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Hallitus lisää kuntien teh-
täviä entisestään ja leikkaa 
valtionosuuksia. Tämä tie-
tää veroprosentin nousua 
ja velkaantumista sekä 
vyönkiristystä useimmissa 
kunnissa. Aiheellisesti kun-
nissa pelätään palveluiden 
puolesta. Lakisääteiset on 
hoidettava, muita karsitaan. 
Kunnat joutuvat tekemään 
ikävät päätökset.

Valtiovalta aikoo ajaa 
ainakin pienimmät kunnat 
sellaiseen taloudelliseen ti-
lanteeseen, että niillä ei ole 
vaihtoehtoja. Sanaa pak-
koliitos ei haluta käyttää, 
mutta ei tarvitsekaan. Riit-

tää kunhan luodaan sopivat 
edellytykset vapaaehtoiselle 
pakolle. 

Kuntaministeri on si-
toutunut hallituksen kun-
tarakenneuudistuksen no-
peaan läpivientiin. Minis-
teriössä piirretään kartta 
työssäkäyntialueista. Ne 
ovat Suomen uudet kunnat. 
Tavoitteena on, että uudet 
”peruskunnat” olisivat niin 
vahvoja, että ne pystyvät 
tuottamaan ja järjestämään 
palvelut alueellaan. Tässä-
hän uhkaa käydä niin, että 
palvelut ja toiminnot kes-
kittyvät entistäkin kiivaam-
min. Ihminen unohtuu ja 

Suomi astelee lähipalveluis-
sa taaksepäin pitkin harp-
pauksin.

Kuntaliitoksilla 
vauhditetaan 
maaseudun 
autioitumista

Suomessa on jo nopeassa 
ajassa syntynyt ennätys-
määrä kuntaliitoksia. Näin 
on pyritty mm. turvaamaan 
palvelujen olemassaoloa si-
nänsä, mutta käytännössä 
kuntaliitoksissa palvelut 
kaikkoavat liitetyistä kun-
nista. Kuntien yhdistymi-
sissä aiempien keskusten 

elinvoimaisuus ja rakenteet 
useimmiten väistämättä 
romuttuvat. Ei kuntarajan 
poistamisella saada miljoo-
nasäästöjä, mutta kyllä sil-
lä päästään lähipalveluista 
eroon. Törmäyskurssilla 
ovat kansalaisten perusoi-
keudet ja kunnan rajat. Nyt 
maalta ei paeta, sieltä pako-
tetaan.

On palveluita, joissa 
iso mittakaava tuo etuja. 
On myös palveluja, jois-
sa pienuus voi olla etu tai 
koolla ei ole merkitystä. Ei 
pidä tuhota kunnallista it-
sehallintoa suuruutta suo-
simalla. Kunnat ovat ko-

vin erilaisia, yksi malli 
ei toimi kaikkialla. On 
perusteltua ja välttämä-
töntä sallia monimuotoi-
suus.

Kunnat ovat monin 
paikoin talousvaike-
uksissa nyt jo, ei-
vätkä tulevaisuu-
dennäkymät ole 
kaksiset etenkään 
muuttotappio- ja 
rakennemuutos-
paikkakunnilla. Tulossa on 
lisää kuntaliitoksia. Valtion 
ei kuitenkaan pitäisi sanella 
elinvoimaisen kunnan kri-
teerejä. Kuntien ja kunta-
laisten tulisi voida arvioida 
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itse, missä kulkevat elinvoi-
maisen kunnan rajat.  Kan-
salaiset nimittäin haluavat 
lähidemokratian toimivan 
ja palveluiden olevan tavoi-
tettavissa. Se on hyvä ottaa 
huomioon.

Kirves on jo puun juurella
Monet euroalueen maat 
natisevat liitoksissaan. Val-
tioiden talouksien holtiton 
hoito pimeiden korruptoitu-
neiden virkamiesten ja polii-
tikkojen johdolla on saanut 
valtavat mittasuhteet. Kansa 
näissä maissa kurjistuu, kun 
periaatteena on herroille li-
sää palkkaa ja etuisuuksia. 
Esimerkiksi Italiassa kan-
sanedustajien palkat ovat 
nousseet noin 10 prosenttia 
vuositasolla, palkan ollessa 
jo noin 11 900 euroa kuu-
kaudessa, muut verottomat 
palkkiot siihen vielä päälle. 
Tämä ei todellakaan lisää 
kansan luottamusta, kun 
puhutaan tarvittavista sääs-
tötoimenpiteistä.

Päättäjien esimerkki pu-
huu omaa karua kieltään 
ahneudesta ja häikäilemät-
tömyydestä monessa EU-
maassa. Latviassa kansa 

kyllästyi kansanedustajiensa 
korruptioon ja erilaisiin väi-
tettyihin hämäräkytköksiin 
ja äänesti uudet parlamentti-
vaalit kansanäänestyksessä. 
Näin pitäisi tehdä monessa 
muussakin EU-maassa.

Veronmaksajien piikki 
on auki

Suu puhuu yhtä ja teot tois-
ta. Veroja ei makseta, se on 
monessa maassa tapa. Krei-
kan, Espanjan, Portugalin 
ja Italian vaikeudet syve-
nevät ja Kreikalle pumpat-
tu raha ilman vakuuksia ei 
auta kansalaisia. Pikemmin-
kin vain huonoja sijoituksia 
tehneitä pankkeja, jotka 
eivät näissä maissa sijaitse. 
Toukokuussa 2010 20mrd 
euroa, syyskuussa 2010 
9mdr euroa, joulukuussa 
2010 6.5mrd euroa, maalis-

kuussa 2011 15mrd euroa, 
heinäkuussa 2011 12mrd 
euroa ja uudelleen 159mrd 
euroa, josta tehtiin päätös 
21.7.2011. Suomen osuus 
on tähän mennessä ollut 
aivan liian paljon ja viimei-
simmän lainan vakuuksien-
kin osuudeksi on arvioitu 
1.4mrd euroa.

Pelkään pahoin, että tä-
mä on vasta alkua. Veron-
maksajien piikki on auki ja 
monet maat hakevat rahoi-
tusta kunnes menevät kon-
kurssiin ja ottavat valuut-
tansa uudelleen käyttöön. 
Ainoa jarruttava tekijä 
oman valuutan käyttöönot-
toon on se, että maat menet-
tävät lisää itsemääräämisoi-
keuttaan lainojen seurauk-
sena ja ovat jo siirtyneet 
monta askelta lähemmäksi 
liittovaltiomallia. Kirves on 
pantu jo puun juurelle ja 

sen käyttäjän askelten ää-
ni kuuluu yhä kovempaa. 
Käyttäjä puhuu sekä saksaa 
että ranskaa.

Ennustukset 
käyvät toteen

Vähitellen Suomessa on 
alettu ottaa todesta Perus-
suomalaisten Eurooppa-
politiikkaa. Olemme useaan 
otteeseen varoitelleet lapioi-
masta suomalaisten veron-
maksajien rahoja huonosti 
talouttaan hoitaville EU:n 
jäsenmaille. Sitä paitsi se on 
jo EU:n omankin perussopi-
muksen vastaista eli täysin 
laitonta.

Odotukset euron suh-
teen olivat aikanaan silkkaa 
äänestäjien sumutusta. Mis-
sä nyt ovat halpa ruoka ja 
muut luvatut etuudet? Tai-
vas ei laskeutunutkaan Suo-

men ylle EU:hun liittymisen 
myötä vaan hintojen nousu, 
vyön kiristys ja monen suo-
malaisen köyhyys ja pahoin-
vointi olivat osamme. Mo-
net vähävaraiset miettivät 
ostaako tänään leipää vai 
lääkkeitä, kun molempiin 
ei enää ole varaa. Kansam-
me on jakautunut kahtia 
köyhiin ja rikkaisiin. Tämä 
kehitys jatkuu kiihtyvällä 
vauhdilla, haluttiinpa sitä 
tai ei. Maamme hallituksen 
periaatteena on: lisää rahaa 
sille, jolla sitä jo on ja vii-
meinenkin ropo pois siltä, 
jolla sitä ei ole.

Rahamme menevät 
kuin hohtimet kaivoon

Kreikan lisävakuudet ovat 
riippakivenä Suomen talou-
delle. Meille luvatut vakuu-
det ovat kuin veteen piirretty 

viiva, pelkkiä suullisia lupa-
uksia, ei mitään konkreet-
tista. Tästä ei keskustella, 
se on Kataisen ja Urpilaisen 
linja. Toinen vaikea aihe on 
jo annetut vakuudet, jotka 
lankeavat Suomen makset-
taviksi hyvinkin pian. Silloin 
tarvitaan riihikuivaa rahaa.

Suomi joutuu itse otta-
maan lisää lainaa pystyäk-
seen maksamaan Kreikalle 
antamansa vakuudet. Suo-
men kirstussa rahaa ei ole. 
Joudummehan nytkin otta-
maan velkaa 10 miljardia 
vuodessa omiin menoihim-
me, se on 13 551 euroa per 
asukas. Suomen lainojen 
korot nousevat ja ajaudum-
me vähitellen luottoluoki-
tuksessa kalliin koron mai-
den joukkoon. Rahamme 
menevät kuin hohtimet kai-
voon. Sinne ne pudotetaan 
ja sinne ne jäävät.

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen2
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Eduskunnassa sanottua

”Ensinnäkin kiitos hallitukselle nopeasta reagoin-
nista erittäin tärkeään asiaan. Sitten varsinaiseen 
kysymykseen työministerille. Ehkä tämä ei suoraan 
kuulu teidän toimialaanne, mutta pitäisi ainakin ol-
la jonkunlaista koordinaatiota tuonne opetuspuo-
lelle, eli ammatillisen koulutuksen suosio kasvaa 
koko ajan ja se vaatii yhä enemmän uusia laitteita, 
välineitä yms.”
Jari Lindström 30.6.2011

”Se on myös tutkintotavoitteista ja erittäin tärkeää, 
ei pelkästään sille, joka on oppisopimuskoulutuk-
sessa – hän saa tutkinnon, hän saa töitä, hän saa 
kenties pitkäänkin töitä – mutta se kehittää myös 
sitä työelämää, kun se tehdään oppilaitosten kanssa 
yhteistyössä. Meillä on koulutukseen jo tullut sitä 
markkinoiden vaatimaa joustavuutta, eli näitä tut-
kintoja voidaan räätälöidä hyvinkin yksityiskohtai-
sesti, ja sitä osaamista tuolla on.”
Pirkko Mattila 30.6.2011

”Vilpittömästi on sanottava hallituksella olevan mo-
nia hyviä pyrkimyksiä välttämättömien korjauksien 
aikaansaamiseksi. Mutta miten käytännössä tullaan 
onnistumaan, sen näyttää paitsi aika myös se, miten 
ikivanhaa foinikialaista keksintöä eli rahaa hyödyn-
netään ja kohdennetaan. Mutta kuitenkin hyvistä 
pyrkimyksistä huolimatta kokonaisuutena hallitus-
ohjelmaa vaivaa näköalattomuus.”
Kimmo Kivelä 29.6.2011

”Hallitusohjelman kolme painopistealuetta tukevat 
toisiaan ja ovat yhteiskuntamme eteenpäinmenon 
varmistamiseksi välttämättömiä. Painopistetavoittei-
den saavuttamiseksi lienee tärkeää sekä hallituksen 
että opposition kuunnella herkällä korvalla ohjel-
maan liittyvää palautetta, sekä sitä hyvää että huo-
noa. Painopisteistä nostan erikseen esille köyhyyden, 
eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisen.”
Maria Lohela 29.6.2011

”Saksalaiset, ranskalaiset ja englantilaiset pan-
kit eivät kuuntele Kataisen Toivotaan toivotaan –
konserttia. Ne ovat ottaneet ja edelleen ottamassa 
ylisuuria riskejä suurten voittojen toivossa. Miksi 
eivät ottaisi, koska takaajina ovat euromaiden ve-
ronmaksajat. Tämän menon jatkamisesta päätetään 
nyt tässä salissa esillä olevan Portugali-paketin ää-
nestyksessä.”
Osmo Kokko 24.5.2011

”Suomeen rakennetaan hallitusta kuuden puolueen 
voimalla. Tuleva hallitus on saanut lempinimekseen 
muun muassa ”sateenkaarihallitus”. Onko Suo-
men poliittinen elämä tästä eteenpäin satutarinaa? 
Kuitenkin vain saduissa sateenkaaren päästä löytyy 
ruukullinen kultaa. Suomalaisessa mytologiassa sa-
teenkaari oli Ukko-jumalan jousi, jolla hän ampui 
salamoita ja siirtolohkareita.”
Anne Louhelainen 24.5.2011

PerusSuomalainen 11/2011 ilmestyy

26.8.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 17.8.2011.

Luottamus syntyy teoista ja 
töistä. Meidän tehtävämme 
on esittää oma vaihtoeh-
tomme ja hakea sille mui-
denkin puolueiden kanna-
tusta. Tämä Kataisen seka-
metelihallitus ei ole välttä-
mättä pitkäikäinen. EU ja 
eurokriisi voivat kaataa 
hallituksen ja silloin perus-
suomalaisilla on kysyntää 
myös hallitusvastuuseen.

Presidentinvaalit ovat 
ensi tammikuussa. Perus-
suomalaiset ratkaisevat 
vaaleihin osallistumisen 
ja ehdokkaansa lokakuun 
loppuun mennessä puolue-
kokouksen päätöksen mu-
kaisesti. Presidentinvaali 
on suuri suomalainen yh-
teiskuntakeskustelu, johon 
moni toivoo ja jopa edellyt-

tää perussuomalaisten osal-
listumista. 

Syksyn 2012 kuntavaa-
lit ovat puolueemme kanna-
tuksen kannalta elintärkeät. 
Perussuomalaisten on kyet-
tävä tarjoamaan oma vaih-
toehtonsa kaikissa suomen-
kielisissä kunnissa ja vielä 
mahdollisimman monessa 

ruotsinkielienemmistöisessä 
kunnassa. Perussuomalais-
ten suuri eduskuntavaali-
voitto pohjautui pitkälti hy-
vään kuntavaalitulokseen. 
Nyt tämä hyvä eduskunta-
vaalitulos on kyettävä siir-
tämään jokaiseen kaupun-
kiin ja kylään, jotta vahva 
ja voimakas perussuomalai-

nen linja ja vaihtoehto on 
jokaisen suomalaisen ulot-
tuvilla hänen omassa lähi- 
ja elinympäristössään.

Vetoan kaikkiin perus-
suomalaisiin kuntavaalieh-
dokashankinnan aloittami-
seksi ja kuntavaaliohjelman 
ideoimiseksi. Hyvin suunni-
teltu on puoliksi tehty.

Vaalia toisen perään
Perussuomalaisten 
loistava eduskuntavaali-
voitto syntyi yhteisestä 
työstä. Puolueemme 
linja ja ohjelma saivat 
laajan kannatuksen. 
Perussuomalaisiin 
luotettiin.                  
Meidän on oltava tämän 
luottamuksen arvoinen. 

Puoluekokous 
2011

Talkoolaisten työpanos 
oli todella merkittävä 
kokouksen onnistumi-
seksi.

Kuva: Mikko Hamunen
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Sosiaalipalveluiden
kilpailutuksen seuraukset 
arvaamattomia
Invalidiliitto haluaa kiinnittää uuden hallituksen 
huomion sosiaalipalveluiden kilpailutukseen liitty-
viin epäkohtiin. Julkisia hankintoja koskevan lain 
tultua voimaan kunnat ovat alkaneet kilpailuttaa 
myös liikkumisrajoitteisten henkilöiden asumiseen 
liittyviä sosiaalipalveluita. Kilpailutustilantees-
sa kunta päätyy usein halvimpaan mahdolliseen 
vaihtoehtoon, ja kun ihmisen elämän sisältöä ar-
votetaan pelkällä hinnalla, tuloksena voi olla hyvin 
mutkikas arki.

Ikävästi kävi esimerkiksi keskisuomalaisessa 
pienessä kaupungissa, jossa liikuntavammaisen 
henkilön palveluasuminen kilpailutettiin yhdes-
sä muiden erityisryhmien, kehitysvammaisten ja 
muistihäiriöisten vanhusten kanssa. Kilpailutuksen 
tuloksen ratkaisi 80-prosenttisesti hinta - kaupunki 
siis sai asukkaalleen edullisen palveluasuntopaikan. 
Uusi koti oli paikassa, jossa henkilö itse ei päässyt 
pyörätuoleineen wc-tiloihin, saati itsenäisesti ulos 
talosta. Talossa ei ollut pyörätuolilla liikkuvalle 
soveltuvia luiskia tai ne olivat aivan liian jyrkkiä. 
Lisäksi yksityisyydestä ei kolmen ihmisen huoneis-
sa voinut puhua, sillä sermein erotetut pienet ma-
kuusopet eivät juuri yksityisyyttä tarjonneet.

Eduskunnan tietokoneet 
ja ohjelmat uusitaan
Eduskunnan tietokoneet sekä niiden ohjelmistot 
uudistetaan vuoden 2012 aikana. Uudistukset 
koskevat niin kansanedustajia, virkamiehiä kuin 
avustajiakin.

Uudistuksen tavoitteena on työasemaympäris-
tön rakentaminen nykyistä joustavammaksi. Käyt-
täjille tarjotaan aiempaa enemmän mahdollisuuk-
sia valita tarvitsemansa laite- ja ohjelmistovälineet, 
kuten pöytäkone tai kannettava.

Uudistus vähentää eduskunnan hankkimi-
en pöytätietokoneiden ja kannettavien määrää. 
Työasemia uusittaessa toteutetaan kansliatoimi-
kunnan viimevuotinen päätös, jonka mukaan kan-
sanedustajalla on käytössään kaksi tietokonetta ja 
muilla eduskunnan käyttäjillä on käytössään yksi 
tietokone.

Työasemapalvelut 2012 -projektin investoinnit 
ovat yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, joista työase-
mahankinnat eduskunnan 1200 käyttäjälle ovat 
noin 1,4 miljoonaa euroa.

Joka neljäs saa eläkettä
Eläkettä sai vuoden 2010 lopussa 1 464 000 hen-
kilöä eli noin joka neljäs suomalainen. Työeläkettä 
sai 1 358 000 henkilöä ja kansaneläkettä 697 000 
henkilöä. Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen 
uudesta tilastoraportista.

Suomi on usein kauttakulkumaa, kun tuoteväären-
nösten myyjät kuljettavat tavaraa Venäjälle. Tuo-
teväärennöksiä liikkuu maailmalla yhä enemmän, 
ja yhä useammin alkuperämaa on Kiina. Tuotevää-
rennökset ovat Tullin arvion mukaan kansainväli-
sesti miljardibisnestä. Lähes 15 prosenttia väären-
nöksistä päätyy EU:ssa kotitalouksien käyttöön.

Tavaroiden väärentäminen on miljardibisnes
Tuoteväärennöstapausten määrät kasvavat jat-

kuvasti. EU-maissa tapaukset lisääntyivät vuodesta 
2009 vuoteen 2010 lähes 80 prosenttia. Tiedot ovat 
peräisin Euroopan komission julkaisemasta rapor-
tista. Suomi on edelleen tuoteväärennöstilastojen 
osalta pieni tekijä. Suurimpia maita EU:ssa ovat 
Saksa, Italia, Hollanti, Iso-Britannia ja Espanja.

Maahanmuutto on 
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Mobiilivarmenne
laajamittaiseen käyttöön
Suomessa
Mobiilivarmennus käynnistyy Suomessa täysmit-
taisesti, kun kaikki kolme suurta operaattoria 
DNA, Elisa ja Sonera alkavat myöntää mobiilivar-
menteita kuluttajille.

Mobiilivarmenteen avulla voidaan tunnistaa 
verkkopalvelun käyttäjän henkilöllisyys luotetta-
vasti matkapuhelinta käyttäen. Uuden tunnista-
mispalvelun käyttökohteita voivat olla esimerkiksi 
verkkopankit ja -kaupat, rahapelit sekä monet jul-
kiset palvelut mm. verotuksen, eläke- ja sosiaali-
palvelujen ja terveydenhoidon alalla.

Palvelu toimii lähes kaikkien suomalaisten mat-
kapuhelimilla riippumatta kuluttajan tai palvelun-
tarjoajan operaattorista. Käyttäjä tarvitsee varmen-
teellisen sim-kortin, jonka voi hankkia joko käy-
mällä operaattorin toimipisteessä tai tilaamalla sen 
verkkopankkitunnuksia hyväksikäyttäen netistä.

Opintotukeen ja koulu-
matkatukeen muutoksia
Harjoittelupalkka ei enää estä opintorahan saamis-
ta. Kaikki korkeakouluopiskelijat saavat opintolai-
nan valtiontakauksen ilman eri hakemusta. Asumis-
lisästä tulee tukikuukausi korkeakouluopiskelijan 
enimmäistukiajassa. Koulumatkatukea saa jatkossa 
myös yli 100 kilometrin koulumatkaan ja lukuvuo-
den tukikuukausien rajoitus enintään 9 kuukauteen
poistuu.

Harjoittelupalkka, työssäoppimisjakson palk-
ka tai oppilaitokselta saatu apuraha eivät enää 
estä opintorahan saamista. Ne otetaan kuitenkin 
nykyiseen tapaan huomioon opiskelijan vuosituloi-
na. Ulkomailla opiskelevan opintolainan valtion-
takauksen enimmäismäärä korotetaan 600 euroon 
kuukaudessa. Korotusta ei tarvitse erikseen hakea.

Kuukausi, jolta opiskelija on saanut opintora-
haa tai asumislisää tai molempia, on tukikuukausi 
tulovalvonnassa, opintojen edistymisen seurannassa 
ja 1.8.2011 alkaen korkeakouluopiskelijan enim-
mäistukiajassa. Korkeakouluopiskelijan ei enää 
kannata nostaa asumislisää ilman opintorahaa.

Kiinteistöveron tuotto 
1220 miljoonaa euroa
Alustavan arvion mukaan vuoden 2011 kiinteis-
töveron tuotto kunnille on noin 1220 miljoonaa 
euroa, mikä on noin 32,6 miljoonaa euroa (n. 3 
prosenttia) enemmän kuin viime vuonna. Suurin 
osa, noin 70 prosenttia kiinteistöverosta kertyy 
aikaisempien vuosien tapaan rakennuksista. Maa-
pohjan osuus tuotosta on noin 30 prosenttia.

