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Perussuomalaiset Nuoret 
- kehittyvä järjestö

Soinista yhteisehdokas?

Tavoitteena esteetön Suomi
Esteettömyys tarkoittaa sitä, että vammaisille ja liikunta-
rajoitteisille on taattu vapaa ja omatoiminen liikkuminen
julkisilla paikoilla. Suomessa näihin asioihin on viimeisinä 
vuosina panostettukin kiitettävällä tavalla.
Kaupunginvaltuutettu Irma Anttila on tyytyväinen muun
muassa Porin kirjaston uudistettuun avaussysteemiin.
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Lea Mäkipää on aktiivinen lomallakin

Perussuomalaisilla Nuorilla on koko olemassaolonsa 
ajan ollut merkittävä painoarvo, sillä järjestön
poliittista korrektiutta kumartelemattomat
mielipiteet ovat aina herättäneet kiinnostusta
sekä median että suuren yleisön keskuudessa. 

Perussuomalaisten kansanedustajan
Vesa-Matti Saarakkalan ehdotus keskiryhmien
yhteisestä presidenttiehdokkaasta on
herättänyt laajalti huomiota. Yhteiseksi
ehdokkaaksi Saarakkala esittää Timo Soinia.
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Perussuomalaisten piiri- ja 
paikallisyhdistysten sään-
tömääräiset syyskokoukset 
ovat kohtapuolin edessä. 
Yhdistysten johtoon valit-
tavien henkilöiden johdolla 
mennään tulevan vuoden 
kuntakohtaisiin vaaleihin ja 
nyt tarvitaan sellaiset hen-
kilöt, joko entiset tai uudet, 
jotka haluavat sitoutua ja 
tehdä työtä puolueen ta-
voitteiden eteen. Tarvitaan 
yhteistyökykyä ja -halua.

Puolueen kasvun myö-
tä kiinnostus yhdistysten 
johtopaikoille on lisäänty-
nyt ja äänestystilanteitakin 

tulee. Siinä ei ole mitään 
erikoista. Äänestäminen 
kuuluu normaaliin järjes-
tödemokratiaan. Valinnat 
tehdään toimikaudeksi, 
joko äänestäen tai ilman, 
mutta sitten pulinat pois. 
Valituille täytyy antaa työ-
rauha. Olen kyllästynyt 
selvittelemään turhia sot-
kuja, jotka aikaansaadaan 
pelkästään sillä, että joku 
ei tyydy demokraattisesti 
tehtyihin päätöksiin ja siitä 
syystä pyrkii aiheuttamaan 
hämminkiä. Tämä ei vetele. 
Puoluetoimintaa ei kehitetä 
rettelöimällä.

Hyvin suunniteltu on 
puoleksi tehty

Henkilövalintojen ohella 
tärkeitä päätettäviä asioita 
ovat mm. seuraavan ka-
lenterivuoden toiminnan 
suunnittelu ja talousarvio. 
Toimintasuunnitelmassa 
esitetään lyhyesti ja yti-
mekkäästi ne käytännön ta-
voitteet mitkä yhdistyksen 
toiminnalle asetetaan, sekä 
konkreettiset toimet ja kei-
not joilla asioita hoidetaan. 
Suunnitelmaa laadittaessa 
pitää muistaa miksi yhdis-
tys on olemassa ja mitkä 

ovat sen säännöissä mai-
nitut toiminnan muodot ja 
keinot. Toimintasuunnitel-
man tärkeys on myös siinä, 
että yhdistyksen toiminnan 
on oltava jäsenistöä tyy-
dyttävää ja samalla uusia 
jäseniä houkuttelevaa. Ti-
lanteet saattavat vuoden 
kuluessa muuttua ja suun-
nitelmaa voidaan joutua 
tarkentamaan. Tällöin on 
kuitenkin varauduttava 
esittämään hyvät perustelut 
yhdistyksen kokoukselle.

Talouden suunnitte-
lu alkaa hyvän toiminta-
suunnitelman pohjalta ja 

talousarvion tulee olla 
sopusoinnussa toimin-
tasuunnitelman kanssa. 
Realistisen talousarvion 
aikaansaamiseksi kan-
nattaa arvioida tulot 
hieman odotettua 
pienemmiksi ja me-
not vähän oletet-
tua suuremmiksi.

Tämä on hyvä 
huomioida

Paikallisyhdistyksissä on 
syytä muistaa ja ottaa huo-
mioon, että piirikokouk-
seen osallistuvan puhe- ja 
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äänioikeutetun edustajan 
tai hänen varaedustajansa 
on esitettävä kokoukselle 
valintaansa koskeva pöy-
täkirja tai sen jäljennös tai 
ote.

Eläkkeelle siirtyminen
joustavammaksi

Suomessa liian moni 55-64 
-vuotiaista on työttöminä. 
Määrällisesti heitä on jo 
noin 110 000 henkilöä. Tä-
mä on aivan liian paljon ai-
kana, jolloin ammattiosaa-
jista alkaa työmarkkinoilla 
olla kova pula. Kuka pa-
remmin taitaa oman alansa 
työt kuin henkilö, joka on 
parhaimmillaan työskennel-
lyt alalla jopa yli 40 vuotta? 
Ikä ja kokemus ovat valttia 
työelämässä.

Näistä kypsän iän saa-
vuttaneista valtaosa on 
työttömyysputkessa, josta 
he siirtyvät aikanaan van-
huuseläkkeelle. Suuri osa 
näistä ihmisistä haluaisi 
tehdä vielä töitä, mutta 
nykyinen järjestelmä ei tee 
sitä taloudellisesti riittävän 
houkuttelevaksi. Lyhytai-
kaisetkin pätkätyöt olisi ih-

misen omien voimavarojen 
mukaan tehtävä kannatta-
viksi, myös taloudellisesti. 

Seniori haluaa töihin, mutta 
omilla ehdoillaan ja sen jäl-
keen siirtyä kunniakkaasti 
ja joustavasti eläkkeelle 
vaikka asteittain. Eri su-
kupolvien tiedon ja taidon 
kohtaaminen on työpaikal-
le arvaamattoman suuri etu, 
joka kannattaa hyödyntää.

Peukaloruuvi kiristyy

Työttömyysputken alaikära-
jaa on vähitellen Suomessa 

nostettu ja nostetaan työ-
markkinajärjestöjen sopi-
muksella vuonna 2012 edel-

leen 58 ikävuoteen. Peuka-
loruuvi kiristyy koko ajan 
eikä loppua näy, halusipa si-
tä tai ei. Vapaaehtoisuuteen 
perustuva eläkeiän nosto on 
mielestäni kannatettava aja-
tus, mutta pakolla ei saada 
aikaan muuta kuin huonosti 
voivia ihmisiä, joilla jokai-
sella on oma kohtalonsa 
kerrottavana nuoremmille 
sukupolville.

EU:ssa hiotaan Euroop-
pa 2020 -strategiaa, joka 

sisältää vahvoja kannanot-
toja ja toimintaohjeita jä-
senmaille eläkeiän nostami-
seksi. Mitään hyvää siis ei 
taaskaan unionin suunnalta 
ole tulossa Suomelle, meillä 
kun yli 65-vuotiaita on koh-
ta yli miljoona. Suomen vi-
rallinen väkiluku oli vuoden 
lopussa 5 375 276. Kasvua 
edelliseen vuoteen verrattu-
na oli noin 24 000 henkilöä, 
keskikokoisen kaupungin 
verran.

Unionin taholta tulee 
ensin porkkanaa, sitten 
keppiä, mikäli emme suos-
tu unionin vaatimalle elä-
keiän nostolinjalle. Tans-
ka, Saksa ja Ranska ovat 
jo päättäneet nostaa rajaa 
65:stä 67:ään vuoteen. Iso-
Britannia ja Irlanti tavoitte-
levat 68 vuoden eläkeikää, 
monessa muussakin unio-

nin jäsenmaassa on otettu 
käsky todesta ja ruvettu sitä 
nostamaan.

Isovanhemmat 
verottomasti lapsia 
hoitamaan

Yhteiskunnan säästötoi-
menpiteet ymmärrän kyllä, 
paitsi jos ne kohdistuvat 
vähävaraisiin ja pieneläke-
läisiin. Pidän tämäntapaista 
kehityssuuntaa huolestutta-
vana. Suomessa voitaisiin 
mielestäni maksaa mum-
moille ja papoille omien las-
tensa lapsien hoidosta yh-
teiskunnan taholta palkkaa, 
joka olisi verotonta tuloa 
isovanhemmille, kuten esi-
merkiksi Unkarissa tehdään.

Näin yhteiskunta sääs-
täisi kunnallisissa hoito-
paikoissa ja isovanhemmat 

saisivat mielekästä teke-
mistä sekä enemmän rahaa 
pakollisiin jokapäiväisiin 
menoihinsa. Mieli pysyisi 
ikäihmisellä virkeänä ja pie-
net lapset oppisivat heiltä 
monia elämäntaitoja, joita 
ei tarhoissa eikä omilta van-
hemmilta opita. Järjestelmä 
hyödyttäisi kuntia, valtiota, 
vanhempia, isovanhempia ja 
tietenkin myös pieniä lapsia.

Tämä on vain yksi esi-
merkki järkiperäisemmästä 
ja pehmeämmästä eläkkeel-
le siirtymisestä. Eläkeiän 
lähestyessä pitää henkilölle 
antaa mahdollisuus siirtyä 
eläkkeelle asteittain. Mah-
dollisuus nauttia verova-
paista ansioista olisi suota-
va vain keskikokoisten- ja 
pieneläkkeiden saajille, rik-
kaat eläkeläiset eivät tätä 
etua tarvitse.

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen2

Kuka paremmin taitaa oman alansa työt 
kuin henkilö, joka on parhaimmillaan 
työskennellyt alalla jopa yli 40 vuotta?
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Eduskunnassa sanottua

”Vastaavasti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työl-
listämisen edistämiseksi ehdotettu 28 miljoonan 
euron määrärahan lisäysesitys on riittämätön, riit-
tämätön jo senkin vuoksi, että samaisessa yleispe-
rustelussa pitkäaikaistyöttömien määrän arvioidaan 
kasvavan edelleen, vaikka työllisten määrä arvion 
mukaan kasvaa samanaikaisesti 1,5 prosenttia ja 
työttömyysaste alenee 7,7 prosenttiin nykyisestä lä-
hes 10 prosentista.”
Mika Niikko 30.6.2011

”Ja mikä on myös tärkeää, tämä laki on aivan mi-
tätön, ellei tärkein lainkohta toteudu eli tämä hen-
kilöstömitoitus, josta monessa puheenvuorossa on 
käyty keskustelua. Tämä on tärkeätä. Ei pidä antaa 
mitään uusia lakeja ja velvoitteita kunnille, jollei 
niihin myös osoiteta täysimääräisinä rahoja. Hyvä 
vanhuspalvelulaki, jos se toteutuu näin, niin kuin 
täällä on sanottu.”
Lea Mäkipää 29.6.2011

”Hallitusneuvotteluissa vasemmistoliitto sai ohjel-
makirjauksen siitä, ettei Suomi tämän hallituksen ai-
kana valmistele Nato-jäsenyyden hakemista, ja se on 
hyvä. Mutta mitä tekikään kristillisten Päivi Räsä-
nen, vai eikö tehnyt mitään? Miksi te, ministeri Rä-
sänen, ette vaatinut ohjelmaan samanlaista kirjausta 
samaa sukupuolta olevien oikeudesta avioliittoon 
kuin vasemmistoliitto teki Nato-kysymyksessä?”
Pentti Oinonen 29.6.2011

”Harmaan talouden hintana eivät ole vain miljar-
dien tappiot yhteiskunnalle. Vielä vakavampaa on 
sen moraalia rappeuttava vaikutus. Rehellisen pien-
yrittäjän on kohta mahdotonta pärjätä kilpailussa 
epärehellisiä yrityksiä vastaan. Ilman valtion mää-
rätietoista harmaan talouden kitkentää pienyrittäjät 
joutuvat kohta itsekin sortumaan lainvastaisuuksiin 
pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa.”
Tom Packalén 29.6.2011

”Kylmää kyytiä Suomen puolustusvoimille tarjoaa 
kokoomusvetoinen vasemmistohallitus. Se aikoo 
leikata puolustushallinnon määrärahoja peräti 200 
miljoonalla eurolla. Mistä nämä suhteettoman suu-
ret säästöt otetaan ja millä aikataululla, se on vielä 
auki, mutta selvää lienee, että hallitus aikoo ainakin 
lakkauttaa varuskuntia ja heikentää Puolustusvoi-
mien henkilökunnan, etenkin siviilihenkilökunnan, 
asemaa.”
Jussi Niinistö 28.6.2011

”Haluan tässä nostaa erityisesti esiin niitä haasteita, 
jotka ovat seurausta elatustuen siirtämisestä kunnilta 
Kelan hoidettavaksi. Ajatus sinällään on ollut oikea 
pyrkimyksineen yhdenmukaistaa käytäntöjä ja luoda 
yhdenvertaisuutta elatusvelvollisille. Uudistus on kui-
tenkin aiheuttanut suuria ongelmia takkuillessaan ja 
lisännyt entisestään epätasa-arvoista kohtelua.”
Hanna Mäntylä 27.5.2011

PerusSuomalainen 12/2011 ilmestyy

16.9.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 7.9.2011.

Suomi ja Eurooppa ovat 
menettäneet korvaamatto-
masti sekä aikaa että rahaa. 
Kreikka olisi heti pitänyt 
päästää velkasaneerauk-
seen ja ottaa siitä koituva 
isku vastaan. Näin ei tehty 
ja tauti pääsi leviämään, 
eikä loppua tällä tiellä ole 
näkyvissä.

Perussuomalaiset eivät 
kieltäytyneet hallituksesta 
vaan väärän EU-tukipoli-
tiikan jatkamisesta. Tätä 
valintaa voidaan pitää oi-
keana, vaikka päätös oli 
raskas ja kirpaisee vieläkin. 
Jos itsensä pettää - mitä jää 
jäljelle?

Suomella on edessään 
vaikeat ajat. Perussuoma-
laiset on isänmaallinen puo-
lue, joka tekee yhteistyötä 
myös hallituksen kanssa oi-
keudenmukaisen politiikan 
puolesta. 

Suomen hallituksen on 
otettava letkut irti turmiol-
lisesta EU-tukipaketeista

Rahalla ei mällätä

Perussuomalaisten vaali-
voitto perustui hyvään oh-
jelmaan ja monipuoliseen 
ehdokasasetteluun. Rahalla 
ei mällätty. Perussuoma-
laisten on säilytettävä oma 
murtumaton peruslinjansa, 
jolla kannatus on hankit-
tu. Parempi taloudellinen 
asema antaa meille aikaa ja 
mahdollisuuden tehdä asi-
oita monipuolisemmin. Ra-
hasta ei saa sokaistua. Se on 
apuväline - ei itsetarkoitus.

Puheenjohtajana olen 
tottunut operoimaan pie-
nellä budjetilla satsaamal-
la luovuuteen ja ihmisiin. 
Esimerkin voima on ainoa 
kestävä tapa vaikuttaa ih-
misiin. Perussuomalaiset 
on velaton puolue, jonka 
taloutta on hoidettu hyvin. 
Historia on täynnä huo-
noa esimerkkiä siitä kuinka 
äkillinen menestys on johta-
nut harkitsemattomiin pää-
töksiin.

Puheenjohtajana vastaa 
lopulta kaikesta. Olen iloi-
nen ja ylpeä, että saan joh-
taa seuraavat kaksi vuotta 
Suomen ideologisesti virein-
tä, taloudellisesti vakaata ja 
jäsenistöstään ja Suomen 
kansasta voimansa ammen-
tavaa puoluetta. Yhdessä 

onnistumme. Hengen voima 
käy aineen yli.

Haaste

Paikallistoiminta on puo-
lueemme kivijalka. Nyt 
on syyskokousten aika. 
Perussuomalaiset on jä-
senpuolue, jossa jokaisen 
ääni kuuluu. Ensi vuoden 
kuntavaalit ovat puolu-
eellemme valtava haaste. 
Meidän pitää astua Suo-
men kuntakentän eturiviin 
ja se vaatii sekä työtä että 
ehdokkaita.

Kuntavaalityö on jo 
käynnissä ja toiminnan 
tulee olla nousujohteista 
tavoitteena vaalivoitto ja 
Perussuomalaisen politii-
kan vahvistaminen Suomen 

kunnissa. Mahdollisuudet 
Isoon kuntajytkyyn ovat 
olemassa. Haastan jokaisen 
Perussuomalaiset puolueen 
jäsenen ehdokkaaksi kun-
tavaaleihin ja mikäli itse ei 
syystä tai toisesta voi ehdol-
le lähteä voi oman vastuun-
sa kantaa myös hankkimal-
la tilalle toisen ehdokkaan. 
Jo pelkästään tällä toimen-
piteellä pääsemme aimo 
harppauksen eteenpäin. Ja 
Sinä ja minä, me, pystymme 
vieläkin parempaan. Lähde-
tään yhdessä ehdokashan-
kintaan.

Perussuomalaiset va-
kiinnuttavat paikkansa 
keskisuurena puolueena, 
kun kuntavaaleissa onnis-
tumme. Tehdään yhdessä 
historiaa.

Letkut irti
Olen pian puolitoista 
vuotta puhunut 
perustellusti EU:n 
tukipaketteja vastaan. 
Vanhat puolueet ja 
valtamedia nauroivat.
Nyt hymyt ovat hyytyneet. 

 Onko kiinteistöveron uudistus oikeudenmukainen?

EI

KYLLÄ

50,4 %    (1069 ääntä)

49,6 %    (1053 ääntä)

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
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Lasten mediankäyttö 
huolettaa koulunsa
aloittavien vanhempia
Uudet ekaluokkalaiset ovat aloittaneet koulutien-
sä. Koulun alkaessa lapsen elämänpiiri laajenee ja 
itsenäisyys lisääntyy. Mannerheimin Lastensuoje-
luliitto muistuttaa, että pienet koululaiset tarvit-
sevat vielä pitkään vanhempien apua, ohjausta ja 
kiireetöntä läsnäoloa. Yhä useammassa perheessä 
kaivataan myös yhteisiä pelisääntöjä lasten känny-
kän, tietokonepelien ja internetin käyttöön.

Kun lapsi oppii lukemaan ja kirjoittamaan, hä-
nelle avautuu suuri mediasisältöjen kirjo. Lukutai-
don karttuessa internetin käyttö lisääntyy: Lasten 
mediabarometri 2010 -tutkimuksen mukaan 7-8 
-vuotiaista internetiä käyttää päivittäin jo neljän-
nes ja viikoittain 70 %.

Mediasisällöt kiinnostavat lasta, mutta ne 
saattavat aiheuttaa myös hämmennystä ja turvat-
tomuutta. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen 
tulevissa yhteydenotoissa mediaan liittyvät kysy-
mykset ovat viime vuosina yleistyneet. Lapsia mie-
tityttävät esimerkiksi tv-ohjelmien ja elokuvien pe-
lottavat kohtaukset sekä nettilinkkien takaa esiin 
ponnahtavat hämmentävät kuvat tai tekstit. 

Vanhempia taas askarruttaa rajojen asettami-
nen mediamaailmaan sukeltavalle koululaiselle. 
Minkä verran nettiä tai televisiota saa käyttää 
päivässä? Miten lasta voi suojella aikuisille tar-
koitetulta sisällöltä tai mitkä ovat hyvät säännöt 
tietokonepelien pelaamiseen?

Ikäsuosituksista tulisi pitää kiinni

MLL suosittelee vanhemmille mediankäytön opet-
telua yhdessä lapsen kanssa. Lapsi tarvitsee aikui-
sen tulkintaa asioille, jotka ihmetyttävät tai pelot-
tavat, siksi pientä koululaista ei saisi jättää yksin 
tv:n tai tietokoneen ääreen. 

- Ikäsuosituksista on syytä pitää kiinni niin 
elokuvien kuin pelienkin osalta. Sen lisäksi van-
hempien kannattaisi itse kokeilla ne pelit, joita 
lapsi pelaa ja sopia pelaamiselle kuten muullekin 
mediankäytölle perheen kesken säännöt. Yhteisis-
tä pelisäännöistä kannattaisi puhua myös muiden 
vanhempien kanssa esimerkiksi luokan vanhem-
painillassa, ehdottaa MLL:n nuorisotyön suunnit-
telija Liisa Toukonen.

Erkki Havansi valittiin 
asiantuntijaksi
eduskuntaryhmälle
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on palkannut 
oikeudelliseksi asiantuntijakseen oikeustieteen toh-
torin, professori (emeritus) Erkki Havansin.

Erkki Havansi on tehnyt 40-vuotisen uran Hel-
singin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnas-
sa, josta jäi eläkkeelle prosessioikeuden professorin 
virasta vuonna 2009.

Kela ottaa elokuussa yhteyttä useisiin tuhansiin 
eläkeläisiin, joilla voi olla oikeus takuueläkkee-
seen. Takuueläkkeen on saanut jo noin 95 000 elä-
keläistä, mutta kaikki takuueläkkeeseen oikeutetut 
eivät ole vielä hakeneet eläkettä. Lakia säädettäes-
sä takuueläkkeeseen oikeutettuja arvioitiin olevan 
kaikkiaan noin 116 000. Keskimääräinen takuue-

Kela kalastaa takuueläkkeeseen oikeutettuja
läke on nyt noin 121 euroa kuukaudessa.

Kela muistuttaa elo-syyskuussa kirjeellä tai pu-
helimitse niitä takuueläkkeeseen mahdollisesti oi-
keutettuja, jotka eivät ole vielä jättäneet hakemus-
ta. Kun hakemus tulee Kelaan viimeistään syys-
kuussa, eläkkeen saa takautuvasti lain voimaan 
tulosta eli maaliskuusta lähtien.

Kevään vaaleissa saatu 
voitto on lisännyt entises-
tään myös nuorisojärjes-
tön painoarvoa ja Perus-
suomalaiset Nuoret on nyt 
gallupeissa maan suurim-
man puolueen nuorisojär-
jestö.

Nuorten jäsenmäärä 
kaksinkertaistui vaalien 
jälkeen ja järjestöllä on nyt 
edessään haaste kehittää or-
ganisaationsa vastaamaan 
yli 1700 nuorta käsittävän 
jäsenistön tarpeita.

