalukkuudesta 
on tullut.

Seppo Toriseva mainitsi 
myös, että nyt kannattaa 

olla ajoissa liikkeellä osas-
ton perustamisen suhteen, 
jotta kaikki on valmiina en-
nen kunnallisvaalien lähtö-
laukausta. Osastoasioiden 
ollessa kunnossa, on hyvät 
asetelmat lähteä kunnallis-
vaaleihin. Seppo mainitsi, 
että muistakin puolueista 
on tullut yhteydenottoja ja 
erityisesti nuoria on lähte-
nyt mukaan perussuoma-
laisten kasvavaan jouk-
koon. Hallituskuvioiden 
suhteen Seppo kertoi, että 
ihmiset ovat ymmärtäneet 
hyvin, miksi Perussuoma-
laiset eivät voineet mennä 
hallitukseen. Puolueella oli 
selvä kanta velkaantunei-
den euromaiden tukemi-
seen ja kannassa pysyttiin 
loppuun asti. Emme kuulu 
siis kuuluisien takinkääntä-
jien joukkoon.

Kohti uusia haasteita

Palataksemme takaisin he-
latorstain kokoukseen ja 
Siikaisten Perussuomalai-
siin, osaston alkuajoista 
voidaan sanoa sen verran, 
että SMP:n aikana kanna-
tus Siikaisissa oli voima-
kasta, sillä samaan aikaan 
on ollut jopa neljä valtuu-

tettua. SMP:n loppumisen 
jälkeen alkoi hiljaisempi ai-
ka, väestön ikääntyminen ja 
muuttoliike kaupunkeihin 
vaikuttivat puolueen jäsen-
määrään ja aktiivisuuteen. 
Nuoria oli vähän mukana, 
sillä puolue koettiin maa-
seudun puolueeksi. Nyt ti-
lanne on toinen, kannatusta 
on tasaisemmin eri ikäryh-
mien kesken ja puolueen 
nimikin kuvaa osuvammin 
itse puoluetta.

Siikaisten Perussuoma-
laisten seuraava tavoite on 
tosiaan kunnallisvaaleihin 
panostaminen ja luottamus 
kannatukseen on kova – ja 
niin tuleekin olla. Lisäksi 
suunnitteilla on muuta yh-
teistä tapahtumaa, kuten 
koko perheelle järjestettä-
vää toimintaa, jotta myös 
perheet tutustuisivat toi-
siinsa. Uusia jäseniä ote-
taan ilolla vastaan, joten 
rohkeasti vain mukaan ko-
kouksiin ja toimintaan. Iso 
jytky näkyy Siikaisissa ja 
sen voimalla on hyvä lähteä 
kohti seuraavia haasteita ja 
erityisesti kohti seuraavia 
vaaleja. 

Teksti: Susanna Järvenpää
Kuva: Anita Koivu

Jytkyn tuulet puhaltavat Siikaisissa

Kokouksessa mukana: vasemmalta alarivissä Helvi Ylikoski, Hannu Hautamäki, Susanna 
ja Heikki Järvenpää, Terttu Hautamäki ja Seppo Toriseva. Vasemmalta ylärivissä Kauko 
Ylikoski, Paavo Tuulensuu, Eino Hautamäki, Altti Järvenpää, Raija Järvenpää ja Reijo 
Hautamäki.

Natriumglutamaatin (E621) 
poistaminen Lempäälän ruoka-
huollosta ja kouluruokailuista

Hyvän ruuan perustana 
ovat ensiluokkaiset ja tuo-
reet raaka-aineet. Lisäksi 
ruuan tulisi olla maultaan 
ja ulkonäöltään herkullista 
ja tietysti turvallista.

Natriumglutamaatti eli 
E621 on kiistelty aine. Tätä 
aromivahvennetta käytetään 
esimerkiksi eines- ja lihaval-
misteissa, snäks- ja sipsi-
tuotteissa, liemikuutioissa, 
laitosruoassa ja itämaisissa 
ravintoloissa. Makuvahvenne maustaa monet epäterveel-
liset ja ravinneköyhät ruoka-aineet hyvän ja lihaisan ma-
kuiseksi, vaikka aitoja raaka-aineita ei olisi käytetty juuri 
ollenkaan! Myös muutamissa terveellisemmissä ruoka-
aineissa, kuten kala- ja raputuotteissa, sekä esimerkiksi 
maustetuissa pähkinöissä saattaa olla natriumglutamaat-
tia, mutta pääosin natriumglutamaatin kylkiäisinä tulee 
syödyksi paljon epäterveellisyyksiä. Natriumglutamaatti 
saa ruoan maukkaammaksi, on esitetty että se voi kasvat-
taa ruoan kulutusta ja siten ylipainon riskiä.