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies ja Kilpailuvi-
rasto muistuttavat, että kuluttajalla on mahdolli-
suus teettää autonsa määräaikaishuollot haluamas-
saan paikassa.

Auton huollattaminen on tärkeää, mutta voi 
tulla yllättävän kalliiksi. Siksi uutta autoa hankki-
van kuluttajan pitäisi kiinnittää huomiota autolle 

myönnetyn takuun tai myyjän tarjoaman huolen-
pitosopimuksen ehtoihin. 

Kuluttaja voi teettää määräaikaishuollon itse 
valitsemissaan tai huolenpitosopimuksessa määri-
tellyissä paikoissa. Ennen ostopäätöstä kannattaa 
varmistaa, mitä takuuehdot tai huolenpitosopimus 
todella kattavat ja mitä rajoituksia niihin liittyy.

Kuluttaja saa valita autonsa huoltopaikan

Perussuomalaiset Nuoret:

Olemme nyt kaikki norjalaisia

Euroopan laajuinen 
ongelma

Kansanedustajan työ on 
tarjonnut uusia näkökul-
mia moneen asiaan. Olen 
saanut osallistua suuren va-
liokunnan mukana Cosacin 
kokoukseen Unkarissa sekä 
Pohjoismaiden Neuvoston 
hyvinvointivaliokunnan ko-
koukseen Tanskassa.

Cosac on kansallisten 
parlamenttien ja Euroopan 
parlamentin EU-valiokun-
tien välinen konferenssi. Se 
edistää mm. kansallisten 
parlamenttien ja Euroo-
pan parlamentin välistä 
tietojen ja toimintatapojen 
vaihtoa.

Kokouksessa tulivat 
esiin samat teemat kuin 
meillä Suomessa: maahan-
muutto, työllisyys, väestön 
ikääntyminen, energian 
tuottamisen omavaraisuu-
den lisääminen, taloudelli-
nen tilanne sekä ilmaston-
muutos. 

Maahanmuutto on iso 
ongelma koko Euroopan 
alueella. Schengen-aluetta 
haluttaisiin monien maiden 
taholta silti laajentaa, eri-
tyisesti Balkanin suunnalle. 
Se toi esille mm. 10-mil-
joonaisen romaniväestön 
liikkumisen ja sen mahdol-
liset ongelmat.  EU:n jäsen-
maille on laadittu romani-
ohjelma romaniväestön 
työllisyyden, koulutuksen, 
terveydenhuollon jne. jär-
jestämisestä. Sen toteutta-

minen tulee olemaan haas-
teellista, eikä ilmaistakaan! 
Esim. Suomessa on kattava 
rokotusohjelma: tuhkaro-
kon varalta rokotetaan 97 
% lapsista. Paperittoman 
romaniväestön kulkiessa 
maasta toiseen lisääntyvät 
myös tartuntataudit, koska 
köyhemmissä maissa ei ole 
rokotusohjelmia. 

Elämää etnisesti 
eriytyneellä 
asuinalueella

Vierailin Pohjoismaiden 
Neuvoston hyvinvointi-
valtuuskunnan kanssa ke-
säkuun lopussa Tanskassa 
ja Ruotsissa tutustumassa 
asuinalueisiin, joilla asuu 
lähes yksinomaan maa-
hanmuuttajia kymmenistä 
eri maista. Tanskan Aarhu-
sissa kävimme Gellerupissa, 
jossa 110 hehtaarilla asuu 
7300 ihmistä. Heistä 41 % 
on alle 18-vuotiaita ja yli 50 
% työttömiä.

Ruotsissa on useita esi-
merkkejä alueista, joille 
paloautot tai ambulanssit 
eivät mene ilman poliisi-
saattuetta. Alueilla on ra-
sismia myös eri yhteisöjen 
välillä. On muodostunut 
omia ryhmiä, joihin kuu-
luvat ihmiset pitävät kiinni 
omasta ryhmästään ja alu-
eestaan. Lapset eivät tiedä, 
kuinka pitäisi käyttäytyä. 

Osa nuorista on muodos-
tanut jengejä, jotka aihe-
uttavat levottomuuksia ja 
rauhattomuutta. Sakot saa-
dessaan he kyseenalaistavat 
rangaistuksen oikeutuksen; 
ei haluta ymmärtää, että se 
on annettu lain rikkomises-
ta, ei siksi, että he ovat taus-
taltaan erilaisia.

Tyttäreni oli tänä ke-
väänä viisi viikkoa työ-
harjoittelussa Ruotsissa 
Södertäljessä ja asui tällai-
sessa ”sosiaalisesti haavoit-
tuvassa” kaupunginosassa. 
Tunnelma alueella oli levo-
tonta; autojen ja mopojen 
varastaminen ja polttami-
nen oli lähes päivittäistä. 
Onneksi hän kertoi jengien 
välisistä ampumisvälikoh-
tauksista vasta kotiin tul-
tuaan…

Ote europolitiikassa 
ei saa lipsua

Ruotsalaiset ja tanskalaiset 
ovat sijoittaneet paljon ra-
haa ja tehneet tiukasti työ-
tä kotouttamisen eteen. On 
laadittu erityisiä ghetto-
paketteja, joiden avulla on 
pyritty luomaan yhteistyö-
tä niin valtion, kunnan, yri-
tysten kuin maahanmuut-
tajien ja koko väestönkin 
kesken. On ollut tärkeää 
saada ihmiset itse mukaan 
kehitystoimintaan. Silti on-
gelmia riittää. 

Tanskaa kritisoidaan, 
koska se tiukentaa rajaval-
vontaa. Schengen-alueen 
laajentuessa ja liikkuvuuden 
vapautuessa entisestään on 
Suomessakin varauduttava 
entistä suurempiin etnisten 
kulttuurien edustajien saa-
pumismääriin. Suosittelen 
käyntejä näillä ”etnisesti 
eriytyneillä asuinalueilla”. 
Erityisesti yöaikaan saattaa 
saada ihan uudenlaisen mie-
likuvan, mitä tulevaisuus 
voi tuoda tullessaan. Mutta 
yksin ei kannata mennä, ja 
taksinkin saaminen voi olla 
vaikeaa...

Euroopan yhtenäisyys 
rakoilee. Cosacissa profes-
sori György Schöpfl in to-
tesi, että valtiot kilpailevat 
markkinoista ja vallasta 
keskenään. Tämän estämi-
seksi yhteisö aikoinaan luo-
tiin. Hän sanoi myös, että 
jotkut eurokriitikot pitävät 
EU:ta vihollisena. Puolan 
edustaja Andrzej Galazews-
ki totesi euroskeptisyyden 
lisääntyneen; kansalliset 
parlamentit ovat ottaneet 
puolustusasennon.  

Nämä vierailut konkre-
tisoivat, että emme ole yksin 
näiden ongelmien kanssa, 
niinpä Suomen ote europo-
litiikassa ei saa tulevaisuu-
dessa lipsua yhtään!

Anne Louhelainen,
kansanedustaja Hämeestä

Perussuomalaiset Nuoret esittää surunvalittelunsa ja 
täyden tukensa Norjan Työväenpuolueen nuorille, Suo-
men Demarinuorille ja koko Norjan kansalle.

Isku norjalaisia vastaan on myös isku meitä vastaan. 
Olemme nyt kaikki norjalaisia.

Jaamme samat, tinkimättömät perusarvot - Poh-
joismaisen hyvinvointivaltion ja rakkauden demokra-
tiaan.

- Tapahtumat liikuttivat minua poikkeuksellisen sy-
västi. Samaistun teon nuoriin uhreihin. On tutkittava 
tarkoin miten vastaavat teot voidaan estää. Toivon, että 
tämän alhaisen teon tekijä saa kovimman lainmukaisen 
tuomion, Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Si-
mon Elo kertoo.

Ajatuksemme ja rukouksemme ovat uhrien ja heidän 
omaistensa kanssa.
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Perussuomalaiset Naiset 
ry:n kevätkokous pidettiin 
Turussa, hotelli Radisson 
Blue Palacessa, lauantaina 
16.7.2011. Kansainvälises-
tikin tunnustettu Turku on 
julistettu Euroopan kult-
tuuripääkaupungiksi 2011. 
Tämän kunniaksi oli näyt-
teille asetettu mm. erikoisia 
saunoja, osa läpinäkyvillä 
pohjilla varustettuja, osa 
pyöreitä ja läpinäkyvästä 
lasista tehtyjä.

Turkuun oli kokoontu-
nut puolueaktiivisia naisia 
noin viisikymmentä ympä-
ri Suomen. Kokousta joh-
ti puolueen naisjärjestön 
puheenjohtaja Marja-Liisa 
Leppänen Lappeenrannasta 
ja sihteerinä toimi naisjär-
jestön sihteeri Iiris Peltomaa 
Reilasta.

Lauri Heikkilä 
tyytyväisenä

Varsinais-Suomessa kun 
oltiin, oli paikalle kutsuttu 
myös alueen kansanedus-
tajia. Heistä paikalle pää-
sivät kansanedustajat Kike 
Elomaa Maskusta ja Lauri 
Heikkilä Marttilasta. Ko-
kouksen järjestäytymisen 
jälkeen Lauri Heikkilä piti 
poliittisen tilannekatsa-
uksen.  Heikkilä kritisoi 
Suomen vaatimia takuita 
Kreikka-paketin yhteydes-
sä - hänen mielestään niitä 
ei juurikaan EU:ssa no-
teerattu, kun ehdotus tuli 
Suomen kaltaiselta pienel-

tä maalta. Viimeisimpien 
gallupien mukaan jo 23 
prosenttiin kivunnut puo-
lueen kannatus sai erityis-
maininnan.

- Ennen veikattiin Ke-
pulle 23 prosenttia ja meille 
13 prosenttia, mutta kuin-
kas kävikään veikkaajille? 
Oikeaan osuivat, mutta ne 
13 prosenttia tulivatkin 
nyt Kepulle ja meille 23, 
hekotteli Lauri Heikkilä 
tyytyväisenä hymynkare 
suupielessä.

Naisjärjestön hallituk-
sen jäsen Kike Elomaa sai 
eduskuntavaaleissa huike-
an kannatuksen, 13 121 
ääntä, Heikkilä jatkoi. 
Elomaa sai myös Paavo 
Väyrysen entisen työhuo-
neen Paavon pudottua 
eduskunnasta kokonaan 
pois. Piirin puheenjohtaja 
Lauri Heikkilän tulos oli 
6 199 ääntä ja kolman-
tena läpimenneen Maria 
Lohelan äänimääräksi tuli 
4 873 ääntä. Äänioikeu-
tettuja Varsinais-Suomessa 
oli ollut viime eduskun-
tavaaleissa yhteensä 363 
957. Tärkeimmiksi lähitu-
levaisuuden aluehankkeik-
si Lauri Heikkilä listasi 
8-tien Turku-Rauma-Pori 
parantamisen ja kaksois-
raiteen Turku-Salo-Hel-
sinki ratahankkeen. Tätä 
hanketta ajavat pitkälti 
kaikki Varsinais-Suomesta 
kansanedustajiksi valitut.   

Junien pitää pysähtyä 
myös Paimiossa

Lauri Heikkilä kertoi, että 
Perussuomalaiset haluavat 
junien pysähtyvän myös 
Paimiossa, josta olisi pal-
jon junaan nousijoita päi-
vittäin. Arvioiden mukaan 
noin sata henkilöä käyttäi-
si Paimion asemaa junalla 
matkustamiseen joka päivä. 
Matkustajien ottaminen ja 
jättäminen Paimioon ei vei-
si aikaa kuin 2-3 minuuttia. 
Tämä ei voi olla esteenä uu-
distukselle, onhan juna nyt-
kin myöhässä pahimmillaan 
jopa tunnin verran.

Seuraavat ponnistuk-
set tulevat olemaan presi-
dentinvaalit ja ensi vuoden 
syksyllä pidettävät kunnal-
lisvaalit. Viimeksi Varsinais-
Suomessa oli kuusi kuntaa, 
joissa ei ollut perussuoma-
laisia kunnallisvaaliehdok-
kaita. Paikallisosastover-
koston vahvistaminen on 
avainasemassa menestyksen 
kannalta.

Sirkka-Liisa Anttilan 
kirje vihastutti

Naisjärjestön sihteeri Iiris 
Peltomäki luki naisjärjes-
tön toimintakertomuksen 

ja taloudenhoitaja Auli 
Kangasmäki Lemiltä esit-
teli tilit ja tilintarkastajan 
tilikertomuksen menneeltä 
vuodelta 2010. Naisjärjestö 

piti NJKL:n (Naisjärjestöjen 
keskusliiton) puheenjohtaja 
Sirkka-Liisa Anttilan postit-
tamaa kirjettä naisjärjestön 
jäsenille paheksuttavana. 

Perussuomalaiset Naiset k 

Kansanedustaja Lauri Heikkilä toi terveisiä eduskunnasta ja 
kertoi Varsinais-Suomen poliittisista tuulista.

Kokouksen sihteerinä toimi Iiris Peltomaa ja puheenjohtajana Marja-leena Leppänen.

Waili Jämsä kertoi maassamme olevan paljon suuressa 
puutteessa eläviä ihmisiä.
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Kirjeessä moitittiin Perus-
suomalaisia vastuunkanta-
mattomuudesta viime halli-
tusta muodostettaessa.

Jäsentiedotteessa 4/2011 
sanottiin muun muassa: 
”Huhtikuun eduskuntavaa-
leissa tehtiin Suomessa po-
liittista historiaa. Perussuo-
malaisten kannatuksen 13 
%:n nousu edellisistä kun-
nallisvaaleista on historiam-
me suurimpia. Aika näyttää, 
lähteekö vaalien suurvoit-
taja kantamaan vastuuta 
maan asioiden hoidossa seu-
raavassa hallituksessa. Jos 
eivät lähde, ainakaan heidän 
kauttaan politiikkaan ei voi-
da vaikuttaa, toisin kuin ää-
nestäjät vaaleissa odottivat.”

Naisjärjestö protestoi 
kirjettä kovasanaisesti ko-
kouksessaan. Puolueen ta-
holta oltiin asian tiimoilta 
jo oltu yhteydessä Antti-
laan, joka oli pahoitellut 
omia sanavalintojaan.

Takki ei kääntynyt

Kike Elomaa lupaili tuleval-
le syksylle paljon kirjallisia 
kysymyksiä. Pirkanmaan 
kansanedustaja Lea Mäki-
pää oli huolissaan vanhus-
palvelulaista. Saadaanko 
tulevan eduskunnan bud-
jettiin riittävästi rahaa sitä 
varten? Hänen mielestään 
myös maatalousasiat sopi-
sivat mainiosti naisten hoi-

dettavaksi. Ihmisille tulee 
nälkä kun maataloustuo-
tanto loppuu Suomessa. 
Maaseudun autioituminen 
on myös ongelma - koko 
Suomi on pidettävä asut-
tuna. Taitettu indeksi pi-
tää korjata. Huostaanotot 
maassamme ovat lisäänty-
neet huolestuttavasti - jo-
ka vuosi noin 20 000 lasta 
otetaan huostaan syystä tai 
toisesta. Jokaisen meistä pi-
tää kantaa oma vastuunsa, 
myös itsestään.

Perussuomalaiset oli ai-
noa puolue, joka ei kään-
tänyt takkiaan ylösalaisin 
eduskuntavaalien jälkeen. 
Tätä mieltä olivat olleet 
pirkanmaalaiset äänestäjät 
Mäkipään tavattua heitä 
vaalien jälkeen. Mäkipää 
toivoi kokouksen osanotta-
jilta mietteitä ja ehdotuksia 
eduskunnan sähköpostiin 
lea.makipaa(at)eduskunta.
fi . Kokouksessa nousi esille 
myös se, miten miehet jos-
kus sortavat naisia. Tähän 
Lea Mäkipää vastasi, ettei 
hän ainakaan ole koskaan 
kokenut tulleensa miesten 
taholta mitenkään syrjityksi.

Palsternakka on 
unohdettu juures

Kokouksen liikunnallisen 
osuuden veti Kike Elomaa. 
Välillä voimisteltiin tauko-
jumppaa ja välillä kuultiin 
entisen kehonrakentajan 
mietteitä ruokailusta ja lii-
kunnasta. Jokaisella ihmi-
sellä on tarve liikkua, se on 
meihin sisään rakennuttu 
ominaisuus. Lihaksia tar-
vitsevat niin miehet kuin 
naisetkin. Säännöllinen li-
hasharjoittelu on mahtavaa. 
Nykyaikainen työ on usein 
luonteeltaan sellaista, ettei 
liikuntaa sen ohessa saa.

okoontuivat Turussa

Koko kroppaa pitää 
treenata, ei ainoastaan yläk-
roppaa.  Paino ei välttämät-
tä heti kuntoilun alettua pu-
toa, sillä lihakset painavat 
enemmän kuin läski, mutta 
lihakset myös syövät sitä 
läskiä kehosta pois ja se on 
hyvä asia. Hauisten treenaa-
minen kuuluu naisten kun-
to-ohjelmaan myös. Sopiva 
paino on noin kaksi kiloa, 
jonka kanssa pitää kuluttaa 
aikaa noin 15-20 minuut-
tia kerrallaan. Venytykset 
kuntoilun aluksi ja lopuksi 
ovat tärkeä mutta helposti 
unohtuva osa kuntoilua. 
Suomalaisten huonot selät 
johtuvat usein liikkumat-
tomuudesta. Vesi on hyvä 
liikunnan elementti.

Ruokailuun on kiinni-
tettävä erityistä huomiota. 
Nykyään ei enää tiedä mitä 
kaupasta ostaisi, kun lisäai-
neita tahtoo olla jokaisessa 
myytävässä elintarvikkees-
sa. Suomalaisista marjoista 
Elomaa nosti ylitse muiden 
erityisesti puolukat ja mus-
tikat. Palsternakkaa hän piti 
unohdettuna hyvänä juu-
reksena. Palsternakan kun 
leikkelee ohuiksi siivuiksi ja 

laittaa leivinpaperin päälle 
pippurilla maustettuna, saa 
terveellisiä ”ranskanperu-
noita”. Herkkupäiviä saa to-
ki olla, mutta jos mässäilee 
joka päivä, se on katastrofi .

- Suuntana pitää olla 
terveellinen ruokavalio, 
painotti Elomaa puheensa 
lopuksi.  

Perunasäkistä 
nostettuina olemme 
hirveän näköisiä

Tuula Kuusinen kertoi 
ihonhoidosta ja muistutti 
meidän kaikkien olevan kä-
veleviä käyntikortteja, joten 
myös pukeutumiseen pitäisi 
kiinnittää enemmän huo-
miota. Ihonhoito aloitetaan 
aina ruokavaliolla, joka on 
iho-ongelmissa kaiken A ja 
O. Ihonhoidossa on tärkeää 
myös antaa iholle tarpeeksi 
kosteutta, ei rasvaa. Rasva 
ei imeydy ihon läpi. Van-
hemmiten ihoon tulee myös 
ns. maksaläiskiä, jotka joh-
tuvat auringon valosta. Nii-
hin ei ole olemassa muuta 
lääkettä kuin ihon peittämi-
nen auringolta esimerkiksi 
mineraalipuuterilla tai au-

rinkosuojavoiteella, jonka 
kerroin on 40.

Myös pukeutumiseen 
ja esiintymiseen pitää puo-
lueen jäsenten kiinnittää 
enemmän huomiota.

- Mietitään, mitä laitam-
me päälle ja miten kannam-
me sen vaatteen. Muotia 
ei silti kannata noudattaa 
orjallisesti. Mikä sopii yh-
delle, ei välttämättä sovi 
toiselle, joten pukeutukaa 
persoonallisesti. Jos olemme 
kuin perunasäkistä nostet-
tuja, olemme aika hirveän 
näköisiä.

Esimerkkinä keinolan-
noitteiden määrästä tänä 
päivänä Kuusinen mainitsi 
juuri perunan.

- Kun keitätte perunan, 
laitatte sen pöydälle ja hal-
kaisette sen hetken kulut-
tua, huomaatte sen keskus-
tan olevan tumman harmaa. 
Peruna harmaantuu keskel-
tä sitä nopeammin, mitä 
enemmän sen viljelyssä on 
käytetty keinolannoitteita.

Illan päätteeksi kokous-
väki nautti Turun kulttuu-
ritarjonnasta menemällä 
Samppalinnaan katsomaan 
näytelmää Blondi.

Liisa Lajunen kertoi viljelevänsä terveellistä palsternakkaa omassa puutarhassaan.

Käsipainot eivät saa olla liian raskaita, kaksi kiloa voi riittää 
aluksi ihan hyvin, Kike Elomaa neuvoi.

Auli Kangasmäki esitteli naisjärjestön tilit ja pyysi kiinnittämään eduskunnassa enemmän 
huomiota omaishoitajien asioihin. 
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Eduskuntaryhmän kevätkausi päättyi

Eduskuntaryhmän ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittu Pentti Kettunen ja puoluesihteeri Ossi Sandvik 
kahvipöydän ääressä.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valinnut ryh-
mäkokouksessaan 30.6.2011 uuden puheenjohtajiston 
kuluvien valtiopäivien ajaksi.

Eduskuntaryhmän puheenjohtajana jatkaa Pirkko 
Ruohonen-Lerner Porvoosta, ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Pentti Kettunen Kajaanista ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi Jari Lindström Kouvo-
lasta. Entinen ryhmänjohto oli valittu hallitusneuvot-
telujen ajaksi.

Samassa kokouksessa valittiin työvaliokunnan 
jäseniksi eduskuntaryhmän puheenjohtajien Pirkko 
Ruohonen-Lernerin, Pentti Kettusen ja Jari Lindströ-
min lisäksi Jussi Halla-aho Helsingistä, Hanna Mänty-
lä Sallasta, Jussi Niinistö Nurmijärveltä ja Timo Soini 
Espoosta.

Eduskuntaryhmä valitsi 
uuden puheenjohtajiston

Pirkko Ruohonen-Lerner valittiin yksimielisesti 
eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.