Mukaan helppo lähteä

On tärkeää muistaa, että 
kaikki puolueeseen kuulu-
vat nuoret eivät ole auto-
maattisesti nuorisojärjes-
tön jäseniä. Nuorisojärjes-
töön tulee erikseen liittyä 
ja kätevimmin se onnis-
tuu täyttämällä järjestön 
internet-sivuilta löytyvä 
sähköinen jäsenhakemus-
lomake. 

Jäseneksi voivat liit-
tyä kaikki 15-35-vuotiaat 
nuoret, jotka jakavat Pe-
russuomalaisten Nuorten 
arvomaailman. Puolueen 
jäsenyys ei ole ehto nuori-
sojärjestöön kuulumiselle.

Lähtemällä mukaan 
nuorisojärjestön toimintaan 
pääset tutustumaan saman-
henkisiin nuoriin ja saat 
hyvää kokemusta järjestö-
toiminnasta ja poliittisesta 
vaikuttamisesta.

Kehittyvä organisaatio

Perussuomalaisilla Nuorilla 
on piirijärjestöt valtaosas-
sa Suomea ja lähiajan ta-
voitteisiin kuuluu perustaa 
muutama vielä puuttuva 
piirijärjestö ja aktivoida jo 
olemassa olevat piirit. 

Nuorisojärjestön jäsenet 
eivät automaattisesti kuulu 
piireihin, joten jäsenen tulee 
erikseen ilmoittaa piirille 
haluavansa liittyä myös sen 
jäseneksi. Muun toiminnan 
kannalta ei piirin jäseneksi 
kuulumattomuus ole este, 
mutta piirin syys- ja kevät-
kokouksissa on äänioikeus 
vain piirin virallisilla jäse-
nillä. 

Mikäli haluat mukaan 
alueelliseen toimintaan, 
ota yhteyttä piirijärjes-
töön tai alueelliseen yhte-
yshenkilöön. Yhteystiedot 
löytyvät nuorisojärjestön 
internet-sivuilta. Piirit voi-
vat ilmoittaa tapahtumis-
taan nuorisojärjestölle, 
niin mainostamme alueel-
lisia tapahtumia järjestön 
nettisivuilla ja jäsenistön 
sähköpostilistalla.

Yliopistovaalit

Nyt syksyllä järjestetään 
useissa yliopistoissa yliop-
pilaskuntien edustajistojen 
vaalit ja tarkoituksena on 
nyt ulottaa perussuoma-
laisuutta myös yliopis-

topolitiikkaan. Pyrimme 
saamaan ehdokaslistat 
mahdollisimman moneen 
yliopistoon, joten mikäli 
opiskelet yliopistossa jossa 
on nyt vaalit ja olet halukas 
lähtemään mukaan laitta-

Perussuomalaiset
- kehittyvä nuoris
Perussuomalaisilla Nuorilla on koko 
olemassaolonsa ajan ollut merkittävä 
painoarvo, sillä järjestön poliittista 
korrektiutta kumartelemattomat 
mielipiteet ovat aina herättäneet 
kiinnostusta sekä median että suuren 
yleisön keskuudessa. 

maan stoppi punavihreälle 
yliopistopolitiikalle, ota 
yhteyttä nuorisojärjestön 
pääsihteeriin. 

Teksti: Simo Grönroos
Kuva: Harri Lindell
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Koulutuksesta ja nuorilta 
ei saa leikata
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) vas-
tustaa hallituksen perus-, ammatilliseen ja yliopis-
tokoulutukseen sekä työpajatoimintaan ja oppiso-
pimuskoulutukseen suunnittelemia leikkauksia.

STKL muistuttaa, että nuorten tilanne on vai-
keutunut. Nuorten työttömyys on 20,4 % ja vain 
joka neljäs hakija sai tänä vuonna opiskelupaikan. 
60 000 nuorta on ilman jatko-opiskelu- tai työ-
paikkaa koulun päättämisen jälkeen. Heidän tilan-
teestaan ei juuri ole tietoa.

STKL vaatii, että taloutta vakautettaessa huo-
lehditaan ihmisistä ja inhimillisestä kestävyydestä. 
Yhteiskunnallinen tilanne on Suomessa vielä va-
kaa, vaikka köyhyydessä elää 900 000 ihmistä ja 
työttömiä on yli 252 000.

Kirkkoon kuulumattomia 
syrjitään armeijassa?
Vapaa-ajattelijain liitto ry. vaatii puolustusvoimilta 
välittömiä korjaavia toimia valtiokirkkoihin kuu-
lumattomien syrjinnän lopettamiseksi. Samalla 
liitto esittää koko kirkon erityisaseman uudelleen-
arviointia uskonnon ja omantunnon vapauden to-
teuttamiseksi täysimääräisesti. Liitto on lähettänyt 
kehittämisesityksensä puolustusvoimille ja poliitti-
selle johdolle.

Kirkkoon kuulumattomat varusmiehet joutu-
vat nyt hakemaan vapautusta kirkollisesta työstä 
ja uskonnon harjoittamisesta. Tämä on syrjivä, 
epäkunnioittava ja loukkaava käytäntö.

Neutraalin elämänkatsomustiedon ja etiikan 
tulee olla kirkkoon kuulumattomien ensisijainen 
vaihtoehto, johon ei tarvitse erikseen hakea. Vas-
taava menettely tuli kouluihin jo vuonna 2003.

Lyhyempi asepalvelus
laskee puolustusvalmiutta
Reserviläisliitto ei kannata varusmiespalveluksen 
lyhentämistä neljään kuukauteen. Liiton varapu-
heenjohtajan Osmo Suomisen mukaan lyhyemmän 
palvelusajan myötä kertausharjoituskoulutusta pi-
täisi lisätä merkittävästi. Tätä Suominen ei pidä 
realistisena.

Ajatus neljän kuukauden palvelusaikaan siir-
tymisestä miehistötehtäviin koulutettavien varus-
miesten osalta on noussut esiin tuoreen hallitusoh-
jelman myötä, jossa puolustusvoimille on asetettu 
200 miljoonan euron säästövelvoite. Lyhentämällä 
varusmiespalvelusta kahdella kuukaudella säästet-
täisiin noin 60 miljoonaa euroa vuositasolla.

Palvelusajan lyhentäminen synnyttäisi mittavan 
jatkokoulutustarpeen, koska neljässä kuukaudessa 
kyetään kouluttamaan vain taistelijan perustaidot,  
toteaa Reserviläisliitto.

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut asetuk-
sen metson ja riekon metsästyksen kieltämisestä 
osittain metsästysvuonna 2011-2012. Metsäkana-
lintujen riistakolmiolaskentojen ja Ylä-Lapin riek-
kolaskentojen perusteella metsäkanalintukantojen 
lisääntyminen on onnistunut hyvin tänä kesänä 
suuressa osassa maata ja kannat ovat runsastuneet 

merkittävästi. Siksi metsästys sallitaan laajemmin 
kuin esimerkiksi viime metsästysvuonna.

Asetuksella kielletään metson metsästys maan 
lounaisosassa, missä metsokanta on pitkään ollut 
heikko. Riekon metsästys kielletään maan keski-
osassa sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun etelä-
osissa, missä riekkokanta on edelleen heikko.

Metsäkanalintukannat runsastuneet

t Nuoret
sojärjestö

Perussuomalaisten Nuorten hallituksen kannanotto 12.8.:

Rituaaliteurastus on eläinrääkkäystä
Suomen eläinsuojeluyhdistyksen mukaan EU:ssa tulee 
vuonna 2013 voimaan asetus eläinten kohtelusta lopet-
tamisen yhteydessä. Asetus antaa mahdollisuuden niin 
sanottuun rituaaliteurastukseen, jossa eläin teurastetaan 
uskonnollisesti soveliaalla tavalla ilman tainnutusta, mi-
kä aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kärsimystä.

Perussuomalaiset Nuoret ajaa nykyisen humaanin 
teurastustavan kirjaamista lakiin ainoana hyväksyttä-
vänä teurastustapana sekä rituaaliteurastusmuotojen, 

kuten shektauksen ja šäbiihan yksiselitteistä kieltämistä.
Rituaaliteurastusmenetelmissä tajuissaan oleva eläin 

vuodatetaan kuiviin ilman edeltävää tainnutusta. Näi-
den teurastustapojen hyväksyminen olisi taantumusta 
siitä edistyksestä, joka yhteiskunnassa on tapahtunut 
eläinten kohtelun saralla.

Perussuomalaiset Nuoret kannattaa sekulaaria lain-
säädäntöä. Uskonto ei saa olla peruste eläinsuojelusää-
dösten kiertämiseen ja kärsimyksen aiheuttamiseen.
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Esteettömyys tarkoittaa si-
tä, että vammainen tai lii-
kuntarajoitteinen ihminen 
pääsee helposti ja vaivatto-
masti kulkemaan kaupun-
gilla ja hoitamaan omatoi-
misesti asioitaan vaikka 
pyörätuolin tai kävelykep-
pien kanssa. Esimerkiksi 
kaikkiin julkisiin tiloihin on 
päästävä niin, että ovi avau-
tuu joko automaattisesti tai 
niin, että avausnappula on 
näkyvällä paikalla.

- Joskus avausnappulat 
ovat olleet niin hyvin piilo-
tettuja ettei täysin tervekään 
ihminen tahdo niitä löytää. 
Esimerkiksi kirjastossa 
avausnappula oli aikoinaan 
niin ajattelemattomasti 
suunniteltu, ettei nappia 
painettuaan päässyt kuin 
puoleen väliin ennen kuin 
ovi meni jo kiinni, kertoo 
Satakunnan Perussuoma-
laisten Naisten puheenjoh-
taja, kaupunginvaltuutettu 
Irma Anttila.

Myös korotetut tuolit 
auttavat hyvin paljon selkä-
vaivaista tai heikkojalkais-
ta. Samoin riittävä valaistus 
julkisten rakennusten yhtey-
dessä auttaa paljon esteettö-
mässä liikkumisessa. Jokai-
nen haluaa pärjätä omillaan 
ja kunnille muutokset eivät 
tule kalliiksi.

Porissa toimittiin 
oikein

Nyt esteettömyys on jär-
jestetty ainakin Porissa to-
della hyvin ja aikaisemmat 
virheet saatu korjattua. 
Toissasyksynä järjestetyssä 
esteettömyysseminaarissa 
esitettiin tehdyt muutokset 
ja Anttila on ollut tuloksiin 
tyytyväinen.

- Jos näitä asioita ei 
kontrolloida, on suurempi 
kynnys jättää asiat hoita-
matta, mutta Porissa toimit-
tiin juuri oikein.

Irma Anttila on 56-vuo-
tias porilainen perushoi-
taja ja laskentatoimen 
merkonomi jolla on mies 
ja 26-vuotias omillaan 
asuva tytär. Hän harras-
taa muun muassa harmo-
nikan- ja klarinetinsoittoa 

Porin VPK:n soittokunnas-
sa ja Sveitsikko-nimisessä 
porilaisessa orkesterissa. 
Yhdistystoimintaa hän on 
harrastanut 15-vuotiaasta 
lähtien ja kuuluu lukuisiin 
yhdistyksiin, muun muassa 
4H-yhdistykseen, maantie-
yhdistykseen (pj. ja siht.), 
reumayhdistykseen, aller-
gia- ja astmayhdistykseen, 
nivelyhdistykseen, syöpä-
yhdistykseen ja sydänyhdis-
tykseen. Hän on myös Porin 
Seudun Keliakiayhdistyksen 
puheenjohtaja.

Paljon epäkohtia 
vielä riittää

Perussuomalaisiin Anttila 
on kuulunut vuodesta 2008 

alkaen. Jäsenyyttä hän oli 
harkinnut jo pitkään, mutta 
päätös konkretisoitui Timo 
Soinin saavuttua vieraile-
maan Poriin kunnallisvaa-
lien alla.

- Perussuomalainen ajat-
telumaailma on lähinnä mi-
nun sydäntäni ja sopii mi-
nun maailmankuvaani.

Irma Anttila oli myös 
ehdolla tämän vuoden edus-
kuntavaaleissa.

Vaikka esteettömyys on-
kin Porissa hyvin järjestetty, 
paljon korjaamista vaativia 
asioita riittää niin Porissa 
kuin valtakunnallisellakin 
tasolla. Esimerkiksi apuvä-
lineitä vammaisille Porin 
kaupunki myöntää vain 
kolme riippumatta siitä mi-

Tavoitteena esteetön Suomi

tä kukin omassa elämässään 
tarvitsee.

- Jokaisella on tarpeek-
si kestämistä omassa vam-
massaan, eikä tämän asian 
hoitaminen kuntoon mie-
lestäni olisi liian suuri kus-
tannuserä kunnille. Toinen 
epäkohta liittyy vammais-
kuljetuksiin. Laki määrää 
että kuntien on korvatta-
va vammaisille 18 edesta-
kaista matkaa pois lukien 
omakustannusosuus, mutta 
esimerkiksi Porin kaupun-
gissa asia on järjestetty niin 
että vammainen joutuu itse 
maksamaan omat matkan-
sa ja anomaan rahat takai-
sin jälkeenpäin. Kaupunki 
säästää, koska kaikilla ei 
ole varaa tehdä 18 edesta-

kaista taksimatkaa omalla 
kustannuksellaan vaikka 
rahat saisikin myöhemmin 
takaisin.

Omaishoitajien 
korvaamattoman 
raskas taakka

Anttilan sydäntä lähellä on 
myös arvokkaan vanhuu-
den turvaaminen. Jokaisel-
le pitää löytyä kunnollinen 
hoitopaikka eikä vain säi-
lytyspaikka. Jokaiselle tu-
lisi myös mahdollisuuksien 
mukaan pyrkiä löytämään 
töitä. Myös vanhuksissa ja 
vammaisissa olisi suuri voi-
mavara, heistä monet pys-
tyisivät ja haluaisivat tehdä 
töitä vaikka osa-aikaisesti.

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että vammaisille ja liikuntarajoitteisille on taattu vapaa ja omatoiminen liikkuminen julkisilla paikoilla. Suomessa näihin 
asioihin on viimeisinä vuosina panostettukin kiitettävällä tavalla. Kaupunginvaltuutettu Irma Anttila on tyytyväinen muun muassa Porin kirjaston 
uudistettuun avaussysteemiin.

- Suunnattoman tärkeä 
asia on omaishoitajien ase-
ma paikkakunnasta riip-
pumatta. He jos ketkä tar-
vitsevat ne pienet roposet 
jotka yhteiskunnalta heille 
heltiävät, mieluummin ve-
rottomana. Omaisen hoi-
taminen on niin raskas työ 
ettei sitä voi sanoin kuvata, 
ja sitä tehdään seitsemänä 
päivänä viikossa 24 tuntia 
vuorokaudessa. Omaisesta 
on huoli yöllä ja päivällä 
eikä mihinkään voi men-
nä yksin. Tätä asiaa aion 
todella voimakkaasti ajaa 
eteenpäin.

Teksti: Mika Männistö

Pitäisikö inkeriläisten paluumuuttoa jatkaa? Pitäisikö rattijuopumuksen promillerajaa laskea?

EI EI

KYLLÄ KYLLÄ

32,4 %    (1805 ääntä) 50,9 %    (1926 ääntä)

67,6 %    (3773 ääntä) 49,1 %    (1860 ääntä)

Mitä mieltä? Kysyimme internetsivuillamme:
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Tämän kevään 
eduskuntavaa-
leissa valittiin 
kansanedustajaksi 
seitsemän poliisia, 
yksi heistä 
on vanhempi 
konstaapeli 
Reijo Hongisto 
Vimpelistä, 
Vaasan 
vaalipiiristä.

Reijo on syntynyt Alajärvel-
lä ja muuttanut Vimpeliin 
vuonna 1995. Perheeseen 
kuuluvat vaimo, kaksi ai-
kuistuvaa poikaa ja harmaa 
norjanhirvikoira Roope. 
Perheeseen kuului myös 15 
vuoden ajan poliisikoira. 
Rehti ja rehellinen mies on 
toiminut poliisin tehtävis-
sä 26 vuotta, joten yleinen 
turvallisuus ja järjestys ovat 
lähellä hänen sydäntään.

Reijon vaalikampanja 
teemat puhuttivat ja pu-
huttavat edelleen kansaa. 
Kampanjaa käytiin teemoil-
la: Terveys, Toimeentulo 
ja Turvallisuus. Oikeutta 
elämään ja eduskuntaan. 
Kolmen Teen kampanja hy-
vän vaalipäällikön ja tuki-
joukon avustamana siivitti 
kansan miehen kansan asi-
alle eduskuntaan.

Reijo aikoo parhaansa 
tahtonsa ja kykynsä mu-
kaan, mutta turhia jäy-
kistelemättä saattaa edes 
joitain tavallista ihmistä 

vaivaavista asioista parem-
malle tolalle tässä entisessä 
hyvinvointi-Suomessa. EU 
ja sen mukanaan tuomat 
lieveilmiöt ovat jakaneet 

kansan rajusti kahtia rik-
kaisiin ja köyhiin. Köyhien 
ja pienituloisten ihmisten 
asia on perussuomalaisten 
sydämen asia. 

Reijo Hongisto
- suoraselkäinen perussuomalainen mies

Kataisen hallitus jatkaa 
ja entisestään kiihdyttää 
edeltäjiensä aloittamalla 
”vapaaehtoisen” maalta 
pakottamisen tiellä. Halli-
tusohjelman toteutumisen 
myötä kuntien velvoitteet 
kasvavat ja samaan aikaan 
kuntien valtionosuuksia 
leikataan yli kuudellasa-
dalla miljoonalla Eurolla. 
Lisäleikkauksia on tulossa, 
kun Euron tukipaketit rea-
lisoituvat laskuiksi myös 
Suomen valtiolle. Ennen 
ensilumia on lankeamassa 
400- 500 miljoonana Euron 
”Kreikkalasku”. Kuntien 
tehtävien lisäämiset merkit-

sevät kuntien liitoksia, jotta 
lakisääteisistä velvoitteista 
voidaan edes muodollisesti 
selvitä.

Kuntien ”vapaehtoiset” 
pakkoliitokset keskittävät 
palvelut uusiin keskuksiin 
ja liitettyjen kuntien asuk-
kaille jää nousevien kun-
taverojen maksajan osa, il-
man vastiketta. Lisäksi hal-
litus järjettömillä valmiste-
veroilla aikaansaa maalla 
asumisen niin kalliiksi, 
että vaihtoehdoksi jää vain 
muuttaminen karkaavien 
palveluiden perässä. Ym-
päristöä ja vihreyttä ko-
rostavilla valmisteverojen 

korotuksilla kulkeminen 
tulee kalliiksi kehäkolmo-
sen pohjoispuolella, jossa 
metro ei ujella, raitiovau-
nu kolise eikä kymmenen 
minuutin välein kulkevat 
bussit liiku. 

Maaseudun alasajon 
ja kymmenien tuhansien 
menetettyjen työpaikkojen 
muistomerkkeinä kirkon-
kyliä komistavat tyhjilleen 
jääneet virastotalot. Postit, 
pankit ja kaikki valtion-
hallinnon palvelut poliisia 
ja kelaa myöten on evaku-
oitu maakuntakeskuksiin 
monien ulottumattomiin. 
Yritystoiminnan ja asumi-

sen edellytysten loppuessa 
viimeisetkin kyläkaupat 
kuolevat. Kestopäällystei-
tä rullaamalla ja palautta-
malla ne sorateiksi, niiden 
vierustat autioituvat ja 
horsma kasvaa yhä useam-
malla pihamaalla. Suomea 
jaetaan vauhdilla kahtia 
alueellisesti; kehä kolmo-
sen sisäpuoliseksi palvelu-
jen paratiisiksi ja kehä kol-
mosen pohjoispuoliseksi 
Siperiaksi, jossa elämisen 
edellytykset on turvattu ai-
noastaan suurpedoille.

Nyt on otettava vaali-
kauden mittainen aikali-
sä kuntauudistuksessa ja 

valtion tuottavuusohjel-
massa. Aikalisän aikana 
analysoidaan jo tehtyjen 
kuntaliitosten vaikutuk-
set kuntalaisten palvelujen 
kehittämisessä ja kuntien 
talouden vahvistumises-
sa. Silloin meillä on koke-
muspohjaista tietoa miten 
kuntauudistusta ja siihen 
liittyvää palveluraken-
netta kannattaa uudistaa. 
Muutoin ollaan nykyisel-
lä kiireellä syöksymässä 
tuntemattomaan mustaan 
aukkoon. Sieltä paluu on 
mahdotonta tai maksaa 
monikertaisesti verrattuna 
aikalisään, jonka aikana 

nyt suunnitelluista kuntien 
valtionosuusleikkauksista 
luovutaan.

Maalta pakottaminen kiihtyy

Terveys - Terveyden-
huollon palvelut on taat-
tava kaikille suomalaisille, 
lääkäreitä on palkattava 
lisää ja hoito on saatava 
viipymättä ja inhimillisen 
matkan päästä. Sotavete-
raanien ja lottien – maam-
me rakentajien - on saatava 
viettää viimeiset elinvuoten-
sa hyvässä hoidossa, eikä 
nälissään märissä vaipoissa 
tai vaatteissa maaten alimie-
hitetyillä sairaaloiden vuo-
de-osastoilla. Sotaorpojen 
ja sotalasten erityistarpeet 
tulisi myös huomioida.

Toimeentulo – Eläke-
läisten taitettu indeksi on 
korjattava ja eläkeläisten 
ostovoimaa parannettava. 
Työuria tulee pidentää al-
kupäästä eikä loppupääs-
tä. Nuorten syrjäytyminen 
maksaa yhteiskunnalle mil-
joonia, ja se on estettävä. 
Työhyvinvointia ja työssä-
jaksamista on parannettava, 
jotta yhä useampi halutes-
saan jaksaa tehdä työtä van-
hempanakin. Pienituloisten 
verotusta on kevennettävä.

