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Politiikka on viihteellistynyt 
siinä määrin, että valokei-
laan päätyvät useimmiten 
muut asiat kuin ne, jotka 
ihmisiä todella kiinnosta-
vat. Lehdistö linjaa ja osa 
poliitikoistakin osallistuu 
viihteelliseen kehitykseen. 
Tosiasiat peittyvät, kun 
kaikki on ikään kuin sir-
kushuvia kansalle, julkkis-
ten pyöritystä mediassa. Se 
on selvää, että mitä kauem-
maksi toisistaan ihmisten 
arkitodellisuus ja johtavien 
politiikkojen sanat ja teot 
etääntyvät, sitä suurem-

maksi kasvaa perussuoma-
lainen puolue.

Kaikkea politiikan te-
koa leimaa hermostuminen 
siitä, että perussuomalaiset 
kasvavat maan suurimmaksi 
puolueeksi. HS uutisoi ”ra-
sismigallupista” ja Iltalehti 
siteerasi brittiläisen Demos-
ajatushautomon ”äärioikeis-
ton Facebook-ryhmien kyse-
lyjä“. Suurennuslasin takaa 
lehdistö ampuu kovilla kaik-
kea mikä liittyy Perussuoma-
laisiin. Yhtä äänestäjäryh-
mää, pitkälti yli puolta mil-
joonaa suomalaista pyritään 

mollaamaan ja syyllistämään 
monin tavoin. Aikaisemmin 
nämä ihmiset ovat äänestä-
neet jotain muuta puoluetta, 
eikä se silloin ole ongelma 
ollut. Ei heidän äänensä 
ole äänestämiään puolueita 
muuttanut, vaikka näin nyt 
yritetään väittää.

Oikeudenmukainen 
yhteiskuntamalli on 
tarpeen

Valtion velkaantuminen, 
nuorisotyöttömyys tai van-
husten, asunnottomien, 

mielenterveyspotilaiden 
yms. ongelmien kuntoon 
saattaminen on tavallisen 
veronmaksajan mielestä 
huomattavasti vakavampi 
asia kuin muutaman kan-
salaisen esittämä kritiikki 
harjoitettua maahanmuut-
topolitiikkaa kohtaan. Yhtä 
hyvin voidaan kysyä, miksi 
monesta tuntuu siltä, että 
suomalaisia huono-osaisia 
kohdellaan kaltoin?

Demokratiassa asioita 
tulee hoitaa sen mukaan, 
miten vaaleissa annetut ää-
net ovat jakaantuneet. De-

mokratian toimivuudesta 
puolestaan kertoo se, että 
unohdettu kansanosa on 
löytänyt Perussuomalaisista 
ilmaisukanavan poliittisille 
mielipiteilleen.

Taas tarvitaan pitkää 
pinnaa ja suuria sulakkei-
ta. Tämä on silkkaa po-
liittista peliä ja osoittaa 
kuinka paljon hätään-
tymistä ja pelkoa perussuo-
malainen puolue herättää 
kilpailijoissaan ennen muu-
ta aina vaalien lähestyessä. 
Tarkoitus on aikaansaada 
suurta hälyä ja epäedullista 
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mainetta puolueelle. Muis-
takaamme raivoisa parjaus-
kampanja ennen eduskun-
tavaaleja jota kävivät samat 
tahot. Huonolla menestyk-
sellä, niin käy nytkin.

Suomen presidentinvaaleja
seurataan myös euroopassa

Presidentinvaaleista on tu-
lossa mielenkiintoiset ja 
historialliset vaalit, joita 
seurataan myös Euroopas-
sa suurella mielenkiinnol-
la. Vaalien ensimmäiseen 
kierrokseen on aikaa enää 
yksi kokonainen kuukausi. 
Kampanjoinnista tulee lyhyt 
ja repivä. Kreikan, Portuga-
lin ja Italian velkakriisit tu-
levat nousemaan keskuste-
luissa esille. Maahanmuut-
tokysymyksiä muut ehdok-
kaat pyrkivät välttelemään, 
mutta sekin kysymys tulee 
nousemaan esille. Media ei 
malta olla kysymättä eivät-
kä ehdokkaat vastaamatta. 
NATO-laiva seuraa vanave-
dessä, halusipa Suomen ny-
kyinen valtaeliitti sitä tai ei. 

Nämä vaalit tulevat ole-
maan suuri voitto pahan 
inflaation kärsineelle suo-
malaiselle sananvapaudelle. 
Meillä on aiheita, joista ei 
saa keskustella niiden omil-
la nimillä, jos ollenkaan, 
leimautumatta rasistiksi tai 
kansanryhmiä kiihottavaksi 
ei-toivotuksi henkilöksi. On 

demokratian halveksuntaa, 
että maahanmuutosta ei saa 
keskustella vaan se lakais-
taan maton alle, eikä media 
nosta asiaa keskusteluun 
ollenkaan.

Demokratia tarkoittaa, 
että asioista voidaan kes-
kustella ja sen ehdokkaan 
mielipide voittaa, joka saa 
eniten kannatusta äänestä-
jien parissa. Tämä on kan-
sanvallan kunnioittamista 
ja todellista demokratiaa. 
Odotettavissa on mielen-
kiintoiset presidentinvaalit, 
joissa keskustellaan asioista 
ja kansa ratkaisee, kenen 
mielipide on oikea.

Kehon kieli kertoo 
totuuden

Tarkastellaanpa hieman 
ehdokkaita kalkkiviivoilla 
ennen lähtölaukauksen pa-
mahtamista. Keskustaväen 
kauhuksi heidän ehdok-
kaakseen nousi mies, joka 
jakaa tunteita kenttäväen 
keskuudessa. Käsi taskussa 
mutta nyrkkiin puristettuna 

käyskentelevät isännät na-
vettojensa takana niskakar-
vat pystyssä ja isännän suu 
puhuu (kehuu ehdokastaan) 
toista kuin punoittava niska 
kertoo. Kehon kieli on pet-
tämätön.

KD:n ehdokas on il-
moittanut olevansa viikon-
loppuäiti, joka vain piipah-
taa Suomessa. Puolueen 
rivit ovat täysin sekaisin ja 
vanhan poliittisen konkarin 
(puolueen entisen puheen-
johtajan) Toimi Kankaan-
niemen lähtö puolueesta 
todistaa sen. Hän äänesti 
jaloillaan oman linjansa 
mukaisesti puolueen takin-
kääntöön kyllästyneenä.

Vasemmistoliittolaiset 
ovat hätää kärsimässä. Ke-
nestä ehdokas, kun punai-
nen ei ole enää muotiväri 
Suomessa, kuten heidän 
eduskuntaryhmänsä hajoa-
minen todistaa? Heilläkin 
äänestettiin aatteesta ja 
puolueen takinkääntö sai 
jalkoihin vauhtia. Vihreät 
tarjoavat suomalaiselle ää-
nestäjälle arvomaailman-

sa mukaisen vaihtoehdon. 
Kuvitelkaapa vaikkapa 
vihreiden presidenttiä puo-
lisoineen ottamassa itse-
näisyyspäivän juhlavieraita 
vastaan presidentinlinnassa. 
Taitavat tämänkin puolueen 
kannattajat äänestää näissä 
vaaleissa jaloillaan city-vi-
hertävyydestä poispäin.

Demarit etsivät pelas-
tajaa ehdokkaasta, josta ei 
tullutkaan huippupoliitik-
koa EU:n syviin pimeisiin 
onkaloihin, vaikka puolue-
väki näin kaavaili ja uhosi-
kin taannoin. Ehdokkaasta, 
joka halusi Suomen Euroo-
pan unioniin. Kreikan yhä 
syvenevän kriisin ansiosta 
tämäkään ehdokas ei voi 
olla kovin suosittu suoma-
laisten äänestäjien keskuu-
dessa. Pikemminkin taitaa 
olla jalkaisin matkalla kohti 
nahkurin orsia, paikkaa jo-
ta hän tarjosi joskus muille.

Kokoomuksen NATO-
myönteiset linjaukset ja 
Suomen vieminen Euroo-
pan unionin maksumie-
heksi tulevat koitumaan 

puolueen tuhoksi. Maam-
me joutuu maksumieheksi 
ainakin Kreikan veloille 
ja lisää laskua on tulossa 
muilta EU:n velkamailta. 
Siinä hymy hyytyy leveältä-
kin kokoomuslaiselta ham-
masrivistöltä, jäljelle jää 
vain alaspäin laskeva peu-
kalo. ”Tsemppiä!”-sanan 
sijasta huudetaan sumppia, 
kun äänestäjillä ei ole enää 
varaa ostaa edes kunnon 
kahvia. 

Äänestäjät ratkaisevat 
Suomen tulevaisuuden

Vaalien yllättäjä tulee ole-
maan Perussuomalaisten Ti-
mo Soini, joka puhuu kan-
salle kansan kielellä. Takki 
on miehellä oikeinpäin, eikä 
se ole kääntynyt eikä muut-
tanut väriään kuumimpien-
kaan vaalipesujen jälkeen. 
Perussuomalaisuus on päi-
vän sana, johon tarttuvat 
jo monet kieltäjätkin. Se on 
ainoa todellinen vaihtoehto 
nykymenolle, jossa kansaa 
kurjistetaan entisestään. 

Perussuomalaisten puo-
lueeseen on tunkua. Jäseniä 
tulee niin muista poliittisista 
puolueista kuin nukkuvien-
kin suurpuolueesta. Jäse-
nistö puhkuu intoa päästä 
tekemään presidentinvaa-
lityötä kentällä. Heillä on 
kova halu näyttää kansan 
tahto ja tehdä suuri muu-
tos valtaeliitin politiikkaan, 
jossa suu puhuu yhtä ja 
teot toista. Puolueen presi-
denttiehdokas Timo Soini 
on varmasti toisella kier-
roksella. Silloin punnitaan 
suomalaisten mielipide ny-
kyisin harjoitettavasta tuh-
lailevasta rahan lapioinnista 
maasta pois ja oman maan 
köyhdyttämiseen johtavasta 
vastuuttomasta politiikasta.

Uskon, että äänestäjät  
ottavat nyt kantaa jaloil-
laan, joiden suuntana on 
äänestyskoppi, ja antavat 
äänensä Suomen itsenäisyy-
den puolesta. Vaakakupissa 
on EU:n liitovaltiomalli ja 
velkavankeus tai itsenäinen 
Suomi, jossa me päätämme 
itse omista asioistamme.
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Eduskunnassa sanottua

”Harjoitetun politiikan seurauksena köyhien mää-
rä on uusien arviointiperusteiden mukaan noin 
900 000 henkeä, joista lapsia parisataatuhatta. En-
si vuoden budjetti ei turvaa pienituloisten, vanhus-
ten, veteraanien, lapsiperheiden, yksinhuoltajien, 
omaishoitajien, vammaisten ja sairaiden asemaa. 
Tällaista kehitystä ei voi hyväksyä. Hyvinvointival-
tion turvaaminen edellyttää, että hallituksen toimes-
ta eri toimenpiteiden avulla köyhien määrä tulisi 
saada huomattavasti tästä nykyisestä laskuun.”
Pietari Jääskeläinen 9.11.2011

”Pääministeri sanoi ilmoituksessaan seuraavaa: 
’Olisi väärin, jos oikeita asioita tehnyt maa kaatuu 
yleisen epävarmuuden vuoksi.’ Meidän luottoluo-
kituksemme on nykyään vielä AAA-luokkaa, mutta 
samaan aikaan meidän takuut ja vakausjärjestelyt 
lisäävät tämän sopankeiton yhteydessä sitä epäsuh-
dannetilannetta, mikä on meidän lainamme määrä, 
kun nämä vakuudet realisoituvat.”
Ari Jalonen 8.11.2011

”Perussuomalaisten varjobudjetti kantaa nimeä 
’Suomalaiselle parempi’. Me perussuomalaiset em-
me siis väitä, että tämä meidän varjobudjettimme 
olisi välttämättä se kaikkein paras mahdollinen 
vaihtoehto, mutta tässä taloustilanteessa se on ai-
nakin hallituksen talousarvioesitystä huomattavasti 
inhimillisempi ja ennen kaikkea isänmaallisempi 
vaihtoehto.”
Olli Immonen 2.11.2011

”Omaishoitajien taakka on raskas. Tässä salissa 
istuu useita hoitotyötä tehneitä ihmisiä. Me tie-
dämme, miten raskasta hoitotyö työnä on. Me 
myös tiedämme, että meidän työpäivämme loppui 
pääsääntöisesti silloin, kun se oli työvuorolistaan 
merkitty. Toisin on kuitenkin omaishoitajien laita. 
He ovat sitoutuneet hoitamaan läheistään 24 tuntia 
vuorokaudessa, viikosta toiseen.”
Johanna Jurva 2.11.2011

”Biopankkilakia on valmisteltu jo vuosia. Lain tar-
koituksena on mahdollistaa ihmisperäisten kudos-
näytekokoelmien nykyistä laajempi ja sujuvampi 
tutkimuskäyttö. Suomalaiset tutkijat ovat olleet 
kuitenkin huolissaan suunnitellusta biopankkilais-
ta. Uudessa laissa pelkkä luovuttajan antama lupa 
näytteen tutkimuskäyttöön ei riitä, vaan kudosnäyt-
teen luovuttaja pystyisi vaikuttamaan, missä tutki-
muksessa mitäkin näytettä saisi käyttää.”
Arja Juvonen 25.10.2011

PerusSuomalainen 16/2011 ilmestyy

16.12.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 8.12.2011.

Historiassa ei tapahdu enää 
mitään, eikä tulevaisuus 
ole vielä tässä tänään. Pe-
russuomalaiset ovat olleet 
oikeassa; EU on sekä talo-
udellisessa että moraalises-
sa kriisissä. Nykytilanne ei 
tule annettuna, vaan sillä on 
tällainen historia:

Tunnetun sanonnan 
mukaan me emme voi ym-
märtää kunnolla nykyisyyt-
tä, ellemme tunne riittävän 
hyvin menneisyyttä. Tämä 
lausahdus on totta myös 
Eurooppaa piinaavan fi-
nanssikriisin kohdalla.

Euromaat ovat päässeet 
ylivelkaantumaan, koska 
yhdessä sovittuja sääntöjä 
ei ole noudatettu. Toisaalta 
rahaliitossa on jäseniä, joita 
ei olisi alun perin pitänyt ot-
taa mukaan lainkaan.

Euroopan unionin jä-
senmaat ottivat vuonna 
1997 käyttöön kasvu- ja 
vakaussopimuksen, jos-
sa määriteltiin mm. velan 
enimmäissuhde bruttokan-
santuotteeseen. Jos tuota 
sopimusta olisi noudatettu, 
euroalue olisi tänään aivan 
erilaisessa tilanteessa.

Mutta kun katsoo his-
toriaa, moinen jossittelu on 
utopistista haihattelua.

Vuonna 2002 EU-komis-
sion puheenjohtaja Romano 
Prodi haukkui vakaussopi-
musta ”typeräksi”. Prodia 
kritisoitiin lausahduksesta, 
mutta se ei häntä huoletta-
nut. ”Minä en siitä välitä. 
Minun oli se [näkemys] sa-
nottava, eikä tämäkään ole 
vielä tarpeeksi. En halua vas-
tuuta siitä, että minua syy-
tettäisiin muutaman vuoden 
päästä nukkumisesta.” (HS 
27.11.2002). Italian velka oli 
tuolloin paisunut 110 pro-
senttiin BKT:sta, mikä ei ko-
missiota juuri kiinnostanut.