Jari Lindström valittiin eduskuntaryhmän toiseksi varapu-
heenjohtajaksi.

Juha Väätäinen täytti 70 vuotta.

Kansanedustajien edus-
kuntatyö jatkuu tiistaina 
6.9., jolloin istuntokausi 
eduskunnassa alkaa.

Valintojen lisäksi Juha 
Väätäistä huomioitiin

Ryhmäkokouksessa valit-
tiin ryhmän puheenjoh-
tajisto ja työvaliokunnan 
jäsenet valtiopäivien ajak-
si. Juha Väätäistä onni-
teltiin laulun muodossa, 
täyttihän mies kunnioi-
tettavat 70 vuotta. Omas-

sa puheessaan Väätäinen 
muisteli aikoja jolloin hän 
täytti 10 vuotta ja sai en-
simmäisen jäätelönsä. Kun 
vuosia oli kertynyt 30, 
juhlittiin Juhan tuoretta 
Euroopan mestaruutta. Ei-
kä ole hassumpaa viettää 
70-vuotispäiviään Suomen 
suurimman puolueen kan-
sanedustajana.

Teksti ja kuvat:
Harri Lindell

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
kokoontui viimeisen kerran ennen 
kesälomiaan torstaina 30.6. 
Kevätkausi eduskunnassa oli 
päättynyt. Ryhmäkokous alkoi 
maittavalla kahvi- ja kakkutarjoilulla 
onnistuneen kevätkauden kunniaksi.
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Perussuomalaiset Nuoret 
kokoontuivat turvallisuus-
poliittiseen seminaariin 
Oulun pääkirjastoon vii-
konloppuna 9-10.7.2011. 
Yleisön toivottivat tervetul-
leeksi nuorten puheenjoh-
taja Simon Elo ja nuorten 
toiminnanjohtaja Heikki 
Tamminen. 

Teemu Lahtinen 
painotti yksilön 
turvallisuutta

Ensimmäisen luennon tur-
vallisuudesta piti Teemu 
Lahtinen. Lahtinen on vä-
hän päälle kolmekymppinen 
espoolainen IT-suunnitteli-
ja, Espoon kaupunginval-
tuutettu ja varakansanedus-
taja. Hän toimii monissa eri 
kansalaisjärjestöissä.

Teemu painotti luennos-
saan yksilön turvallisuutta, 
joka hänen mukaansa on 
tunnetila. Toinen henkilö 
voi samassa tilanteessa tun-
tea oman turvallisuutensa 
eri lailla uhatuksi kuin toi-
nen. Turvallinen yhteiskunta 
on paikka, jossa sen jäsenet 
voivat vapaasti toteuttaa 
perusoikeuksiaan. Tässä 
yhteiskunnassa ei uhkaa mi-
kään välitön vaara, ei ulkoi-
nen eikä sisäinen.

Turvallisuus on yh-
teiskunnassa perusoikeus. 
Maan turvallisuus jaetaan 
sisäiseen ja ulkoiseen tur-
vallisuuteen. Sisäisen tur-
vallisuuden tarkoitus on 
suojella väestöä rajojen 
sisäpuolella, ja siihen kuu-
luvat esimerkiksi poliisi ja 
palo- sekä pelastustoimi. 

Demokratia 
on rauhan tae

Niklas Kaskiala Demo 
ry:stä totesi omassa osuu-
dessaan demokratiakehi-
tyksen tukemisen parhaaksi 
keinoksi saada aikaan rau-
ha sotiviin maihin. Kaksi 
demokraattista maata ei 
koskaan sodi keskenään – 
ei ole sotinut toisen maail-
mansodan jälkeen. Demo-

kraattiset valtiot ovat käy-
neet sotia vain kun toisena 
sotivana osapuolena on ol-
lut ei-demokraattinen maa. 
Demokratian tukeminen on 
tehokas ja edullinen tapa 
välttyä sodilta. Yksi demo-
kratian tunnusmerkeistä oli 
Niklaksen mukaan jossakin 
tutkimuksessa se, paljonko 
maan parlamentin valituista 
edustajista on naisia.

Eräs luentoa kuunnellut 
nuorimies tahtoi tietää, et-
tä jos maan parlamenttiin 
on valittu sataprosenttisesti 

naisia, niin silloinko tässä 
maassa vallitsee täydellinen 
demokratia. Naurun tauot-
tua todettiin, että ei tutki-
muksessa varmaan ihan sitä 
tarkoitettu. Demo ry on suo-
malaisten eduskuntapuo-
lueiden yhteistyöyhdistys. 
Demo toimii demokratian 
edistämiseksi toteuttamalla 
ja tukemalla suomalaisten 
puolueiden ja kehitysmai-
den poliittisten liikkeiden 
välisiä yhteistyöhankkeita.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Turvallisuus on perusoikeus

Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tär-
keimmät tehtävät ovat Suomen itsenäisyyden, alueellisen 
koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen, väestön 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskun-
nan toimivuuden ylläpitäminen.

Uhkakuvat ja häiriötilanteet

Strategiassa kuvatut uhkamallit ovat:
- voimahuollon vakavat häiriöt
- tietoliikenteen ja tietojärjestelmien vakavat häiriöt
- kuljetuslogistiikan vakavat häiriöt
- yhteiskuntatekniikan vakavat häiriöt
- elintarvikehuollon vakavat häiriöt
- rahoitus- ja maksujärjestelmän vakavat häiriöt
- julkisen talouden rahoituksen saatavuuden häiriintyminen
- väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt
- suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhat
- terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava
  rikollisuus
- rajaturvallisuuden vakavat häiriöt
- poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus
- sotilaallisen voiman käyttö

Toiminnanjohtaja Heikki Tamminen ja nuorten pj. Simon 
Elo kuuntelivat luennoitsijoita tarkasti.

Perussuomalaiset Nuoret kokoontuivat Oulun kaupunginkirjaston auditorioon.

Teemu Lahtinen luotsasi seminaariväen valtiollisen ja
yksilöllisen turvallisuuden saloihin.

Suomalaisessa yhteiskunnassa elintärkeitä 
toimintoja ovat:

- valtion johtaminen
- kansainvälinen toiminta
- Suomen puolustuskyky
- sisäinen turvallisuus
- talouden ja infrastruktuurin toimivuus
- väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
- henkinen kriisikestävyys

Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä 
vaarantava rikollisuus

Terrorismille ei ole toistaiseksi olemassa yleisesti hyväk-
syttyä määritelmää. Terrorismilla tarkoitetaan yleensä 
sellaista väkivaltaista kansallisen tai kansainvälisen lain 
vastaista toimintaa tai sillä uhkaamista, jossa tarkoituk-
sena on levottomuuden ja vakavan pelon synnyttäminen. 
Useimmiten terroristien tavoitteena on pakottaa poliittiset 
päättäjät tekemään tai tekemättä jättämään jotain sellaista, 
jota terroriteon suorittajat tahtovat. Tyypillistä on myös 
medianäkyvyyden hyväksikäyttö omien päämäärien saa-
vuttamiseksi.

Alla lainauksia yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta 2010
(valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010):
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Perussuomalaiset harjoittavat rehellistä politiikkaa. Se 
tarkoittaa sitä, että me pidämme sen, minkä olemme 
äänestäjille luvanneet, joten emme voi lähteä syömään 
sanojamme, niin kuin tässä nyt on nähty, kuinka nämä 
hallitusaitiossa istuvat puolueet ovat tehneet.
Pirkko Ruohonen-Lerner

Hallitus on jo nyt kriisihallitus, ja kriisejä tulee. Perussuo-
malaisten eduskuntavaaliohjelma on edelleen ajankoh-
tainen. Olemme valmiit rakentamaan oikeudenmukaisen 
kansalaisten peruspalvelut ja työllisyyden turvaavan itse-
näisen, uudistuvan Suomen ennemmin tai myöhemmin 
muodostettavassa uudessa hallituksessa.
Pietari Jääskeläinen

Kylmää kyytiä Suomen puolustusvoimille tarjoaa kokoo-
musvetoinen vasemmistohallitus. Se aikoo leikata puolus-
tushallinnon määrärahoja peräti 200 miljoonalla eurolla. 
Mistä nämä suhteettoman suuret säästöt otetaan ja millä 
aikataululla, on vielä auki, mutta selvää lienee, että hal-
litus aikoo ainakin lakkauttaa varuskuntia ja heikentää 
Puolustusvoimien henkilökunnan, etenkin siviilihenkilö-
kunnan, asemaa. Irtisanomisilta ei vältytä.
Jussi Niinistö

Pääministerin - jokaisen ministerin ja ammattipoliitikon, 
joka on oppinut puhumaan vaikka puhelinluettelosta 
tunnin sanomatta yhtään mitään - olisi tarpeellista olla 
edes jonkin aikaa Kehä kolmosen pohjoispuolella pienen 
ja keskikokoisen yrittäjän tai tehdastyöläisen housuissa. 
Vain sen kokemuksen myötä tulee oikea ymmärrys siitä, 
miten leipä tienataan Suomi-nimisessä valtiossa.
Teuvo Hakkarainen

Suomi elää etsikkoaikaa maahanmuuttokysymyksissä. 
Ongelmia on huomattavasti helpompaa ja halvempaa eh-
käistä kuin siivota jälkikäteen. Turvapaikkajärjestelmä ja 
siihen liittyen perheenyhdistämismenettely on muuttunut 
siirtolaisuuden kanavaksi, mihin sitä ei ole tarkoitettu ja 
mikä tehokkaasti rapauttaa järjestelmän legitimiteettiä 
kansalaisten silmissä.
Jussi Halla-aho

Vastuun kantamista ei ole se, että sanoo aina "kyllä, kyl-
lä", vaan vastuun kantamista on sanoa tarvittaessa "ei". 
On vastuullista seisoa sanojensa takana.
James Hirvisaari

Jos nuoret eivät jatka (metsästys)harrastusta ja hirvikan-
nan leikkaamista, alkaa teillä tapahtua ja ihmisuhreilta 
ei voida enää välttyä. On päivänselvää, että hirvikannan 
sääntely onnistuu vain nykyisellä metsästykseen perustu-
valla tavalla. Viranomaistyönä se olisi aivan liian kallista, 
eikä meillä ole siihen resursseja.
Reijo Hongisto

Pakkoruotsista olisi jo aika päästä eroon ja Suomen 
muuttamisesta virallisesti yksikieliseksi valtioksi tulisi 
alkaa pohjustaa vakavasti. Suomen kaksikielisyys on kei-
notekoisesti ylläpidettyä, eikä sille löydy mitään päteviä 
perusteita. Tämä olisi myös mainio leikkauskohde.
Olli Immonen

Mitä ohjelmasta jää kansalaisille päällimmäiseksi mie-
leen, on se, että tulevaisuudessa on kuntien pakkoliitoksia 
ja tasaverot nousevat.
Ari Jalonen

Omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät on saata-
va yhteiskunnassamme toimimaan. Vuodesta toiseen 
juuri tämä tilanne on ollut vaikea. Puuttuu sijaishoito-
paikkoja; resurssit niissä ovat riittämättömät tai täysin 
väärät.
Arja Juvonen

Hallituksen ohjelma on tyly maaseudulle ja sen vähävä-
kisille. Hallituksen ohjelmaa toteutettaessa ajaudutaan 
taas kerran lähemmäksi kokoomuksen ajamaa tasavero-
järjestelmää
Pentti Kettunen

Toimivaan kansalaisyhteiskuntaan ei kuulu sananvapau-
den rajoittaminen ja vahvojen mediatalojen vahvistami-
nen entisestään. Tällainenhan on väistämättä edessä, mi-
käli suunniteltu lehdistön lisäarvovero tai arvonlisävero 
toteutetaan.
Kimmo Kivelä

Hallitusohjelman selkeä viesti maaseudulle ja reuna-alu-
eille on se, että koettakaa pärjätä. Hallitus ei aio tukea 
reuna-alueiden asumista ja elämistä kuin korulauseissa.
Jari Lindström

Vaikka yksin asuvat ovat yliedustettuina sosiaalitoimen 
asiakkaissa ja vaikka heidän määränsä kasvaa perheitä 
nopeammin koko massaa, niin tässä hallitusohjelmas-
sa heitä ei huomioida erityisryhmänä. Yhteiskuntamme 
on rakentunut kahden ansaitsijan perhemallin mukaan, 
eikä se ole pystynyt väestössä tapahtuvien muutosten 
mukana.
Maria Lohela

Pitkien neuvottelujen jäl-
keen pääministeri Katainen 
sai lopultakin muodostettua 
hallituksen ja sille yhteisen 
ohjelman, jonka nimeksi 
annettiin "Avoin, oikeuden-
mukainen ja rohkea Suo-
mi". Avoin-sana ei oikein 
sovi tämän hallitusohjelman 
nimeen, sillä sen laadinta on 
ollut kaikkea muuta kuin 
avointa. Median edustajat 
ja siten samalla koko Suo-
men kansa suljettiin neuvot-
telujen ulkopuolelle. Poliit-
tisen eliittimme huonoksi 
tavaksi on muodostunut, 
että asioiden keskeneräisyy-
teen vedoten neuvotteluista 
ja eri vaihtoehdoista ei ker-
rota mitään julkisuuteen, 
vaikka asiat totisesti kos-
kettavat jokaista Suomen 
kansalaista. Joten se siitä 
avoimuudesta!

Kunnat ajetaan 
ahtaalle

Hallitus on luvannut vah-
vistaa peruspalveluita ja 

turvata ikäihmisille ihmis-
arvoisen vanhuuden. Köy-
hyyttä, eriarvoistumista ja 
syrjäytymistä on luvattu 
vähentää. Kun katsoo hal-
litusohjelman loppusivuilla 
olevia euromääräisiä luku-
ja, eivät nämä lupaukset 
vaikuta uskottavilta. Todel-
lisuudessa hallitus vähentää 
kuntien valtionosuuksia 
631 miljoonaa euroa, mikä 
aiheuttaa automaattisesti 
säästöjä ja leikkauksia kaik-
kiin kunnallisiin palvelui-
hin. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että monen jo entuu-
destaan ylivelkaantuneen 
kunnan kunnallisveroon on 
tulossa jopa prosenttiyksi-
kön suuruisia korotuksia.

Kunnallisveron koro-
tukset ja samanaikaisesti 
toteutettavat kuntapalvelui-
den leikkaukset koskettavat 
kipeimmin juuri pienituloi-
sia eläkeläisiä, työttömiä, 
yksinhuoltajia ja opiskeli-
joita eli niitä vähäosaisia 
kansalaisia, joilla ei ole 
varaa hankkia palveluitaan 

yksityiseltä sektorilta, joten 
uskottavaa ja todellista köy-
hyyden, eriarvoistumisen ja 
syrjäytymisen vähentämistä 
ei ole näköpiirissä tulevalla-
kaan hallituskaudella.

Valmisteverojen 
korotus edistää 
tasaverokehitystä

Hallitus edistää tasaveroke-
hitystä korottamalla valmis-

teveroja sadoilla miljoonilla 
euroilla. Valmisteverojen 
korotukset kohdistuvat pie-
nituloisiin kansalaisiin jopa 
yleistä arvonlisäveroa anka-
rammin, sillä heidän kaikki 
rahansa menevät pakolliseen 
kulutukseen kuten ruokaan 
ja asumiskustannuksiin. 
Sokerinkulutusta ja tupa-
kanpolttoa voi joku vielä 
vähentää, mutta jatkuvasti 
kallistuvasta energiasta on 

lähes mahdotonta tinkiä.  
Liikenteen polttoaineverojen 
korottaminen tekee syrjäseu-
duilla kulkemisen entistäkin 
kalliimmaksi, eikä bensa-
pumpulla hintaa säädetä 
tankkaajan tulojen mukaan.

Perussuomalaiset ovat 
tyytyväisiä pääomatulojen 
veroprosentin korotukseen 
ja siihen liittyvään progres-
sioon. Olisimme kuitenkin 
toivoneet, että hallitus olisi 

palauttanut Suomen rik-
kaimpiin kansalaisiin aikai-
semmin kohdistuneen varal-
lisuusverotuksen, joka pois-
tettiin vuonna 2006 kun 
sosiaalidemokraatit olivat 
edellisen kerran hallitusvas-
tuussa. Myös suurituloisten 
ansiotulojen verotusta olisi 
voitu kiristää.

Ei kuntien 
pakkoliitoksille ja 
lähipalvelujen alasajolle

Hallitus on ilmoittanut to-
teuttavansa kunta- ja pal-
velurakenneuudistuksen 
kuntien tuottavuuden pa-
rantamiseksi. On toivotta-
vaa, että tämä ei tarkoita 
pakkoliitoksia ja kaikkien 
lähipalvelujen lopullista 
karkaamista kuntalaisten 
ulottuvilta. Haja-asutusalu-
eilla etäisyydet ovat pitkiä 
ja palvelujen keskittäminen 
tarkoittaisi monelle sitä, 
että palvelujen perässä jou-
tuisi matkustamaan entistä 
pidemmälle.

Hallitus lupaa huoleh-
tia koulutuksen, osaamisen 
ja tutkimuksen riittävästä 
rahoituksesta. Kyläkoulu-
jen alasajon lisäksi ryhdy-
tään kuitenkin supistamaan 
maaseudun lukioverkostoja. 
On kohtuutonta vaatia, että 
maaseudulla asuva lukiolai-

Hallitusohjelma jyrkentää 

Perussuomalaisten kansanedustajien lausuntoja hallitusohjelmasta

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro 
28.6.2011 koskien hallituksen 
tiedonantoa hallitusohjelmasta. 
(Pirkko Ruohonen-Lerner)
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Energiapolitiikkaamme vaivaa poukkoilevuus ja näkö-
alattomuus, kun hallitusohjelma huiskii edellistä korville. 
Tuulelta ei vastausta saa, ja öljyä rahdataan tankkereilla 
valtamerten yli huomaamatta, että meillä on kotimaista 
energiaa, joka on mahdollista tuottaa lähellä.
Pirkko Mattila

Maaseudun ihmistä kohtaavat tämän hallituksen aika-
na kovat ajat. Paikallistieverkko vetelee viimeisiään, ja 
tienhoitoon ei ole tulossa minkäänlaista määrärahaa, pu-
humattakaan riittävistä kunnostusmäärärahoista. Tosin 
liikenneministeri lupaa lapioida rataa auki, mutta sekin 
auttaa vain talviaikana.
Lea Mäkipää

Hallitusohjelmassa leikataan oppisopimuskoulutukselta 
21 miljoonaa euroa. Tämä on mielestäni suuri ja vaaral-
linen virhe, koska se osaltaan tulee syrjäyttämään nuoria 
työelämästä pysyvästi ja yhteiskunnasta ylipäätänsä.
Mika Niikko

Ettei vaan olisi käynyt niin, että porvarihenkisyys tarttui 
ministeri Arhinmäkeen niin, että pipo vaihtuu sorsannah-
kastetsoniin.
Pentti Oinonen

Harmaan talouden torjumisen tuottavat verohyödyt 
ja poliisin riittävät määrärahat näkyvät kansalaisille 
oikeudenmukaisempana, turvallisempana ja rikkaam-
pana yhteiskuntana. Toivon hallituksella olevan järkeä 
ja ymmärrystä nostaa molempiin osoitettuja määrära-
hoja.
Tom Packalén

Haluaisin todella antaa hallitukselle mahdollisuuden, 
mutta se on mahdotonta EU-politiikan, viherhumpan ja 
arvohömpän takia. Etenkin hallituksen valitsema EU-po-
liittinen linja vaikuttaa olevan betonoitu ja tulee lopulli-
sesti tyhjentämään veronmaksajien eli Suomen valtion ja 
kuntien jo ennestäänkin tyhjät taskut.
Vesa-Matti Saarakkala

Näissä vaaleissa äänestettiin oikeudesta olla eri mieltä. 
Viiden kansanedustajan puolueesta tuli 39 kansanedus-
tajan puolue. Se tuli omalla ohjelmalla, omalla linjalla, 
olemalla eri mieltä kuin vanhat puolueet. Ja huomaan, 
että se on kyllä teistä hämmästyttävää, että joku pitää 
kiinni periaatteistaan.
Timo Soini

Säästötoimillaan valtiovalta pakottaa yhä enenevässä 
määrin poliisin priorisoimaan tehtäviään. Tämä asettaa 
kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa ja myös 
asemansa takia.
Ismo Soukola

En usko, että antamalla rahaa Kreikkaan tai Portugaliin 
tai muihin sellaisiin Euroopan maihin, jotka ovat hoita-
neet taloutensa huonosti, pystytään luomaan Suomeen 
yhtään ainoaa uutta työpaikkaa.
Maria Tolppanen

Hallitusohjelman mukaan matkailuautoille mätkäistään 
autovero. (...) Alan ammattilaiset arvioivat, että matkai-
luautojen rekisteröinnit romahtaisivat jopa kymmenes-
osaan nykyisestä. Sen jälkeen suurin osa alan yrityksistä 
ajautuisi konkurssiin tai joutuisi muutoin lopettamaan 

nen matkustaisi päivittäin 
satoja kilometrejä voidak-
seen hankkia valkolakin. 
Myös maaseudulla pitäisi 
lapsiperheiden voida asua, 
elää, opiskella ja tehdä työtä.

Puolustushallinnon 
menojen leikkaaminen 
heikentää sotilaallista 
puolustuskykyämme

Perussuomalaiset ovat 
huolissaan hallituksen ai-
komuksista leikata puolus-
tushallinnon menoja 200 
miljoonaa euroa. Tämän 
suuruusluokan leikkaukset 
vaikuttavat Suomen soti-
laalliseen puolustuskykyyn. 
Emme kannata varuskun-
tien lakkauttamisia, varus-
miesten tai puolustusvoimi-
en henkilökunnan aseman 
heikentämistä tai varus-
miespalveluksen lyhentä-
mistä neljään kuukauteen.

Perussuomalaiset ovat 
tyytyväisiä lupaukseen, 
jonka mukaan hallitus vie 
eteenpäin eduskunnan tar-
kastusvaliokunnan tuoreita 
toimenpide-esityksiä har-
maan talouden torjunnasta. 
Tavoitteena on saada vuo-
sittain 300-400 miljoonaa 
euroa lisätuloja valtiolle 
veroina, sosiaalivakuutus-
maksuina sekä takaisin-
saatuina rikoshyötyinä. 

