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Kuluvan vuoden kesällä 
Tampereella kokoontunut 
Perussuomalaisten puolue-
kokous päätti, että puolue 
osallistuu vuoden 2012 
presidentinvaaleihin ja 
valtuutti puoluevaltuuston 
tekemään asiassa yksityis-
kohtaisemmat päätökset 
lokakuun loppuun men-
nessä.

Puolueen puheenjoh-
taja Timo Soini on 24.9. 
ilmoittanut haluavansa Pe-
russuomalaisten president-
tiehdokkaaksi ja toivovan-
sa, että puoluevaltuusto 
asettaa hänet puolueemme 

ehdokkaaksi 15.10. pidet-
tävässä kokouksessa.

Soini totesi puolueen 
puheenjohtajan olevan 
se, joka loppujen lopuksi 
vastaa puolueesta. Samal-
la hän huomautti olevan 
myös puolueita, joissa pu-
heenjohtajat eivät tätä vas-
tuuta ole ottaneet. 

Puolueellamme pitää ol-
la ehdokas, joka tuo perus-
suomalaisen vaihtoehdon 
esille, jota perussuomalais-
ten kannattajat voivat ää-
nestää ja joka kertoo, mitä 
perussuomalaisuus on ja 
mitä se ei ole.

Kunnallisvaalityö 
käyntiin
Voitollisten eduskuntavaali-
en ja onnistuneen puolueko-
kouksen jälkeen Perussuo-
malaisilla on kuntavaaleissa 
hyvä mahdollisuus nousta 
suurimpien kuntapuoluei-
den joukkoon Suomessa. 
Menestystä ei kuitenkaan 
pidä odottaa ilman kovaa 
työtä ja lujaa uskoa omiin 
mahdollisuuksiin.

Kunnallisvaaleissa suu-
rin haaste on ehdokasasette-
lussa. Vaalitulos tulee muo-
dostumaan puolueen linjan 
ja ehdokasasettelun yhteis-

vaikutuksesta. Pärjäämme 
kyllä kunhan huolehdimme 
siitä, että meillä on hyvä oh-
jelma ja kuntalaisille tarjo-
taan mahdollisuus äänestää 
perussuomalaisia ehdokkai-
ta jokaisessa kunnassa.

Perussuomalaisten kan-
natus on ratkaisevasti kor-
keammalla tasolla viime 
kuntavaalien aikaan verrat-
tuna. Tämä kannatus saa-
daan tuloksena ulos hyvillä 
ja monipuolisilla ehdokaslis-
toilla. Sellainen lista täytyy 
saada jokaiseen kuntaan. Sen 
aikaansaamisessa kaikkien 
piirien, paikallisyhdistysten 

ja puoluejäsenten panos on 
ensiarvoisen tärkeä.

Kuntavaaleissa ää-
nestetään usein jo-
takuta äänestäjän 
henkilökohtaisesti 
tuntemaa ehdo-
kasta, naapuria, 
sukulaista, työka-
veria tms. Siksi on tärkeää 
huolehtia runsaasta ehdo-
kashankinnasta, eikä siinä 
kannata aikailla. Ei ole liian 
aikaista hakea hyviä ehdok-
kaita kunnallisvaaleja varten 
jo nyt. Ehdokassuostumus- 
ja palkkionpidätysvaltakir-
ja kaavakkeita voi pyytää 

Tulevan vuoden kahdet vaalit
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puoluetoimistoltakin, mutta 
lomake on myös tulostetta-
vissa puolueemme internet-
sivuilta aineistopankista, 
johon tarvittavat tunnukset 
ehdokashankkija saa omasta 
paikallisyhdistyksestä, piiris-
tä tai puoluetoimistolta.

Voimia ja intoa tärkeään 
työhön.

Hyvinvointivaltion loppu?
Elämme mielenkiintoisia 
aikoja. Lähivuodet tullaan 
muistamaan historiankir-
joissa aikana, jolloin Suo-
men kansallinen talous ra-
pautettiin ja Suomi lakkasi 
olemasta hyvinvointivaltio. 
EU suurena onnen tuojana 
tuottaa pettymyksen kaltai-
sillemme kilteille jäsenmail-
le ja unionin kannattajille.

Vuosien 1991 ja 1995 
fi nanssikriisit olivat vain 
pientä esimakua tulevasta 
suuresta kriisistä, joka is-
kee maahamme ensi vuon-
na. Talouskriisi alkaa, kun 
Suomen Kreikalle antamat 
vakuudet realisoituvat mak-
settaviksi.

Kreikan velkasaneeraus 
alkoi jo silloin, kun ulko-
maalaiset yritykset antoi-

vat sille velkojaan anteeksi 
noin 23-prosenttisesti. Tätä 

järjestelyä vain ei tuolloin 
haluttu kutsua velkasanee-
raamiseksi. Asialle kek-
sittiin toinen nimitys, jot-
teivät rahahanat Kreikalle 
sulkeutuisi ja totuus paljas-
tuisi liian aikaisin. 

Milloin kriisitietoisuus 
iskee Suomen hallituk-

seen? Konkurssit tulevat 
aaltoina johtaen vuosien 

massatyöttömyyteen ja 
palvelujen rajuun karsi-
miseen seurauksena mil-
jardien eurojen vakuuksi-
en lankeamisesta Suomen 
maksettaviksi. Kreikan 
valtion budjetista menee jo 
nyt kolmannes pelkästään 
velkojen korkojen mak-

suun. On luonnollista, et-
tei siinä tilanteessa mikään 
maa pysty niitä takaisin 
maksamaan.

Kreikan kaatuminen 
nostaa Soinin 
presidentiksi?

Tulevat presidentinvaalit 
kuumentavat poliittista 
kenttää entisestään. EU-
politiikka tulee varmasti 
nousemaan näiden vaali-
en ykkösaiheeksi. Tässä 
keskustelussa pärjää Timo 
Soini erittäin hyvin, onhan 
hänellä vankka ja oikea 
näkemys asiasta. Nato pu-
huttaa tietenkin myös, me-
dia ei malta olla kysymättä 
eivätkä ehdokkaat vastaa-
matta.

Kreikan konkurssi tulee 
eteen kuin juna, jonka alta 
ehdokkaat eivät pääse pois, 
onhan toinen jalkamme si-
dottu annettujen lainojen 
lyhyellä mutta vankalla 
köydellä raiteisiin kiinni 
hintalapun noustessa jo nyt 
14 miljardiin euroon halli-
tuspuolueiden päätöksellä. 
Tämä velkamyllerrys saa ai-
kaiseksi Soinin nousemisen 
ykköseksi presidentinvaa-
leissa, ohi kaikkien ennak-
kosuosikkien.

Median hupinumerona 
synkkien asioiden keskelle 
nousee korkeintaan nahku-
rin orsi.  Keskustellaan po-
liittisesti korrektista kielen-
käytöstä. Onko ”nahkurin 
orsilla tavataan” –letkautus 
vihapuhetta vai ei? Sopivaa 

kielenkäyttöä se ei ainakaan 
omasta mielestäni ole.

Hallituspuolueiden 
ehdokkaiden eduskunta-
valeissa kansalle antamat 
vaalilupaukset on syöty ja 
näiden puolueiden presi-
dentinvaaliehdokkaiden 
uskottavuus on alamaissa. 
Pelkkiä sisäpoliittisia temp-
puja saamme nähdä lähiai-
koina edelleenkin. Suomi-
veneen keikuttaminen ei ole 
suurin synti . Suurin synti on 
se, että taloustilanteemme 
vakavuutta ei haluta tun-
nustaa äänestäjille eikä ra-
hahanoja Kreikkaan sulkea, 
vaan suomalaisten veron-
maksajien rahaa lapioidaan 
jatkossakin yhä kiihtyvällä 
vauhdilla Kreikan pohjatto-
maan laariin.

Suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen2

Kreikan valtion budjetista menee jo 
nyt kolmannes pelkästään velkojen 
korkojen maksuun. Tajuaahan 
jokainen, ettei siinä tilanteessa mikään 
maa pysty niitä takaisin maksamaan. 
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Eduskunnassa sanottua

”Lisäksi vielä Tuppuraiselle sanottakoon, että en-
nen kuin tänne eduskuntaan tulin, minulla oli oma 
yritys. Se oli ravintola-alan yritys ja sinne joskus 
tuli tällaisia henkilöitä, joita voisi kuvailla kauniisti 
sanottuna maksukyvyttömiksi. Heillä oli silti tar-
ve vielä kulutusjuhlaa jatkaa, mutta en minä ikinä 
omaa bisnestäni ja myyntiäni perustellut sillä, että 
lainaisin heille rahaa ja sitten he voisivat ostaa mi-
nulta tuotteita.”
Juho Eerola 27.9.2011

”Nyt olemme suurten periaatteellisten ja rohkeut-
ta kysyvien asioiden äärellä. Perussuomalaiset ovat 
johdonmukaisesti koko puolitoista vuotta kestä-
neen euron kriisin aikana esittäneet, että talousvai-
keuksissa olevien euromaiden taloudellista tukemis-
ta toisten maiden kustannuksella ei tule sallia. Sitä ei 
tule sallia ensinnäkään siitä syystä, että se on Euroo-
pan unionin Maastrichtin sopimuksessa kiellettyä.”
Kaj Turunen 27.9.2011

”Pidän tätä yleensäkin sen lainsäädännön esimerk-
kinä, joka ei osaa oikeastaan mitään muuta enää 
tehdä kuin vähentää nopeuksia kaupungeissa, kiris-
tää promillerajoja. Kaikki tähtää siihen, että autot 
seisovat kaupunkien keskustoissa liikennevaloissa, 
niin kuin täällä Helsingissä, jossa vihreitten idea on 
pitää ne punaisella koko ajan, ja sitten promillerajat 
on nolla.”
Pertti Virtanen 16.9.2011

”Tässä edustaja Viitanen viittasi tähän, että halli-
tuksen linja ei todellakaan ole piikki auki –linja, 
mutta se näyttäisi olevan piikki lihassa –linja, ja se 
piikki on kansan lihassa. Näyttäisi siltä, että edus-
tajat Kaikkonen ja Uotila nostivat sellaisen asian 
esiin, mistä pitäisi puhua enemmänkin. Tämä Ekp:n 
tilanne näyttäisi olevan huolestuttava. Jatkuvasti os-
tetaan Italian ja Espanjan bondeja. Mitä tässä oi-
kein tapahtuu?”
Ville Vähämäki 14.9.2011

”Rohkenen esittää teille, pääministerin sijainen, 
rouva valtiovarainministeri, että tehtäisiin lainsää-
dännön muutos, sellainen, että kun Suomella on 
velkaa se 80 miljardia ja maksamme tänä vuonna 
velan korkoja 1,9 miljardia euroa ja rahastojen tuo-
tot ovat noin alhaiset kuin totesin, 0,3 prosenttia, 
tehtäisiin lainmuutos, jotta valtio voi lainata rahaa 
tarpeensa mukaan näiltä eläkeläisrahastoilta.”
Kauko Tuupainen 8.9.2011

PerusSuomalainen 14/2011 ilmestyy

28.10.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 19.10.2011.

Raskas velvollisuuteni oli 
yhdessä hallitusneuvotteli-
joiden kanssa jättäytyä ulos 
pääministeri Jyrki Kataisen 
Pelastuspakettihallituksesta. 
Näin jo keväällä mihin tu-
kipakettilinja johtaa, enkä 
voinut olla viemässä puo-
luetta hallitukseen joka hy-
väksyy tukipaketit ja niihin 
leivotut vakuusratkaisut.

Tilanne Euroopan ta-
loudessa pahenee päivä 
päivältä. Eliitit eri puolil-
la Eurooppaa eivät halua 
myöntää, että kysymys on 
maksukyvyttömyydestä 
EU-alueella ja että juuri 
tämä on ongelman ydin ja 
asia joka on juurittava ja 
saatettava kuntoon. Perus-
suomalaiset EIVÄT hyväksy 
Suomen tulevaisuuden vaa-
rantavia pelastuspaketteja.

Perussuomalaisia vas-
taan hyökätään. Hyökkä-
ykset tulevat jatkumaan. 
Helsingin Sanomat hyök-
käsi pääkirjoituksessaan 
4.10.2011 poikkeuksellisen 
voimakkaasti puoluettam-
me vastaan. Asiallinen ja 
perusteltu kritiikki on ter-
vetullutta. Sanomien esittä-
mästä kritiikistä asiallisuus 
oli kaukana. Pääkirjoituk-
sesta huokui suoranainen 
kylmyys. Vaalivoittomme 
leimattiin harhautukseksi. 
Rannaton tietämättömyys 
asuu Sanomatalon pääkir-
joitustoimituksessa. Ei ole 
ihme, että asiat tulevat heil-
le yllätyksenä, kun perustie-
dot puuttuvat.

Lähden presidenttikam-
panjaan puolustamaan Pe-
russuomalaisuutta. Tiedän 
mitä se on ja mitä se ei ole. 
Tässä vaalissa otan vastaan 
iskuja - oikein tai väärin, 
näin se menee. Tarvitsen me-
nestyäkseni omien kannat-
tajien ja jäsenten tuen. Ole 
mukanani tässä taistelussa.

OMA työ tuo 
kannatusta

Politiikka on pitkäjänteistä 
työtä. Oma linja ja omat 
ajatukset tuovat kannatus-
ta. Kritiikkiä täytyy sietää 
ja se pitää kohdata omalta 
perustalta ja parempi vaih-

toehto esittäen. Meillä on 
hyvät voimassa olevat ohjel-
mat. Linjallamme on vank-
ka kannatus Suomen kan-
san syvissä riveissä. Meidän 
ei tarvitse keksiä pyörää 
uudestaan. Pidämme kiinni 
sovitusta ja olemme johdon-
mukaisia.

Ensi vuosi on vaalivuo-
si. Oma työ tuo kannatuk-
sen. Ehdokashankinta kun-
tavaaleihin on jo täydessä 
käynnissä. Tähän työhön 
tarvitsemme kaikkia puo-
lueen jäseniä ja kannat-
tajia. Perussuomalainen 
vaihtoehto on oltava jo-
kaisessa kunnassa. Se on 
meidän yhteinen tehtä-

vämme ja velvollisuutem-
me. Annetaan jokaiselle 
suomalaiselle mahdollisuus 
äänestää Perussuomalaisia. 
Vain sinä ja minä voimme 
taata sen.

Sanon seuraavan yhtä 
paljon itselleni kuin kaikille 
muillekin perussuomalaisil-
le: mieti mitä sanot ja miten 
puoluetta edustat, sillä Sinä 
et ole vain yksilö vaan osa 
Perussuomalaista puoluet-
ta. Vaikutusvaltamme on 
sitä suurempi, mitä vakuut-
tavampia olemme ja miten 
osaamme oman linjamme 
perustella. Hyvä kello kau-
as kuuluu, paha vielä kau-
emmaksi.

Perussuomalaisuutta on 
puolustettava

Perussuomalaisten vaalivoitto 
ja sen mukanaan tuoma 
poliittisen voimatasapainon 
muutos järkyttää vanhoja 
puolueita ja heidän myötä-
juoksijoitaan. 

Tilaa lehtiä!
Perussuomalaisten jäsenet voivat tilata ilmaiseksi Perussuomalainen-lehtiä
jaettavaksi.  Tilaukset päätoimittaja Harri Lindelliltä.
Puh: 0207 920 362, sähköposti: harri.lindell@peruss.fi 
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Perussuomalaisten
ryhmähuone kasvoi
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän ryhmäko-
koushuone sai rutkasti lisää tiloja. Ryhmähuoneen 
koko kasvoi kolme neljäsosaa aikaisemmasta 22 
neliöstä ollen nyt 88 neliömetriä. Tilat otettiin Va-
semmistoliitolta, jonka ryhmähuone pieneni noin 
20 neliötä sekä Kokoomuksen, Keskustan ja So-
sialidemokraattien yhteisistä tiloista. Käytännössä 
Kokoomus ja demarit saivat lisätilaa muualta joten 
ne eivät varsinaisesti menettäneet mitään, Keskusta 
sen sijaan menetti.

Ryhmähuoneet sijaitsevat Eduskuntatalon vii-
dennessä kerroksessa ja ne on suunniteltu alun 
perinkin muuntojoustavuutta silmällä pitäen, sillä 
huoneiden voimasuhteita on jouduttu aiemminkin 
vuosien varrella muuttelemaan. Käytännössä ope-
raatio toteutettiin avaamalla ja sulkemalla oviauk-
koja sekä purkamalla yksi seinä.

EU-jäsenmailla tulee olla 
oikeus kieltää geeniviljely
EU-mailla tulee olla mahdollisuus kieltää tai rajoit-
taa muuntogeenisten kasvien viljelyä alueellaan, 
Euroopan parlamentti katsoi äänestyksessään 5. 
heinäkuuta. Lisäksi jäsenmaiden tulisi voida vedo-
ta ympäristösyihin kielloista päättäessään.

Komissio oli alun perin ehdottanut, että jäsen-
maat voivat kieltää GMO-viljelyn muilla perus-
teilla, mutta eivät terveys- ja ympäristöperusteilla, 
joiden arviointi olisi yksinomaan Euroopan elin-
tarviketurvallisuusviraston vastuulla. Parlamentti 
halusi varmistaa vahvemman laillisen pohjan kan-
sainvälisessä kaupassa käytettäville säännöille ja 
painotti, että jäsenmailla tulee olla oikeus vedota 
myös ympäristösyihin. Näitä voisivat olla esimer-
kiksi torjunta-aineresistenssi, biologisen monimuo-
toisuuden säilyttäminen tai tiedonpuute mahdolli-
sista kielteisistä ympäristövaikutuksista.

Jatkossa ajoneuvorekisteritietojen vaihto jäsenmai-
den välillä auttaa EU:n alueella tehtyjen liikenne-
rikkomusten rankaisemisessa. Parlamentti hyväk-
syi 6. heinäkuuta uudet säännöt, joilla edistetään 
poliisiyhteistyötä.

Käytännössä järjestelmä toimii siten, että lii-
kennerikkomukseen syyllistyneen kuljettajan ko-

Ulkomailla tehtyjen liikennerikkomusten rankaisu tehostuu
timaan viranomaiset toimittavat ajoneuvon rekis-
teritiedot sen maan viranomaisille, jossa rikkomus 
on tapahtunut. Tämän jälkeen ajoneuvon omistaja 
saa omalla äidinkielellään laaditun kirjeen liiken-
nerikkomuksesta ja siitä seuraavasta rangaistuk-
sesta. Rangaistus määräytyy sen maan lainsäädän-
nön mukaan, missä rikkomus on tapahtunut.

Timo Soini presiden

Haluan 
Perussuomalaisten 
presidenttiehdokkaaksi

Tasavallan Presidentin vaa-
li on Suomen merkittävin 
tulevaisuuskeskustelu. Pe-
russuomalaiset ovat siinä 
mukana.

Haluan Perussuomalais-
ten presidenttiehdokkaaksi. 
Toivon, että Perussuoma-
laisten puoluevaltuusto 
asettaa minut puolueemme 
ehdokkaaksi 15.10. pidettä-
vässä kokouksessa.

Miksi?

Olen pohtinut ehdokkuut-
tani neljältä kannalta:

1. Suomen kannalta. Tasa-
vallan Presidentin tehtävä 
on kansakunnan kannal-
ta tärkeä. Mikäli Suomen 
kansa minut siihen valitsee, 
tunnen, että pystyn tehtä-
vän hoitamaan. Minusta on 
hyvän maan isäksi.

2. Puolueen kannalta. Pe-
russuomalaiset on merkit-
tävä puolue, jolla on oltava 
sekä uskottava että puolu-
een peruslinjaa korostava 
ehdokas. Tiedän mitä pe-
russuomalaisuus on ja mitä 
se ei ole. Tuon perussuoma-
laisuuden presidentinvaa-
liin. Pidän tärkeänä, että 
Perussuomalaisten kannat-

taja voi äänestää puolueen-
sa ehdokasta. Hän tietää, 
mitä saa vastineeksi äänel-
leen.

3. Omalta kannaltani. Olen 
ollut kerran ehdokkaana ja 
kerran presidenttiehdok-
kaan vaalipäällikkönä. Vaa-
litaistelu on minulle tuttu ja 
tiedän mitä se edellyttää. 
Haluan kovia haasteita, ha-
luan taistella oikeiksi kat-
somieni asioiden puolesta. 
Haluan olla mukana, kun 
Suomen tulevaisuudesta ja 
suunnasta päätetään.

4. Läheisteni kannalta. Toi-
min julkisuudessa. Tunnen 
julkisuuden luonteen; hy-
vässä ja pahassa. Puolueen 
puheenjohtajana ja presi-
denttiehdokkaana tekemi-
seni punnitaan tarkasti jul-
kisuudessa.

Olen tähän valmis. Ehdok-
kaana olen minä, ei per-
heeni eivätkä vanhempani. 
Toivon, että heidän yksityi-
syyttään kunnioitetaan, he 
eivät osallistu kampanjaan, 
eivätkä anna haastatteluja.

Timo Soini

Puheenjohtajamme Timo Soini 
vahvisti lähtevänsä puolueemme 
presidenttikisaan Yle TV1:n 
Ykkösaamu-ohjelmassa lauantaina 
24. syyskuuta. Perussuomalaisten 
puoluevaltuusto kokoontuu 
päättämään asiasta 15. lokakuuta 
pidettävässä kokouksessa. 
Odotettavissa on Suomen kaikkien 
aikojen merkittävin tulevaisuuskeskustelu.

Timo Soini isänmaan 
puolesta
Puheenjohtaja Timo Soini, mikäli sinut valitaan 
Perussuomalaisten presidenttiehdokkaaksi,
minkälainen vaalikampanja on odotettavissa?
- Perussuomalaisia ihanteita ja isänmaata puolustava kam-
panja, johon kutsun kaikki Perussuomalaisten jäsenet ja 
kannattajat mukaan. Näissä vaaleissa käydään Suomen 
merkittävin tulevaisuuskeskustelu.

Mitä asioita aiot nostaa erityisesti esille arvo-
keskustelussa?
- Siviilirohkeuden, suomalaisuuden, ahkeruuden, lähim-
mäisenrakkauden ja rehellisyyden.

Mikä on mielestäsi tärkein kysymys Suomen
tulevaisuuden kannalta tällä hetkellä?
- Sosiaalinen oikeudenmukaisuus Suomessa ja maailmalla.

Uskotko voittavasi presidenttikisan?
- Kyllä. Äänestä minua.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa 
ehdokashakemuksensa Helsingin vaalipiirilauta-
kunnalle viimeistään keskiviikkona 7.12.2011.

Helsingin vaalipiirilautakunta tutkii ehdokas-
hakemukset ja vahvistaa ehdokasasettelun tors-
taina 15.12.2011 laatimalla presidentinvaalin en-
simmäisen vaalin ehdokasluettelon, johon otetaan 
arvotussa järjestyksessä kaikki ehdokkaat. 

Äänestysaikataulu:

- Sunnuntaina 22.1.2012 klo 9-20.

- Ennakkoäänestys kotimaassa:
  11.-17.1. (keskiviikosta tiistaihin)

- Ennakkoäänestys ulkomailla:
  11.-14.1. (keskiviikosta lauantaihin)

Tasavallan presidentin
vaali 22.1.2012

Puoluesihteeri Ossi Sandvik uuden, tilavamman 
ryhmähuomeen ovella.
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Puoluejohtaja Timo Soini

Sisäilman huono laatu 
tuo terveysriskejä
Sisäilman huono laatu on arvioitu yhdeksi maam-
me suurimmista ympäristöterveysongelmista. Yhte-
nä merkittävimmistä aiheuttajista on rakennusten 
kosteus- ja homevauriot. Eduskunnan tarkastus-
valiokunta tilaa aiheeseen liittyvän tutkimuksen, 
jonka tehtävänä on tuottaa ajankohtaista tietoa 
ongelmien syistä, laajuudesta sekä vaikutuksista.

Viime vuosina esitettyjen karkeiden arvioiden 
mukaan huonon sisäilman taloudelliset kokonais-
kustannukset ovat yli 3 miljardia euroa vuodes-
sa. Arviolta jopa 600 000 - 800 000 suomalaista 
voi altistua päivittäin kosteus- ja homevaurioille 
kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa raken-
nuksissa. Kosteus- ja homeongelmien on arvioitu 
aiheuttavan vuosittain terveydenhuoltojärjestel-
mällemme yli 200 miljoonan euron kustannukset.