Vuonna 2003 Ranska oli 
jo toistuvasti rikkonut sopi-
musta, eikä maa edes aiko-
nut noudattaa sitä. ”Presi-
dentti Jacques Chirac aikoo 
rikkoa sopimuksen henkeä 
jatkossakin ja alentaa ensi 
vuonna tuloveroa kolmella 
prosentilla, Helsingin Sano-
mat uutisoi 9.10.2003.

Vuonna 2004 Ranska 
ja Saksa rikkoivat kasvu- ja 
vakaussopimusta toisena 
vuonna peräkkäin. Rangais-
tuksista puhuttiin, mutta 
kukaan ei uskaltanut vaatia 
niitä. Koko euroalueen us-
kottavuus oli koetuksella. 

Helsingin Sanomat arvioi, 
että euromaiden valtiova-
rainministereillä ”saattaa ol-
la ensi syksynä edessä sama 
ongelma kuin viime syksynä, 
vain entistä laajempana”.

Kesällä 2004 Kansainvä-
linen valuuttarahasto IMF 
hämmästeli EU:n jäsenmai-
den retuperällä olevia ta-
louslukuja. Jäsenmaat puo-
lestaan syyttelivät hallituk-
siaan lukujen vääristelystä. 
Erityisen ripityksen kohtee-
na olivat Kreikka ja Irlanti.

Myöhemmin samana 
vuonna komissio ehdotti 
vakaus- ja kasvusopimuk-
sen sääntöjen löyhentämis-
tä. Esitys miellytti erityisesti 
Saksaa ja Ranskaa.

Marraskuussa 2004 
paljastui, että Kreikka ei 
ollut noudattanut unionissa 
sovittua budjettikuria kah-
deksaan vuoteen. Kävi ilmi, 
että maa oli liittynyt euroon 
”valheellisilla tiedoilla” (HS 
21.11.2004). Samaisessa 
jutussa todettiin, että va-
kaussopimuksesta oli tullut 
pelkkä vitsi. Kreikan bud-
jettivaje oli jo vuonna 1998 
peräti 4,1 prosenttia. Maal-
le itselleen pääsy euroaluee-
seen oli tuonut miljardien 
eurojen taloudelliset voitot. 
Kreikan luottoluokitus oli 
noussut markkinoilla B-stä 
A-luokkaan.

Vuonna 2005 Kreikka 
rikkoi sopimusta kymme-
nettä vuotta peräkkäin, 
mutta sitä ei rangaistu, 
koska Ranska ja Saksakin 
olivat selvinneet sanktioitta.

Keväällä 2005 EU-ko-
missio vesitti yhteisen kas-
vu- ja vakaussopimuksen. 
Komissio piti päätöstä erin-
omaisena, ja uusi puheen-
johtaja Jose Manuel Barro-
so perusteli muutosta myös 
sillä, että ”nyt jäsenmaat 
voivat tehdä helpommin 
tarvittavia rakenneuudis-
tuksia”. Parlamentissakin 
sopimuksen muuttamista 
kiiteltiin. Vihreiden ryhmä-
johtaja Daniel Cohn-Bendit 
toivotti uudistuksen terve-
tulleeksi, koska jäsenmai-
den taloustilanteet olivat 
niin erilaiset, ettei niitä saa-
nut sovittaa liian tiukasti 
yhden mallin budjettikuriin.

Lokakuussa 2008 silloi-
nen Ranskan valtiovarain-
ministeri Christine Lagar-
de ehdotti, että euromaat 
perustaisivat 300 miljardin 
euron hätäapurahaston 

eurooppalaisten pankkien 
pelastamiseksi. ”Sarkozyn 
lähipiiri leimasi kuitenkin 
koko ehdotuksen väärinkä-
sitykseksi vain päivää myö-
hemmin (HS 5.10.2008).

Kuukautta myöhemmin 
Kauppalehti uutisoi suu-
reen ääneen, että ”budjet-
tivajeet eivät huoleta EU:n 
rahaministereitä”. Oman 
valtiovarainministerimme 
Jyrki Kataisen mukaan eco-
fin-neuvoston kokouksen 
henki oli se, että ”kasvu- ja 
vakaussopimuksesta pide-
tään edelleen kiinni” (KL 
5.11.2008). Samaisessa ar-
tikkelissa todettiin kuiten-
kin, että ”nykyinen EU-pu-
heenjohtajamaa Ranska on 
toistuvasti viimeksi kulunei-
den parin vuoden aikana il-
moittanut, että kasvu- ja va-
kaussopimuksen noudatta-
minen ei ole korkealla maan 
prioriteettijärjestyksessä”.

”On tärkeää, että sopi-
muksessa on joustoja”, Jyr-
ki Katainenkin totesi.

Vuonna 2009 helmi-
kuussa korostettiin, että ra-
haliiton säännöt estävät toi-
sia euromaita pelastamasta 
vaikeuksiin joutuneita val-
tiontalouksia (Kauppalehti 
10.2.2009). Saksan valtio-
varainministeri Peer Stein-
brück sanoi, että Irlanti on 
erittäin vaikeassa tilantees-
sa, mutta heti perään minis-
terin puhemies kiirehti kor-
jaamaan, että Steinbrückin 
lausunto oli puhtaasti hy-
poteettinen, eikä Irlanti tar-
vitse pelastuspakettia. (HS 
19.2.2009.)

Vuoden 2010 alussa ta-
louskomissaari Joaquín Al-
munia sanoi, että ”Kreikka 
ei jätä velkojaan maksamat-
ta” (HS 30.1.2010). Krei-
kan pääministeri George 
Papandreou vakuutti, että 
Kreikka ”hoitaa sitoumuk-
sensa itsenäisesti ilman 
EU:n apua”. Kuka uskoi?

Suomi ainakin. ”Pidäm-
me erittäin epätodennäköi-
senä, että lainoja ei saada 
takaisin”, totesi VM:n neu-
votteleva virkamies Mart-
ti Salmi (Taloussanomat 
2.5.2010), kun Kreikka oli 
sittenkin ilmestynyt laina-
luukulle. Ministeriössä arvi-
oitiin, että Kreikan lainotta-
mista pidettiin tuottoisana 
bisneksenä, josta odotettiin 
kymmenien miljoonien eu-
rojen voittoja.

Euroalueen lähihistori-
aan tutustuminen osoittaa, 
ettei nykyinen kriisi ole ti-
pahtanut taivaasta tai saa-
punut meille yllätyksenä ja 
pyytämättä. Finanssikuri-
mus on seurausta toistai-
toisten poliitikkojen tuna-
roinnista, vastuun pakoilus-
ta ja tosiasioiden kieltämi-
sestä. Historiaan kannattaa 
perehtyä, myös silloin kun 
mietimme, kenen käsiin us-
komme taloutemme tänään 
ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuuden histo-
riaa valmistetaan tänään. 
Kuinka siis tästä eteenpäin? 
Perussuomalaisten linja 
on kitkeä maksukyvyttö-
myys Euroopan talouksista. 
Olemme kovia hyvän asian 
puolesta.

euroalueen talouskriisi
ei tullut yllätyksenä
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Kertausharjoituksia
ei saa leikata
Reserviläisliitto ei hyväksy kertausharjoitusten 
leikkaussuunnitelmia. Reserviläisliiton tiedotteen 
mukaan säännöllinen ja määrällisesti riittävä ker-
tausharjoituskoulutus on tärkeää puolustusjärjes-
telmämme toimivuuden ja uskottavuuden kannal-
ta. Mikäli kertausharjoituskoulutusta vähennetään 
nyt esitetyllä tavalla, heikentää tämä sodan ajan 
joukkojemme toimintakykyä.

Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 
350.000 henkilöä. Koska näistä joukoista yli 95 
prosenttia koostuu reserviläisistä, on kertaushar-
joituskoulutuksen vähentämisellä suora vaikutus 
puolustusvalmiuteemme.

Kuluvana vuonna kertausharjoituksiin osallis-
tuu noin 25.000 reserviläistä. Todellinen koulutus-
tarve olisi noin 70.000 reserviläistä, jolloin jokainen 
reserviläinen osallistuisi kertausharjoitukseen viiden 
vuoden välein.

Valelääkärikohu:
Valviraan tullut
runsaasti yhteydenottoja
Valelääkärikohun käynnistyttyä Valviran eri henki-
löille on tullut kansalaisilta puhelimitse tai sähkö-
postitse muutamia kymmeniä huolestuneita yhtey-
denottoja ja tiedusteluja. Tavallisimmin kyseessä 
on ollut iäkkäiden omaisten hoito erityisesti sil-
loin, kun heitä on hoitanut ulkomaalainen lääkäri. 
Varsinaisia kanteluja Valviraan on tähän mennessä 
tullut kaksi. Perusteltuja välittömiä toimenpiteitä 
edellyttäviä ilmoituksia mahdollisista valelääkä-
reistä ei kahden selvitettävänä olevan tapauksen 
lisäksi ole tullut.

Valvira tutkii kantelut normaalin menettelyta-
van mukaisesti, ja EU/ETA-valtioiden ulkopuolella 
lääkärintutkinnon suorittaneiden todistusten aito-
us varmistetaan yliopistoista.

EU:n sisärajaliikenteen 
tehovalvontaoperaatio
Suomen poliisi-, tulli- ja rajaviranomaiset (PTR) 
sekä Ruotsin tulli valvoivat viime viikonloppuna 
tehostetusti kaikkea ajoneuvoliikennettä Torni-
on, Aavasaksan, Pellon, Kolarin ja Karesuvannon 
ylityspaikoilla. Viranomaiset pysäyttivät yhteensä 
249 ajoneuvoa.

Ajoneuvomäärillä mitaten liikennemäärät Suo-
men ja Ruotsin välisillä rajanylityspaikoilla ovat 
yli puolet koko valtakunnan maarajan ylityspaik-
kojen ajoneuvomääristä.

Tullivalvontaoperaation tarkoitus oli paljastaa 
EU:n sisärajaliikenteessä vienti- ja tuontirajoitus-
rikkeitä ja rikoksia (mm. huumausaineet ja aseet).

Kela on tehnyt sopimuksen narkolepsiaa sairasta-
vien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurs-
seista vuodeksi 2012. Kursseja järjestetään alus-
tavasti arvioiden noin 70 kuntoutujalle, ja niihin 
käytetään noin miljoona euroa.

Palvelun toteuttajaksi on valittu kilpailutuksen 
jälkeen Kyyhkylä Oy Mikkelistä.

Narkolepsiaa sairastaville lapsille kuntoutusta 
Ensi vuonna Kyyhkylä Oy toteuttaa 9 narko-

lepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumis-
valmennuskurssia. Jokaiselle kurssille osallistuu 
8 kuntoutujaa yhdessä omaisensa tai läheisensä 
kanssa. Kurssit ovat suomenkielisiä.

Kohderyhmänä ovat narkolepsiaa sairastavat 
6–20-vuotiaat lapset ja nuoret. 

Perussuomalaiset haluavat 
edistää yrittäjyyttä, työlli-
syyttä ja talouskasvua. Var-
jobudjetissamme esitämme 
investoimiseen kannusta-
van tutkimus- ja kehitysve-
rotuen käyttöönottoa sekä 
tuotannollisten investoin-
tien verotuksessa hyväk-
syttävien poistojen kak-
sinkertaistamista. Tällaiset 
toimenpiteet kannustaisi-
vat isänmaallisia yrityksiä 
sijoittamaan Suomeen. Sa-
malla parannettaisiin pien-
ten ja keskisuurten yritys-
ten kasvumahdollisuuksia; 
niissä on Suomen talouden 
tulevaisuus. Rahoitus tähän 
saataisiin leikkaamalla hy-
vin tehottomaksi osoitettu-
ja yritystukia ja pitämällä 
yhteisöverokanta ennal-
laan.

Perussuomalaiset aja-
vat etenkin pienyrittäjien 
asemaa. Vastustamme hal-
lituksen esityksiä leikata 
tuntuvasti kotitalousvä-
hennystä ja poistaa eräi-
den työvaltaisten alojen 
alv-helpotus. Kotitalousvä-
hennyksen leikkaus uhkaa 
lukuisia pieniä kotipalve-
luyrityksiä; se vahingoit-
taa etenkin lapsiperheitä ja 
vaikeuttaa kotona asuvien 
vanhuksien mahdollisuuk-
sia palkata kotiapua ja siten 
asua pitempään omissa ko-
deissaan. Samalla harmaa 
talous remonttitöissä uhkaa 
kasvaa.

Verotus oikeuden-
mukaisemmaksi

Verotusta on kehitettävä 
oikeudenmukaisempaan 
suuntaan. Olemme valmiit 
korottamaan korkeatu-
loisten suomalaisten ansio-
tuloverotusta nostamalla 
ylimmän portaan margi-
naaliveroa 30 prosentista 
32 prosenttiin. Samalla li-
säisimme uuden 5. portaan 
poikkeuksellisen suuritu-
loisia henkilöitä varten: yli 
100 000 euroa vuodessa 
ansaitseva maksaisi tämän 

ylimenevältä osalta 36 pro-
senttia veroa; tätä olemme 
leikkimielisesti kutsuneet 
”Wahlroos-veroksi”. Nämä 
toimenpiteet toisivat val-
tiolle 150 miljoonaa euroa 
vuodessa. Ehdottamamme 
muutokset tarkoittaisivat, 
että esimerkiksi 100 000 
euroa vuodessa ansaitse-
va henkilö maksaisi vajaat 
600 euroa enemmän veroa 
vuodessa. (Jos vuositulot 
ovat jopa 200 000 euroa, 
lisävero olisi runsaat 6000 
euroa.)

Tasaverokehitystä on 
hillittävä myös laskemalla 
energia- ja polttonestevero-
tusta. Suomessa on saatava 
asunto lämpimäksi talvella, 
ja bensapumpulla ei tuloja 
kysellä.

Sosiaali- ja 
terveyspalveluista ei 
leikata

Sosiaali- ja terveyspalve-
luista leikkaaminen on 
vastuutonta. Hallituksen 
suunnittelema kuntien val-
tionosuuksien leikkaami-
nen nettomääräisesti 448 
miljoonalla eurolla on pa-
himman luokan vastuun 
pakoilua. Osoittaa todellis-
ta selkärangattomuutta siir-
tää ikävät ratkaisut kunta-
päättäjille! Kuntaliitto on jo 
varoittanut, että hallituksen 
suunnitelmat pakottavat 
kuntia nostamaan veroas-
teitaan. Tämä vauhdittaa 
tasaverokehitystä entises-
tään. Kunnat joutuvat myös 
tinkimään peruspalveluiden 
laadusta ja saatavuudes-
ta. Julkisten palveluiden 
heikentymisestä kärsivät 
etenkin heikko-osaisimmat 
kuntalaiset.

Perussuomalaiset vaa-
tivat hallitusta perumaan 
kuntien valtionosuuksien 
nettomääräisen leikkauk-
sen. Lisäksi ehdotamme 
lisäpanostuksia mm. lasten 
ja nuorten mielenterveyteen 
sekä köyhien lapsiperheiden 
tukemiseen.

Opintotuki  
sidottava indeksiin

Perussuomalaiset ovat val-
miit sitomaan opintotuen 
indeksiin jo ensi vuonna. 
Hallitus on lausunut pelk-
kiä tyhjiä lupauksia opinto-
tuen sitomisesta indeksiin. 
Sen toteutus on lykkäänty-
nyt hamaan tulevaisuuteen, 
vaikka opintotuen reaaliar-
vo on laskenut jo vuosi-
kausien ajan.