Toivottavasti tämä tavoite 
saavutetaan.

EU:n mallioppilaslinja 
jatkuu

Hallitusohjelmassa tode-
taan hallituksen suhtautu-
van vakavasti kansalaisten 
Euroopan unionin toimin-
nasta esittämään kritiik-
kiin. Jos näin todella olisi, 
hallitus varmaankin muut-
taisi Suomen EU-politiikkaa 
jollain tavalla. Näin ei kui-
tenkaan ole tapahtumassa. 
Totuus on, että Suomi on 
jatkossakin sitoutumassa 
rahan syytämiseen Euroo-
pan ongelmamaille. EU-
kritiikkiä ei siis vieläkään 
haluta kuunnella, saati ot-
taa vakavasti. Perussuoma-
laiset ennustavat mallioppi-
laslinjan jatkuvan tämänkin 
hallituksen aikana.

Vanhusten, 
omaishoitajien ja 
veteraanien asemaa 
parannettava

Perussuomalaiset pitävät 
kovasti mainostettua perus-
päivärahan ja työmarkkina-
tuen sadan euron korotusta 
askeleena oikeaan suun-
taan, mutta huomauttavat, 
ettei kyseinen uudistus pa-
ranna kaikkein köyhimpi-

en toimeentuloa, sillä sata 
euroa lasketaan tuloksi ja 
vähentää toimeentulotukea.

Perussuomalaiset pi-
tävät suunnitteilla olevaa 
vanhuspalvelulakia oikean-
suuntaisena edistysaskelee-
na, mutta korostamme, että 
selvitäkseen lain tuomista 
velvoitteista on kunnille 
turvattava riittävät resurs-
sit. On tärkeää, että ikäih-
misille tarjottaisiin oman 
kodin ja laitoshoidon ohella 
mahdollisuuksia asumiseen 
kodinomaisissa, pienissä 
yksiköissä, jossa olisi tar-
peen mukaan tarjolla sekä 
yksityisyyttä että huolenpi-
toa. Kaikessa hoidossa tulee 
olla lähtökohtana inhimilli-
syys ja kunnioitus hoidetta-
via kohtaan.

Perussuomalaisten mie-
lestä arvokasta työtä te-
kevien omaishoitajiemme 
toimeentulo ja jaksaminen 
on pystyttävä turvaamaan 
nykyistä paremmin. Omais-
hoidon tuki tulisi oikeu-
denmukaisuuden nimissä 
pikimmiten siirtää Kelan 
vastuulle, jotta ihmisillä eri 
puolilla Suomea olisi yhtä-
läiset mahdollisuudet huo-
lehtia läheisistään.

Hallitus lupaa kehittää 
sotaveteraaneille kohden-
nettuja etuuksia ja palve-
luja. Toivottavasti edellä 

mainitusta "kehittämisestä" 
päästään pikaisesti käytän-
nön toimenpiteisiin, mikäli 
tarkoitus on, että veteraa-
nit ehtivät eduistaan naut-
timaan. Myös vammaisten 
aseman parantamiseksi toi-
vomme aitoja tekoja.

Perussuomalaiset pitä-
vät positiivisena hallituksen 
aikomusta lisätä lapsiper-
heiden kotipalveluja ja ma-
talan kynnyksen palveluja. 
Jos lapsiperheiden ongelmi-
en ennaltaehkäisyyn ei nyt 
olla aidosti valmiita panos-
tamaan, lankeaa veronmak-
sajille tulevaisuudessa suuri 
lasku maksettavaksi.

Nuorten 
syrjäytymiseen 
puututtava tosissaan

Nuorten koulupudokkaiden 
määrä on ollut viime vuosi-
na hälyttävässä kasvussa. 
Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos on arvioinut, että jo-
pa 60.000 nuorta on yhteis-
kunnan ulkopuolella ilman 
työtä ja koulutuspaikkaa. 
Tilanne on vakava, joten 
toivottavasti hallitus puut-
tuu ongelmaan tosissaan.  
Kansallisen kielivarannon 
kehittämisessä on oleellista 
laajentaa lasten ja nuorten 
kielivalikoimaa EK:n esitys-
ten mukaisesti.

toimintansa. Samalla menetettäisiin jopa satoja työpaik-
koja suoraan ja toinen mokoma välillisesti.
Reijo Tossavainen

Erityinen huoleni on myös peruspoliisitoiminnan alasajo 
leikkaamalla siltä 10 miljoonaa euroa. Hallitusohjelmas-
sa todetaan halu olla Euroopan turvallisin valtio. Poliisi-
palvelut luvataan turvata koko maassa. Se ei kuitenkaan 
onnistu leikkaamalla poliisitoimeen tarvittavia euroja.
Kaj Turunen

Vaalilupauksista huolimatta taitetun indeksin poista-
miseen liittyviä toimenpiteitä en istuvan hallituksen 
ohjelmasta ole löytänyt työryhmän asettamista lukuun 
ottamatta. Tiedän, että taustalla on niin sanotun kolmi-
kannan - valtion, työnantajan ja työmarkkinajärjestöjen 
- sopimus.
Kauko Tuupainen

Haluan viedä Suomea kohti suuntaa, jossa kansalainen 
voi edelleen luottaa siihen, että yhteiskunta antaa tuken-
sa, jos kansalainen toimii yhteiskunnan hyväksi niin kuin 
on hyväksi nähty. Joiltakin osin hallitusohjelma heikentää 
tätä luottamusta
Ville Vähämäki

Hallitusohjelma on tekijöidensä näköinen, sekava, jä-
sentymätön, kirpputorikamaa ilman selkeää konkretiaa, 
johtoajatusta, paitsi tietysti miljardien mättöä Euroopan 
sutkeille pankeille ja huijareille.
Juha Väätäinen

Hallitus on päättänyt 
sitoa opintotuen indeksiin 
vasta syyskuussa 2014. 
Opintotuki on tärkeä osa 
opiskelijoiden toimeentu-
loa, joten jos hallitus halu-
aa nuorten valmistuvan no-
peammin työmarkkinoille, 
tulisi toimenpiteisiin ryhtyä 
nopeammalla aikataululla.

Kaivosteollisuuden 
toiminta turvattava

Kotimaisen kaivosteollisuu-
den toimintaedellytykset on 
turvattava vahvemmin kuin 
mitä hallitusohjelmassa 
suunnitellaan. Hallituksen 
tulee toimia aktiivisesti sen 
puolesta, että maaperäs-
sämme makaavat miljardit 
eurot ohjautuvat kotimaa-
hamme, eivätkä kansain-
välisten kaivosyhtiöiden 
taskuihin.

Liikennemäärärahojen 
jäädytys on turmion tie

Liikennemäärärahojen jää-
dytys on turmion tie. Hal-
litukset ovat viime vuosina 
säästötoimillaan vähentä-
neet liikenneinfrastruktuu-
rimme arvoa 100 miljoo-
nalla eurolla joka vuosi. 
Jos tahdomme pitää kiinni 
hyväkuntoisista teistä, jot-
ka ovat myös suomalaisen 

vientiteollisuuden selkäran-
ka, tämän hallituksen tulisi 
päinvastoin lisätä tiemäärä-
rahoja niin pääteiden kuin 
alempiasteisen tieverkoston-
kin kunnon parantamiseksi 
ja ylläpitämiseksi sekä kau-
pungeissa että maaseudulla.

Maanviljelyksen säily-
minen on turvattava koko 
maassa. EU:n uudistaessa 
tukipolitiikkaansa hallituk-
sen vastuulla on turvata 
kotimainen ruokatuotanto, 
vaikka omalla EU:sta irro-
tetulla tukipolitiikalla.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä ei usko, että 
hallitusohjelman lukuisat 
kauniisti kirjatut tavoitteet 
toteutuvat, etenkin kun 
niukkoja taloudellisia varo-
ja ollaan edelleen syytämäs-
sä Euroopan kriisimaiden 
pelastamisoperaatioon, jolle 
ei loppua ole näköpiirissä.

Edellä olevan perusteel-
la teen seuraavan ehdotuk-
sen eduskunnan kannan-
otoksi: "Eduskunta toteaa, 
että hallituksen esittämä 
hallitusohjelma jyrkentää 
kansan kahtiajakoa, lisää 
entisestään tulo- ja varalli-
suuseroja ja jatkaa Suomen 
itsenäisyyden ja itsemäärää-
misoikeuden kaventamista, 
minkä vuoksi hallitus ei 
nauti eduskunnan luotta-
musta."

kansan kahtiajakoa
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Perussuomalaiset ja 
keskusta jäivät vaalien 
jälkeen oppositioon. 
Kokoomuksen päämi-
nisteri Katainen esitti 
perussuomalaisille vii-
meisessä tarjoukses-
saan, että perussuoma-
laiset saavat Euroopan 
hulttiomaiden tukiasi-
oissa pari kertaa äänes-
tää vastaan, mutta sen 
jälkeen on oltava Ka-
taisen kanssa samoilla 

linjoilla. Tällaiseen pelleilyyn emme lähteneet.
Olimme ennen vaaleja sitä mieltä, että suoma-

laisten veronmaksajien rahoja ei tule lapioida Por-
tugalin, Kreikan eikä muidenkaan hulttiomaiden tu-
kemiseen. Meidän selkärankamme kesti seireenien 
laulut.

Mitenkäs kävi vasemmistoliiton ja sen puheen-
johtaja Arhinmäen? Ennen vaaleja Arhinmäki 
vannoi, ettei hän hyväksy Euroopan tukipaket-
teja. Vaalien jälkeen mustan Audin takapenkki 
alkoi kiinnostaa niin, että silmät olivat oikein pit-
källä. Ja niin napit lentelivät Arhinmäen ja vasem-
mistoliiton paidasta mennen tullen ja palatessa. 
Vaalilupaukset tulivat syödyksi oikein jälkiruoan 
kanssa.

Ennen vaaleja kepu syytti perussuomalaisia 
populismista ja ilmoitti harjoittavansa vastuullista 
politiikkaa. Irlantia, Kreikkaa ja Portugalia on tu-
ettava, jotta suomalaisille riittää työtä. Näin sanoi 
kepu. Vaalien jälkeen kepun johto huomasi, että 
he ovat istuneet kuusitoista vuotta tapittoman ve-
neen kyydissä. Vaikka veneen kipparina istui itse 
pääministeri Kiviniemi, niin nuo perussuomalaisten 
ryökäleet jossain välissä kävivät viskaamassa ve-
neen tapin metsään. Veneen perämiehen paikka oli 
annettu kokoomukselle, joka ohjasi venettä kohti 
haaksirikkkoa.

Hätäpäissään kepu hyppäsi veneestä oppositioon.
Nyt kepu on EU-asioissa tulossa ja jo osittain 

tullutkin perussuomalaisten linjoille. Turkin nurin-
päin kääntö käy kepulta sutjakkaasti. Nyt taas luva-
taan, että kepu ei tule tukemaan eurotukia. Kolme 
kuukautta sitten tällaiset puheet olivat suuri synti 
ja populismia.

Minä ennustan, että Arhinmäen porukka ei näe 
tässä hallituksessa ensimmäistäkään joulupukkia. 
Lähtö tulee - porukka on jo nyt hajalla. Viime edus-
kuntavaaleissa jo huomattava joukko perinteisiä 
vasemmistolaisia äänesti perussuomalaisia. Samoin 
tekivät keskustalaiset. Se oli hyvä asia. Näin yhdessä 
säikäytimme vallanpitäjiä.

Valitettavasti valtapuolueemme ovat ajaneet 
Suomen sellaisiin syövereihin, joista selviämme 
todennäköisesti vain vaikeuksien kautta. Nuori ja 
kokematon pääministeri, kokoomuksen Jyrki Ka-
tainen vielä hymyilee leveästi Barrosojen ja Berlus-
konien kanssa, vaikkakin suupielissä on jo havait-
tavissa kireyttä. Pelimiesten narrina oleminen alkaa 
rasittaa.

Demarien valtiovarainministeri Jutta Urpilainen 
haaveilee vakuuksien perään. Ilmoitan Sinulle Jutta 
- älä narraa itseäsi ja Suomen kansaa, realisoitavia 
vakuuksia ei tipu. Käypiä vakuuksia olisivat vain 
kulta- ja platinaharkot ja niistä eivät hulttiovaltiot 
tule luopumaan.

Kaikesta huolimatta kesäisin terveisin,

Pentti Kettunen
kansanedustaja, eduskunnan
valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja,
PerusS

Tapiton vene ja
pelimiesten narrit

Suomalaiset lihantuotta-
jat vierailivat tapaamassa 
Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmää kesäkuun lo-
pussa. Vierailijat kuuluvat 
LSO Osuuskuntaan, johon 
kuuluu 1800 suomalaista 
lihantuottajaa. Lihatalou-
den ongelmat kiinnostavat, 
huoli lihatuotannon tulevai-
suudesta on suuri.

Kauppa ei maksa 
käypää hintaa

LSO:n edustajat toivat esil-
le muun muassa seuraavia 
seikkoja:

Suomalaisen lihan tuot-
tamisella on suurta yhteis-
kunnallista merkitystä. 
Onhan elintarviketuotanto 
Suomen neljänneksi suurin 
teollisuuden ala. Lihantuot-
tajilla pitää olla yhtäläiset 
toimintaedellytykset koko 
maassa.

Nyt alalla ollaan huoles-
tuneita kannattavuudesta. 
Tuotantokustannukset ovat 
nousseet, mutta tuottajahin-
nat eivät ole kannattavalla 
tasolla. Muun muassa viljan 
hinnan nousu on merkittä-
vä lisäkulu lihantuottajille, 
eläimet syövät samaan tah-
tiin kuin ennenkin. Viljan 
tuottajia tästä ei sovi syyllis-
tää, vaan syyt löytyvät pal-
jon syvemmältä rakenteista. 
Esimerkiksi kauppa ei ole 
valmis maksamaan käypää 
hintaa tuottajille.

Liian alhaiset tuottaja-
hinnat ja lihan halpatuonti 
ulkomailta nousivat esille 
monen osallistujan puheen-
vuoroissa. Huoli tulevai-
suudesta kaihertaa monen 

lihatilallisen mieltä, var-
muutta parin tai kolmen 
vuoden tähtäimellä tuki- ja 
muista rahoituksista ei enää 
ole, kukapa enää uskaltaa 
investoida tulevaisuuteen. 
Suomalainen lyhytjänteinen 

ja arvaamaton tukipolitiik-
ka luo alalle epävarmuutta. 
Varsinkin nuorille aloitta-
minen ja yrittäminen liha-
taloudessa on haastava ja 
rohkea päätös näin epävar-
muuden aikana.

Lihan hinta nousee 
entisestään

Maatalouden raju rakenne-
muutos on vähentänyt tilo-
jen määrää tasaiseen tahtiin. 
Suomalaisen lihantuotannon 
erityispiirteet pitäisikin huo-
mioida ja turvata EU:n maa-
talouspolitiikkaa uudistetta-
essa.  Tuottajan ja tuottajien 
omistamien yritysten ase-
maa pitää parantaa osana 

ruokaketjua. Suomalaisessa 
sikataloudessa lähtölaskenta 
on jo alkanut, EU:n puolelta 
tulevat uhat tiedostetaan jo.

Varsinkin EU:n ulko-
puolinen tuonti on suuri 
ongelma suomalaisille li-

hantuottajille. Nämä tahot 
eivät joudu noudattamaan 
samaa vaatimustasoa kuin 
kotimainen tuotanto. EU:n 
lainsäädäntöä tulisi kehittää 
estämään ja sanktioimaan 

Lihantuottajat kertoivat
huolistaan perussuomalaisille

epäreilu kilpailu. Vapaa 
markkinatalous liha-alalla 
tulee jatkossa nostamaan 
entisestään lihan hintaa, 
yleisössä arvioitiin. Pitäisi-
köhän nyt Suomessa nou-
dattaa Ranskan esimerkkiä? 

Eduskunta säätäisi lain, jo-
ka yksiselitteisesti rajoittaisi 
paljonko kauppa saa ottaa 
voittoa elintarvikkeista.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

LSO:n edustajat Jussi Savijoki Huittisista, Juri Lehtonen Kihniöstä ja Matti Murto Salosta kertoivat näkemyksiään 
lihatalouden ongelmista.

• Vuonna 1913 perustettu, noin 1 800 suomalaisen li-
hantuottajan yhteisö. Sen tehtävänä on tukea jäsentensä 
lihantuotantoa ja markkinointia sekä turvata jäsentensä 
lihantuotannon jatkuvuus.

• LSO Osuuskunta on lihateollisuusyritys HKScan Oyj:n 
suurin omistaja. Osuuskunnan hallussa on 34,88 pro-
senttia yhtiön osakkeista ja 69,25 prosenttia äänimää-
rästä (31.12.2010). HKScan on merkittävä kansainväli-
nen toimija. Monet sen tuotemerkeistä Suomessa, Ruot-
sissa ja Baltiassa ovat tuoteryhmänsä markkinajohtajia.

LSO Osuuskunta

Miksi sonninliha maksaa kaupoissa enemmän kuin lehmänliha? Tähän ei oikein löytynyt 
vastausta, sukupuolisesta epätasa-arvosta ei varmaankaan tässä ole kysymys.
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 ■KIRJALLINEN KYSYMYS

Maanviljelijäperheestä 
kotoisin oleva 53-vuotias 
Heikkilä ehti Timo Soinin li-
säksi ainoana vaikuttaa Pe-
russuomalaisten puoluehal-
lituksessa yhtäjaksoisesti 16 
vuoden ajan, kunnes päätti 
eduskuntavaalien jälkeen 
antaa tilaa nuoremmilleen. 
Kokemusta on kertynyt niin 
kunnallis-, maakunta- kuin 
kirkollisvaltuustostakin se-
kä Perussuomalaisten Varsi-
nais-Suomen piirin puheen-
johtajuudesta. Eduskunnas-
sa hän toimii lisäksi maa- ja 
metsätalousvaliokunnan 
varapuheenjohtajana ja 
Pohjoismaiden Neuvoston 
varsinaisena jäsenenä.

Pelloilta pätkätöihin

Veljensä kanssa pientilaa yli 
40 vuotta hoitanut Heik-
kilä aloitti maanviljelyn jo 
13-vuotiaana sotainvalidi- 
isän terveyden heikennyttyä. 
Traktorin ohjaimista tie kul-
ki keskikoulun kautta Perni-
ön lukioon, josta valmistu-
misen jälkeen Gyltön rannik-
kotykistöön alokkaaksi. Tik-
kakosken säämieskoulutuk-
sen jälkeen Heikkilä sijoittui 
Utön rannikkosääasemalle.

Rymättylän Poikon 
kylässä syntynyt ja kolme-

vuotiaana Perniöön ja sieltä 
Turun kautta Marttilaan 
muuttanut Heikkilä on nyt 
koulutukseltaan fi losofi an 
tohtori ja toimi mikroelekt-
roniikan erikoistutkijana 
ennen kansanedustajaksi 
valintaa. Sitä ennen pätkä-
työt olivat tulleet tutuksi, 
sillä Turun Yliopistossa 
työskennelleellä Heikkiläl-
lä oli 56 ketjutettua työso-
pimusta 22 vuoden aikana 
ennen viran vakinaistamista 
vajaa kolme vuotta sitten.

Heikkilä näkeekin 
työn, riittävän palkan ja 
eläkkeen perusoikeutena 
ja ymmärtää esimerkiksi 
nuorten ahdingon. Nuorille 
on tarjottava mahdollisuus 
opiskeluun, työhön ja ko-
din perustamiseen. Oman 
maan nuoret kärsivät, kun 
yhtälöön lisätään löperön 
maahanmuuttopolitiikan 
hedelmät. Suomen nuo-
ret tulisi kouluttaa aloille, 
joilla on oikea työvoiman 
tarve sekä lisätä työttömi-
en uudelleenkoulutusta esi-
merkiksi oppisopimuksella. 
Maahanmuuttajienkin tulee 
sopeutua suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Positiivisella 
syrjinnällä ei saa kohdella 
suomalaisia nuoria kaltoin 
vaan kansalliset ratkaisut 

on tehtävä ammattitaidon 
ja koulutuksen – ei etnisyy-
den tai muun yksilötekijän 
perusteella. Mahdollisuuk-
sien tasa-arvo toteutuu 
vain, jos kaikki ovat oikeas-
ti tasa-arvoisia.

Heikkilä painottaa 
myös tasapuolisia tervey-
den- ja vanhustenhoidon 
palveluita. Kunnat ja val-
tio tulisi velvoittaa järjes-
tämään vanhustenhoidon 
terveys- ja hoitopalvelut 
kuntien omana työnä, jotta 

kaikilla olisi oikeus samoi-
hin palveluihin tulotasosta 
riippumatta. Yksityisten 
hoitokotien ja lääkäriase-
mien tukeminen verovaroin 
tulee kyseenalaistaa kuntien 
taloudellisessa ahdingossa.

Maalaisjärkeä 
maakunnasta

Auranmaalla ei ole lähes 50 
vuoteen ollut omaa kansan-
edustajaa. Aluepolitiikkaa 
tuleekin kehittää siihen 

Kansa tukee
perussuomalaista työtä
Pitkään ehti perussuomalainen vilja 
kasvaa Marttilan pientilalla, kunnes 
koitti poliittisen sadonkorjuun aika. 
Yli kuudentuhannen äänestäjän 
tukemana Lauri Heikkilän valinta 
kansanedustajaksi vaati vuosien 
pitkäjänteisen työn ja monia 
henkilökohtaisia uhrauksia.

suuntaan, että maaseudulla 
asuminen on myös tulevai-
suudessa mahdollista. Koko 
Suomi on pidettävä asuttu-
na eikä haja-asutusalueiden 
rakennusmääräysten kiris-
täminen ratkaise yhteiskun-
nan rakenteellisia ongelmia.