Tutkimus valmistuu elokuun 2012 loppuun 
mennessä.

Venäjältä tulee edelleen 
huonokuntoisia rekkoja
Venäjältä Suomeen tulevat rekat ovat edelleen 
huonossa kunnossa. Tulli arvioi, että kasvava ta-
varaliikenne pakottaa venäläiset kuljetusyritykset 
pitämään ulkomaanliikenteessä myös vanhemmat 
rekka-autot ja perävaunut.

Tulli valvoo raskaiden ajoneuvojen kuntoa se-
kä rajoilla, satamissa että sisämaan toimipisteissä. 
Tulli teki syyskuussa Vantaalla Hakkilan tullissa 
kaksi raskaan liikenteen tehoiskua yhdessä katsas-
tusmiesten kanssa.

Venäläisrekkojen suurimmat puutteet ovat is-
kunvaimentimissa, jarruissa ja valoissa. Toisessa 
iskussa syyskuussa yksikään 17:sta tarkastetusta 
rekasta ei selvinnyt puhtain paperein.

Suurin osa tarkastetuista ajoneuvoista oli saa-
punut Hakkilaan itänaapurista, mukana myös 
muutama kotimainen ajoneuvo.

Kelaston tietosisältö 
täydentyi
Kelan tilastotietokantaan Kelastoon lisättiin syys-
kuussa 11 uutta raporttia, jotka käsittelevät mm. 
takuueläkettä, opintolainoja ja vammaisetuuksia.

Kelan tilastotietokanta eli Kelasto on julkaistu 
internetissä kaikille avoimena palveluna. Kelas-
tossa on tällä hetkellä yhteensä 74 raporttia, joita 
käyttäjä voi muokata haluamillaan valinnoilla.

Kelastoon on koottu keskeinen tilastotieto Ke-
lan hoitamasta sosiaaliturvasta, kuten tiedot Kelan 
etuuksien saajista sekä maksetuista ja keskimääräi-
sistä etuuksista. Lisäksi Kelastosta löytyy tietoa hake-
muksista sekä niiden ratkaisuista ja käsittelyajoista.

Yrittäjänaiset tyrmäävät hallituksen suunnitelmat 
kotitalousvähennyksen leikkaamisesta ja toivovat 
vielä harkintaa sen suhteen.

- Väestön ikääntyessä kovaa vauhtia on vaikea 
ymmärtää hallituksen halua supistaa tuen myötä 
syntyneitä joustavia hoiva- ja sosiaalialan palvelu-
ja, joiden turvin on edistetty vanhusten kykyä asua 

Yrittäjänaiset tyrmäävät kotitalousvähennyksen leikkauksen

nttiehdokkaaksi

Nimi: Timo Juhani Soini

Ammatti: valtiotieteen maisteri,
puolueen puheenjohtaja

Syntynyt: 30.5.1962 Raumalla

Koulutus:
- ylioppilas 1981 (Kaitaan Lukio)
- valtiotieteen maisteri 1988
 (Helsingin yliopisto)

Vanhemmat:
konsultti Martti Olavi Soini,
lastenhoitaja Eeva Sisko Soini

Puoliso: LL, lääkäri Tiina Maarit 
Soini 1996-

Lapset: Toivo 1997, Silja 1999

Nykyinen kotikunta: Espoo

Vaalipiiri:
Uudenmaan vaalipiiri 19.3.2003-

Ansioluettelo:

Ylioppilas (1981); valtiotieteiden 
maisteri (1988).

Kehittyvän Suomen Nuorten 
Liitto ry, Suomen Uutisten erikois-
toimittaja (1983-1989).

SMP:n varapuheenjohtaja 
(1989-1992); SMP:n puoluesihteeri  
(1992-1995); Perussuomalaiset rp:n 
puheenjohtaja (1997-); kansanedus-
taja (2003-9).

Espoon kaupunginvaltuusto 
(2001-); Espoon kaupunginhallitus 
(2006-2007).

Eduskunnan lakivaliokunnan 
jäsen (2003-2007); suuren valiokun-
nan varajäsen (2003-2007); suuren 
valiokunnan jäsen (2007-2009); laki-
valiokunnan varajäsen (2007-2009).

Euroopan parlamentin jäsen 
(2009-2011); Vapaa ja demokraat-
tinen Eurooppa EFD –ryhmän työ-
valiokunnan puheenjohtaja; kult-
tuuri- ja koulutusvaliokunnan va-
rapuheenjohtaja; suhteista Australi-
aan ja Uuteen-Seelantiin vastaavan 
valtuuskunnan varajäsen; suhteista 
Sveitsiin, Islantiin ja Norjaan vas-
taavan valtuuskunnan varajäsen.

Kansanedustaja (2011-); ulko-
asiainvaliokunnan puheenjohtaja; 
suuren valiokunnan varajäsen; pu-
hemiesneuvoston jäsen; kansainvä-
listen asiain foorumin jäsen.

kotona laitosten sijaan, Yrittäjänaisten Keskuslii-
ton puheenjohtaja Kaarina Jokinen moittii.

Jokisen mielestä on suuri menetys, että uudet 
pääosin naisyrittäjien vetämät hoiva-alojen yrityk-
set menettävät merkittävästi tulojaan ja joutuvat 
supistamaan henkilökuntaansa aikana, jolloin ko-
timaista yrittäjyyttä kaivataan kipeästi.
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Jonotin tätä istunnon ensim-
mäistä puheenvuoroa koko 
viime yön. Illalla, kun läksin 
eduskuntaan, vaimoni antoi 
minulle mukaan yölukemis-
ta. Kirja oli professori Pek-
ka Himasen kirja. Siteeraan 
Himasta heti tässä alussa: 
"Meidän on palautettava 
talous sille kuuluvaan ase-
maan. Talouden tehtävä on 
palvella meitä. Meidän teh-
tävämme ei ole olla talou-
den palvelijoita. Itse asiassa 
jo sana ekonomia tarkoittaa 
kirjaimellisesti talousasi-
oiden hoitoa. Sen juurena 

muuten on Kreikan kielen 
sana oikonomia."

Nyt olemme suurten pe-
riaatteellisten ja rohkeutta 
kysyvien asioiden äärellä. 
Perussuomalaiset ovat joh-
donmukaisesti koko puo-
litoista vuotta kestäneen 
euron kriisin aikana esittä-
neet, että talousvaikeuksissa 
olevien euromaiden talou-
dellista tukemista toisten 
maiden kustannuksella ei 
tule sallia. Sitä ei tule sallia 
ensinnäkään siitä syystä, et-
tä se on Euroopan unionin 
Maastrichtin sopimuksessa 

kiellettyä. Toisekseen tämän 
kriisin varjolla voidaan Eu-
roopan unionia viedä kohti 
liittovaltiota, jossa pienillä 
Suomen kaltaisilla mailla ei 
ole sananvaltaa. Olemmekin 
seuranneet huolestuneina 
tätä nykyistä kehitystä. Eu-
roopan johtajat ja Suomen 
hallitus ovat koko kriisin 
ajan toitottaneet, ettei muita 
vaihtoehtoja ja päätöksiä ole 
mahdollista tehdä kuin ne, 
mitä on jo tehty. Perussuo-
malaisten mielestä aina on 
ollut olemassa vaihtoehto - 
se yksinkertainen vaihtoeh-

to, että velkakriisissä olevat 
maat ottavat itse vastuun 
omasta kriisistään. Se on 
todellinen realistinen vaih-
toehto. Perussuomalaisten 
mielestä se vasta onkin vas-
tuullinen vaihtoehto.

Vahinko on jo 
tapahtunut

Mutta ei, vahinko on kuiten-
kin jo tapahtunut. Hallitus 
esittääkin nyt käsiteltävässä 
asiassa Euroopan rahoitus-
vakausvälineen ja siihen 
liittyvien lakien muuttamis-

Se, mistä nyt on kysymys, 
on se, että tämä talo - eli me 
kansanedustajat - pystyy 
nyt päättämään siitä, läh-
demmekö me rahoittamaan 
tätä rahoitusvakausvälinet-
tä. Ja me voimme tehdä sel-
laisen päätöksen, että emme 
lähde. Nyt meidän annetaan 
ymmärtää, että muu ei ole 
mahdollista, että Suomi ei 
voisi jäädä tästä ulos. Suo-
mi voi jäädä tästä ulos, ja 
nämä belgiat, portugalit, 
slovakiat, luxemburgit jnp. 
- ne voivat jatkaa. Sano-
taan, että yksimielisyys vaa-
ditaan. Tämä järjestelmä, 
joka ei ole noudattanut ta-
lous- ja vakaussopimusta, ei 
Maastrichtin sopimusta, ei 
no bail out -sopimusta eikä 
oikein paljon mitään muu-
takaan sopimusta, kyllä 
se tästäkin selviää. Nyt on 
kysymys siitä, asetetaanko 
suomalainen veronmaksaja 

Eduskunta on hyväksynyt 
Euroopan rahoitusvakaus-
välinettä (ERVV) koskevan 
puitesopimuksen muutok-
sen keskiviikkona 28. syys-
kuuta. Muutos hyväksyttiin 
äänin 103-66. Poissa oli 30.

Muutoksella takaajien 
Euroopan rahoitusvakaus-
välineen varainhankinnalle 
annettavien takausten ko-
konaismäärää korotetaan 
440 miljardista eurosta 780 
miljardiin euroon. Suomen 
osuus takauksista nousee 
noin 7,9 miljardista eurosta 
noin 13,974 miljardiin.

Eduskunta päätti tässä 
yhteydessä vain rahoitus-

vakausvälineen (ERVV) 
muuttamisesta. Kreikan 
toista tukipakettia koskevat 
päätökset on tarkoitus teh-
dä lähiviikkoina, ne eivät 
sisältyneet nyt hyväksyttyyn 
esitykseen.

Toukokuussa 2010 
luotu vakausmekanismi 
(ERVV) on tarkoitettu vä-
liaikaiseksi välineeksi eu-
roalueen rahoitusvakauden 
turvaamiseksi.

Perussuomalaisten jou-
koissa takausvastuiden kas-
vattaminen herätti aiheellista 
vastustusta. Alla kaksi esi-
merkkiä asiapitoisista pu-
heenvuoroista eduskunnassa.

Hallituspuolueet nostivat Suomen 
takuut nyt jo 14 miljardiin

14 miljardin euron takaus-
vastuisiin, eikä sitä ole mil-
lään torilla mukava selittää, 
ei sen enempää Hakaniemen 
torilla kuin Sastamalankaan 
torilla. Ja voin lohduttaa, 
että minä en niitä aio siellä 
toreilla selitellä.

Vakava maksukyvyttö-
myysongelma

Ongelma on maksuky-
vyttömyys ja se, että me 
olemme päästäneet tämän 
taudin Euroopassa pankki-
rakenteisiin. Selitän tämän 
nyt vielä kerran. Olen sen 
tehnyt, mutta selitän vielä 
kerran. Eli jos tätä maksu-
kyvyttömyyttä ei kitketä, 
niin me jatkuvasti pistämme 
hyvää rahaa huonon rahan 
perään eikä auta. Edustaja 
Lehti täällä totesi: jos 330 
miljardia on velka ja noin 
30 prosenttia menee pelk-

kiin velanhoitokustannuk-
siin, miten sellainen maa 
koskaan velkansa maksaa 
takaisin? Ei mitenkään. Ja 
siinä puhui mies, joka bis-
neksestä tietää jotakin. Eli 
näin se on, ei selviä. No can 
do, vähän huonolla englan-
nilla, no can do, ei tu mit-
tään, nitševo, ei toimi.

Ja mitä sitten, nyt kun 
hoidamme me täällä val-
tion budjettia? Edustaja 
Vapaavuori, aivan oikein 
sanoitte, että noin 7 mil-
jardia otetaan lainaa. Millä 
me rahoitamme sen valtion 
budjetin? Mehän rahoitam-
me sen verotuloilla, ja niillä 
se pitääkin rahoittaa. Niillä 
se pitääkin rahoittaa, mutta 
nyt me rahoitamme, ja tä-
mä vakausväline, Kreikkaa 
ja kumppaneita tuella, kun 
niitä pitää rahoittaa veroilla.

Lähdetään katsomaan, 
mitä pitää pankkien tehdä: 

Niitten pitää lainata edusta-
ja Heinoselle rahaa asunto-
lainaan. Niitten pitää vaikka 
edustaja Eestilälle, jos on 
bisnestä, rahoittaa sitä bis-
nestä. Se on pankin tehtävä 
ja rahoituslaitosten tehtävä. 
Ei niitten tehtävä ole syömä-
velkaa maksaa ja mahdollis-
taa tätä. Nämä asiat ovat nyt 
sekaisin Euroopassa, ja tässä 
meillä on maksukyvyttö-
myysongelma. Ja se ei muu-
ten parane antamalla lisää 
rahaa. En usko siihenkään, 
että juoppo paranee sillä, 
että antaa lisää viinaa, eikä 
narkomaani sillä, että saa li-
sää kamaa. Ei toimi, ei toimi.

Ei ole helppoa olla tästä 
eri mieltä. Tämä linja mak-
soi perussuomalaisille halli-
tuspaikan, ja kyllä se paikoi-
tellen kivistelee, koska kyllä 
mekin tietenkin mieluummin 
olisimme niitä päätöksiä te-
kemässä kuin niitä täällä ar-

vostelemassa. Tätä yritettiin 
iltatolkulla, mutta ei tässä 
voinut olla mukana. Mutta 
tulee aika, jolloin tämä on 
tavalla tai toisella hoidettu. 
Iloinen vastuunkantajapuo-
lue Perussuomalaiset pur-
jehtii silloin kansan tuella 
hallitukseen kokoomuksen 
hurratessa tälle vastuunkan-
nolle. Näinhän tämän pitää 
mennä.

Omassakin taloudessa 
tekemistä

Meillä on isoja vaaroja 
tässä omassakin luottoluo-
kituksessa. Kyllä meitäkin 
Standard & Poor's tark-
kailee: meidän poliittista ti-
lannetta, hallitustilannetta, 
makroekonomiaa, kaup-
paa, infl aatiota, työvoima-
kustannuksia ja montaa 
muuta asiaa. Ja siinä olem-
me varmasti samaa mieltä, 

Juoppo ei juomalla parane
että nämä pitää pitää kun-
nossa, oma talous täytyy 
pitää kunnossa. Kyllä me 
sitä kannatamme. Tulemme 
tekemään vaihtoehtobudje-
tin, joka on suurin piirtein 
samaa kiristys- ja elvytysta-
soa kuin hallituksen, vain 
toisin kohdennettuna. Ei se 
suuruusluokka ole suuresti 
pielessä, kyllä minä voin sen 
myöntää. Mutta sitä, että 
me asettaisimme meidän 
veronmaksajamme tämmöi-
seen vastuuseen, me emme 
muuten tee. Ja toivon todel-
la, että te olisitte oikeassa, 
että Belgia olisi oikeassa, 
että kaikki nämä luettele-
manne olisivat oikeassa, 
emmekä ikinä joutuisi mak-
samaan sitä 14 miljardia, 
mutta jos joudumme, niin ei 
se teitä paljon lohduta, että 
Soini oli oikeassa.

Timo Soini 27.9.2011

ta, jotta Suomi voisi päämi-
nisteri Kataisen hallituksen 
johdolla jatkaa omaksu-
maansa linjaa, linjaa, joka 
on perussuomalaisten mie-
lestä väärä. Nyt on oltava 
rohkeita, on sanottava "ei" 
hallituksen omaksumalle 
linjalle. Suomella ja koko 
Euroopalla on oltava vaih-
toehto nykymenolle. Täs-
sä tilanteessa esimerkiksi 
Kreikka on laskettava hal-
littuun velkasaneeraukseen, 
irrotettava se rahaliitosta, ja 
oman valuuttansa drakman 
avulla Kreikka hakee oman 

paikkansa eurooppalaisessa 
yhteistyössä. Se on taatusti 
kivuttomampi tie kuin ny-
kyisen rahapoliittisen vaih-
toehdon jatkaminen.

Edellä olevan perusteel-
la ehdotan, että hallituksen 
esitys 31/2011 Suomen ja 
Euroopan rahoitusvakaus-
välineen ERVV:n välisen 
puitesopimuksen muutta-
mista tarkoittavasta sopi-
muksesta ja siihen liittyvät 
hallituksen lakiehdotukset 
hylätään.

Kaj Turunen 27.9.2011

Talouden palveltava meitä, ei päinvastoin
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Puolustusvoimissa on 
suunnitteilla suurin uu-
distus sitten jatkosodan 
päättymisen. Pääsyik-
si uudistukseen ilmoi-
tetaan koulutettavien 
määrän supistuminen, 
puolustusmateriaalin 
vanheneminen ja talou-
delliset realiteetit.

Uudistustyön tu-
loksena Suomella olisi 

vuonna 2015 nykyistä kustannustehokkaammat 
ja suorituskykyisemmät puolustusvoimat. Tämä 
tarkoittaa puolustusvoimien johdon mielestä ny-
kyistä pienempää sodan ajan vahvuutta, rauhan 
ajan organisaation keventämistä ja toimintata-
pojen uusimista.

Puolustusvoimista vakuutetaan, ettei uudis-
tus vaaranna puolustuspolitiikkamme perus-
pilareita: yleistä asevelvollisuutta, alueellista 
puolustusta ja sotilaallista liittoutumattomuut-
ta. Tavoitteena on pienempi, mutta paremmin 
varusteltu armeija.

Puolustusvoimista on viestitetty, että sille 
tulisi antaa riittävät toimivaltuudet toteuttaa 
uudistus ilman poliittisia rajoituksia. Kenraalit 
pelkäävät, että muutoin tuloksena ovat puolus-
tusvoimat, jolla ei ole asianmukaista suoritus-
kykyä. He haluavat antaa päätöksentekijöille 
valmiiksi pureskellun mallin.

Valtiontalouden haasteet osuivat huonoon 
saumaan uudistuksen kannalta. Hallitusohjelma 
leikkaa puolustushallinnolta peräti 200 miljoo-
naa euroa. Lisäksi on huomioitava uudistuksesta 
aiheutuvat kustannukset ja muut säästöpaineet. 
Jalkaväkimiinat kieltävä Ottawan sopimus on 
ongelma sekin.

Hankalassa tilanteessa olisi syytä pikaisesti 
käynnistää turvallisuus- ja puolustuspoliittinen 
selontekotyö parlamentaarisine seurantaryh-
mineen. Toisin kuin puolustusministeri Stefan 
Wallin (rkp) on esittänyt, varuskuntia ei tule 
lakkauttaa ennen selontekoa. Puolustusvoimat 
tarvitsee poliittista ohjausta. Puolustusvoima-
uudistus ja selonteko on syytä valmistella yh-
tenäisesti.

Suomessa on pitkä poliittinen perinne, että 
maanpuolustuksen suuntaviivat hyväksytään 
parlamentaarisessa menettelyssä ja vahvan kon-
sensuksen hengessä. Mukana ovat sekä hallitus- 
että oppositiopuolueet. Tätä perinnettä kannat-
taa jatkaa.

Poliitikkojen tehtävä on määritellä uudis-
tuksen suunta ja antaa vastaus mm. seuraaviin 
kysymyksiin: Kuinka suuri osuus miesikäluokas-
ta koulutetaan? Miten suuri on reservi? Mikä 
on varuskuntien kohtalo? Puolustetaanko koko 
maata? Mikä osuus rahoituksesta voidaan käyt-
tää materiaalihankintoihin? Korvaako hankin-
noissa laatu määrän? Liittoudutaanko vai yllä-
pidetäänkö kansallista puolustuskykyä?

Edessä on isoja päätöksiä. Ne on tehtävä 
huolellisen harkinnan jälkeen. Puolustusvoima-
uudistusta ei ole syytä kiirehtiä. Ensin tarvitaan 
turvallisuuspoliittinen kokonaisanalyysi. Tarvit-
tavat muutokset on tehtävä siten, että maamme 
puolustuskyky ja kansalaisten maanpuolustus-
tahto säilyvät tulevaisuudessakin.

Jussi Niinistö

Kirjoittaja on eduskunnan
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja.

Puolustusvoima-
uudistus ja poliittinen 
ohjaus

Pieni, reilun tuhannen asuk-
kaan Savukoski Lapissa, 
Venäjän rajan tuntumassa, 
joutuu merkittävään rooliin 
syksyn aikana. Lannoittei-
ta valmistava Yara Suomi 
Oy suunnittelee avaavansa 
Soklin fosforimalmikaivok-
sen niin, että tuotanto alkai-
si vuonna 2015.

Kaikki Savukosken 
asukkaat eivät ole asiasta 

samaa mieltä, mutta pää-
töksiä on tehtävä.

- Tilanne on niin, että 
kunnanjohtaja on ollut yk-
sin eri mieltä, toteaa perus-
suomalainen kunnanvaltuu-
tettu Erkki Hast ja jatkaa, 
kuinka pitkä prosessi on 
edennyt kaavoitukseen.

Selvityksiä on tehty 
lukuisia, ja Lapin liitto 
myönsi kesällä noin 124 

000 euroa kunnalle Sokliin 
varautumista varten. Liitos-
sa nähdään, että hanke on 
merkittävä sekä kunnalle 
että koko Itä-Lapin työlli-
syydelle ja taloudelle.

Hast muistuttaa, et-
tä kaavoitusmonopoli on 
kunnalla ja kunta voi estää 
hankkeen etenemisen.

- Porotalous on hanket-
ta vastaan, ja epäilen, että 
voitamme seuraavat kunta-
vaalit Soklilla, vaikka toki 
vaalityötäkin tarvitaan, hän 
sanoo.

Kunnanjohtaja uskoo 
päätöksiä syntyvän

Savukosken kunnanjohtaja 
Mauri Aarrevaara kertoo, 
että Lapin liiton myöntä-
millä rahoilla muun muassa 
palkataan Sokliin valmis-
tautumishankkeelle projek-
tipäällikkö kolmeksi vuo-
deksi.

Päätöksiä tehdään syys-
lokakuun vaihteessa, sillä 
osayleiskaavan laatimistyö 
on käynnistynyt ja kunnan-
johtaja uskoo sen valmistu-
van noin vuoden kuluttua.

- Meidän on mietittävä 
tarkkaan esimerkiksi mil-
laisia vaikutuksia Soklil-
la on kunnan palveluihin, 
Aarrevaara selvittää ja ker-
too, että kaivos työllistäisi 
suoraan 120-140 henkilöä 
ja epäsuorastikin 250-330 
henkilöä.

- Tavoitteena on, että 
työntekijöistä edes osa jäisi 

Savukoskelle asumaan, hän 
kaavailee ja laskee, että tällä 
hetkellä esimerkiksi tyhjiä 
asuntoja ei ole.

- On tämä hirveän iso 
asia meidän kunnalle.

Hidasta taistelua 
kaivosta vastaan

Metsurina muun muassa 
Metsähallitukselle työsken-
nellyt Hast ei ole yhtä po-
sitiivinen. Hän uskoo, että 
kaivoshankkeissa yritykset 
saattavat unohtaa vastuunsa.

- Yara valmistelee rata-
hanketta Venäjälle, jolloin 
malmi jalostettaisiin Venä-
jällä ja työntekijät olisivat 
takuulla venäläisiä. Eihän 
Yaralla tarvitse olla yhteis-
kuntavastuuta, hän pohtii.

Louhitusta malmista 
ei kuntaan jää euroakaan, 
vaikka Hastin mukaan La-
pin aluehallintovirasto teki 
asiasta ehdotuksen.

- Toivon, että valtiovalta 
pystyisi sanomaan jotain.

Lapin jättäminen ener-
gia- ja raaka-ainevarastoksi 
kiukututtaa paikallista kun-
tavaikuttajaa. Kunnan suu-
rimmat työnantajat ovat 
Metsähallitus ja marjoja ja-
lostava yritys, toki kunnan 
jälkeen.

- Olen päättänyt, että 
valitan päätöksistä aina, 
kun siihen on tarvetta, Hast 
ilmoittaa ja vääntö jatkuu.

Teksti ja kuvat:
Katja Ojaniemi

Savukoskella varaudutaan
Soklin kaivokseen

Erkki Hast ei usko, että Savukosken kunta hyötyy 
malmikaivoksesta.
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Motto: On yleisesti tie-
dossa, ettei ole olemas-
sa kuin yksi ihmisrotu.