Samalla on panostetta-
va yliopistojen laatuun sekä 
ammatilliseen koulutukseen 
koko maassa. Hallitus ei il-
meisesti usko koulutuksen 
arvoon, sillä sen kaavaile-
mat leikkaukset uhkaavat 
viedä yli 2000 opettajan 
työpaikan ammattikor-
keakouluista lähivuosina. 
Leikkaukset kohdistuvat 
etenkin pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolella oleviin 
ammattikorkeakouluihin. 
Tämä ajaa maakunnat yhä 
ahtaammalle, kun nuoriso 
joutuu muuttamaan pois 
opiskelupaikkojen perässä. 
Tarpeellisia uudistuksia on 
tehtävä, mutta ne on toteu-
tettava harkitummin ja mal-
tillisemmalla aikataululla.

Yleissivistävään koulu-
tukseen tarvitaan lisäpanos-
tusta. Jatkuva lähikoulujen 
lakkauttaminen ja ryhmä-
kokojen paisuminen täytyy 
pysäyttää. Kyse on maam-
me laadukkaan ja ihmisläh-
töisen koulutusjärjestelmän 
säilyttämisestä.

Uskottava 
maanpuolutus

Suomen itsenäinen ja us-
kottava maanpuolustus on 
turvattava. Puolustusmää-
rärahojen jatkuva leikkaa-
minen tulee pysäyttää vä-
littömästi. Hallitusohjelma 
leikkaa puolustusvoimilta 
tämän vaalikauden aikana 
200 miljoonaa euroa, pu-
humattakaan muista sääs-
tötarpeista. Mikään muu 
hallinnonala ei joudu näin 

suhteettoman suurien sääs-
tötoimenpiteiden kohteeksi. 
Perussuomalaiset vaativat 
kohtuuttomien leikkausten 
perumista.

Hallituksen toimet ra-
pauttavat maamme yleiseen 
asevelvollisuuteen pohjau-
tuvaa puolustuskykyä ja 
vaarantavat mahdollisuuk-
siamme itsenäiseen ja us-
kottavaan puolustukseen 
koko valtakunnan alueella. 
Tämä ei ole hallittua puo-
lustuspolitiikkaa, etenkin 
kun hallitus samaan aikaan 
ajaa Suomen liittymistä jal-
kaväkimiinat kieltävään Ot-
tawan sopimukseen.

Poliisit takaavat 
perusturvallisuuden

Poliisien resurssien kar-
siminen on lopetettava. 
Kysymys on yhteiskunnan 
perusturvallisuudesta. Kou-
lutettavien poliisien määrää 
on jouduttu karsimaan ko-
valla kädellä, mikä heiken-
tää poliisin kenttätoimintaa 
ja reagointikykyä.

Perussuomalaiset eh-
dottavat lisäresursseja po-
liisille, tuomioistuimille ja 
syyttäjälaitokselle. Tämä on 
välttämätöntä, jotta voim-
me uskottavasti taistella 
kasvavaa harmaata taloutta 
vastaan. Harmaa talous ai-
heuttaa Suomelle vuodessa 
valtavat, jopa 2-3 miljardin 
euron verotulojen menetyk-
set. Erityisesti Euroopan 
unionin vapaa työvoiman 
liikkuvuus on syössyt ra-
vintola- ja rakennusalamme 
harmaan talouden kiertee-
seen ulkomaisen halpatyö-
voiman vuoksi.

Hallituksen panostuk-
set tällä saralla ovat riit-
tämättömiä. Esimerkiksi 
tilaajavastuulain nykyinen 
maksimisakko, 15 000 eu-
roa, voitaisiin muuttaa si-
ten, että lain rikkoja mak-
saa sakkoa enimmillään 15 
prosenttia kokonaisurakas-
ta. Ilman tuntuvia sakkoja 
lain rikkojat pitävät meitä 

Suomalaiselle parempi
- Perussuomalaisten varjobudjetti 2012
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Veronpalautus voidaan 
ulosmitata osana
takaisinperintää
Kela voi ulosmitata asiakkaan veronpalautuksen, 
jos asiakkaalla on Kelalle erääntynyttä ja maksama-
tonta velkaa liikaa maksetuista etuuksista. Veron-
palautusten ulosmittaus on otettu Kelassa käyttöön 
osana takaisinperinnän osamaksusuunnitelmaa.

Veronpalautusten ulosmittaus koskee tilanteita, 
joissa erääntyneen ja maksamattoman etuusvelan 
perintä on siirtynyt Kelan perintäyksikön vastuulle.

Veronpalautuksen ulosottoon ryhdytään aino-
astaan silloin, kun perintäyksikkö on sopinut asi-
asta velallisen kanssa kirjallisesti osamaksusuun-
nitelmassa.

Veronpalautuksen ulosottoperintä ei aiheuta 
asiakkaalle maksuhäiriömerkintää. Ulosotto perii 
velalliselta kuitenkin maksun veronpalautuksen 
perimisestä.

Eurooppalainen 
sairaanhoitokortti
Eurooppalainen sairaanhoitokortti on Suomessa 
sairausvakuutetun oikeus, jonka hyödyntämiseen 
Kela haastoi suomalaiset tammikuussa.

Yli 300 000 suomalaista on tilannut euroop-
palaisen sairaanhoitokortin Kelasta vuoden 2011 
aikana. Suomessa sairausvakuutetut ovat oikeutet-
tuja saamaan lääketieteellisesti välttämätöntä sai-
raanhoitoa julkisessa terveydenhuollossa, kun he 
matkustavat EU- tai Eta-valtioissa tai Sveitsissä. Oi-
keus hoitoon osoitetaan eurooppalaisella sairaan-
hoitokortilla, jonka voi tilata ilmaiseksi Kelasta.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla pääsee 
hoitoon myös, jos pitkäaikaissairaus aiheuttaa 
matkalla akuuttia hoidontarvetta tai jos tarvitsee 
hoitoa raskauden tai synnytyksen vuoksi. Vakavis-
sa tapauksissa eurooppalainen sairaanhoitokortti 
on erityisen tärkeä.

Potilastiedon sähköinen 
arkistointi koekäyttöön 
Kuopiossa
Sähköisen potilastiedon arkiston (eArkisto) käyt-
töä kokeillaan ensimmäisenä Suomessa Kuopios-
sa. Kokemusten perusteella suunnitellaan koko 
Suomen terveydenhuollon liittymistä keskitettyyn 
valtakunnalliseen eArkisto-palveluun.

Kuopion kokeilussa henkilökunta tallentaa 
eArkistoon ensimmäisessä vaiheessa potilaan 
henkilötietojen lisäksi potilaskertomustekstin ja 
diagnoosit, hoitotyön yhteenvedon, laboratorio-
tutkimukset, radiologin pyynnöt ja lausunnot sekä 
riskitiedot ja lääkitystiedot.

Hevosten tilavaatimuksia koskeva 15 vuoden siir-
tymäkausi on päättymässä. Kaikkien tallien on täy-
tettävä hevoseläinten pitoa koskevan eläinsuojelu-
lainsäädännön tarkemmat tilavaatimukset vuoden 
2014 alusta alkaen. 

Ennen 1.1.2001 käyttöön otetuille talleille 
myönnetty siirtymäkausi tiettyjen tilavaatimusten 

Hevosten tilavaatimuksia koskeva siirtymäkausi päättyy
osalta päättyy 31.12.2013. Mikäli eläinsuoja on 
otettu käyttöön 1.1.2001 jälkeen, on uusia tilavaa-
timuksia pitänyt noudattaa alusta alkaen. Vaati-
mukset ovat koskeneet myös vanhoja eläinsuojia, 
jotka on uusittu kokonaisuudessaan 1.1.2001 jäl-
keen. Tilavaatimukset koskevat hevosten lisäksi 
poneja, aaseja ja muita vastaavia kavioeläimiä.

pilkkanaan. Tarvitaan myös 
konkreettisia panostuksia 
osaavaan henkilöstöön. Tä-
mä maksaa itsensä pidem-
mällä jaksolla takaisin.

Väyläverkko 
rapautumassa

Maanteiden ja rautateiden 
rapautuminen on pysäytet-
tävä. Nykytilanne on käy-
nyt monilta osin kestämät-
tömäksi. Riittämättömät in-
vestoinnit infrastruktuuriin 
tulevat pitkällä tähtäimellä 
kalliiksi. Hallitus ei ole val-
mis tekemään tarvittavia 
investointeja tie- ja ratalii-
kenteeseen, vaikka asian-
tuntijoiden mukaan olisi 
edullisempaa hoitaa ylläpi-
to kunnolla nyt kuin ryhtyä 
isompiin korjaustalkoisiin 
tulevaisuudessa.

Tässä hallitus antaa 
kansallisen pääoman va-
lua hiekkaan. Perussuo-
malaisten mielestä pitkien 
etäisyyksien ja harvan asu-
tuksen maassa hyväkuntoi-
nen rata- ja tieverkosto on 
edellytys kansalaisten tasa-
arvoiselle kohtelulle. Sillä 
luodaan toimintaedellytyk-
siä yrityksille, jotta ne pys-
tyvät toimimaan maamme 
reuna-alueilla, ja samalla 
pidetään nykyistä parem-
min koko Suomi asuttuna. 
Ehdotamme perusväylänpi-
toon 140 miljoonan euron 
lisämäärärahaa.

Valtion velkaantumista 
hillittävä hallitusti

Perussuomalaisten vaihtoeh-
tobudjetti ei lisää velanottoa 
hallituksen esitykseen verrat-

tuna. Verotuksen muutosten 
ohella esitämme lisätuloja 
saatavan mm. Kela-maksun 
palauttamisesta yksityiselle 
sektorille. Myös puoluetukia 
ja eduskuntaryhmien ryh-
mäkansliatukea voitaisiin 
leikata ainakin 15 prosent-
tia kuluvan vuoden tasosta. 
Siinä ei ole kyse isoista ra-
hoista, mutta poliitikkojen 
on näytettävä esimerkkiä, 
kun vyötä joudutaan kiris-
tämään joka puolella.

Jotkut ovat meitä arvos-
telleet siitä, että emme vaadi 
isompia leikkauksia valtion 
velanoton vähentämiseksi. 
Olemme samaa mieltä siitä, 
että velkaantumistahti on 
huolestuttava - etenkin kun 
holtittomien euromaiden 
kasvava tukeminen tulee 
aiheuttamaan meille miljar-
diluokan lisälaskun. On kui-

tenkin otettava huomioon, 
että Euroopan ja Suomen ta-
lous on ajautumassa lamaan, 
ja IMF:n uudet tutkimukset 
osoittavat, että taantumassa 
leikkaaminen ei auta paran-
tamaan valtion taloutta, kos-
ka leikkausten takia talous 
heikkenee vielä enemmän. 
Mielestämme on tärkeää 
päästä lyhentämään valtion 
velkaa, mutta se on tehtävä 
hallitusti. Verrattuna muihin 
maihin Suomi ei ole ylivel-
kaantunut. Emme voi leikata 
peruspalveluista 7 miljardia 
euroa yhdellä kertaa.

Vaihtoehtobudjettien 
lähetekeskustelu 
keskiviikkona 2.11.2011. 

esittelypuheenvuoron
piti kansanedustaja
Pirkko ruohonen-Lerner.

Suomalaiselle parempi
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Rovaniemeläinen Pertti 
Sääskilahti oli keväällä tut-
tu näky perussuomalaisten 
vaalimökillä Rovaniemen 
Lordi-aukiolla. Hän ava-
si vaalimökin lähes joka 
päivä, pisti hommat pyöri-
mään, jakoi kaikkien 14 eh-
dokkaan mainoksia ja alkoi 
jututtaa mökille saapuvia 
kansalaisia.

- Vaalimökillä poruk-
kaa riitti tungokseen asti. 
Hieman ihmetytti, että pai-
kalliset mediat eivät huo-
manneet muutoksen tuloa. 
Todennäköisesti ne halusi-
vat myydä maksullisia vaa-
limainoksia...

- Ainoastaan kahvitar-
joilu puuttui vaalimökiltä. 
Vitsailimme kyselijöille, 
että se on ulkoistettu. Että 
käypä kahvilla tuossa naa-
purissa ja tule takaisin. Ja 
ne useimmat tulivat!

Pertti Sääskilahti oli 
70-80-luvulla aktiivinen 
nuorisopoliitikko. Nuori 
mies eteni SMP:n nuorten lii-
ton, KSNL:n johtajistoon as-
ti. Poliittinen into hiipui hie-
man jossain vaiheessa, päi-
vätyöt lisääntyivät ja Pertti 
siirtyi sivummalle. Aatetta 
hän ei koskaan vaihtanut.

- Aktivoiduin 25 vuoden 
hiljaiselon jälkeen. Perus-
suomalaisten into ja tekemi-

sen meininki tarttui vanhaan 
sotaratsuun. Oli mukava 
huomata, että toiminnassa 
on mukana vanhoja tuttuja 
SMP:n ajoilta. Heidän kans-
saan tunnen suurta yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta. 
Monet ovat pistäneet koko 
energiansa peliin vuosi-
kymmenien ajan, kärsineet 
syrjinnästä ja ajojahdeista, 
mutta lopulta olleet teke-
mässä yhdessä kaikkien ai-
kojen vaalivoittoa. 

- SMP:n huonoimpina 
aikoina, kun jouduttiin elä-
mään Kekkosslovakiassa, 
sai melkein pelätä saavansa 
konkreettisesti turpiin. Nyt 
perussuomalaisia katsotaan 
suorastaan ihaillen. Nyt 
voidaan olla ylpeitä, mutta 
ylpistymiseen ei ole varaa.

Eduskuntavaaleissa kävi 
lopulta niin, että suuri jytky 
toteutui myös koko Lapis-
sa. Edellinen oma edustaja 
Sääskilahdelle valittiin yli 40 
vuotta sitten SMP:n riveistä.

- Kaikki PS-ehdokkaat 
lähtivät vaaleihin samalta 
viivalta, kun omaa edusta-
jaa ei aiemmin ollut. Hanna 
Mäntylästä saimme loista-
van Lapin edustajan. Hän 
on sympaattinen, asiallinen 
ja yhteistyökykyinen, osaa-
va ja oppiva, nuori nainen. 
Hannan komeettamainen 

nousu politiikassa on ollut 
monille yllätys, mutta iloi-
nen yllätys.

Perussuomalaiset tarjo-
sivat äänestäjille vappuna 
munkkikahvit teltallaan. 
Siitä saatiin hyvää palautet-
ta: - Tehän muistatte äänes-
täjiä vaalien välilläkin!

- Ainoa asia, joka vaali-
tuloksessa jäi kismittämään, 
oli toisen paikan jääminen 
niinkin lähelle. Ensi vaa-
leissa tavoitellaan sitten vä-
hintään kahta kansanedus-
tajaa. Sitä ennen käydään 
kuitenkin monet vaalit, el-
lei ennenaikaisiin vaaleihin 
mennä. On täysin mahdol-
lista, ettei Kataisen sixpäkki 
pysy pitkään koossa.

- Esko-Juhani Tennilä 
luopui eduskunnasta mie-
lestäni oikeaan aikaan. 
Häntä ei nimittäin olisi to-
dennäköisesti edes valittu. 
Korpikommunismin pohja 
on murentunut Neuvosto-
liiton myötä ja kannattajat 
ovat jo haudassa. Uskon, 
että Tennilä nauttii eläke-
päivistään ja kolumnien 
kirjoittamisesta. Häntä voi 
myös arvostaa, sillä Tennilä 
piti linjansa loppuun saak-
ka. Tuskin olisi lähtenyt Ka-
taisen hallitukseen.