Pienet ja keskisuuret 
maa- ja metsätilat ovat tu-
levaisuudessa ahtaalla, jos 
hallituksen kaavailema ve-
rotus toteutuu. Perussuo-
malaisten maaseutuohjel-
man laatineen työryhmän 

johtajana toiminut Heikki-
lä kokeekin, että kotimais-
ta pienyrittäjyyttä ja ruoan 
tuotantoa on tuettava. Oh-
jelma on jo lähtökohdiltaan 
realistinen ja kestävä. Sen 
pohjalta on hyvä rakentaa 
monimuotoista yhteiskun-
taa, jossa on hyvä asua ja 
elää. Maalaisjärkeä sisältä-
vä maaseutuohjelma ei pe-
rustu kieltoihin ja rajoituk-
siin, kuten eräällä vaalitap-
pion kärsineellä kaupunki-
vihreällä hallituspuolueella.

Perussuomalaiseen 
luotetaan

Menneet eduskuntavaalit 
olivat osoitus siitä, että ha-
luamme pitää kansallisen 
itsemääräämisoikeuden ja 
itsenäisen puolustuksen 
– emme tarvitse liittoval-
tiokehitystä. Rahan lapioi-
minen huonosti talouttaan 
hoitaneille euromaille on 
vastuutonta politiikkaa 
vaikka se sopiikin kokoo-
musjohtoisen hallituksen 
suunnitelmiin.

Kansa tukee perussuo-
malaista aatetta ja työtä. 
Kevään täysistunnoissa 
eduskuntaryhmä onkin 
ylväästi istunut ja pitänyt 
kotimaan lippua korkealla. 
Samaa ei voi sanoa muista 
eduskuntaryhmistä, jotka 
läsnä-napin painamisen jäl-
keen ovat saattaneet hetken 
lepuuttaa jalkojaan, kunnes 
kameroiden poistumisen 
jälkeen ovat kirmanneet 
vastapäisen Kiasman teras-
sille. Lauri Heikkilä ottaa 
joka aamu junan Salosta ja 
tulee Arkadianmäelle töi-
hin.

Teksti: Vilhelm Junnila

Vuodesta 1954 asti järjes-
tettyihin maailman talous-
poliittisen eliitin kokoon-
tumispaikaksi kutsuttuihin 
Bilderberg-kokouksiin on 
menneinä vuosina osallis-
tunut Suomen korkeinta 
poliittista johtoa aina pää-
ministeriä myöten.

Bilderberg-tapaamisissa 
käsitellyistä asioista ei va-

kiintuneen tavan mukaan 
kerrota julkisuuteen mi-
tään. Tämä on hyvin on-
gelmallista poliittisen pää-
töksenteon läpinäkyvyyden 
kannalta, sillä Bilderberg-
kokous voidaan rinnastaa 
ylikansalliseen päätöksen-
tekoon, joka mm. Yhdisty-
neiden kansakuntien tapa-
uksessa on täysin julkista.

Kokouksista on vuo-
tanut vuosien varrella 
tietoa, joiden mukaan ta-
paamisten kestoteemana 
on taloudellisen ja poliit-
tisen päätöksenteon koor-
dinointi yhteensopiviksi 
kokouksessa edustettujen 
maiden osalta. Mikäli tä-
mä pitää paikkansa, herää 
kysymys onko Suomen val-

tioneuvosto ja eduskunta 
vailla sananvaltaa välilli-
sesti sidottu Bilderberg-
kokouksissa läsnäolleiden 
suomalaisten poliitikkojen 
sitoumuksiin.

Edellä olevan perusteel-
la ja eduskunnan työjär-
jestyksen 27 §:ään viitaten 
esitän asianomaisen minis-

terin vastattavaksi seuraa-
van kysymyksen:

Tulisiko esimerkiksi 
perustuslakivaliokunnan, 
oikeuskanslerin tai jonkin 
muun valtioelimen ohjeis-
taa valtioneuvoston jäseniä 
osallistumisesta Bilderberg-
kokouksiin, vai tulisiko 
suuren valiokunnan ohjeis-
taa kokouksiin osallistuvaa 

ministeritason henkilöä 
Suomen kannasta ja miten 
hallitus aikoo kohentaa Bil-
derberg-ryhmän vuosittain 
sopimien päämäärien läpi-
näkyvyyttä?

Helsingissä 30.6. 2011
Vesa-Matti Saarakkala

Valtioneuvoston jäsenten osallistumisesta Bilderberg-kokouksiin
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Kataisen sateenkaarihalli-
tus linjasi tavoitteensa ja 
ohjelmansa näyttävästi. 
Meille luvataan avoin, oi-
keudenmukainen ja rohkea 
Suomi.

Hallitusohjelmaa lu-
kee kuin Veikko Huovisen 
tarinoita legendaarisesta 
Havukka-Ahon ajattelijas-
ta, eli Konsta Pylkkäsestä. 
Konstallehan sattui kaiken-
laista ja erämaissa oli aikaa 
kehitellä myös niitä sinisiä 
ajatuksia.

jolle varataan riittävät 
resurssit.

Hallitus tavoittelee va-
rovaisen arvion mukaan 
300-400 miljoonan euron 
vuosittaisia verojen ja sosi-
aalimaksujen lisäyksiä, sekä 
takaisin saatuja rikoshyöty-
jä. Myös talousrikollisuu-
teen liittyvää esitutkinta-
aikaa ja oikeusprosesseja 
pyritään lyhentämään. 

Hallitus lupaa irrottaa 
tuottavuusohjelmastaan 
harmaan talouden viran-
omaisresursoinnin ja lisätä 
viranomaisresursseja – jos-
kin määräaikaisesti. Hal-
litus lupaa myös selvittää 
erilaisia asioita ja tekeekin 
sen ilmeisen perusteellises-
ti, sillä laskelmani mukaan 
hallitusohjelmassa on mai-
nittu sana ”selvittää” peräti 
99 kertaa.

Hymy hyytyi

Viisitoista ensimmäistä si-
vua luin hallitusohjelmaa 
vielä hymyssä suin ja ajat-
telin, että taisi Katainen 

Sinisiä ajatuksia lienee 
kehitellyt myös hallitusoh-
jelman kirjoittaja, sillä niin 
utopistisilta tuntuvat muu-
tamat ohjelmakohdat. Ote-
taanpa esimerkiksi vaikka 
julkisuudessakin usein mai-
nostettu harmaan talouden 
torjunta. 

Ajatus harmaan talou-
den torjunnasta on mitä 
mainioin, mutta hallitus-
ohjelmaa lukiessa näyttää 
torjuntavoiton saaminen 
tässä(kin) asiassa olevan yh-
tä toivotonta kuin ikiliikku-
jan prototyypin koeponnis-
tus. Paperilla kaikki toimii 
hyvin, mutta käytännössä 
masiinat tuppaavat vielä 
piiputtamaan.

Hallitusohjelmaan on 
kirjattu, että harmaa ta-
lous ja talousrikollisuus 
aiheuttavat yhteiskunnalle 
merkittäviä tappioita ja 
että järjestäytyneen ja va-
kavan talousrikollisuuden 
lisääntyminen huolestut-
taa. Torjuntatoimiin ni-
mitetään poikkihallinnol-
linen ministerityöryhmä, 

Onttoja sanoja ja tyhjiä lauseita
keksiä sellaisen ikiliikkujan 
joka näyttää teoriassa toi-
mivan myös täältä opposi-
tiosta katseltuna.

Iloni oli ennenaikainen 
ja hymykin hyytyi melko pi-
an. Kasvolihakseni kiristyi-
vät sitä enemmän mitä pi-
temmälle hallitusohjelmaa 
selasin. Ohjelman loppuun 
oli liitteiden muotoon kir-
jattu numeroina tiivistetysti 
se, mitä edellisillä sivuilla 
oli kirjaimin luvattu pyrkiä 
”selvittämään”.

Sisäasiainministeriön 
kohdalla oli tyly merkintä: 
poliisitoimesta säästetään 
10 miljoonaa ja rajavartio-
laitoksen menoista kaksi 
miljoonaa euroa. Kataisen 
ikiliikkuja alkaa tässä koh-
din piiputtaa, eikä liene 
tarpeellista tehdä edes koe-
ponnistusta, sillä suurin osa 
meistä tietää lopputuloksen.

Niille jotka eivät loppu-
tulosta tiedä ja odottelevat 
ihmettä, kerron, että har-
maan talouden torjuntaan 
osallistuu usean eri hallin-
nonalan toimijoita; työsuo-

jelutarkastajia, veroviran-
omaisia, kilpailuviraston- ja 
fi nanssivalvonnan edustajia 
sekä oikeuslaitoksen-, syyt-
täjän-, tullin-, rajavalvon-
nan- ja tietysti poliisin hen-
kilöstöä.

Tuomioistuimeen pää-
tynyt tapahtumaketju alkaa 
yleensä joltain työmaalta, 
jossa epäillään toimittavan 
voimassa olevien lakien ja 
asetusten vastaisesti. Työ-
maalle tehdään tarkastus 
jossa ilmenneistä laiminlyön-
neistä taikka suoranaisista 
laittomuuksista ilmoitetaan 
poliisille. Poliisi suorittaa esi-
tutkinnan ja kasaa esitutkin-
tapöytäkirjan, jonka lähettää 
syyttäjälle syyteharkintaa 
varten. Harkintansa mukaan 
syyttäjä, joko tekee syyttä-
mättäjättämispäätöksen, tai 
nostaa syytteen, jolloin juttu 
käsitellään oikeudessa.

Tapahtumaketjussa 
on monta toimijaa, mutta 
poliisin rooli esitutkinnan 
suorittajana on aivan kes-
keinen. Laajoja ns. kuitti-
kauppa- ja talousrikosjut-

tuja tutkittaessa vaaditaan 
tutkijoilta erittäin korkeaa 
ammattitaitoa. 

Poliisin resursseja ei 
saa leikata

Pidän perin outona sitä, että 
hallitusohjelmassa koroste-
tun harmaan talouden tor-
junnan keskeisimmän toi-
mijan - poliisin - resursseja 
leikataan 10 miljoonalla eu-
rolla. Jos Kataisen hallitus 
todella aikoo saavuttaa ta-
voitteensa ja kerätä valtion 
kirstuun vuosittain 300-400 
miljoonaa rikoshyötyjä ja 
verojen ja sosiaalimaksujen 
lisäyksiä, niin siinä tapauk-
sessa keskeisimmän toimi-
jan resursseja ei pidä leikata 
vaan lisätä.

Hallitusohjelmaa luki-
essa päätyykin väistämättä 
siihen, että ohjelman laa-
tijalta puuttuu joko kyky 
taikka halu toteuttaa omaa 
ohjelmaansa. Pahin tilanne 
on se että puuttuvat molem-
mat. On vain onttoja sanoja 
ja tyhjiä lauseita.

Reijo Hongisto
kansanedustaja

Pienlainoja eli pikavippejä 
myönnettiin vuoden 2011 
ensimmäisellä vuosineljän-
neksellä ennätyksellinen 
määrä. Niitä myönnettiin 
yli 320 000 kappaletta ja 
niiden suuruus oli yhteensä 
lähes 70 miljoonaa euroa. 
Pikavippien keskimääräinen 
lainamäärä on ollut kasvus-
sa. Samaan aikaan erityises-
ti nuorten maksuhäiriömer-
kinnät ovat lisääntyneet ja 
käräjäoikeudet ruuhkautu-

vat entisestään, sillä jo yli 
puolet käräjäoikeuksien 
käsittelemistä velkomiskan-
teista liittyvät pienlainoihin.

Pikavippien ottajien yli-
velkaantuminen on ongel-
ma, ja sitä kärjistävät erityi-
sesti pienlainojen runsas ja 

näyttävä mainonta, laino-
jen kohtuuttomat vuosikor-
koprosentit sekä asiakkaan 
maksukyvyn riittämätön 
tarkistaminen. Kuluttajavi-
raston mukaan pikavippien 
ottajat maksavat kuukau-
sittain yli 5 miljoonaa euroa 
lainojen tarjoajille erilaisina 
lainanhoitokuluina. Julki-
suudessa olleissa esimerkki-
tapauksissa pienlainojen to-
delliset vuosikorkoprosentit 
ovat ylittäneet jopa 1 000 

prosenttia ja suurimmil-
laan se on ollut jopa 9 229 
prosenttia (HS 6.7.2011). 
Tällä hetkellä pienlainoja 
voi lisäksi nostaa saman-
aikaisesti useilta eri tarjo-
ajilta ilman, että velallisen 
kokonaisvelkamäärää mis-

sään vaiheessa huomioi-
daan. Kokonaisvelkamäärä 
saattaakin nousta henkilön 
maksukykyyn nähden liian 
korkeaksi, jolloin lainanot-
taja ylivelkaantuu ja joutuu 
pitkäaikaiseen velkakier-
teeseen.

Velkaneuvojista 70 
prosenttia on sitä mieltä, 

että erittäin suuri syy vel-
kaantumiselle on luottojen 
runsas ja näyttävä markki-
nointi. Tilannetta pahentaa 
myös se, että luotonantajat 
eivät tarkista asianmukai-
sesti asiakkaan maksu-
kykyä. Pienlainojen sopi-
mattoman markkinoinnin 
hillitseminen, pienlainojen 

kustannusten kulukatto ja 
positiivisen luottorekisterin 
käyttöönottaminen auttaisi-
vat ehkäisemään ylivelkaan-
tumisongelmia. Kulukaton 
avulla pienlainoille määri-
teltäisiin kohtuullinen kor-
koprosentti ja positiivinen 
luottorekisteri puolestaan 
mahdollistaisi lainanottaji-

en todellisen maksukyvyn 
arvioinnin. Suomessa on täl-
lä hetkellä käytössä rekiste-
ri pelkistä maksuhäiriöistä. 
Positiivisesta luottorekiste-
ristä kävisi ilmi maksuhäiri-
öiden lisäksi myös henkilön 
kokonaisvelkatilanne.

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

Onko hallitus tietoi-
nen pienlainoihin liittyvän 
kulukaton ja positiivisen 
luottorekisterin käyttöön-
ottamisen sekä pienlainoi-
hin liittyvän sopimattoman 
mainonnan rajoittamisen 
positiivisista vaikutuksista 
ylivelkaantumisen ehkäise-
miseksi ja aikooko hallitus 
ryhtyä toimiin estääkseen 
liiallisen luotonannon ja si-
ten kansalaisten ylivelkaan-
tumisen?

Helsingissä 12 päivänä 
heinäkuuta 2011
Pirkko Ruohonen-Lerner

 ■KIRJALLINEN KYSYMYS

Pikavippilainojen myöntämisen rajoittaminen 
kansalaisten ylivelkaantumisen estämiseksi

Erityisesti nuorten maksuhäiriömerkinnät
ovat lisääntyneet ja käräjäoikeudet 
ruuhkautuvat entisestään, sillä jo yli 
puolet käräjäoikeuksien käsittelemistä 
velkomiskanteista liittyvät pienlainoihin.
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Marjanpoiminta nostattaa tunteita
Marjanpoiminnan sään-
nöt ja jokamiehenoikeudet 
nousevat puheenaiheeksi 
Itä-Lapin kunnissa viimeis-
tään heinäkuussa ensim-
mäisten hillojen kypsyttyä. 
Metsäteillä kulkee lähes 
ensilumille asti thaimaalai-
sia, virolaisia, venäläisiä ja 
suomalaisia poimijoita kä-
vellen ja autoilla, ja marjat 
myydään eteenpäin joko 
etukäteen sovitulle yrityk-
selle tai sille, joka maksaa 
eniten.

Marjanpoiminnnasta 
saaduista tuloista ei tarvit-
se maksaa veroa valtiolle. 
Marjoja ostavat yritykset 
maksavat tuotteita myydes-
sään arvonlisäveron, mut-
ta eivät maksa poimijoille 
palkkaa vaan sitoutuvat 
ostamaan marjat. Usein yri-
tys kuitenkin hoitaa myös 
esimerkiksi majoituksen, 
ruoan ja ohjeistuksen.

Yhteistyötä 
rakennetaan- 
keskustelua kaivataan

Sallalainen kansanedustaja 
Hanna Mäntylä toivoo vil-
kasta keskustelua marjan-
poimintaan liittyvistä asi-
oista, sillä näkökulmia on 
useita. Yhteisiä pelisääntöjä 
etsii myös maakunnallinen 
kyläyhdistys Lappilaiset Ky-
lät ry., joka pyrkii saamaan 
kansalaiset ja marjayrittäjät 
saman pöydän ääreen.

- Tutkimuksen mukaan 
marjanpoiminnan sallijoi-

ta on noin 55 prosenttia, 
kontrolloijia yli kolmannes 
ja rajoittajia joka kymme-
nes, kertoo marjapuheli-
men päivystäjänä toimiva 
Lapin kyläasiamies Pirjo 
Riskilä.

Ongelmallisiksi koetaan 
paitsi marjojen keräys kyli-
en läheisyydestä myös esi-
merkiksi se, että ulkomailta 
kutsutut poimijat eivät ole 
työsuhteessa suomalaiseen 
yritykseen vaan saavat 
palkkansa oman organi-
saationsa kautta, mikä on 
rakentunut jo poimijoiden 
kotipaikkakunnalla.

Lähteestä riippuen hei-
näkuun puolivälistä loka-
kuulle työskentelevän mar-
janpoimijan bruttopalkka 
Suomessa on jotain 4 000-
7 000 euron väliltä, mutta 
tästä summasta vähenne-
tään muun muassa ruoka, 
majoitus, vakuutukset, jos 
niitä on, ja matkat.

Työpesti kestää 
kesästä ensilumiin

Rovaniemellä pääpaikkaa 
pitävä Lapin Liha Oy on 
hankkinut omistukseen-
sa Kemijärveltä Joutsijär-
ven vanhan koulun, joka 
muuntuu leiriksi aina kesän 
puolivälissä. Ylä- ja alaker-
rassa on kerrossänkyjä vieri 
vieressä ja märkiä vaatteita 
ja pyyhkeitä roikkuu siellä 
täällä. Tiloissa majoittuu 
sata poimijaa, joiden suih-
kut ja vessat sijaitsevat pi-
harakennuksessa.

Taivaalta tihuttaa vettä, 
mutta ilma on vielä melko 
lämmin, vaikka on ilta ja 
kello jo lähes kymmenen. Pi-
halle saapuu autolasteittain 
märkiä poimijoita, jotka 
nostelevat konteista marja-
sankoja punnittavaksi.

- Tänään olemme saaneet 
noin 900-1000 kiloa lakko-
ja, laskee esimies Songrit 
Faisun ja vaikuttaa tyytyväi-
seltä pitkään riviin valkoisia 
sankoja. Pian peruuttaakin 
kuorma-auto hakemaan 
päivän marjasatoa Lapin Li-
halle jatkokäsittelyyn.

Thaimaalaiset poimijat 
eivät puhu kieliä

Väsyneet poimijat hakevat 
ruokaa keittiöstä kokki 
Niyom Moophetilta, jo-
ka on valmistanut noode-
lia ja kanaa. Ruoka tulee 
marjat ostavan yrityksen 
kautta, mutta mausteet ja 
lisukkeet poimijat tuovat 
tullessaan.

- Tämä on minulle nel-
jäs kerta Suomessa, kahden 
pienen lapsen isä kertoo. 
Kotiin hän aikoo palata lo-
kakuun alussa, kun puolu-
kat on poimittu.

Chayyapoomin maa-
kunnassa Pohjois-Thai-
maassa asuva Moophet on 
maanviljelijä, kuten moni 
muukin Lapin Lihan kut-
sumasta thaimaalaisesta 
poimijasta. Keskustelun 
jatkaminen tosin yhden-
kään poimijan kanssa ei ole 
mahdollista, sillä kukaan ei 
puhu englantia, ei ruotsia, 
ei suomea, eikä ranskaa.

Yritys ulkoistaa 
työnantajan 
velvollisuudet 
paikallisille

Lapin Lihalla on leirejä Poh-
jois-Suomessa seitsemän, 
ja toimitusjohtaja Jukka 
Kriston mukaan poimjoista 
noin 60 prosenttia on vuo-
desta toiseen samoja.

- Meillä on ulkoasiain-
ministeriön lupa tänä vuon-
na 550:lle poimijalle Thai-
maasta, mutta muutama ei 
päässyt tulemaan. Lisäksi 
poimijoita on esimerkiksi 
Ukrainasta ja Valko-Venä-
jältä, kertoo Kristo.

Poimijat tulevat samoilta 
paikkakunnilta Thaimaasta, 
missä Kristo kertoo vierail-
leensa yhteistyön aikana.

- Heillä on oma organi-
saationsa ja se rullaa, koska 
olemme toimineet näin jo 
useita vuosia.

Jokamiehenoikeuksis-
ta keskusteltaessa Kristo 
myöntää olevansa jäävi, 
mutta painottaa, että jos 
niitä muutettaisiin niin la-
kien mukaan on yrityksen 
toimittava.

Organisoitua toimintaa 
vai vapaaehtoista 
poimintaa?

Mäntylän mukaan marjan-
poiminta on tuotava jul-
kiseen keskusteluun, sillä 
asiaan on monia eri näkö-
kulmia, joista olisi pyrittävä 
löytämään kaikkien hyväk-
symät yhteiset pelisäännöt.

- Ei ole oikein, että joka-
miehenoikeuksia ruvetaan 
rajoittamaan. Tähän saakka 

jokamiehenoikeudet ovat 
mahdollistaneet kaikille 
luonnossa liikkumisen ja sen 
antimien käytön, hän pohtii.

- Mietin myös Suomeen 
tuotettuja marjanpoimijoi-
ta, joille tulisi taata asian-
mukainen työsuhde työn 

laatu huomioiden, jotta 
toimintaan ei tulisi ihmis-
kauppamaisia elementtejä. 
Huolestuttaa tuodaanko 
poimijoita jatkossa Suo-
meen sieltä, mistä halvim-
malla työvoimaa saadaan.

Mäntylä painottaa, että 
oleellista on myös löytää 

sopu paikallisten kanssa 
niistä alueista, jossa mar-
janpoimintatyötä tehdään. 
Tähän työhön tulee antaa 
samanlaiset mahdollisuudet 
suomalaiselle ja ulkomaa-
laiselle poimijalle. Nykyi-
sessä marjanpoimintatyössä 

kyse ei ole enää jokamiehe-
noikeuksista vaan organi-
soidusta toiminnasta, jota 
ohjaamaan todennäköisesti 
tarvitaan jatkossa lainsää-
däntöä.