1. Johdannoksi

"Vihapuhe" on kesän ai-
kana muodostunut muo-
tisanaksi. Vihapuhe-kortti 
heilahtaa herkästi ja on jo 
syrjäyttänyt rasismi-kortin, 
puhumattakaan vanhasta 
natsi-kortista.

"Vihapuhe"-käsitettä 
tarkastellaan tässä rikoslain 
kannalta. Eri asia ovat muut 
normistot kuten lehtimies-
ten ym. toimittajien itselleen 
tekemät journalistiset eetti-
set säännöt (Julkisen sanan 
neuvosto JSN). Huomatta-
koon, että JSN on parhail-
laan tiukentamassa näitä 
omia sääntösuosituksiaan.

Sanaa "vihapuhe" ei 
esiinny lakiteksteissä. Se on 
massamedian luoma käsi-
te ja lienee tuontitavaraa 
englannin kielestä ("hate 
speech") ja osin Ruotsista-
kin (ruotsiksi "hatprat"). 
Liekö vihapuheen vastakoh-
ta "rakkauspuhe", jollaisen 
ykkösekspertti on internetin 
rakkaus- ja kuherteluvies-
tinnästään tunnettu puolue-
sihteeri Mikael Jungner...

Rikoslakimme kannalta 
ns. vihapuheet kytkeytyvät 
hyvin ajankohtaisesti ri-
koslain 11 luvun pykäliin 
10 (lyhennys RL 11:10) ja 
10a (RL 11:10a). Nämä 
pykälät on vastikään eli 
1.6.2011 alkaen uusittu ja 
niiden rikosnimikkeinä ovat 
"kiihottaminen kansanryh-
mää vastaan" (RL 11:10) ja 
"törkeä kiihottaminen kan-
sanryhmää vastaan" (RL 
11:10a).

Lisäksi voi vihapuhe 
joskus liittyä rikoslain 11 
luvun 11 §:ään (rikosnimi-
ke "syrjintä") tai 17 luvun 
10 §:ään (RL 17:10: rikos-
nimike on "uskonrauhan 
rikkominen") tai rikoslain 
24 luvun kunnianloukkaus-
pykäliin (RL 24:8, 24:9 ja 
24:10). Ja joskus voi nous-
ta esiin RL 25:7 eli "laiton 
uhkaus". Voipa joskus tulla 
esiin "työsyrjintä"-niminen 
rikoslakipykälä (RL 47:3), 

jos työpaikkailmoitus si-
sältäisi "vihapuhetta". Ja 
huomattakoon, että ai-
van kaikissa rikoksissa 
on rangaistuksen määrän 
yleisenä koventamisperus-
teena rikoslain 6:5:n mu-
kaan rikoksen tekeminen 
rasistisesta vaikuttimesta. 
Yleisterminä näkee näissä 
yhteyksissä monesti sanan 
"viharikos/viharikokset", 
joskaan se ei ole rikoslais-
samme esiintyvä termi.

2. Kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan 
(rikoslain 11 luvun 10 §)

Mainitut keskeispykälät eli 
RL 11:10 ("kiihottaminen 
kansanryhmää vastaan") ja 
11:10a ("törkeä kiihotta-
minen kansanryhmää vas-
taan") olivat siis äskettäin 
eli alkuvuodesta eduskun-
nassa lakimuutoksen koh-
teena. Muutos, jolla tiuken-
nettiin aiempaa kriminali-
sointia, tuli voimaan kesä-
kuun 1. päivänä 2011 (laki 
511/2011). Tavoitteena on 
saada vahvempi rikosoi-
keudellinen "tartuntaote" 
erityisesti internetissä li-
sääntyneeseen luonteeltaan 
rasistiseen ja muukalais-
vastaiseen vihapuheviestin-
tään. Taustalla ovat myös 
Suomen kansainväliset vel-
voitteet vastustaa lainsää-
dännöllä "acts of racist and 
xenophobic nature" ("luon-
teeltaan rasistiset ja muuka-
laisvastaiset teot").

Jos haluaa kunnolla 
perehtyä tähän tuoreeseen 
lainmuutokseen, kannattaa 
lukea pääkohdittain halli-
tuksen esitys HE 317/2010 
vp (laajuus 81 sivua, joista 
"jokamiehelle" riittäväs-
ti keskeisimmät ovat s. 1, 
5-9, 12-14 ja 37-49 eli n. 
20 sivua). Lyhyt mutta lu-
kemisen arvoinen on asias-
sa syntynyt lakivaliokunnan 
mietintö 39/2010 vp (neljä 
sivua). Itse ydinpykälä kuu-
luu seuraavasti:

RL 11:10: "Joka asettaa 
yleisön saataville tai muu-
toin yleisön keskuuteen 
levittää tai pitää yleisön 
saatavilla tiedon, mielipi-
teen tai muun viestin, jos-

sa uhataan, panetellaan tai 
solvataan jotakin ryhmää 
rodun, ihonvärin, syntype-
rän, kansallisen tai etnisen 
alkuperän, uskonnon tai 
vakaumuksen, seksuaa-
lisen suuntautumisen tai 
vammaisuuden perusteella 
taikka niihin rinnastetta-
valla muulla perusteella, on 
tuomittava kiihottamisesta 
kansanryhmää vastaan sak-
koon tai vankeuteen enin-
tään kahdeksi vuodeksi."

3. Keitä rikoslain 11:10 
suojelee?

Tästä pykälästä pantakoon 
aluksi merkille siinä oleva 
luettelo suojelukohteista: 
"rotu, ihonväri, syntyperä, 
kansallinen tai etninen al-
kuperä, uskonto tai vakau-
mus, seksuaalinen suuntau-
tuminen tai vammaisuus 
taikka niihin rinnastettava 
muu peruste". Tämä luette-
lo sai kesäkuun alusta sikäli 
yleisluontoisenkin painoar-
von, että sanatarkasti sama 
luettelo otettiin samalla 
myös muihin samalla ker-

taa muutettuihin viharikos-
pykäliin.

Sekä HE:ssä että laki-
valiokunnan mietinnössä 
tosin hiukan epäröitiin, 
pitäisikö sana "rotu" jät-
tää kokonaan lakitekstis-
tä pois, koska (sitaatti HE 
317/2010 vp s. 40 ja LaVM 
s. 3:) "on yleisesti tiedossa, 
ettei ole olemassa kuin yksi 
ihmisrotu." Tämä virallinen 
yleinen tieto siis kaikille täs-
sä yleisesti tiedoksi!

4. "Kansanryhmä" ja 
"ryhmä" vihapuheen 
kohteena

Mikä sitten on tämän RL 
11:10:n kannalta "kansan-
ryhmä"? Varsinaisesti pykä-
lä on ajateltu antamaan (HE 
s. 42) "suojaa ennen kaik-
kea sellaisille vähemmistö-
ryhmille, jotka yleensä ovat 
yhteiskunnassa sosiaalisesti 
heikommassa asemassa ja 
sen vuoksi erityisen suojan 
tarpeessa." Tämä on lain-
tulkinnallinen lähtökohta, 
mutta pykälän sanamuoto 
ei suinkaan yksinomaisesti 

rajaudu vähemmistöihin.
Voidaankin kysyä, voi-

ko suojeltavana ryhmänä 
olla myös suomalainen kan-
taväestö eli etninen enem-
mistö, jos sitä vihapuheella 
panetellaan kansallisena tai 
etnisenä ryhmänä? Vaikka 
siis pykälä on kyllä ensisi-
jaisesti tarkoitettu suojele-
maan erilaisia vähemmistö-
ryhmiä, niin selvästikin la-
kitekstin sanamuoto suojaa 
myös enemmistöä vihapu-
heilta. Ja näin siitä riippu-
matta, olisiko enemmistön 
vihapuhepanettelija itsekin 
enemmistöön kuuluva tai 
sitten etnisestä vähemmis-
töstä. Lisäksi on selvää, että 
etnisen vähemmistön A vi-
hapanetteluun voi syyllistyä 
etniseen vähemmistöön B 
kuuluva. Ja rangaistavaa vi-
hapuhetta voi olla sekin, et-
tä tiettyyn etniseen vähem-
mistöön kuuluva panettelee 
omaa vähemmistöään.

Entä ovatko naiset eli n. 
50 % väestöstämme taikka 
miehet eli toiset n. 50 % 
sellainen kansanryhmä, jo-
ta ei saa ryhmänä panetella? 

Eivät taida olla, koska laki-
pykälähän (siis RL 11:10) 
ei tuossa yllä siteeratussa 
luettelossaan sisällä "suku-
puolta" suojeltavana pe-
rusteena (toisin kuin laissa 
on syrjintäkieltotyyppisissä 
pykälissä). Niinpä siis kiih-
kofeministi tai lihaa paljon 
syövä heteromies saanee 
panetella tiettyä sukupuolta 
alempiarvoiseksi ilman val-
tionsyyttäjän ilmaantumista 
nostamaan syytettä. Sen si-
jaan transihmiset ja intersu-
kupuoliset nauttivat kyseis-
tä lainsuojaa (HE s. 41).

Vaikka siis RL 11:10 on 
ennen kaikkea tarkoitettu 
antamaan suojaa (HE s. 42:) 
"sellaisille vähemmistöryh-
mille, jotka yleensä ovat 
yhteiskunnassa sosiaalisesti 
heikommassa asemassa ja 
sen vuoksi erityisen suojan 
tarpeessa", niin tämä perus-
telulausuma ei kuitenkaan 
ole kuin tulkinnallinen läh-
tökohta. Voiko sitten tuo-
ta lausumaa "sosiaalisesti 
heikommassa asemassa" 
olevasta vähemmistöryh-
mästä tulkita esim. niin, 
että suomenruotsalaiset - he 
kun ovat sosiaalisesti vähin-
täänkin tasavahvassa ellei 
keskimäärin vahvemmassa 
asemassa suomenkielisiin 
nähden -  eivät voisi olla 
lainkohdan suojaama ryh-
mä. Ei, sellaista tulkintaa 
lainsäätäjä ei varmaankaan 
ole tarkoittanut. Siis vahvo-
jakin ryhmiä suojelee tämä 
RL 11:10.

Sinänsä riittää, että 
kohdetaho muodostaa pel-
kän "ryhmän", vaikka RL 
11:10:n otsakkeessa lukee-
kin vaativaisemmin "kan-
sanryhmä". Rimaa ei siis 
ole tarkoitettu niin korkeal-
le kuin mitä sana "kansan-
ryhmä" sinänsä edellyttä-
nee. Siten joku ammattiryh-
mä voi olla vihapuhekohde, 
esim. turkistarhaajat "mur-
haajina". Ryhmäksi yltävät 
myös kerjäläiset, ehkä jopa 
vaikka eivät olisi tiettyä et-
nistä vähemmistöä.

Huomattakoon, että 
pykälämme koskee sellai-
siakin rasismimotiivilla 
tms. vihamotiivilla tehtyjä 
RL 11:10-rikoksia, joissa 
kohdehenkilöt eivät itse 
lainkaan kuulu mihinkään 
suojeltavaan (vähemmistö)
ryhmään, vaan ovat nyt jou-
tuneet vihapuheen kohteek-
si siksi, että he ovat omassa 
toiminnassaan puolustaneet 
suojeltavaa (vähemmistö)
ryhmää ja/tai vastustaneet 
rasismia tai muuta vihari-
kosmotiivia.

RL 11:10 ei sovellu, jos 
vihapuheen tms. kohtee-

Vihapuhe ja rikoslaki – mikä ”puhe
Vihapuheesta on poliittis-yhteiskunnallisessa 
keskustelussa tullut muotisana. Sitä
käytetään hyvin paljon ja väärinkäytetään
paljon. Mistä vihapuheessa on kysymys
lainsäädännön kannalta?

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
oikeudellinen asiantuntija, professori Erkki 
Havansi on laatinut ryhmää varten juridisen 
muistion asiasta.
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na ei ole ryhmä, vaan yksi 
tai muutama yksilöitävissä 
oleva henkilö. Silloin sovel-
tuu tilanteesta riippuen RL 
11:11 (syrjintä) tai RL 17:1 
(julkinen kehottaminen ri-
kokseen) tai RL 24:8-10 
(kunnianloukkaus) tai RL 
25:7 (laiton uhkaus) tai RL 
47:3 (työsyrjintärikos).

5. Puolueet/
Perussuomalaiset 
vihapuheen kohteina?

Entä poliittinen vakaumus: 
suojeleeko RL 11:10 vi-
hapuheilta ryhmiä, jonka 
muodostavat tietyn poliit-
tisen vakaumuksen omak-
suneet ihmiset, esim. tietyn 
puolueen jäseneksi liittyneet, 
vaikkapa Perussuomalaiset 
rp:n jäsenistö? Pykälässä-
hän mainitaan mm. "vakau-
mus", ja vakaumushan se on 
poliittinenkin vakaumus.

Tämän "vakaumus"-
sana esiintyy pykälässäm-
me yhteydessä "uskonto tai 
vakaumus", ja lakiperuste-
luissa tämä "vakaumus" ra-
joitetaan uskonnottomaan 
vakaumukseen (ateistit). 
Poliittista tai yhteiskun-
nallista vakaumusta ei HE 
317/2010 lainkaan mainit-
se. Siten tämä vihapuhepy-
kälä ei siis ainakaan selvästi 
ulotu kattamaan poliittisia 
puolueita tms. poliittisia 
järjestöjä/jäsenistöjä. Ver-
tailun vuoksi todettakoon, 
että perustuslain syrjintä-
pykälässä (6 §) on peräk-
käin lueteltu "uskonto, 
vakaumus, mielipide", kun 
taas RL 11:10:n luettelo ei 
sisällä "mielipidettä". Ja 
syrjintäkieltopykälässä (RL 
11:11) luetellaan "uskon-
non" jälkeen " poliittinen 
mielipide" ja "poliittinen tai 
ammatillinen toiminta". RL 
47:3:ssa (työsyrjintärikos) 
mainitaan "yhteiskunnal-
linen mielipide". Tällaisia 
poliittis-yhteiskunnallisia 
mielipiteitä ei siis mainita 
meidän peruspykälässämme 
RL 11:10:ssä eikä edes sen 
HE-perusteluissa.

Sittenkin lienee tulkin-
nanvaraisesti mahdollista 
suojata RL 11:10:n tuel-
la puoluejäsenistön tms. 
poliittisen ryhmän vakau-
musta, koskapa 11:10:ssä 
suojelukohteiden luettelo 
päättyy avoimeen yleis-
luonteiseen rinnastuslausu-
maan: "niihin rinnastetta-
va muu peruste". Miksi ei 
poliittinen vakaumus voisi 
olla vihapanettelulta suo-
jeltava ryhmän vakaumus 
siinä kuin esim. ateistisen 
ryhmän vakaumus? Eten-
kin kun meillä kaikki puo-

lueet ovat vähemmistöjä - 
onhan suurinkin puolue eli 
perussuomalaiset vain 22 
% vähemmistö, vastassaan 
78 %:n enemmistö - puhu-
mattakaan siitä, että puo-
lueiden virallinen jäsenistö 
on vielä monin kerroin pie-
nempää luokkaa. Silti kyllä 
epäilen, että jäämme ilman 
valtionsyyttäjän tukea.

Syyteriskin välttämi-
seksi on kuitenkin viisain-
ta, että Osmo Soininvaara 
ei enää toista blogissaan 
25.3.2011 kirjoittamaansa 
panettelua, kun hän sanoi: 
"Perussuomalaiset puolu-
eena on kokonaan eri asia. 
Minä pidän sitä politiikan 
parasiittina ..." ja pari ri-
viä alempana, verratessaan 
suomalaista yhteiskuntaa 
huonossa hapessa olevaan 
eläimeen: "Jos huonossa 
hapessa oleva eläin joutuu 
parasiitin hyökkäyksen 
kohteeksi, ei siitä voi pa-
rasiittia syyttää. Perussuo-
malaisuus on paljastanut 
yhteiskunnassamme vaka-
van luottamuspulan." Ku-
vitelkaapa, että vaihdetaan 
Soininvaaran tilalle kir-
joittajaksi joku hyvin tun-
nettu perussuomalainen ja 
Soininvaaran sanojen "pe-
russuomalaiset puolueena" 
tilalle vaikkapa "Suomen 
Islamilainen puolue", jota 
kirjoittaja sitten vertaisi 
Soininvaaran tavoin loiseen 
eli parasiittiin! Loiseksi sol-
vaamisen kielto onkin mai-
nittu yhtenä esimerkkinä 
HE:ssä (s. 42). Mikähän 
meteli olisi noussut!?

Muistettakoon, että kii-
hottaminen kansanryhmää 
vastaan (RL 11:10) on viral-
lisen syytteen alainen rikos. 
Siten virallinen syyttäjä saa 
nostaa ja on velvollinenkin 
omatoimisesti viran puo-
lesta nostamaan syytteen, 
vaikka sitä ei vaatisi yksi-
kään henkilö  - esim. yk-
sikään panetellun ryhmän 
jäsen tai yksikään järjestö.

6. Vihapuheen 
ilmenemismuodot lain 
(RL 11:10) kannalta

RL 11:10:n kieltämä tietyn-
laista ryhmää "uhkaava/
panetteleva/solvaava" vi-
hapuhe voi ulkois-teknisesti  
ilmetä missä asussa tahansa: 
suullinen puhe, äänite, kir-
joitus paperilla tms. alus-
talla, kuva, kyltti, pilakuva, 
symboli, video, elokuva, 
sähköinen teksti-, kuva- ja/
tai ääniviesti internetissä 
(mukaan lukien linkkien 
perustaminen ja kokoami-
nen) jne.. Viestin tulee olla 
tarkoitettu "yleisön saa-

taville tai muutoin yleisön 
keskuuteen". Vaikka tekijä 
ja myös se internet-palvelin 
olisivat ulkomailla, Suomen 
rikosviranomaiset ovat toi-
mivaltaisia, jos viesti katso-
taan tarkoitetuksi yleisölle 
Suomessa (esim. koska vies-
ti on laadittu suomeksi).

Internetissä voi rikos-
vastuuseen joutua viestin 
kirjoittajan ohella hänen 
kirjoituksensa yleisön saa-
taville asettanut ja linkit-
täjä ynnä myös sivustojen 
ylläpitäjä, joka teknisesti 
myötävaikuttaa aineiston 
levitykseen (esim. portaalin 
tai keskustelupalstan ylläpi-
täjä). Ylläpitäjän vastuu voi 
syntyä, jos hänen huomio-
taan on kiinnitetty tietyn 
aineiston lainvastaisuuteen 
tai jos hänen olisi kohtuu-
della pitänyt itsekin se ha-
vaita, mutta hän silti sallii 
aineiston pysymisen sivus-
tollaan, vaikka sen poista-
minen olisi hänelle teknises-
ti mahdollista.

RL 11:10 ei siis krimi-
nalisoi rasistista aineistoa/
mielipidettä sinänsä, vaan 
aineiston/mielipiteen levi-
tyksen yleisön keskuuteen. 
"Yleisö"-käsite merkitsee, 
ettei yksityisviestintä muu-
taman henkilön suljetussa 
tuttavapiirissä ole kriminali-
soitua, mutta raja ylittynee, 
jos aineiston vastaanotta-
jissa on kyse "suurehkosta 
jäsenten piiristä", kuten 
"viestin jakaminen määrät-
tyyn yhdistykseen kuuluville 
henkilöille" (HE s. 40).

7. Sananvapaus

Sananvapaus on tärkeä pe-
rusoikeus demokraattisessa 
oikeusvaltiossa. Sanan-
vapaus mainitaankin RL 
11:10:n HE-perusteluista 
muutamassa kohdassa ra-
joituksena sille, mistä voi-
daan rangaista. HE-perus-
teluista on syytä ottaa esiin 
seuraava esimerkkilau-
suma, jossa sananvapaus 
painaa eniten (HE s. 14 ja 
myös LaVM s. 2): "Niinpä 
esimerkiksi maahanmuut-
to- ja ulkomaalaispolitii-
kan tai siitä vastuussa ole-
vien ankarakaan arvostelu 
ei sellaisenaan täytä rikok-
sen tunnusmerkistöä." Ja 
selviö on, että (HE s. 42): 
lainmuutoksella "ei rajoi-
teta vapautta keskustella 
yhteiskunnallisesti merkit-
tävistä asioista."

Asiallinen kritiikki, an-
karakin, on siis edelleen 
Suomessa sallittua. Asialli-
nen peruslinja ja ylilyöntejä 
välttävä (miksei värikäskin) 
tyylilaji ovat muutenkin 

erittäin suositeltavia. Tosin 
pieni lipsahdus mielipide-
ilmaisun 'tyylipisteissä' ei 
liene kohtalokasta, päätel-
len HE-lausumasta (s.42): 
"Mikä tahansa pykälässä 
tarkoitettua ryhmää vähek-
syvä julkinen lausuma ei 
välttämättä ole kiihottamis-
rikoksena rangaistava."

Tästä sitaatista huoli-
matta on varmasti syytä 
karttaa sellaisia sanoja kuin 
"neekeri", "ählämi", "rys-
sä", hurri" jne.. Ja vaikka 
jotkut romanit ja saamelai-
set eivät siitä loukkaantune-
kaan, vältettäköön sanoja 
"mustalainen" ja "lappa-
lainen". Sallittuja lienevät  
- ainakin vielä! -  jenkki, sa-
kemanni, irkku ja japsi. Ja 
ainakin vielä "mamu" käy; 
sehän on tätä nykysuomelle 
ominaista kätevää lyhenne-
tekniikkaa samaan tapaan 
kuin esim. tupo, sote ja 
Rise. Sen sijaan aiheetonta 
syytteen provosoimista ovat 
johonkin tiettyyn ryhmään 
kohdistetut haukkumasa-
nat tyyliin "kamelikuski" ja 
"taatelintallaaja".

8. Teon tahallisuus

Rangaistus RL 11:10:ssä 
edellyttää tekijältä rikosoi-
keusopillista tahallisuutta. 
Tahallisuus ei kuitenkaan 
tässä ole ns. tarkoitustahal-
lisuutta eli ei vaadita nimen-
omaista tarkoitusta uhata/
solvata/panetella jne., vaan 
riittää ns. olosuhdetahal-
lisuus (HE s. 42): "riittää 
tekijän tietoisuus siitä, että 
hänen levittämänsä kirjoi-
tus tms. uhkaa, panettelee 

tai solvaa" jotakin pykälän 
tarkoittamaa ryhmää.

9. Oikeushenkilön 
(esim. puolueen) 
joutuminen 
rangaistusvastuuseen

Rangaistus kiihottamisesta 
( RL 11:10) voidaan tuomi-
ta ei ihmisten lisäksi myös 
oikeushenkilöille. Näitähän 
ovat mm. yhtiöt, säätiöt, 
yhdistykset ja myös puolu-
eet. Esimerkiksi Perussuo-
malaiset rp. ja jokainen sen 
virallinen piiri ja jokainen 
yhdistysrekisteröity paikal-
lisyhdistys on oikeushenki-
lö. Oikeushenkilöä kohtaa-
va rangaistus on raharan-
gaistus, ns. yhteisösakko. 
Sen minimi on 850 euroa ja 
maksimi 850 000 euroa.

Jotta oikeushenkilö tuo-
mitaan RL 11:10-tyypin 
rikoksesta, vaaditaan kysei-
seltä yhteisöltä, jonka pii-
rissä rikos tehdään, järjes-
täytynyttä ja systemaattista 
toimintaa kielletyn mielipi-
deviestinnän hyväksi. HE:n 
(s. 14) mukaan tällainen voi 
"tulla Suomen oloissa kysy-
mykseen vain varsin har-
voissa poikkeustapauksis-
sa." Siten oikeushenkilö ei 
hevin joutune rangaistuksi 
yksittäisten jäsentensä ei-or-
ganisoiduista vihapuheista.

Oikeushenkilöllä on siis 
kuitenkin tiettyä "vastuuta 
valvoa ja estää rikoksia toi-
mintansa piirissä" (HE s. 14), 
uskoakseni sitä enemmän, 
mitä korkeammassa ase-
massa yhteisössä tuollainen 
yksittäinen puhuja on. HE-
perustelujen (s. 49) mukaan 

oikeushenkilön rangaistus-
vastuun "voidaan olettaa 
lisäävän oikeushenkilön si-
säistä valvontaa ja ohjausta 
ja siten ehkäisevän rasistisia 
ja ehdotuksessa tarkoitettuja 
rikoksia oikeushenkilön toi-
minnan piirissä." Missä rajat 
tulevat kulkemaan, on vielä 
nyt (lakihan tuli voimaan 
vasta 1.6.2011) varsin epä-
selvää. Tästä kysymyksestä 
saattaa muodostua poliit-
tinen 'kuuma peruna', jos 
joku intoutuu vaatimaan yh-
teisösakkorangaistusta Suo-
men maahanmuuttokriitti-
simmälle oikeushenkilölle.