Luontaista glutamaattia on esimerkiksi saksanpäh-
kinöissä, tomaateissa, parsakaalissa, sienissä, pavuissa, 
parmesaanijuustossa ja äidinmaidossa. Teollisuuden 
käyttämä, synteettinen E621 on kannattavaa bisnestä, 
sillä se on helppo ja halpa tapa saada teollisen prosessin 
heikentämiin raaka-aineisiin makua. Lisäksi E621 sitoo 
tehokkaasti vettä itseensä. Tuotteeseen lisätyllä vedellä 
ruokaan saadaan helposti lisää painoa ja näin tuotteesta 
voidaan pyytää isompi hinta.

Synteettinen natriumglutamaatti ja esimerkiksi to-
maateissa esiintyvä, luontainen glutamaatti eivät ole 
kuitenkaan täysin sama asia. Synteettisestä E621:stä on 
kiistelty jo vuosikymmeniä sen aiheuttamien erilaisten 
oireiden vuoksi.

Natriumglutamaatin aiheuttamia mahdollisia oireita 
ovat: päänsärky, migreeni, huimaus, astmaoireet, hen-
genahdistus, vatsakivut, kasvojen punoitus, suolisto-
ongelmat ja lihas- ja nivelkivut. Aineelle voi myös aller-
gisoitua. E621 kiellettiin vauvojen ja pikkulasten ruoista 
lähes 15 vuotta sitten, mutta esimerkiksi kouluruoassa 
aine on yhä yleisesti käytetty mauntehostaja.

Espoon kaupunki päätti ensimmäisenä Suomes-
sa luopua natriumglutamaatin käytöstä kouluruoassa 
Vanttilan koulussa syyslukukauden 2009 alusta. Miksi 
näin ei tehtäisi myös meillä? Espoon kouluissa natriumg-
lutamaatin käytön karsiminen ruokavaliosta aloitetaan 
sieltä missä sitä on eniten, eli liemijauheista. Tuleeko 
uusi ruokavalio kalliiksi? Kallein muutos tuottaa 0,01 
senttiä annosta kohden, eli ei kovinkaan paljon. Hinta 
tasaantuu vielä, kun katsotaan koko reseptiikkaa.

Ahlman on ryhtynyt Pirkanmaalla panostamaan 
lähiruokaan.  Olisi hyvä, jos Lempäälän kunnan ruo-
kahuolto pystyisi löytämään omassa kunnassa ja lähi-
kunnissa olevat tuottajat joiden kanssa voisi solmia yh-
teistyösopimuksen. Pientuottajille kunta voi olla haas-
teellinen, mutta tässä apuna olisi tuottajien välinen tiivis 
yhteistyö, mihin Ahlman pyrkii hankkeellaan. Visiona 
heillä on tulevaisuudessa tukkuliike. Lisätietoja www.
aitojamakuja.fi  tai www.ahlman.fi /hankkeet

Valtuustoaloitteena esitetään:

- että Lempäälän kunnan ruokahuolto kiinnittää
 huomiota lisäaineiden määrään elintarvikkeissa
- ja ruokahuollossa ja kouluruokailuissa saataisiin
 poistettua natriumglutamaatin (E621) käyttö
- sekä selvittää paikallisten viljelijöiden, siipi- ja karja-
 tuottajien kanssa lähiruuan lisäämisen raaka-aineisiin
 ruokahuollossa sekä kouluruokailussa. 

Lempäälässä 22.6.2011
Kirsi Kallio
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Askaisten Ritaripuisto

 ■PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

Sankilampi, Jaana
Kajaani
puh. 040-513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi 

Taloudenhoitaja

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

1. varapuheenjohtaja

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

2. varapuheenjohtaja

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

Puheenjohtaja

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

Sihteeri

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

Toiminnanjohtaja

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

Varajäsenet: 

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

Pekkala, Heleena
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Mäkipää, Lea
Kihniö
puh. 050-505 2171

Hiltunen, Helena
Orimattila
puh. 0400-688 132

Koivisto, Marianne
Hämeenlinna
mariannekoivisto92@gmail.
com

Kunniajäsen: 

Jalava, Annikki
Tampere

Jäsenet:                       

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

 ■PERUSSUOMALAISET NUORET

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Puheenjohtaja:

Elo, Simon
Puh: 0400 988960
simon@simonelo.fi  

Toiminnanjohtaja:

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

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

Avustajat Brysselissä:

Ristevirta, Hanne
GSM: 0032 47 6055 037

hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

Jusula, Jukka
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:

Sinisalo, Pekka M., puh. 040 567 3945

Sihteeri:

Grönroos, Simo
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

Askaisten Ritaripuis-
ton 4-vuotisjuhla ja 
Marskin Markkinat 
4.6.2011

Juhlapuhe,
kansanedustaja
Kike Elomaa:

”Jo joutui armas aika ja su-
vi suloinen” soi eilen ja tä-
nään kouluissa ympäri Suo-
men. Tämä keväinen virsi 
vie meidän ajatuksemme 
lapsuuteen ja nuoruuteen, 
aikaan jolloin mielikuvis-
samme kaikki oli hyvin. 60- 
ja 70- luvuilla sota-ajoista 
ei puhuttu. Tämä jatkui 
aina 80-luvun puoliväliin 
asti. Tiedotusvälineetkin 
lähtivät usein mukaan jopa 
loukkaaviin mielipiteisiin 
veteraaneista. Ei ollut mi-
tenkään epätavallista kuul-
la kommenttia: ”Mitä siellä 
teitte tappamassa?”. Sodan 
kokeneet eivät juuri koke-
muksistaan puhuneet. Voi 
vain kuvitella heidän tunte-
muksiaan vuosikymmeniä 
jatkuneessa hiljaisuudessa. 
Isänmaan puolustamisessa 
meni monilla henki, terveys, 
nuoruus ja tulevaisuus.

Mutta mistä tuli se val-
tava voima jonka avulla 
nämä miehet ja naiset jak-
soivat sitkeästi ponnistella 
eteenpäin vaikeuksien kes-
kellä ja uskoa siihen, että 
pieni maamme selviytyy ja 
säilyy itsenäisenä. Raudan-
luja yhteishenki ja suojelus 
ovat varmaankin vastaukse-
na tähän.

Ammatissani olen kier-
tänyt maailmaa ja varsin-
kin Suomea ristiin rastiin. 
90-luvulla ollessani Siilin-
järvellä esiintymässä, eräs 
vanhempi herrasmies tuli 
tapaamaan minua ennen 
keikkaa. Hän oli Kalervo 
Savolainen Nilsiästä. Kaler-
vo oli isäni Arvo Robert Sai-
nion (isku) joukoissa sodan 
aikana. Hänen kirjojensa, 
Taistelleen sotilaan testa-
mentti ja Tunnettu sotilas, 
myötä minulle on selvinnyt 
todellisuus itsenäisyytem-
me hinnasta. Soutjärven 

motti, Topasjärvi, Ääninen. 
Mannerheim-ristin ritarit 
Keinänen ja Vuorensola, 
Kalervon ja isäni joukkueen 
vaiheet sodan edetessä ovat 
nyt tiedossani. On myöhäis-
tä osoittaa riittävästi kun-
nioitusta niille sotiemme 
veteraaneille, jotka ovat jo 
nukkuneet pois. Käsittämä-
töntä, että näin pääsi käy-
mään. 

Pitkälti Mannerheim-
ristin Ritari jalkaväen ken-
raali Adolf Ehrnroothin an-
siosta myös jälkipolvemme 
alkoivat arvostaa enemmän 
itsenäisyyttämme 90-luvun 
alkupuolella. Kun kym-
menen vuotta sitten menin 
henkilökohtaisesti tapaa-
maan Adolf Ehrnroothia 
Kakskertaan, pukeuduin 
tähän kansallispukuun, 
koska halusin kunnioittaa 
tilaisuutta. Tunsin hänet jo 
aikaisemmilta ajoilta. Hä-
nen poikansa Hans kävi 
kuntokouluamme ja oli jos-
kus tuuraamassa salilla kun 
olimme kilpailumatkoilla 
ulkomailla.

Veteraanien asiat eivät 
vieläkään ole kunnossa

Juhlapuheita on pidetty jo 
vuosikaudet, mutta vete-
raanien asiat eivät ole vielä-
kään kunnossa valtiovallan 
taholta. Sotiimme osallistui 
700 000 miestä ja 100 000 
naista vuosina 1939-1945. 
Tänä päivänä elossa on 
näistä enää 31 000 miestä 
ja 19 000 naista. Sotain-

valideja on noin 8000 ja 
20 prosentin sotavamman 
omaavia noin 6000.

Veteraanien keski-ikä lä-
henee jo 90 vuotta ja avun 
tarve alkaa olla huutava. 
Kuntoutus ja kotihoito ei-
vät ole vieläkään riittävällä 
tasolla. Sotaorpojen asema 
on myös nostettava esille. 