Teksti ja kuvat:
Katja Ojaniemi

Esimies Songrit Faisun vastaa marjojen vastaanotosta ja punnitsemisesta, mutta myös esimerkiksi autojen 
tankkauksesta ja monesta muusta. Organisaatio on luotu jo Thaimaassa.

Thaimaalaisen Niyom Moophetin työpesti Kemijärvellä
kestää kolmisen kuukautta.

Kansanedustaja Hanna Mäntylä toivoo avointa
keskustelua marjanpoiminnasta ja jokamiehenoikeuksista.
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Euromaiden ongelmat

Usean EU-jäsenmaan hol-
tittoman taloudenpidon 
aiheuttaman maksuky-
vyttömyyden vaikutukset 
aiheuttivat euroalueen 
talousmyllerryksen. Jatku-
essaan sen lamauttava vai-
kutus tullee rajoittamaan 
myös Kiinan talouskasvua. 
Tästä seurannevat kerran-
nais-vaikutukset, jotka 
tuntuvat uutena euroalu-
een talouskasvun hidas-
teena. Jos Kiina ei kykene 

rahoittamaan länsimaiden 
velkaelvytykseen perustuvaa 
kulutusta, uusi lama on ovel-
la. Valtioiden rahoituksessa 
jo osittainenkin vastuunsiir-
to sijoittajille heikentää mah-
dollisuutta velkaelvytykseen. 
Vakuusvaateet ja rahan hin-
ta nousevat. Riskitön kohde 
saa halvempaa lainaa. Eh-
tojen rikkojaa seuraa luot-
tokelvottomuus. Olli Rehn 
vaatikin jo Irlannin ehtoja 
kevyemmiksi.

Pääministeri Matti Van-
hanen puolusti velanottoa 
Kreikan tukemiseen sillä, 
että Suomi perii parempaa 
korkoa. Pinta-ajattelua, 
kansan rauhoittamista vai 
koronkiskontaa hädänalai-
selta? – Joka tapauksessa 
Kreikan lainoitus tulee kan-
salle kalliiksi. 

Ymmärtämättä, kuin-
ka suureksi julkinen sek-
tori on paisutettu velaksi, 
hallintomme ei kykene 
katkaisemaan omaakaan 
kustannuskasvua. Valtion 
omaisuus on hävitetty lä-
hes kokonaan pilahintaan 
tavalla, joka on aiheuttanut 
mm. maataloustuotteisiin 
infl atorista kustannusnou-
sua. Ajoneuvokatsastuksen 
lahjoitus ulkomaalaisille ra-
sittaa eniten köyhiä. Kaikki 
valtion omaisuuden myynti 
todistaa, etteivät asialla ole 
olleet ainakaan talousasian-
tuntijat. Siksi hallintoomme 
on saatava paremmin ta-
louselämää tuntevia ihmisiä. 

Kokkolassa Anders hy-
deniuksen nimeä kantavas-
sa vapaakauppaseminaa-
rissa pääjohtaja Erkki Lii-
kanen esitti tilaston, miten 

kehittyneet taloudet toipu-
vat lamasta hitaammin kuin 
nousevat taloudet. Siitä voi 
päätellä, että kehittyneiden 
maiden hallinto voi rea-
goida hitaammin muutos-
tarpeisiin kuin vähemmän 
säännellyissä nousevissa 
maissa. Kehittyneet maat 
ovat satsanneet tuottamat-
tomiin investointeihin, ku-
ten ylellisiin rakennuksiin, 
hitaasti itsensä maksaviin 
kalliisiin moottoriteihin 
(Espanja), ilmastopoliitti-
siin päästökauppoihin jne. 

Demokraattiseksi kut-
sun suomalaisen vaalitavan 
mukaan puolueiden vaali-
rahan käytöllä vaikutetaan 
eniten eduskunnan kokoon-
panoon. Yli sadantuhannen 
mainosrahalla ei ole saatu 
eduskuntapaikkaa, mutta 

paikkoja tuli mitättöminkin 
satsauksin. Pätevyystekijät 
ovat vakuuttaneet äänes-
täjät. – Maan etu saatava 
vuoroviisauden ja puoluei-
den edun edelle!

Selviytyminen alati ki-
ristyvässä kansainvälisessä 
kilpailussa edellyttää myös 
hallinnon oikeamielistä, 
kustannustehokasta suhtau-
tumista työhönsä ja omaan 
asemaansa. – USA:ssa lo-
mautetaan virkamiehiäkin, 
jotta selviydytään. Meidän 
on taattava uusien tuotta-
vien työpaikkojen syntye-
dellytykset. Ympäristöhal-
linnon valta on karsittava 
ja uusien virheiden synty 
estettävä. Yritysten valu-
mista ulkomaalaisomis-
tukseen täytyy hidastaa 
ja palauttaa kaivannais-

teollisuus suomalaiseen 
omistukseen. Hajautettua 
energiatuotantoa ja yk-
sityismetsätaloutta tulee 
kehittää. Mielivalta pois 
yritysverotuksesta. – Jos 
meillä on varaa tukea 
miljardeilla kilpailijamai-
ta, miksemme rahoita 
kotimaista teollisuutta ja 
yrittäjyyttä? 

Politikointia vähem-
män, mutta talouselämän 
kokemusta enemmän. 
Puoluekoko ei ole itseisar-
vo. Ammattiliittoihin vas-
tuuntuntoista, maltillista 
väkeä, jottei talouskasvun 
ennusteitakin jo ulosmi-
tata. Kasvatuksen ja kou-
lutuksen vastaaville työ-
elämään edistävä asenne 
tukemaan työelämään val-
mistuvien omia tavoitteita.

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...Kallista on...

Farkut
470 mk

Asuntojen
keskihinta

Pirkanmaalla
11 594 mk/m2

Suomi Areenalla 
Porissa oli lähes 
runsaudenpulaa 
erilaisista keskustelu-
foorumeista.
Meidän perus-
suomalaistenkin 
osallistuminen oli 
runsasta.

Satakuntalaisten kansan-
edustajiemme Anssi Joutsen-
lahden ja Ari Jalosen lisäksi 
paneeleissa olivat mukana 
mm. Tom Packalen, Matti 
Putkonen ja EU-parlamen-
taarikkomme Sampo Ter-
ho. Sampo jalkautui kuten 
muutkin kansan pariin.

Satakunnan eduskun-
tapuolueiden yhteisteltassa 
13.-15.7. jaettiin aatetta, 
makeisia ja ilmapalloja.

Porilaiset aktiivit Vil-
le-Petteri Laiho ja Jorma 
Rinnemäki huolehtivat 
kiitettävästi koko ajanjak-
son teltan kaikenpuolisesta 
huollosta, varustelusta ja 
päivystyksestä.

Väkeä teltallamme kävi 
runsaasti ja ilmapallotkin oli-
vat välillä loppumaisillaan. 
Täydennystä saatiin ajoissa. 
Keskusteluja syntyi ja aatetta 
otettiin mukaan innolla myös 
kotiin luettavaksi.

Anssin ja Arin lisäksi tel-
talla oli tavattavissapäivittäin 

satakuntalaisia kaupungin- ja 
kunnanvaltuutettuja, vara-

kansanedustajamme Laura 
Huhtasaari sekä Satakunnan 

piirin nuorten puheenjohtaja 
Taru Kankkonen.

Teksti:
Anita Koivu

Suomi Areenan poliittisella 
teltalla Porissa 13.-15.7.

Anssi Joutsenlahti, Ari Jalonen, Pasi Mäenranta, Sampo Terho sekä kuvassa vasemmalla vanha Humppilan SMP:läinen 
kunnanvaltuutettu.
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 ■ LEIVÄNJAKAJA

Miten pelastutaan?

EU:n perustuslaki

Kansaa harhautetaan EU:n perustuslakiasiassa ran-
kimman jälkeen. Hallitus ja vanhat puolueet sanovat, 
ettei EU:n luonne olennaisesti muutu. Se ei pidä paik-
kaansa; EU:sta tulee oikeushenkilö, sille tulee syyttä-
jävirasto, ulkoministeri ja presidentti, toimivaltasuh-
teet muuttuvat vain muutamia mainitakseni.
Timo Soini

Peruspalveluita ja
perusturvaa jokaiselle
Ihmisarvoinen elämä ja riittävä toimeentulo eivät ole 
mahdollisia ilman toimivia peruspalveluita ja katta-
vaa perusturvaa. Kunnissa ja kaupungeissa on tin-
kimättömästi noudatettava määräyksiä kanalaisten 
perustuslainmukaisista oikeuksista. Peruspalveluita 
ei saa romuttaa yksityistämisellä ja yhtiöittämisellä, 
joka väistämättä johtaa myös kunnallisen kansan-
vallan kapenemiseen ja kuntalaisten vaikutusvallan 
vähenemiseen.
Ote kunnallisvaalijulistuksesta 2004

totisesti, tänä yönä minä 
vaadin sinun sielusi sinulta 
pois!” Onko aittamme sil-
loin täynnä maallista omai-
suutta, metsiä, rakennuksia, 
kesämökkejä, kenties osak-

keita ja tietysti myös tukeva 
summa rahaa sijoitustilillä? 
Mitä se meitä hyödyttää, 
kun käärinliinassa ei ole 
taskuja? Sukulaiset ja peril-
liset korkeintaan tappelevat 
keskenään, mitä kenellekin 
kuuluu. Nämä asiat eivät 
meitä pelasta kuultuamme 
kutsun tuonpuoleisesta. 

Tie pelastukseen

Ainoa pelastuksen tie on ot-
taa Jeesus, Jumalan poika, 
vastaan tässä elämässämme 
ja uskoa häneen. Se on kaita 
tie, muttei silti iloton ja su-
rullinen tie. Se tie on täynnä 
iloa ja ojentautumista sen 
mukaan, mitä ei voi näh-
dä. Saamme uskon kautta 
omistaa sen, mitä meille on 
Raamatussa luvattu.

Tämä on ikeen ottamis-
ta, itsensä kieltämistä ja sen 

Onko meillä siis kaikki 
hyvin kun viimeinen päi-
vämme koittaa? Elämämme 
viimeisenä päivänä saam-
me kuulla käskyn itse tai-
vaan Jumalalta: ”Totisesti, 

Meistä jokainen joutuu 
miettimään jossakin vai-
heessa elämäänsä taiva-
sasioita ja pelastumis-
ta. Pysähdymme joskus 
elämämme tärkeimmän 
asian edessä ja joudum-
me toteamaan, että em-
me välttämättä tiedä 
siitä paljoakaan. Olem-
me kuulleet kerrottavan 
hyvistä teoista ja niitä 
tekevistä hyvistä ihmisis-
tä. Olemme osallistuneet 
hyväntekeväisyystapah-
tumiin ja olemme anta-
neet oman työpanoksem-
me tai rahaa tapahtuman 
järjestämiseen. Emme 
omasta mielestämme ole 
koskaan tehneet mitään 
syntiä tai vääryyttä, josta 
meidät voitaisiin tuomita 
maallisessa käräjäoikeu-
dessa, saatikka sitten tai-
vaassa.

tunnustamista, että olen 
syntinen ja vailla pelastusta 
ilman Jeesuksen kertakaik-
kista sovitustyötä, jossa 
hän ristinkuoleman kautta 
maksoi minunkin syntini. 
Olemme syntisiä ja kadotet-
tuja, vaikka itse emme sitä 
aina edes tajuaisi. Ansiotta 
saamme vastaanottaa nuo 
Jeesuksen maksamat lun-
naat.

Synnittömiä meistä 
ei tule

Uskon kautta saamme ot-
taa vastaan lupaukset, jot-
ka Raamatussa meille on 
annettu. Kun alamme lukea 
Raamatun sanaa, niin si-
säinen ihmisemme ja arvo-
maailmamme muuttuu. Em-
me kiinnitä enää huomiota 
maalliseen omaisuuteen ja 
menestykseen. Olemme ar-

8/2004

Suomen Perussuoma-
laisin kunta, Kihniö, 
vietti perinteistä koti-
seutupäivän juhlaan-
sa heinäkuun  toisena 
viikonloppuna. Ohjel-
maan kuuluu juhlapu-
heen ja muiden ohjel-
masuoritusten lisäksi 
Kihniön kunniakansa-
laisen, eli Hillopieksun 
valinta.

Hillopieksu-nimitys 
on saanut alkunsa alun-
perin pilkkanimestä, 
joka juontuu 1700-lu-
vulle asti. Pieksu joka 
tarkoittaa ikivanhaa 
yksipohjaista paula-
kenkää oli yleinen jal-
kine mm. kihniöläisillä 
markkinamiehillä, jot-
ka tekivät markkina-
matkojaan silloiseen 
emäpitäjään Ikaalisiin. 
Alkujaan pilkkanimi 
vällykenkä muuttui 
”Kihniön hillopieksuk-
si”, sillä kihniöläisten 
pieksut olivat pitkistä 
kävelymatkoista kovin 
risaiset, eli ”hillona”.

Jo vuodesta 1986 asti 
Kihniössä on valittu vuo-
sittain Hillopieksun arvoni-
men saaja Kihniön hyväksi 
tehdystä työstä. Tänä vuon-
na tuon kunniakansalaisen 
tittelin sai kansanedustaja 
Lea Mäkipää.

Oma kulttuuri tuo 
yhtenäisyyttä

Lea Mäkipää piti myös 
juhlapuheen Kihniö-päivän 
juhlassa.

Puheessaan Lea pai-
notti Kihniö-päivän ta-
pahtumaa imagollisesti 
tärkeänä Kihniön kunnal-
le.

Ne ikäluokat, jotka vii-
sikymmentäluvulla kävi-
vät kansakoulua muistavat 
koulun maantiedon kirjasta 
kuvan ja esittelykappaleen 
Kihniön Pyhäniemen Hurs-
tien hiedat, joka on erään-
laista luonnon kulttuuri-
maisemaa. Tämän päivän 
kulttuuri näkyy Kihniössä 

Lea Mäkipäästä Kihniön
kunniakansalainen

edelleen erilaisissa ta-
pahtumissa, näyttelyis-
sä ja konserteissa. Run-
sas kyläkulttuuri, jota 
Kihniössäkin paljon 
harrastetaan, antaa ku-
van siitä yhteenkuulu-
vaisuudesta ja yhteisön 
voimasta, jolla raken-
netaan puitteita oman 
kulttuurin näkymiselle.

Samaa yhteenkuu-
luvaisuutta ovat Kihni-
ön kunta ja kuntalaiset 
osoittaneet vaatiessaan 
kunnan itsenäisyyden 
säilyttämistä.

Eduskuntaterveisis-
sä Lea joutui maalaile-
maan hieman synkkiä 
tulevaisuuden kuvia 
kuntataloudelle. Kun-
nille ollaan asettamassa 
velvollisuuksia ilman 
valtion rahoitusosuuk-
sia. Kunnille tulevia ve-
rotulojen valtionosuuk-
sia tullaan karsimaan 
huomattavasti.

Tällä hetkellä Kih-
niö elää taloudellisesti, 

toiminnallisesti ja tavoit-
teellisesti hehkeää, keski-iän 
kriisit ohittanutta elämää ja 
toivoo, ettei mikään ulko-
puolinen tule tätä auvoista 
oloa häiritsemään, totesi 
Lea puheensa lopuksi.

Teksti: Reijo Ojennus

mollisia lähimmäisillem-
me ja myös itsellemme.

Meistä ei tule täydel-
lisiä eikä synnittömiä, 
vaikka kuljemmekin 
Kristus-tiellä. Armosta 
teidät on pelastettu, ei 
itsenne kautta, ettette 
kerskaisi. Tätä sanotaan 
Jumalan armoksi, joka 
on tullut osaksemme. 
Voimme ottaa sen vas-
taan tai hylätä sen. Jo-
kaista meistä kutsutaan 
kaksi tai kolme kertaa 
elämässämme. Sitä sano-
taan etsikkoajaksi, jol-
loin voimme koko sydä-
mestämme vastata tähän 
kutsuun kyllä. Raamatun 
sana on hullutusta niille, 
jotka kadotukseen joutu-
vat, mutta elämän sana 
niille, jotka uskovat.

Harri Lindell
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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, jota 
tukevat Saksan liittotasavalta ja Ruotsin 
kuningaskunta väliintulijoina.

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 
artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisö-
jen tuomioistuimeen 21.12.2001 ja jossa yhteisöjen 
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, ettei Suomen 
tasavalta ole noudattanut jäsenvaltioiden liike-
vaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta 
– yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukai-
nen määräytymisperuste – 17 päivänä toukokuuta 
1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 
77/388/ETY 11 artiklan mukaisia velvoitteitaan, 
koska se on jättänyt kantamatta arvonlisäveron 
kuivarehualan yhteisestä markkinajärjestelystä 21 
päivänä helmikuuta 1995 annetun neuvoston ase-
tuksen (EY) N:o 603/95 nojalla maksetusta tuesta.

Tuomio: Syytön.
Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan 
korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Saksan liit-
totasavalta ja Ruotsin kuningaskunta vastaavat 
omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kiista avioliittolaista

Perussuomalaisten jäätyä 
pois väärään suuntaan 
lähteneestä junasta kä-
vivät hallitusohjelmasta 
neuvotelleen PM Jyrki 
Kataisen vaihtoehdot niin 
vähiin, että hän joutui ku-
martamaan sekä oikealle 
että vasemmalle - yhtä-
aikaa. Se vaatii taipuisaa 
selkärankaan.

Esimerkiksi vihreät 
halusivat sukupuolineut-
raalin avioliittolain, kris-
tilliselle se ei kelvannut. 

Vihreille luvattu ”oikeus” 
ajaa asiaansa lakialoitteella 
törmäsi jo lähtökuopissaan 
siihen, että ministerien roo-
teleista kirkolliset asiat – siis 
myös avioliittolaki – lanke-
sivat sisäministeriksi vali-
tulle Päivi Räsäselle (kd). 
Ratkaisu esti vihreitten esi-
tyksen kirjaamisen hallitus-
ohjelmaan.

Kovin laveaksi hallituk-
sen konsensusvaatimus on 
lavennettu, jos siihen sisäl-
lytetään jo hallituspuolueit-
tenkin kansanedustajille pe-
rutuslain mukaan kuuluva 
aloiteoikeus vaatii hallituk-
sen suostumuksen. Pitääkö-
hän sen olla yksimielinen?

Kovin suurta menestystä 
ei tuollaiselle aloitteellekaan 
voi povata, kun se vaatii 
hallituksen esityksen asias-
ta tullakseen eduskunnan 
käsiteltäväksi. Jos sektori-
ministeri ei sellaista esitä, 
raukeaa aloite vaalikauden 

päättyessä. Vallan tavaton-
ta olisi sekin, että sektori-
ministeri esittelee ”lakiesi-
tyksen”, että kyseistä lakia 
ei säädetä. Tavatonta olisi 
sekin, että sektoriministeri 
määrättäisiin esittelemään 
hallitusohjelman ohitse la-
ki, jota ministeri itse on 
hallitusohjelmasta neuvotel-
taessa jyrkästi vastustanut.

Ja vaikka sellainen esi-
tys tulisikin, olisi läpimeno 
hyvin epätodennäköinen, 
koska lähes 150 eduskunta-
vaalien ehdokkaista ilmoitti 
vaalikonevastauksissaan 
vastustavansa sukupuoli-
neutraalia avioliittolakia. 
Tarvittavaa enemmistöä ei 
löytyne eduskuntaan vali-
koituneittenkaan joukosta.

Vihreitten saama ”lupa” 
- onkohan siitä sovittu kirjal-
lisesti hallitusohjelman ”li-
säpöytäkirjassa”? - näyttäisi 
olevan nk. poutailmaa. Sel-
laista Sonera aikoinaan osti 

Saksasta: ostajilla oli suuria 
haaveita, jotka käytännössä 
osoittautuivat haavekuviksi.

Mahdollisuus 
moniavioisuuteen?

Vielä mahdottomammaksi 
aloitteen menestymismah-
dollisuudet tekee nähdäk-
seni projektin seuraavankin 
vaiheen julkituominen jo 
tässä vaiheessa. Vihreitten 
nuorisojärjestön pj. Inka 
Venetvaara ehdotti, ettei uu-
teen avioliittolakiin merkit-
täisi sen enempää sukupuol-
ta kuin lukumäärääkään. Se 
mahdollistaisi moniavioi-
suuden. Kuinka moni nykyi-
sistä kansanedustajista halu-
aa raottaa tuota ovea? Sen 
takana mitä ilmeisimmin 
olisi myös ”ikäneutraali” 
avioliitto. Siis lapsiavioliit-
tojen salliminen.

Tähän saakka suomalai-
set ovat suorastaan kauhis-

telleet pedofi ilien lieviä, lä-
hes olemattomia tuomioita, 
joita edellinen oikeusminis-
teri Tuija Brax (vihr.) ryhtyi 
kiristämään vasta laajan 
kansalaispaineen alaisena. 
Venetvaaran avaus antanee 
selityksen Braxin viivytte-
lylle.

Olen kysynyt vihreiltä 
julkisesti ja yksityisestikin, 
mitä lisäarvoa homo-/les-
bosuhteeseen tulisi, jos sitä 
kutsuttaisiin avioliitoksi. 
Paranisiko se laadullisesti 
vai määrällisesti? Vastauk-
sia en ole saanut.

Ääneen sanomatto-
mana argumenttina lienee 
adoptio-oikeus, joka on 
avioliittolaissa kytketty 
avioliittoon. Nykyisin ho-
moilla ja lesboilla on oikeus 
adoptoida toisen ”puoli-
son” lapsi yhteiseksi, mutta 
ei ulkopuolisia lapsia. Pe-
rintöoikeudet eivät voi olla 
keskeinen peruste, koska ne 

voidaan - jopa avioliitto-
lain säädöksiä sitovam-
min - sopia aivan miten 
”puolisot” itse haluavat 
yksityisoikeudellisella so-
pimuksella.