Yhteisösakon voi ai-
heuttaa myös törkeä kun-
nianloukkaus (RL 24:10) 
ja laiton uhkaus (RL 25:7), 
jos pohjana on rasistinen tai 
muu ns. vihamotiivi. Syrjin-
tärikoksiin ei oikeushenki-
lön rangaistusvastuu ulotu. 
- Kyseisen rikoksen tehneen 
ihmisen rikosvastuuta ei 
oikeushenkilön rangaistus-
vastuu lisää eikä vähennä.

10. Lopuksi aforismi:

Politiikassa "hiljaa hyvä ei 
tule", mutta silti turuilla, 
toreilla ja netissä maltti on 
valttia eli ajattele, mitä vies-
tität ennen kuin viestität, 
mitä ajattelet.

Lisätietoja:

Erkki Havansi
PerusS-ryhmän
oikeudellinen asiantuntija
puh. 09-432 3286,
050-574 0252
erkki.havansi@eduskunta.fi 

e” on rangaistavaa ja mikä ei ole?

Perussuomalaiset ovat 
jättäneet puolustusvalio-
kunnassa ulkoasiainva-
liokunnalle osoitettuun 
lausuntoon eriävän mieli-
piteen koskien hallituksen 
esitystä liittää Suomi jal-
kaväkimiinat kieltävään 
Ottawan sopimukseen.

Perussuomalaisten 
mielestä Suomen on syy-
tä katsoa sekä maanpuo-
lustuksen että valtion-
talouden etua ja jättää 
Ottawan sopimus ratifi -
oimatta. Sodassa jalka-
väkimiinat ovat Suomen 
puolustukselle olennai-
sen tärkeitä eikä niiden 
suorituskyvyn korvaami-
nen ole asiantuntijoiden 

mukaan edes mahdollista. 
Korvaavat järjestelmät ovat 
kalliita ja niihin varattu 200 
miljoonan euron summa on 
täysin riittämätön. Saman 
verran hallitusohjelma leik-
kaa puolustusvoimilta.

Myös Upseeriliiton jä-
senilleen teettämän kyselyn 
mukaan sopimuksen ratifi -
ointi heikentää Suomen ky-
kyä puolustaa koko maata. 
Naapurimaistamme Venäjä 
ei aio liittyä Ottawan sopi-
mukseen, kuten eivät suu-
rista maista myöskään Yh-
dysvallat ja Kiina.

Ottawan sopimus on Pe-
russuomalaisten mielestä so-
tilaallisesti ja taloudellisesti 
vailla perusteita. Nykyisessä 

taloudellisesti haastavassa 
tilanteessa ei ole mielekäs-
tä tuhota varastossa ole-
via toimintakuntoisia jal-
kaväkimiinoja. Perussuo-
malaiset ovat kuitenkin 
valmiita kompromissiin 
ja ehdottavat, että asiaan 
palataan uudelleen vähin-
tään kymmenen vuoden 
kuluttua.

Lisätietoja:
Puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja
Jussi Niinistö

Eriävä mielipide
kokonaisuudessaan
luettavissa osoitteessa 
www.jussiniinisto.fi 

Perussuomalaiset vastustavat Ottawan 
sopimuksen hyväksymistä
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Haluan tilata Eläkeviesti Plus -lehden.
Vuoden 2012 lehdet hintaan 19 €.
Tilaus jatkuu kestotilauksena, hintaan 19 €/vuosi/4 nroa vuodessa.

Eläkeviesti Plus

Tunnus 5018459

00003 VASTAUSLÄHETYS

Haluan liittyä Oikeutta Eläkeläisille ry:n jäseneksi.

Vastaanottaja maksaa
postimaksun

Mottagaren betalar
portot

Nimi

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

OE:n osasto johon kuulut (jos olet jo jäsen)

Nyt on mahdollisuus 
lähteä mukaan tilaa-
malla aluksi yhdistyk-
sen jäsen- ja tiedotus-
lehti.

Lehdessä on ajan-
kohtaista järjestö- ym. 
tietoa niin Oikeutta 
Eläkeläisille -yhdistyk-
seltä kuin jäsenjärjes-
töiltäkin. Jäsenjärjestöt voivat julkaista omia 
kirjoituksiaan, kokouskutsujaan, tiedotteitaan 
jne. lehdessä ilmaiseksi. 

Kun tilaat lehden nyt, niin saat syksyn 2011 
kaksi numeroa ilmaiseksi. Vuoden 2012 tilaus-
maksu on 19 euroa.
Lehden voi tilata myös sähköpostitse:
(viestin otsikkoon ”Eläkeviestin tilaus”)
marita.mynttinen@hyvanolonmediat.fi 
Oikeutta Eläkeläisille ry:n paikallisosastojen 
yhteystietoja  nettiosoitteessa: 
hyvanolonmediat.fi /oikeuttaelakelaisille

Reijo Ojennus, puheenjohtaja, OE

ELÄKEVIESTIPlusPlus
ASIAA, AJANKULUA JA AJANKOHTAISTA TIETOA ELÄKKEENSAAJILLE & TIETOA OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE RY:N TOIMINNASTA

Perussuomalaiset
mukaan Oikeutta
Eläkeläisille -järjestöön

Perussuomalaiset arvos-
tavat korkealle Suomen 
kuntien itsehallintoa. Me 
haluamme kunnioittaa 
ja myös toteuttaa perus-
tuslain pykälää 121, joka 
julkilausuu kunnallisen 
itsehallinnon periaatteen. 
Kymmenientuhansien kan-
salaisten toiminta satojen 
kuntiemme valtuustoissa, 
lautakunnissa ja muissa 

hallintoelimissä on ollut 
ja on edelleen aivan olen-
nainen peruskoulu Suomen 
demokratian kehittymiselle 
ja säilymiselle. Perussuo-
malaiset vaativat, että pe-
rustuslain julistamaa kun-
nallista itsehallintoa arvos-
tetaan myös valtiovallan ja 
valtioneuvoston taholta, ei 
vain sanoissa vaan myös 
todellisuudessa.

Ikävä kyllä pääministeri 
Kataisen hallitus ei halua 
kunnioittaa kunnallista itse-
hallintoamme ja demokra-
tiamme peruskoulua. Jos 
hallitus sitä haluaisi ja oival-
taisi sen kansanvaltaisen pe-
rusolemuksen, se ei nyt olisi 
kuviteltujen hallinnollisten 
kustannussäästöjen toi-
vossa hautaamassa puolia 
Suomen kunnista ylhäältä 
saneltavilla pakkoliitoksilla; 
siis sellaisilla pakkoliitoksil-
la, joita jossakin korkealla 
valtiokoneiston yläkerras-
sa, tammipöytiensä ääressä 
teknokraattiset hallintostra-
tegit ja erehtyväiset ekono-
mistit suosittelevat.

Hallitus lakkauttamassa 
elinkelpoisia kuntia

Suomen kuntien joukossa 
on hyvin erilaisia kuntia, 
mitä tulee kuntakokoon, 
kunnan taloudelliseen ti-
laan ja siihen, missä määrin 
jos ollenkaan kunta hyötyy 
tai kärsii suhteessa johonkin 
niin sanotun työssäkäynti-
alueensa lähikuntaan. On 
pieniä, keskikokoisia ja suu-
ria kuntia, on taloudellises-
ti hyvin hoidettuja kuntia, 
on kohtalaisesti hoidettuja 
kuntia ja taloudellisessa ah-
dingossa olevia kuntia. Ah-
dingossa olevien joukossa 
on vielä erikseen joitakin 
kuntia, joiden taloudellinen 
tila ja näkymät ovat niin 
huonoja, että niiden koh-
dalla tarvitaan valtiovallan 
taholta erityistoimenpiteitä.

Kataisen hallitus on nyt 
aikeissa pakkolopettaa hy-

vin suuren määrän aivan 
elinkelpoisia ja elämänha-
luisia kuntia, esimerkkinä 
mainittakoon vaikkapa 
virkeä 21.000 asukkaan 
Siilinjärvi. Koska Siilinjär-
vi selkeästi kuuluu Kuopi-
on työssäkäyntialueeseen, 
sen päivät lienevät luetut, 
sanoivatpa Siilinjärven ko-
koomuslaiset tai sosialide-
mokraatit mitä tahansa. 
Todella huonoa kuntapoli-
tiikkaa, ministerit Katainen, 
Virkkunen ja Urpilainen!

Epäonnistuneita 
hallintohimmeleitä

Kokoomusvetoisen kun-
tahankkeen taustalla on 
selvästi nähtävissä Ko-
koomuksen perinteinen 
perusluonne varakkaiden, 
erityisesti kaupunkilaisten 
ihmisten sekä suuryritysten, 
pankkien ja ison rahan lii-
ke-elämän puolueena. Vain 
raha ratkaisee, vain suuri 
on kaunista, kun taas pieni 
ihminen on vain tilastonu-
mero ja pelinappula.

Huonoa kuntapolitiik-
kaa on viime vuosina tehnyt 
myös edellinen pääministeri- 
ja kuntaministeripuolue Kes-
kusta Paras-puitelakeineen ja 
epädemokraattisine hallin-
tohimmeleineen, jollaisissa 
rakennelmissa kuntalaisten 
päätäntävalta on ohentunut 
pois omista käsistä.

Näitä epäonnistuneita 
hallintohimmeleitä olem-
me nyt ministeri Virkku-
sen suurkuntarakenteissa 
vaarassa saada lisää. Otan 
taas kuntakohtaisen esimer-

kin, suur-Kouvolan, joka 
puristettiin yhteen kolmes-
ta kaupungista ja kolmesta 
maalaiskunnasta. Ennen 
itsenäisen Valkealan aikana 
koulun rehtorin ja kunnan-
johtajan välillä oli vain yksi 
virkaporras, nyt suur-Kou-
volassa niitä on kolme. Ja 
suur-Kouvolan ensimmäise-
nä toimintavuonna palkka-
kustannukset nousivat 6 %, 
kun ne muissa kunnissa kas-
voivat keskimäärin vain 2 
%. Tällaiset ikävät tosiasiat 
pitää Kataisen hallituksen-
kin ajoissa havaita ja tajuta.

Keskustalle heikko 
arvosana

Perussuomalaiset eivät hy-
väksy kuntien pakkoliitok-
sia. Kuntauudistuksessa ei 
oteta huomioon ihmistä. 
Kun palvelut keskitetään 
suuriin asutuskeskuksiin, 
ne käytännössä karkaavat 
kymmenien kilometrien 
päähän niitä tarvitsevilta 
kansalaisilta. Työssäkäynti-
matkat pitenevät ja lisäksi 
kallistuvat, kiitos hallituksen 
ajaman polttoaineveron. Lä-
hidemokratia häviää.

Välikysymyksessään 
Keskusta markkinoi uutta 
"lähipalvelulakia" sanomat-
ta mitään sellaisen hankkeen 
rahoittamisesta. Tosiasiassa 
kyseessä olisi niin suuren 
luokan lisärahoitustarve, 
että tehtävä on mahdoton 
- ellemme sitten Suomessa 
tahdo Kreikan tapaan ylivel-
kaantua holtittomasti.

Keskustan välikysymyk-
sessä on toki joitakin hyviä 

huomioita, mutta kokonai-
suutena Keskustan kun-
tapolitiikka kuitenkin saa 
Perussuomalaisilta heikon 
arvosanan. Siksi emme ole 
yhtymässä Keskustan pon-
siehdotukseen.

Demokraattinen 
kuntahallinto - 
kansanvaltamme 
henkivakuutus

Korvaamattoman arvok-
kaan kunnallisen itsehal-
lintomme syntyvuosi oli 
1865, jolloin kirkollisesta 
seurakuntahallinnosta erilli-
nen maallinen kuntahallinto 
käynnistettiin. Siitä kehkey-
tynyt ihmisläheinen demo-
kraattinen kuntahallinto 
on ollut kansanvaltamme 
henkivakuutus. Vuosi 2015 
tulee olemaan kunnallisen 
itsehallintomme sadasvii-
deskymmenes (150:s) syn-
tymävuosi, siis juhlavuosi. 
Nyt näyttää pahasti siltä, 
että Kataisen hallituksen uh-
kaavat kuntasuunnitelmat 
tekevät tuosta kuntaitsehal-
linnon juhlavuodesta todelli-
suudessa sen kuolinvuoden.

Teen seuraavan epäluot-
tamuslause-ehdotuksen: 
"Eduskunta toteaa, että 
hallitus ei nauti eduskun-
nan luottamusta, sillä hal-
lituksen suunnittelema kun-
nallisen itsehallintomme 
perusteiden olennainen hei-
kentäminen ja kuntalaisten 
palvelujen siirtäminen yhä 
kauemmaksi kuntalaisista 
eivät perustu kuntalaisten 
tahtoon eivätkä tutkimus-
tiedon antamiin tuloksiin."

Kunnallisen itsehallinnon puolesta

Välikysymys kunnallisten lähipalveluiden 
turvaamisesta. Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro, 
kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner.
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Perussuomalaiset rp:n piiriyhdistyksen säännöt
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Perussuomalaisten _____ piiri ry ja 
sen kotikunta on  __________.

Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan näissä säännöissä 
puolueeksi.

Piiriyhdistystä kutsutaan näissä säännöissä piiriksi. 
Piiriyhdistys on Perussuomalaiset rp:n yhteisöjäsen ja 

Perussuomalaiset rp:n sääntöjen 5 §:n sekä puolue- ja vaa-
lilainsäädännön mukainen piirijärjestö.

Piiriyhdistyksen jäsenenä olevaa Perussuomalaista paikal-
lisyhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäsenyhdistykseksi.

Puoluehallitus määrää piiriyhdistyksen toimialu-
een, joka voi sisältää yhden tai useamman vaalilain 
(2.10.1998/714) 5 §:n mukaisen eduskuntavaalien vaali-
piirien tai vaalipiirin osan. 

Puoluehallitus voi halutessaan muuttaa piiriyhdistyksen 
toimialuetta.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Puolueen, piirien ja yhdistysten päämääränä on kristillis-
sosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden 
etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudel-
lisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeuden-
mukaisesti huolehdittu. 
Näitä kansalaisryhmiä ovat:
1) lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvoin-
timme rakentajia ja tärkeintä kansalaisomaisuuttamme 
lapsia;
2) eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään ja uhrauk-
sillaan luoneet maamme nykyisen hyvinvoinnin ja turvan-
neet vapautemme, sekä maksaneet itse työllään etukäteen 
oikeutetut eläkkeensä;
3) työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työ-
voimareservinä ilman omaa syytään joutuvat tinkimään 
omasta elintasostaan;
4) pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoit-
tajat, jotka elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipila-
reina pitävät pystyssä kansantalouttamme niin ulkomaan-
kaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä ra-
hoittavat samalla korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä 
sosiaaliturvaamme;
5) pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työnte-
kijät, jotka ahkeralla työllään mm. yhteiskunnan, palvelu-
elinkeinon, hoitoalan ja tuotantotoiminnan piirissä työs-
kennellen pyörittävät yhteiskuntaamme;
6) opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yh-
teiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailuky-
vyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukien 
turvin;
7) maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toi-
minnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvik-
keiden saannin myös kriisiaikana ja pääosaltaan huoleh-
tivat puunjalostusteollisuutemme raaka-aineen riittävyy-
destä.

Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan 
rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön 
ja vapaat taiteilijat.

Lisäksi puolueen, piirien ja yhdistysten päämääränä 
on edistää maamme talouden rakentamista vahvaksi ja 
kilpailukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä 
kunnioitetaan, kansallista itsemääräämisoikeutta se-
kä suomalaisia arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä 
kansalaisille taataan taloudellinen perusturva ja oikeus 
työhön.

3 § TOIMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
1) kokoaa kansalaisia toimimaan perussuomalaisuuden 
edistämiseksi
2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaa-
leihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin puolueen ja 
yhdistysten jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, 
eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suo-
men edustajiksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puo-
lueen vaalitoimintaa alueellaan

3) toimii puolueen alaisena piiritason vaali- ja muuta toi-
mintaa hoitavana kansalaisjärjestönä noudattaen puolueen 
ja sen virallisten elinten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita.
4) huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun ma-
teriaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä alueellaan
5) järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, ko-
kouksia, kursseja, neuvottelu- ja puhetilaisuuksia sekä juh-
lia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä 
edistämiseen
6) toimii toiminta-alueensa perussuomalaisten yhdistysten 
yhdyssiteenä

Toimintansa tukemiseksi piiri:
1)  julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä ää-
ni- ja kuvamateriaalia
2) harjoittaa kustannus-, radio- ja televisiotoimintaa.
3) toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä
4) harjoittaa bingo-, tanssilava-, ravintola- ja kioskimyyn-
titoimintaa
5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista ir-
tainta ja kiinteää omaisuutta
6) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

4 § JÄSENET

Piirin jäseninä voivat olla kaikki puoluehallituksen hyväk-
symät rekisteröidyt Perussuomalaiset paikallisyhdistykset, 
joiden toimialue on piirin toimialueella. Jäsenhakemukset 
hyväksyy piirihallitus. 

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota piiristä ilmoittamal-
la siitä kirjallisesti piirihallitukselle, puheenjohtajalle tai 
ilmoittamalla eroamisestaan piirin kokouksen pöytäkir-
jaan merkittäväksi. Piirin on ilmoitettava jäsenyhdistyksen 
eroamisesta puoluehallitukselle.

Piiri ei saa vastaanottaa lahjoitusta tai rahalainaa jä-
senyhdistykseltään.

5 § ERITYISTOIMINTA

Piirillä voi olla naisten, nuorten, eläkeläisten, yrittäjien, 
ympäristöasiain, piirin sisäistä alueellista toimintaa tai 
muuta erityistoimintaa varten rekisteröimättömiä toimin-
taverkostoja tai alaosastoja.

6 § JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN

Piirin jäsenyhdistykset maksavat vuosittain maaliskuun 
loppuun mennessä piirin syyskokouksessaan määräämän 
jäsenmaksun. 

Piirihallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa.

7 § JÄSENEN EROTTAMINEN PIIRISTÄ

Piirihallituksella on oikeus erottaa piirin jäsenyydestä jä-
senyhdistys, joka on toiminnallaan vahingoittanut puolu-
etta, piiriä, toista paikallisyhdistystä tai jättänyt 6 §:ssä 
mainitun piirin jäsenmaksun määräaikana suorittamatta.  
Jäsenyhdistyksen erottamiseen on saatava puoluehallituk-
sen lausunto.

8 § PIIRIKOKOUKSET

Piirin kevätkokous pidetään tammi-huhtikuun aikana ja 
syyskokous syys-joulukuussa. Ylimääräisiä kokouksia pi-
detään piirihallituksen päätöksen mukaisesti tai kun ko-
kous niin päättää tai kun vähintään 1/10 piirin äänioikeu-
tetuista jäsenyhdistyksistä sitä piirihallitukselta kirjallisesti 
erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöl-
lä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
paitsi vaaleissa arpa.

9 § KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Piirikokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskut-
su on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen 
kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin 
jäsenelle tai julkaisemalla kutsu puolueen julkaisussa 
tai syyskokouksen päättämässä muussa lehdessä. Muut 
tiedonannot toimitetaan sillä tavalla kuin syyskokous 
päättää.

10 § PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS

Piirin kokoukseen on jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus 
lähettää yksi (1) puhe- ja äänioikeutettu edustaja jokais-
ta jäsenyhdistyksensä alkavaa viittä (5) varsinaista jäsentä 
kohden kuitenkin niin, että jäsenyhdistys voi lähettää enin-
tään kymmenen (10) edustajaa.

Jokaisella edustajalla tai hänen estyneenä ollessaan, 
hänelle valitulla henkilökohtaisella varaedustajalla on ko-
kouksessa yksi (1) ääni. 

Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen varaedus-
tajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva pöy-
täkirja tai sen jäljennös tai ote. 

Jäsenyhdistyksen on tarvittaessa esitettävä piirikokouk-
selle varsinaisten jäsentensä lukumäärä.

11 § KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenyhdistysten edustajat se-
kä muut läsnäolijat
5) Esitetään vahvistettavaksi piirihallituksen laatima edel-
lisen vuoden toimintakertomus
6) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
7) Luetaan tilintarkastajien lausunto
8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-
pauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille
9) Annetaan evästyksiä piirin eri elimissä toimiville ja/tai 
valituille edustajille
10) Käsitellään piirihallituksen valmistelemat muut asiat
11) Kokouksen päättäminen

12 § SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenyhdistysten edustajat se-
kä muut läsnäolijat
5) Päätetään piirihallituksen jäsenten ja tilintarkastajien 
palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
6) Piirihallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi ka-
lenterivuodeksi
7) Päätetään piirihallituksen muiden jäsenten (6-40) luku-
määrästä seuraavaksi kalenterivuodeksi
8) Valitaan piirihallituksen muut varsinaiset jäsenet ja 
heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi
9) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkas-
tajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
10) Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalen-
terivuodeksi
11) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuun-
nitelma
13) Päätetään piirin kokousten koollekutsumistavasta ja 
muusta tiedottamisesta
14) Annetaan evästyksiä eri elimissä toimiville ja/tai vali-
tuille piirin edustajille
15) Käsitellään piirihallituksen valmistelemat muut asiat
16) Kokouksen päättäminen

13 § PIIRIHALLITUS

Piirihallitus on yhdistyslain mukainen hallitus piiriyhdis-
tyksessä.

Piirihallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään 
kuusi (6) ja enintään neljäkymmentä (40) muuta varsinais-
ta jäsentä. Piirihallituksen muilla varsinaisilla jäsenillä on 
henkilökohtainen varajäsen.

 Jatkuu seuraavalla sivulla:
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1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on _______________Perussuomalaiset ry 
ja sen kotikunta on ________________________________ .

Perussuomalaiset rp:tä kutsutaan näissä säännöissä puo-
lueeksi.

Yhdistys on Perussuomalaiset rp:n puoluehallituksen 
hyväksymä Perussuomalainen paikallisyhdistys puoluehal-
lituksen määräämällä toimialueella, joka voi sisältää yhden 
tai useamman kunnan tai kunnan osan. Puoluehallitus voi 
hyväksyä samalle toimialueelle myös useamman paikallis-
yhdistyksen. Puoluehallitus voi halutessaan muuttaa toi-
mialuetta. 

Yhdistys on puolueen jäsenenä olevan piirijärjestönä 
toimivan piiriyhdistyksen jäsen, jonka toimialueeseen kuu-
luu yhdistyksen toimialue.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU 

Puolueen, piirin ja yhdistyksen päämääränä on kristillis-
sosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden 
etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudel-
lisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta ei ole oikeuden-
mukaisesti huolehdittu. Näitä kansalaisryhmiä ovat:

1) lapsiperheet, jotka kasvattavat tulevan hyvinvointimme 
rakentajia ja tärkeintä kansalaisomaisuuttamme lapsia;
2) eläkeläiset, jotka ovat pitkällä päivätyöllään ja uhrauk-
sillaan luoneet maamme nykyisen hyvinvoinnin ja turvan-
neet vapautemme, sekä maksaneet itse työllään etukäteen 
oikeutetut eläkkeensä;
3) työttömät, jotka elinkeinoelämämme arvokkaana työ-
voimareservinä ilman omaa syytään joutuvat tinkimään 
omasta elintasostaan;
4) pien- ja perheyrittäjät sekä itsenäiset ammatinharjoit-
tajat, jotka elinkeinoelämämme merkittävimpinä tukipila-
reina pitävät pystyssä kansantalouttamme niin ulkomaan-
kaupassa kuin ennen kaikkea kotimarkkinoilla, sekä ra-
hoittavat samalla korkeilla välillisillä maksuilla nykyistä 
sosiaaliturvaamme;
5) pienipalkkaiset toimihenkilöt, virkamiehet ja työnte-
kijät, jotka ahkeralla työllään mm. yhteiskunnan, palvelu-
elinkeinon, hoitoalan ja tuotantotoiminnan piirissä työs-
kennellen pyörittävät yhteiskuntaamme;
6) opiskelijat, jotka itseään kouluttamalla turvaavat yh-
teiskuntamme toimintakyvyn ja kansainvälisen kilpailuky-
vyn myös tulevaisuudessa pienten opintososiaalisten tukien 
turvin;
7) maa- ja metsätalouselinkeinon harjoittajat, jotka toi-
minnallaan turvaavat puhtaiden kotimaisten elintarvik-
keiden saannin myös kriisiaikana ja pääosaltaan huoleh-
tivat puunjalostusteollisuutemme raaka-aineen riittävyy-
destä.