- Kunnallisvaaleissa tu-
lee suuria mullistuksia. Kes-

Jäitä hattuun ja vaalitöihin

Polkupyöräily on Pertti Sääskilahdelle sekä huvia että 
kuntoliikuntaa. työmatkat taittuvat polkien säällä kuin 
säällä paitsi talvikelillä.

kustan valta maakunnissa 
menee lopullisesti ja pe-
ruuttamattomasti. Vertaisin 
tilannetta uskonlahkoon; 
kun olet päässyt siitä kerran 
irti, et palaa sinne enää kos-
kaan. Keskustasta luovu-
taan ja sieltä paetaan. Sitä 
saa mitä tilaa. Vääränlaisen 
politiikan teko kostautuu. 
Esimerkiksi Rovaniemellä 
on ollut niin paljon kähmin-
tää, että äänestäjien mitta 
on tullut täyteen. Siinä ei 
enää suvun perinne äänes-
tää kepua paina.

Rovaniemen valtuusto 
pienenee syksyn 2012 vaa-
leissa. Nykyinen ylisuuri 
valtuusto hyväksyttiin taan-
noisen kuntaliitoksen yhte-
ydessä, mutta nyt palataan 
normaalikokoon. Ainoas-
taan perussuomalaisten voi 
otaksua nostavan edustaja-
määräänsä.

- Kunnallisvaalivoitto ei 
tipahda taivaasta. Se vaatii 
jalkatyötä, hyviä luotettavia 
ja rehtejä ehdokkaita joka 
kuntaan. Kyseessä ovat sel-
keät paikallisvaalit.

Vaalityö on syytä aloit-
taa heti. Toivotan menestys-
tä kaikkialle Suomeen!

teksti ja kuvat:
Pentti teräväinen

Pertti Sääskilahti on kova lukumies, jonka päivätyö liittyy kirjoihin. Hän on työskennellyt muun muassa kirjakaupassa. Nyt hän on töissä kirjastossa.
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Jo useita vuosia on ollut 
julkisestikin tiedossa, 
että työeläkevakuutus-
yhtiöt ovat keränneet 
yli 3 miljardia euroa 
ns. tasoitusvastuuta. 
Tämän varauksen pe-
rimistä on perusteltu 
sillä, että sen avulla 
vakuutusyhtiö voi ta-
soittaa eläkemenojen 
ja maksujen vuotuisen 
erotuksen vaihtelua.

Tästä varauksesta yli 
2 miljardia euroa on ke-
rätty yrityksiltä työkyvyt-
tömyyseläkkeen menoja 
varten. Tätä varausta on 
kerätty erityisen paljon 
pieniltä ja keskisuurilta 
yrityksiltä ja vähemmän 
suurilta yrityksiltä.

Se, että varausta on 
kerätty ylimitoitettu 
määrä, on ollut julkisesti 
tiedossa ainakin jo vuo-
den 2005 lopulta alkaen, 
jolloin mm. Ylen uutiset 
kertoi asiasta. Tällöin to-
dettiin, että varausta oli 
kerätty pieniltä ja keski-
suurilta yrityksiltä liikaa 
ainakin 1,5 miljardia eu-
roa. Ilmarisen toimitus-
johtaja Kari Puro myönsi 
julkisesti virheen ja sen, 
että varaus on palautet-
tava asiakkaille.

Liikaa kerättyä vara-
usta piti palauttaa pienille 
ja keskisuurille yrityksille 
vuodesta 2006 alkaen. 
Todellisuudessa palaut-
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tamista ei tapahtunut, vaan 
maksut ilmeisen tarkoituk-
sella mitoitettiin niin, että 
varaus säilyi aikaisemman 
suuruisena tai jopa kasvoi.

Nyt on julkisestikin 
kerrottu mm. Helsingin Sa-
nomissa 26.10.2011, että 
asiaa käsitellään sosiaali- ja 
terveysministeriön työryh-
mässä. Kyseisessä työryh-
mässä ei valmistella varojen 
palauttamista niiden omis-
tajille eli pienille ja keski-
suurille yrityksille, vaan va-
rat aiotaan käyttää eläkeva-
kuutusyhtiöiden pääomien 
lisäämiseen. Ei voida pitää 
asiallisena, että eläkevakuu-
tusyhtiöiden sijoitustappi-
oiden hävittämät pääomat 
täydennetään pieniltä ja 
keskisuurilta yrityksiltä ai-
heettomasti perityillä mak-
suilla. Asian laillisuuttakin 
voi pitää kyseenalaisena.

Kun eri tahoilla myön-
netään, että Suomen talou-
dessa on edessä ajautuminen 
jopa taantumaan, on vaara-
na työllisyyden heikkenemi-
nen lähivuosina. Jos liikaa 
kerättyä tasoitusvastuuta 
palautettaisiin pienille ja 
keskisuurille yrityksille työ-
eläkemaksujen alennuksena 
esimerkiksi 800 miljoonaa 
euroa vuodessa kahden vuo-
den ajan, helpottaisi se ky-
seisten yritysten edellytyksiä 
pitää työvoimaansa palve-
luksessaan pahimman taan-
tumajakson yli. Palautuksen 

työllistäväksi vaikutukseksi 
voi varovaisesti arvioida 
20.000 henkilöä vuodessa.

Kyseinen varauksen pa-
lauttaminen ei houkutteli-
si yrityksiä vähentämään 
työntekijöitään taantumaan 
oloissa, pikemminkin päin-
vastoin. Kun palautettava 
määrä määräytyisi yrityksen 
maksamien palkkojen suh-
teessa, suurempi työntekijä-
määrä lisää yrityksen osuut-
ta palautettavista varoista.

Edelleen kyseinen työlli-
syyttä parantava toimenpi-
de ei vaatisi valtion velanot-
toa. Se ainoastaan korjaisi 
vuosikausia korjaamatta 
olleen virheen työeläke-
maksujen perinnässä. Olen 
9.11. jättänyt aiheesta kir-
jallisen kysymyksen minis-
terin vastattavaksi.

työeläkeyhtiöiden tasoitusvastuun
palauttaminen pienyrityksille

Pirkko ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Perussuomalaiset ovat 
jättäneet eduskunnan 
puolustusvaliokunnassa 
eriävän mielipiteen val-
tiovarainvaliokunnalle 
osoitettuun lausuntoon 
koskien hallituksen esi-
tystä kehyskaudella 
2012-2015 puolustus-
voimiin kohdistetuista 
leikkauksista.

Perussuomalaiset 
kantavat suurta huolta 
siitä, että hallituksen toi-
met rapauttavat maam-
me yleiseen asevelvol-
lisuuteen pohjautuvaa 
puolustuskykyä. Mah-
dollisuudet itsenäiseen 
ja uskottavaan puolus-
tukseen vaarantuvat ko-
ko valtakunnan alueella 
jo lähitulevaisuudessa. 
Myös useiden varuskun-

Perussuomalaiset vastustavat
puolustusvoimiin kohdistuvia
kohtuuttomia leikkauksia

tien kohtalo viittaa asteit-
taiseen luopumiseen koko 
maan puolustuksesta.

Perussuomalaisten mie-
lestä valiokunnan olisi tul-
lut esittää painokkaammin 
se, että puolustushallintoon 
kohdistetut säästövelvoit-
teet yhdessä laajan puo-
lustusvoimauudistuksen 
kanssa ovat kohtuuttomia. 
Mikään muu hallinnonala 
ei joudu näin suhteettoman 
suurien säästötoimenpitei-
den kohteeksi.

Perussuomalaiset eivät 
myöskään voi hyväksyä 
kansainvälisen kriisinhal-
linnan määrärahojen huo-
mattavaa korottamista 
samaan aikaan kun oman 
maan puolustuksen määrä-
rahat hupenevat dramaat-
tisesti.

Lisätietoja:
Puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja
Jussi Niinistö
p. 050 576 7239

eriävä mielipide luettavissa: 
www.jussiniinisto.fi

Nyt on taas se aika vuodes-
ta, jolloin perheissä pohdi-
taan tulevaa joulua, rapla-
taan laskuja pinosta toiseen 
ja yritetään pitää talous ku-
rissa. Samaan aikaan mie-
titään rahojen riittävyyttä 
myös kunta- ja valtiotasol-
la. Rahat eivät tunnu riit-
tävän ja yhteiskunnan rat-
taat pitäisi saada pidettyä 
pyörimässä. Kiristyneessä 
taloustilanteessa palveluita 
ja rakenteita karsitaan.

Talouskehyksiä mieti-
tään myös EU:n tasolla. Jo-
ka vuosi käydään kamppai-
lua EU:n budjetin koosta. 
Jäsenmaat eivät halua siihen 
korotuksia, mutta parla-
mentti haluaa luonnollisesti 
mahdollisimman suuren ko-
rotuksen ja sitä myötä lisää 
valtaa. Pimeyden ytimessä 
tuntuu olevan kaivo, jossa 
ei ole pohjaa. 

Suomen arvioidaan 
maksavan vuonna 2012 
EU:n budjettiin ja Euroo-
pan kehitysrahastoon 1908 
miljoonaa euroa (94 miljoo-
naa euroa enemmän kuin 
tänä vuonna). Suomen arvi-
oidaan saavan takaisin päin 
1223 miljoonaa euroa.

Tarpeettoman muuton 
lasku on 200 miljoonaa

EU jakaa mielellään direk-
tiivejä ja vaatii kurinalais-
ta toimintaa. Mietitäänpä, 
millainen rahankäyttäjä ja 

organisaattori EU on itse 
itselleen. Sen organisaatios-
sa työskentelee yli 40 000 
henkilöä 27 jäsenmaas-
ta. Parlamentti hajaantuu 
kolmelle paikkakunnalle: 
Brysseliin, Luxenburgiin ja 
Strasbourgiin. 

Parlamentin arki koos-
tuu erilaisista viikoista, 
joita kuvataan värein. Pu-
nainen viikko tarkoittaa 
istuntoviikkoa Strasbour-
gissa Ranskassa. Koko par-
lamentin väki siis n. 40.000 
henkilöä - eli avustajat, vir-
kamiehet, tulkit, lobbarit 
ja 736 MEP:iä (Member 
of European Parliament) 
kerää kamppeensa Belgian 
Brysselistä ja muuttaa Stras-
bourgiin. Tämä toimenpide 
toistuu 12 kertaa vuodessa 
ja lysti maksaa n. 200 mil-
joonaa euroa. Pelkästään 
virka-autokustannukset 
ovat miljoonia euroja. Rek-
ka-autokolonnat kuljettavat 
papereita, toimistotarvik-
keita ja muita työvälineitä 
kaupungista toiseen neljän 
päivän istuntoa varten. 
(Missä viipyy vihreiden 
nousu barrikadeille ilmas-
ton saastumisen vuoksi?!)

Jos tästä tavasta luo-
vuttaisiin, voitaisiin EU:n 
organisaatiota keventää n. 
300 työpaikan verran, eikä 
aikaa tuhlaantuisi pakkaa-
miseen, järjestelemiseen jne. 
molemmissa kaupungeissa. 
Työaika käytettäisiin tehok-

kaasti varsinaisten asioiden 
hoitamiseen, eikä järjenvas-
taiseen vehkaamiseen.

Täällä kiristetään vyötä

Peruste tälle muutolle tulee 
toisen maailmansodan jäl-
keisistä ajoista. Ranskakin 
sai osan arvovallasta; eihän 
parlamenttia voinut vain 
yhteen paikkaan sijoittaa. 
On yritetty ehdottaa, että 
istuntoja olisi Strasbourgis-
sa harvemmin, mutta tähän 
ei Ranska suostu. Ja miksi 
suostuisikaan, ralli elähdyt-
tää kaupungin ravintola- ja 
hotellialaa. Punainen väri 
on osuvasti valittu: Stras-
bourgissahan on joulu 12 
kertaa vuodessa.

Tätä toiminnetta on 
vaikea poistaa, koska se 
on kirjattu EU:n perussopi-
mukseen. Eli me jatkamme 
vyön kiristämistä täällä, jot-
ta Etelä- ja Keski- Eurooppa 
voivat jatkaa porskuttamis-
ta ökyilevään tyyliinsä!

Muista tämä, kun seu-
raavan kerran mietit kau-
passa, riittävätkö rahat per-
heen ruokkimiseen: saattaa 
olla punainen viikko tulossa 
ja sinä osallistut jälleen yh-
den kalliin ja tarpeettoman 
muuton kustannuksiin. Eri 
reilua!

Anne Louhelainen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

eu:n punaiset ja tyyriit
viikot ranskassa!
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Mitä enemmän ihmiselle 
tulee ikää, sen enemmän 
hänelle tulee fyysisiä rajoi-
tuksia: näkö ja kuulo heik-
kenevät ja kyky tehdä ha-
vaintoja yleensäkin hidas-
tuu. Kolikon kääntöpuole-
na on, että iän lisääntyessä 
myös ihmisen tietoisuus ja 
ymmärrys omista rajoituk-
sistaan kasvaa ja ymmärre-
tään ajaa hitaammin.

- Tässäkin on huonona 
puolena se, että liikenne-
virroissa kovasti poikkea-
vat ajonopeudet, niin liian 
suuret kuin liian pienetkin, 
lisäävät ohitustarvetta ja 
samalla myös riskiä. Ali-
nopeudesta ei poliisi tieten-
kään sakota, mutta lisään-
tynyt ohitustarve kasvattaa 
kuitenkin riskiä niin ohitta-
jalle kuin ohitettavallekin, 
kertoo kansanedustaja ja 
vanhempi konstaapeli Reijo 
Hongisto Vimpelistä.

Ikäihmisille tyypillistä 
on kuitenkin halu noudat-

ikäihmisten määrä liikenteessä kasvanut
taa liikenteen sääntöjä ja 
rajoituksia ja he ovat kes-
kimäärin huomattavasti vä-
hemmän vaaraksi liikenteel-
le kuin esimerkiksi nuoret 
kuljettajat, joilla on taipu-
musta syyllistyä vakavaan 
piittaamattomuuteen kuten 
yli kaksinkertaisiin nopeus-
rajoitusten rikkomisiin.

Joillekin auto on 
elinehto

Yhdenlaisen riskin liiken-
teessä voi aiheuttaa myös 
muistia heikentävä sairaus. 
Hongisto on itsekin ollut 
etsimässä autoilijoita, jotka 

ovat kesken ajomatkan ek-
syneet. Vaikkei muistisaira-
us varsinaista turvallisuus-
riskiä aiheuttaisikaan, on se 
autoilijalle itselleen kuiten-
kin omanlaisensa riski, jos 
ei tiedä missä on.

- Jos autoilijan kuulo tai 
näkö on niin paljon heiken-
tynyt, että se muodostaa jo 
riskin ajoturvallisuudelle, 
on lääkärillä eettinen vel-
vollisuus kieltää ajaminen 
ja ilmoittaa siitä myös polii-
sille. Tässäkin on kuitenkin 
kääntöpuolensa – ymmär-
rän hyvin maaseudun syr-
jäkylillä asuvia ikäihmisiä, 
joille auto on ainoa keino 
hakea kaupasta ruokaa ja 
apteekista lääkkeitä. Tak-
sikyyteihin ei kaikilla ole 
varaa ja julkinen liikenne ei 
syrjäkylillä liiku.

27 vuotta poliisina toi-
minut Hongisto on koke-
nut, että nykyaikana yhä 
useammat ikäihmiset ajavat 
autoa, ja toisinaan pohti-

nut, mikä siihen mahtaa 
olla syynä: ikäihmisten 
määrän lisääntyminen vai 
parempi terveydenhuolto? 
Ikäihmisten fyysiset vaivat 
ovat kuitenkin samoja kuin 
aina ennenkin.