Adoptio ei ole 
vanhemman oikeus

Ehkä ”sukupuolineutraa-
lit” ymmärtävät itsekin, 
kuinka tyhjän päällä tuo 
adoptointiargumentti on-
kaan, kun eivät kehtaa 
sitä myöntää perusteluk-
seen; mieluiten välttelevät 
koko aihetta tai piilottavat 
sen ”tasavertaisuusperi-
aatteen” kaapuun. Adop-
tointi ei nimittäin ole van-
hemman oikeus, se on lap-
sen oikeus isään ja äitiin. 
Siksihän erityisesti selvite-
täänkin, ovatko adoptiota 
hakevat vanhemmat sove-
liaita/kykeneviä huolehti-
maan lapsesta.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Norjan massamurha 
on hirvittävä rikos 
ihmistä, ihmisyyttä ja 
elämää vastaan.

Miten järjetöntä voi jär-
jellä selittää?

Mistä tietää, että 
hyvä lopulta voittaa  
pahan? Ei sitä tiedä 
mistään. Sen joko us-
koo tai ei usko. Ja meille 
käy uskomme mukaan. 
Minä uskon, että hyvä 
voittaa pahan. Toimin 
niin ja kehotan muita-
kin toimimaan. Ihmis-
arvo on loukkaamaton 
ja elämä pyhä kohdusta 
viimeiseen hengenve-
toon saakka.

Breivik on murhaaja. 
Mitä muuta hän on? En 
tiedä. Entiset luokka-
toverit, vanhemmat ja 
tutut kommentoivat ja 
media myy. Mielikuvaa 
murhaajasta.

Viha on tuhoava 
voima. Se tuhoaa toisia 
ihmisiä ja lopulta vihaa-
jan itsensä. Varmasti ja 
taatusti.

Norjan murhenäy-
telmä laajenee uhreista 
poliisin ja yhteiskunnan 
eri toimijoiden arvoste-
luksi. Mitä olisi pitänyt 
tehdä toisin ja kenen?

Ihminen on edennyt 

kykenemättömyytensä 
tasolle. Älykkyyttä on 
ja viisautta puuttuu.

Tämän tragedian 
tuska ei koskaan mene 
pois. Ei sen tarvitse, 
eikä se voi.

Parannuksen teon 
voi jokainen alkaa itses-
tään, joka päivä ja joka 
hetki.

26.7.2011, Timo Soini, 
plokikirjoitus

Norjan massamurha
on hirvittävä rikos

Fotokonttori.fi 



Suomalainen 19No: 10 • Elokuu 2011 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

 ■ 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 

Perussuomalaiset ovat 
kunnostautuneet niin puo-
lueena kuin yksittäisinä 
kansanedustajinakin siinä, 
että annetuista vaalilupa-
uksista on pidetty kiinni. 
Tästä hyvänä esimerkkinä 
oli kankaanpääläisen ro-
vasti Anssi Joutsenlahden 
poikkeuksellisen epäitsekäs 
lupaus lahjoittaa kansan-
edustajakauden palkkansa 
kahden hoitajan palkkaa-
miseksi. Näin myös tapah-
tui. Lahjoituksen anteliai-
suus ei kummastuta enää 
niin paljon, kun tietää että 
Joutsenlahti on tehnyt ko-
ko ikänsä pyyteetöntä työtä 
vähäosaisten auttamiseksi. 
Mutta miksi hän on valmis 
antamaan niin paljon omas-
taan pois?

- Raamatussakin sa-
notaan, että ne, jotka ri-
kastua tahtovat, lankeavat 
paulaan. Siihen paulaan 
minä en halua langeta. Sitä 
paitsi olen kierrellyt näissä 
vanhuspaikoissa ja nähnyt 
miten kova hoitajapula on. 
Kun ihmiset ovat viime ai-
koina lukeneet kaiken maa-
ilman vaalirahoitusskan-
daaleista ja menettäneet 
uskoaan poliitikkoihin, 
ajattelin että näinkin voi 
tehdä. Halusin osoittaa, et-

tä kyllä monet meistä ovat 
oikeasti yhteisellä asialla ei-
vätkä vain omia taskujaan 
täyttämässä.

Heikompiosaisten 
asialla

Ennen kuin lähti lukemaan 
teologiaa vuonna 1964, 
Joutsenlahti oli jo toiminut 
ikänsä seurakuntanuorissa 
ja kristillisessä teinityössä. 
Myös papiksi lukemisen 
jälkeen vapaaehtoistyö 
heikompiosaisten autta-
miseksi jatkui Joutsenlah-
den myydessä joka torstai 
Kankaanpään torilla mm. 
leipiä, veteraaniarpoja ja 
korttipastilleja. Kaikki tuo-
tot menevät veteraani- ja 
lähetystyön hyväksi. Hoi-
tajien palkkaus on suoraa 
jatkumoa tälle elämäntyöl-
le, jonka motiivina on ollut 
pyyteetön halu tehdä par-
haansa niiden auttamisek-
si, joita elämä on kohdellut 
kaltoin.

- Yksi minulle tärkeistä 
asioista kansanedustaja-
kaudellani on hoitajavoi-
mien lisääminen, kun kansa 
ikääntyy. Myös omaishoi-
tajien palkkausta ja asemaa 
on parannettava. Se on hy-
vin raskasta, pyyteetöntä ja 

yhteiskunnalle äärettömän 
arvokasta työtä. Tällä het-
kellä omaishoitajan palkka 
on kolmesataa euroa, va-
paapäiviä ei ole ja verot tie-
tysti menevät vielä siitäkin 
rahasta.

Kahden 
hoitotyöntekijän 
palkkaus kallista

Palkkarahat Joutsenlahti 
on ohjannut Pohjois-Sata-
kunnan kansanterveystyön 
liikelaitoskuntayhtymän 
kautta Lohikon vanhain-
kotiin ja Kankaanpään 
kotisairaanhoitoon op-
pisopimuskoulutuksella 
palkatuille hoitajille Sirpa 
Kankaistolle ja Taina Sil-
lanpäälle. Haastattelunte-
kohetkellä Joutsenlahti ei 
vielä osannut tarkkaan sa-
noa, mitä kahden hoitajan 
palkkaaminen kuukaudessa 
hänelle maksaa, koska työ-
voimatoimiston korvaus-
tiedot puuttuvat ja laskut 
tulevat näin jälkikäteen, 
mutta työnantajakustan-
nukset huomioon ottaen se 
vie hänen palkastaan vero-
jen jälkeen jäävän osuuden 
siitäkin huolimatta, että 
oppisopimuskoulutuksessa 
oppisopimuskeskus ja mo-

nesti myös työvoimatoimis-
to osallistuvat kustannuk-
siin.

- Työsuhde kestää niin 
kauan kuin kansanedusta-
jakautenikin, neljä vuotta 
ellei eduskuntaa sitä ennen 
hajoteta. Hoitajat ovat töis-
sä oppisopimuksella eli saa-
vat työn ohessa myös päte-
vyyden hoitajan ammattiin. 
Toinen heistä on ollut jo pit-
kään hoitoalan tehtävissä il-
man vakinaistamista, toinen 
pitkäaikaistyöttömänä.

Joutsenlahden kesä-
lomakaan ei ole kulunut 
laakereilla lepäillessä, sillä 
hän toimii muun muassa 
kolmessa eri veteraaniyh-
distyksessä ja paikallisessa 
urheiluseurassa. Elokuussa 
pitää juosta vielä Helsinki-
maraton, jota hän ei ole ku-
luneen kolmenkymmenen 
vuoden aikana jättänyt vä-
liin vielä kertaakaan.

Teksti ja kuva:
Mika Männistö

Kankaanpään samarialainen

Kansanedustaja, rovasti Anssi Joutsenlahti vaihtamassa kuulumisia Lohikon palvelukodin osasto Hopeapuron vakituisen asukkaan, Hiitolasta kotoisin 
olevan Erkki Kontiaisen kanssa.

Kansanedustajan peruspalkka on 6 335 euroa 12. pal-
velusvuoteen saakka, jonka jälkeen se nousee 6 811 
euroon saakka ja pysyy siinä loppuun saakka. Puhe-
miehen peruspalkka on 11 675 euroa kuukaudessa, 
varapuhemiesten 9 729 euroa kuukaudessa.

Kansanedustajat saavat myös verotonta kulukorva-
usta. Pääkaupunkiseudulla vakinaisesti asuva saa kulu-
korvausta 986 euroa. Jos edustaja on valittu muualta 
kuin Helsingin tai Uudenmaan vaalipiiristä, hän saa 
kuukausittain kulukorvausta 1 315 euroa. Jos edus-
tajalla on kotipaikkansa asunnon lisäksi asunto pää-
kaupunkiseudulla, saa hän kulukorvausta 1809 euroa 
kuussa.

Lähde: Eduskunnan tilitoimisto

Kansanedustajien
korvauksista
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KOKOUKSET  ■KIRJALLISET KYSYMYKSET

TAPAHTUMAT

Saaristomarkkinat Pyhtäällä 
19.-20. elokuuta
Pyhtään perinteiset Saaristomarkkinat Lököressä järjes-
tetään 19.-20.8., tapahtuma järjestetään nyt 19. kerran. 

Pyhtään Perussuomalaiset järjestävät yhdessä Kot-
kan Perussuomalaisten kanssa perinteisen poliittisen 
telttailun markkinoille. 

Paikalle toivotaan saapuvaksi myös Kymen kan-
sanedustajia kansan tavoiteltavaksi. Saaristomarkkinat 
avaavat samalla Perussuomalaisten paikallisen kunta-
vaalikampanjan ja ehdokkaita kartoitetaan myös mark-
kinoilla! Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita. Perus-
suomalaisten teltalla ollaan 12.00 -21.00. Tervetuloa!

Jalasjärvellä Aukustimarkkinat
Lauantaina 20.8. klo 9-17. Tervetuloa Jalasjärven Pe-
russuomalaisten markkinateltalle keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista.

Perussuomalaisten Oulun
piiriläiset, kesäkokoontuminen
Perussuomalaisten Oulun piiriläisten kokoontuminen 
sunnuntaina 7.8.2011 kello 12.00 alkaen, perhe Jukan 
mökillä, Vuolijoentie 2325 Vaala. 

Mahdollisuus uida, saunoa ja veneillä Oulujärvellä. 
Makkaranpaistoa ja muuta purtavaa. Vapaamuotoista 
ohjelmaa. Mukana kansanedustaja Pirkko Mattila.

Tervetuloa!  Ajo-ohjeita Paulalta 040 539 3670.

Paikallisyhdistyksen
perustamiskokous
(Ylivieska, Alavieska ja Sievi)
Sunnuntaina 21.8.2011 klo 14.00 Ylivieskassa. Ravin-
tola Lounatuuli, Tulolantie 23, Ylivieska.

Vierailijoina kansanedustajat Ville Vähämäki ja 
Pirkko Mattila sekä piirin toimihenkilöitä. Tervetuloa 
kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kalajoen Perussuomalaiset ry:n
(Kalajoki ja ent. Himanka )

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 21.8.2011 klo 17.00 Kalajoen kaupun-
gintalolla, lautakuntien kokoushuone, Kalajoentie 5, 
Kalajoki.

Vierailijoina kansanedustajat Ville Vähämäki ja 
Pirkko Mattila sekä piirin toimihenkilöitä. Uudet ja 
vanhat jäsenet tervetuloa!

Perussuomalaisten Lapin piirin 
hallitus ja Lapin Perusnaiset ry
kokoontuvat lauantaina 13.8. hotelli Aakenuksessa 
(Koskikatu 47, Rovaniemi) seuraavasti:

Lapin piirin hallitus klo 12.00 ja tämän kokouksen 
jälkeen noin klo 14.00 naisten alueyhdistyksen kokoon-
tuminen. Tervetuloa!

Pohjois-Savon
Perussuomalaiset Nuoret ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous
Lauantaina 17.9. klo 14.00 Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piirin toimistolla osoitteessa Puistokatu 2. Koko-
uksessa mm. valitaan hallitus vuodelle 2012. Tiedustelut 
Antti Rantakokko, puh 050 308 8499.

Eduskunnan puhemiehelle :
Tiivistelmä ympä-

ristöministeriön kans-
liapäälliköiden Sirkka 
Hautojärven ja Hannele 
Pokan sekä ympäris-
töministereiden Pekka 
Haaviston, Satu Hassin, 
Jouni Backmanin, Jan-
Erik Enestamin, Stefan 
Wallinin, Paula Lehto-
mäen, Kimmo Tiilikaisen 
ja Paula Lehtomäen sekä 
Mari Kiviniemen halli-
tuksessa jälleen ympäris-
töministeri Paula Lehto-
mäen ohittamista Natura 
2000 tosiasioista:

Natura 2000 on yh-
tenäinen eurooppalainen 
ekologinen verkosto.

Natura 2000 -alueilla 
on oma suhteellisen suo-
jelun tason säilyttämiseen 
tai tarvittavissa ennalleen 
saattamiseen perustuva 
osoittamis- ja valintame-
netelmä.

Luontodirektiivin 3.2 ja 
4.1 artiklat sekä luontodi-
rektiivin liite III ja sen 1 vai-
he määräävät yksiselitteises-
ti ja selkeästi sekä täsmälli-
sesti sen EU-tuomioistuimen 
vakiintuneen oikeuskäytän-
nön edellyttämän mene-
telmän, jota Natura 2000 
-alueiden osoittamisen ja 
valitsemisen kansallisessa 
vaiheessa on Euroopan laa-
juisesti käytettävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

EU:n vakiintuneella oi-
keuskäytännöllä määrättyä 
menetelmää ei ole Suomes-
sa käytetty Natura-alueiden 
osoittamisessa eikä valinnas-
sa. Ei siitäkään huolimatta, 
vaikka Suomi on EU:hun 
liittyessään rajoittanut omia 
suvereeneja oikeuksiaan ja 
hyväksynyt EU:n oikeusjär-
jestelmän ja sen vakiintu-
neen oikeuskäytännön oman 
kansallisen oikeusjärjestel-
mänsä tilalle.

Suomessa Natura-asi-
assa on sivuutettu se, että 
EU:n oikeusjärjestyksellä ja 
sen vakiintuneella oikeus-
käytännöllä on suvereeni 
etusija kansallisen oikeus-
järjestyksen yläpuolella.

Ei ympäristöministeriö 
eikä mikään muukaan taho 
Suomessa ole tähän mennes-
sä esittänyt Natura-asiassa 
noudatettavaksi EU:n va-
kiintunutta oikeuskäytäntöä, 
ei edes luontodirektiivin kan-
salliseen lakiin siirtämisen eli 
implementoinnin osalta.

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

Milloin Suomi aikoo 
implementoida kansalliseen 
lainsäädäntöön Natura 
2000 -alueiden osoittamis- 
ja valintaperusteet, aikooko 
Suomi implementoida Na-

Natura 2000 -alueiden osoittamis-
ja valintaperusteet

tura-alueiden osoittamis- 
ja valintaperusteet oikein, 
aikooko Suomi kumota 
väärän implementoinnin 
perusteella ja vahingonkor-
vausvelvollisuuden synnyt-
tämällä tavalla tehdyt aikai-
semmat Natura-päätökset 
ja milloin Suomi aikoo teh-
dä lisää Natura-päätöksiä?

 Helsingissä 30 päivänä 
kesäkuuta 2011
Pirkko Mattila

Eduskunnan puhemiehelle:
Ympäristöministeri 

Ville Niinistön liityttyä 
kirjalliseen kysymykseen 
KK 24/2011 vp 12.7.2011 
antamallaan vastauksel-
la ympäristöministeriön 
kansliapäälliköiden Sirk-
ka Hautojärven ja Han-
nele Pokan sekä ympä-
ristöministereiden Pekka 
Haaviston, Satu Hassin, 
Jouni Backmanin, Jan-
Erik Enestamin, Stefan 
Wallinin, Paula Lehto-
mäen, Kimmo Tiilikaisen 
ja Paula Lehtomäen sekä 
Mari Kiviniemen halli-
tuksessa jälleen ympäris-
töministeri Paula Lehto-
mäen Natura 2000 -asias-
sa ohittamiin tosiasioihin 
on vastauksen johdosta 
todettava seuraavaa:

Luonnonsuojelulain 
64 § on vain hallinnolli-
nen yleistoteamus ja pelk-
kä viitesäännös, jonka 1 
momentissa todetaan ai-
noastaan se, mistä Natura 
2000 -verkosto Suomessa 
koostuu. Itse pykälässä 
eikä sen perusteluissa sa-
nota mitään luontodirek-
tiivin 4 artiklan 1 koh-
dassa ja siinä mainitun 
luontodirektiivin liitteen 

III 1 vaiheessa edellytetyistä 
Natura 2000 -alueiden kan-
sallisen vaiheen osoittamis- 
ja valintaperusteista. Näistä 
osoittamis- ja valintaperus-
teista ei määrätä mitään 
muuallakaan luonnonsuo-
jelulaissa eikä muussakaan 
kansallisessa säädöksessä.

EU:n vakiintunut oi-
keuskäytäntö ei mahdollis-
ta kansallisten muotojen ja 
keinojen käyttöä sellaisten 
direktiivien täytäntöönpa-
nossa, joissa itse direktiivis-
sä sanotaan se menetelmä, 
jota direktiivien tavoittei-
den saavuttamiseksi on käy-
tettävä unionin laajuisesti 
kaikissa jäsenvaltioissa.

Luontodirektiivi on di-
rektiivi, jossa määrätään 
tavoitteen saavuttamisen 
muodot ja keinot.

Suomen ehdotuksen ja 
ilmoituksen osalta komissi-
olla ei ole ollut käytössään 
EU:n vakiintuneen oikeus-
käytännön edellyttämiä 
tyhjentäviä luetteloita.

Natura 2000 on yhte-
näinen eurooppalainen eko-
loginen verkosto.

Natura 2000 -alueilla 
on oma suhteellisen suoje-
lun tason säilyttämiseen tai 
tarvittaessa ennalleen saat-

tamiseen perustuva osoitta-
mis- ja valintamenetelmä.

Luontodirektiivin 3.2 ja 
4.1 artiklat sekä luontodi-
rektiivin liitteen III 1 vaihe 
määräävät yksiselitteisesti 
ja selkeästi sekä täsmälli-
sesti sen EU-tuomioistui-
men vakiintuneen oikeus-
käytännön edellyttämän 
menetelmän, jota Natura 
2000 -alueiden osoittamisen 
ja valitsemisen kansallisessa 
vaiheessa on Euroopan laa-
juisesti käytettävä kaikissa 
jäsenvaltioissa.

EU:n vakiintuneella 
oikeuskäytännöllä mää-
rättyä menetelmää ei ole 
Suomessa käytetty Natura-
alueiden osoittamisessa ei-
kä valinnassa. Ei siitäkään 
huolimatta, vaikka Suomi 
on EU:hun liittyessään ra-
joittanut omia suvereeneja 
oikeuksiaan ja hyväksynyt 
EU:n oikeusjärjestelmän ja 
sen vakiintuneen oikeuskäy-
tännön oman kansallisen 
oikeusjärjestelmän tilalle.

Suomessa Natura-asi-
assa on sivuutettu se, että 
EU:n oikeusjärjestyksellä ja 
sen vakiintuneella oikeus-
käytännöllä on suvereeni 
etusija kansallisen oikeus-
järjestyksen yläpuolella.

Ei ympäristöministe-
riö eikä mikään muukaan 
taho Suomessa ole tähän 
mennessä esittänyt Natu-
ra-asiassa noudatettavaksi 
EU:n vakiintunutta oikeus-
käytäntöä, ei edes luontodi-
rektiivin kansalliseen lakiin 
siirtämisen eli implemen-
toinnin osalta.

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

Milloin Suomi aikoo 
implementoida kansalli-
seen lainsäädäntöön Na-
tura 2000 -alueiden osoit-
tamis- ja valintaperusteet, 
aikooko Suomi imple-
mentoida Natura-alueiden 
osoittamis- ja valintaperus-
teet oikein, aikooko Suomi 
kumota väärän implemen-
toinnin perusteella ja va-
hingonkorvausvelvollisuu-
den synnyttämällä tavalla 
tehdyt aikaisemmat Na-
tura-päätökset ja milloin 
Suomi aikoo tehdä Natura-
päätöksiä lisää?

Helsingissä 26 päivänä 
heinäkuuta 2011
Pirkko Mattila

Jatkokysymys Natura 2000 -alueiden 
osoittamis- ja valintaperusteista
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Olen seurannut Turun kau-
pungin lastenhoitotilannetta. 
Asia herättää monia kysy-
myksiä: mihin laittavat kau-
pan myyjät, ravintoloiden ja 
sairaaloiden henkilökunta ja 
linja-autonkuljettajat lapsen-
sa hoitoon, koska jokaisessa 
ammatissa nykyään menee 
iltavuorot yli klo 21.00, jon-
ka jälkeen iltapainotteinen 
tarha ei ole enää auki.

Turussa ei ole kuin muu-
tama ympärivuorokautinen 
tarha ja se ei riitä. Mieluum-
min nuoret vanhemmat 
jäävät kotiin; elävät työt-
tömyysturvalla ja sosiaali-
tuella. Näin eivät kohtaa 
työntekijät ja työpaikat. Ja 
se on väärin.

Esimerkiksi työvoima-
toimistoissa on vuosien 

aikana ollut monia työ-
paikkoja joihin ei ole ol-
lut ainuttakaan hakijaa. 
Jos meillä olisi enemmän 
ympärivuorokautisia tar-
hoja niin saisimme nuoret 
vanhemmat takaisin työ-
elämään ja lapsetkin sai-
sivat turvatun hoidon ja 
vanhemmat voisivat tur-
vallisesti ottaa työpaikko-
ja vastaan. Tämä olisi apu 
moneen ongelmaan.

Minäkin vanhenen...

Toinen huolenaiheeni on 
vanhusten hoito. Turun 
keski-ikä tuntuu vain nou-
sevan ja kaikki me vanhe-
nemme. Mutta mihin mei-
dät sijoitetaan kun lapset ja 
sukulaiset ovat kaukana? Ei 

ole ketään, joka meitä hoi-
taisi kotona ja kaupungin 
hoitopaikat ovat täynnä tai 
lopetusuhan alla. Ei ole de-
mentikkopaikkoja tarpeeksi 
eikä muitakaan erityisryh-
mäpaikkoja.