Kutsumme mukaan oikeudenmukaisen yhteiskunnan 
rakentamiseen myös kansaa lähellä olevan sivistyneistön 
ja vapaat taiteilijat.

Lisäksi puolueen, piirin ja yhdistyksen päämääränä on 
edistää maamme talouden rakentamista vahvaksi ja kilpai-
lukykyiseksi siten, että työntekoa ja yrittämistä kunnioite-
taan, kansallista itsemääräämisoikeutta sekä suomalaisia 
arvoja ja kulttuuria puolustetaan, sekä kansalaisille taa-
taan taloudellinen perusturva ja oikeus työhön.

3 § TOIMINNAN MUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1) kokoaa kansalaisia toimimaan perussuomalaisuuden 
edistämiseksi
2) osallistuu kunnallis-, eduskunta- ja presidentinvaa-
leihin sekä Euroopan parlamentin vaaleihin puolueen ja 
yhdistyksen jäsenten valitsemiseksi kunnanvaltuustoihin, 
eduskuntaan, Suomen Tasavallan Presidentiksi sekä Suo-
men edustajaksi Euroopan parlamenttiin sekä edistää puo-
lueen vaalitoimintaa alueellaan
3) toimii puolueen alaisena paikallisella tasolla vaali- 
ja muuta toimintaa hoitavana kansalaisjärjestönä noudat-
taen puolueen ja sen virallisten elinten päätöksiä ja antamia 
ohjeita

Perussuomalaiset
Piirihallituksen muut varsinaiset jäsenet valitaan pii-

rikokouksessa enemmistövaalitapaa noudattaen yhdellä 
kertaa toimitettavassa vaalissa, jossa piirikokouksessa 
äänioikeutettu henkilö voi antaa yhden (1) äänen jokai-
selle kolmelle (3) valitsemalleen ehdokkaalle sekä heidän 
henkilökohtaisille varajäsenilleen, jolloin valituksi tulee 
piirihallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän 
henkilökohtaisiksi varajäsenikseen eniten ääniä saaneet, 
kuitenkin enintään niin monta kuin piirikokous on päät-
tänyt piirihallituksen muiden varsinaisten jäsenten luku-
määräksi.

Piirihallituksen puheenjohtajan, muiden varsinaisten 
jäsenten ja varajäsenten sekä piirisihteerin on oltava se-
kä puolueen jäseniä että piirin jäsenyhdistysten varsinaisia 
jäseniä.

Piirihallitus valitsee keskuudestaan vähintään yhden (1) 
varapuheenjohtajan ja enintään kolme (3) varapuheenjoh-
tajaa sekä ottaa piirisihteerin, taloudenhoitajan ja muut 
tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. 

Piirihallitus voi tarpeen vaatiessa perustaa alaisuudes-
saan toimivan työvaliokunnan, johon kuuluvat puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja(t), piirisihteeri, taloudenhoitaja 
sekä vähintään yksi (1) ja enintään viisi (5) piirihallituksen 
muuta varsinaista jäsentä.

Piirihallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toi-
mikuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen es-
tyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun 
vähintään viisi (5) piirihallituksen jäsentä sitä kirjallisesti 
vaatii. 

Kutsu piirihallituksen kokoukseen on lähetettävä pii-
rihallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköpostilla, jos 
piirihallituksen jäsen on ilmoittanut piirihallitukselle säh-
köpostiosoitteensa tai julkaistava puolueen julkaisussa vä-
hintään kolme (3) arkipäivää ennen kokousta. Kutsussa on 
mainittava piirihallituksen kokouksessa käsiteltävät asiat.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 
jäsenistä osallistuu päätöksen tekoon.

Piirihallitus päättää piirin omaisuuden myynnistä, vaih-
tamisesta ja kiinnittämisestä.

Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Piirihallituksen on säilytettävä piirikokousten ja piiri-

hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen pysyvästi.

14 § TILIT

Piirin tilikausi on kalenterivuosi.
Piirissä on pidettävä kirjanpitolain (30.12.1997/1336) 

mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa.
Piirihallituksen hyväksymät tilinpäätös tarvittavine 

asiakirjoineen ja piirihallituksen toimintakertomus on an-
nettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa en-
nen kevätkokousta. 

15 § VAALEIHIN OSALLISTUMINEN

Ehdokkaat eduskuntavaaleihin valitaan vaalipiirissä jä-
senäänestyksen perusteella, mikäli ehdokasehdokkaita on 
enemmän kuin puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita 
vaalipiirissä.

Jos puolueen jäsen on laiminlyönyt puolueen jäsenmak-
sun maksamisen jäsenäänestysvuodelta eräpäivään men-
nessä tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen ei saa käyttää 
äänioikeuttaan jäsenäänestyksessä, jos maksamatta olevia 
jäsenmaksuja ei ole maksettu kahta (2) kuukautta ennen 
jäsenäänestyksen puolueen julkaisussa ilmoitettua alka-
mispäivää.  Jäsenäänestyksen toimittamisesta vastaa piiri 
puoluehallituksen ohjeistuksessa ja valvonnassa. Jäsen-
äänestyksessä äänioikeutettu jäsen saa äänestää enintään 
niin montaa henkilöä, kuin puolueella on oikeus asettaa 
ehdokkaita vaalipiirissä.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus esittää yksi (1) tai use-
ampia ehdokkaita eduskuntavaaleihin. Lisäksi vähin-
tään kymmenen (10) puolueen jäsentä, jotka kuuluvat 
varsinaisina jäseninä vaalipiirin alueella toimiviin pai-
kallisyhdistyksiin, voivat esittää yhden (1) ehdokkaan 
eduskuntavaaliin kuitenkin siten, että puolueen jäsen voi 
yhtyä vain yhteen (1) edellä mainittuun esitykseen. Edel-
lä mainituin tavoin esitetyt ehdokkaat on otettava jäsen-
äänestykseen, jos ehdokkaita on esitetty enemmän kuin 
puolueella on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.

Piirikokous tai sen valtuuttamana piirihallitus päät-
tävät ehdokkaiden lukumäärästä ja ehdokkaiden asetta-
misesta eduskuntavaaliin. Puoluehallituksella on oikeus 

poiketa jäsenäänestyksen tuloksesta tai edellä mainituin 
tavoin tehdystä piirin päätöksestä yhdellä neljäsosalla 
(1/4) niiden henkilöiden määrästä, jotka puolue voi aset-
taa ehdokkaikseen eduskuntavaalissa.

Muutosoikeutta käytettäessä jäsenäänestyksen tu-
lokseen ei lueta henkilöä, jota vaalikelpoisuuden puut-
tumisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi 
ei voida asettaa ehdokkaaksi.

Valtakunnallisesta vaaliliitosta eduskuntavaaleissa 
päättää puoluehallitus. Vaaliliitosta vaalipiirissä päät-
tää piiriyhdistys, jonka päätöstä on noudatettava, ellei 
puoluehallitus kiellä vaaliliittoa. Jos vaalipiirin alueella 
on useampia piiriyhdistyksiä ja ne ovat vaaliliitosta eri-
mielisiä, päättää vaaliliitosta puoluehallitus.

Mikäli kuntakohtaista yhdistystä ei ole, piiriyhdistys 
hoitaa kunnallisvaalit kyseisessä kunnassa puoluehalli-
tuksen näin päättäessä. Tällöin kyseisessä kunnassa pii-
rihallitus päättää mahdollisesta vaaliliitosta ja hyväksyy 
vaaliehdokkaat.

16 § PIIRIN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Piirin nimen kirjoittavat piirihallituksen puheenjohta-
ja, varapuheenjohtaja(t), piirisihteeri ja taloudenhoitaja 
kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi henkilöä 
yhdessä. Piirihallitus voi määrätä piirin toimihenkilön 
kirjoittamaan yksin piirin nimen.

17 § PIIRIN PURKAUTUMINEN

Piirin purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat 
piirin jäljelle jääneet varat luovutettavaksi Perussuoma-
laiset rp:lle.

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä 
varten kutsutussa kokouksessa muutosehdotus hyväk-
sytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. 
Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Perus-
suomalaiset rp:n puoluehallituksen hyväksyntä.

19 § YHDISTYS-, PUOLUE- JA 
VAALILAINSÄÄDÄNTÖ

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, 
noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä, puoluelainsäädän-
töä ja vaalilainsäädäntöä.

Perussuomalaiset  rp:n puoluehallitus puoltaa yllä 
olevien sääntöjen hyväksymistä.

Helsingissä, ___/__ 20 ___

 ____________            ______________ 
puheenjohtaja  puoluesihteeri

Patentti- ja rekisterihallituksen 14.06.2010
ennakkotarkastamat ja hyväksymät

Perussuomalaiset rp:n 
piiriyhdistyksen säännöt
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4)  huolehtii alueellaan puolueen julkaisujen ja muun ma-
teriaalin levittämisestä ja perustyön tekemisestä 
5) järjestää tiedotus-, valistus- ja esitelmätilaisuuksia, ko-
kouksia, kursseja, neuvottelu- ja puhetilaisuuksia, juhlia 
sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä 
edistämiseen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
1) julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä 
ääni- ja kuvamateriaalia.
2) harjoittaa kustannus-, radio- ja televisiotoimintaa.
3) toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä.
4) harjoittaa bingo-, tanssilava-, ravintola- ja kioski-
myyntitoimintaa.
5) hankkii ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista ir-
tainta ja kiinteää omaisuutta.
6) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisen jäsenen on oltava Perussuoma-
laiset rp:n jäsen ja jonka kotikuntalain (11.3.1994/201) 2 
§:n mukainen asuinpaikka on yhdistyksen toimialueella.  
Mikäli puolueen jäsenen kotikunnassa ei ole Perussuo-
malaista paikallisyhdistystä, puolueen jäsen voi hakea lä-
himmän kunnan Perussuomalaisen paikallisyhdistyksen 
jäsenyyttä. 

Yhdistyksellä voi olla myös kannattavina jäseninä yk-
sityisiä henkilöitä, joiden on täytettävä Perussuomalaiset 
rp:n jäsenyyden edellytykset, mutta joiden ei tarvitse olla 
Perussuomalaiset rp:n jäseniä.  

Henkilö voi olla vain yhden paikallisyhdistyksen varsi-
nainen tai kannattajajäsen.

Yhdistyksen jäsenenä ei voi olla henkilö, joka on toisen 
puolueen jäsen tai toisen Suomessa toimivan puolueen or-
ganisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen. 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hakijan 

omakätisesti allekirjoittamalla yhdistyksen hallitukselle 
osoitetulla hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättää jä-
senhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan 
harkintansa mukaan.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheen-
johtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen ko-
kouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

5 § JÄSENMAKSUN SUURUUS JA MAKSAMINEN

Yhdistyksen jäsenet maksavat vuosittain maaliskuun lop-
puun mennessä yhdistyksen syyskokouksessaan määrää-
män jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen yhdistyksen 
varsinaisille jäsenille ja kannattajajäsenille.  Yhdistyksen 
varsinaiset jäsenet maksavat lisäksi puolueen jäsenmak-
sun. 

6 § JÄSENEN EROTTAMINEN YHDISTYKSESTÄ

Yhdistys voi päätöksellään erottaa yhdistyksen jäsenen jol-
lakin seuraavista perusteista:
- jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä 
maksamatta
- varsinainen jäsen on eronnut tai erotettu puolueen jä-
senyydestä
- jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin 
hän on sitoutunut yhdistykseen liittymällä
- jäsen on toisen Suomessa toimivan puolueen jäsen tai 
toisen Suomessa toimivan puolueen organisaatioon kuulu-
van muun yhdistyksen jäsen
- jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen 
tai vaalilain mukaisen valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi 
yleisissä vaaleissa
- jäsen on eronnut Perussuomalaisten kunnallisesta val-
tuustoryhmästä
- jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuo-
lella vahingoittanut yhdistystä
- jäsen ei ole täyttänyt yhdistykseen liittyessään tai ei 
enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jä-
senyyden ehtoja

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-huhtikuun aika-
na ja syyskokous loka-joulukuussa.  

Ylimääräisiä kokouksia pidetään hallituksen pää-
töksen mukaisesti tai kun kokous niin päättää tai kun 
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten pyytää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöl-
lä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
paitsi vaaleissa arpa.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokous-
kutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) päivää ennen 
kokousta joko lähettämällä kutsu kullekin jäsenelle kirjal-
lisena jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai julkaisemalla 
kutsu puolueen julkaisussa tai syyskokouksen päättämäs-
sä muussa lehdessä. Jos jäsen on ilmoittanut yhdistyksel-
le sähköpostiosoitteensa, kutsu voidaan lähettää hänelle 
myös sähköpostina. Muut tiedonannot toimitetaan sillä 
tavalla kuin syyskokous päättää.  

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle yhdistyslainsää-
dännön mukaan.

9 § PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS YHDISTYKSEN 
KOKOUKSISSA

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella yhdistyksen var-
sinaisella jäsenellä puhe- ja äänioikeus. Kannattavilla jä-
senillä ei ole äänioikeutta.  Jos jäsen on laiminlyönyt yh-
distyksen jäsenmaksun maksamisen tai varsinainen jäsen 
puolueen jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä 
kuluvalta vuodelta tai sitä aikaisemmalta vuodelta, jäsen 
ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksissa, jos 
maksamatta olevia jäsenmaksuja ei ole maksettu viimeis-
tään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Yhdistyksen jäsen voi käyttää puhe- ja äänioikeuttaan 
ainoastaan henkilökohtaisesti.

10 § YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Esitetään vahvistettavaksi hallituksen laatima edellisen 
vuoden toimintakertomus
6) Esitetään edellisen vuoden tilit ja tilinpäätös
7) Luetaan tilintarkastajan lausunto
8) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuva-
pauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9) Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville 
ja/tai valituille edustajille
10) Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
11) Kokouksen päättäminen

11 § YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1) Kokouksen avaus
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi 
pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) Todetaan äänioikeutetut jäsenet sekä muut läsnäolijat
5) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palk-
kioista
6) Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi kalen-
terivuodeksi
7) Päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten
(2-10) lukumäärästä seuraavalle kalenterivuodelle 
8) Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja heille 
henkilökohtaiset varajäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
9) Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraa-
vaksi kalenterivuodeksi
10) Valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi piirin kokouk-

siin 1-10 edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat 
sen mukaan kuin yhdistyksen jäsenmäärä kokousta edeltä-
vän vuoden päättyessä oikeuttaa
11) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kan-
nattajajäsenmaksun suuruus
12) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio
13) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuun-
nitelma
14)  Päätetään kokousten koollekutsumistavasta ja muusta 
tiedottamisesta
15)  Annetaan evästyksiä yhdistyksen eri elimissä toimiville 
ja/tai valituille edustajille
16)  Käsitellään hallituksen valmistelemat muut asiat
17)  Kokouksen päättäminen

12 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 2-10 
muuta varsinaista jäsentä. Muilla varsinaisilla jäsenillä on 
henkilökohtainen varajäsen. 

Hallituksen puheenjohtajan, sihteerin, muiden hallituk-
sen varsinaisten sekä varajäsenten on oltava sekä puolueen 
että yhdistyksen jäseniä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohta-
jaa, ottaa sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeel-
liseksi katsomansa toimihenkilöt. 

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimi-
kuntia tai muita tarpeellisiksi katsomiaan työelimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estynee-
nä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähin-
tään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäse-
nistä osallistuu päätöksentekoon. 

Hallitus päättää yhdistyksen omaisuuden myynnistä, 
vaihtamisesta ja kiinnittämisestä.

Yhdistyksen puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa 
hallitus itse tai valtuutettunsa kautta.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on säilytettävä pysyvästi yhdistyksen ko-

kousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat liitteineen.

13 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen on 
pidettävä kirjanpitolain (30.12.1997/1336) mukaista kah-
denkertaista kirjanpitoa.

Yhdistyksen hallituksen hyväksymät tilinpäätös tarvit-
tavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa 
ennen kevätkokousta.

14 § KUNNANVALTUUSTORYHMÄ

Puolueella voi olla kunnassa vain yksi valtuustoryhmä. 
Valtuustoryhmän mallisäännöt vahvistaa puoluehallitus. 
Yhdistys huolehtii valtuustoryhmän tuloista ja menoista 
sekä vastaanottaa luottamushenkilön luottamushenkilö-
maksut toimialueellaan. Kunnanvaltuustoon valitun yh-
distyksen jäsenen on kuuluttava kunnassa olevaan Perus-
suomalaisten valtuustoryhmään.

15 § VAALEIHIN OSALLISTUMINEN

Kunnallisvaalit hoitaa puolueen sääntöjen mukaisesti val-
takirjan saanut kuntakohtainen yhdistys puolueen mää-
räysten ja piiriyhdistyksen ohjeiden mukaan. Vaaliliitosta 
kunnallisvaaleissa päättää kyseinen kuntakohtainen yhdis-
tys. Vaaliehdokkaat kunnallisvaaleissa hyväksyy lopullises-
ti valtakirjan saaneen kuntakohtaisen yhdistyksen hallitus.

16 § YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri ja talouden-
hoitaja kuitenkin niin, että nimen kirjoittaa aina kaksi hen-

t rp:n paikallisyhdistyksen säännöt

 Jatkuu seuraavalla sivulla:
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Alajärven Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Sunnuntaina 19.09.2010 kello 18.00 Alajärven kau-
pungintalolla. Lautakuntien huone.

Esillä sääntöjen määräämien asioiden ohella pai-
kallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen PRH:n 
ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Lisäksi 
keskustellaan vuoden 2011 eduskuntavaaleista. 

Paikalla puoluehallituksen jäsenet, kansanedus-
taja Raimo Vistbacka ja E-P:n piirin vpj, Reijo Hon-
gisto.

Tervetuloa!

Hallitus

Patentti- ja rekisterihallituksen
ennakkotarkastamat ja hyväksymät

Perussuomalaiset rp:n 
paikallisyhdistyksen säännöt

Päätös ennakkotarkastuksen suorittamisesta
14.06.2010

Malli sääntöjen mukaisesta kokouskutsusta:

Puheenjohtajaksi valittiin 
Antti Saralampi ja hallituk-
seen Elsa Huopana (vara-
jäseneksi Valio Huopana), 
Voitto Alanko (Voitto Kan-
tanen) ja Toivo Linna (Sep-
po Kuusjärvi).

Järjestäytymiskokouk-
sessaan hallitus valitsi Elsa 
Huopanan yhdistyksen va-
rapuheenjohtajaksi ja Toivo 
Linnan sihteeriksi.

Paikallisosasto on perus-
tettu jo vuonna 1995, mut-
ta yhdistyksen toiminta oli 
päässyt hiipumaan 2000-lu-
vun alkupuolella. 

Viimeinen perussuoma-
lainen kunnanvaltuutettu 
paikkakunnalla oli Elsa 
Huopana, joka ei enää läh-
tenyt ehdokkaaksi vuoden 
2004 vaaleissa. Ehdokkai-
ta kunnallisvaaleissa on 
kumminkin ollut senkin 
jälkeen.

Viime kevään eduskun-
tavaaleissa perussuomalai-
sia äänesti Perhossa 19,9 

prosenttia eli 276 perholais-
ta, mikä on 12,5 prosenttia 
enemmän kuin edellisissä 
eduskuntavaaleissa ja 17,8 
prosenttia enemmän kuin 
edellisissä kunnallisvaa-
leissa vuonna 2008. Tämä 
innosti käynnistämään toi-
mintaa uudelleen.

Naapuripitäjien perus-
suomalaisten avustuksella 
Perhon perussuomalaisten 
syys- ja sääntömuutosko-
kous järjestettiin syyskuun 
puolivälissä. Kokoukseen 
osallistui 27 henkilöä, jois-
ta kolme oli vanhoja Perhon 
perussuomalaisia. Uusia 
jäsenhakemuksia tilaisuu-
dessa kirjoitettiin kymmen-
kunta. Varsinkin vanhat 
smp:läiset innostuivat kan-
tamaan kortensa kekoon.

Tolppanen kritisoi 
työttömillä kikkailua

Kokousväelle eduskunnan 
terveisiä toi oman vaali-

piirin kansanedustaja Ma-
ria Tolppanen. Hän puhui 
muun muassa hallituksen 
kaavailemista polttoaineve-
ron korotuksista ja muista 
autoilijoille suunnatuista 
maksuista. 

Hän oli sitä mieltä, että 
hallitus on kokonaan jät-
tänyt huomioimatta sen, 
että mikäli kulutus lakkaa, 
vero jää kertymättä. Muu-
tenkin hän pahoitteli sitä, 
että syrjäseutujen asukkaat 
maksavat polttoaineveros-
ta kalleimman hinnan, sillä 
juuri he kipeimmin autoa 
tarvitsevat.

Lisäksi hän puhui työt-
tömyysasioista ja kikkailus-
ta, jolla työttömiä siirretään 
työttömyyskortistosta sosi-
aalihuollon asiakkaiksi. 

Työttömille ei edes ker-
rota, että allekirjoittaessaan 
paperin, jolla he hyväksyvät 
siirron, he samalla menettä-
vät 20 prosenttia toimeen-
tulostaan, Maria Tolppanen 
sanoo.

Hänen mielestään EU:n 
säännöksistä yksi voitaisiin 
Suomessa ottaa todesta eli 
köyhyysraja, jonka mukaan 
kaikkien kansalaisten tulisi 
saada kuukaudessa 1086 
euroa.

Tuntuu, että täällä Suo-
messa ei haluta antaa sitä 
500 euroakaan enää, Tolp-
panen sanoi.

Huopanan mielestä 
töitä riittäisi kaikille

Perholainen Elsa Huopana 
oli sitä mieltä, että tekemis-
tä ja työtä riittäisi, työttö-
mät vain pitäisi ohjata sen 
tekoon.

- Nälkävuosina teetet-
tiin teitä, 1930-luvulla ruo-
pattin jokea, nytkin riittäisi 
hoitamattomia metsiä, kun-
han vain laitettaisiin väki 
töihin. Turhautuvathan he, 
kun ei ole mitään tekemistä. 
Olisi parempi teettää vähän 
töitä ja maksaa siitä, hän 
sanoi.

Toivo Linna puolestaan 
oli sitä mieltä, että ratkaise-
vaa olisi harmaan talouden 
kuriin saaminen. 

Siellä liikkuu isot rahat. 
Jos niistä saataisiin verot, 
nuorillekin voitaisiin mak-
saa vähän paremmin työn-
teosta ja hekin voisivat in-
nostua paremmin. 

Veteliläinen Leo Saari 
toivoi, että Maria Tolppa-
nen ja muut kansanedusta-
jat kiinnittäisivät huomiota 
siihen, että mikäli verotuk-
sen progressio kiristettäi-
siin sellaiseksi kuin se oli 
10 vuotta sitten, saataisiin 
talouden kestävyysvaje ku-
rottua umpeen.

Teksti: Vuokko Lahti
Kuva: Mia Salonen

Perhon Perussuomalaisten 
toiminta uuteen vauhtiin

Vasta valittu Perhon Perussuomalaisten puheenjohtaja Antti Saralampi, kansanedustaja Maria Tolppanen ja Vetelin 
Perussuomalaisten puheenjohtaja Vuokko Lahti Perhon kokouksessa.

kilöä yhdessä. Hallitus voi määrätä yhdistyksen toimi-
henkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

17 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lan-
keavat yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutettavaksi 
Perussuomalaiset rp:lle.

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä 
varten kutsutussa kokouksessa muutosehdotus hyväk-
sytään vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. 
Sääntömuutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan Perussuo-
malaiset rp:n puoluehallituksen hyväksyminen.

19 § YHDISTYS-, PUOLUE- JA 
VAALILAINSÄÄDÄNTÖ

Niissä kohdin, joista näissä säännöissä ei ole määräystä, 
noudatetaan yhdistyslainsäädäntöä, puoluelainsäädän-
töä ja vaalilainsäädäntöä.