Tämän vaalikauden al-
kupuolella on tapahduttava 
olennainen parannus asioi-
hin, jos vielä halutaan tehdä 
jotain konkreettista veteraa-
nien eteen. Olen puolustus-
valiokunnassa varajäsenenä 
ja haluan itse pystyä katso-
maan peiliin neljän vuoden 
kuluttua. 

Perinnettä on 
vaalittava

On ensiarvoisen tärkeää 
vaalia perinnettä jälkipol-
ville. Tämä Ritaripuisto 
Mannerheimin syntymäko-
din tuntumassa on pysyvä 
merkki tuleville sukupolvil-
le itsenäisyytemme tärkey-
destä. Ritareita on elossa 
enää kaksi, Tuomas Gerdt 
ja Heikki Nykänen, veteraa-
ninaisia ja -miehiä noin 50 
000. Meillä on ilmeisesti va-
raa ottaa lainaa ja maksaa 
velkaa muille maille, mutta 
kunniavelkaan sitä rahaa ei 
ole riittänyt. Uskotaan, että 
asiat hoidetaan ensi tilassa. 
Syntymäkotini salin nurkas-
sa on runo: ”Matkan mää-
rä on onni armaan Suomen 
kunnes kirkkaampi taas 
koittaa huomen”.

Puolustusvoimien
lippujuhlan päivänä

Mannerheim-ristin ri-
tarien sekä sotiemme 
veteraanien kunniaksi 
Askaisiin perustettu Ri-
taripuisto on huomion-
osoitus koko ritari- ja 
veteraanisukupolvelle, 
heidän saavutuksilleen 

Kike Elomaa ja Leo Pajuvirta OH4N-operaattorina.

sekä ajalle ja hengelle jota 
he edustavat.

Ritaripuisto sijaitsee 
Suomen Marsalkka Man-
nerheimin syntymäkodin, 
Louhisaaren kartanolinnan, 
läheisyydessä. Arkkitehti 
Bey Hengin suunnitteleman 

aluekokonaisuuden pin-
ta-ala on n. 3400 neliö-
metriä. Alueen rakennus-
työt aloitettiin syyskuus-
sa 2006 ja ne toteutettiin 
Museoviraston ohjein 
sekä valvonnassa. Ritari-
puiston avattiin 2.6.2007.
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ETELÄ-POHJANMAA
Pihlaja, Tapio
Honkakuja 13, 61800 Kauhajoki
Puh: 045-209 4905

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

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

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

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

Ojennus, Reijo
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400-984 238
paakari@jippii.fi 

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

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen toimitus@
peruss.fi . Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 
merkkiä. Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten 
mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka 
juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. 
Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.
Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta antoi 14.6.2011 
lausuntonsa eduskunnan suurelle valiokunnalle koskien 
Euroopan Unionin vakausmekanismeja. Valtiovarainva-
liokunnan enemmistö päätti, että Suomi voi osallistua 
kymmenien miljardien eurojen takauksiin, joilla tuetaan 
EU:n hulttiovaltioita.

Näitä vakausmekanismeja ovat väliaikainen ja vuon-
na 2013 tuleva pysyvä vakausmekanismi EVM. Vaalien 
alla ennen kaikkea vasemmistoliitto vannoi, että se ei 
tule hyväksymään holtitonta EU:n kriisimaiden tuke-
mista. Samaa sanoivat perussuomalaiset. Kokoomus ja 
keskusta puhuivat vastuullisesta politiikasta tarkoittaen, 
että Suomen on kannettava vastuunsa ja autettava ta-
louskriiseihin ajautuneita EU maita. Demarit puhuivat 
ovelasti sijoittajien vastuusta ja vakuuksista.

Valtiovarainvaliokunnan lausunto on karua luetta-
vaa. Valiokunnan enemmistö on sitä mieltä, että Suo-
men on oltava mukana kylvämässä rahaa saksalaisille ja 
ranskalaisille pankeille ja muille pelimiehille, jotka ovat 
tehneet suuria voittoja pitämällä yllä korkeita korkoja 
antamalleen rahoitukselle.

Tämä on ollut mahdollista siksi, että he ovat tienneet 
piikin olevan auki ja takaajien, mm. Suomen, tulevan 
tarvittaessa apuun.

Valtiovarainvaliokunnassa miljardivakuudet hyväk-
syivät mukisematta kokoomus, demarit sekä vasemmis-
to. Keskustan valiokuntaryhmä jätti lausuntoon kos-
meettisen eriävän mielipiteen ollen kuitenkin itse asiassa 
edellisten kanssa samalla linjalla hyväksyen mekanismit.