Turvallisuus – Poliisin 
määrärahoja on lisättävä 
eikä vähennettävä. Har-
maan talouden torjunta tuo 
Suomelle tuloja, sen kitke-
miseen tarvitaan poliisire-
sursseja. EU:n ja Schengen-
sopimuksen avoimien rajo-
jen politiikka on lisännyt 
ulkolaista rikollisuutta Suo-
messa ja kansalaisten tur-
vattomuus on lisääntynyt, 
poliiseja tarvitaan lisää, sil-
lä jo poliisin näkyminen ka-
tukuvassa ennaltaehkäisee 

rikoksia. Poliisipalvelujen 
saatavuus on turvattava. 
Hallintovaliokunnan jäse-
nyys ja pitkä kokemus polii-
sin työstä ovat toivottavasti 
hyvä yhdistelmä ja hyvä 
mahdollisuus vaikuttaa jo 
vaalikampanjassa esille tuo-
tuihin epäkohtiin.

Reservin kapteeni, luon-
toihminen ja intohimoinen 
metsästys- ja kalastushar-
rastaja pitää uutta ampu-
ma-aselakia epäonnistunee-
na. Asian tiimoilta hän ehti 
jo käyttää puheenvuoroja 
kevään täysistunnoissa. 
Reijon osallistuminen Met-
sästäjäliiton Kainuun piirin 
järjestämään Metsäpeura-
seminaariin 6.–7.6.2011 
Kuhmossa ja siellä käydyt 
keskustelut maa- ja metsä-
talousministeriön edustaji-
en kanssa toivat kauan kai-
vattuja karhunkaatolupia 
Suomenselälle.

”Parvessa on hauska 
lentää ja suuremmassa par-
vessa vielä hauskempaa”, 
tai  ”Jokaisessa meissä 
asuu perussuomalainen” on 
kuultu Reijon perusteluna 
sille miksi juuri Perussuo-
malaiset on hänen puolu-
eensa. Ahkeran ja verbaali-
sesti lahjakkaan blogin yllä-
pitäjän ajatuksia värikkääl-
lä pohjalaisella murteella on 
ilo lukea osoitteessa www.
reijohongisto.fi .

Teksti: Tiina Arlin
Vantaan Perussuomalaiset,
Reijo Hongiston eduskun-
ta-avustaja

Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Perussuomalaiset
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Paras-hankkeen 
edellyttämät 
muutokset 
kuntakentässä 
herättävät 
eri kunnissa 
monenlaisia 
tunteita. 

Parkanossa pääsuuntautu-
misvaihtoehdot ovat olleet 
Ikaalisten-Hämeenkyrön 
kuntayhteistyö tai Jämi-
järven-Kankaanpään mo-
nikuntaliitos. Parkanon 
puolesta –ryhmä toteutti 
kansanäänestystä vaativan 
nimenkeräyksen, jossa sel-
visi, että neljännes äänes-
tysikäisistä kuntalaisista 
vaatii virallista kunnan jär-
jestämää kansanäänestystä 
ennen lopullista päätöksen-
tekoa. Kuntalain perusteella 
äänestyksestä on päätettävä 
vähintään viiden prosentin 
kuntalaisista sitä vaatiessa, 
joka tavoite nyt siis monin-
kertaisesti täyttyy.

- Tällä hetkellä vaihto-
ehtoja ei ole oikein paljon. 
Jos haetaan kuntaliitosta, 
siitä käydyt neuvottelut 
Ikaalisten kanssa kariu-
tuivat joten Kankaanpään 
suunta on ainoa vaihtoeh-
to. Jos haetaan Paras-hank-
keen edellyttämää yhteistä 
sosiaali- ja terveyshuollon 
yhteistoiminta-aluetta, ky-
seeseen voisivat tulla Sas-
tamalan tai Ikaalisten-Hä-
meenkyrön suunnat, kertoo 

Perussuomalaisten 3. vara-
puheenjohtaja, Pirkanmaan 
piirin puheenjohtaja Reijo 
Ojennus Parkanosta.

Kaikki vaihtoehdot 
huonoja

Ojennus itse ei pidä hyvä-
nä oikeastaan mitään yllä-
mainituista vaihtoehdoista. 
Kuntaliitos ei tunnu oikein 
hyvältä, mutta ei sekään, 
jos 60-70-prosenttia ta-
lousarviosta tehdään jos-
sain muualla kuten yhtei-
sen terveyspiirin kohdalla 
jouduttaisiin tekemään. 
Yksi vaihtoehto olisi jäädä 
odottamaan valtiovallan 
toimia, kuten jotkut isom-
mat ja pienemmät kunnat 
Suomessa ovat tehneetkin.

- Tätä vaihtoehtoa tukisi 
se, että hallitus valmistelee 
jälleen uutta kuntakenttää 
koskevaa rakennelakia, 
jolla pyritään yhdistämään 
kuntia entistä suurempiin 
yksiköihin. Niiden järke-
vyydestä voidaan olla mon-
taa mieltä, mutta jos Paras-
hanke on vain välivaihe, 
niin miksi leikkiä samaa 
leikkiä moneen kertaan?

Tähän saakka Parkanon 
kunnanvaltuusto ja –halli-
tus ovat käyneet neuvottelu-
ja aika yksituumaisesti. To-
dennäköisesti ensimmäinen 
vääntö käydään siitä, anne-
taanko kuntalaisten sanoa 
asiasta oma mielipiteensä.

- Omasta mielestäni 
kuntalaisten mielipidettä 
tässä asiassa pitää ehdotto-
masti kuulla. Yleisö on vah-
vasti sitä mieltä, ettei kun-
taliitokseen pitäisi lähteä, 

Parkano vaatii kansanäänestystä
kuntaliitoksesta

vaikka ihan selvästi näissä 
kyselyissä ei olekaan käynyt 
ilmi, mistä asiassa oikein 
on kysymys. Jos kansanää-
nestys järjestetään, siihen 
ei lain mukaan voi laittaa 
muita vaihtoehtoja kuin 
lähdetäänkö Jämijärven-
Kankaanpään monikun-
tayhteistyöhön vaiko ei.

Kuntalaisia tulisi 
tiedottaa paremmin

Kansanäänestystä vaativan 
nimenkeräyksen lisäksi Par-
kanon puolesta –ryhmä on 
kerännyt tietoa siitä, mitä 
vaihtoehtoa parkanolaiset 
itse pitävät järkevimpä-
nä. 1274 vastaajasta lähes 
kaikki eli 1256 vastaajaa 
oli Ikaalisten-Hämeenkyrön 
kannalla, kuntaliitoksen 
kannattajia oli vain 12 eli 
0,002 prosenttia.

- Mielestäni kuntalaisia 
pitäisi tiedottaa paremmin 
myös siitä, mitä tapahtuu 
jos ei kuntaliitosta haluta. 
Vaihtoehtona ovat edellä 
mainitut terveyspiirit, jossa 
tapauksessa myös kuntalai-
sia koskevista tärkeistä pää-
töksistä valtaosa tehdään 
jossain muualla kuin Parka-
nossa. Toisaalta Parkanossa 
on jo tehty selkeä periaa-
tepäätös, että Satakuntaan 
emme liity missään tapa-
uksessa. Jotta kuntaliitosta 
voitaisiin edes harkita, on 
ehtona se, että Kankaanpää 
ja Jämijärvi liittyvät Pirkan-
maahan eikä toisinpäin.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Roska päivässä -liikkeen 
(www.roskapaivassa.net) 
facebook-tapahtumassa 
”Rikottu lasi haavoittaa, 
kerään sen pois!” on jo 
mukana noin 79 000 ih-
mistä.

Liikkeen perustaja, toi-
mittaja Tuula-Maria Aho-
nen on esittänyt kutsun 
tapahtumaan muun muas-
sa kaikille eduskuntaryh-
mille, joista ensimmäisenä 
kutsuun vastasi Perussuo-
malaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner. 

- Rikottua lasia löytyy 
kaikkialta Suomesta: leik-
kipuistoista, koirapuistois-
ta, koulujen ja päiväkotien 
pihoilta, metsistä, uima-
rannoilta, parkkipaikoilta, 
teiltä ja jopa vasikoiden 
pilttuista. Tulen tekemään 
aloitteen Ympäristöminis-
teriöön ja Palpaan, että 
lasipullon pantinhinta nos-
tetaan euroon, siksi paljon 
erilaista tuhoa lasi aiheut-
taa ihmisille, kotieläimille, 
luonnoneläimille, polku-
pyörille, lastenvaunuille ja 
autoille. Tapahtuma jatkuu 

12.10. saakka; teen aloit-
teen kun osallistujamäärä 
lopullisesti selviää, Ahonen 
kertoo.

Nyt kun koulut alkavat 
ja koululaiset lukevat myös 
Roska päivässä –liikkeen 
sivuja, Ahonen toivoisi 
edelleen lisää kertomuksia 
rikotun lasin aiheuttamista 
vammoista.

- Eräs aikuinen tuttuni, 
joka poikana rikkoi lasia, 
lopetti rikkomisen vasta 
kun astui itse lasiin. Toivoi-
sin lasia rikkovien havahtu-
van ajattelemaan jo ennen 

omaa tai kotieläimen louk-
kaantumista.

Rikottu lasi haavoittaa 
meitä kaikkia, riippumat-
ta erilaisista poliittisista 
kannoista tai uskonnoista. 
Se haavoittaa myös luon-
noneläimiä ja kotieläimiä. 
Rikotun lasin ongelma on 
myös kutsu yhdistävään 
toimintaan. 

Ahonen on kutsunut 
mukaan mm. muslimeja, 
kirkkomme edustajia, par-
tiolaisia ja rauhanjärjestöjä 
sekä eduskuntaryhmät.

Perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja, Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Reijo 
Ojennus pitää kaikkia Parkanon suuntautumisvaihtoehtoja kovin kehnoina.

Rikottu lasi haavoittaa

Pirkko Ruohonen-Lerner lupasi kerätä rikkonaisen lasin 
kadulta jos sellaista näkee.
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Ajokortti pysyy voimas-
sa 70 ikävuoteen saakka, 
jonka jälkeen se on uusit-
tava. Ajokortin jatkoluvan 
myöntää poliisi oman har-
kintansa mukaiseksi ajaksi, 
kuitenkin enintään viideksi 
vuodeksi kerrallaan. Ras-
kaalle kalustolle, kuten lin-
ja- ja kuorma-autoille, lupa 
voidaan myöntää enintään 
kahdeksi vuodeksi kerral-
laan. Luvan saamiseksi tar-
vitaan lääkärintodistus.

- Tärkeimmät lääkärin-
todistuksessa vaadittavat 
asiat ovat näkö, kuulo, lää-
kitykset ja yleinen tervey-
dentila. Lääkäri harkitsee, 
suositteleeko se ajokortille 
jatkoaikaa, ja tämän har-
kinnan perusteella poliisi 
tekee oman ratkaisunsa 
asiassa. Lääkärillä on aina 
ilmoitusvelvollisuus polii-
sille, jos asiakkaan terve-
ydentila on sellainen, ettei 
hän enää kykene ajamaan 
autolla, kertoo kuljettaja-
tutkintoyksikön päällikkö 
Veijo Tuononen liikenteen 
turvallisuusvirasto TraFista.

Autoilun apuvälineet

Autoihin on mahdollista 
hankkia myös monenlaisia 
apuvälineitä ihmisille, jot-
ka ovat liikuntarajoitteisia 
sairauden, vammautumi-
sen tai synnynnäisen vian 
vuoksi. Autoilun apuväli-
neillä varustetun auton aja-
minen kuitenkin edellyttää 
ajonäytteen antamista tut-
kinnon vastaanottajalle.

Liikuntavammaiselle 
auto on usein välttämätön 
liikkumisen apuväline eri-
tyisesti haja-asutusalueilla, 
jossa välimatkat ovat pitkiä 
ja joukkoliikenne ja kuntien 
tarjoamat kuljetuspalvelut 

rajallisia. Auton räätälöi-
minen vammaisen henkilön 
käyttöön sopivaksi tulee 
usein kalliiksi. Taloudellista 
tukea auton hankintaan saa 
tällä hetkellä useammalta 
hallinnon alalta. Selkein tuki 
tulee verottajalta autoveron 
palautuksena ja ajoneuvo-
veron vapautuksena. Tukea 
voi hakea myös kunnalta.

Kunnat myöntävät, 
Kela ei

Vammaispalvelulain nojalla 
vammaiselle henkilölle voi-
daan myöntää tukea auton 
hankkimiseen, jos tämä 
pystyy osoittamaan tarvit-
sevansa autoa päivittäisistä 
toiminnoista suoriutumi-
seen. Tarpeen on oltava jat-

Autoa tarvitsee moni vanhanakin

kuva, päivittäinen tai usein 
toistuva.

Kela ei myönnä autoi-
luun liittyvää tukea juuri 
koskaan. Poikkeuksena on 
joissain harvinaisissa tapa-
uksissa vaikeavammaiselle 
henkilölle myönnetty tuki 
auton hankintaan auton 
ollessa välttämätön hänen 
yritystoiminnassaan. Täl-

löin tuki kuuluu elinkeino-
tuen piiriin.

Neuvoa ja opastus-
ta auton ja apuvälineiden 
hankintaan saa joistain 
autoliikkeistä sekä apuvä-
lineisiin erikoistuneista yri-
tyksistä, joita on Suomessa 
parikymmentä. Muutostöi-
tä voivat olla esimerkiksi 
ajonhallintalaitteet, ohjaus-

tehostin, kääntyvä istuin ja 
pyörätuolin nostolaite. Jos 
myönteinen korvauspäätös 
kunnalta on saatu, kor-
vataan nämä muutostyöt 
määrärahojen puitteissa 
kokonaisuudessaan.

Teksti: Mika Männistö
Lähde: www.ake.fi 

Auto on usein välttämätön liikkumisen apuväline erityisesti haja-asutusalueilla, missä välimatkat ovat pitkiä ja joukkoliikenne puutteellista. Kunnilta 
on vammaispalvelulain nojalla mahdollista hakea tukea auton räätälöimiseksi vammaisen henkilön käyttöön sopivaksi.

Perussuomalaiset todennä-
köisesti tulevat asettamaan 
tuleviin presidentinvaaleihin 
ehdokkaakseen puolu-een 
puheenjohtajan, kansan-
edustaja Timo Soinin. Soini 
on kokemukseltaan, tiedoil-
taan ja taidoiltaan eräs par-
haimmista ehdokkaista.

Ehdotan, että Suomen 
keskusta ei asettaisikaan 

omaa ehdokasta, vaan tu-
lisi tukemaan Timo Soinin 
valintaa. Tällä tavalla muo-
dostettava Perussuomalais-
ten ja Keskustan yhteisrin-
tama vahvistaisi keskustan 
puolueisiin kuuluvan presi-
denttiehdokkaan mahdolli-
suuksia tulla myös valituksi.

Uskon vakaasti, että 
näin kaikki keskustalaises-

ti ajattelevat voisivat myös 
äänestäjinä tukea Soinin 
valintaa.

Käytännössä tämä tar-
koittaisi sitä, että kansal-
la olisi valittavina selvät 
vaihtoehdot. Oikeiston ja 
rikkaiden ehdokas Sauli 
Niinistö, Keskustan puolu-
eita ja kansan syviä rivejä 
edustava Timo Soini ja va-

semmalta todennäköisesti 
asetettava Paavo Lippo-
nen.

Ennen kuin keskusta te-
kee ratkaisunsa lopullisesti, 
ehdotan että neuvoteltaisiin 
edellä esittämästäni yhteis-
työstä. Keskustalle järjeste-
ly olisi monessakin mielessä 
edullinen - heiltä poistuisi 
ongelma saada uskottava 

presidenttiehdokas ja hei-
dän ei tarvitsisi panostaa 
taloudellisia voimavaroja 
presidentinvaaleihin.

Pentti Kettunen
kansanedustaja, 
eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtaja (PerusS)
Kajaani

Keskustan kannattaisi tukea Soinin valintaa

 ■MIELIPIDE
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Teuvo Hakkarainen
Euroopassa etsitään 
kiivaasti pelastusta 
taloudelliselta peri-
kadolta, joka hää-
möttää jo kaikkein 
optimistisimpienkin 
poliitikkojen peloissa. 
Keinojen vähetessä 
on viime aikoina vel-
kakriisin ratkaisuksi 
yhä useammin alettu 
esittää eurobondeja. 
Mitä ne ovat ja mikä 
niiden vaikutus olisi 
Suomelle?

Eurobondien käytännön toteutuksesta ei ole 
vielä valmista suunnitelmaa, mutta niiden pe-
rusajatus on selvä. Ideana on myydä euroalueen 
yhteisiä velkakirjoja, ja korvata niillä ainakin 
osittain valtioiden omat velkakirjat. Eurobondit 
todennäköisesti menisivät (ainakin toistaiseksi) 
huomattavasti paremmin kaupaksi kuin tiettyjen 
kriisimaiden velkakirjat. Paremmin kaupaksi me-
neminen tarkoittaa käytännössä sitä, että velasta 
täytyisi maksaa matalampaa korkoa – siis mata-
lampaa kuin kriisimaiden korot, mutta korkeam-
paa kuin esimerkiksi Suomen ja Saksan korot.

Kyse on siis viime kädessä siitä, että kriisiin it-
sensä tuhlanneet maat saisivat halvempaa lainaa, 
kun niiden uudet velat nojaisivat meidän hyvään 
maineeseemme markkinoilla. Samalla meidän 
omat korkomme nousisivat, koska me ottaisim-
me lainaa samaan hintaan kriisimaiden kanssa 
ja olisimme automaattisesti takaamassa kaikkia 
myytyjä velkakirjoja.

Ilmeisenä uhkana järjestelmästä tietenkin oli-
si, että pigs-maissa tuhlailu voisi jatkua entiseen 
malliin, kun halpaa lainaa jälleen kerran olisi 
saatavilla. Tähän uhkaan tultaneen vastaamaan 
ehdotuksilla, joissa luonnostellaan jälleen entistä 
vahvempaa talouden ohjausta EU:n taholta, jol-
loin voitaisiin ”yhteisesti” (eli EU:n byrokratian 
toimesta) yrittää pitää huoli, ettei tuhlailu jatku. 
Ohjaus ja valvonta koskettaisi tietysti meitäkin, ei 
ainoastaan konkurssipesiä.

Kyse olisi siis jälleen uudesta tulonsiirrosta 
paremmin asioita hoitaneilta mailta huonommin 
niitä hoitaneille, ja samalla mahdollisesti itsenäi-
syytemme kaventamisesta edelleen. Ymmärrettä-
västi järjestelmän kannatus ja vastustus noudatte-
lee paljolti jakolinjaa ylivelkaantuneiden ja vielä 
omilla jaloillaan seisovien euromaiden kesken. 
Suomessa eduskunnan suuri valiokunta on lin-
jannut, ettei Suomi suostu mukaan eurobondijär-
jestelmään nyt eikä vastaisuudessa.

Tämä on hyvä kanta, jos se todella pitää. 
Kannan kestävyys tulee mahdollisesti testatuk-
si jo syksyllä, kun EU:n komissiolta on tulossa 
selvitys mahdollisuudesta ottaa eurobondit käyt-
töön. Komissio on suhtautunut hankkeeseen va-
rovaisen myönteisesti, ehkäpä osin myös siksi, 
että tässä on jälleen uusi tilaisuus keskittää lisää 
valtaa jäsenmailta EU:lle (lisää Eurooppaa!). Sa-
malla syntyy entistäkin kiinteämpi yhteys, jonka 
kautta kaikkien euromaiden taloudet seisovat tai 
kaatuvat yhdessä kriisimaiden kanssa. Maksaja-
na on siis jälleen suomalainen veronmaksaja ja 
kansallinen itsemääräämisoikeutemme on vaka-
vasti uhattuna.

 ■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Eurobondit
torjuttava

Sampo Terho
europarlamentaarikko

www.perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaiset tunnetaan rehellisyy-
destään eikä puolueen takki ole käänty-
nyt ja annetut lupaukset on pidetty. Eri-
koisimpiin vaalilupauksiin kuului Jussi 
Halla-ahon lupaus hypätä benji-hyppy, 
mikäli tulee valituksi eduskuntaan. 

Jussi valittiin äänivyöryllä kansan-
edustajaksi ja lauantaina 13.8. tuli vii-
mein aika lunastaa annettu vaalilupaus. 
Kaivopuistossa tapahtunutta hyppyä oli 
todistamassa joukko puolueen ja nuori-
sojärjestön aktiiveja ja muita kiinnostu-
neita.

 Hypyn jälkeen Halla-aho heitti haas-
teen häntä julkisuudessa kovin sanoin 
kritisoineelle SDP:n puoluesihteeri Mika-
el Jungerille: ”Ole mies. Älä uhoa. Hyp-
pää perässä.”

Teksti: Simo Grönroos
Kuva: Heikki Porkka

Halla-aho 
toteutti
lupauksensa
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jaan Teuvo ilmaisee itseään 
kansalle ymmärrettävällä 
tavalla. Hän myös uskaltaa 
heittää haasteita niille, jotka 
yrittävät rajoittaa edustajan 
oikeutta ilmaista mielipidet-
tään.

Teuvoa ei voi todella-
kaan nimittää ammattipo-
liitikoksi, eikä syyttää siitä, 
että hän olisi ajautunut liian 
kauaksi todellisuudesta ja 
kansasta. Onhan hänellä ta-
kanaan pitkä työura sahuri-
na ja vankka kokemus siitä, 
mitä on olla pienyrittäjä.

Tavoitteet

Kaiken tämän pyörityksen 
keskellä Teuvo on pitänyt 
linjansa ja pysynyt järkäh-
tämättömänä. Viitasaare-
laisella on missio ja siinä 
pysytään, vaikka miten ym-
pärillä kuohuisi.

Maahanmuuttokriitti-
syyteen profi loidulla Hak-
karaisella on muitakin tee-
moja asialistalla: puolustaa 
yrittäjiä, pienellä eläkkeellä 
kituuttavia ja muita pieni-
tuloisia. Hän on huolissaan 
yhä kasvavasta nuorisotyöt-
tömyydestä ja nuorten syr-
jäytymisestä.

Perusturvan korottami-
nen satasella näyttää jalolta 
päätökseltä, kaunis ajatus 
kuitenkin vesittyy, kun se 
välittömästi pienentää asu-
mistukea. Köyhyys ei poistu 
annetaan ja otetaan -mene-
telmällä. Kunnallisverojen 
korotus ja palveluleikkauk-
set niin ikään iskevät juuri 
pienituloisiin.