Perussuomalaiset rp:n puoluehallitus puoltaa yllä 
olevien sääntöjen hyväksymistä.

Helsingissä, ____/____ 20 _____

_____________   ____________
puheenjohtaja   puoluesihteeri

Perhon Perussuomalaisten paikallisosasto 
viritettiin uudelleen toimintakuntoon, 
kun vuosien tauon jälkeen pidettiin 
syyskokous, jossa valittiin uudet 
toimihenkilöt ja samalla hyväksyttiin 
yhdistykselle uudet säännöt.
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 ■MERKKIPÄIVÄT

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Juha Väätäinen 
juhli 70-vuotissyntymäpäi-
viään lauantaina 10.9.2011 
Myllypuron kirkolla. Pyö-
reitä vuosia tuli virallisesti 
täytettyä jo 12.7., mutta 
vasta nyt oli aikaa juhlia. 
Samalla avattiin hänen tai-

denäyttelynsä, johon voi 
käydä tutustumassa aina 
syyskuun loppuun asti.

Väätäinen on monipuoli-
nen mies. Menestyksekkään 
urheilu-uransa lisäksi hän on 
viettänyt elämästään vuo-
sia useissa eri maissa. Juha 
Väätäisen synnyinkunnassa 

Kansanedustaja Juha Väätäinen 
70 vuotta

Piippolassa järjestetään vuo-
sittain hänen nimikkojuok-
sunsa, Julma-Juhan Juoksu. 
Tämän lempinimen hän sai 
harjoitellessaan Afrikan ka-
ruissa oloissa.

Uran huippukohta oli 
ehdottomasti Väätäisen 
voitto Euroopan-mesta-
ruuskisoissa Helsingissä 
vuonna 1971 - kultaa 5 000 
ja 10 000 metrin juoksuissa.

Hirvikolari pysäytti 

Väätäinen puhuu sujuvasti 
viittä eri kieltä - suomea, 
ruotsia, englantia, saksaa 
ja espanjaa.  Opettajaksi 
hän valmistui jo vuonna 
1968.  Kemin lyseon luo-
kanopettajan viran lisäksi 
hän on ollut mukana ulko-

maankaupassa, esimerkiksi 
tuonut Virosta infrapuna-
saunoja ja myynyt niitä Es-
panjaan.

Taiteellinen ura sai alku-
sysäyksensä vuoden 1999 
akvarellikurssilta, josta hä-
nen tiensä vei Malagaan. 
Siellä hän aloitti 23.3.2002 
yksityisopettajan ohjauksella 
taiteelliset opintonsa uudel-
leen. Vakava kolari hirven 
kanssa 20.10.2002 sai mie-
hen mietteet kääntymään 
uskonasioihin ja elämän tar-
koitukseen. Hän on suoritta-
nut myös saarnalupatutkin-
non Leppävaaran kirkossa ja 
pitänyt kymmeniä saarnoja 
eri puolilla Suomea. 

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Europarlamentti hy-
väksyi 28.9. talous-
valvontaan liittyvän 
kuusiosaisen paketin, 
joka mediassa on 
saanut saman nimen 
kuin kotimainen hal-
lituksemme: six-pack. 
Itse äänestin pakettia 
vastaan.

Six-packin tarkoi-
tus on sinänsä ym-
märrettävä; sillä yri-
tetään vastata euro-
alueen taloudelliseen 

epävakauteen ja saattaa ruotuun ylivelkaantuvat 
jäsenmaat. Tapa, jolla tähän pyritään, on kuiten-
kin väärä.

Six-packia myytiin sillä ajatuksella, että sen 
avulla voidaan euromaiden ylivelkaantuminen 
ennaltaehkäistä jo aikaisessa vaiheessa. Totuus 
valitettavasti on, että se juna on jo mennyt. On 
yksinkertaisesti liian myöhäistä enää “ennaltaeh-
käistä” katastrofi a, joka on jo lauennut. 

Kuten EU:ssa aina, ei myöskään six-pack ole 
pelkästään taloudellinen päätös, vaan myös poliit-
tinen päämäärä. Se on jälleen tietoinen askel kohti 
EU-liittovaltiota, ja senhän jo tiedämme, että joka 
kerta kun annamme EU:lle uutta valtaa jäsenmai-
den ylitse, ei se koskaan enää halua luovuttaa sitä 
takaisin.

Talousvalvontamekanismista on myös synty-
nyt väärä mielikuva, että Suomi jotenkin pääsisi 
nyt valvomaan ja ohjaamaan esimerkiksi Kreik-
kaa tai muita kriisimaita. Todellisuudessa EU-ko-
missio pääsee valvomaan Suomea, kuten kaikkia 
muitakin jäsenmaita. Meidän oikeutemme eivät 
lisäänny, vaan päinvastoin saamme jälleen vain 
uusia velvollisuuksia, vaikka olemme nykyiseen 
kriisiin viattomia. Suomen alamaisuus EU:n edes-
sä virallistuu nyt myös talouspolitiikan osalta.

Kansanvallan kannalta kaikkein pahinta on, 
että valvonta ja uudet toimivaltuudet keskittyvät 
nimenomaan komissiolle, joka on EU:n instituu-
tiosta kaikkein kauimpana kansalaisesta. EU-kan-
salainen ei saa äänestää yhdestäkään komission 
jäsenestä tai työntekijästä.

Kansanvaltaisesti valittu europarlamenttikin 
saa six-packin määrittelemissä prosesseissa lähin-
nä seurata tilannetta ja keskustella siitä komission 
ja neuvoston kanssa. Kylmä totuus on, että tästä 
eteenpäin kansanvalta tekee selkoa ratkaisuistaan 
virkamiesvallalle, siis jäsenmaat ja niiden demo-
kraattisesti valitut edustajat EU-komissiolle vir-
kakoneistoineen.

Tämäkään ei silti tyydytä tiiviimpää integraa-
tiota vaativia. Komission puheenjohtaja Barroso 
painotti juuri ennen six-packistä käytyä äänestys-
tä, että vaikka paketti on hyvä, niin jatkossa on 
mentävä yhä pidemmälle talouden integraatios-
sa. Barroson mielestä (yllätys yllätys) Eurooppa 
tarvitsee enemmän kuin koskaan nimenomaan 
komission auktoriteettia selvitäkseen vaikeuksis-
taan. Samoin hän vahvisti jälleen, että komissio 
tulee pian esittämään myös eurobondien käyt-
töönottoa muodossa tai toisessa.

Byrokratia on siis jälleen saanut suuren voiton 
demokratiasta, eikä tälle kehitykselle näy EU:ssa 
loppua. Valuuttaunioni muuttui nyt valvontau-
nioniksi. Eurobondien myötä valvontaunioni 
muuttuisi sitten velkaunioniksi. 

Ei ole liioittelua sanoa, että tämä mahdollisuus 
on Suomen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin suurim-
pia uhkakuvia.

 ■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Six-pack on askel 
kohti liittovaltiota

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Päivänsankarin maalauksia: yllä Kielletty rakkaus, 
alapuolella Andalusialainen maisema.

Kuvassa Juha Väätäinen tyttärentyttärensä Ada Cagnanin kanssa.

Martti Ronkainen ja Juha Väätäinen.
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Suosikit politiikan rasite

Kunnallisvaaleihin tar-
vittaisiin kehityskelpoi-
sia nuoria jatkamaan 
paikkansa jättävien 
työtä. Miksi nuoria ei 
politiikka kiinnosta? 
Miten koulujen opetus-
ohjelmilla lisättäisi sen 
kiinnostavuutta ja pää-
tösten merkitystä jokai-

sen elämään? - Kiristyvässä 
kansainvälisessä kilpailussa 
viennistä riippuvaisen maan 
hallintoa on kehitettävä te-
hokuutta tavoittelevaan ja 
kilpailukykyä arvostavaan 
suuntaan.

Pitkään politiikassa mu-
kana olleiden lähelle syn-
tyneestä kapeasta kaartista 
tavoitellaan ikäjärjestyk-
sessä poistuvan paikkaa. 
Ollaan ”valtaamassa van-
haa”. Vilpillisesti hankitun 
vaalirahoituksen johdosta/
lisäksi poliittisen vallan-
käytön nykymalliin sisältyy 
vuoroviisautta. Toisin sa-
noen kyvykkään nuoren on 
vaikea syrjäyttää pitkään 
mukana ollutta. Ammatis-
saan onnistuneella on hyvät 

edellytykset menestyä myös 
politiikassa. Siksi työkoke-
musta on syytä arvostaa, 
vaikka eri-ikäiset poliitikot 
puhuvat aikansa kieltä. 

Ikäryhmienvälinen pu-
hekieli sisältää poikkea-
vuuksia. Siksi puutumme 
joskus nuorten kielen so-
veliaisuuteen. Uusilla su-
kupolvilla on uusia sanoja 
ja tapoja ilmaista itseään. 
- Nuori kertoo tosihaus-
kasta illasta toiselle, että 
olipa hieman hauska ilta. 
Tai että vähänkö pelkäsin 
sen ukon koiraa. Kun on 
hankittu dataa, on kerätty 
tietoja. Tekninen kehitys-
kin ohjaa ilmaisuja omalla 
tavallaan. Kielenhuoltajilla 
riittää töitä.

Tiedotusvälineissä pe-
russuomalaisten kannatuk-
sen nousuun liitetään mie-
lellään termi vihapuheet. 
Sillä selitetään kannatuksen 
kasvua ja lakaistaan maton 
alle syyt, miksi maan talous 
on kuralla tai oman puolu-
een kannatus hiipuu. Uusien 
edesottamuksista etsitään 
virheitä, mutta pitkään mu-
kana olleet pääsevät kuin 
koira veräjästä.

Ennen eduskuntaan 
pääsyään kielten tutkija-
na toiminutta tohtori Jus-
si Halla-ahoa seurataan 
herkeämättä. Hän totesi, 
etteivät velkakurimuksessa 
painivan Kreikan  ongel-
mat hoidu demokraatti-
sesti, vaan sotilasjuntan 

avulla. Sotakorkeakoulun 
dosentti Jussi Niinistö to-
tesi, että kuullessaan sanan 
parlamentarismi hän pois-
taa varmistimen. - Voiko 
lainvastaisesti hankituin 
vaalimainosrahoin valtaan 
nostetun kohdalla puhua 
parlamentarismin toteutu-
misesta? Turun yliopiston 
politiikantutkija Ville Per-
naa arvioi, että Jussi Halla-
ahon ja Jussi Niinistön lau-
sunnoissa on kyseessä ko-
kematon varomattomuus, 
jota kilpailijat käyttävät 
heti hyväkseen.

Lainaus Soininvaara.fi -
kirjoituksesta 31.8.2011: 
”Kreikalla on edessään niin 
raju vyönkiristys, että voi-

daan jopa kysyä, kestää-
kö Kreikan demokratia, 
vai palaako maa sotilas-
hallitukseen. Yhteiskun-
nallisen luottamuksen 
taso on maassa kovin 
matala.”
- Tiedotusvälineitä ei 
kiinnostanut Soinin-
vaaran lausunto, mutta 
perussuomalaisista vi-
hapuheiden kohteena 
saa näyttävät lööpit! 
Lipponenkin kysyi onko 
Halla-ahon ja puolueen 
linja sama, vaikka Halla-
aho oli Soinin esitykses-
tä erotettu yksimielisesti 
päiviä ennen pariksi vii-
koksi eduskunnan ryh-
mätyöstä. 

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...Kallista on...

Partakoneen 
teriä 4 kpl

38 mk

Kirja
(pokkari)

73 mk

Oulussa startattiin ensi vuo-
den kunnallisvaaleihin lau-
antaina 17.9.2011 järjeste-
tyssä seminaarissa, johon 
osallistui nykyisiä kunnan-
valtuutettujamme ja sellai-
siksi aikovia monista Oulun 
piiri ry:n jäsenjärjestöistä. 
Edustettuina olivat Oulu, 
Kiiminki, Oulunsalo, Mu-
hos, Utajärvi, Kärsämäki, 
Haapajärvi, Raahen seutu, 
Raahe ja Ylivieskan seutu.

Aurinkoisen lauantain 
aamupäivän ohjelmassa 
käytiin läpi  niin puolueen, 
piirin kuin paikallisyhdis-
tystenkin organisaatiot 
päätöksentekojärjestel-
mineen sekä toiminta ja 
tavoitteet ja puolueen ja 
piirin tiimoilta myöskin 
niiden historiat.

Puolue on kehittynyt 
huimasti

Puolueen osalta asiasta esi-
telmöi vieraaksemme saa-
punut puoluehallituksen 3. 
varapuheenjohtaja Reijo 
Ojennus. Hän totesi omassa 
osiossaan mm. puolueemme 
tavoitteisiin liittyen, että 
maamme tulee jättää uusil-
le sukupolville sosiaalisesti, 
taloudelliseti, sivistyksel-
lisesti ja ekologisesti sekä 
moraaliselta tasoltaan pa-
remmassa kunnossa, kuin 
se on tänä päivänä.

Toisena poimintana Rei-
jon esityksestä huomio kiin-
nittyi puolueemme historian 
heikoimpiin kannatuslukui-
hin, jotka löytyvät vuoden 

2000 kunnallisvaaleista, 
jolloin kannatuksemme on 
ollut vain 0,66% ja kun-
nanvaltuutettujen määrä 
108. Nykyisillä kannatuslu-
vuilla mitattuna puolueem-
me toiminta ja kehitys ovat 
menneet viime vuosina hui-
min askelin eteenpäin.

Piirin puheenjohtaja Ah-
ti Moilanen kertoi puoles-
taan piirijärjestömme alku-
taipaleesta ja sen jälkeisestä 
kehityksestä sekä tulevista 
panostuksista mm. jäsen-
järjestöjemme lukumäärän 
kasvattamiseksi käsittä-
mään kattavasti koko piirin 
alueen.

Piirisihteeri Paula Juka 
otti esille paikallisyhdistys-
ten erittäin tärkeän roolin 
etsittäessä vastuuntuntoisia 
kuntapäättäjiä kuntien val-
tuustoihin sekä muistutti 
paikallisyhdistysten aktiivi-
toiminnan muutoinkin edis-
tävän kuntiemme tasapuo-
lista ja oikeudenmukaista 
kehitystä.

Valtuustotyö tuo 
valmiuksia valtakunnan
politiikkaan

Naistoimikunnan tarjo-
aman keittolounaan jäl-
keen, iltapäivän alkajai-

siksi, kansanedustajamme 
Pirkko Mattila toi terveiset 
omasta eduskuntatyöstään 
sekä kertoi tuleville kun-
nanvaltuutetuille valtuusto-
työskentelyn merkityksestä 
ponnahduslautana edus-
kuntaan. Pirkon mielestä 
kunnalliset luottamustehtä-
vät antavat tärkeää tietoa 
ja myöskin taitoa paneutua 
niihin ongelmiin, joiden pa-
rissa kansalaiset arjessaan 
elävät.

Filosofi an tohtori Matti 
Kyllönen esitelmöi tiedot-
tamisen merkityksestä ja 
tärkeydestä  aina alkukan-
taisista kulttuureista sekä 

antiikin Kreikan ja Rooman 
historian ajoista lähtien 
päätyen nykyajan viestintä-
välineiden erilaisiin tapa- ja 
toimintamuotoihin.

Perussuomalaisten nais-
ten 1.vpj Vaili Jämsä-Uusi-
talo päätti päivän esitelmät 
naisjärjestöjen ja Oikeut-
ta Eläkeläisille -järjestön 
toimintaan ja tavoitteisiin 
liittyvällä tietopaketillaan. 
Mainittakoon tässä yhtey-
dessä vielä, että vieraanam-
me ollut puolueemme 3.vpj 
Reijo Ojennus on myös Oi-
keutta Eläkeläisille -järjes-
tön puheenjohtaja.

Päivän päätteeksi käytiin 
vielä yleiskeskustelu Paula 
Jukan johdolla, joten mo-
nenlaista asiatietoa oli tarjol-
la tilaisuuteen osallistuneille.

Oulun piiri ry tulee jär-
jestämään vastaavanlaisia 
tapahtumia ja koulutusti-
laisuuksia  vuoden mittaan 
eri puolilla maakuntaam-
me, joten kaikki kunnal-
lisvaaliehdokkaaksemme 
haluavat ehtivät päästä 
vielä mukaan kouluttavaan 
toimintaamme.

Seuraavaksi keskitymme 
kuitenkin sääntömääräisten 
syyskokousten valmiste-
luun, sillä niissä on aina 
oma työnsä ja sähköistävä 
tunnelmansa seuraavaksi 
vuodeksi tehtävien  henkilö-
valintojen muodossa. Muis-
takaahan osallistua.

Jari Pirinen
toiminnanjohtaja, Perus-
suomalaisten Oulun piiri ry

Seminaarin satoa Oulusta

Seminaariin osallistuneet yhteispotretissa.
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 ■HISTORIAA

 ■ LEIVÄNJAKAJA

Olemme armon kerjäläisiä

Ajoneuvovero 
ja oikeuden-
mukaisuus
Minun ajatusmaailmaa-
ni ei sovi sellainen järjes-
telmä, että jos lainsäätä-
jä säätää ja kansalaiset 
noudattavat sitä, mitä 
laissa taikka sen nojalla 
annetussa viranomais-
määräyksessä on sanot-
tu, kansalainen joutuu 
siitä vastuuseen taloudellisesti. Ymmärrän myös 
taannehtivaa lainsäädäntöä, mutta sitä en, jos hen-
kilö toimii vilpittömässä mielessä ja juuri sen mukai-
sesti kuin on määritelty, hän joutuu kärsimään siitä 
taloudellisen menetyksen.
Raimo Vistbacka

Puheenjohtaja Soini
julkisuudessa
Presidentinvaaleissa on mahdollisuus herättää kun-
nolla keskustelua. Selvyyttä tarvitaan mm. seuraa-
viin asioihin: onko EU:n uusi perustuslaki Suomen 
kannalta hyvä, tarvitaanko nykyistä parempia kah-
denvälisiä suhteita USA:an ja Venäjään, kuuluuko 
Turkki EU:hun, onko Suomen paikka NATO:ssa 
ja mitkä ovat tulevaisuuden Suomen arvot ja suun-
ta. Presidentinvaalit ovat tähän keskusteluun lähes 
ainoa mahdollisuus, sillä tähän asti näistä asioista 
eivät ole keskustelleet kuin kolumnistit keskenään.

tarvitsee aikaa ja iankaik-
kisuutta ajatellen.

Meillä on ihmeellinen 
Vapahtaja. Hän ei häpeä 
tunnustaa meitä omikseen 

eikä hylkää meitä puutteit-
temme tähden, kun vain 
Hänelle kaiken avuttomuu-
temme tunnustamme.

Jeesus, vaikka Hän oli-

Hengellinen köyhyys 
merkitsee sitä, että saan olla 
niin tyhjä kaikesta yliluon-
nollisuudesta kuin olen ja 
kuitenkin rohkenen ajatella, 
että Jeesus riittää sittenkin 
minulle.

Minä en kestä Jumalan 
pyhyyden edessä tekojeni, 
suoritusteni enkä minkään 
muunkaan minussa itsessä-
ni olevan tähden. Toivoni 
on yksin siinä, että tyhjään 
köyhyyteeni tulee Jeesus 
Kristus minua puolusta-
maan. Kun joudun tunnus-
tamaan, ettei minulla ole 
palavaa uskoa, rakkaute-
ni on melko olematonta, 
toivoni on haalistunut ja 
taivasikävääkin on kovin 
vähän, voin kuitenkin iloi-
ta siitä, että Jeesuksella on 
näitä kaikkia ja Hän on lu-
vannut antaa anovalle lah-
jaksi kaikkea, mitä anoja 

Tohtori Martti Luthe-
rin kerrotaan viimeisenä 
kirjoituksenaan kirjoitta-
neen sanat: ”Kerjäläisiä 
me olemme.”

Raamatusta luemme, 
että Jeesus julisti autu-
aiksi hengellisesti köyhät. 
Mitä sitten on tuo hengel-
linen köyhyys?

Hengellinen köyhyys 
ajaa jatkuvaan huokaa-
miseen Herran puoleen, 
koska ihminen tuntee, et-
tei hänellä ole mitään hen-
gellistä elämää, ellei Herra 
sitä hänelle lahjoita.

Ei kenenkään ole 
helppoa myöntää, että on 
köyhä kaikesta siitä, mitä 
Jumalan Sana kristityn ni-
meä kantavalta ihmiseltä 
edellyttää. Ei siitä voi to-
dellakaan kerskata, mut-
ta sellaisena on kuitenkin 
pakko oppia elämään.

kin rikas, tuli meidän täh-
temme köyhäksi (2. Kor. 
8:9). Hän samastui meidän 
köyhyyteemme rakkau-
desta meitä kohtaan. Hän 

tarjoaa meille köyhille 
oman rikkautensa. Se 
kohtaa meidät yhtä hy-
vin Betlehemin eläinten 
seimessä makaavassa 
lapsessa kuin Golgatan 
ristin runnellussa mie-
hessä. Hän odottaa, 
ettemme enää katsoi-
si oman sydämemme 
köyhyyteen vaan pitäi-
simme Hänen ihmiseksi 
tuloaan todellisena ja 
lopulta ainoana rikkau-
tenamme tässä maail-
massa. Miten hyvä ja 
uskollinen Vapahtaja 
meillä onkaan.

Käykäämme joka 
päivä uskalluksella ar-
moistuimen eteen niin 
meille käy lopulta hyvin.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

Pirkko Mattila on kotoisin 
Muhokselta, Oulun vaali-
piiristä. Hän on 47-vuotias 
perheellinen opettaja. Ko-
tipaikkakunnallaan hän on 
toisen kauden kunnanval-
tuutettu, maakuntavaltuu-
tettu ja valtuuston varapu-
heenjohtaja.

Pirkko harrastaa kun-
tosuunnistusta, opiskelua 
ja myös vuohien hoitoa. 
Hänellä on kolme vuohta 
kotona Muhoksella. Pir-
kon perheeseen kuuluvat 
aviopuoliso Pekka ja kolme 
aikuista poikaa. 

Vaikka Pirkko on pää-
asiassa toiminut ammat-
tinsa puolesta sosiaali- ja 
terveydenhuollon sektorilla 
on hänellä myös vankkaa 
asiantuntemusta maa- ja 
metsätalouden asioista. 
Hän on maa- ja metsäta-
lous- sekä hallintovalio-
kunnan jäsen. Lisäksi hän 
kuuluu myös Euroopan 
neuvoston Suomen valtuus-
kuntaan ja omaa laajan 
kielitaidon. 

Euroopan neuvostoa ei 
saa sekoittaa Eurooppa-
neuvostoon, joka on EU:n 
jäsenvaltioiden valtion- ja 
hallitusten päämiesten 

erityinen kokoonpano. 
Euroopan neuvoston pe-
rustehtävä on ihmisoike-
uksien, moniarvoisen de-
mokratian ja oikeusvaltio-
periaatteen turvaaminen ja 
kehittäminen. 

 ■KANSANEDUSTAJA ESITTELYSSÄ

Mattila Muhokselta tuntee
kuntakentän ongelmat

Vahva maakunta tukee 
kaupunkikeskuksia

Kuntapäättäjänä Pirkko tie-
tää kuntakentän ongelmat 
ja vahvuudet. Maakunta-
valtuutettuna hän ymmär-

tää, että vahva maakunta 
tukee kaupunkikeskuksia. 
Metropolipolitiikka ei toimi 
ilman vahvaa maakuntaa. 
Milläs eväillä Pirkko sitten 
toteuttaa aluepolitiikkaa? 
Ensisijaisia ovat tietenkin 
elinkeinoelämän edellytyk-
set: maa- ja metsätalous, 
metsä- ja kaivosteollisuus, 
porotalous, matkailu ja it-
ala. Nämä edellyttävät hyviä 
liikenneyhteyksiä niin maan-
teillä kuin rautateilläkin. 

Eduskuntavaaleissa Pir-
kolla oli teemoina kuntata-
louden kunnostus, elinkei-
noelämän kehitys pohjoi-
seen hajautetun energiarat-
kaisun voimin ja ps-valtuu-
tettujen määrän lisääminen. 