Vain perussuomalaisten valiokuntaryhmä vastusti 
yksiselitteisesti takauksien ja rahan jakamista euroop-
palaisille ja muille pelimiehille. Perussuomalaisten jät-
tämässä eriävässä mielipiteessä vedotaan siihen, että hy-
väksymällä tällaiset vakausmekanismit vain syvennetään 
euro-alueen talouskriisejä ja samalla kurjistetaan omaa 
kansaamme ottamalla ennen kaikkea heikompiosaisten 
selkänahasta lisää ja edistetään liittovaltiokehitystä.

Näin ne vaalilupaukset unohtuvat ja napit lentelevät.

Pentti Kettunen
valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja
Kajaani

Viime vuonna tehty, halli-
tuksen käsialaa oleva pää-
tös hätäkeskusuudistukses-
ta vie selkeästi huonompaan 
suuntaan. Paradoksaalista 
on, että kun uudistuksia 
tehdään, lähes poikkeukset-
ta asiat heikkenevät ja otta-
vat takapakkia.

Ilmeisesti hallituksen tie-
tämättömyys on osasyynä 
tähänkin nk. 112-hätäkes-
kusuudistukseen ja valtio-
sihteeri Raimo Sailaksen 
kova hinku säästää ja leika-
ta rahaa. Tässä tapauksessa 
kansalaisten turvallisuutta, 
terveyttä ja henkeä uhmaten.

Sisäministeri Anne 
Holmlundin olisi pitänyt 
ajatella asiaa syvemmälle 
ja kuunnella myös kansa-
laisten ja erityisesti hätä-
keskuspäivystäjien ääntä. 
Yleensä ko. asiantuntijat 
ovat ”ostettuja” johtota-

son edustajia, joilla ei ole 
välttämättä hajuakaan 
käytännön tilanteista, ei-
kä ns. ruohonjuuritason 
kokemusta. Tässä kohdin 
voidaan todeta ainakin se 
lähtökohta, että talouspo-
litiikka ja turvallisuuspoli-
tiikka eivät kohtaa.

Odotettavissa 
henkilöstöpulaa

Hätäkeskusten määrän 
vähentäminen vaarantaa 
selvästi kansalaisten turval-
lisuuden. Jo nyt akuutin ja 
kiireellisen tilanteen ollessa 
päällä, ei hätäkeskuksesta 
edes ehditä aina vastaa-
maan. Useat uhkatilanteet 
tulevat sekuntipelillä vas-
taan, ja jos 112 ei vastaa no-
peasti, saattaa tilanne ryös-
täytyä kokonaan käsistä. 
Nythän niitäkin tilanteita on 

Suomessa alkanut olemaan 
huolestuttavalla tavalla ja 
hyvin todennäköisesti lisää 
varmasti tulee. Myöskään 
vakavan sairaskohtauksen 
saaneella ei ole aikaa odo-
tella pitkääkään aikaa.

Hätäkeskusten keskit-
täminen johtaa hätäkes-
kuksissa eittämättä myös 
henkilöstöpulaan, koska 
erikoiskoulutettu henki-
löstö siirtyy mieluummin 
muihin tehtäviin kuin 
muuttaa pitkiä matkoja 
työn perässä.

Hätäkeskuksien mää-
rä vähennetään nykyisestä 
15:sta peräti kuuteen. Vä-
hennys on siis yli puolet! 
Tämä vaarantaa kansalais-
ten turvallisuuden merkittä-
vällä tavalla.

Kasvavat alueet hei-
kentävät mahdollisuuksia 
palvella kansalaisia, koska 

suurilla alueilla heikkenee 
kohdetietämys ja ruuhkau-
tuminen estää palvelun oi-
kea-aikaisuuden.

Hallitukselta puuttui 
todellisuuden taju. Kysy-
myksessä ei ole vain alue-
politiikka, vaan ennen kaik-
kea turvallisuuspolitiikka. 
- Haittana ko. asiassa on 
myös alueiden kasvaminen 
siinä määrin, ettei päivystä-
jien paikallistuntemus enää 
riitä, mikä lisää virheiden 
mahdollisuutta. Työ muut-
tuu entistä kuormittavam-
maksi, ja palvelu muuttuu 
koneelliseksi ja hitaaksi yk-
sikkökoon kasvaessa.

Kyseinen hätäkeskusuu-
distus hankkeena olisi pai-
navin perustein kokonaan 
peruutettava.

Tapani Mäki
eduskunta-avustaja

Hätäkeskusuudistus heikentää turvallisuutta

Ukkini syntyi köyhään per-
heeseen 1918. Sotien jälkeen 
hän raatoi kesät ja vapaa-ai-
kansa, kärsi vilua ja nälkää 
opiskellessaan hammaslää-
käriksi. Hänen vahvoja puo-
liaan oli talonpoikaisjärki.