Uusi hallitusohjelma 
rankaisee mm. yrittäjiä 
sähkön, energian ja ben-
sanhintoja korottavilla 
valmiste- ja viherveroilla ja 
rikkisäännöksillä. Hakka-
rainen pahoin pelkää, että 
hallitusohjelman valmis-
teverokorotukset tulevat 
ruokkimaan harmaatalou-
den kasvua.

Hänen mielestään 
EU:sta käyty keskustelu 
on ollut liian yksipuolis-
ta, kuten myös keskustelu 
maahanmuutosta ja vaik-
kapa sukupuolineutraalista 
avioliittolaista. On haas-

tettava tämä ”on olemassa 
vain yksi oikea mielipide” 
-ajattelu. Jos esimerkiksi 
maahanmuuttoa käsittelee 
vähänkin kriittisesti, saa 
hyvin nopeasti rasistin lei-
man. Isänmaallisuus ei ole 
rasismia, kärjistetty kansal-
lismielisyys on.

Onneksi tukipaketteja 
koskeva keskustelu on ke-
hittynyt parempaan suun-
taan ja kritiikki on lisään-
tynyt. Hallituspuolueetkin 
alkavat käsittää, että kan-
saa on kuunneltava ja eh-
kä he ovat myös heränneet 
omalle sisäiselle äänelleen, 
joka yrittää viestiä tukipa-
kettien järjettömyydestä. 
Hakkarainen laukaisee suo-
raan tapaansa. Oppositio-
puolueena meillä on mai-
niot mahdollisuudet tuoda 
EU:ta koskevat kysymykset 
pimeydestä valoon.

Helsinki - Viitasaari

Edustajan sopeutuminen 
eduskuntamaailmaan on 
kaikista haasteista huoli-
matta sujunut melko hyvin. 
Suurimman haasteen on 
asettanut media. Sen käsit-
telemiseen olisi tarvinnut 
alkeis-, jatko- ja syventävät 
valmennuskurssit. Nyt oppi 
saatiin kantapään kautta 

Siperia opettaa - menetel-
mällä.

Opiksi on otettu ja us-
kotaan, että pahimmilta 
ansoilta vältytään tulevai-
suudessa.

Ykköskotipaikka Vii-
tasaari kutsuu aina, kun 
siihen on mahdollisuus. 
Kiintymys kotiympäris-
töä kohtaan on ehdoton 
ja se on paikka, jossa voi 
parhaiten latautua seuraa-
vaan koitokseen. Kotiseutu 
tarjoaa myös ihanteellisen 
ympäristön sydäntä lähellä 
olevalle moottoripyörähar-
rastukselle. 

Helsingissä vuokralla 
ollut kakkosasunto menee 
myyntiin ja syksyllä on uu-
den asunnon vuokraaminen 
edessä. Ennen istuntokau-
den alkua Hakkarainen käy 
kohentamassa englannin 
kielen taitoaan intensiivi-
sellä viikon kestävällä kieli-
kurssilla Maltalla. Tällaiset 
kurssit ovat todellisia kie-
likylpyjä 24/7 ja tulokset 
yleensä hyviä. Kuntosali-
harrastus täytyy käynnistää 
uudestaan, kun syksyllä 
pääsen kunnolla asettu-
maan vallan ytimeen, Hak-
karainen toteaa lopuksi.

Teksti: Pia Monaco
Helsingin Perussuomalaiset

n - suorapuheinen mies

Kuopion seudun perussuo-
malaiset aktiivit päättivät 
pitää lauantaina 23.7. kirp-
putoripäivän. Kirpputorin 
tuotoilla tuettiin paikallista 
anonyyminä pysyttelevää 
hyväntekeväisyyttä tekevää 
kansalaisjärjestöä.

Tavaraa myytäväksi 
saatiin runsaasti, kiitos an-
teliaiden ihmisten. Kävijöitä 
riitti aurinkoisena hellepäi-
vänä paljon ja tavara teki 
kauppansa. Moni saattoi 
ostaa kannatuksenkin 
vuoksi, kun tiesi, että rahat 
menevät hyvään tarkoituk-
seen. Teltalla kävi perussuo-
malaisuudesta kiinnostunei-
ta ihmisiä keskustelemassa 
ja moni kiitteli sitä, ettei 
puolue lähtenyt hallituk-
seen ”kantamaan vastuuta” 
entisten hallituspuolueiden 
politiikasta.

Torilla oli paikallisyh-
distyksen aktiivitoimijoiden 
ohella myös perussuomalai-
sia nuoria. Eduskuntavaali-
ehdokkaana ollut Markus 

Purdy sai supliikkimiehe-
nä monen kiinnostumaan 
kaupan olevista tavaroista. 
Perussuomalaisten Nuorten 
pääsihteeri Simo Grönroos 
poikkesi Iisalmelle men-
nessään auttamaan tapah-
tumassa. Kiitokset Simolle 
avusta!

Tunnelma oli aurin-
koisena lauantaipäivänä 
korkealla ja kokemus ta-
pahtumasta positiivinen. 
Vastaavanlaista toimintaa 
saatetaan harrastaa silloin 
tällöin tulevaisuudessakin. 
Tapahtumasta saatu tuotto 
on tilitetty autettavalle jär-
jestölle. 

Antti Rantakokko

Kuopion seudun
Perussuomalaiset ry:n 
sihteeri,
Pohjois-Savon Perus-
suomalaiset Nuoret ry:n 
varapuheenjohtaja

Teuvon suorapuheisuus lienee tullut 
selväksi monille, jos on vähänkin 
lehtiä lukenut. Hänen ystävänsä 
sanoi hiljattain, että julkisuus on 
nyt maksimoitu, osittain juuri 
suorasanaisuuden vaikutuksesta.

Julkisuus alkoi Helsingin 
Sanomien kirjoittamasta 
jutusta ensimmäisenä päi-
vänä, jolloin Teuvo saa-
pui eduskuntaan. Median 
kiinnostus Teuvoa kohtaan 
on jatkunut näihin päiviin 
saakka.

Vaikka se ei aina ole 
kohdellut edustajaa silkki-
hansikkain ja tavoitteena 
on usein ollut tämän suo-
raselkäisen viitasaarelaisen 
mustamaalaaminen, on se 
kuitenkin kääntynyt Teu-
volle voitoksi. Kannattajilta 
on virrannut kannustusta 
ja positiivista palautetta. 
On kuin osa kansaa olisi 
kokenut saaneensa vihdoin-
kin sen kauan odotetun to-
dellisen kansan edustajan. 
Sellaisen, joka on aito, eikä 
pelkää sanoa asioita totuu-
denmukaisesti. Vaikeata-
juisen poliitikkoslangin si-

Nuorta perussuomalaista aktivismia. Vasemmalla Antti Rantakokko, keskellä Simo Grönroos, oikealla Markus Purdy. 
Kuva: Pauli Ruotsalainen

Kuopion seudun perussuomalaisten kirpputoripäivä 23.7.
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Lappi tarjoaa aina uusia 
omanlaisia elämyksiä ko-
keneellekin lapinmatkaa-
jalle. Kesään kuuluu aina 
mahdollisuuksien mukaan 
vähintään viikon mittainen 
lapinreissu. Onko se sitä 
lapinhulluutta? Ei ainakaan 
kovin kaukana siitä. Avio-
mieheni Markku reissailee 
Lapissa useita kertoja vuo-
den mittaan, mm. kultaa 
huuhtomassa. Saaliista ei-
vät kullankaivajat koskaan 
kerro.

Ehkä erikoisin tapah-
tuma tämänkertaisella 
reissulla oli moottorikelk-
kakilpailu Ivalo-joella. 
Muutaman sadan metrin 
matkalla kelkka yli sadan 
kilometrin tuntivauhtiin, 
on se hurjaa kyytiä. Toki 
siinä muutama kelkka hyy-
tyi uppeluksiinkin.

Lapissa kannatus on 
vahvaa

Suurelta osin tämänker-
tainen reissu meni myös 
politiikan puolelle. Ina-
rissa, Utsjoella, Angelissa, 
Sodankylässä, joka pai-
kassa tavattiin paikallisia 
perussuomalaisia vaikut-
tajia, tai niiksi pyrkiviä. 
Vaikuttamaan pyrkiminen 
ei jää haaveeksi, sillä niin 

vahvalta Perussuomalaisten 
kannatus eri kunnissa vai-
kuttaa. Onhan kannatuksen 
vahvasta kasvusta osoitus 
viime eduskuntavaalien tu-
los, jossa Lapistakin valit-
tiin ensimmäinen Perussuo-
malainen kansanedustaja 
Hanna Mäntylä.

Niin kuin jokainen tie-
tää, välimatkat ovat todella 
pitkiä. Matkapuhelinasemi-

en harva sijainti aiheuttaa 
suuren turvallisuusriskin sa-
maan aikaan, kun matkai-
lun tuoma liikenne kasvaa. 
Esim. Inarista Angeliin ja 
sieltä Karigasniemelle, noin 
70 kilometrin matkalla ei 
kuuluvuutta ole.

Saamelaismatkailun 
yrittäjien puheenjohtaja 
kertoi yhden huolenai-
heen olevan pitkät matkat 

katsastusasemille. Toivee-
na olisi, että Nuorgamiin 
avattaisiin katsastusasema, 
koska halukkuutta olisi ja 
insinööritaitoista henkilö-
kuntaa olemassa olevalla 
korjaamolla.

Edelleen matkailuyrit-
täjät ihmettelevät päätöstä, 
jolla mm. riekon pyyntilu-
pien myyminen on annettu 
metsähallituksen hallinnoi-

man Villin Pohjolan hal-
tuun. Tällaisilla toimilla 
heikennetään lappilaisten 
yrittäjien toimeentuloa.

Ratayhteys Jäämerelle 
on toiveissa

Vierailimme myös Utsjo-
ella paikallisen valtuuston 
puheenjohtajan Uula Tapi-
olan juttusilla. Mukana oli 
myös taksinkuljettaja Esa 
Guttorm. Utsjoelle ollaan 
perustamassa Perussuo-
malaisten paikallisosastoa 
ja ehdokkaita on lähdössä 
seuraaviin kunnallisvaalei-
hin. Todennäköisesti Uts-
joellakin koetaan jonkin-
lainen kunnallisvaalijytky, 
olihan Perussuomalaisten 
kannatus eduskuntavaaleis-
sakin yli 16 %, uskovat pai-
kalliset toimijat.

Tulevaisuuden toiveena 
oli yleisesti ratayhteyden 
rakentaminen Kirkkonie-
meen, jossa kaivostoimintaa 
on uudelleen aloitettu.

Suomi on EU-maiden 
suurin kullantuottajamaa. 
Kaivostoiminnan myymi-
nen ulkomaalaisille omista-
jille oli yhteinen ihmetyksen 
aihe koko Lapin alueel-
la, samoin Sodankylässä. 
(Mauri Pekkarinen kai voisi 

antaa siitä selvityksen).
Sodankylässä tapasim-

me paikallisen kunnanval-
tuutetun Eila Kiviojan, joka 
myös näkee ratayhteyden 
saamisen Jäämerelle tule-
vaisuudessa tärkeänä.

Eila Kivioja ja Alpo 
Lintula edustavat valtuus-
tossa Perussuomalaista 
ajatusmaailmaa. Varmasti 
Sodankylässäkin kannatus 
tulee näkymään kasvavana 
valtuustoryhmänä.

Kansanedustajat ovat 
toivottuja vieraita

Eri puolilla Lappia esitettiin 
toivomuksia, että eduskun-

taryhmäkin voisi lähiaikoi-
na jalkautua Lappiin. Kan-
sanedustaja Hanna Män-
tylällä on yksin melkoinen 
piiri hoidettavana.

Meille, jotka asumme 
niin sanotuilla ”rintamail-
la”, tekee hyvää käydä 
tutustumassa sellaisiinkin 
alueisiin, joissa lähin naa-
puri ei ole edes kivenheiton 
päässä, eikä lähin kauppa-
kaan pyörämatkan päässä, 
vaan jokaiseen asiointiin 
on varattava aikaa puolesta 
päivästä päivään.

Lea Mäkipää
kansanedustaja

Lapin luonto luo outoa taikaa...

Markku Mäkinen ja Saariselän kauppakeskus Kuukkelissa 
työskentelevä Ossi Lajunen.

Kansanedustaja Lea Mäkipää ja kunnanvaltuutettu Sodankylästä, Eila Kivioja.

Markku Mäkinen, Utsjoen valtuuston puheenjohtaja Uula Tapiola, Lea Mäkipää ja taksinkuljettaja Esa Guttorm.
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 ■KIRJALLINEN KYSYMYS

Vuoden 2010 alusta astui 
voimaan yliopistouudistus. 
Yhtenä osana uudistusta 
yliopistot voivat nyt saa-
da valtiolta vastinrahaa: 
yliopistot saavat valtiolta 
2,5-kertaisena sen sum-
man, jonka ne onnistuvat 
keräämään yksityisiltä lah-
joittajilta. Lahjoituksilla 
kartutetaan peruspääomaa, 

ja yliopistot voivat käyt-
tää peruspääoman tuottoja 
toimintaansa. Vastinraha 
annetaan yliopistoille var-
sinaisen valtionrahoituksen 
lisäksi.

Valtioneuvosto jakoi 10. 
maaliskuuta 2011 vastinra-
haa ensimmäisen kerran jul-
kisoikeudellisille yliopistoil-
le yhteensä 175 miljoonaa 

euroa. Kaksi ruotsinkielistä 
yliopistoa, Åbo Akademi ja 
Svenska handelshögskolan, 
saivat valtiolta yhteensä 60 
miljoonaa euroa eli 34 pro-
senttia jaetun vastinrahoi-
tuksen kokonaissummasta. 
Vastinrahoitusta opiskelijaa 
kohden sai ylivoimaisesti 
eniten Svenska handelshög-
skolan, jolle maksettiin 13 

700 euroa opiskelijaa koh-
den. Toiseksi eniten opiske-
lijaa kohden sai Åbo Akade-
mi, 4 500 euroa.

Ruotsinkieliseen yliopis-
to-opetukseen on tunnetusti 
varattu aloituspaikkoja yli 
väestöosuuden. Yliopisto-
koulutus ei kohtele Suomes-
sa kieliryhmiä tasapuolises-
ti. Vastinrahoituksen jakau-

tuminen näyttää kärjistävän 
kieliryhmien epätasa-arvoa 
entisestään.

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

Onko valtioneuvosto 
tietoinen yliopistojen vastin-

rahoituksen epäsuhtaisesta 
jakaantumisesta suomen- ja 
ruotsinkielisten yliopistojen 
kesken ja mitä se aikoo teh-
dä tämän koulutuksellisen 
tasa-arvo-ongelman ratkai-
semiseksi?

Helsingissä 8. päivänä 
elokuuta 2011
Jussi Niinistö /ps

Yliopistojen vastinrahoituksen oikeudenmukaisuus

James Hirvisaari on yksi 
perussuomalaisten lukui-
sista uusista edustajista Ar-
kadianmäellä. Hän nousi 
eduskuntaan Hämeen vaa-
lipiiristä Asikkalan maaseu-
tukunnasta ja sai vaaleissa 
huikean äänimäärän, lähes 
5 500 ääntä.

James itse arvelee saa-
neensa kannatusta aika pal-
jon maahanmuuttokriitti-
syytensä ansiosta. Saaman-
sa palautteen perusteella 
hän on ymmärtänyt kan-
salaisten olevan tyytymät-
tömiä nykyiseen maahan-
muuttopolitiikkaan, ja hän 
pyrkiikin toimimaan kana-
vana kansalaismielipiteen 
ja poliittisen päätöksenteon 
välillä.

Rasistin leimaa Jame-
siin ei kuitenkaan kannata 
edes yrittää iskeä. Kristilli-
selle arvopohjalle elämän-
sä rakentava mies ei anna 
muukalaisvihamielisyydelle 
tilaa elämässään. James on 
luonteeltaan ennen kaikkea 
lämmin ja hyväntuulinen ja 
suhtautuu lähimmäisiinsä 
lempeästi ihonväristä, taus-
tasta tai mielipiteistä huo-
limatta. Kriitikoiden olisi 
ehkä hyvä nähdä joskus 
James viettämässä aikaa 
siskonsa muslimimiehen 
kanssa. Ilkeältä kirjoitte-
lulta katoaisi terä varmas-
ti hyvin äkkiä; ainakin 
jos toimittajat janoaisivat 
mustamaalaamisen sijaan 
ennemmin totuutta.

Linja pysyy samana

Kansanedustajana James on 
ennen muuta joukkuepe-
laaja. Hänellä ei ole halua 
lähteä sooloilemaan vaan 
keskeisenä tavoitteena on 
toimia rakentavasti ja ryh-
mähenkeä nostattavasti. Se-
kä laki- että talousvaliokun-
nassa istuva edustaja haluaa 

olla yhdessä muiden kanssa 
edistämässä perussuoma-
laisten arvoja ja perussuo-
malaisen politiikan toteutu-
mista maassamme kaikilla 
yhteiskunnan tasoilla.

Lupaukset äänestäji-
en suuntaan ovat selkeät: 
”Linja, joka minulla oli en-

nen vaaleja, pysyy samana 
vaalien jälkeenkin”.

Tavoitteissaan James 
näkee Suomen pohjois-
maisena hyvinvointiyh-
teiskuntana, jossa vallit-
sevat länsimainen vapaus 
ja siihen kuuluvat arvot: 
demokratia, sananvapa-

us, uskonnonvapaus, su-
vaitsevaisuus, tasa-arvo ja 
ihmisoikeudet. Puolusta-
misen arvoisia ovat myös 
länsimainen oikeuskäsitys, 
vahva sosiaalinen turvaver-
kosto ja kaikkia kansalaisia 
yhtäläisesti kohteleva ter-
veyspalvelujärjestelmä.

Kansakuntaa kuljettamassa
Tämän perusteella Ja-

mesia voisi kuvailla – aina-
kin monen kriitikon mieles-
tä yllättäen – hyvin euroop-
palaiseksi. Maanosamme 
kulttuuri, sivistys ja hyvin-
vointi kun ovat perinteisesti 
perustuneet kolmelle perus-
pilarille, joita ovat juuta-
lais-kristillinen usko, helle-
eninen demokratiakäsitys 
ja roomalainen oikeus. On 
sääli, että Euroopan unioni 
on halunnut vallanjanoise-
na ja täysin epädemokraat-
tisena järjestönä erkaantua 
tästä perinteestä.

Suomi on tärkein

Ja vaikka Eurooppa kiehto-
va alue onkin, sen pohjoi-
nen jäsen on Jamesille kui-
tenkin se kaikista rakkain. 
Jamesin motto – Suomen 
kieli, Suomen mieli, Suo-
men luonto, Suomen lippu 
– eivät juuri selittelyä kai-
paa. James toivookin, että 
tulevaisuudessa kansalaiset 
tiedostaisivat yhä syvemmin 
toisiinsa yhdistävät tekijät 
kuten esimerkiksi äidinkie-
len, isänmaan ja sen kauniin 
luonnon, kristilliset traditi-
ot, urheilun, taiteen, saunan 
ja sisun ja kansanluonteen.

Aiemmin James eh-
ti työskennellä lähes 30 
vuotta veturinkuljettajana 
VR:llä, ja noilta vuosilta 
on lukuisia hyviä muistoja, 
joiden perusteella mies to-
della nautti ammatistaan. 
Leipätyönsä ohessa James 
lähti opiskelemaan aika-
naan myös teologiaa. Pa-
pin urasta hän ei niinkään 
haaveillut, mutta syvällis-
ten asioiden pohtiminen ja 
erilaisten maailmankuvien 
ymmärtäminen on aina 
kiehtonut Jamesia, josta 
uusi tuttavuus saa helposti 
syvällisen ja pohdiskelevai-
sen ensivaikutelman.

Moni on kiinnittänyt 
huomiota myös Jamesin 
anglosaksiseen nimeen ja 
miettinyt, mahtaako perus-
suomalainen edustaja olla 
kotoisin jostakin merten 
takaa. Kasteessa saatu nimi 
on kuitenkin supisuomalai-
nen Erkki Kalevi. James-
nimi tarttui aikoinaan mu-
kaan jazz-bändistä, jonka 
kitaristina James on levyttä-
nyt kaksi albumia. Musiikki 
on edelleen rakas harrastus, 
ja ”jaskaa” pitää elämässä 
aina olla. Niin ja tässä tapa-
uksessa nimi James muuten 
lausutaan aivan niin kuin se 
kirjoitetaankin.

Musiikin, kitaran ja pia-
non soiton lisäksi Jamesilla 
on useita harrastuksia, jot-
ka auttavat rentoutumaan 
kansanedustajan työn ohes-
sa: metafysiikan, teologian 
ja politiikan tutkiminen 
pistävät aivosolut liikkeelle, 
kun taas rotarytoiminnassa 
saa olla mukana palvelemi-
sen ihannetta toteuttavassa 
kansainvälisessä järjestössä. 
Näiden lisäksi harrastuk-
siin kuuluvat vielä tanssi, 
veneily ja autoilu, pistoo-
liammunta, netteily sekä 
perheen lemmikin, kääpiö-
pinseri Bellan kanssa tou-
huaminen.

Uudesta työpaikastaan 
huolimatta James asuu 
edelleen vaimonsa kanssa 
Asikkalassa. Niin syvällä 
sen multaisessa maaperässä 
ovat tämän Vantaalla syn-
tyneen herrasmiehen suku-
juuret, ettei muutto muu-
alle houkuttele. Lahteen 
on autolla lyhyt matka, ja 
sieltä pääkaupunkiin taival 
jatkuu tutun ja turvallisen 
junan kyydissä.

Teksti: Samuli Virtanen
Kuva: STT-Lehtikuva/Markku 
Ulander/Eduskunta
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HALLITUSOHJELMASTA 
osa 1.