Heikentyneet resurssit 
vähentävät valvontaa

Hongiston mukaan ajono-
peuksissa ei hänen mieles-
tään ole kuluneiden vuosi-
kymmenten aikana suuria 
muutoksia tapahtunut: 
edelleen liikenteessä törmää 
liian usein aivan liian suu-
riin ylinopeuksiin, joihin 
syyllistyvät pääsääntöisesti 
nuoret kuljettajat. Niillä 
tieosuuksilla, joissa on au-
tomaattinen kameravalvon-
ta, ovat nopeudet kuitenkin 
selvästi laskeneet.

- Nyt kun poliisien 
määrä on merkittävästi 
vähentynyt, menee esimer-
kiksi järjestyspoliisin aika 

Kansanedustaja ja 
vanhempi konstaapeli 
reijo Hongisto on 
havainnut, että ikäihmisten 
määrä liikenteessä on 
parin viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana 
selvästi lisääntynyt.

Iäkkäillä on tutkimusten 
mukaan vaikeuksia moni-
mutkaisissa liikennetilan-
teissa, kuten kaistanvaih-
doissa ja risteyksissä. Ti-
lastojen mukaan vakavia ja 

ikä lisää haasteita ajoturvallisuuteen

Muuttuneet ajojärjestelyt voivat tuottaa vaikeuksia iäkkäille.

kuolemaan johtavia onnet-
tomuuksia sattuu ikäihmi-
sille eniten risteyksissä. Pie-
niä peltikolareita puolestaan 
sattuu eniten parkkipaikoil-
la ja pysäköintialueilla.

- Kun suomalaisten au-
toilijoiden keski-ikä kasvaa 
koko ajan, on heillä myös 
entistä enemmän kaiken-
laisia sairauksia. Tämän 
vuoksi myös sairaskohta-

uksien ja rattiin nukahta-
misten määrä kuolemaan 
johtavissa ulosajoissa on 
kasvanut, kertoo suunnitte-
lija Aulikki Schrey Liiken-
neturvasta.

Nykyään lääkäreillä 
on velvollisuus ilmoittaa 
poliisille aina, jos ajokor-
tillinen asiakas sairastaa 
jotain ajokykyä olennai-
sesti heikentävää sairautta 

ja suosittelemaan autoilun 
lopettamista myös potilaal-
le. Tämän vuoksi monet, 
joilla on sairauksia mutta 
joille auto on liikkumisen 
kannalta olennainen väli-

Kuva: Matton
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99-prosenttisesti järjes-
tyksen ylläpitoon liittyviin 
tehtäviin, eikä normaaliin 
liikenteenvalvontaan jää 
aikaa. Tilastoissa näyttää 
siltä, että rattijuoppojen tai 
ylinopeuksien määrä olisi 
vähentynyt, vaikka todelli-
suudessa vain valvonta on 
vähentynyt.

Hongiston oman koke-
muksen mukaan ikäihmiset 
ovat se ryhmä, joka kaik-
kein parhaiten noudattaa 
liikennesääntöjä. Koko 
uransa aikana hän on tavat-
toman harvoin joutunut py-
säyttämään liian lujaa aja-
van varttuneemman autoili-
jan – muutaman kerran hän 
on joutunut tarkistamaan 
tavattoman hiljaa ajaneelta 
iäkkäältä autoilijalta, onko 
kaikki kunnossa.

- Lopuksi haluan toivot-
taa kaikille lukijoille oikein 
hyvää ja turvallista matkaa!

teksti: Mika Männistö

ne, saattavat jättää lääkä-
rillä käymisen kokonaan 
väliin. Tämä ei ole ollen-
kaan hyvä asia.

Näöstä ja autosta 
huolehdittava myös

Myös näkökyvyn riittä-
vyyden tutkituttaminen 
optikolla riittävän usein 
on ikäihmisen kohdalla 
tärkeää. Näön terävyyden 
heikkeneminen on helposti 
ratkaistavissa silmälaseilla. 
Iän myötä myös pimeänäkö 
ja kontrastien erottelukyky 
heikkenee. Iäkkäät häikäis-
tyvät helpommin ja palautu-
minen on hitaampaa, josta 
syystä monet myös välttävät 
pimeäajoa. Nykyteknologia 
on tuonut markkinoille pal-
jon pimeällä ajamista hel-
pottavaa teknologiaa, josta 
hyötyvät erityisen paljon 
iäkkäät autoilijat.

- Myös auton kunnosta 
on tärkeä muistaa huolehtia. 
Esimerkiksi renkaissa on ol-
tava riittävästi pitoa ja ura-
syvyyttä. Katsastusmiesten 
kanssa käymieni keskuste-
lujen perusteella on minulle 
syntynyt sellainen käsitys, 
että iäkkäät ihmiset huo-
lehtivat autoistaan hyvin, 
mutta ajavat keskimääräistä 
vanhemmilla autoilla. Ko-
laritilanteessa vanhat autot 
eivät suojaa niin hyvin kuin 
uudemmat, 2000-luvun 
puolella valmistetut autot.

teksti: Mika Männistö

Tasavallan presidentti 
valitaan syntyperäisis-
tä Suomen kansalaisista 
kuuden vuoden pituisek-
si toimikaudeksi välittö-
mällä (suoralla) vaalilla. 
Sama henkilö voidaan 
valita virkaan enintään 
kahdeksi peräkkäiseksi 
toimikaudeksi. 

Presidentti valitaan 
suoralla, tarvittaessa 
kaksivaiheisella vaalilla 
vaalivuoden tammikuun 
neljäntenä sunnuntaina. 
Mikäli kukaan ehdok-
kaista ei saa ensimmäi-
sessä vaalissa yli puolta 
annetuista äänistä, toi-
mitetaan kahden viikon 
kuluttua sunnuntaina 
toinen vaali kahden 
eniten ääniä saaneen 
ehdokkaan välillä. Jos 
vaaliin asetetaan vain 
yksi ehdokas, hänet vali-
taan ilman vaalia. Presi-
dentin toimikausi alkaa 
valitsemista seuraavan 
kuukauden ensimmäise-
nä päivänä.

Kautta aikojen presiden-
tin vaalitapa on vaihdellut. 
Vuosina 1919 K.J. Ståhlberg 
ja 1946 J.K. Paasikivi valit-
tiin eduskunnan toimitta-
malla vaalilla. Valitsijamies-
vaaleilla valittiin vuonna 
1925 Lauri Relander, vuon-
na 1931 P.E. Svinhufvud, 
vuonna 1937 Kyösti Kallio, 
vuonna 1950 J.K. Paasikivi, 
vuosina 1956, 1962, 1968 
ja 1978 Urho Kekkonen 
sekä vuonna 1982 Mauno 

Koivisto. Risto Ryti valit-
tiin vuonna 1937 valittujen 
valitsijamiesten toimittamil-
la vaaleilla myös vuosina 
1940 ja 1943.

Vuonna 1944 C.G.E. 
Mannerheim ja vuonna 
1974 Urho Kekkonen va-
littiin presidentiksi erityi-
sellä lailla. Mauno Koivisto 
valittiin vuonna 1988 vä-
littömän vaalin ja valitsi-
jamiesvaalin yhdistelmällä 
ja sen jälkeen presidentiksi 

on valittu nykyisin käytössä 
olevalla tavalla Martti Ahti-
saari vuonna 1994 ja Tarja 
Halonen vuosina 2000 ja 
2006.

Presidentinvaali on vä-
litön ja salainen, siinä on 
kaikilla yleinen ja yhtä-
läinen äänioikeus, kunkin 
äänestäjän on äänestettä-
vä itse ja äänestämisen on 
tapahduttava vaaliviran-
omaisen edessä. Yleisvas-
tuu vaalien toimeenpanosta 

kuuluu ylimpänä vaalivi-
ranomaisena toimivalla 
oikeusministeriöllä, jonka 
lisäksi vaaliviranomaisia 
ovat vaalipiirilautakunnat, 
kuntien keskusvaalilauta-
kunnat, vaalilautakunnat 
ja vaalitoimikunnat sekä 
ennakkoäänestyspaikkojen 
vaalitoimitsijat, Väestöre-
kisterikeskus, maistraatit 
sekä ulkoministeriö.

Lähde: www.vaalit.fi

Suomen tasavallan presidentinvaalit

tasavallan presidentin vaali 2012:

11.-17.1.

25.-31.1.

11.-14.1.

25.-28.1.

Ennakkoäänestys kotimaassa:

Ennakkoäänestys kotimaassa:

Ennakkoäänestys ulkomailla:

Ennakkoäänestys ulkomailla:

Vaalipäivä

Vaalipäivä

sunnuntai klo 9-20 

22.1.2012

sunnuntai klo 9-20 

5.2.2012

Mahdollinen toinen kierros:

Hallitus aikoo lähiaikoi-
na esittää varusmiespal-
veluksen lyhentämistä 
kahdella viikolla. Jos 
lyhentäminen tapahtuu 
lomia karsimalla ja kou-
lutusta tiivistämällä, on 
esitys kannatettavissa. 
Tätä pidempi palvelus-
ajan lyhennys on mah-
dottomuus.

Idea lyhentämises-
tä on lähtöisin Risto 
Siilasmaan työryhmän 
raportista. Suomalaista 
asevelvollisuutta tutki-
nut työryhmä perusteli 
palvelusajan lyhentämis-
tä varusmiehien moti-
voimisella ja henkilöstön 
rasittavuustekijöillä. Saa-
pumiserien väliin jäävän 
ajan pidentyminen mah-
dollistaa henkilökunnalle 
hengähdystauon.

Palveluksen lyhentä-
minen toisi puolustusvoi-
mille säästöjä. Se vähen-
täisi noin 2,6 miljoonalla 
eurolla varusmiehille 
maksettavia päivärahoja. 
Nämä säästöt olisi mah-
dollista kohdentaa vii-
saasti – nimittäin Varus-
miesliitonkin jo pitkään 
ajamaan kotiuttamisra-
han palauttamiseen. 

Kotiuttamisraha 
poistettiin vuonna 1993, 
jolloin se oli 300 mark-

kaa. Sen palauttamisella 
olisi yleistä asevelvollisuut-
ta tukeva ja nuorten mies-
ten syrjäytymistä ehkäisevä 
vaikutus. Nykyään liian 
moni joutuu kotiutuessaan 
turvautumaan kuntien sosi-
aalitoimeen. 

Kotiuttamisrahan avul-
la voidaan tehokkaasti tu-
kea varusmiespalveluksen-
sa päättävien henkilöiden 
siirtymistä takaisin arki-

elämään. Monelle nuorelle 
tulee juuri tuohon aikaan 
ajankohtaiseksi muutto 
omaan asuntoon ja työ- tai 
opiskelupaikan hankkimi-
nen. 

Mikä tärkeintä, kotiut-
tamisraha olisi valtiovallal-
ta tunnustus kansalaisvel-
vollisuutensa ryhdikkäästi 
suorittaneille nuorille mie-
hille ja vapaaehtoisille nai-
sille. Muistan itsekin hyvin 

kotiuttamisrahan tämän 
puolen, kun kasarmin ovet 
osaltani aukenivat nuorena 
vänrikkinä yli kaksi vuosi-
kymmentä sitten.

Kotiuttamisraha voisi 
määräytyä palveluksen pi-
tuuden mukaan. Kuuden 
kuukauden palvelusajalta 
maksettaisiin 100 euroa, 
yhdeksän kuukauden ajalta 
150 euroa ja kahdentoista 
kuukauden ajalta 200 euroa. 

Tämä malli aiheuttaisi 
noin 900 000 euron lisä-
kulut päivärahoihin ver-
rattuna. Kahden viikon 
palvelusajan lyhentäminen 
vähentää kuitenkin myös 
kaikkia muita varusmiehis-
tä aiheutuvia kuluja, jolloin 
kokonaissäästö on huo-
mattavasti suurempi kuin 
pelkästään päivärahoista 
laskettu summa. 

Säästöä varusmiesten 
päivärahoista, muonituk-
sesta ynnä muusta kertyisi 
arviolta seitsemän miljoo-
naa euroa vuodessa. Kotiut-
tamisraha veisi siitä puolet, 
jos se määräytyisi esittämäl-
läni tavalla.

Kotiuttamisrahan pa-
lauttamisella säästettäisiin 
myös kuntien rahoja, kun 
varusmiespalveluksensa 
päättäneitä ei samassa mää-
rin enää ajautuisi toimeen-
tulotuen pariin.

Nyt on oikea hetki ko-
tiuttamisrahan palautuk-
selle. Siihen on varat, jos 
on tahtoa. Se loisi toivoa 
keskellä puolustusvoimien 
säästökurimusta.

Jussi Niinistö

Kirjoittaja on eduskunnan 
puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja.

Varat varusmiesten kotiuttamisrahaan
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Kansanedustaja ja eduskun-
nan toinen varapuhemies, 
rovasti Anssi Joutsenlahti 
Kankaanpäästä, kutsui bus-
silastillisen ystäviään Poh-
jois-Satakunnasta tutustu-
miskäynnille eduskuntaan 
torstaina 27.11. Bussi lähti 
aamukahdeksalta Kankaan-
pään linja-autoasemalta ja 
mukaan oli mahtunut niin 
perussuomalaisia aktiiveja 
kuin muuten vain saman-
henkistä porukkaakin muun 
muassa Kankaanpäästä, 
Honkajoelta ja Laviasta. 
Kuljettaja Taisto Nurmi vei 
porukan onnellisesti perille 
ja toi myös takaisin.

Autossa kävi tasai-
nen puheensorina kaikes-
ta maan ja taivaan välillä, 
mutta politiikka lienee kui-
tenkin ollut päällimmäisenä 
aiheena. Honkajoen Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Tommi Laitilan nimi oli pa-
pereissa muuttunut Taimik-
si, joka herätti hetkellistä 
hilpeyttä mutta ei muuten 
menoa haitannut. Tommi 
oli matkalla avovaimonsa 
Laura Kesäläisen ja äitinsä 
Terttu Halmeksen kanssa. 
Hän kertoi myös jättäneen-
sä Honkajoen kunnanval-
tuustolle Perussuomalaisten 
ryhmäaloitteen nuoriso-
valtuuston perustamiseksi 
kuntaan.

Lavian kohdalta mu-
kaan nousivat myös La-

vian Perussuomalaisten 
puheenjohtajanakin toimi-
nut Markku Heinimäki ja 
Markun poikapuoli Martti 
Huhtamo, nuoresta iästään 
huolimatta myös aktiivinen 
toimija paikallisyhdistykses-

sä. Markku on puheenjohta-
jan hommista jo jättäytynyt 
syrjään, sillä hänen varsi-
nainen leipätyönsä ravihe-
vosten kasvattajana vie liian 
suuren osan hänen ajastaan, 
mutta osallistuminen kun-
nallisvaaleihin ei ole pois-
suljettu vaihtoehto nytkään.

Hallitus ampuu kovilla 
aseilla

Helsingissä tutustumiskäyn-
ti eduskuntaan alkoi kan-
sanedustajien tapaamisella, 
jonne Anssin itsensä lisäksi 
saapui kiireidensä keskeltä 
puolentusinaa perussuo-
malaista kansanedustajaa. 
Puolustusvaliokunnan pu-
heenjohtaja Jussi Niinistö 
oli hyvin huolissaan puo-
lustusvoimiin kohdiste-
tuista leikkauksista, joissa 
jalkaväkimiinojen kieltämi-
nen tuntui olevan vain jää-
vuoren huippu.