Perussuomalaisten hur-
jasta suosiosta huolimatta ei 
hallitusta saatu muodostet-
tua ja siinä meni pari ensim-
mäistä kuukautta eduskun-
tatyössä kevyemmällä tehol-
la. Tämä oli hyvä aloitus, sai 
rauhassa tutustua tulevaan 
ympäristöön ja paneutua 
tulevaan eduskuntatyöhön. 
Syyskauden ensimmäiset 
päivät kun ovat olleet Pir-
kolla erittäin kiireisiä. 

Teksti: Suvi Viinala
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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 toimitet-
tu yhteisöjen tuomioistuimeen 8.6.2000 ja jossa 
yhteisöjen tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, 
että Suomen tasavalta ei ole noudattanut ihmisil-
le tarkoitettujen lääkkeiden hintojen sääntelytoi-
menpiteiden avoimuudesta ja niiden soveltami-
sesta kansallisissa sairausvakuutusjärjestelmissä 
21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston 
direktiivin 89/105/ETY ja erityisesti sen 6 artiklan 
mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut 
kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä 
lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä ja 
varsinkaan koska se ei ole soveltanut säädettyä 
menettelyä päätöksiin, jotka koskevat erityiskor-
vausryhmän vahvistamista, ja koska se on sää-
dettyjen velvollisuuksien osalta jättänyt ilmoitta-
matta hakijalle kielteisen päätöksen perusteluja, 
jotka perustuvat objektiivisiin ja riittävällä tavalla 
todennettavissa oleviin arviointiperusteisiin.

Tuomio: Osittain syyllinen.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäynti-
kuluistaan.

OTTEITA SOININ PLOKEISTA

Tänään on muotia valittaa 
Suomen tunkkaisesta ilma-
piiristä ja olla siitä huolis-
saan. Minä en ole.

Suomessa keskustellaan 
nyt enemmän eurooppalai-
sesti. On erilaisia mielipi-
teitä ja niistä keskustellaan. 
Sitä kutsutaan demokrati-
aksi.

Monet perussuomalai-
set kokevat, että meitä eivät 
koske samat säännöt. Kyllä 
koskevat, mitä nyt tuomiot 
vähän vaihtelevat.

Kun vihreä kuntapoli-
tikko kirjoittaa blogissaan 
räväkästi väkivallasta vir-
kamiehiä kohtaan (tämä 
vihreistä tuomittiin), ei 
media tuo mikrofonia pu-
heenjohtaja Ville Niinistön 
kitalakeen vaan antaa pals-
tatilaa eurobondien kannat-
tamiselle.

Kun rkp:läinen paikallis-
poliitikko kutsuu paikallista 
demaripoliitikkoa Siuntios-
sa jonkin sortin fyyreriksi, ei 
siitäkään valtamedia möläh-
dä. Hoobeeäl sover.

Sosiaalinen media ei nu-
ku. Se toimii hyvässä ja pa-
hassa. Ja sana kiertää.

Kansan moninainen 
ääni kuuluu eliitin norsun-
luutorniin. Lauloihan Eppu 
Normaalikin aikoinaan, 
että kun haluat pitää kiin-
ni vallan kahvasta, niin älä 
herätä rahvasta. Tai jotakin 
sinne päin.

Tyhmät puheet ovat tyh-
miä puheita, riippumatta 
siitä kuka niitä puhuu.

YYA/EU-ajat ovat ohi. 
Tunkkaista tai ei. Ohi ovat.
 
2.10.2011, Timo Soini

Lipponen ärähti

SDP:n presidenttiehdokas 
Paavo Lipponen aloitti pre-

sidentinvaalikampanjansa 
Perussuomalaisista.

Hän puuttuu Jussi Hal-
la-ahon puheisiin ja vaatii 
Perussuomalaista puoluetta 
nahkurin orsille.

Perussuomalainen edus-
kuntaryhmä erotti esityk-
sestäni Halla-ahon ryhmän 
toiminnasta kahden viikon 
määräajaksi. Päätös oli Hal-
la-ahoa myöten yksimielinen.

Ryhmästä erottaminen 
määräajaksi on kova ran-
gaistus.

Yhtenä puolueemme 
perustajista, ja puolueen 
pitkäaikaisena puheen-
johtajana (14 vuotta) en 
hyväksy puolueemme pe-
rusteetonta vähättelyä ja 
leimaamista. En edes Paa-
vo Lipposelta.

Perussuomalaisia ää-
nesti vaaleissa runsaat 560 
000 suomalaista. Puolustan 
näitä ihmisiä ja heidän ih-
misarvoaan, kuten kaikkien 
ihmisten ihmisarvoa. Tähän 
mennessä tätä toimintata-
paani ei ole kukaan asetta-
nut kyseenalaiseksi.

Lipposella tuntuu ole-
van halua puuttua puoluei-
den hallituskelpoisuuteen. 
Siinä erämaassa Mooses saa 
kyllä kulkea yksin.

Mikäli Lipposen puo-
lue näkee tarpeelliseksi 
rangaista perussuomalaista 
kansanedustajaa oman ryh-
mämme päätöstä enemmän, 
he luonnollisesti tekevät 
niin. Nyt jää nähtäväksi toi-
miiko SDP:n eduskuntaryh-
mä presidenttiehdokkaansa 
viitoittamalla tavalla.

Presidentti Mauno Koi-
visto sanoi viisaasti, että ei 
pidä provosoitua, kun pro-
vosoidaan. Tämä on hyvä 
ohje kaikille suomalaisille.

18.9.2011, Timo Soini

Tunkkainen ilmapiiri?

Vanhempainilloissa ja van-
hempainvarteissa yleinen 
kysymys on, miten kotona 
tulisi toimia teini-ikäisten 
kanssa. Vanhempi on usein 
huolissaan, ettei nuoren 
itsetunto ole kovinkaan 
vahva.

Neuvon vanhempia 
aloittamaan itsestään. On 
muistettava, että lapset sul-
kevat korvansa neuvoilta ja 
avaavat silmänsä esimerkil-
le. Emme voi välttämättä 
vaikuttaa siihen, millaisia 
vaikutteita yhteiskunta tar-
joaa, mutta voimme sen 
sijaan päättää, millaisia 
ajatusmalleja noudatetaan 
kotonamme.

Alhainen itsetunto voi 
ilmetä monin eri tavoin. 
Yksi vaihtoehto on se, että 
nuori ei uskalla lainkaan 
ottaa paikkaansa sosiaali-
sessa kanssakäymisessä tai 
elämässä ylipäänsä. Tällöin 
hän välttää mielipiteensä 
ilmaisemista ja tekee kaik-
kensa, jotta häneen ei kiin-

nitettäisi huomiota. Toinen 
mahdollisuus on, että yksilö 
tekee kaikkensa tullakseen 
huomatuksi ja vaatii osak-
seen erityistä kohtelua eikä 
kuuntele, mitä muilla on sa-
nottavana.

Matalasta itsetunnosta 
kärsivän on myös mahdo-
tonta pitää itseään tasa-
vertaisena muiden kanssa.  
Hän kokee aina olevansa 
joko parempi tai huonompi 
kuin muut.

Koululla on kodin ohella 
merkittävä rooli sosiaalisen 
syrjäytymisen ennaltaeh-
käisemisessä. Nimenomaan 
ennaltaehkäisemisessä, sil-
lä julkisen vallan on kovin 
vaikeaa hankkia nuorelle 
kavereita tämän puolesta. 
Muiden on helpompi pitää 
nuoresta, joka ei pelkää 
muita ihmisiä tai koe tarvet-
ta puolustautua muita vas-
taan. Aloitteellisuus ja halu 
tarttua tilaisuuksiin ovat 
menestyksen avaimet, johon 
terve itsetunto valmistaa.

Suomalaisten yleisin 
psyykkinen sairaus on 
masennus

Jo yli 20 000 alle 35-vuo-
tiasta on työkyvyttömyys-
eläkkeellä mielenterveys-
ongelmien vuoksi. Suoma-
laisten yleisin psyykkinen 
sairaus on masennus.

Mielenterveyshoidosta 
tulisi tehdä arkipäivää. Oi-
keastaan mielenterveyshoito 
pitäisi aloittaa jo päiväkodis-
sa. Siinä vaiheessa, kun on 
huolissaan itsestään tai lap-
sestaan, kannattaa jo men-
nä juttelemaan esimerkiksi 
psykologin kanssa. Ei siitä 
ainakaan haittaa ole. Vas-
taanotolle kannattaa mennä 
avoimin mielin. Eikä ongel-
miaan kannata kaunistella.

Koulun ja perheneuvo-
lan yhteisissä palavereissa 
olen useasti pyytänyt nuo-
relle tukihenkilöä. Moni-
ammatillinen tiimi on ol-
lut kanssani samaa mieltä, 
mutta ongelmana on tuki-
henkilöiden vähäinen mää-

rä. Tukihenkilön voi saada 
lapsi tai nuori, joka tarvitsee 
aikuisen huolenpitoa ja seu-
raa. Tarvitsisimme kipeästi 
lisää tukihenkilöitä, jotka 
vastaisivat nuorten ja lasten 
aikuisen nälkään.

Aikuisen malli on oleelli-
nen osa tukihenkilön roolia. 
Eräs nuori kertoi, että tu-
kihenkilössä parasta on se, 
kun hänelle voi kertoa hyviä 
ja huonoja asioita, koska tu-
kihenkilöillä on vaitiolovel-
vollisuus. Nähdyksi ja kuul-
luksi tulemisen kokemus on 
lapselle elämän paratiisi. 
Itsetunto kehittyy vuorovai-
kutuksessa. Hyvä itsetunto 
on paras varustus elämässä 
selviytymiseen. Nuoren, jol-
la on terve itsetunto, on huo-
mattavasti helpompi kulkea 
elämässään eteenpäin.  

Ihmisen arvokkuutta 
on korostettava

Teen joka vuosi harjoi-
tuksen, jossa nuoret tule-

vat peilin eteen sanomaan 
ääneen itselleen ja muille 
”olen arvokas”. Neuvon 
tekemään näin joka aa-
mu myös kotona. Yhtenä 
vuonna eräs oppilas vastasi 
minulle: ”Jos katson itseäni 
peilistä ja sanon, että olen 
arvokas, niin silloinhan va-
lehtelen, koska en oikeasti 
ajattele niin”. Vastasin hä-
nelle ”valehtele sitten niin 
kauan, että alat uskoa pu-
heisiisi, olethan uskonut 
senkin valheen, että et ole 
arvokas”.

Ajatuksilla on uskoma-
ton voima, sillä meistä tulee 
ajatuksiemme kaltaisia. Ko-
ti luo pohjan lapsen itsetun-
nolle, mutta myös päivähoi-
dolla ja koululla on tärkeä 
rooli. 

Erityisopetuksesta ei 
saa leikata

Terveen itsetunnon kannal-
ta on tärkeää, että oppilas 
saa omaa kehitystasoaan 

vastaavaa tukea ja opetus-
ta. Erityisopetuksesta leik-
kaaminen tulee kalliiksi. 
Jokainen syrjäytynyt nuori 
maksaa miljoonan. Inhi-
millinen hinta on vieläkin 
kovempi. 

Nuoria tulee kohdella 
niin kuin he parhaimmillaan 
voisivat olla, niin heistä tu-
lee sellaisia. Tuskin mikään 
muu kasvatuksen osatekijä 
lujittaa lapsen itsetuntoa yh-
tä paljon kuin hänen koke-
muksensa siitä, että hänelle 
merkittävät aikuiset ovat 
vilpittömän kiinnostuneita 
hänen mielenliikkeistään ja 
ajatuksistaan.

Oleellista on, että lap-
si kokee olevansa arvokas 
ilman ehtoja. Näin syntyy 
tunne sisäisestä itsemää-
räämisoikeudesta eli siitä, 
että hän on oman elämänsä 
subjekti.

Laura Huhtasaari
Erityisopettaja

 ■MIELIPIDE

Lapset sulkevat korvansa neuvoilta ja avaavat silmänsä esimerkille

Fotokonttori.fi 
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HELSINGIN ITÄRANNIKON PERUSSUOMALAISET RY.

Projektihallinnan koulutusta 2011-2012
Helsingin Itärannikon Perussuomalaiset 
järjestää syksyn ja kevään 2011 -2012 
aikana projektihallinnan koulutusta. 
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jot-
ka tarvitsevat tietoa projektihallinnan 
menetelmistä esimerkiksi työhönsä liit-
tyen. Projektikäsite liitetään hyvin usein 
teollisuuteen tai rakentamiseen, mutta 
projektihallinnan menetelmiä voidaan 
soveltaa myös esim. vaalityössä vaali-
työn suunnitteluun ja organisointiin.

Kurssien luennoitsijana toimii Pertti 
Saviranta. Hänellä on pitkäaikainen ko-
kemus kansainvälisistä toimitusprojek-
teista sekä kattava projektialan koulutus.

Kurssit pidetään Liikuntamyllyn 
koulutustiloissa Myllypurontie 1, 00920 
Helsinki. Ensimmäinen koulutustilaisuus 
pidetään torstaina 27.10.2011, alkaen 
klo 18.00. Kurssin pituus on 3 x 45 min.

Ensimmäinen kurssi on johdatus pro-
jektihallinnan perusteisiin. Kurssilla kä-
sittelemme projektin määritelmän, miten 
projektin asetetaan, projektin sudenkuo-
pat, katsaus projektisuunnitelmaan, pro-
jekti vs. prosessi, esimerkki projektiorga-
nisaatiosta sekä erilaisista prosesseista.

Yhden kurssin (3x45min) hinta on 
10 euroa PS:n jäsenille, muille 20 euroa, 
sisältäen kurssimateriaalin.

Sitovat ilmoittautumiset 20.10.2011 men-
nessä sähköpostitse: pertti.saviranta@sau-
nalahti.fi . Lisätietoja puhelimitse:
Pertti Saviranta / 040 5474084 (iltaisin).

Kurssien sisältö kattaa 
keskeisimmät projektihallinnan 
osa-alueet seuraavasti:

- Projektin määritelmä
- Projektien käynnistys, organisointi
 ja päättäminen
-  Projektisuunnitelma
-  Projektin vaiheistus ja ositus
-  Eri projektiohjausmenetelmät
-  Projektin riskienhallinta
-  Viestintä ja tiedottaminen
-  Projektikokoukset ja raportointi
-  Projektihallinnan työkalut
-  Projektijohtamisen kehittäminen
-  Tiimityöskentely
-  Verkostoituminen

TAPAHTUMAT

Kymen piirin perussuomalaiset tekevät 
tutustumismatkan eduskunnan kyselytun-
nille torstaina 10.11.2011. Mahdollisuus 
tavata myös puolueen kansanedustajia. 

Matkaan lähdetään tutulla bussilla, 
aamusta Ruokolahdelta, Rasilan R-kios-
kilta. Matkareitti kulkee Imatran, Lap-
peenrannan, Kouvolan, Kuusankosken, 
Elimäen kautta Helsinkiin. Matkaan 

ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI

KAINUUN PIIRIPELLO

HEINOLA

Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piirin pitkä-
aikaisen puheenjohtajan 
Tapio Pihlajan luopuessa 
tehtävistään, piiritoimikun-
ta päätti kokouksessaan 
lauantaina 17.9. myön-
tää Pihlajalle vapautuksen 
tehtävistään ja nimittää 
puheenjohtajan tehtäviä 

hoitamaan Jarkko Leiniön 
Ilmajoelta.

Leiniö on toiminut ai-
kaisemmin piirin toisena 
varapuheenjohtajana. Pe-
russuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri kiittää Pihla-
jaa kuluneista vuosista ja 
ansiokkaasta työstä piirin 
johdossa.

Etelä-Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja luopui tehtävästään

Piirisihteeri Juha Kuu-
siston tehtäviä hoitamaan 
valittiin Risto Mattila Kau-
havalta. Mattila on toimi-
nut aikaisemmin piiritoimi-
kunnan jäsenenä.

Henkilömuutokset ovat 
voimassa kalenterivuoden 
2011 loppuun.

Kansanviihdyttäjä Eero 
Aven aloitti poliittisen har-
rastuksensa SMP:n riveissä 
1980-luvun lopussa päästen 
Heinolan kaupunginvaltuus-
toon yhtenä ääniharavana. 

Uransa alkutaipaleella 
Aven toimi mm. puolueko-
kousviestin viejänä ”polku-
pyörällä”. Niistä ajoista Ee-
ro Avenille jäi hyvät muistot 
ja ystävyyssuhteet puolue-
väkeen niin, että ne ovat 

kestäneet näihin päiviin 
saakka syvällä sydämessä.

SMP:n tarun loputtua 
Eero Aven siirtyi SDP:n ri-
veihin ja on toiminut kaikki 
nämä välivuodet Heinolan 
kaupunginvaltuustossa, 
kaupunginhallituksessa ja 
toimii tätä nykyä myös so-
siaali-ja terveyslautakunnan 
varapuheenjohtajana.

Nyt monien toivomuk-
sesta Eero Aven on eronnut 

SDP:n jäsenyydestä ja de-
marien valtuustoryhmästä 
siirtyen Heinolan kaupun-
ginvaltuustossa Perussuo-
malaisten valtuustoryh-
mään, eli Aven palasi po-
liittiseen kotiinsa ja on siitä 
onnellinen.

Perussuomalaisissa Ee-
ro Aven lupaa kunnioittaa 
vanhan ystävänsä puheen-
johtaja Timo Soinin Suo-
malaista linjaa.

Eero Aven siirtyi SDP:n riveistä
Perussuomalaisiin

Keskiviikkona 21.9.2011 
perustettiin Kuhmoon uusi 
perussuomalainen paikal-
lisyhdistys Kuhmon Perus-
suomalaiset ry. Yhdistyksen 
puheenjohtajaksi valittiin 

Ilmo Komulainen ja halli-
tuksen jäseniksi Paavo Kär-
nä, Esa Korhonen ja Jouko 
Miettinen. Paikallisosasto 
aloittaa valmistautumisen 
ensi vuoden kuntavaaleihin 

hakien mahdollisimman hy-
vää tulosta Kuhmossa.

Teksti ja kuva:
Jaana Sankilampi

Uusi paikallisyhdistys Kuhmoon

Kuvassa vasemmalta: Ilmo Komulainen, Paavo Kärnä, Jouko Miettinen ja Esa Korhonen.

Annikki Jalava kiittää lämpimästi häntä 
merkkipäivänään 7.9.2011 muistaneita 
Perussuomalaiset rp:tä, Perussuomalaiset 

Jussi-Pekka Heinonen, 
29-vuotias koneenkuljetta-
ja ja kunnanvaltuutettu Pel-
losta, loikkasi Perussuoma-
laisten riveihin. Heinonen 
valittiin ensikertalaisena 48 
äänellä Pellon kunnanval-
tuustoon vuonna 2008 kes-
kustan listoilta ilman aikai-
sempaa poliittista taustaa.

- Lähdin mukaan tutta-
van pyynnöstä ja Pellossa 
on helppo lähteä vaaleihin 
keskustan listoilta. Päätös 
puolueen vaihtamisesta alkoi 
kuitenkin kypsyä heti kun 

näin miten asioita kunnassa 
käytännön tasolla hoidetaan. 
Se, että asiat sovitaan pienes-
sä klikissä ja ilman että muil-
la on siihen sananvaltaa, ei 
minulle sovi. Päätökset tuli-
si tehdä demokraattisesti ja 
kaikkia kuntalaisia tasapuo-
lisesti kohdellen. Se oli siirty-
miseni pääasiallinen syy.

Perussuomalaiset hän 
valitsi siksi, että puolu-
een arvomaailma on hän-
tä lähellä kuten varmasti 
montaa muutakin entistä 
keskustalaista. Arvot ovat 

periaatteessa samoja, 
mutta Perussuomalaiset 
hoitavat asioita rehelli-
semmin ja sanovat asiat 
niin kuin ne ovat.

- Keskustalaisissa 
arvoissa ei itsessään ole 
mitään vikaa, mutta 
käytännön poliittisessa 
päätöksenteossa paljon-
kin. Puolueessa on täysin 
unohdettu ne aatteet ja 
arvot joiden pohjalle se 
on rakennettu.

Teksti: Mika Männistö

Jussi-Pekka Heinonen pettyi 
Keskustaan

lähdetään aamusta, lähtöajat varmentuu 
myöhemmin. Paluu samaa reittiä. Tar-
kempi ohjelma myöhemmin.

Varaa nyt paikkasi Saarimäen Erkiltä 
050 331 0102 ja varmista pääsy mukaan 
mielenkiintoiselle retkelle. Mukaan mah-
tuu 45 nopeinta. Bussimatkan hinta on 
vain 20 €/henkilö. Lisätietoja joko Erkiltä 
tai Harrilta 040 841 2504.

Kymen perussuomalaisten retki eduskuntaan

Naiset ry:tä, Oikeutta Eläkeläisille ry:tä, 
sekä Pirkanmaan ja Tampereen Perussuo-
malaisia.

Kiitos onnitteluista
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PAIKALLISYHDISTYSTEN KOKOUKSET

PIIRIYHDISTYSTEN KOKOUKSET

Valkeakosken Perussuomalaiset

Syyskokous
Valkeakosken perussuomalaisten syyskokous 13.10.2011 
klo 17.00 liikuntahallin kokoushuone.

Riihimäen Perussuomalaiset ry

Syyskokous
Tiistaina 18.10.2011 klo 18.00. Paikkana Riihimäen 
ABC- aseman kabinettitila, Kinturintie 2. Tervetuloa!

Haapajärven Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Perjantaina 14.10.2011 kello 19.00 Haapajärven kau-
pungintalolla, kokoushuone 2. (Kirkkokatu 2, 85800 
Haapajärvi). Tervetuloa.

Kotkan Perussuomalaiset

Sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 25.10.2011 kello 18.00 Kotkan kaupungintalolla.

Rovaniemen Perussuomalaiset ry

Syyskokous
Sunnuntaina 9.10. klo 14.00, Hotelli Aakenus, Koskikatu 
47, Rovaniemi. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa keskustelemaan ja kahvittelemaan!

Kuopion seudun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Maanantaina 17.10.11 klo 18.00 alkaen piiritoimistolla, 
osoitteessa Puistokatu 2, Kuopio. Tervetuloa!

Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
17.10.2011 klo 17.00, Elomaan talo, Pirttiniemenkatu 
21. Tervetuloa!

Sisä-Savon Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous 
Sunnuntaina 9.10.2011 klo 16.00 Rautalammilla Kale-
van baarin kokoustiloissa. Hallitus kokoontuu klo 15.00.

Kontulan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous 
Tiistaina 18.10.2011 klo 17.00 alkaen (hallitus paikalle 
16.30). Käsitellään syyskokouksessa vaadittavat asiat ja 
alustavaa keskustelua presidentin- ja kunnallisvaaleista 
2012. Paikka on Kontula-Talon Wanha Posti, Ostostie 4, 
00940 Helsinki. Kaikki jäsenet tervetuloa, kahvitarjoilu.

Koillis-Savon Perussuomalaiset ry.

Sääntömääräinen syyskokous 
Sääntömääräinen syyskokous torstaina 13.10.2011 klo 
18.30. paikkana POPPI-pankin kerhohuone, (Poikkitie 5, 
Juankoski.) Sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu.

Nurmijärven Perussuomalaiset ry

Syyskokous
Sunnuntaina 6.11.2011 klo 15 ravintola Duetossa Nur-
mijärven kirkonkylällä (Pekontie 3). Sääntömääräiset 
asiat. Lisäksi keskustelua ensi vuoden kuntavaaleista, 
paikalla kansanedustaja Jussi Niinistö. Tervetuloa!
Lisätietoja: www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi 

Espoon Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Maanantaina 31.10. klo 18.00, Kannusalin kahvio Nek-
ka, Kannunsillankatu 4, Espoon keskus. Sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi käsitellään yhdistyksen kunnallisvaa-
listrategia kokonaisuudessaan ja Uudenmaan piirin syys-
kokoukseen kuuluvat asiat. Tervetuloa!

Asikkalan Perussuomalaiset ry

Syyskokous
Hotelli Tallukassa sunnuntaina 30.10.2011 klo 17.00. 
Osoite: Tallukantie 1, 17200 Vääksy. Sääntömääräiset 
asiat. Tervetuloa!

Utajärven Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous perjantaina 21.10.2011
alkaen klo 18.00, Hyvinvointitalo (entinen Kirkonkylän 
koulu), Kirkkotie 32, Utajärvi. Vierailijana kansanedusta-
jamme Pirkko Mattila Muhokselta. Tervetuloa!

Varkauden Seudun Perussuomalaiset ry.