Uusi hallitus on taipaleensa 
alussa. Saattaa olla, että ka-
rikkoinen ja jo nyt eripurai-
nen taival tulee katkeamaan 
kesken. Tulevaisuuteen 
liittyy nimitäin nyt todella 
paljon epävarmuustekijöi-
tä. Julkista taloutta pitäisi 
pystyä tasapainottamaan, 
mutta pyritäänkö siihen 
edes uskottavasti? On tie-
tynlainen arvovalinta läh-
teä leikkaamaan rahoitusta 
niistä tekijöistä, joilla talou-
dellinen kasvu, kilpailukyky 
ja kaikkinainen menestys 
tehdään. Suurimmat leikka-
ukset kohdistuvat innovaa-
tiotoimintaan, osaamiseen, 
yrittäjyyteen ja jopa alueel-
liseen kehitykseen. Millaista 
Suomea ohjelma rakentaa? 
innovaatioköyhää, osaama-

tonta ja autiota?
Hallitusohjelman esil-

le tuomina arvoina ovat 
avoin, rohkea ja oikeuden-
mukainen Suomi. Paino-
pisteinä ohjelmassa ovat 
köyhyyden, eriarvoisuuden 
ja syrjäytymisen vähentämi-
nen, julkisen talouden va-
kauttaminen sekä kestävän 
talouskasvun, työllisyyden 
ja kilpailukyvyn vahvista-
minen. Kaunista tekstiä, 
kun niistä kaikista aiotaan 
leikata tai sysätä vastuu 
kunnille. Hallitus aikoo ke-
hittää Suomea hyvinvointi-
valtiona ja vastuunsa kanta-
vana yhteiskuntana, mutta 
hallituksen ei kuitenkaan 
tarvitse kantaa vastuuta 
Suomen menestymisestä tu-
levaisuudessa. Ohjelma on 
laadittu ikään kuin muuta 
maailmaa ei olisikaan. Va-
paa kielivalinta ei tämän 
hallituksen aikana tule kos-
kaan toteutumaan. Tuomi-
ojan ollessa ulkoministeri-
nä voi myös olla hankalaa 
kehittää  Transatlantista 
suhdetta. Ammattikorkea-
kouluilta ja yliopistoilta 
viedään merkittävä osa 
toimintamäärärahoista, mi-
kä tulee heijastumaan suo-
raan opetukseen. Kuntien 
kiristyvä talous suurentaa 
oppilasryhmiä, vähentää 
erityisopetusta ja harventaa 
kouluverkkoa. Tuntiresurs-
sit tulevat automaattisesti 
kärsimään.

Hallitus on valinnut 
tiekseen keskittämisen. 
Merkittävä yhteiskunnal-
linen valinta! Pienet lukiot 
poistetaan ja lukioverkkoa 
harvennetaan voimakkaas-
ti. Aineenopettajan virkaan 

edellyttämä tuntimäärä 
tulee entistä vaikeammin 
saavutettavaksi, koska 
usein virkaan tarvitaan 
myös yläkoulun tunteja. 
Ammattikorkeakouluilta 
vähennetään määrärahaa 
yli kymmenen prosenttia, 
lainsäädäntöä uudistetaan 
ja toimilupia arvioidaan 
uudestaan. Mitä tapahtuu 
oppilasmäärille ja toimi-
pisteiden lukumäärälle? 
Toimenpiteet takaavat mo-
lempien vähenemisen ja 
ajaa nuorison suurempiin 
asutuskeskuksiin. Onko ta-
voitteena siis vahvistaa nuo-
rison muuttoliikettä? Hyvää 
ohjelmassa on perusopetuk-
sen erillinen kehittämismää-
räraha, jolla korvamerki-
tään valtionosuudet, jotta 
raha oikeasti menisi sinne 
minne se on tarkoitettukin. 
Resurssi mahdollistaa myös 
opettajakunnan lisäämisen 
perusopetukseen.

HALLITUSOHJELMASTA 
osa 2.

Suomen tasavallan hallitus-
ohjelmassa tuodaan esille 
keskushallinnon uudistami-
sen tarpeet ja käynnistetään 
asiasta vihdoinkin selvitys. 
Paikallishallinnon merkit-
tävin uudistus kohdistuu 
kuntarakenteeseen. Hallitus 
aikonee uudistaa kuntien 
palvelurakenteita siten, että 
työssäkäyntialueiden poh-
jalle syntyy vahvoja ja riit-
tävän kokoisia peruskuntia 
eli kuntien määrää tullaan 
vähentämään voimakkaas-
ti. Kuntavetoisia yhteispal-
velupisteitä tullaan perusta-
maan. Odotettavissa on siis 

peruskuntalaisten palvelui-
den oleellinen heikkenemi-
nen lukuisille suomalaisille, 
peruspalveluiden karatessa 
yhä etäämmälle. Lähipalve-
luiden turvaaminen unoh-
detaan. 

Valtion tuottavuus-
ohjelmaan tulee muutos. 
Alunperin väestön ikään-
tymisestä alkunsa saanut 
huoli työvoiman riittävyy-
destä yksityissektorille tu-
levaisuudessa sai muodok-
seen valtion henkilöstön 
vähentämistavoitteen, eli 
tuottavuusohjelman. Val-
tion henkilöstöä pyritään 
vähentämään. Julkisen vel-
kaantumisen kasvu eli kes-
tävyysvaje, jonka määrästä 
on edelleen eriäviä mielipi-
teitä hallituksen sisällä on 
tuonut lisäksi suuret paineet 
vähentää valtion virastojen 
toiminnan kustannuksia. 
Tähän liittyy myös keskus-
hallinnon uudistamisen pai-
ne. Uusi vaikuttavuus- ja tu-
loksellisuusohjelma tähtää 
aidon työn tuottavuuden 
kehittämiseen ja siten antaa 
virastoille joustoa enemmän 
henkilöstömäärien osalta. 
Taloudelliset kokonaisvai-
kutukset ovat ennallaan, jo-
ten muutos on lähes täysin 
näennäinen. 

Hallitus  vähentää elin-
keinotukien kokonaisuu-
desta 110 miljoonaa euroa 
vuositasolla. Merkittävä 
muutos. Yritystukien vai-
kuttavuutta selvitetään ja 
rahoitusta kohdennetaan 
uudelleen. Tavoitteena on 
vahvistaa innovatiivisia, 
kansainvälistyviä ja kasva-
via pk-yrityksiä sekä vien-
nin edistämistä. Kuitenkin 

Pekka M. Sinisalo
Euroopan parlamentin 
jäsenen Sampo Terhon 
kotimaan avustaja,
Kunnanvaltuutettu,
Kirkkonummi

Millaista Suomea ha
Eduskunta saa syksyllä 
käsiteltäväkseen Otta-
wan sopimuksen ratifi -
oinnin. Näin tämä vuo-
sia vatvottu asia, Suo-
men liittyminen kansain-
väliseen jalkaväkimiinat 
kieltävään sopimukseen, 
ponnahtaa vielä kerran 
julkisuuteen.

Sopimuksen vahvis-
tamisen jälkeen Suomi 

sitoutuu tuhoamaan miinavarastonsa neljän 
vuoden sisällä. Näin nämä monelle varusmies-
palveluksensa suorittaneelle suomalaiselle tutut 
putki- ja sakaramiinat siirtyisivät historiaan 
vuonna 2016.

Vaikka junan voikin perustellusti katsoa 
menneen jo, en puolustusvaliokunnan puheen-
johtajana voi tätä asiaa pureksimatta niellä. Ot-
tawan sopimukseen sitoutuminen oli poliittinen 
päätös, joka on sekä sotilaallisesti että taloudel-
lisesti mieletön.

Sodassa jalkaväkimiinat ovat Suomen puo-
lustukselle olennaisen tärkeitä. Meillä on pitkät 
rajat, mutta vähän puolustajia.

Miinat eivät ole hyökkäysaseita. Niiden käy-
töllä säästetään omia sotilaita ja aiheutetaan 
hyökkääjälle tappioita. Lisäksi miinojen psyko-
loginen pelotevaikutus hyökkääjään on huomat-
tava.

Rauhan aikana miinat ovat visusti puolus-
tusvoimien varastoissa eivätkä aiheuta ongelmia 
kenellekään.

Teknisesti yksinkertaisena jalkaväkimiina 
on kustannustehokas. Sen korvaaminen maksaa 
satoja miljoonia euroja eikä ole edes täydelli-
sesti mahdollista. Sitä paitsi maailmalla paine 
korvaavien järjestelmien – kuten rypäleaseiden 
– kieltämiseen kasvaa. Kun kieltojunan kyytiin 
hyppää, ei siitä niin vaan pois pääsekään.

Miinakieltoasiassa on etenkin tasavallan 
presidentti Tarja Halonen ottanut voimakkaasti 
kantaa. Olen ymmärtänyt ylipäällikön kannan 
olevan, että Suomen tulee luopua miinoista, jot-
ta olisimme solidaarisia niitä maita kohtaan, 
joissa miinoja on holtittomasti kylvetty siviilien 
kiusaksi.

Presidentti-ylipäällikköämme myötäilevät 
tahot väittävät, että miinat aiheuttavat Suo-
men ulkoiselle kuvalle vahinkoa. Tästä ei ole 
todisteita. Päinvastoin maamme tunnetaan 
merkittävänä humanitäärisen miinanraivaus-
työn tekijänä kehitysmaissa. Tätä hyvää työtä 
on syytä jatkaa.

Venäjä ei aio liittyä Ottawan sopimukseen. 
Ei myöskään niin ikään maailman suurimpiin 
miinantuottajamaihin lukeutuvat Yhdysvallat, 
Kiina, Intia tai Pakistan. EU-maista Puola ei ole 
vielä sopimusta ratifi oinut.

Vielä on mahdollista ottaa järki käteen. 
Vielä on mahdollista jättää sopimus ratifi oi-
matta. Se tosin vaatisi päättäjiltä ryhdikkyyttä, 
aitoa vastuunkantoa oman maan puolustukses-
ta ja samalla myös valtiontaloudesta, että en 
usko sellaista riittävästi löytyvän. Toivon toki 
olevani väärässä, sillä Ottawan sopimukseen 
liittyminen on strateginen virhe, joka osaltaan 
nakertaa muutoinkin kaventuvia edellytyksi-
ämme itsenäiseen ja uskottavaan puolustuk-
seen.

Jussi Niinistö

Kirjoittaja on nurmijärveläinen kansanedustaja
ja eduskunnan puolustusvaliokunnan
puheenjohtaja.

Jalkaväkimiinat 
vielä kerran

PerusSuomalainen-lehden 
toimitukseen tulleen pa-
lautteen perusteella on 
R-kioskin asiakkaalta jois-
sain tapauksissa saatettu 
kieltäytyä ottamaan vastaan 
liian pieniä (5-10 sentin) 
kolikoita. Päätimme tarkis-

taa, onko kyseinen menet-
tely ketjun yleinen ohje vai 
kenties yksittäisen myyjän 
omaan harkintaan perustu-
va menettelytapa.

R-kioskin ketjujoh-
taja Sari Martikainen, 

onko R-kioskin myyjät 
ohjeistettu siten, ettei 
viiden tai kymmenen 
sentin kolikoita kelpuu-
teta maksuvälineeksi?

- Noudatamme Kaupan 
liiton ohjeistusta kolikoi-
den vastaanotossa. Yleinen 
ohjeemme R-kioskeille on, 
että yhtä maksusuoritus-
ta kohti otamme vastaan 
enintään 50 kpl kolikoita.

Jos R-kioskin asiakas 
kokee tulleensa yksit-
täisen myyjän tahol-
ta kaltoin kohdelluksi, 
onko hänellä mahdolli-
suutta valittaa?

- Otamme mielelläm-
me vastaan palautteita, 
toiveita ja ehdotuksia niin 
palvelumme kuin esimer-
kiksi tuotevalikoimamme 
kehittämiseksi. Helpoin 
tapa palautteenantoon on 
tehdä se verkkosivuillamme 
osoitteessa www.r-kioski.
fi .  R-kioskimyyjät ovat hy-
vin ammattitaitoisia ja pal-
veluhenkisiä. Haluamme 
jatkuvasti kehittää toimin-
taamme ja asiakaspalaut-
teet käsitellään aina asian-
mukaisesti.

Teksti: Mika Männistö

Eikö raha kelpaa?



Suomalainen 15No: 11 • Elokuu 2011 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

jaettava potti pienenee 
merkittävästi. Venäjä-kortti 
on nostettu vahvasti esil-
le, sillä ohjelman mukaan 
Venäjä –mahdollisuuksia 
tuetaan. Vientiteollisuutta 
ei hallituksen juhlapuheet 
paljoakaan lämmitä. Vien-
titeollisuus kaipaa kipeästi 
konkreettisia toimia kilpai-
lukykynsä kohentamiseksi 
yhä kiristyvän kilpailun 
maailmassa. Teollisuus 
elättelee toiveita tehok-
kaista raide- ja maantielii-
kenneyhteyksistä. Nopeat 
yhteydet Suomen satamien 
ja teollisuuslaitosten välil-
lä on myös asetettu toivo-
muslaarissa päällimmäi-
seksi. Suomi on logistisesti 
saari ja sijaitsee Euroopan 
pussinperällä, (Finland = 
maanloppu) josta on pitkä, 
hidas ja vaivalloinen matka 
etenkin Aasian markkinoil-
le. Tätä maantieteellistä to-
siasiaa ei Suomen hallitus 
ota vakavasti.

Vihreiden kädenjälki 
loistaa ympäristö- ja ener-
giateknologian sekä materi-
aali- ja energiatehokkuuden 
saralla, joiden osaamista  ja 
yritystoimintaa kehitetään. 
Aloitetaan uusi ympäris-
töliiketoimintaohjelma, 
minkä pitäisi koordinoida 
alan kehittymisedellytyksiä, 
tavoitteena kansainvälinen 
edelläkävijyys osaamises-
sa. Onko kukaan laskenut 
kustannuksia? Energiave-
rot ja muut tasaverot nou-
sevat tuntuvasti ja esim. 
bensiinin hintaa nostetaan. 
Kaivosalalle tullaan perus-
tamaan jonkinlainen rahas-
to ja lisäämään kotimaisia 
sijoituksia. Puun hyödyn-

tämiseksi käynnistetään 
valtakunnallinen puuraken-
tamisen ohjelma, mikä mie-
lestäni on hyvä asia.

Maaseudun kehittämis-
tä edistetään mm. matkai-
lun ja uusiutuvien luonnon-
varojen kestävään hyödyn-
tämiseen liittyen ja tuetaan 
ns. monituloyrittäjyyttä. 
Kannattavan maatalouden 
edellytyksiä parannetaan 
mm. kohdistamalla tukia 
enemmän aktiiviviljelijöille. 
Hallitus aikoo selkeyttää 
ja yksinkertaistaa maata-
louden tukijärjestelmää. 
Keskusta varmankin tärisee 
kiukusta luotuaan kannat-
tajilleen tukiautomaattivii-
dakon. Luomu- ja lähiruo-
ka nousevat vahvasti esiin 
hallituksen ohjelmassa, mi-
kä on ollut arvatenkin vih-
reiden vaatimus, eikä lähi-
ruoan esille nostaminen ole 
lainkaan pöllömpää.

HALLITUSOHJELMASTA 
osa 3.

 Suomen tasavallan halli-
tusohjelmassa painotetaan 
työllisyyspolitiikkaa. Työ-
elämän muutostilanteisiin 
ja rakennemuutokseen tuli-
si voida reagoida nopeasti. 
Työllisyysasteen nostami-
nen, työurien pidentäminen 
ja työttömyyden pitkitty-
misen ehkäiseminen ovat 
keskeisimmät toimenpiteet. 
Nuoria ja pitkäaikaistyöttö-
miä ohjataan entistä enem-
män koulutukseen, palkka-
tuettuun työhön tai vastaa-
viin, niin että aktivointiaste 
nousee yli 30 %. Toimen-
piteiden laatua ja vaikut-
tavuutta parannetaan ja 

llitusohjelmalla rakennetaan?
seurataan. Pitkäaikaistyöt-
tömien hoidon päävastuu 
siirretään kunnille. Mistä 
resurssit? Pieni luvattu ko-
rotus kuntien valtiontukeen 
vuosille 2012 ja 2013 ei 
juuri lämmitä. Tässäkin on 
yksi keino ajaa kuntaliitok-
sia väkipakolla. Nuorille 
luvataan yhteiskuntatakuu 
eli, että kaikki alle 25 -vuo-
tiaat sekä alle 30-vuotiaat 
vastavalmistuneet saavat ta-
kuun siitä, että viimeistään 
kolmen kuukauden sisällä 
työttömäksi jäämisestään, 
heille voidaan osoittaa työ-, 
koulutus-, harjoittelu-, työ-
paja- tai kuntoutuspaikka. 
Pitäisin tavoitetta hyvin 
epärealistisena, semminkin 
kun samalla taloudellinen 
tilanne pakottaa leikkaa-
maan resursseja. 

Harmaasta taloudesta 
mainitaan mm., että koti-
talousvähennys on vähen-
tänyt harmaata taloutta 
tehokkaasti. Samalla halli-
tus kuitenkin aikoo leika-
ta kotitalousvähennystä? 
Samassa ohjelmassa sitten 
korostetaan eri hallintojen 
yhteistyön tehostamista. 
Esim. yrittäjän on kerran 
kuussa ilmoitettava kaikki 
urakkansa ja työntekijänsä 
verottajalle. Rakennusmie-
hille tulisi rintaan kuvalli-
nen henkilökortti, jossa oli-
si veronumero. Valvontaa 
tulisi tehostaa, mutta mistä 
valvojat kun samalla pitäisi 
valtion hallinnosta vähen-
tää henkilökuntaa? 

Hallitus lupaa työlli-
syyden lisätalousarviota 
pikaisesti. Se kohdennettai-
siin nuorten ja pitkäaikais-
työttömien työllistämiseen. 

Samaan aikaan kuitenkin 
vähennetään elinkeinotu-
kia, joten selvää on, että 
yksityiselle sektorille ei syn-
ny riittävästi työpaikkoja ja 
vetoapua sieltä ei siis löydy.

Maanpuolustuksen sa-
ralla hallituksen päättämät 
leikkaukset puolustus-
budjetista saattavat joh-
taa reserviajan vahvuuden 
alentamiseen radikaalisti. 
Varusmiespalvelusaika voi 
pahimmillaan lyhentyä  nel-
jään kuukauteen. Hallitus-
ohjelmassa viljellään vaikea-
selkoisia termejä kuten esim. 
pohjoinensolidaarisuus ym. 
ympäripyöreitä virkkeitä, 
jotka yleisessä keskustelussa 
tuntuvat jo saaneen faktan 
luonteen monien mielissä. 
Hallitus ei tunnu ymmärtä-
vän, että reservin koolla ei 
paljon säästöjä tehdä. Va-
rallaolo ei maksa sen enem-
pää, oli sitten varalla miehiä 
vaikka kuinka paljon. Reser-
vin koulutus eli kertaushar-
joitusvuorokaudet joutune-
vat leikkauslistalle. Nytkin 
ne jo ovat perin vähäisiä ja 
kohdistuvat vain pieneen 
määrään reserviläisiä. Sa-
ma koskee sotavarustuksen 
sijoittelua ja mitä tärkeintä 
vanhenevan kaluston pe-
rushankinnat vaarantuvat. 
Ohjelma rapauttaa Suomen 
puolustusta. Olemme vali-
tettavasti ja lyhytnäköisesti 
luopuneet aivan käyttökel-
poisesta  materiaalista (ei ole 
järkeä romuttaa rynnäkkö-
kivääreitä). Olen sitä mieltä, 
että  armeijan viestikalusto 
on auttamatta tiensä päässä.

 Vähäisesti koulutetun 
ja heikohkosti varustetun 
reservin siirtäminen pois 

reservistä ei maksa oikeas-
taan mitään, mutta tämä 
tulee varmasti rapautta-
maan maanpuolustustah-
toa.  Dragsvikin varuskun-
nan lakkauttamisesta ei 
mainita mitään. Jälleen pi-
tää turvata vähemmistökie-
len asemaa. Hallitus ei val-
mistele eikä hae NATOon 
tällä hallituskaudella.

Tosi asia on, että neljän 
kuukauden miehistökoulu-
tukseen siirtyminen johtai-
si reservin suorituskyvyn 
rajuun laskuun. Sen toteaa 
myös hallitusohjelmassa 
mainittu Siilasmaan raport-
tikin sivulla 40: "Vajaan 
neljän kuukauden koulutus 
ei tuota sotakelpoista jouk-
koa. Näille varusmiehille 
voidaan kouluttaa vain 
perusasiat ja he tarvitsevat 
merkittävää lisäkoulutusta 
ennen taistelutehtäviä". 

Siilasmaan raportti ei 
suoraan esitä neljän kuu-
kauden palvelusaikaan siir-
tymistä, mutta esittää sen 
yhtenä mahdollisuutena 
tuottaa kustannustehok-
kaammin osaa sodan ajan 
joukoista. Neljän kuukau-
den peruskoulutuksen saa-
neet sotilaat sijoitettaisiin 
perinteisiin paikallisjouk-
koihin, joiden joukkue- ja 
yksikkövalmiudet tuotet-
taisiin kertausharjoituksis-
sa, joihin siis ei ole rahaa. 
Kriisinhallintatehtäviin 
osallistumista jatketaan, 
koska se hallitusmuodon 
mukaan vahvistaa omaa 
puolustuskykyämme ja li-
sää maamme painoarvoa 
kansainvälisessä politii-
kassa. Todellisuudessa se 
myös maksaa valtavasti ja 

syö resursseja varsinaisesta 
maamme puolustuksesta.

Euroopan unioni on 
Suomelle hallitusohjelman 
mukaan luonteva poliitti-
nen yhteisö, jonka kehit-
täminen vahvistaa Suomen 
vakautta, vaurautta ja 
turvallisuutta. Suomi on 
aktiivinen ja aloitteellinen 
Euroopan unionin jäsen. 
Suomi edistää kilpailu-
kykyisen, sosiaalisesti oi-
keudenmukaisen ja tehok-
kaasti toimivan Euroopan 
unionin kehittymistä. Tätä 
samaa puuta heinää riittää 
7-sivua. 