Ihmiset ovat kautta aiko-
jen rikastuneet mitä erinäi-
simmillä keksinnöillä. Joku 
rikastui 60-luvulla, kun myi 
autoihin maajohtoja, joi-
den piti poistaa staattista 
sähköä. Näitä kumihäntiä 
alkoikin näkyä useampien 
autojen puskurin takana. 
Muistan ukkini sanoneen 
minulle, että hän ei olisi 
edes kehdannut laittaa ky-
seistä kuminpalasta autonsa 
perään, vaikka olisi saanut 
sen ilmaiseksi. Kuulemma 
olisivat muut päässeet nau-
ramaan, että tuossa menee 
taas yksi höynäytettävä. Ny-
kyään kuminpalasia ei ole 
kenenkään auton perässä.

Maailmassa on niin, että 
jos joku on hölmö, niin höy-
näyttäjiä riittää. Siksi ei pidä 
kulkea täysin sinisin silmin 
tai antaa viedä kuin pässiä 
narussa. Ei myöskään pidä 
olla niiden asiantuntijoiden 
vietävissä, jotka kulloinkin 
tuntuvat arvovaltaisilta. 
Rohkeus minulle tarkoittaa 
uskallusta ajatella itse.

Ahneudella ei ole rajaa

Suomalainen yhteiskun-
ta on rakennettu kovalla 
työllä ja taustalla on ollut 

ajatus siitä, että omat lap-
semme ja lastenlapsemme 
saavat paremman elämän. 
Nyt näyttää siltä, että suo-
malaisten jälkikasvulle jäte-
tään jättivelat. Kyseessä on 
omaisuuden uudelleenjako 
ja lisävallan saaminen. Voi-
daan siten kysyä, keillä on 
motivaatio ja kyky saattaa 
Eurooppa rahoituskriisiin 
ja veronmaksajat maksajik-
si? Vastaus on pankkiirit ja 
poliitikot yhdessä. Ahneu-
della ei ole rajaa. Ei myös-
kään vallan halulla. Nämä 
kaksi inhimillistä ominai-
suutta teettävät tekoja, joi-

ta tulisi hävetä ja korjata. 
Niin ei kuitenkaan juuri 
koskaan käy. 

Euromaiden hätäluotot 
eivät ratkaise velkakriisiä, 
vaan ne ainoastaan viivyt-
tävät totuuden hetkeä. Liian 
suuri velka ei katoa lisävelal-
la. Suomen noin 20 miljardin 
osuus lainoina ja takuina on 
kohtuuton. Kyse on niin 
isoista rahoista, että sitä ei 
enää ymmärretä. Samaan ai-
kaan 15 miljardin kansallis-
omaisuutemme infraraken-
teissa alkaa olla niin heikos-
sa kunnossa, että se haittaa 
jo talouselämälle tärkeiden 

kuljetusten hoitamista no-
peasti ja täsmällisesti, arvioi 
Rakennusteollisuus RT. 

Säästösyistä tehdyt liian 
ohuet päällysteet rispautuvat 
raskaan liikenteen alla muu-
tamassa vuodessa. Väylästö 
– tiet, rautatiet ja vesiväylät 
– vastaa Suomen peruselin-
toiminnoista. Hyvin toimiva 
tiestö on maan talouselämän 
tukijalka ja takaa myös kan-
salaisten turvallisen liikku-
misen niin taajamissa kuin 
maaseudulla.

Sen sijaan tuemme krii-
sitoimia, jotka vievät euro-
aluetta kohti liittovaltiota. 
Meneillään on suuren luo-
kan muutos, josta Suomes-
sa ei juuri keskustella. Ehkä 
ihmiset jotain oppivat, sillä 
Suomessa eivät kaikki niele 
virallista totuutta EU-ra-
hoituskriisin perimmäisistä 
syistä ja tavoitteista. Totuus 
on lopulta kestävää lajia, 
vaikka sen esille tuleminen 
voi kestää. Ukkini sanoisi 
nyt, että meillä on huuta-
va pula talonpoikaisjärkeä 
käyttävistä päättäjistä. Pe-
russuomalaisilla on järkeä 
ja meitä tarvitaan lisää.

Abraham Lincoln tun-
nisti totuuden kohtalon: 
”Kaikkia ihmisiä voi huija-
ta jonkin aikaa. Joitakin ih-
misiä voi huijata kaiken ai-
kaa. Mutta kaikkia ihmisiä 
ei voi huijata kaiken aikaa”.