- Huomattavia leik-
kauksia on odotettavissa. 
Puolustusvoimiin lähivuo-
sina kohdistettujen leik-
kausten tavoitteena on vä-
hentää yhteensä 825 mil-
joonaa euroa puolustus-
budjetista, mikä tarkoittaa 
muun muassa vähintään 
sadantuhannen miehen 
ottamista sodanajan voi-
mista pois. Perussuoma-
laisen käsityksen mukaan 
tämä tarkoittaa sitä, että 
Suomi on luopumassa ko-

ko maan puolustuksesta, 
eivätkä Perussuomalaiset 
voi vaikuttaa siihen, mitkä 
varuskunnista tullaan lak-
kauttamaan.

Kansanedustaja Kim-
mo Kivelä, Anssin lailla 
rovasti hänkin, oli yhtä 
lailla huolissaan valtion 
koulutukseen perusopetus-
ta myöten kohdistamista 
säästötoimista. Lapset ja 
nuoret joutuvat näistä sääs-
tötoimenpiteistä kärsimään 
ja heidän mukanaan koko 
Suomen tulevaisuus on 

vaakalaudalla. Myös kun-
tien valtionosuuksien uu-
distamista Kivelä piti hyvin 
epäoikeudenmukaisena ja 
kansalaisten yhdenvertai-
suutta loukkaavana.

Lisää järkyttäviä 
uutisia

Kankaanpääläissyntyinen 
Kike Elomaa vakuutti, että 
eduskunnassa pystyy teke-
mään paljon hyvää oppo-
sitiostakin käsin, vaikka 
olikin turhautunut ja huo-

Anssin vieraana eduskunnassa

lissaan edellä mainitusta 
puolustusmäärärahojen 
radikaalista leikkauksesta, 
jota Perussuomalaisia lu-
kuun ottamatta ei kukaan 
muu tuntunut ottavan to-
desta. Hän toivoi myös, 
että vaikka Timo Soinin 
henkinen kantti onkin huip-
puluokkaa, hän jaksaisi pi-
tää kiinni myös fyysisestä 
kunnostaan. Onhan Timo 
maailman paras poliitikko 
ja muutenkin hyvä ihminen!

Myös porilaisella Ari 
Jalosella, joka juuri oli tu-

Kansanedustaja Juha Väätäisen viesti vierailijoille: Siinä vaiheessa kun edustaja rupeaa 
olemaan äänestäjilleen vaikeasti tavoitettava, pudottakaa takalistolleen!

raimo Hakamäki Kankaanpään Perussuomalaisista on 
tuntenut Anssi Joutsenlahden monta monituista vuotta.

Jaloittelutauko Helsingissä. etualalla Markku Heinimäki ja 
Martti Huhtamo Lavian Perussuomalaisista.

Vierailun järjestäjä ja isäntä, rovasti ja kansanedustaja Anssi Joutsenlahti on vanha konkari politiikassa. Vasemmalla kuvassa Kimmo Kivelä.



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

 ■KirJALLiNeN KYSYMYS

Anssin vieraana eduskunnassa

lossa liikenne- ja viestintä-
valiokunnan kokouksesta, 
oli kuulijoille järkyttäviä 
uutisia. Juuri käsiteltävänä 
olleella rikkidirektiivillä, 
jota vastaan perussuomalai-
set yrittävät taistella kaikin 
käytettävissä olevin keinoin, 
tulee olemaan Suomen kan-
santalouteen suorastaan ka-
tastrofaaliset vaikutukset. 
Pelkästään paperiteollisuu-
den alueella direktiivin to-
teutuminen merkitsisi peräti 
kahdeksan paperitehtaan 
lakkauttamista. Tästä autuu-

desta meidän on kiittäminen 
vihreiden Satu Hassia.

Valtiovarainvaliokun-
nassa kolmessa eri jaostos-
sa toimiva helsinkiläinen 
”Julma”-Juha Väätäinen 
kertoi henkilökohtaisena 
tavoitteenaan olevan sel-
laisen poliittisen kulttuu-
rin luominen eduskuntaan, 
jossa asioista voitaisiin 
käydä asiallista keskuste-
lua yli puoluerajojen ilman 
turhaa rähjäämistä. Se olisi 
ennen kaikkea äänestäjien 
edun mukaista.

Homeongelmat 
merkittävä ongelma 
kansanterveydelle

Kansanedustajien tapaami-
sen jälkeen päivä eteni opas-
tetulla tutustumiskierroksel-
la, jonka jälkeen olikin vuo-
rossa lounas eduskunnan ra-
vintolassa ennen varsinaista 
pääohjelmanumeroa, edus-
kunnan kyselytuntia. Kan-
sanedustaja Lea Mäkipää 
Kihniöstä nosti esiin tärke-
än ja paljon keskustelua ai-
heuttaneen huolen koulujen 
homeongelmista.

- Homeongelmien on 
arvioitu aiheuttavan yli 200 
miljoonan euron vuosittai-
set kustannukset terveyden-
huollolle. Eikö ennaltaeh-
käisy tässäkin tapauksessa 
olisi parempi vaihtoehto? 
Kuka on vastuussa, jos lapsi 
sairastuu elinikäiseen sairau-
teen homeongelman vuoksi?

Pertti Virtanen Tampe-
reelta piti tärkeänä, että lain-
säädännössä usein käytetty 
mutta herttaisen epämää-
räinen termi ”kohtuullinen” 
tulisi määritellä. Esimerkiksi 
siirtomaksuista puhuttaessa 
ei muuta termiä tunneta.

Kauko Tuupainen Jyväs-
kylästä oli huolissaan eläke-
rahastojen tulevaisuudesta. 
Tuupainen esittikin, että 
kun valtiolla on velkaa lä-
hemmäs 90 miljardia euroa, 
valtio voisi lainata rahat 
eläkerahastoilta ja maksaa 
niillä velkansa pois, jonka 
jälkeen se voisi maksaa nii-
tä takaisin eläkerahastoihin 
kohtuullisella korolla.

Kyselytunnin jälkeen 
vierailupäivä olikin pulkas-
sa ja bussilastillinen ihmisiä 
jatkoi päivän antiin tyyty-
väisinä takaisin kotia kohti.

teksti ja kuvat:
Mika Männistö

Matkalla poikettiin Lempäälän Pirkanhovissa kahvipaussilla. Kuvassa erkki Lilja 
Kankaanpäästä ja Honkajoen Perussuomalaisten puheenjohtaja tommi Laitila.

Kansanedustaja Ari Jalosella oli järkyttävän huonoja 
uutisia: ehdotettu rikkidirektiivi merkitsisi toteutuessaan 
pelkästään paperiteollisuudessa peräti kahdeksan 
paperitehtaan lakkauttamista Suomesta.

Reijo Hongisto kirjoitti 
viime numerossa erittäin 
hyvin polttoaineveron-
korotuksen vaikutuksis-
ta kuljetusalaan ja sen 
tulevaisuuteen. Olen 
ollut paljon tekemissä 
liikenne- ja viestintäva-
liokunnan työn puitteis-
sa Suomen kuljetus- ja 
logistiikka SKAL ry:n 
kanssa tästä samasta 
aiheesta. Oman ripauk-
sensa keskusteluun tuo 
myös yli 20-vuotinen 
kuljetusyrittäjän koke-
mukseni. Ikään kuin 
jatkumona Reijon kirjoi-
tukselle tuon esille jättä-
mässäni kirjallisessa ky-
symyksessä suunniteltua 
toimenpide-ehdotusta 
polttoaineveron palau-
tusjärjestelmästä hyöty-
liikenteelle.

Maanteiden tavaralii-
kenne on täysin riippu-
vainen dieselöljystä, eikä 
korvaavaa polttoainetta 
ole näköpiirissä. Suo-
messa on toimittu EU:n 
tavoitteen mukaisesti 
dieselin ja bensiinin ve-
rotasojen lähentämiseksi 

dieselin energiasisältö- ja hii-
lidioksidiveroa kiristämällä. 
Dieselpolttoaineen veron-
korotukset vahingoittavat 
kuitenkin vakavasti koko 
suomalaista teollisuutta ja 
sen toimintaedellytyksiä, 
erityisesti vientiteollisuutta 
ja suomalaista kuljetuselin-
keinoa. SKAL ry:n mukaan 
pelkästään metsäteollisuu-
den kuljetuskustannukset 
nousisivat veronkorotusten 
jälkeen vähintään 40 miljoo-
nalla eurolla. 

Koska kuorma-auto-
liikenteelle ei ole tarjolla 
korvaavaa kuljetusmuo-
toa, veronkorotukset tule-
vat nostamaan kaupan ja 
teollisuuden kustannuksia, 
syövät Suomen kilpailu-
kykyä ja työpaikkoja sekä 
kiihdyttävät inflaatiota. 
Hyötyliikenteelle, johon 
maanteiden tavaraliikenne 
lukeutuu, tulisi kiireesti luo-
da polttoaineveron palau-
tusjärjestelmä polttoaine-
veron vähentämiseksi kul-
jetusyrityksille. Tällainen 
menettely on jo olemassa 
esimerkiksi maataloudessa 
sähköisenä järjestelmänä. 

Edellä mainitulla järjestel-
mällä ehkäistäisiin erityises-
ti vientiteollisuudelle haital-
linen kuljetuskustannusten 
nousu. Järjestelmä olisi 
yksinkertaisinta toteuttaa 
verotilimenettelyn kautta, 
jolloin kuukausittain ALV-
tilitysten yhteydessä kulje-
tusyritykset tekisivät itse vä-
hennyksen ostettujen polt-
toainelitrojen perusteella. 
Lupaako hallitus selvittää 
kuinka polttoaineveron pa-
lautusjärjestelmä saataisiin 
toimintaan kuljetusalalla?

osmo Kokko
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Polttoaineveron palautusjärjestelmä 
saatava hyötyliikenteelle

Toimittaja Mika Männistö

Liittynyt Perussuomalaisiin vuonna 2007. 
Ollut ehdokkaana kunnallisvaaleissa, Kan-
kaanpään keskusvaalilautakunnan jäsen. Pe-
rusSuomalainen-lehden toimittajana vuodesta 
2008. Yhteiskuntatieteiden maisteri. Kirjoit-
tanut lukuisiin eri lehtiin sekä työsuhteisena 
että vapaana toimittajana vuodesta 1998.

Päätoimittaja Harri Lindell

Liittynyt Perussuomalaisiin huhtikuussa 
vuonna 1999. Ollut kunnallisvaaleissa eh-
dokkaana useaan otteeseen, ehdokkaana 
myös EU-vaaleissa ja eduskuntavaaleissa. 
Ollut puoluehallituksessa useamman kauden 
ja puolueen varapuheenjohtajana yhden kau-
den. Puolueen lehden päätoimittajana vuo-
desta 2005 lähtien. Yrittäjänä yli 20 vuotta. 
Päätoimittajana Satakunnassa ilmestyvässä 
lehdessä jo vuodesta 1999.

toimitus esittelyssä
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tukipaketit pankeille 
on lopetettava
Pohjoismaiden nuor-
ten neuvosto ei usko, 
että pankkien tukipa-
ketit ovat kansalaisten 
ja veronmaksajien etu. 
Veronmaksajien raho-
jen käyttäminen pank-
kien pelastamiseen on 
huonoa politiikkaa, 
sillä samaan aikaan 
peruskansalaisten on vaikea saada toimeentuloa.

Nyt peruskansalaisten varoja käytetään varakkaim-
pien pankkien pelastamiseen. Pankkia joka ei ole riittä-
vän vakavarainen pysyäkseen omin voimin pystyssä ei 
voi pitää korvaamattomana muulle taloudelle.

Näin ollen Pohjoismaiden nuorten neuvosto katsoo, että
- Poliitikkojen tulisi lopettaa sellaisten pankkien
 tukeminen, jotka eivät pysy pystyssä omin voimin
- Yksityisten kansalaisten taloudellinen tilanne on
 tärkeämpi kuin pankkien
-  Jos peruskansalaisten varoja käytetään pankkien
 tukemiseen, kansalaisten tulisi saada niistä omistuksia
- Pankit on asetettava entistä voimakkaampiin
 stressitesteihin

tanskan konservatiivinuorten ja Perussuomalaisten 
Nuorten esittämä ja kokousedustajien hyväksymä 
päätöslauselma Pohjoismaiden Nuorten neuvostossa 
31.10.2011.

Keskustelu kaksikielisistä 
kouluista ja samalla päivä-
kodeista jatkuu. Ruotsin-
kielisten pää-äänenkantaja 
kysyi asiasta kantaani ja 
ilmoitin sen olevan kak-
sikielisiä kouluja kannat-
tavan (Hufvudstadsbladet 
21.10.2011). Keskustelu 
ja asian pohdinta on mie-
lestäni hyvä asia, sillä jo-
pa ruotsalainen poliitikko, 
ympäristöministeri Ville 
Niinistön (vihreät) vaimo, 
Maria Wetterstrand on har-
mitellut niiden puuttumista. 
Tämä taas on närkästyttä-
nyt suomenruotsalaiset, jot-
ka pitävät kynsin hampain 
kiinni kieleen perustuvasta 
erottelusta opetuksessa.

Yhteisiä kouluja ei ha-
luta. ”On meidän puo-
luelinjan mukaista, että ei 
lähdetä sellaiselle (kaksikie-
liset koulut) tielle”, sanoo 

helsinkiläinen kaupungin-
valtuutettu Maria Björn-
berg-Enckell (rkp) (http://
mariabjornberg-enckell.
blogspot.com/). Hän näkee 
suurimpana esteenä suomen 
ylivallan uhan. Hän kokee, 
että ruotsi voisi jäädä vä-
hemmistökielenä suomen 
puristuksiin kaksikielisessä 
koulussa.

”Pitäisi myös miettiä, 
passaavatko Lucia-juhlat 
ja muut siihen systeemiin?  
Molempien kieliryhmien 
pitää saada ilmentää kou-
lussa omaa kulttuuriaan. 
Se olisi kaksikielisissä kou-
luissa aikamoinen haaste”, 
jatkaa Björnberg-Enckell. 
Toimiessani opettajana lu-
kuisissa suomenkielisissä 
kouluissa pidettiin niissä ai-
na Lucia-juhla ja tietenkin 
ruotsinkielellä.  Pohdinkin 
nyt, että mitenköhän usein 

Tiernapojat julistavat jou-
lunajan saapumista ruotsin-
kielisten koulujen juhlissa?

Opetuksen 
yhdistäminen järkevää

Helsingin sanomissa 
(15.9.2011) olleen artikke-
lin mukaan suomenkielisille 
lukiolaisille ajatus kaksi-
kielisestä koulusta sopisi 
hyvin. Samassa artikkelis-
sa Helsingin opetustoimen 
johtaja Rauno Jarnila ih-
mettelee, että ”onhan se vä-
hän hassua. Minua on aina 
ärsyttänyt, että on englan-
ninkielisiä ja vaikka mitä 
kouluja, mutta omat kielet 
on pidettävä erikseen. Ei se 
ole ihan linjassa kansainvä-
listymisen kanssa.” 

Jarnilan mielestä säästö-
jen aikana ja oppilasmääri-
en vähetessä voisi voimava-
rojen kokoamisen kannalta 
olla järkevää yhdistää ope-
tusta. ”Onhan paljon kak-
sikielisiä opettajia, jotka 
pystyvät opettamaan kum-
mallakin kielellä”. 

Åbo Akademin ja Hel-
singin yliopiston tutkimuk-
sessa seurattiin videoka-
meroilla ruotsinkielisten 
oppilaiden siirtymistä yh-
distettyyn kouluun. Juttelu 
käytiin tutkimuksen mu-
kaan edelleenkin ruotsiksi. 
Oman kielen merkitys iden-
titeetin vahvistajana lisään-
tyi. Välitunnilla luokiteltiin 
tarkkaan kuka on ”finskis” 
ja kuka ei. Myös suomen 
kielen ja sen käytön merki-
tys alkoi kirkastua.