Yhteenvedoksi riittää 
tässä Suomen yltiömyön-
teisen ja lähes kritiikittö-
män suhteen jatkuminen 
sekä valmius osallistua 
kaikkiin Euroopan unionin 
keskeisiin hankkeisiin, Eu-
roopan vakausrahastot ym. 
mukaan lukien. Euroopan 
unionin toimivalta vaih-
telee politiikka-aloittain 
Näin ollen käytännöllisesti 
katsoen jokaisen ministeri-
ön ja ministerin toiminnas-
sa on EU-ulottuvuus. Sitä ei 
tarvitse edes erikseen mai-
nita, vaan se on seikka josta 
ei paljon puhuta. Perussuo-
malaisia ym. vastarannan-
kiiskejä haukutaan ”sup-
peasti näkeviksi”. Komis-
sio varoittelee Euroopan 
laajuisesti nationalismista 
pitäen sitä erittäin pahana 
asiana. EU pyrkii estämään 
kansallisesti terveen ajat-
telun. EU:n mukaan pitää 
olla ensin EU-kansalainen 
ja sitten EU-kansalainen. 
Lisää Eurooppaa ja integ-
raatiota! Tätäkö me tah-
domme?

Leivän epäterveelli-
syydestä puhuttaessa 
usein oikeasti 
tarkoitetaan sitä, 
että leivän päällä 
monesti on enemmän 
muuta tavaraa kuin 
itse leipää.

Leipä itsessään ei ole epä-
terveellistä vaan ihminen 
tarvitsee leivästä saatavia 
kuituja. Nykyään saa myös 
monenlaisia erikoisleipiä 
erityisruokavalioille. Ennen 
muuta leipä on myös perin-
teinen suomalainen perus-
elintarvike.

Hiilihydraattikeskustelu hämmentää suomalaisia
Leipätiedotuksen teettä-

män tutkimuksen mukaan 
valtaosa kuluttajista seuraa 
mediassa käytävää ravinto-
keskustelua. Ristiriitainen 
keskustelu on saanut monen 
suomalaisen pään pyörälle. 
Yli puolet suomalaisista on 
sitä mieltä, että suositukset 
ovat sekavia. Niiden katso-
taan myös muuttuvan liian 
usein.

Noin puolet suoma-
laisista on sitä mieltä, että 
heidän ruokavalionsa ei ole 
suositusten mukainen. Vain 
noin neljännes kertoo ko-
koavansa lautaselleen suo-
situsten mukaisia aterioita.

Huomio 
hiilihydraattien 
laatuun

Nelisenkymmentä prosent-
tia tutkimukseen vastan-
neista on viimeisen vuoden 
aikana pyrkinyt karsimaan 
hiilihydraatteja ruokavali-
ostaan. Pääsyynä tähän on 
ollut halu laihtua, mutta 
myös yleistä terveydentilaa 
on haluttu parantaa. Ruo-
kavaliosta on vähennetty 
muun muassa perunaa, vaa-
leaa leipää, pastaa ja riisiä.

Tutkimuksen mukaan 
vaalean leivän kulutus-
ta on vähennetty, mutta 

sen sijaan tummaa leipää 
syödään yhä enemmän. 
86 prosenttia vastaajista 
kertoo saavansa vatsan 
toiminnalle tärkeää kuitua 
nimenomaan leivästä. Riit-
tävän kuidun saanti on kui-
tenkin haasteellista niille 
10 prosentille, jotka eivät 
syö leipää.

Tutkimus tehtiin web-
kyselynä, johon vastasi 
yhteensä 1007 18-74-vuo-
tiasta suomalaista. Tut-
kimuksen toteutti Sales 
Questor Oy ja teetti Leipä-
tiedotus ry.

Kuva: Leipätiedotus ry.
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Tuurilla vai taidolla?

Suuren valiokunnan op-
positio arvostelee päämi-
nisteri Kataisen lupauksia 
Kreikan tukemiseksi. Ka-
tainen vetosi kiireeseen! 
- Perussuomalaisten va-
kuusvaatimuksia halua-
vat nyt muutkin, mutta 
kukaan tiedä, millä va-

kuuslupausten arvo kate-
taan. Lyhennysten ja kor-
kojen maksun laiminlyönti 
voi laukaista vakuuksien 
realisointitarpeen. Kuka 
aloittaa realisoinnin ja mil-
loin? Mitä realisoinnin jäl-
keen? Ruokkiiko korko- ja 
vakuuspolitiikka uutta ja 
suurempaa talouslamaa? 

- Kataista syytettiin val-
tuutensa ylittämisestä. Ku-
kaan ei ole kysynyt, missä 
on poliitikkojen ja heidän 
neuvonantajiensa talousvii-
saus, kun maailmaa on joh-
dettu ja tähän malliin. Van-
hasen ja Kataisen mukaan 
Amerikan laman ei pitänyt 
koskea Eurooppaa! Miten 
heidän lausuntonsa istuu 

tähän päivää? Katainen 
myöntää Espanjan ja Itali-
an korkojen nousun olevan 
äärettömän suuri uhka uu-
den laman synnylle. Parisen 
kuukautta sitten näiden 
maiden sanottiin selviävän 
omillaan. 

Sijoittajat ovat perineet 
korruptoituneilta mailta 
hyvää korkoa, mutta ovat 
joutuneet toteamaan ne 
epävarmoiksi rahoituskoh-
teiksi. Ne kiinnostavat edel-
leenkin sijoittajia, mutta 
lainoille vaaditaan entistä 
turvaavampia vakuuksia. 
Korot liukuvat, kun pro-
senttia ei ole lukittu, jolloin 
raha on markkinahintaista. 
Valtioiden budjettirahoi-

tuksen summat ovat suuria, 
mistä syystä ne kiinnostavat 
erityisesti. Niitä on pidetty 
myös ilmeisen varmoina lai-
noituskohteina.

Lainanantajat nostavat 
velkaisten valtioiden kor-
koja kantokyvyn äärirajalle 
ja jopa yli. Velkainen maa 
on hyvä asiakas. Tietävät-
kö poliitikot kytköksis-
tä luottoluokituslaitosten 
ja lainanantajien välillä? 
- Luottoluokitukset saat-
tavat palvella sijoittajien 
tavoitteita. Rahoittajan ra-
ha- ja korkopolitiikka ajaa 
euromaita yhteisvastuuseen 
ylivelkaantuneiden maiden 
auttamiseksi. Tällä hetkellä 
voidaan katsoa sijoittajien 

ja heidän edunvalvojiensa 
onnistuneen pyrkimyksis-
sään. - Takaussitoumukset 
johtanevat euromaat liitto-
valtioon.

Pääministeri Kataisen 
mukaan Eurooppaa uhkaa 
uusi lama ja Suomea suur-
työttömyys, ellei pankkikrii-
siä estetä. Sijoittajia edus-
tavat poliitikot väittävät 
estävänsä myös korkojen 
nousua - Kreikan kohdalla 
on todistettu, että sen lisäk-
si valtioiden takuista hyö-
tyvät ainoastaan sijoittajat. 
Poliitikoilla on edustami-
ensa voimien olettamuk-
sia, mutta ei näyttöjä mitä 
tapahtuu, jos yhteisvastuu-
seen ei mennä. Tavoitteena 

on turvata sijoittajien 
saatavat ja maksattaa ne 
jäsenmaiden veronmaksa-
jilla. Ovatko yli varojensa  
eläneet ”kusettaneet” val-
tiomiehiä?

Sijoittajat vaativat tur-
vaavia vakuuksia saata-
villeen. Korkovaatimuk-
set toimivat bisneksen 
katalysaattorina. Omai-
suuserien pilahintaan 
tapahtuva uudelleenjako 
lähestyy. Millä opeilla po-
liitikot kykenevät vastaa-
maan bisnespiirien tavoit-
teisiin? Sitoutuessamme 
muiden maiden velkojen 
maksajaksi joutunemme 
kokemaan 90-luvun la-
man uudelleen.

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...

Kahvipaketti
29 mk

Moniviljaleipä 
350g

16 mk

jäätelöpallo
kioskilta

16 mk

Suomen Vanhempainliitto 
on ottanut kantaa julkiseen 
keskusteluun kodin ja kou-
lun yhteistyöstä ja muis-
tuttaa tarpeesta syventää 
myönteistä vuorovaikutusta.

Molemminpuolisen 
syyttelyn sijasta muistutus 
kannattaa ottaa vakavas-
ti, koska kodin ja koulun 
välisistä ristiriidoista kärsii 
aina eniten lapsi. Vaikka 
syitä löytyisikin, on hyödy-
töntä syytellä huonoja van-
hempia, lapsen omat van-
hemmat ovat aina hänelle 
parhaat vanhemmat. On 
myös hyödytöntä syytellä 
huonoja opettajia, opetta-
jat tekevät parhaansa niillä 
resursseilla jotka heille on 
annettu. Pieni koululainen 
ihailee usein opettajaansa 
ja ottaa hänestä roolimallin 
vanhempien rinnalle.

Syyllisiä on turha ha-
kea muualtakaan vaikka 
niitä varmasti löytyykin. 
Kaikissa tapauksissa lapsi 
tuntee syyllisyyttä ja häpe-
ää. Kaikille tahoille parasta 
olisi löytää yhteisiä keinoja 
myönteiseen vuorovaiku-
tukseen.

Sormella osoittelun 
sijasta meidän kaikkien 
vanhempien, opettajien ja 
lasten läheisten on otettava 
vastuu lasten tulevaisuudes-
ta ja siedettävä toisiamme. 
Meidän on uskallettava toi-
mia hankalissakin asioissa 
puolin ja toisin, ja otettava 
huomioon erilaiset näkö-
kannat.

Sitä paremmalla syyllä, 
kun nykyinen taloustilanne 
ja perusopetuslain muutos 
luovat kunnille paineita ja 
tilanne kärjistyy resurssien 
puutteessa, on koulun ja 
vanhempien vedettävä en-
tistä lujemmin yhtä köyttä. 
"Vanhaan hyvään aikaan" 
ei ole koulukulttuurissa 
paluuta, on luotava uusia 
keinoja ja siihen tarvitaan 
sekä kotia että koulua. 
Vastuu lapsen kasvatukses-
ta on kodilla, vastuu peda-
gogisesta kasvatuksesta on 
koululla. Näitä asioita se-
koitetaan puolin ja toisin, 
ja miksei niin voitaisi teh-

däkin. Kasvatuksen pitää 
vain tapahtua positiivisessa 
yhteisymmärryksessä.

Liity vanhempain-
yhdistykseen

Vanhempainyhdistys on 
yksi hyvä mahdollisuus 
vuorovaikutukseen, ja se 
on jokaisen vanhemman ja 
myös opettajien käytettä-
vissä. Kun äiti tai isä lähtee 
mukaan vanhempainyh-
distyksen toimintaan, hän 
pääsee parhaiten lähelle 
koulun arkea ja sen ongel-
mia, sekä tutustuu muiden 
oppilaiden vanhempiin 

ja saa vertaistukea. Usein 
vanhempainyhdistys toimii 
koulun lisäksi yhteistyössä 
myös nuorisotoimen, seu-
rakunnan ja muiden pai-
kallisten toimijoiden kans-
sa. Näin monet lastemme 
elämään tavalla tai toisella 
kuuluvat aikuiset tuntevat 
toisensa ja oppivat ymmär-
tämään kokonaisuuden.

Lisäksi aktiiviset van-
hempainyhdistykset saavat 
kaupungilta taloudellista 
tukea, joka on omalle kou-
lulle aina ekstraa vaikkapa 
tarpeellisten kerhojen ja 
välineiden muodossa. Vali-
tettavasti vain liian monet 

vanhempainyhdistykset 
kituuttavat aktiivisten van-
hempien puutteessa ja ar-
vokas työ jää muutamalle 
harvalle.

Nyt kun uusi lukuvuosi 
on taas alkanut ja vanhem-
painyhdistysten toiminta 
käynnistyy, ehdottaisinkin 
kaikille uusien ja vanhojen 
oppilaiden vanhemmille tu-
tustumista lapsensa koulun 
vanhempainyhdistykseen. 
Jos sitä ei ole, perustakaa 
sellainen. Vaikka koulu-
jemme hyvinvointi onkin 
yhteiskunnan vastuul-
la, emmekö voisi kantaa 
kortemme kekoon ja edes 
yrittää parantaa sitä? Kun 
koulu voi hyvin, myös si-
nun lapsesi on siellä hyvä 
olla.

Otetaan vastuuta osallistumalla

 ■MIELIPIDE

Terhi Kiemunki,
Kämmenniemen koulun 
vanhempainyhdistyksen 
hallituksen jäsen,
Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piirin sihteeri
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Viisas pikkupoika

Kerjäämisen uusi aika

Suomalaisia sotilaita ei saa 
lähettää tapettaviksi

Liiallinen sitoutuminen niin EU:n mahdollisiin yhtei-
siin joukkoihin kuin Naton puitteissa toimiviin järjes-
telmiin johtaa ennen pitkää siihen, että suomalaiset 
joukot joutuvat osallistumaan erilaisiin operaatioi-
hin ympäri maailmaa ja tätä kautta joutuvat varmasti 
osallistumaan myös varsinaisiin taistelutoimiin. Em-
me näe mitään syytä siihen, että suomalaisia sotilai-
ta tulisi tapattaa maailman kriisipesäkkeissä, joihin 
maallamme ei ole osaa eikä arpaa.
Tony Halme valtioneuvoston turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittinen selonteko 2004 –lähetekeskustelussa

Soini oikeassa:
Virkapaketti paljastuu
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini syyttää 
punamultahallitusta härskistä poliittisen virkanimi-
tyskulttuurin palauttamisesta. MTV:n kesähaastatte-
lussa Soini toteaa kaikkien merkittävien virkanimi-
tysten menneen sulle-mulle –pohjalta. Soinin mukaan 
röyhkeyden huippu saavutettiin viime viikolla, kun 
hallitus budjettiriihessään hyväksyi yhdeksän uutta 
poliittista valtiosihteeriä.
(MTV3) Julkaistu 23.08.2004

kaikki, jotka haluavat tulla 
Jumalan lapsiksi.”

”Ihan kuka vaan?”
”Ihan kuka vaan.”
”No kuinka Jumalan 

lapseksi sitten tullaan?”
”Se voi tapahtua mo-

nellakin tavalla. Mutta voit 
puhua Taivaan Isälle tästä 
asiasta ihan omin sanoin-

pelätä helvettiä.”
”No ketkä sitten ovat 

Jumalan lapsia?” Oskari 
kysyi.

”Jumalan lapsia ovat 

Työskentelin joskus 
Hausjärven kunnan kou-
lukuraattorina. Siellä 
luokseni tuli kerran noin 
kymmenvuotias poika, 
sanokaamme häntä tässä 
vaikka Oskariksi. Oskari 
istuutui tuolilleen vaka-
van näköisenä, kiemurteli 
hetken tuolissaan ja kysyi 
sitten: ”Kuule kuraattori, 
voisitko sinä kertoa mi-
nulle, että ketkä joutuvat 
helvettiin?”

Hätkähdin ja pyysin 
mielessäni Taivaan Isältä 
viisautta.

”Jumala yksin päät-
tää sen”, vastasin. ”Sen 
vuoksi meidän on ihan 
turha miettiä, kuka sinne 
joutuu ja kuka ei. Mutta 
Jumalan Sana sanoo, että 
yksikään Jumalan lapsi 
ei joudu sinne. Jumalan 
lasten ei koskaan tarvitse 

kin. Voit siis pyytää Juma-
lalta, että Hän ottaa sinut 
omaksi lapsekseen. Sinähän 
tiedät, kuka Jeesus on?” 
Poika nyökkäsi.

”Jumalan Poika. Hänet 
naulittiin ristille.”

”Juuri niin. Meidän ih-
misten syntien tähden Tai-
vaan Isä lähetti maailmaan 
oman Poikansa ristiinnau-
littavaksi. Jeesus kärsi ran-
gaistuksen meidän kaikkien 
sijasta, ettei vaan kukaan 
ihminen joutuisi helvettiin.”

”Ei murhaajatkaan?”
”Ei murhaajatkaan.”
”Waaau!”
”Wau-wau! Voit siis ru-

koilla esimerkiksi näin: kii-
tos Jeesus, että Sinä kärsit 
rangaistuksen synneistäni. 
Anna minulle minun kaikki 
syntini anteeksi, ja tule sy-
dämeeni asumaan. Johdata 
elämääni niin, että pääsen 

Taivaaseen! Lopuksi voit 
sanoa vielä, että kiitos 
Taivaan Isä, että saan nyt 
olla Sinun lapsesi.”

”Eikö siinä tarvita 
mitään muuta?”

”Ei välttämättä. To-
ki voit puhua Hänelle 
enemmänkin ja milloin 
vain haluat. Hän tykkää, 
että keskustelet Hänen 
kanssaan. Mutta tässä 
nyt oli se kaikkein tär-
kein juttu.”

Välittömästi Oska-
ri pani kätensä ristiin ja 
sulki silmänsä. Hän näyt-
ti puhuvan hiljaa Taivaan 
Isälle. Sitten hän avasi 
silmänsä ja sanoi oikein 
leveästi hymyilleni: ”Sel-
vä juttu! Asia kunnossa! 
Kiitti sulle ja hei-hei!”

Seija Pajatie

Perussuomalainen 
9-10/2004

S l i i til it i

Kuvan nuorimies on istu-
nut kesäkuun alusta lähti-
en Helsingissä kerjäämässä 
rahaa ohikulkijoilta. Hänen 
motiivinaan on kiinnittää 
huomiota yhä kasvavaan 
kerjäläisongelmaan Suomen 
kaduilla. Ohikulkijat yleen-

sä naureskelevat ja heittä-
vät mielellään muutaman 
lantin, jotkut pysähtyvät 
juttelemaan hetkeksi.

Lonkeroon kylttinsä 
mukaan rahansa sijoittava 
mies haluaa takaisin lain, 
jolla annettiin kaupungeille 

mahdollisuus järjestyssään-
nön kautta puuttua kerjää-
miseen ja kieltää se totaa-
lisesti.

Opiskeleva nuorimies 
on saanut rohkealla tempa-
uksellaan reilusti julkisuut-
ta. Monet tiedotusvälineet 

ovat teheet jutun asiasta. 
Huumorin kautta asia me-
nee eteenpäin ja saa aikai-
seksi keskustelua, toivot-
tavasti jossakin vaiheessa 
lainsäätäjätkin heräävät.

Teksti ja kuva: 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

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 
226 artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut 
yhteisöjen tuomioistuimeen 3.7.2003 ja jossa yh-
teisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että 
Suomen tasavalta ei ole noudattanut romuajoneu-
voista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/53/
EY (EYVL L 269, s. 34; jäljempänä direktiivi) 
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut 
kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai 
ei ainakaan ole ilmoittanut niistä komissiolle.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oi-
keudenkäyntikulut.

Kikkailua Kreikan tukipaketilla

Kataisen katastrofi halli-
tus on omaksunut tavan 
julkistaa uutisena senkin, 
ettei sillä ole uutisoitavaa. 
Menetelmä jalostettiin 
suoranaiseksi taiteeksi jo 
hallitusneuvotteluissa.

VM Jutta Urpilainen 
keskeytti jopa puolueensa 
kesäkokouksen kiirehtiäk-
seen Helsinkiin kertomaan, 
että Kreikan vakuuksista 
on saatu ”sopimus”, että 
Kreikka antaa vakuudeksi 
setelirahaa, mutta ei ole so-
vittu, kuinka paljon Kreik-
ka antaa sitä.

Ja että ”sopimus” 
vaatii vielä kaikkien EU-

maitten yksimielisen hyväk-
synnän.

Urpilainen ei osannut 
kertoa, onko ollut sellaista 
EU-maitten yhteistä ko-
kousta, jossa tuollaisesta yk-
simielisyydestä olisi sovittu.

Eikä Urpilainen kerto-
nut sitäkään, oliko Krei-
kalle myönnetty laina niin 
suuri, että siitä riittää rahaa 
noihin vakuuksiinkin, vai 
korotetaanko lainasummaa 
sen verran. Ja jos korote-
taan, niin miten se jaetaan 
EU-maitten kesken.

Valtakunnanoikeus 
koolle?

Suuri valiokunta määräsi 
Suomen uusiin rahoitusseik-
kailuihin osallistumisen eh-
doksi, että niille saadaan va-
kuus. Kun sellaista ei saatu, 
on jouduttu turvautumaan 
edes teoreettiseen mahdol-
lisuuteen saada ”sopimus”, 
joka voitaisiin sopivilla sa-
nakäänteillä selittää täyt-
tävän Suuren valiokunnan 
asettaman ehdon. Jos valio-

kunnan päätöksessä ehkä 
olikin tilaa tulkinnalle, olisi 
tulkintaa pitänyt pyytää va-
liokunnalta itseltään. Mie-
luummin ennen kuin kirjoi-
teltiin nimiä sopimuksiin. 
Nyt se on myöhäistä, kun 
tulkinnan hyväksyntä pitää 
saada niin Suurelta valio-
kunnalta kuin yksimielisenä 
kaikilta muiltakin sopimuk-
sen allekirjoittajilta.

Entä kutsutaanko val-
takunnanoikeus koolle, jos 
vasta eduskunnan käsittelyn 
jälkeen selviää, ettei muitten 
maitten hyväksyntää saada-
kaan ja/tai ne eivät suostu 
oman rahoitusosuutensa 
kasvattamiseen? Ennakko-
tapaukseksi sopinee erään 
ex-presidentin allekirjoitus 
ilman eduskunnan hyväksyn-
tää tehdyssä sopimuksessa.

Sinällään hyvä, jos tuol-
lainen setelivakuus saadaan. 
Vielä parempi, jos se on niin 
suuri, että se kattaa koko 
Suomen saatavat korkoi-
neen. Vakuustalletuksen 
tuotto-odotuksesta lasket-
tuna sen pitäisi olla suu-

ruudultaan vähintään 400 
miljoonaa euroa ja silläkin 
ehtona, ettei Kreikan talous 
romahda ennen 30-vuoti-
sen vakuusajan päätymistä. 
Huonoimmillaan Suomi kui-
tenkin joutuu rahoittamaan 
itse tuon vakuutensakin. 
Tuppuraisen lainan vakuu-
tena on Tuppuraisen laina?

Olemattoman uutisen 
julkistaminen ratkaisevana 
uutisena olisi käsittämätön-
tä, ellei sen taustalla olisi 
paine saada Suuren valio-
kunnan päätöksen vastainen 
Kreikan rahoitussopimus 
hyväksytyksi eduskunnassa. 
Sen määräaika päättyy noin 
kuukauden kuluttua, käy-
tännössä esityksen valmis-
televan talousvaliokunnan 
kokouksessa syyskuussa.