Laura Huhtasaari
erityisopettaja, Pori

Jos joku on hölmö, niin
höynäyttäjiä riittää

Muisti hyvä mutta lyhyt

Eurokriisi pahenee
Eurokriisi syvenee ja pahenee. EU:n komissio ja EKP 
tekevät täysin laitonta politiikkaa jäsenvaltioidensa ve-
ronmaksajien rahoilla, jotka nekin ovat suureksi osaksi 
velkarahaa! Suomikin tulee menettämään esim. Kreikal-
le myöntämistään luotoista ilmeisesti lähes kaiken! Krei-
kan valtio menee konkurssiin. Lähes konkurssikypsiä 
ovat myös Irlanti, Portugali ja Espanja ja vaaravyöhyk-
keellä melkein kaikki EU-maat.

Suurin syyllinen on pk-teollisuus. On syntynyt paha 
työttömyys, koska vientituloja on vähän ja pienyritykset 
eivät menesty. Kun valtioiden kassat ovat lähes tyhjät, 
on jouduttu elämään ulkomaisten lainojen varassa eli 
siis velaksi. Koko länsimainen riisto- ja keinottelukapi-
talismi tekee kuolemaa USA mukaan lukien. Se perus-
tuu hillittömään rahanahneuteen! Ja se on tuhon oma! 
Ainoa toimiva lääke olisi ns. sosiaalinen valintatalous, 
mutta sitä ei lännessä ymmärretä tai se tajutaan aivan 
liian myöhään.

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

Kiitos kun puolue ei antanut periksi. Onneksi pys-
tytään vaikuttamaan oppositiossa lakimuutoksiin. 
Laahaako tämä taas seuraavat neljä vuotta?
Hantta

Suomen poliittinen kenttä on kuin Star Warsista: 
vaalien alla virisi Uusi Toivo, mutta hallitusneuvot-
teluissa (EU-) Imperiumi Iskee Takaisin. Kuntavaa-
leissa tulemme kuitenkin näkemään Jytkyn Paluun!
Lauri Pajunen, Espoo

Sixpack, ainainen vika, se pissattaa.
Realismia

Ilmastoskeptikkoja syyte-
tään usein siitä, että he us-
kovat salaliittoteorioihin. 
Tällaisia ei tarvita sillä pe-
tokset joilla ollaan todis-
tavinaan ilmastouhkaa ja 
tapa, jolla EU ja jäsenmai-
den poliittinen eliitti ra-
hastaa ilmastopolitiikalla, 
on hyvin dokumentoitu ja 
englanninkielisten blogien 
lukijoille tuttu. Sen sijaan 
suomalainen valtamedia 
vaikenee niistä kuin muu-
ri. Tavallinen suomalainen 
lehdenlukija ja telkankatso-
ja on siksi yhtä tehokkaas-
sa uutispimennossa kuin 
neuvostokansalaiset aikoi-
naan. Ilmastoskandaaleja 
on paljastunut tuon tuosta-
kin kahdeksan vuoden ajan. 
Tässä on tuorein.

Hallitusten välinen il-
mastopaneli IPCC julkaisi 
14.6. tieteellisen raportin, 
jonka mukaan 80% maa-
ilman energiantarpeesta 
voidaan saada uusiutuvis-
ta lähteistä vuoteen 2050 
mennessä, pääasiassa lisää-
mällä tuuli- ja aurinkovoi-
maa. IPCC:n puheenjohtaja 
Pachauri kehui esipuheessa 
työtä kattavaksi ja täsmäl-
liseksi. Kuuluisa eläkkeellä 
oleva ekonomisti ja tilas-
tonikkari Steve McIntyre 
huomautti siitä blogissaan 
Climate Audit: sen olivat 
kirjoittaneet järjestö nimel-
tä EREC ja ympäristöjärjes-
tö Greenpeace.

Johtava kirjoittaja on 
Sven Teske Greenpeacesta 
joka myös toimii IPCC:n 
johtavana kirjoittajana. 
Tässä ominaisuudessa hän 
tarkisti ja hyväksyi oman 
työnsä IPCC:n puolesta. 
EREC on Euroopan Uusiu-
tuvan Energian Neuvosto. 
EREC on Euroopan uusiu-
tuvan energian teollisuuden 
katto-organisaatio. Jäsenten 
liikevaihto on yli 70 miljar-
dia euroa ja ne työllistävät 
550 000 henkeä.

Raportti on sumeilema-
tonta propagandaa. Jäte-
tään mm. mainitsematta, 
että investointi tuulivoi-
maan maksaa 10-15 kertaa 
enemmän per tuotettu yk-
sikkö kuin kaasuvoimaan. 
Jätetään myös mainitse-
matta että tuulivoima on 
korvattava varavoimalla 
75-80% ajasta, joten se on 
täysin turhaa. Tuulivoiman 
tuotannon satunnaisuus te-
kee sähköverkkojen hallin-
nan lähes mahdottomaksi, 
se pilaa maisemia, tuottaa 
sietämätöntä matalataajuis-
ta melua laajoilla alueilla ja 
joukkotappaa lintuja.