Tämä tutkimus on täy-
dellisesti ristiriidassa kaksi-
kielisten koulujen kritisoi-
jien argumenttien kanssa. 
Ilolla olen todennut, että 
vanhimman tyttäreni kou-
lussa Helsingin ranskalais-
suomalaisessa koulussa käy 
myös paljon ruotsinkielisiä 
lapsia, eikä kukaan kan-
na huolta siitä, että hei-

Keskustelu kaksikielisistä
kouluista saa jatkua

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä haluaa
terrorismikouluttautumisen 
rangaistavaksi
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on jättänyt edus-
kunnassa lakialoitteen terrorismikouluttautumisen sää-
tämisestä rangaistavaksi.

Rikoslain (39/1889) 34 a luvussa vuodelta 2003 
(L 17/2003), jossa terrorismirikosten rangaistuksista 
säädetään, on aloitteen allekirjoittaneiden kansanedus-
tajien mukaan vakava aukko, sillä siinä missä koulu-
tuksen antamisesta terrorismirikoksen tekemistä varten 
voi saada enimmillään kahdeksan vuoden vankeustuo-
mion, ei koulutukseen osallistumisesta rangaista mil-
lään tavalla.

Lakialoitteessa esitetään rikoslakia muutettavaksi si-
ten, että myös osallistumisesta oppilaana terroristirikok-
sen tekemistä opettavaan koulutukseen tulisi kiellettyä 
ja rangaistavaa. Enimmäisrangaistuksena terroristikou-
lutettavalle esitetään kuuden vuoden vankeutta.

PS-nuoret

dän ruotsinkielentaitonsa 
tai identiteettinsä jotenkin 
kärsisi ranskan- ja suomen-
kielisessä opetuksessa, kun 
oman äidinkielen eli ruotsin 
opinnotkin on turvattu.

Joka kieli ei tarvitse 
omaa koulua

Kirkkonummen kunnan-
hallituksen kehittämistyö-
ryhmän vieraillessa pu-
heenjohtajansa Ari Harisen 
(sdp) johdolla Porvoossa 
ei ryhmän jäsenille jäänyt 
epäselväksi se, että kaksi-
kielisessä koulussa viihdyt-
tiin hyvin. Suomessakaan ei 
ole todellista tarvetta, eikä 
pian varaakaan, ylläpitää 
seiniä ruotsin kielen opet-
tamista varten. Samoissa ti-
loissa voidaan varsin hyvin 
opettaa erikielisiä lapsia. 
Kukin ryhmä saa tarvitta-
van äidinkielen opetuksen 
erikseen, mutta paljon voi 
olla yhteistäkin, esim. riit-
tävän tasokkaat liikunta-, 
käsityö-, kotitalous-, oppi-
lashuolto- ym. tilat.

Monissa kunnissa on 
merkittävä määrä maahan-
muuttajia eli uusia suoma-
laisia. Ei näillekään nuorille 
rakenneta omia kouluja. 
Ruotsinkielisten erityinen 
kohtelu perustuu voimassa 
oleviin säännöksiin ja niiden 
tulkintaan. Jatkossa sään-
nöksiä voidaan ja pitääkin 
muuttaa oikeudenmukai-
semmiksi, jotta kumpaa-
kaan kieliryhmää ei lakien 
ja asetuksien voimalla saa-
teta eriarvoiseen asemaan.

Toivon asiasta oikeasti 
älykästä keskustelua, sillä 
nyt pohditaan ratkaisuja, 
jotka kantavat eteenpäin 
vuosikymmenien päähän. 
Kenttälinnoittautuminen 
tunnepitoisiin pesäkkei-
siin pitää välttää ja käydä 
rakentavaa keskustelua, 
johon myös ruotsinkieliset 
osallistuisivat. 

Pekka M. Sinisalo
Kirkkonummen Perussuomalaiisten puheenjohtaja
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Vuosi takaperin Perussuo-
malaisten Lapin piiri ry:n 
johtoon valittu rovanieme-
läinen Kari Härö jäi Lapin 
piirin syyskokouksen pu-
heenjohtajavalinnassa ho-
pealle. Tehtävään valittiin 
selkeällä äänten enemmis-
töllä Jaakko Paakki (40) 
Rovaniemeltä. Paakki on 
Perussuomalaisten 1. vara-
valtuutettu Rovaniemellä. 
Tehtävää tavoitteli Härön 
lisäksi Harri Tauriainen 
Kemistä.

Kokouksessa puhunut 
tuore europarlamentaarik-
ko, Suomalaisuuden Liiton 
puheenjohtaja Sampo Terho 
(peruss.), kertoi EU:n pää-
tösorganisaation (komissio, 
ministerineuvosto ja par-
lamentti) olevan liian mo-
nisäikeinen. Terhon mukaan 
yhteistyö europarlamentissa 
suomalaisten ryhmien välil-
lä on hyvä erityisesti oikeis-
to-keskustaryhmien ja siellä 
erityisesti EU-parlamen-
taarikko Hannu Takkulan 
(kesk., lib.) kanssa. Eniten 
Timo Soinin tilalle tullutta 
Sampo Terhoa hämmen-
si alkuun asioiden runsas 
määrä. Yhdessä istunnossa 
saattaa olla käsiteltävänä yli 
400 asiaa yhdessä kokouk-
sessa. Parlamentille on teh-
tailtu tavaton määrä hyvin 
pieniä asioita, jolloin suuret 
saattavat jäädä vähemmälle 
huomiolle.

Suotuisat tuulet 
puhaltavat

Puolueen työmies Matti 
Putkonen kertoi, että Perus-
suomalaisille rakennetaan 
osastoverkostoa kiihtyvään 
tahtiin ympäri maan. Lapis-
sa on osasto jo yhdessätois-

ta kunnassa. Tällä viikolla 
perustetaan uusin osasto 
Kolari-Muonioon. Putko-
sen mukaan puolue purjehtii 
erittäin suotuisissa tuulissa.

Kokouksessa oli pai-
kalla myös puoluesihteeri 
Ossi Sandvik. Hänen kerto-
mansa mukaan puolue saa 
tuleviin kunnallisvaaleihin 
ehdokkaita jokaiseen suo-
menkieliseen kuntaan ja 
mantereella useaan ruotsin-
kieliseenkin.

Perussuomalaiset tuulettivat johtoaan Lapissa

Puolue on palkannut 
kolme järjestösihteeriä, jois-
ta pohjoisin on Juha Liuk-
konen. Liukkonen totesi 
haastattelussa, että koko 
pohjoisen Suomen käsittävä 
alue on liian suuri esimer-
kiksi ehdokashankinnan 

yksin hoitamiseen. Siihen 
tarvitaan aktiiveja jokaisel-
la paikkakunnalla.

teksti: Pertti Ahokas
Valokuvat: Alpo Pasanen

Kuvassa Lapin piirin seuraava puheenjohtaja Jaakko Paakki sekä europarlamentaarikko Sampo terho.

Puoluesihteeri ossi Sandvik kertoi, että puolue saa 
kunnallisvaaliehdokkaita melkein jokaiseen kuntaan.

Järjestösihteeri Juha Liukkonen painotti paikallista 
aktiivisuutta ehdokashankinnassa.

Matti Purkosen mukaan puolue purjehtii nyt suotuisissa 
tuulissa.

Kansanedustaja Hanna Mäntykä osallistui myös Lapin 
piirin kokoukseen.
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Koko EU:n toiminta ja 
olemassaolo pohjautuu 
niin sanottuihin perus-
sopimuksiin. Niitä on 
vuosikymmenien varrella 
laadittu useita ja ne voi-
daan lajitella ja laskea 
hyvin monella tapaa. 
Esittelen nyt niistä kes-
keisimmät, koska perus-
sopimusten ja niiden toi-
mintalogiikan tuntemi-
nen ovat välttämättömiä 
EU:n ymmärtämiselle.

EU:n perussopimukset ovat itsenäisten valtioiden 
tekemiä sopimuksia, joilla ne antavat toimivaltuuksia 
Euroopan Unionin organisaatioille. EU voi periaatteessa 
toimia ainoastaan perussopimusten asettamissa puitteis-
sa – tosin käytännössä niitäkin voidaan kyllä rikkoa, 
kuten esimerkiksi bailout-politiikka on osoittanut.

Perussopimusten muuttaminen tarkoittaa käy-
tännössä yleensä uuden perussopimuksen laatimis-
ta. Uusi sopimus ei kuitenkaan korvaa edellisiä vaan 
liitetään ikään kuin niiden päälle, jolloin se muuttaa 
aiempien perussopimusten tiettyjä artikloja ja vastaa-
vasti jättää loput ennalleen. 

Muutos perussopimuksiin ja uuden perussopimuk-
sen laatiminen tarkoittavat siis käytännössä samaa. 
Muutos edellyttää yleensä hallitusten välistä yksimie-
listä päätöstä, joissain maissa ja tietyissä tilanteissa jo-
pa kansanäänestystä. Toinen toisensa päälle rakennetut 
perussopimukset muodostavat tavallaan sopimusketju-
ja, joita nykyään on kaksi: SEU ja SEUT. Näihin sopi-
musketjuihin kaikki muut sopimukset liittyvät.

Varhaisimpia sopimuksista olivat Pariisin ja Roo-
man sopimukset, jotka tehtiin jo 50-luvulla ensin Euroo-
pan hiili- ja teräsyhteisön perustamiseksi (joka lasketaan 
EU:n alkupisteeksi) ja sitten integraation laajentamiseksi 
edelleen Euroopan talousyhteisön muodossa. Jälkim-
mäinen sopimus poisti esimerkiksi tullimaksut allekir-
joittajamaiden kesken, joita alkuvaiheessa oli mukana 
vain kuusi: Ranska, Länsi-Saksa, Italia ja Benelux-maat.

Monien pienempien sopimusten ja kuuden muun 
maan liittymisen jälkeen nähtiin seuraava suuri loik-
kaus integraatiossa vasta 1993, kun Maastrichtin 
sopimus astui voimaan. Sen toinen nimi Sopimus Eu-
roopan Unionista (SEU) on kuvaavampi. Juuri sen 
myötä koko Euroopan Unioni syntyi, alettiin valmis-
tella rahaliittoa ja otettiin myös käyttöön muun mu-
assa EU-kansalaisuuden käsite.

Amsterdamin sopimus (1999) ja Nizzan sopimus 
(2003) tekivät hallinnollisia uudistuksia ja pyrkivät 
vastaamaan unionin kiivaan laajentumisen tuomiin on-
gelmiin. Niiden jälkeen alettiin sitten kypsytellä kaikki-
en aiempien sopimusten korvaajaa, itse EU:n perustus-
lakia. Kuten tunnettua, perustuslaki tuli EU-päättäjien 
hämmästykseksi torjutuksi useissa kansanäänestyksis-
sä, jonka jälkeen sen sisältö oli laitettava uusiin kansiin. 

Näin syntyi lopulta Lissabonin sopimus eli So-
pimus Euroopan Unionin Toiminnasta (SEUT), joka 
astui voimaan 2009. Se ei lopulta korvannut edellisiä 
sopimuksia, vaan jatkoi aiempien sopimusten ketjua, 
mutta saavutti silti uudistuksineen käytännössä kai-
ken saman kuin mihin perustuslailla pyrittiin.

Sopimukset itsessään ovat kansalaisen kannalta 
lähes lukukelvottomia luetteloita artikloista ja niihin 
tehtävistä sanamuutoksista. Niitä lukiessa tulee väki-
sinkin kysyneeksi, onko tavallisen peruseurooppalai-
sen tarkoituskaan ymmärtää EU:n toimintaa?

Jos kuitenkin haluat yrittää, niin parhaiten EU:n 
laillisista oikeuksista kiinnostunut voi päästä asiasta 
jyvälle lukemalla SEU:n ja SEUT:in niin sanotut kon-
solidoidut versiot, jotka löytyvät myös netistä. Niitä 
olen itsekin täällä avustajieni kanssa käynyt tavu ta-
vulta läpi tunnin jos toisenkin...

 ■SAMPo tAKoo BrYSSeLiSSä

tunnetko eu:n
perussopimukset?

Sampo terho
europarlamentaarikko

Kreikka, presidentin-
vaalit ja kuntavaalit 
lämmittivät yleisöä 
glögin ohella

Lahden Perussuomalaiset 
ry järjesti Lahden kaup-
patorilla yleisötilaisuuden 
markkinapäivänä. Lähes 
kymmenen asteen lämpötila 
ja poutasää tarjosivat hyvät 
puitteet tapahtumalle. Ylei-
sölle tarjottiin telttakatok-
sessa lämmintä glögijuomaa 
mausteiden ja piparkakku-
jen kera. Yleisöä kertyi vii-
den tunnin pituisen rupea-
man ajan niin paljon, että 
lähes 600 Perussuomalai-
nen –lehteä lähti kävijöiden 
mukaan.

Lahden uusi järjestösih-
teeri Maarit Tuomi oli ensi 
kertaa jakelemassa lehtiä 
ja keskustelemassa yleisön 
kanssa.

- Tietysti Kreikka ja 
tulevat presidentinvaalit 
kiinnostivat ihmisiä. Kaik-
ki olivat hyvin myönteisellä 
mielellä, Tuomi kertoi.

Hän totesi yleisöön saa-
van helposti yhteyden, kun 
iloinen ja aktiivinen. Hänen 
mielestään tapahtumien jär-
jestäminen on tärkeää sekä 
esillä olon vuoksi ja että ih-
miset pääsevät kyselemään 
puolueen näkökulmia eri 
asioihin. 

- Jos olemme kotona 
piilossa, niin eihän meistä 
kukaan tiedä mitään. Tästä 
lähdetään jo kohti ensi vuo-
den kunnallisvaaleja, Tuomi 
tuumi.

Soinilla kova kannatus

Lahden Perussuomalaiset 
ry:n puheenjohtaja Paavo 
Rautkoski hääri myös koko 
ajan torilla. Ajoittain hänen 
ympärillään oli monen kes-
kustelijan ryhmä.

- Tilanne näyttää erit-
täin hyvältä. Tänään oli 
hiukan tuulinen sää, mutta 
nousua on selvästi ilmassa. 
Väkeä oli enemmän kuin 
edellisessä tapahtumassa, 
Rautkoski arvioi.

- Ihmiset tiedostivat kun-
nallisvaalien lähestymisen 
vajaan vuoden päästä. Presi-
dentinvaalien osalta näyttää 
myös siltä, että Timo Soinil-
la on jo kova kannatus. Tie-
tysti Kreikka ja eläkeasiat 
kiinnostivat yleisöä.

Uusia jäseniä ja kunnal-
lisvaaliehdokkaitakin osas-

to sai toritapahtuman ai-
kana. Ehdokkaat hyväksyy 
haastattelun jälkeen lopul-
lisesti paikallisyhdistyksen 
hallitus.

Lahteen odotetaan 
omaa jytkyä

Lahden kaupunginvaltuu-
tettu ja valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Rami Lehto 
oli myös tyytyväinen tapah-
tuman antiin. Aamun ensim-
mäinen hämärän peittämä 
tunti oli hieman hiljaisem-
pi, mutta sitten väkeä alkoi 
vyöryä sankasti paikalle. 

- Kaikki tarjottava me-
ni. Ihmiset ovat innoissaan 
vieläkin, meitä ei ole unoh-
dettu eduskuntavaalien 
jälkeen. Hyvältä näyttää 
jo kuntavaalienkin osalta. 
Ihmiset kävivät kannusta-

massa kovasti. Kehottivat 
tekemään jytkyn Lahden 
kunnallisvaltuustoon, Leh-
to kuvaili tilannetta.