17-jäsenisessä talous-
valiokunnassa oppositiolla 
on puheenjohtajan lisäksi 
5 paikkaa sekä Eero Leh-
ti (kok), joka näyttää jo 
tehneen oman valintansa, 
että ei tule hyväksymään 
olemattomia vakuuksia. 
Seuraavissa vaaleissa yli 

70-vuotiaalla Lehdellä ei 
liene paineita kansanedus-
tajapaikkansa uusimiseen-
kaan. Hallituksella ei ole 
varaa enempään rintamasta 
lipsumiseen valiokunnassa.

Hallitus on 
epätoivoinen

Jo sellaisenaan ongelmallisen 
EU-politiikan kääntäminen 
sisäpolitiikan välineeksi voi 
viitata vain hallituksen epä-
toivoiseen asemaan. Kreikan 
tukipaketille halutaan edus-
kunnan hyväksyntä asetta-
malla kaikki yhden kortin 
varaan. Tammikuussa meillä 
on presidentinvaali ja runsas 
puoli vuotta myöhemmin 
kunnallisvaalit. Niissä pun-
nitaan onnistumiset ja epä-
onnistumiset; euro-alueen 
romahtaminen olisi pahim-
manlaatuinen epäonnistu-
minen. Siksi hallitus yrittää 
lykätä väistämättömän vielä 
kunnallisvaalien ylitse.

Kansalaisten maksetta-
vaksi jäävällä summalla ei 
sen rinnalla ole merkitystä.

Vielä epätoivoisem-
maksi hallituksen aseman 
tekee vääjäämättä päälle 
kaatuva laskusuhdanne. 
Suomen vienti on jo ro-
mahtanut, USA:n kasvu 
pysähtynyt, ja huonoja 
uutisia kuuluu jo Aasian-
kin markkinoilta. Viimei-
senkin kasvua näyttäneen 
Kiinan talouskasvu laan-
tuu ja infl aatio kasvaa. Ta-
louskasvun varaan raken-
nettu hallitusohjelma on 
jo kadottanut pohjansa.

Ei ole vaikea ennakoida 
hallituksen selittävän tu-
lossa olevia ongelmia sillä, 
että talouden laskusuhdan-
ne ei ollut ennakoitavissa. 
Perussuomalaiset kuiten-
kin osasivat jo kertoa, että 
taloutensa holtittomasti 
velkaannuttaneitten mait-
ten velkaongelmaa ei voi 
hoitaa lisäämällä velkaa. 
Sille tielle hallitus kuiten-
kin lähti - ”Lisää rahaa ko-
neeseen”, sanoi Katainen. 
Nyt voidaan enää kysyä 
väärän tien valinneitten 
vastuuta ratkaisuistaan.

Jorma Uski
kaupunginvaltuutettu
Jyväskylä

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Kun sinulla on oma suun-
nitelma, et ole osa toisen 
suunnitelmaa. Perussuoma-
laisten kannatuksen ratkai-
see oma politiikka.

Vanhat puolueet ja hei-
tä myötäilevä kermamedia 
eivät ymmärrä poliittisten 
mannerlaattojen liikkumis-
ta Suomessa ja Euroopassa.

Miksi? Koska ne eivät 
halua nähdä EU:n valuviko-
ja, eivätkä niitä näe. Sokeat 
taluttajat.

EU ei ole demokratia 
vaan byrokratia.

Media katsoo myynnin 
perään. Vähiten irtonu-
meromyynnistä riippuvai-
nen media on bysanttisin. 
Maan suurimmasta päivä-
lehdestä ei EU-kritiikkiä 
löydy.

Sen sijaan ollaan huo-
lissaan EU:sta. Pysähtynei-
syyden aikana oltiin kulmat 
kurtussa huolissaan ”Neu-
vostoliiton legitiimeistä tur-
vallisuuseduista ”.

Gallupeista ei pidä höy-
rähtää. Ennätyksiä ei tehdä 
joka päivä.

Politiikassa ei ole saa-
vutettuja etuja. Kannatus 
pitää ansaita joka päivä. Se 
ansaitaan omalla politiikal-
la ja omalla linjalla.

Perussuomalaiset anta-
vat väylän olla eri mieltä. 
Olla omaa mieltä!

Politiikassa ei ole oikei-
ta tai vääriä mielipiteitä. 
On erilaisia mielipiteitä ja 
vaaleissa mitataan eri mie-
lipiteiden välinen kannatus.

Homoliittoja voi kan-
nattaa tai olla niitä kannat-
tamatta. Aborttioikeutta 
voi sekä vastustaa että kan-
nattaa. Tätä ei yhteiskun-
tamme yläpiha ymmärrä.

En kysy lupaa olla elä-
män puolesta. Pidän avio-
liittoa miehen ja naisen vä-
lisenä asiana. En siihenkään 
lupaa tarvitse. Jos joku on 
toista mieltä, olkoon!

Perussuomalaiset eivät 
kannata EU:n tukipakette-
ja. Ne eivät toimi. EU-mai-
den ei pidä olla vastuussa 
toistensa veloista.

Tämä on poliittinen lin-
jamme. Siitä voi vapaasti ol-
la eri mieltä. Yhä useampi 

kansalainen on kanssamme 
samaa mieltä. Myös muiden 
puolueiden kannattajista.

Yhä useampi eurooppa-
lainen on samaa mieltä.

Perussuomalaiset eivät 
kieltäytyneet hallituksesta. 
Kieltäydyimme ja kieltäy-
dymme Suomen vi(r)allisen 
EU-politiikan tukemisesta.

EU on enemmän histori-
aa kuin tulevaisuutta.

Timo Soini 1.7.2011

Oma politiikka tuo kannatusta

Fotokonttori.fi 
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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 

Perussuomalaisten vasta 
valittu toinen varapuheen-
johtaja Juho Eerola on 
36-vuotias maahanmuutto-
kriittinen ja ulkomaalaisille 
maanmyymistä vastustava 
ensimmäisen kauden kan-
sanedustaja Kotkasta, Ky-
men vaalipiiristä.

Taustaa

Juho syntyi 24.2.1975 Ky-
min kunnassa, joka sittem-
min on pakkoliitetty Kot-
kaan.

Ala-asteen Juho kävi 
Pernon koulussa, joka oli 
pieni, noin 20 oppilaan 
koulu. Tästä pienestä, nyt jo 
lakkautetusta, kyläkoulusta 
on lähtöisin peräti kaksi 
kansanedustajaa. Seuraa-
vaksi koulutie vei Helilän 
yläasteelle. Lukion hän kävi 
Karhulan lukiossa. Sen jäl-
keen Juho lähti mukaan työ-
elämään. Sotilasarvoltaan 
Juho on sissialikersantti. 

Armeijan jälkeen alkoi-
vat opinnot lähihoitajaksi, 
suuntautumisena mielenter-
veys-, kriisi- ja päihdetyö. 
Hän opiskeli myös kasva-
tustieteitä jonkin aikaa. 

Vuodesta 1999 Juho 
teki humanitääristä työtä 
maahanmuuttajien parissa 
Kotkassa aina siihen saak-
ka kun tuli valituksi kan-
sanedustajaksi. Aktiivinen 
toiminta politiikassa johti 

erottamisella uhkailuun. Ju-
ho ei kuitenkaan lopettanut 
lehtikirjoittelua.

Juholla on myös koke-
musta yrittäjyydestä, sillä 
hänellä on ollut oma ravin-
tolabisnes Kotkassa ystävi-
ensä kanssa vuodesta 2007. 
Kansanedustajaksi valinnan 
jälkeen hän luopui ravinto-
lan pidosta.

Politiikka on kiinnosta-
nut Juhoa lapsesta asti, on-
han hänen isänsä mukana 
kunnallispolitiikassa, ko-
koomuksen kaupunginval-
tuutettuna. Ollessaan lapsi 
hän päätti, että 30-vuoti-
aana pitää lähteä mukaan 
politiikkaan ja niinpä hän 
liittyi vuonna 2005 Perus-
suomalaisiin.

Syitä, miksi Juho liittyi 
juuri Perussuomalaisiin, oli 
puolueen kriittinen suhtau-
tuminen Euroopan Unio-
niin sekä Perussuomalaisten 
tiukka maahanmuuttopoli-
tiikka. Lisäksi Timo Soinin 
esiintyminen presidentin-
vaalikampanjassaan sekä 
kotkalaisen maahanmuut-
tajapoliitikon, Freddy Van 
Wonterghemin yleisönosas-
tokirjoitukset inspiroivat 
Juhoa. Myös maaseudun ja 
syrjäkylien alasajo sekä tyy-
tymättömyys muiden puo-
lueiden politiikkaan olivat 
osaltaan vaikuttamassa sii-
hen, että puolueeksi valikoi-
tui juuri Perussuomalaiset.

Luottamustoimet

Juho oli vuoden 2008 kun-
nallisvaaleissa ehdolla ja 
pääsi Kotkan kaupunginval-
tuustoon. Hän on toiminut 
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmän puheenjohtajana, 
Kotkan kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan jäsenenä ja 
Perussuomalaisten Kymen 
piirijärjestön puheenjohta-
jana. Juho myös johti Kot-
kan Perussuomalaiset ry:tä. 

Tämän vuoden eduskun-
tavaaleissa Juho sai yli 5000 
ääntä ja pääsi eduskuntaan 
yhtenä kolmesta Kymen 
vaalipiirin kansanedusta-
jasta. Eduskunnassa tuore 
kansanedustaja on Suuren 
valiokunnan jäsen, Sivistys-
valiokunnan varajäsen, So-
siaali- ja terveysvaliokunnan 
varajäsen sekä Pohjoismai-
den Neuvoston jäsen.

Täysistunnoissa ja valio-
kuntatyössä Juho ja muut 
perussuomalaiset kansan-
edustajat ovat olleet läsnä 
tunnollisesti. Samanlaisesta 
omistautuneisuudesta ei voi 
kehua muita puolueita.

Suuri valiokunta on hy-
vin keskeisessä asemassa, 
sillä se käsittelee Suomen 
EU-asioita ja onkin saanut 
paljon mediahuomiota vii-
me aikoina käsitellessään 
Portugalin tukipakettia se-
kä muita vakausrahastoihin 
liittyviä kysymyksiä.

Harrastuksia

Harrastuksista tärkein on 
liikunta ja Juho onkin lenk-
keillyt ahkeraan niin Edus-
kuntatalon ympäristössä 
kuin Punavuoressa, jossa 
hänellä on toinen asunto 
Kotkan kotinsa lisäksi. 

Kulttuuri on hyvin tär-
keää Juholle ja hän käykin 
mielellään kesäteatteris-
sa. Lisäksi erilaiset rock-
konsertit kuuluvat osana 
vapaa-aikaan.

Eduskunnassa sen lisäk-
si, että saunassa rentoudu-
taan, tehdään myös poli-
tiikkaa. Saunassahan ihmi-
nen on rehellisimmillään 
ja tasa-arvon kannattajana 
Juhoa harmittaa se, etteivät 
naiset pääse osallistumaan 
miesten saunassa käytäviin 
poliittisiin keskusteluihin.

Poliittisia näkemyksiä

Vaalien alla Juho allekirjoitti 
joidenkin perussuomalaisten 
kansanedustajaehdokkaitten 
kanssa Nuivan Vaalimani-
festin. Entisenä maahan-
muuttotyöntekijänä hän to-
dellakin tietää, mistä mani-
festissa puhutaan. Suurin osa 
turvapaikanhakijoista ei ole 
oikeasti turvapaikan tarpees-
sa, vaan tulevat muista syistä 
maahamme. Rahallinen tuki 
näille turvapaikkaturisteille 
pitäisikin lopettaa ja tilalle 

tulisi tarjota ainoastaan ra-
vintoa, majoitus ja lääkinnäl-
listä apua. Näin toimimalla 
jäisi jäljelle vain todelliset 
turvapaikan tarpeessa olevat 
ja lisäksi turvapaikanhaku-
prosessi nopeutuisi sekä siitä 
tulisi inhimillisempi. 

Kansallisen päätäntä-
vallan säilyttäminen edel-
lyttää liittovaltiokehityksen 
pysäyttämistä, joten Juho 
onkin varsin EU-kriittinen 
poliitikko. Juhon mukaan 
EU:n kaikki hyödyt olisi 
saatavissa Pohjoismaiden, 
Saksan ja Baltian tiiviillä 
yhteistyöllä.

Eräs teema, josta uusi 
kansanedustaja kantaa pal-
jon huolta, on maan myy-
minen ulkomaalaisille hen-
kilöille tai yrityksille. Siihen 
ollaankin nyt hakemassa 
muutosta myymisen estä-
miseksi toimenpidealoitteen 
muodossa.

Tavoitteena eduskunta-
työssä on tehdä ärhäkkää 
ja hyvin perusteltua oppo-
sitiopolitiikkaa. Juho olisi 
mielellään nähnyt Perussuo-
malaiset hallituksessa, mutta 
puolue ei voinut lähteä mu-
kaan Kokoomuksen harjoit-
tamaan Suomelle vahingol-
liseen ja tuhoisaan politiik-
kaan, joten oli parempi jää-
dä oppositioon, josta käsin 
myös voi vaikuttaa asioihin. 

Teksti: Ulla Pyysalo

Ärhäkkää ja hyvin perusteltua 
oppositiopolitiikkaa
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TAIPALSAARITAPAHTUMAT

Kainuun piirin piiritoimiston 
avajaiset 3.9.2011
Piiritoimiston avajaiset kello 14 alkaen Kajaanin Tek-
nologiapuistossa Kehräämöntie 7. Tarjolla pullakahvit. 
Piirihallitus kokoontuu samassa paikassa klo 13.
Lisätietoja: piirisihteeri Jaana Sankilampi puh. 040-
5135038

Rautjärven Perussuomalaiset ry.

Rautjärven Kylämessut 27.8.
Rautjärven Perussuomalaiset ry:n jäsenet kutsuvat Sinut 
tutustumaan ja keskustelemaan kanssamme Rautjärven 
Kylämessuilla 27.08.2011 klo 10-15. Paikalla keskuste-
lemassa myös kansanedustaja Juha Väätäinen.

Kesätapahtuma Kärsämäellä 
sunnuntaina 28.8.
Frosteruksen koululla  sunnuntaina 28.8.2011 alkaen 
klo 14.00. Mukana kansanedustaja Pirkko Mattila sekä 
piirin toimihenkilöitä. Tapahtuman järjestää Kärsämäen 
Perussuomalaiset ja Oulun piiri ry. Kahvitarjoilu.

Seminaaripäivä Oulussa
lauantaina 17.9.
Seminaaripäivä Oulussa lauantaina 17.9. klo 9.00-
15.00. Paikkana Kirkkotorin koulutuskeskus, Asema-
katu 3-5, Oulu.

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille  Perussuomalaisten 
Oulun piiri ry:n toiminta-alueella olevien jäsenyhdis-
tystemme  kunnanvaltuutetuille, varavaltuutetuille, ak-
tiivitoimijoille sekä sellaiseksi aikoville. Teemoina mm. 
puolueemme eri organisaatiot ja niiden toiminta sekä 
valmistautuminen tuleviin kunnallisvaaleihin. Paikalla 
kansanedustajiamme sekä piirin toimihenkilöt.

Järjestää Perussuomalaisten Oulun piiri ry. Kahvi 
ja ruokatarjoilu. Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistu-
maan kouluttavaan toimintaan.

Espoon jäsenistöpäivä
Espoon paikallisyhdistys järjestää jäsenistölleen koulu-
tus-/seurustelutapahtuman 1.10.2011 klo 11-19 Hotelli 
Lepolammella (Kivilammentie 1). 

Alustava ohjelma:
11-12  Perussuomalaisuus Espoossa
12-13  Puolue- ja yhdistystoiminta
13-14  Kunnallisvaalit 2012
14-16  Ulkopelejä (säävaraus)/yleistä keskutelua
16-19  Sauna ja makkaranpaisto

Jäsenhinta 16€, muilta 32€. Hinta sisältää kahvin/teen, 
sämpylän ja makkarat perunasalaatteineen saunan yh-
teydessä. Ilmoittautumiset 2.9.2011 mennessä Jarno 
Eerolalle, jarno.eerola@gmail.com, puh. 0453488947

PS-Foorumi Helsingissä
PS-kansanedustaja Jussi Halla-aho tavattavissa PS-Foo-
rumissa keskiviikkona 1.9.2011. Kontula-talo, Ostostie 
4, 00940 Helsinki.

Varsinais-Suomen Perussuomalaiset

Syystapaaminen ja
keskustelutilaisuus
Louhisaaren Kartanon Kahvilassa (Louhisaarentie 229, 
Askainen) perjantaina 2.9.2011 alkaen klo 18. Terve-
tuloa!

Taipalsaaren Perussuo-
malaisten paikallisyhdis-
tys perustettiin kokouk-
sessa 12.8. nuorekkaan 
ja innostuneen joukon 
toimesta. Puoluetta ja pii-
riä paikalla edustivat va-
rakansanedustaja, piirin 
varapuheenjohtaja Jani 

Taipalsaaren Perussuomalaisten
perustamiskokous ja julkilausuma

Mäkelä sekä piirin sihteeri 
Marja-Leena Leppänen.

Uuden yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Tit-
ta Miikkulainen, hallituksen 
jäseniksi nimettiin Tuukka 
Sulin ja Ulla Pyysalo. Yh-
distys haluaa kunnallispo-
litiikassa vaikuttamalla ra-

kentaa Taipalsaaresta hyvän 
kunnan elää ja yhteistyössä 
lähikuntien Perussuoma-
laisten kanssa rakentaa sekä 
vahvan Etelä-Karjalan että 
paremman Suomen.

Taipalsaaren Perussuo-
malaiset vastustavat uusia 
kuntaliitoksia ja haluavat 

kehittää Taipalsaarta itse-
näisenä kuntana. Mieles-
tämme terveydenhuollon 
palveluista tulee voida päät-
tää enemmän kunnan sisällä 
ja palvelusopimus Eksoten 
kanssa on neuvoteltava uu-
destaan vastaamaan parem-
min kuntalaisten tarpeita.

Vasemmalta lukien: Marja-Leena Leppänen, Tuukka Sulin, Jani Mäkelä, Ulla Pyysalo sekä Titta Miikkulainen sekä muita 
osallistujia.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini 
on luvannut lokakuuhun 
mennessä kertoa, tahtoo-
ko hän presidentiksi. Pe-
russuomalaisten piirissä 
ehdokkaasta tuskin tar-

vitsee järjestää 
esivaalia, jos 
Soini ilmoit-
tautuu kisaan. 
Samaan ai-
kaan keskusta 
miettii kuu-
meisesti, mistä 
ehdokas vaa-
leihin.

Joitakin 
vuosia sitten 
keskustan sil-
loinen puolue-
sihteeri Jarmo 
Korhonen 
esitti keskus-
tan ja perus-
suomalaisten 
yhdistymistä. 
Hanke kuiten-

kin hautautui johonkin his-
torian romukoppaan. Nyt 
keskipuolueiden eli perus-
suomalaisten ja keskustan 
yhteenlaskettu kannatus 
on korkeampi kuin kertaa-
kaan aiemmin historiassa.

Olisi ajankohtaista kes-
kustella siitä, voisivatko 
keskiryhmät asettaa yhtei-
sen presidenttiehdokkaan 
jo ensimmäiselle kierroksel-
le. Presidentillä on lähinnä 
ulkopoliittista valtaa, joten 
uskoisin, etteivät kahden 
keskipuolueen näkemyse-
rot ole tällä saralla järisyt-
tävän suuria. Oppositio-
puolueiden yhteistyö olisi 
myös luontevaa tilantees-
sa, jossa hallituspuolueet 
hivuttavat Suomea osaksi 
EU-liittovaltiota ja Natoa.

Nyt olisi tärkeää saada 
selville, onko keskustalla 
valmiuksia yhteistyöhön 
nimenomaan perussuoma-
laisista tulevan ehdokkaan 
taakse ryhmittymisessä. 
Vielä hallituksen luottamu-
säänestyksessä keskustasta 
vain Mikko Alatalo äänesti 
perussuomalaisten epä-
luottamuslauseen puolesta, 
vaikka koko perussuoma-

laisten ryhmä tuki keskus-
tan epäluottamuslausetta 
yhteistyön kättä tarjoten.

Presidentinvaaleista 
tullee siis samalla keskiryh-
mien osalta jonkinlainen 
vedenjakaja: Jos Soinille 
ei löydy keskustasta tukea, 
on se samalla selkeä viesti 
siitä, että keskusta ja perus-
suomalaiset ovat ratkaise-
valla tavalla erilaiset puo-
lueet ja näiden puolueiden 
välillä käydään kamppailu 
siitä, kumpi ottaa pysyvästi 
paikkansa Suomen suurim-
pana keskiryhmänä. Toisen 
olisi taipuminen ja margi-
nalisoituminen.

Perussuomalaisista tus-
kin löytyisi laajalti ymmär-
rystä sille, jos mahdollinen 
yhteistyötarjous torjut-
taisiin perusteettomasti ja 
samalla hankaloitettaisiin 
keskitien kulkijan valintaa 
presidentiksi porvarin tai 
vasemmistolaisen sijaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala Kurikan markkinoilla 19.8.:

Soinista keskiryhmien yhteinen
presidenttiehdokas
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 ■PERUSSUOMALAISET NAISET RY:N HALLITUS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taloudenhoitaja

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

1. varapuheenjohtaja

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

2. varapuheenjohtaja

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

Puheenjohtaja

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

Sihteeri

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

Toiminnanjohtaja

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

Varajäsenet: 

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

Pekkala, Heleena
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Mäkipää, Lea
Kihniö
puh. 050-505 2171

Hiltunen, Helena
Orimattila
puh. 0400-688 132

Koivisto, Marianne
Hämeenlinna
mariannekoivisto92@gmail.
com

Kunniajäsen: 

Jalava, Annikki
Tampere

Jäsenet:                       

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

 ■PERUSSUOMALAISET NUORET

 ■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ

Puheenjohtaja:

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

Toiminnanjohtaja:

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

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

Avustajat Brysselissä:

Ristevirta, Hanne
GSM: 0032 47 6055 037

hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

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

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

Kotimaan avustaja:

Sinisalo, Pekka M., puh. 040 567 3945

Sihteeri:

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

www.ps-nuoret.net

Puoluetoimisto:

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

Perussuomalaiset rp:

Perustettu: 1995

www.perussuomalaiset.fi

Kontulan Perussuomalaiset 
ry. on jo pari vuotta järjes-
tänyt kuukausittaisia kai-
kelle kansalle avoimia PS-
Foorumeita Kontula-talon 
Wanhassa Postissa.