Syyskokous
Keskiviikkona 12.10.2011 klo 18.00. Kokouspaikkana 
ABC liikenneaseman kabinetti, Varkaus. Kokouksessa 
käsitellään sääntömääräiset asiat, sekä saapuneet jäsen-
hakemukset. Tervetuloa!

Honkajoen Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 16.10.2011 klo 15.00 kunnantalolla. Kah-
vitarjoilu, tervetuloa!

Heinolan Perussuomalaiset ry

Syyskokous
Sunnuntaina 9.10.2011 klo 18.00 Ravintola Tukkijätkän 
kabinetissa (Kauppakatu 13). Tervetuloa !

Imatran seudun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Keskiviikkona 12.10. klo 18.00 Imatran Uimahallilla, 
huone 107. Käsitellään syyskokoukselle kuuluvat sekä 
ajankohtaiset muut asiat. Tervetuloa!

Keiteleen Perussuomalaiset ry:n

Järjestäytymis- ja vuosikokous
Tervetuloa vuosikokoukseemme Keiteleelle 13.10.2011 
klo 18.00. Osoitteessa Rinnepolku 1, Keitele.

Esityslistalla järjestäytyminen, uusien paikallisyhdis-
tyksen sääntöjen hyväksyminen sekä sääntömääräiset 
syyskokoukselle kuuluvat asiat.
Lisätietoja: Ari Kaunisaho p. 044 538 2885
piirisihteeri, Perussuomalaisten P-Savon piiri ry 

Porvoon Perussuomalaiset ry:n

Syyskokous
Porvoon Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään per-
jantai 28.10. klo 19.30 alkaen Porvoon kaupungintalolla. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa! 

Sipoon Perussuomalaiset

Syyskokous
Tiistaina 1.11. klo 19.00. Paikkana Sipoon kunnantalo, 
Iso Kylätie 18. Tervetuloa!

Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n

Syyskokous
Lauantaina 15.10.2011 klo 13.30. Ravintola Vintti, Kui-
luntie 5, 71800 Siilinjärvi. Tiedustelut Jukka Rekola,  
puh. 045-679 4551. Uudet ja vanhat jäsenet tervetuloa!

Perussuomalaisten 
puoluevaltuuston
kokous
Lauantaina 15.10.2011 klo 13.00 Pikkupar-
lamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3, Hel-
sinki). Esillä presidentinvaali- ja muut esitys-
lista-asiat.

Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista ja 
muut asiat tarkemmin.

 Timo Soini Ossi Sandvik
 puheenjohtaja puoluesihteeri

Pohjois-Savon piiri ry:n

Sääntömääräinen vuosikokous
Tervetuloa syyskokoukseemme Kuopioon P-Savon liiton 
maakuntasaliin 22.10.2011 klo 12.00. Sepänkatu 1, Kuopio.

Esillä sääntömääräiset asiat. Kokousvieraanamme on 
puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eero-
la. Valtakirjojen (pöytäkirja josta ilmenee paikallisyhdis-
tyksen päätös piirikokousedustajistaan) tarkastaminen ja 
kahvitarjoilu alkaen klo 11.00.

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin

Sääntömääräinen vuosikokous
Lauantaina 8.10.2011 klo 14.00 Vanhalla Kirjastotalolla, 
Keskustori 4, Tampere. Esillä sääntöjen määräämät asiat.
Huom. Mukaan jäsenluettelo ja valtakirja tai pöytäkirja
josta ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokous-
edustajistaan. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Hämeen Piiri ry

Syysvuosikokous
Sääntömääräinen syysvuosikokous lauantaina 12.11.2011 
klo 12.00 Lahdessa, ravintola Wanhan Herran Metelin-
mäki-kabinetissa (2. kerros), Laaksok. 17, Lahti. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi tarkastellaan tule-
van vuoden 2012 vaaleja. Huom. Mukaan jäsenluettelo ja 
valtakirja tai pöytäkirja josta ilmenee paikallisyhdistyk-
sen päätös piirikokousedustajistaan. Paikalla piirin kan-
sanedustajia. Kahvitarjoilu kokouksen alussa. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 27.11.2011 
klo 13 Kainuun portti, Kajaani. Piirihallitus kokoontuu 
klo 11, valtakirjojen tarkastus alkaa 12.30. Tervetuloa!
Lisätietoja: piirisihteeri Jaana Sankilampi 040-5135038

Perussuomalaisten Kymen piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 20.11.2011 klo 14.00. Ruokolahti, Opis-
tontie 21, Jaakkiman Kristillinen opisto. Piirihallitus  ko-
koontuu klo 12.00 samassa paikassa.

Esillä sääntöjen määräämät asiat. Kaikilla jäsenmak-
sunsa maksaneilla puolueen jäsenillä on osallistumisoike-
us piirin syyskokoukseen, mutta ei puhe-ja äänioikeutta. 
Paikallisyhdistykset valitsevat syyskokouksissaan omat 
puhe-ja äänivaltaiset edustajansa piirin syyskokoukseen, 
perustuen jäsenten määrään. Tästä valinnasta on oltava 
paikallisyhdistyksen pöytäkirjan ote tai kopio joka esite-
tään kokouksen alussa kokousvirkailijoille. Paikalla ovat 
myös piirimme kansanedustajat.

Jäsenmaksunsa 1.11.2011 mennessä maksaneet  jäsenet 
hyväksytään piirikokouksessa  yhdistysten edustajiksi.

Piirijärjestö tarjoaa ruokailun kokouksessa. Tervetu-
loa kokoukseen!
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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 
Pohjoisen Suomen
toiminnanjohtaja

Taloudenhoitaja

Kangasmäki, Auli
Lemi
puh. 0207 430 803, 0400 917 352
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 

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. 044 2222 678
pekka.sinisalo.ps@gmail.com

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

PS-NUORTEN JA -NAISTEN KOKOUKSET

 ■ PUOLUETOIMISTO

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

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

Projektisihteeri, järjestö-
ja PRH-asiat
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 

Jäsenrekisterivastaava:
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 

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

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

Toimistopäällikkö:
Leppänen, Marja-Leena
Puh. 0207 430 807, 0400 912 422
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi 

Oulun Perussuomalaiset

Sääntömääräinen syyskokous 
16.10.2011 alkaen klo. 16.00. Esillä sääntömääräiset 
kokousasiat. Kokouspaikkana Piiritoimiston kokoustilat 
osoitteessa Koskitie 39 90500 Oulu (entinen Lohipadon 
koulu, Tuiran uimarannan läheisyydessä). Tervetuloa.

Alavuden Perussuomalaiset ry

Syyskokous
Sunnuntaina 9.10.2011 klo 12.00 Alavuden kaupungin-
talon kahviossa. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat. 
Lisäksi keskustelua ajankohtaisista paikallisista ja valta-
kunnallisista asioista. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet 
Tervetuloa mukaan!

Kajaanin seudun Perussuomalaiset ry 

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 30.10.2011 klo 16.00 Perussuomalaisten 
Kainuun piirin piiritoimistolla, Kehräämöntie 7, Kajaani.
Tervetuloa! Toivo Kyllönen, puheenjohtaja

Janakkalan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 30.10.2011 klo 14.00 Lounasravintola Pi-
kantti, Koulutie 1, Turenki. Syykokousasioden lisäksi 
keskustellan tulevien kuntavaalien ehdokkaiden esille 
tuomisesta ja jäsen hankinnasta sekä toimintajaosta. 
Kansanedusta Ismo Soukola on lupautunut tulemaan 
paikalle kertomaan tuoreet kuulumiset. Tervetuloa mu-
kaan, JPS tarjoaa pullakahvit.

Raahen Seutukuntain Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 22.10.2011 klo 13.00 alkaen Heikinhovissa 
Siikajoenkylällä. Syyskokousasioiden lisäksi käsitellään 
kevätkokouksen 2011 pykälät 5-9. Tervetuloa.

Uuraisten perussuomalaiset ry

Syyskokous
Tiistaina 18.10.2011 klo 18.00 Uuraisten Pizzeriassa. 
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Tervetuloa.

Perussuomalaisten Nuorten 
syyskokous ja seminaariviikon-
loppu 8.-9.10.
Perussuomalaisten Nuorten sääntömääräinen syyskoko-
us Jyväskylässä 8.10. Kokous alkaa klo 14 Sokos Hotel 
Alexandrassa (Hannikaisenkatu 35). Käsitellään sääntö-
määräiset asiat sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion 
hyväksyminen tulevalle vuodelle.

Viikonlopun ohjelmaan kuuluu myös sunnuntaina 9. 10. 
järjestettävä turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä seminaari. 
Seminaarin aiheina ovat muun muassa Suomen maakau-
pat ulkomaille, josta kertovat vanhempi konstaapeli Asko 
Hackzell ja insinööri Kalevi Kuorelahti. Lisäksi seminaarissa 
käsitellään huoltovarmuutta, josta esitelmöi Sauli Savisalo 
huoltovarmuuskeskuksesta. Seminaari järjestetään klo 11-15 
Sokos Hotel Alexandrassa.

Lapin PerusNaiset ry

Syyskokous
Lauantaina 8.10. klo 14.00, Hotelli Merihovi, Keskuspuis-
tokatu 6-8, Kemi. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa mukaan!

Pohjois-Savon perussuomalaiset naiset

Järjestäytymiskokous
Sunnuntaina 6.11.2011 klo 16.00. Kuopion seudun perus-
suomalaiset ry:n toimistolla (Puistokatu 2, 70110 Kuopio). 
Tervetuloa!
Lisätietoja: lauralehtolainen@gmail.com
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 ■PUOLUEHALLITUS ■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ

ETELÄ-POHJANMAA
Leiniö, Jarkko (vpj.)
Ristimäentie 8, 61350 Huissi
Puh: 044-585 6739
jarkko.leinio@suomi24.fi 

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 

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 

Havansi, Erkki
Oikeudellinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3286
erkki.havansi@eduskunta.fi 

Juurikkala, Oskari
Talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3288
oskari.juurikkala@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
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:

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



Suomalainen 23No: 13 • Lokakuu 2011 www.perussuomalaiset.fi  • peruss@perussuomalaiset.fi 

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

Suomi EU:n
autonomiaksi?
Jos hallituksen perustuslakiuudistus HE 60/2010 menee 
läpi eduskunnassa, voi Suomi jo alkaa kirjoittaa hake-
musta autonomiaseman saamisesta EU:ssa. (www.fi nlex.
fi /fi /esitykset/he/2010/20100060)

Melkein sata vuotta itsenäisyyttä olikin jo liikaa. Ei-
vät osaa suomalaiset ilmeisesti joidenkin mielestä hoitaa 
omia asioitaan vaan siihen tarvitaan saksalaiset pääoma-
nomistajat aina vaan. Ketkä tätä hakevatkaan: kokoo-
mus, keskusta, vihreät ja demarit.

Demarit taisivat jo huomata, että työntekijöitä jy-
mäytettiin ja työt sekä pääomat viedään maastamme 
ulkoistamalla. Maanviljelijät Suomessa ovat syvissä vai-
keuksissa, paitsi pääomaviljelijät, joilla on varaa tehdä 
muutakin kuin kyntää peltojaan. Vihreät uskovat vielä, 
että kun suomalaiset estävät teollisen toiminnan Suo-
messa, niin EU ja maailma pelastuu. Kokoomukselle EU 
on vielä taivas – etuoikeutettujen paratiisi, luokkayh-
teiskunnan säilyttäjä, mutta ketä ovat ne etuoikeutetut?

Sata vuotta EU:ta ja taas Suomi hakee itsenäisyyttä 
vuonna 2100. Ei anneta kaikkea EU:lle, sillä itsenäisyys 
on meidän tulevaisuuttamme kuitenkin. Tehdään työtä, 
että muutkin näkevät tämän politiikan mielettömyyden. 
Suomi pärjäisi itsenäisenä, lapsenlapsenlapsemme sen 
tietävät. Sadan vuoden päästä maamme on Uusi-Suomi, 
mutta me olemme sen siemenet.

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun Perussuomalaiset

Kotimaan asiat sivuute-
taan, kun kokemattomat 
ministerimme juoksevat 
ympäri Eurooppaa tyhjien 
lupausten tasolle jäävien 
lainanvakuuksien perässä. 
Poliitikkojen ja median mie-
lenkiinnosta kohtuuton osa 
suuntautuu muualle kuin 
kotimaahan ja sen ongel-
miin. Niistä ensimmäisenä 
tulevat edelleenkin työttö-
myys ja vaikea huoltosuh-
de. Ilman työtä ei ole hy-
vinvointia jaettavaksi eikä 
velkojen maksu onnistu.

Näiden ongelmiin esi-
tetyt korjauskeinot jäävät 
uudella hallituksella temp-

putyöllistämisen tasolle. 
Se tosin oli odotettavissa 
demareilta, kokoomuksen 
rooliksi jäädessä huolehtia 
myös isojen työnantajajär-
jestöjen sekä kansainvälisen 
pääoman eduista. Suoma-
laisen työntekijän osa unoh-
tuu ja maamme pysyy irtisa-
nojan paratiisina. Työpaik-
kojen valumista ulkomaille, 
kotimaista halpatyötä eikä 
harmaata taloutta pyritä va-
kavissaan ehkäisemään.

Asioiden suunta on kor-
jattava.  Pyrkimys tulee ol-
la pysyvien ja täysaikaisten 
työpaikkojen luonti, joissa 
noudatetaan suomalaisia 

työehtoja ja maksetaan 
kilpailukykyistä palkkaa. 
Kun kerran laki yhteistoi-
minnasta on menettänyt 
tehonsa, lakia pitää vah-
vistaa. Harmaan talouden 
estäminen vaatisi resurs-
seja eikä korupuheita, silti 
hallitus on päinvastoin vie-
mässä rahaa poliisilta kun 
lisäämässä. Yritystuet tulee 
suunnata kotimaassa työl-
listäjille ja ottaa pois jos 
tilanne muuttuu.

Tuoreiden tutkimusten 
mukaan yrittäjyys kiinnos-
taa yhä harvempia suoma-
laisia. Tämä suuntaus on 
erittäin haitallinen. Kun 

kerran suurten yritysten 
suunta on pääasiassa ulos 
ja julkisen sektorin suunta 
alas, pienyrityksiä tarvi-
taan jatkossa välttämättä 
lisää. Konkreettisia keinoja 
edistää tätä ovat vaikka-
pa isojen kauppaketjujen 
erityisaseman alasajo ja 
terveydenhoitopalveluiden 
ohjaaminen kilpailutuksel-
la pienemmille paikallisille 
toimijoille. Näin voidaan 
tehdä sekä valtakunnan että 
paikallisella tasolla.

Jani Mäkelä
Perussuomalaiset
Lappeenranta

Vastuuta kotimaan työpaikoista

Ilmajokinen kunnallispolii-
tikko Markku Ojala ihmet-
teli Ilkassa 22.9. sitä, miksi 
kunnista katoavat peruspal-
velut. Itsekin olen ihmetellyt, 
että entisestä emäpitäjästä 
on lakkautettu verotoimisto, 
posti, poliisiasema, työvoi-
matoimisto ja kyläkouluja. 
Kuka on syyllinen? Mihin 
rahat ovat kadonneet? Vero-
ja ja kunnallisia maksuja ei 
ainakaan ole alennettu.

Erikoista minusta kui-
tenkin on se, että ilmeisesti 

Markku Ojala ei ole huo-
mannut sitä, että viime vuo-
sina ilmajokiset valtuutetut 
ovat myös itse vähentäneet 
valtaansa. He ovat  olleet 
mukana perustamassa eri-
laisia kuntayhtymiä ja osa-
keyhtiöitä, joissa päätösval-
taa käyttävät kuntien edus-
tajat, joita tosin ei ole valit-
tu julkisilla vaaleilla. Suurin 
osa kuntien budjeteista on 
ulkoistettu, joten valtuute-
tut joutuvat tekemään vain 
ikäviä säästöpäätöksiä.

Osa kunnanvaltuutetuis-
ta on ollut ihmeissään siitä, 
mistä heillä on oikein valta 
päättää. Aina ei ole huomat-
tu sitä, että osa vallasta on 
myös annettu EU:lle. Ra-
haa, jota ennen käytettiin 
Suomessa peruspalveluihin, 
kierrätetään nyt EU:n kaut-
ta. Osa rahoista katoaa mat-
kalla EU:n menoihin. Osa 
käytetään erilaisiin EU:n tu-
kemiin projektein Suomessa. 
Vain osa rahoista jää perus-
palveluihin.

Minusta nykyinen seka-
va ja moniportainen hallin-
tomalli ei enää toimi. De-
mokratia ei pelaa kunnolla 
ja valvonta on ollut huo-
noa. Jopa väärinkäytöksiä 
on ollut sekä Suomessa että 
ulkomailla. Tämän vuoksi 
minusta kunnallinen lähi-
demokratia on uusittava 
kokonaan.

Asko Salo
Seinäjoki

Mihin peruspalvelut katoavat? Tietysti se Kreikka
On huvittavaa, että 24 euromaata tukee kolmea euro-
maata, Saksaa, Ranskaa ja Iso-Britanniaa, joiden pankit 
ovat suurten korkotulojen toivossa ja väärin tulkittujen 
kaikki EU-maat kattavien apupakettisopimusten turvin 
antaneet Kreikalle lainaa.

Kreikalle annettavat tukipaketit menevät suoraan 
näille pankeille, Kreikka ei niitä näe, koska niillä ly-
hennetään näitä lainoja ja maksettavaa Kreikalle vielä 
jää rutkasti, koska korot ovat niin korkeat. Meidän 24 
maan, jotka emme ole suuremmin lainoittaneet Kreik-
kaa, tehtävänä on kaataa eurojamme tähän Kankkulan 
kaivoon, jolla ei ole pohjaa. Ja Suomen osuus tuossa 
avustamisessa on suhteessa kaikkein rankin. 

Takuiden vaatiminen maalta, jolla on omaisuutta 
300 miljardia – vaikka sitä omaisuutta ”ei kannata ny-
kyisessä tilanteessa lähteä myymään” – on täysin luon-
nollista. Ja miksi ”ei kannata lähteä myymään”? Jos 
rahaa tarvitaan, se on otettava sieltä, missä sitä on, ja 
erityisesti, koska juuri tämän rahamaan kansalaiset ovat 
pulmansa itse aikaansaaneet. Meidänkö ”kannattaa” 
tukea Kreikkaa, koska muuten olemme vaikuttamassa 
siihen, että vieläkin suurempi katastrofi  on ovella, niin 
kuin jatkuvasti toitotetaan. Totuus on tuossa edellisessä 
kappaleessa.

”Sota-ajan lapsi, nyt 75 v”

Uudelta liikenneministeriltä 
ei tunnu innovaatioita puut-
tuvan. Hän ehdottaa autoi-
lijoille satelliittiseurantaa. 
Jos olen oikein ymmärtänyt 
jokaiseen moottoriajoneu-
voon pitäisi hankkia laite, 
joka olisi yhteydessä satel-
liittiin. Näin ihmisen liik-
keitä seurattaisiin ja maksa-
tettaisiin säädetty vero.

Tämä järjestelmä muis-
tuttaa metsästyskoiran tut-
kapantaseurantaa. Metsäs-
täjä näkee missä hänen koi-
ransa on, mitä se puuhailee 
ja kuuntelemalla voi kuulla 
onko koira haukussa vai ei.

Tämä ministeri Kyllösen 
ehdottama järjestelmä vaa-
tii lain säätämistä. Tekni-
sesti tällaisten seurantalait-
teiden valmistaminen ei ole 
ongelma. Ongelma on se, 
voidaanko nyky-Suomessa 
ihmiset noin vain pistää 
tällaiseen kontrolliin. Neu-
vostoliitossa se olisi onnis-
tunut.

Jos liikenneministeri 
Kyllönen (vas) kirjoituttaa 
tästä asiasta virkamiehil-
lään lakiesityksen ja valtio-
neuvosto tuo sen presiden-
tin esittelyn kautta edus-
kuntaan, joutuu eduskunta 
pohtimaan lakiehdotusta 
monelta kantilta. Kaikkein 
mitättömin seikka ei suin-

kaan ole kansalaisten pe-
rustuslaillinen suoja.

Tämän ministeri Kyllö-
sen ehdottaman järjestel-
män avulla kansalaiset eri 
maan osissa laitetaan todel-
la eriarvoiseen asemaan.Itä- 
ja Pohjois-Suomen syrjäisil-
lä alueilla asuvat joutuvat 
ajamaan pitkiä matkoja ja 

heille tämä järjestelmä tulisi 
todella kalliiksi.

Eiköhän tämä autoilu 
maksa jo aivan liian paljon 
nytkin – ilman uusia ja kal-
liita veronkantojärjestelmiä.

Pentti Kettunen
Kansanedustaja (ps)
Kajaani

Autoilijoille tutkapanta kaulaan?

GPS-laitteiden hyödyllisyyttä ei voi kiistää, autoilijoiden seuranta onkin sitten asia erikseen.
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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

Kaiken kohun ja arvostelun keskellä Soini on hoi-
tanut työnsä asiallisesti ja hyvin!
P. Tolvanen, Sysmä

Suomessa sananvapaus, kun ei vain arvostele maa-
hanmuuttopolitiikkaa, valtaeliittiä tai niitä joille 
Suomi ei ole isänmaa vaan kauppatavaraa!
Carl Palomäki, Tampere

Paavo Lipponen jättänyt ilmoittamatta fi rmansa 
tilinpäätöstiedot. Kirjapitolaki edellyttää tilinpää-
töstietojen toimittamista määräaikaan mennessä.
Ehkäpä ilmoitus on tehty Kiinan keisarille eikä ke-
nellekään muulle?
Pelisäännöt selväksi

Eduskuntatalon 
avoimet ovet 
maanantaina 19. 
syyskuuta toi 
taloon yli 1200 
vierasta. Kun 
Eduskuntatalossa 
edellisen kerran 
järjestettiin avoimet 
ovet vuonna 2009, 
vierailijoita oli

noin 600.

Eduskuntatalossa vieraat 
pääsivät tutustumaan muun 
muassa täysistuntosaliin, 
valtiosaliin, puhemiehen ja 
puhemiesneuvoston huo-
neisiin sekä hallituksen 
huoneeseen. Reitin varrella 
eduskunnan henkilökunta 
esitteli taloa ja kertoi edus-
kuntatyöstä.

Politiikan torilla val-
tiosalissa oli tavattavissa 
kansanedustajia ja edus-
kuntaryhmät esittelivät toi-
mintaansa. Avoimien ovien 
päivän vierailijoille tarjot-
tiin myös kahvit eduskun-
nan kahvilassa.

Eduskunnassa on mah-
dollista vierailla lähes 
joka päivä: Eduskunnan 
täysistunnot ovat yleisölle 
avoimia, ja niitä pidetään 
täysistuntokausien aikaan 

tiistaista perjantaihin. 
Eduskuntatalossa järjeste-
tään myös opastettuja vie-
railuja lauantaisin ilman 
ennakkovarausta sekä ar-
kipäivisin ennakkovara-
usten perusteella. Myös 
eduskunnan Kansalaisinfo 
Pikkuparlamentissa palve-
lee joka arkipäivä. Edus-
kunnan kirjasto on avoin-
na maanantaista lauantai-
hin. Lisätietoja palveluista 
ja aukioloajoista löytyy 

eduskunnan verkkosivuilta 
www.eduskunta.fi .

Perussuomalaisten 
infotiskillä oli vilkasta

Perussuomalaisten kansan-
edustajia ja eduskuntaryh-
män henkilökuntaa oli ta-
vattavissa Eduskuntatalon 
valtiosalissa klo 14–18.

Paikalla olivat seuraavat 
kansanedustajat: Johanna 
Jurva, Pietari Jääskeläinen, 

Mika Niikko, Jussi Niinis-
tö, Pirkko Ruohonen-Ler-
ner ja Arja Juvonen. Paikal-
la oli myös kansanedustaja, 
puolueen puheenjohtaja Ti-
mo Soini.

Puolueen lehdet ja muu 
mainosmateriaali olivat 
haluttua tavaraa. Perussuo-
malaisten logolla varustetut 
Hyvin pyyhkii -tiskirätit 
l oppuivat kesken.

Teksti ja kuvat: Harri Lindell

Avoimet ovet Eduskuntatalossa

Eduskuntaryhmän sihteeri Antti Valppaalla riitti työtä puolueen infotiskin takana.

Timo Soini oli median kiinnostuksen keskipisteenä 
avoimien ovien päivänä.
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