Kaikilla ei ole varaa yk-
sityisiin hoitopaikkoihin, 
koska eläkkeet ovat pieniä 
ja maksut suuria. Monelle 
vanhukselle on ylitsepää-
semätön kynnys hakea so-
siaaliapua maksuihin. Tä-
mäkään ei ole oikein, koska 
heitä pitäisi kunnioittaa, 
sillä he ovat rakentaneet tä-
män maan meille.

Tuula Sellman
5 lapsen äiti ja
8 lapsenlapsen mumma

Onko hoito turvattu?

Vaikka emme hallituksessa 
vielä neljään vuoteen istui-
sikaan, voimme silti jotakin 
työllisyyden edistämiseksi 
tehdä. Jakaa tietoa!

Kun vuonna 2008 kir-
joitin ensimmäisen kerran 
jaetusta työnantajamallista, 
luulin että sen toteuttami-
seksi tarvitaan hallitusta. 
Asiaa lisää tutkiessani kävi 
selväksi, että ainoa mitä tar-
vitaan ovat rohkeat ja en-
nakkoluulottomat yrittäjät.

Yksinyrittäjiä on maas-
samme hurjan suuri joukko, 
noin 140 000. Kuinka suuri 
osa heistä jättää kokonaan 
työllistämättä, koska epäi-
lee ettei selviydy palkka- 
ym. kuluista ja kuinka mo-
ni jättää työllistämättä siksi, 
ettei osa-aika- tai pätkätyö-
tä tekeviä saa laisinkaan.

Asioita yhteen sovitta-
malla saamme erilaisia työl-
listämisen mahdollisuuksia.

Esim. yksinyrittäjä etsii 
itselleen yrittäjäkumppa-
nin, jolta mahdollisesti sai-
si määrä-ajaksi (esim. 6kk) 
lainattua työntekijän siten, 
että yrittäjät jakavat ky-
seiseltä ajalta palkka- ym. 
kulut työntekijän panoksen 
mukaan.

Kyseisen ajan jälkeen 
yksinyrittäjälle on selvin-
nyt mitä se työllistäminen 

käytännössä vaatii, ja onko 
resursseja palkata itse ihan 
kokoaikainen työntekijä 
(itse olisin käyttänyt mielel-
läni kyseistä mallia, ennen-
kuin ensimmäisen työnteki-
jäni palkkasin, jos vaan olisi 
ollut tietoa työllistämisen 
eri mahdollisuuksista).

Tämä malli palvelisi 
myös toisin päin. Yrittäjä, 
jolla työt ovat vähentyneet, 
voi etsiä yrittäjän, joka 
mahdollisesti jakaisi työn-
tekijän sekä kustannukset, 
jos lomauttaminen tai jopa 
irtisanominen ovat jäljelle 
jääneet vaihtoehdot.

Kustannuksia voisi 
jakaa

Toinen työllistämisen malli 
on jatkuvaksi tarkoitettu, 
kaksi yksinyrittäjää palk-
kaavat yhdessä työntekijän 
ja jakavat kustannukset.

On myös mahdollista, 
että yritykset eivät toimi 
samalla alalla. Palvelu- ja 
kaupan ala tarjoavat val-
tavasti mahdollisuuksia ja 
työntekijällä saattaa olla 
kokemusta ja osaamista eri 
ammateista.

(Tärkeää on päästä so-
pimukseen riittävästä pal-
kasta työntekijälle sekä 
työajan, vapaapäivien ja lo-

mien käytöstä. Työntekijä 
hankkii kaksi verokorttia, 
molemmille työnantajille 
omansa.)

Myös työntekijä, joka 
on tahtomattaan työllis-
tynyt vain osa-aikaisesti 
voi olla aktiivinen ja kysyä 
työnantajaltaan mahdolli-
seen jaettuun työnantaja-
malliin siirtymisestä toisen 
työpaikan löytyessä.

Näin työtekijällä on ko-
koaikainen työ, vain kah-
dessa eri paikassa, palkka 
koko kuukaudelta, eläke 
kertyy ja loma-oikeus on 
siinä kuin muillakin, yhden 
työnantajan yrityksessä.

Toivon että perussuoma-
laiset kukin omilla asuinalu-
eillaan kirjoittavat tai kerto-
vat “kylillä” yksinyrittäjien 
mahdollisuuksista työllistää 
ja pätkätyöllisten mahdolli-
suuksista työllistyä.

Tähän ei hallitusta ja 
ay-liikkeitä tarvita. Riittää, 
että  ne rohkeat ja ennakko-
luulottomat yksinyrittäjät 
ja työntekijät istuvat keske-
nään pöydän ääreen ja sopi-
vat yhteiset pelisäännöt.

Ja toki - Suomi tarvitsee 
tehtyjä työtunteja ja sitä 
kautta verotuloja.

Katriina Sundqvist
Helsinki

Työllistämisen keinot
oppositiosta käsin

www.perussuomalaiset.fi 
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 ■PUOLUEHALLITUS ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jääskeläinen, Pietari
Puh. (09) 432 3027
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Niinistö, Jussi
Puh. (09) 432 3134
jussi.niinisto@eduskunta.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruohonen-Lerner, 
Pirkko (eduskuntaryhmän pj.)

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

Kettunen, Pentti
(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

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

Lindström, Jari
(eduskuntaryhmän 2. vpj.)

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

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

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

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

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

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

Puoluetoimisto:

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

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea 218518-148703

Perussuomalaiset rp:

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

vasta laskun saatuasi!

MUUT JÄSENET:

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

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

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

Nenonen, Pirita
Rovaniemi
Puh: 040 531 9715
pirita.nenonen@pp.inet.fi 

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

Slunga-Poutsalo, Riikka
Lohja
Puh: 040 550 9280
riikka@poutsalo.com

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

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

MUUT KANSANEDUSTAJAT: MUUT KANSANEDUSTAJAT:
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen 
toimitus@peruss.fi .

Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 
merkkiä.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten muka-
na on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka 
juttu pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimer-
killä. Ilman yhteystietoja tulleita kirjoituksia 
ei julkaista.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Turvattu vanhuus
On annettu ymmärtää, ettei tässä maassa enää pidetä 
vanhuksista hyvää huolta, vaan he joutuvat laitoksissa 
kaltoin kohdelluiksi. Tämä tieto on saanut minutkin oma-
kohtaisesti huolestuneeksi ollessani jo saavuttamassa iäl-
täni sitä etappia, jolloin vanhuus väistämättä on lähellä.

Asiaan olen pohtinut sopivaa ratkaisua, mikä takai-
si minulle vanhanakin hyvän huolenpidon, sillä en kui-
tenkaan voi yksin kokonaiskuvaan vaikuttaa kaikkien 
vanhusten osalta.

Valtiovalta suuressa viisaudessaan pitää rikoksesta 
tuomituista vangeista hyvää huolta, joten keksinkin kei-
non soluttautua siihen joukkoon. Sattumoisin on ko-
timökkini suuren lammaslaitumen laidalla, jossa sudet 
usein vierailevat laumaa verottamassa. Kun minulla on 
kokemusta sudenmetsästyksestä ja myötätuntoni susien 
uhrien puolella, päädyin siihen johtopäätökseen, että 
ampumalla yhden suden tekisin palveluksen kahtaalle, 
sudet ehkä saisivat opetuksen jättää lampaat rauhaan ja 
itse pääsisin loppuvuosikseni parhaaseen hoitoon, mitä 
Suomen valtio voi vanhukselle tarjota.

Vielä olen kuitenkin voimissani pitää itsestäni huolta 
omissa oloissani mökissäni, mutta kun tulen siihen vai-
heeseen, että elämä vaikeutuu, on nyt tiedossa turvattu 
vanhuus.

Köyliön Pässi

Hämmennys on seuraa-
mus... mutta mistä? Edus-
kuntavaalien jälkimyrs-
kyissä on Inarissakin kuu-
lunut voivotusta, itkua, 
jopa uhkailuja. Aiheena 
on ollut ”uuden” puolueen 
maanjäristysmäinen nousu 
valtakunnalliseksi mieli-
pidepuolueeksi ja edelleen 
kolmanneksi suurimmaksi 
vaikuttajaksi Suomessa.

Huutelijat eivät ole syyl-
lisiä etsiessään oivaltaneet 
aivan olennaisia asioita: 
katsoa selkänsä taakse. 
Miksi näin on käynyt? Mitä 
ja miten on itse tullut teh-
tyä, ja miksi myös monet 
”omat” ovat vaihtaneet lei-
ripaikkansa. Lapinkin val-
tapuolueiden ikimuistoisia 
ongelmia ovat poliittinen 
narsismi, puolue-edun aset-
taminen kansanvallan edelle 
ja valtuutettujen henkilöi-
den käsitysvirheet siitä ke-
nen asioita ja etuja olikaan 
tarkoitus äänestäjien mie-

lestä ajaa. Ollaan elitistytty. 
Kansa on teille muuttunut 
vain hölmöksi massaksi, jo-
ta kysymättä viedään.

Kansan ääni on pomo

Suomen kansa on koko 
valtakunnassa halunnut ja 
äänestämällä saanut muu-
tosta ja kunnioitusta. Muu-
tosta on haluttu yhteisten 
asioiden hoitotapoihin ja 
kunnioitusta kansan valtaa 
ja suomalaisuutta kohtaan. 
Kanavaksi he ovat valin-
neet Perussuomalaiset rp:n, 
koska se puolueena edustaa 
toivoa uudesta ajasta jossa 
perisuomalaisella rehelli-
syydellä ja suorilla puheilla 
on jälleen merkitys. Kansan 
ääni on pomo, ja se mikä on 
luvattu, pidetään. Perussuo-
malainen kansanedustaja on 
todellinen Kansan Edustaja.

Eduskuntaa paljon tär-
keämpi kansan vallan foo-
rumi ovat kunnantalot. 

Kunnallisvaalit ovat jo ai-
van tuossa tuokiossa ovel-
la, ja sillä ovella kannattaa 
myös kuntalaisten olla. 
Tällä kertaa Te nimittäin 
voitte päästä aidosti vaikut-
tamaan kunnallispolitiikan 
päätöksiin.

Kuntavaaleja 
mietitään jo

Valtakunnallisesti perussuo-
malaisten linja on lehmän-
kauppoja, hyväveli-juttuja 
ja kieroja sopupelejä vas-
taan. ”Kunnan hyväksi” 
tehtävät päätökset eivät 
enää voi olla lukitussa in-
formaatiokaapissa pidetty-
jä virkamiespäätöksiä, eikä 
kaikkien yhteisiä asioita voi-
da jättää ”turhina” ja ”tar-
peettomina” käsittelemättä.

Julkishallinnon vanha-
kantaiset johtamiskeinot 
(ketkuilut) eivät nyky-
Suomessa toimi, sillä ne on 
suunniteltu kansanvaltaa 

vastaan. Jos vaikeita pää-
töksiä on tehtävä, on ne jul-
kisesti kaikille kerrottava ja 
perusteltava, sillä suomalai-
set eivät ole oppimattomia 
ja tyhmiä, kuten joskus kun-
nantalot tuntuvat luulevan.

Tähän tavoitteeseen 
pääsemiseksi on tärkeää 
että kuntalaiset myös ak-
tiivisesti osallistuvat muu-
tokseen miettimällä, kenet 
haluaisivat kunnanvaltuus-
toon. Muiden puolueiden 
tavoin perussuomalaiset 
keräävät jo nyt esityksiä 
oikeudenmukaisista henki-
löistä jotka ryhdikkäästi ja 
elämänkatsomuksellisesti 
olisivat kiinnostuneita pyr-
kimään kunnalliseen pää-
töksentekoon seuraavissa 
kunnallisvaaleissa. Vanha 
totuus on, että valtaa ei an-
neta. Se pitää ottaa.

Esa Lindholm
Inarin ja Ylä-Lapin
Perussuomalaiset ry.

Lapin perussuomalaisuus on vasta ovella

Väkivallan sallittu 
ilmapiiri
Norjan tapahtumat ovat synkkä osa sitä väkivallan il-
mapiiriä, joka on maailmassa kasvamaan päin, koska 
väkivaltaan ei puututa riittävällä päättäväisyydellä.

Päinvastoin sitä vähätellään. Koulussa tapahtuvaa 
väkivaltaa lievennetään nimittämällä sitä kiusaamiseksi, 
jota se ei ole. Kouluväkivallan kohteeksi joutuneelle se 
on silkkaa välinpitämättömyyttä akuuttiin hätään.

Väkivalta myös raaistuu ja kohdistuu aikuistenkin 
tekemänä yhä useammin lapsiin. Tämä on väärin. Lapset 
eivät koskaan ole vastuussa aikuisten tekemistä päätök-
sistä. Eivät meillä, eivät muualla.

Vihakirjoitukset ja -puheet sekä väkivallan eri muo-
dot rehottavat niin politiikan paikallistasoilla kuin maa-
ilmanpolitiikan näyttämöillä. Suomessa eduskuntaryh-
mien vastuulla on kitkeä kansanedustajien vihapuheet 
riittävin keinoin pois. Kaikkea ei tule sallia sananvapau-
denkaan nimissä. Kyse ei ole politiikasta, vaan inhimil-
lisyydestä ja ihmisistä. Raja sallitun ja kielletyn välillä 
on tehtävä selväksi.

Mikki Nieminen
Nummi-Pusula

Brittiläisen tutkimusyhtiö 
Centre for Economics and 
Business Research (CEBR) 
mukaan euroalue hajoaa 
lähes varmasti viiden vuo-
den sisällä ja hyvin toden-
näköisesti jo vuoteen 2013 
mennessä. Samanaikaisesti 
europoliitikot käyvät epä-
toivoisesti jo valmiiksi hä-
vittyä taistelua rahaliiton 
pelastamiseksi pumppaa-
malla aina vain lisää rahaa 
tuhlarimaiden hallituksille.

Kreikka tulee eroamaan 
rahaliitosta todennäköisesti 
ennemmin kuin myöhem-
min, ja muut maat seuraa-
vat perässä. Liittovaltio-
haaveiden kaatuminen on 
tietysti vallassa olevien fede-
ralistien pahin painajainen 
eivätkä he halua tunnustaa 
tappiotaan. Tukipakettien 
ja vakautusrahastojen vält-
tämättömyyttä perustellaan 
kansalle uhkaavalla ”ka-
tastrofi lla”. Se on pelkkää 
pelottelua.

Vaikka rahaliiton ha-
joaminen laukaisisikin 
Euroopassa ja Suomessa 
jonkinlaisen laman, siinä 
tuskin on mitään sen kum-
mempaa kuin mitä täällä 
on jo nähty ja tullaan jo-
ka tapauksessa näkemään 
jossain vaiheessa. Lihavia 
vuosia seuraa aina lama, 
se on väistämätön tosi-
asia. Väistämätön tosiasia 

on myös rahaliiton hajoa-
minen. Tukipaketit ovat 
kuin tiputusletkuja, joilla 
kuolinvuoteellaan makaa-
van potilaan poismenoa 
voidaan pitkittää joillakin 
viikoilla tai kuukausilla, 
vaikka tiedetään että loppu 
on jo lähellä.

Se todellinen ”katast-
rofi ”, mitä Brysselissä pe-

lätään, onkin rahaliiton ja 
sen myötä Euroopan liitto-
valtiohaaveiden kaatumi-
nen, ennemmin tai myö-
hemmin koko EU:n. Siksi 
myös Suomessa hallitus on 
valmis tukemaan kriisimai-
den hallituksia miljardeilla 
ja taas miljardeilla euroil-
la, sinun rahoillasi totta 
kai. Tappiota ei haluta 

myöntää. Samaan aikaan 
velkaantuminen ja talous-
kasvun hidastuminen on 
Suomessakin iso ongelma, 
jota ei suinkaan helpota 
rahan vetäminen vessasta 
alas.

Päästäkää jo euro kärsi-
myksistään.

Mika Männistö

Päästäkää euro kärsimyksistään
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 ■ LYHYET

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä,

muistathan allekirjoittaa viestisi.

Viestit numeroon 040 749 9362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

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

Jäsenhankkija

____/____ 2011   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

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

Katainen työllisti isännöitsijöitä. Me velkaiset 
osakkeenomistajat joudumme kiristämään suoli-
vyötä. Hänen pitäisi esittää pienten alle 1000 eu-
ron eläkkeiden korotuksia eikä lahjoitella rahoja 
ulkomaan tuhlareille. Uskomaton järjettömyys.
L. Pesonen, Nivala

Neljän kuukauden asepalvelus ei voi toimia. Suomi 
yllätetään housut kintuissa jos kriisi yllättää. Palve-
lusaikaa ei pidä lyhentää missään nimessä!
A-P

KIITOS JUTTA! Kun hoitelit ne vakuudet Kreikka-
lainan suhteen. Kun Kreikka hajoaa, meille jää ne 
AKROPOLISKUKKULAT!
LIISA SALMI, PIELAVESI

Huhtikuun 17. päivänä 
2011 valittu eduskunta 
kokoontui ensimmäiseen 
täysistuntoonsa 27.4.2011.
Vaalien tuloksena kansal-
lisen kokoomuksen edus-
kuntaryhmään tuli 44 
kansanedustajaa, sosialide-
mokraattiseen eduskunta-

ryhmään 42, perussuoma-
laiseen eduskuntaryhmään 
39, keskustan eduskunta-
ryhmään 35, vasemmisto-
liiton eduskuntaryhmään 
14, vihreään eduskunta-
ryhmään 10, ruotsalaiseen 
eduskuntaryhmään 10 ja 
kristillisdemokraattiseen 

eduskuntaryhmään 6 kan-
sanedustajaa.

Vasemmistoliiton ryhmä 
erotti eduskuntaryhmästään 
30.6.2011 kaksi edustajaa, 
jotka ilmoittivat jatkavansa 
itsenäisinä edustajina.

Eduskuntaan valittiin 
84 uutta kansanedustajaa, 
joista 9 on aikaisemmin ol-
lut kansanedustajana. Nais-
kansanedustajien lukumää-
rä kasvoi ennätyksellisen 
suureksi, 85:een. Kansan-
edustajien keski-ikä on 48 
vuotta.

Valtion talous

Eduskunta hyväksyi vuoden 
2011 toisen lisätalousarvi-
on, jolla lisätään erityisesti 
nuorten ja pitkäaikaistyöt-
tömien työllistämistä.

Lisätalousarviossa 
myönnettiin nuorten ja pit-
käaikaistyöttömien työllis-
tämiseen 28 miljoonan eu-
ron määrärahalisäys sekä 4 
miljoonan euron valtuuden 
korotus. Määrärahasta 
käytetään 8,8milj. euroa 
työvoimapoliittisen aikuis-

koulutuksen hankintaan 
ja 19,2 miljoonaa euroa 
työllistämiseen, pääosin 
palkkatukeen yksityiselle 
sektorille sekä kunnille ja 
kuntayhtymille. Lisärahoi-
tuksella saadaan koulu-
tuksen hankintavolyymiin 
noin 220 000 opiskelija-
työpäivän lisäys ja työvoi-
mapoliittisten toimenpitei-
den piirissä olevien henki-
löiden määrän arvioidaan 
nousevan keskimäärin 3 
700 henkilöllä. Muutosten 
jälkeen vuoden 2011 bud-
jetoidut tuloarviot ja mää-
rärahat ovat 51 273 435 
000 euroa.

EU-asiat

Valiokunnan työtä leima-
si keväällä 2010 akuuttina 
puhjennut eräiden euromai-
den rahoituskriisi. Suuri 
valiokunta joutui käsitte-
lemään (usein normaalien 
kokousaikojen ulkopuolel-
la) euromaiden tilapäisen 
ja pysyvän vakausrahaston 
perustamista sekä kriisiin 
ajautuneiden Irlannin ja 
Portugalin hätärahoitustoi-
mia koskevia asioita. Tä-
hän kokonaisuuteen liittyen 
valiokunnan käsiteltävänä 
oli myös laaja, euromaiden 
makrotaloudenohjausta 
koskeva unionin säädös-
hanke. Sisällölliseltä merki-
tykseltään suuria Euroopan 
unionin hankkeita olivat 
valmistelut unionin rahoi-
tuskehysten kokonaisuu-
distukseen vuodesta 2013 

lähtien niihin liittyvine yh-
teisen maatalouspolitiikan 
ja aluekehityspolitiikan uu-
distuksineen.

Muut asiat

Eduskunnan täysistunto hy-
väksyi Suomen valtiontaka-
uksen Portugalin lainoituk-
sen edellyttämälle Euroo-
pan rahoitusvakausvälineen 
ERVV:n varainhankinnalle. 
Lopullisessa ratkaisevassa 
äänestyksessä valtioneuvos-
ton tiedonannon puolesta 
äänesti 137 kansanedusta-
jaa ja sitä vastaan 49 edus-
tajaa.

Asiasta äänestettiin yh-
teensä kolme kertaa. Ensin 
vastakkain olivat kansan-
edustaja Paavo Arhinmäen 
(vas.) ja kansanedustaja Ti-
mo Soinin (ps.) ehdotukset, 
joiden kummankin pääsi-
sältönä oli, ettei eduskunta 
hyväksy Suomen valtionta-
kausta. Arhinmäen ehdotus 
sai 123 ja Soinin 39 ääntä. 

Seuraavassa äänestyk-
sessä vastakkain olivat Ar-
hinmäen ehdotus ja kansan-
edustaja Antti Kaikkosen 
(kesk.) ehdotus, jonka mu-
kaan takaus myönnetään 
nyt, mutta jos Portugali ei 
suoriudu ohjelmastaan, sen 
on myytävä lisää omaisuut-
taan. Arhinmäen ehdotus 
voitti äänin155-36.

Lopullisessa ja ratkaise-
vassa äänestyksessä vastak-
kain olivat valtioneuvoston 
tiedonanto ja Arhinmäen 
ehdotus.

Katsaus kevätistuntokauteen 2011

Katsaus kevätistuntokauteen 2011 on kooste 
asioista, joita eduskunnassa on tapahtunut 
vaalikauden ensimmäisellä istuntokaudella. 
Lisätietoja istuntokauden tapahtumista 
osoitteesta www.eduskunta.fi .
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