Foorumeihin saatiin 
mukavasti lisää asiasisältöä 
Tomin Packalénin aloittaes-
sa 4.8.2011 kuukausittaisen 
PS-kansanedustajat esittäy-
tyvät -sarjan.

Paikalle saapui koh-
tuullisesti kiinnostuneita 
katsojia, tärkeimmiksi ky-
symyksiksi nousivat työlli-
syystilanne, maahanmuutto 
ja sosiaalitoimi.

Näihin kysymyksiin 
Tom joutui vastailemaan 
sangen tiuhaan ja ihmiset 
saivatkin irti tilaisuudesta 
paljon enemmän kuin ns. 
toritilaisuuksista, olihan ti-
laisuuden luonne enemmän 
rennon kahvipöytäkeskus-
telun omainen. Uskon myös 
Tomin saaneen tästä tuiki-
tarpeellista tietoa suoraan 
kentältä eduskuntatyötään 
varten.

Meillä on ryhmässäm-
me 39 kansanedustajaa, 
jos jokainen kävisi kauten-
sa aikana ainakin kerran 
jokaisessa 16 piirissämme 

samantyyppisessä tilaisuu-
dessa, tulisi varmastikin 
kentän kosketuspintatarve 
tyydytettyä.

Toivon että eduskunta-
ryhmämme harkitsee vaka-
vasti tätä ehdotusta, se on 
helposti organisoitavissa 
oleva työkalu puolueemme 
aatteen ja linjan eteenpäin-
viemiseen.

Tulevia vaalitaistoja sil-
mälläpitäen

Petri Haapanen
puheenjohtaja
Kontulan
Perussuomalaiset ry

PS-Foorumien kansanedustaja-
vierailut käynnistyivät Helsingissä

KOKOUKSET

Pohjois-Savon
Perussuomalaiset Nuoret ry:n

Sääntömääräinen
vuosikokous
Lauantaina 17.9. klo 14.00 Perussuoma-
laisten Pohjois-Savon piirin toimistolla 
osoitteessa Puistokatu 2. Kokouksessa mm. 
valitaan hallitus vuodelle 2012. Äänioikeus 
ja vaalikelpoisuus on jokaisella ps-nuorten 
jäsenellä, joka on kokoukseen mennessä 
liittynyt Pohjois-Savon Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n jäseneksi (maksuton). 

Liittyminen osoitteeseen antti.ranta-
kokko@ps-nuoret.net Tiedustelut Antti 
Rantakokko, puh 050 3088499.

Porin Perussuomalaiset

Hallituksen kokous
Porin Perussuomalaisten hallitus kokoon-
tuu 29.8.2011 klo 18.00 Ravintola Liisan-

Perussuomalaisten sanoma on
ajankohtainen vaalien välissäkin

Viestiä viedään eteenpäin myös vaalien välissä. Kuvassa Seppo Papunen, Tiina 
Arlin ja Pauli Tamminen Vantaan Myyrmäen Paalutorilla perussuomalaista sanomaa 
jakamassa ja kansan huolia kuuntelemassa 16.8.2011.

puistossa. Kokous on avoin kaikille Porin 
alueen perussuomalaisille. Tervetuloa!

Pielaveden Perussuomalaiset

Vuosi- ja
sääntömuutoskokous
Tervetuloa paikallisosaston vuosi- ja sään-
tömuutoskokoukseen torstaina 8.9. klo 
18.00. Esillä sääntömääräiset asiat sekä 
uusien sääntöjen hyväksyminen.

Kokouspaikkana Ikäläntie 4 A1, Piela-
vesi. Paikalla myös piirisihteeri Ari Kauni-
saho, p. 044 538 2885.

Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n

Hallituksen kokous
Lauantaina 3.9.2011 klo 14.00. Paikkana 
Design-Park -talo, Lapinkävijäntie 1, neu-
votteluhuone.
Tervetuloa!
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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
Kymenlaaksonkatu 2 C 7, 45700 Kuusankoski
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@pauliruotsalainen.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 mukana 
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu 
pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman 
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Äänestäjät seisovat Perus-
suomalaisten päätöksen 
takana. Loppu rahan kylvä-
miselle. Pankkiirien pellossa 
raha kasvaa. Sadonkorjuun 
aikaan sanovat vaan, että 
miksi kylvitte, halla vei.

Suoraselkäinen päätös 
oli ainoa oikea vaihtoeh-
to. Vihreiden ex-puheen-
johtaja Tarja jo väläytteli 
Aamulehdessä kauhuis-
saan mahdollisuutta, että 
jos seuraavissa eduskunta-
vaaleissa Perussuomalaiset 
saavat yli 50% äänistä, he 
saavat näin yksin muodos-
taa hallituksen.

Sehän olisikin superjyt-
ky. Loppuisi se mediankin 
jatkuva Perussuomalaisten 
polkeminen. Politiikan toi-
mittajien elämäntehtäväksi 
on näköjään muodostunut 
etsiä Perussuomalaisista ja 
heidän edustajistaan kaikki 
mahdollinen, johon voisi 
jollain negatiivisella tavalla 
puuttua. Onneksi tuo kaikki 
näyttää kääntyvän suoraan 

Perussuomalaisten eduksi. 
Suomen kansa osaa ajatella 
omillakin aivoillaan, eikä 
niele kaikkea median Perus-
suomalaisiin kohdistuvaa, 
kansalaisten mielipiteitä 
aliarvioivaa, demokratiaa 
ja kansanvaltaa väheksyvää 
propagandaa.

Aika herätä Ruususen 
unesta

Arkku, alttari, kantajat ja 
pappi, köyhä muuta ei si-
nulta saa… Näin lauloi jo 
edesmennyt kansanlaulaja 
60-luvun lopulla. Näin se 
menee tänäänkin. Tämä 
väkisin kasattu ”hyytelö-
hallitus” muka nostaa pe-
rusturvaa, mutta korottaa 
elinkustannuksia veroruos-
kalla vähintään vastaavas-
ti. Tästä tasaveromallista 
kärsivät paitsi keskituloiset, 
eniten pienituloiset kansa-
laisemme.

Energian verotus nousee. 
Ei taida hallitukselle kiitosta 

tulla ainakaan kuljetusalan 
yrityksiltä kuin myöskään 
taloyhtiöiltä sen paremmin 
kuin omakotitalojen asuk-
kailtakaan, oli sitten öljy- 
tai sähkölämmitys.

Lehdet tulevat arvon-
lisäverollisiksi. Lehtikus-
tantamojen päälliköt viet-
tävät unettomia öitä. Sa-
nomalehti on kansalaisille 
tärkeä informaation lähde, 
monille myös aikakausi-
lehdet ovat rentouttava 
vapaa-ajan lukuhetki. Suo-
malaisille sanomalehden 
lukeminen aamukahvin 
ohella on traditio, vuosi-
kymmenien totuttu rutiini, 
elämäntapa, itsestään selvä 
juttu. Etenkin pienituloi-
simmalle kansanryhmälle, 
kuten esim. eläkeläiset ja 
työttömät, on arvonlisä-
veron kohdistaminen sa-
nomalehtiin raakaa peliä. 
Eiväthän suinkaan kaikki 
kansalaisemme vielä, eten-
kin iäkkäämpi väestö, lue 
verkkolehteä.

Ei ole helppo tulevaisuus 
myöskään tavallisen duuna-
riperheen tai pienyrittäjän. 
En malta olla lainaamatta 
toisenkin edesmenneen, 
kansan suosiman laula-
jan rallista tekstinpätkää: 
”Kansan päälle räystäältä 
voi kusta lorottaa, kun jou-
lu, joulu on meillä.” No, 
nyt on kesä, mutta tuo pät-
kä laulutekstiä kertoo missä 
nyt mennään. Joulun kello-
jen ääntä emme vielä tiedä. 
Voivathan ne  kuulua vaik-
ka näin: Ding dong, hallitus 
kaatunut on…. kuka tietää 
miten se hyytelö hytkyy…. 

Euroopassakin heräil-
lään Ruususen unesta, tuki-
paketeista aletaan jo puhua 
isoilla kirjaimilla, ja kaikki 
tietävät mitä mieltä asiois-
ta on ”True Finns”. Samaa 
mieltä tulevat vielä monet 
muutkin Euroopassa ole-
maan.

Jarkko Dorrendorff
Virtain Perussuomalaiset

Hyytelö hytkyy

Onpa hyvä, että Suomi on 
päässyt mukaan syyllisten 
kanssa "kärsimään" orja-
kaupasta ja siirtomaiden riis-
tosta. Sen takia Suomessa on 
kuninkaiden ja ruhtinaiden 
valtavia palatseja, kun saim-
me orjatyövoimalla hankit-
tua puuvillaa ja kumia sekä 
metalleja Afrikasta ja Etelä-
Amerikasta. Me emme ol-
leet samaan aikaan Ruotsin 
tykinruokaa tai terva-aitta 
emmekä Venäjän verotus-
alusta. Vaan meihin sijoitet-
tiin pääomia ja tiestömme 
ja vilja-aitamme täytettiin, 
jotta kenenkään ei tarvinnut 
lähteä Suomesta ulkomaille 
nälänhätää karkuun.

Eläköön EU ja 
yhteinen vastuu

Ei meillä voi olla sama syylli-
syys kuin Euroopan historial-
lisilla suurvalloilla tai USA:lla 
tai edes Venäjällä. Mikä oppi 
on saanut meidät tuntemaan 
samaa syyllisyyttä? Mikä osa 
kulttuurihistoriastamme? Pe-
rustuuko tämä siihen lyhyeen 
Suur-Suomi -historiaan, jota 
yritettiin toteuttaa jatkoso-
dassa ja saada Karjala takai-
sin. Ei se tee meistä syyllisiä 
Afrikan tai Etelä-Amerikan 
riistoon. Tuoko syyllisyys 
tunteen suuruudesta ja yh-
tenäisyydestä? "Vankilaan 
kaverin puolesta."

Kyllä, minä olen sitä 
mieltä, että heikompaa tulee 

auttaa auttamaan itseään, 
mutta ei ole tarkoitus, että 
se toinen heikompi muut-
tuu minuksi ja käyttäytyy 
samalla korruptoituneella 
tavalla kuin on auttajalla 
tapana. Meillä ei Suomessa 
kuitenkaan ole niin suuria 
pääomia kehitysmaissa tai 
niihin sijoittaa, että mei-
dän tulee muuttaa heidän 
kulttuurinsa, jolla he ovat 
selvinneet jo silloin, kun 
meillä oli täällä vielä jää-
kausi. Afrikassa on ihminen 
aloittanut elämänsä.

Mutta sinisilmäisyyt-
tä meissä suomalaisissa 
on. Vai mitä mieltä olette 
Norsunluurannikon doku-
mentista Musta ranta? TV 
1 Ulkolinja, joka tuli viime 
viikolla. Rikkaat keinotte-
lijat käyttävät näennäisde-
mokratia- ja -kehityshank-
keita hyväkseen ja ryöstävät 

kehitysmaiden rikkaudet. 
Kiinalaiset ovat odottamas-
sa vuoroaan ja intialaiset 
kauppiaat ovat jo kaikkialla 
kehitysmaissa.

Minullekin tulee kerran 
viikossa viesti Norsunluu-
rannikolta: minä raukka 
sairas vaimo, jonka mies on 
kuollut, mutta joka ehti lait-
taa pankkiin Eurooppaan ra-
haa 15 miljoonaa. Voisinko 
auttaa häntä ja siirtää noita 
rahoja, saisin hyvän korva-
uksen. Olen pitänyt näitä 
vain ryöstöyrityksinä, mutta 
nyt luulen, että osassa niistä 
on todella rahaa takana.

Ollessani Tansaniassa oli 
tärkeänä uutisena kansain-
välinen korruptio, jota yritys 
Iso-Britanniasta järjesti he-
delmäisellä alueella lähellä 
Viktoria-järveä. Heimo ajet-
tiin pois alueeltaan, vaikka 
maassa ei ole edes tehty maa-

reformia eli kukaan ei edes 
oikeudellisesti omista maita. 
Heimon johtajalle ja viran-
omaisille maksettiin pakko-
siirrosta. Nyt britannialai-
nen fi rma kasvattaa siellä 
bioenergiaa ja heimo kärsii 
nälänhätää. Iso-Britanniassa 
ei tarvitse maksaa hiilidiok-
sidikorvausta EU:lle.

Mutta me olemme Suo-
messa vahvaa ja väkevää 
porukkaa, jos meitä ei sisäi-
sesti petetä ja myydä kuin 
Päiväntasaajan Guineaa ja 
sen rikkauksia. Onko mei-
dän poliitikkojemme ihmi-
syys erilaista ja pidemmälle 
tulevaisuuteen katsovaa?

Pienet vahvat kulttuurit 
ovat pitäneet kansastaan 
huolta ja niistä, jotka ovat 
tulleet heidän alueelleen.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulu

Belgialla oli orjatyömaat Afrikassa ja niillä rahoilla on rakennettu Brysselin palatsit.
(Kuvan otti Vaili Jämsä Brysselin matkallaan).

Turha tuntea syyllisyyttä Ihana EU?
”Sen elämä on joukkueurheilua” Olavi Ala-Nissilän 
kirjan mukaan. 27 jäsenmaan taloudenhoitoa valvoo 
tilintarkastustuomioistuin Luxemburgissa, siis yksi jä-
sen joka jäsenmaasta. Siellä häärii yli kahdeksansataa 
tarkastajaa, ja lisäksi varsinaisia tarkastajia 350. Talous-
komissaarina on Olli Rehn Suomesta, joka kuitenkin 
on omaksunut päätyökseen EU:n laajentamisen. Talous-
säännöistä piittaamattomat maat on kaikki hyväksytty 
jäseniksi erinäisin ehdoin. Uudet jäsenet ovat katsoneet 
jäsenyyden tunnustukseksi hyvästä hallinnosta, ja pillas-
tuneet vain lisäämään riskejään.

Minkäsisältöisiä kertomuksia tilintarkastustuomio-
istuin 1200 tarkastajan voimin on tuottanut? Siitä ei 
ole ollut mitään dokumentteja luettavissa! Ala-Nissilä 
kertoo olleensa EU-kielteinen tehtävään tullessaan, mut-
ta ihana elämä ja sen suomat edut Luxemburgissa ovat 
tehneet hänet EU-myönteiseksi. Eivätkö korruptoituneet 
tuomioistuimen jäsenet olekaan esteellisiä toimissaan?

Suomen poliittiset päättäjät veivät maan rahaliittoon 
ilman kansanäänestystä, kun oli kiire päästä narratta-
vien ytimeen maataloustukien osuuden EU:n menoista 
ollessa 67 prosenttia. Vuonna 2008 maataloustuet oli-
vat enää 44 prosenttia, nyt niiden osuus on pudonnut jo 
34 prosenttiin ja suunta on jyrkästi laskussa. Olemme 
luonnonolosuhteiltaan meitä rikkaampien ja suurempien 
maiden lypsylehminä siellä ytimissä! Eihän sääskien ininä 
taivaaseen kuulu, mutta lahjusten piiriin päässeet päät-
täjämme pelottelevat meitä perikadolla ellemme maksa 
toisten viuluja! Tämä on sitä globalisaatioherkkua, jonka 
perään luudalla lentävät päättäjämme ovat rököllään! 
Ken ei tätä hyväksy, on muka väärin äänestänyt!

Valtter Kosonen
Mikkeli

Presidentinvaalista
Sauli Niinistön mahdollisuuksia tulevissa presiden-
tinvaaleissa on pidetty lähes itsestäänselvyytenä viime 
vuosina. Mutta nyt näyttää siltä, että ei se niin varmaa 
olekaan. Hänen ilmoittautumisensa presidenttikisaan oli 
lähinnä yhden päivän mediatapahtuma, sen jälkeen tun-
nelma on latistunut ja Niinistön kaipaamia tukijoukkoja 
ei ole ilmaantunut. Hänelle taitaa käydä kuin aikanaan 
Ahti Karjalaiselle, että perintöprinssin osa venyi liian 
pitkäksi ja aika kulki hänen ohitseen.

Tulevat kuukaudet tulevat olemaan poliittisesti mie-
lenkiintoisia. Jos Euroopan myllerrys jatkuu tai vielä pa-
henee, se tulee lisäämään Perussuomalaisten kannatusta. 
Silloin voi toisilla puolueilla tulla hätä ja he laskevat, 
että Timo Soini presidenttinä on pienempi paha kuin 
Soini puoluejohtajana tulevissa ja ehkä ennenaikaisissa 
eduskuntavaaleissa.

Siinä on uuden jytkyn paikka. Perussuomalaisten ei 
kannata pelätä, vaikka Soini olisi presidentti, että puo-
lue ajautuisi tuuliajolle. Hänen luomansa vahva perintö 
tulee säilymään puolueen ohjenuorana ja olisi tärkeää, 
että Suomella on presidentti, joka arvostaa tehtäväänsä 
ja puolustaa presidentin valtaoikeuksia.

Ville Ruotsalainen
Oulu
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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

Olisiko jo nyt Hyytelöhallituksenkin aika aloittaa 
Suomenkin asioiden hoito, tulee meinaan kiire.
P. Tolvanen, Sysmä

Vakuuksia saatiin Kreikalta mutta ei kerrota mitä? 
Pelkkiä suullisia lupauksia, ei mitään konkreettis-
ta. Äänestäjiä sumutetaan.
Nim. Aasillakin on häntä

Bulgaria ja Romania lienevät seuraavat EU-maat 
tuettavien listalla. Romaniongelmansahan ne ovat 
jo keplotelleet muiden EU-maiden riesaksi.
A. Tanskanen, Helsinki

Teemu Tsernov, 30-vuotias 
perussuomalainen Turusta, 
osti heinäkuussa yli viisi-
kymmentä vuotta toimi-
neen hyvämaineisen Lai-

hisen Leipomon Liedosta. 
Oma leipomo on ollut elin-
ikäinen haave lapsuudes-
taan saakka ruuan parissa 
puuhailleelle Tsernoville, ja 

kun tilaisuus kokeilla omi-
en rahkeiden riittävyyttä 
tarjoutui, ei hän epäröinyt 
hetkeäkään. Yrittäjyys on 
vastannut Tsernovin odo-

tuksia, eikä hän ole katunut 
päätöstään minuuttiakaan.

- Ainoa huono puoli on, 
ettei hirveästi ehdi perheen 
kanssa olemaan kun on fi r-
massa kiinni joka päivä ym-
päri vuorokauden – se kyllä 
rajoittaa yhteiseloa. Mutta 
nyt on vapaus toimia ja teh-
dä päätöksiä itsenäisesti. Se 
on täysin itsestä kiinni, min-
kä suuruisen palkkapussin 
kuun lopussa saa.

Verotus ei Tsernoville 
ole ongelma. Aloittelevan 
yrittäjän toiminta on vielä 
verotonta, mutta kun ve-
rot lähtevät juoksemaan, 
on Tsernovin mukaan vain 
oikeudenmukaista, että 
isommista tuloista joutuu 
maksamaan myös enem-
män veroja.

- Se on vääryys, että 
pienipalkkaiset ja eläke-
läiset joutuvat pienistä tu-
loistaan maksamaan niin 
paljon veroa, mutta isom-
masta tilipussista joutaa 
kyllä maksamaan yhteisen 
hyvän eteen. Itse työllistän 
myös yhden kahvilatyönte-
kijän, ja vaikka työntekijän 
palkkaaminen onkin kyllä 
Suomessa kallista kaikkine 
oheiskustannuksineen, niin 
jostainhan senkin rahan on 
tultava.

Perussuomalaisilla 
arvot ja asiat 
kohdallaan

Tsernov liittyi myös Perus-
suomalaisiin tämän vuoden 
alkupuolella. Päätöksen 

taustalla oli halu ajaa lasten 
ja vanhusten asioita. Nä-
mä asiat ovat Tsernoville 
tärkeitä, ja niissä myös Pe-
russuomalaisilla on arvot ja 
asiat kohdillaan.

- Perussuomalaiset puo-
lueena ajavat hyviä asioita 

eivätkä harrasta niin sanot-
tua selkäänpuukotusta ku-
ten muut. Se mikä luvataan, 
myös pidetään. Aktiivisesti 
politiikkaan mukaan läh-
teminen kyllä houkuttelisi, 
mutta ainakaan vielä ei ole 
sen aika. Aloittelevan yrittä-
jän arki on todella kiireistä, 
eikä aikaa muuhun kerta 
kaikkiaan jää. Toivottavas-
ti perussuomalaisuudestani 
tulee olemaan jotain hyötyä 

myös yrittäjyydessä, mutta 
näin aikaisessa vaiheessa 
ei mitään konkreettista ole 
vielä tullut esiin. En usko et-
tä siitä mitään haittaakaan 
voi olla.

Ikänsä Turussa asunut 
Tsernov on myös kahden 

pienen tyttären isä. Ennen 
yrittäjäksi ryhtymistään hän 
on toiminut jo kymmenen 
vuoden ajan leipurina Kupit-
taan Citymarketissa, Pizzeria 
Denniksen Kaarinan tehtaal-
la ja Naantalin Aurinkoises-
sa. Koulussa hän erikoistui 
kondiittoriksi ja on käynyt 
muun muassa suklaatyö-
kurssin Andorrassa.

Teksti: Mika Männistö

Yrittäjäksi lähteminen ei kaduta

Leipuri Teemu Tsernov kuvaa aloittelevan yrittäjän arkea todella kiireiseksi, mutta 
katunut ikänsä ruuan parissa työskennellyt mies ei ole hetkeäkään. Tavoitteena on 
laajentaa toimintaa hallitusti jalat maassa.

Loppukesällä Laihisen Leipomoa ovat työllistäneet muun 
muassa rippijuhlat, joihin on tehty ahkerasti kakkuja ja 
voileipäkakkuja. Myös Liedon K-kauppa tilaa häneltä vaki-
tuisesti leipää, patonkia, sämpylää, munkkeja, sämpylää, 
viinereitä, pikkupullaa ja kinkkusarvia.
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