Lobbaamalla miljoonia

Ben Pile on blogissaan Cli-
mate Resistance selostanut 
EU:n ja uusiutuvan ener-
gian teollisuuden välisiä 
kytköksiä. EREC, jonka 
toimisto sijaitsee Brysse-

lissä kivenheiton pääs-
sä EU-parlamentista, sai 
vuosina 2007-2009 EU:lta 
1,8 miljoonaa euroa tukea 
”edistääkseen RES- eli uu-
siutuvan energian direktii-
vin implemetointiproses-
sia kansallisella tasolla”. 
EREC on myös kirjoittanut 
”EU:n tiekartan: kartoite-
taan uusiutuvan energian 
polkua kohti vuotta 2020”.

EREC lobbaa siis teol-
lisuusjärjestönä jäsentensä 
etuja. Samalla EU maksaa 
sille siitä, että se lobbaa it-
seään sellaisen politiikan 
puolesta, jonka se haluaa. 
EU palkkaa myös sen ja 
sen jäsenjärjestöjä  määrit-
tämään tämän politiikan 
parametrit ja esittämään 
keinoja, joilla se viedään 
läpi. Samalla EREC osallis-

tuu tutkimusraporttiin, jo-
ka edistää EU:n politiikkaa 
globaalilla ja hallitusten vä-
lisellä tasolla. EREC ja sen 
jäsenjärjestöt saivat vuosina 
2007-2009 vähintään 8,2 
miljoonaa euroa näihin tar-
koituksiin.

Tämä on kuitenkin pik-
kuraha verrattuna siihen 
730 miljoonaan euroon, 
jolla EU rahoittaa vuosina 
2007-2013 järjestöä nimeltä 
Intelligent Energy Europe, 
Älykäs Energia Eurooppa, 
vahvistamaan EU:n pon-
nistuksia saavuttaa asetta-
maansa vuoden 2020 uusiu-
tuvan energian tavoitetta.

Tämäkin on pikkuraha 
verrattuna niihin lukemat-
tomiin miljardeihin, jotka 
EU:n ilmasto- ja energiadi-
rektiivi maksaa EU:n asuk-
kaille. Pelkästään suomalais-
ten maksettavaksi lankeaa 
tulevan 10 vuoden aikana 
noin 15-20 miljardia. Koh-
talokkainta on kuitenkin se, 
että perusteollisuus pakenee 
yhä kalliimpaa energiaa jär-
kevämpiin maihin.

Ilmastohysteriaa

Rahastusta perustellaan ih-
misen aiheuttamalla maapal-
lon lämpenemisellä, joka on 
eeppisen mittakaavan huija-
us. Se ammentaa voimaansa 
historian laajimmasta jouk-
kohysteriasta. Sitä lietsovat 
poliitikot, joille se on hyvä 

syy määrätä lisää veroja ja 
maksuja ollen samalla huo-
lehtivinaan tärkeästä ja kii-
reellisestä asiasta.

Sitä vauhdittavat todel-
lisuudelle vieraiden aktivis-
tien törkeät valheet. Se saa 
tieteellisen pintasilauksen 
tutkijoilta, jotka tuottavat 
tilausten mukaisia tuloksia 
sen sijaan, että  etsisivät to-
tuutta. Sitä tukevat ahneet 
spekulantit ja suuryritykset. 
Sitä rahoittavat EU, YK, ja 
eri superrikkaiden hyvänte-
keväisyysjärjestöt. Sitä edis-
tävät joka käänteessä valta-
media, Ilmatieteen Laitos, 
VTT ja koulunopettajat.

Perussuomalaiset 
voivat tehdä historiaa

Perussuomalaisilla on his-
toriallinen tehtävä koota 
poliittiseksi voimaksi hil-
jainen enemmistö, joka 
on havainnut, että EU on 
upottanut meidät valhei-
den suohon ja on kuppaa-
massa meidät tyhjiin. Tällä 
voimalla pystymme vielä 
ottamaan takaisin itsemää-
räämisoikeutemme EU:lta 
ja noudattamaan järkeen ja 
isänmaallisuuteen perustu-
vaa politiikka jolla Suomi 
pääsee takaisin edistyksen 
ja vaurastumisen tielle.

Magnus Hagelstam
metsänhoitaja
Siuntio
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EU - härskiä peliä ja joukkohysteriaa

Kuva: Harri Lindell
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