Hänenkin osaltaan kan-
salaiset halusivat keskustel-
la Kreikasta, kustannusten 
noususta, eläkkeistä ja kan-
sanedustaja Teuvo Hakka-
raisen saama julkisuuskin 
oli huomioitu.

Toritapahtumien osalta 
Lahden Perussuomalaiset 
ry pitää sydäntalven ajan 
taukoa, mutta seuraava 
järjestetään jo kevättalven 
puolella ensi vuonna. Nyt 
odotetaan vain innokkaas-
ti Timo Soinin saapumista 
Lahteen presidentinvaalien 
kampanjan merkeissä. 

teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen

Lahden perussuomalaisilla runsaasti yleisöä
markkinatoritapahtumassa

timo touhonen ja Marja rautkoski palvelivat yleisöä kuuman glögin ja piparkakkujen 
kera. ihmisiä oli ajoittain jonona paikalla ja ympärillä keskustelemassa.

Lahden uusi järjestösihteeri Maarit tuomi oli ensi kertaa tapahtumatoimijana. Paikallisjärjestön puheenjohtaja Paavo 
rautkoski (taustalla) on jo kokenut tilaisuuksien järjestäjä.
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JÄRJESTÖTOIMINTAA

PohjoIS-Savon PeruSSuomalaISet

Pohjois-Savon perussuo-
malaiset kokoontuivat lau-
antaina 22.10. Kuopioon 
maakuntasaliin syyskoko-
uksen merkeissä.

Syyskokouksessa valit-
tiin piirihallituksen puheen-
johtaja ja piirihallituksen 
jäsenet vuodelle 2012. Piiri-
hallituksen puheenjohtajaksi 
jatkokaudelle valittiin vaalin 
jälkeen Pauli Ruotsalainen 
Kuopiosta. Vaalissa Ruot-
salaisella oli vastassa kuo-
piolainen Markus Purdy. 
Vaalissa Ruotsalainen sai 22 

ääntä ja Purdy 9 ääntä.
Piirihallituksen jäsenten 

valitsemiseksi olivat pai-
kallisosastot tehneet hyvin 
valmistellun pohjatyön. 
Hyvässä yhteishengessä 
sujunutta kokousta kuvaa 
hyvin piirihallituksen jäsen-
ten vaali. Paikkoja oli täy-
tettävissä 20 jotka täytettiin 
”sopuvaalilla”. Näin varsi-
naisia äänestyksiä jäsenistä 
ei käyty. 

Varapuheenjohtajat ja 
toimihenkilöt piiriyhdistyk-
selle valitsee uusi piirihalli-
tus järjestäytymiskokouk-
sessaan joulukuussa.

Syyskokouksen puheen-
johtajana toimi puolueen 
2. varapuheenjohtaja, kan-
sanedustaja Juho Eerola. 
Avauspuheessaan Eerola toi 
esille tulevan vaalivuoden. 
Käytävissä kaksissa vaa-
leissa, presidentin- ja kun-
tavaaleissa, on pystyttävä 
realisoimaan hyvät gallup-
kannatuslukemat. 

Enemmän piiriyhdis-
tyksen tavoitteista tulevana 
vaalivuonna toimintasuun-
nitelmassa vuodelle 2012 

jota voi tarkastella piiri-
yhdistyksen nettisivuilla 
www.pohjoissavonperus-
suomalaiset.net. 

Henkilökohtaiset 
kiitokset

Tahdon kiittää puolueen-
johtoa, piiriyhdistystä ja 
jäsenistöä yhteistyöstä pii-
risihteerin toimessani. Pe-
russuomalaiset on tarjon-
neet minulle väylän olla 
vaikuttamassa paikallis- ja 
piiritason luottamustehtä-
vissä. Olen saanut paljon 
ystäviä ympäri Suomen.

Perussuomalaiset on 
puolueena tarjonnut minul-
le tämän mahdollisuuden.

Jatkossa keskityn kun-
nallistason toimintaan ja 
tarjoan vuorostani mah-
dollisuuden sekä täyden 
tukeni uudelle piirisihtee-
rille. 

Ari Kaunisaho
piirisihteeri
Perussuomalaisten 
Pohjois-Savon piiri

Syyskokouksen valintoja

varkauden Seudun PeruSSuomalaISet

Varkauden seudun Pe-
russuomalaiset ry halusi 
vastineen kaupungin mah-
dollisesti tukemalle ravin-
tolalauttahankkeelle, joka 
oli tarkoitus osittain vero-
varoin rakentaa ja antaa 
yrittäjille.

Toivo Pelkonen soitti 
toukokuussa Pekka Kedol-
le ja kysyi ”mitäs, jos Pek-
ka rakennetaan saunalautta 
kierrätysmateriaaleista ja 
annetaan se sotaveteraani-
en ja pitkäaikaistyöttömien 
käyttöön käyttökustan-
nusten hinnalla”. Pekasta 
idea oli aivan mahtava ja se 
päätettiin toteuttaa yhtei-
sistä materiaaleista -ilman 
yhtäkään euroa Varkauden 
verovaroista.

Lautta on tarkoitus 
laskea vesille vappuna ensi 

vuonna. Itse saunamökki on 
jo viimeistelyä vaille valmis. 
Toinen ovi vie saunaan, ja 
toisen oven takana on nuk-
kumatila. Mökin yhteyteen 
rakentuu vielä pieni kalustet-
tu terassi ja käymälä. Myös 
mökin alle tuleva ponttooni-
pohja on vielä työn alla.

Saunalautta on raken-
nettu suurimmaksi osak-
si kierrätysmateriaaleista. 
Lautan alle tulevat septi-
tankit säilövät jätteet, joten 
luontoa lautta ei kuormita.

Lähtökohtana 
liikuntarajoitteiset ja 
vähävaraiset

Saunalautta on suunnitel-
tu erityisesti iäkkäitä, lii-
kuntarajoitteisia ja vähä-
varaisia ihmisiä ajatellen. 

Saunalautan käyttö tulee 
olemaan pääasiassa mak-
sutonta. Yksityiskäyttöön 
sitä voi vuokrata. Lautassa 
on moottori, joten sitä voi 
tarpeen mukaan siirtää joko 
itse ajamalla tai hinaamalla.

Sijoituspaikasta ei ole 
vielä varmuutta, mutta 
keskustelut ovat käynnissä 
parasta aikaa. Paikan valin-
taan liittyy myös lupa-asioi-
ta, joita selvitellään.

Saunalautan omistaa 
yksityishenkilönä Toivo Pel-
konen. Lauttaa hallinnoi ja 
vuokraa Varkauden seudun 
Perussuomalaiset ry.

Lautan nimeksi tulee 
”Soisalon saunalautta”.

Kuva: Pasi Paananen
teksti: Mikko Kähäri

Varkauden kaupunginval-
tuustossa perussuomalais-
ten valtuustoryhmän ko-
ko kasvoi jälleen yhdellä 
henkilöllä, kun Isto Mark-
kanen ilmoitti eroavansa 
kristillisdemokraattien 
valtuustoryhmästä ja liit-
tyvänsä perussuomalais-
ten ryhmään. Markkanen 
toimi aiemmin kristillisde-
mokraateissa sitoutumat-
tomana varavaltuutettuna.

Aiemmin elokuussa il-
moitti Pasi Paananen ero-
avansa niinikään kristil-
lisdemokraattien valtuus-
toryhmästä ja siirtyvänsä 
sitoutumattomana perus-
suomalaisten valtuusto-
ryhmään.

KD-sitoutumattomien 
keskuudessa tuntuu ole-
van enemmänkin mielen-

kiintoa perussuomalaisia 
kohtaan, sillä yhteyden-
ottoja on tullut muutamia 
myös Isto Markkasen tulon 
jälkeen.

teksti ja kuva:
Mikko Kähäri
sihteeri
Varkauden seudun
Perussuomalaiset ry.

KD vuotaa - Perussuomalaisten
valtuustoryhmä kasvoi jälleen 
Varkaudessa

Perussuomalaisten valtuustoryhmä vasemmalta: Pekka 
Keto, Pasi Paananen ja tuore valtuustoryhmäläinen isto 
Markkanen. Vieressä paikallisosaston aktiivitoimijoista 
Laura Lehtolainen ja toivo Pelkonen.

Varkauden seudun Perussuomalaiset
tarjoavat saunalautan kaupunkilaisille

Kuvassa vasemmalta: Mikko Kähäri, Pekka Keto, Laura Lehtolainen ja saunalautan 
rakentaja toivo Pelkonen. taka-alalla saunamökki ja lautan pohja.

Pauli ruotsalainen 
jatkaa Pohjois-Savon 
Perussuomalaisten 
johdossa.

Lokakuun 24. päivä perus-
tettiin Sotkamoon paikallis-
yhdistys nimeltä Sotkamon 
Perussuomalaiset ry. Asian-
ajaja ja diplomi-insinööri Ari 
Korhonen kutsui toimistoon-
sa Vuokatin Snowpoliksessa 
paikalliset perussuomalaiset 
perustamiskokoukseen, jos-
sa Korhonen valittiin yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi.

Yhdistys on jo saanut 
melkoista huomiota paikal-
lisessa mediassa ja voim-
mekin odottaa ensi vuoden 
kuntavaaleissa melkoista 
megajytkyä Sotkamossa, 
jossa etenkin keskustalai-
set ovat varsin huolissaan 
perussuomalaisten rynnis-
tyksestä kunnalliseen vai-
kuttamiseen. Paikallisyh-

distys keskittyy jäsen- ja 
kuntavaalien ehdokas-
hankintaan tarjoten jämä-
kän vaihtoehdon entisten 
valtapuolueiden harjoit-
tamaan politiikkaan ja 
päätöksen tekoon kylläs-
tyneille sotkamolaisille.

teksti ja kuva:
Jaana Sankilampi

Sotkamoon perustettiin
Perussuomalaisten paikallisyhdistys

Kuvassa vasemmalta: Lauri Heikkinen, Seppo romppainen, Mauno Vilminko, Ari 
Korhonen, Jouni Niskanen ja Markku roivainen.
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”Keltainen vaara”

Otsikko on muisto lap-
suudesta Kiinassa käy-
neiden lähetyssaarnaajien 
tilaisuuksista. Se tarkoitti 
Kiinasta tulevaa valloitus-
uhkaa. Noiden saarnaaja-
vierailujen jälkeen pienen 
kylän lasten mielenrauha 
saattoi järkkyä tosi pa-
hasti. Koulupsykologien 
puuttuessa lasten van-

hemmat tyydyttivät kysy-
mystulvan. - Raamatuntun-
temus korostui uskossa ole-
vien kertomaan, miten siellä 
sanotaan ”keltaisen vaaran” 
uhkaavan maailmaa. - Val-
loitus on osin toteutunut, 
mutta toistaiseksi kaupan ja 
rahoituksen keinoin.

Ymmärrämmekö, että 
Kiina saa viimeisintä  län-
simaista teknologiaa il-
maiseksi sinne siirtyvien 
yritysten mukana. Euroop-
paan jääviltä emoyhtiöiltä 
reaaliaikainen tieto siirtyy 
jatkossakin. Kiina säästyy 
vuosikymmeniä kestäneen 
tuotekehittelyn kustannuk-
silta. Uusin teknologia yh-
distettynä 850 miljoonan 
ihmisen halpatyö-voimaan, 
-raaka-aineisiin, -energiaan 

ja Kiinan rahan matalaan 
kansainväliseen kurssiin on 
todellinen uhka. Työehdois-
ta, enempää kuin palkoista-
kaan, ei lakkoilla. Ammat-
tiliitto on sama kuin kom-
munismiin perustuva valtio. 
- Kehityksen vaikutukset 
konkretisoituvat Euroopan 
velkaantumisena Kiinalle. 
Teollisuusvakoilusta ei pu-
huta, kun tuotekehittelyn 
hedelmät tarjotaan hopea-
lautasella.

Jos ansaitsemamme 
varallisuus ei riitä hankin-
toihin sen kummemmin 
koti- kuin  valtiontalou-
dessakaan, otetaan lainaa. 
Maksamme korkoa voidak-
semme nauttia ennakkoon 
sellaisesta, mihin meillä ei 
muutoin olisi varaa. 

Ammattiliittoverkosto 
ajaa jäsentensä etua länsi-
maissa kehitetyn demokra-
tian turvin tavoitteenaan 
yhä paremmat palkka- ja 
työehdot. Seurauksena on 
kustannusten nousukierre, 
mikä nostaa  palvelujen ja 
tavaroiden hintoja. Elleivät 
työntekijät saa tahtoaan lä-
pi, turvaudutaan lakkoihin. 
Ne aiheuttavat lisäkustan-
nuksia, jotka  työnantaja  
lisää hyödykkeidensä hin-
toihin. - Olipa työnantajan 
yksityinen tai joku muu, se 
joutuu seuraamaan, etteivät 
kustannukset nouse tuotta-
vuuden yli.

Kansainvälistyneet elin-
tapamme ja -tasomme mää-
rittyvät globaalin kilpailu-
kykymme mukaan. Tuottei-

den ja palvelujen hintatason 
pitää pysyä kilpailukykyisi-
nä vastaavien ulkomaalai-
seen hyödykkeiden kanssa. 
Taloutemme riippuvuuteen 
vaikuttavat myös kilpaili-
jamaiden valuuttojen arvot 
verrattuna omaamme. Si-
sämarkkinoiden tavaroiden 
ja palvelujen hinnannousu 
ja kaupan esteiden poistu-
minen on johtanut siihen, 
että ostamme ulkomailta 
tavaroiden lisäksi myös 
palveluja. Kustannuskehi-
tyksestämme johtuen ym-
pärillemme on syntynyt ns. 
halpatuontimaita.

Asfalttikaudella synty-
neiden, työkokemusta vailla 
olevien poliitikkojen oppiar-
vo ja näkökyky voivat olla 
tosi hyvät, mutta huomio-

kyky saattaa puuttua ko-
konaan.  Aiheutamme itse 
itsellemme vielä ideologi-
aan perustuvia työehtojen 
ulkopuolisia  kustannuk-
sia, jotka vievät teolli-
suutemme kilpailukyvyn. 
Julkinen sektori paisuu 
joka vuosi. Saksassa työs-
säkäyvästä väestöstä vir-
kahenkilöiden osuudeksi  
ilmoitetaan 12, kun se on 
meillä 28 %. - Vallannäy-
tön osoittamiseksi tuh-
laamme satoja miljoonia 
euroja vuosittain perus-
teettomaan luonnonsuo-
jeluun ja luomme tahalli-
sia kilpailukyvyttömyyttä 
aiheuttavia lupaesteitä. 
Ne vielä johtavat vuosia 
kestäviin, kustannuksia 
lisääviin valituskierteisiin. 

Alpo Ylitalo
Kokkola

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

Kallista on...

Hyllypaperi
(0,7x2,0m)

32 mk

Kahvipaketti
32 mk

Kreikan hyväksyminen Eu-
roopan rahaliiton (EMU) 
jäseneksi oli virhe, sa-
noi Ranskan presidentti 
Nicholas Sarkozy muutama 
tunti sen jälkeen, kun EU-
johtajat olivat päättäneet 
puolittaa Kreikan valtion 
velat 27.10. Lausuma oli 
aika yllättävä siitä näkö-
kulmasta, että yleensä on 
totuttu kehumaan tehtyjä 
ratkaisuja ja kertomaan, et-
tä harjoitettu politiikka on 
ollut ”ainoa mahdollinen”. 
Kreikankin tapauksessa vi-
rallinen linja on ollut kovin 
puhtoinen; Kreikkaa on 
kiitelty tehdyistä päätök-
sistä ja talouskehityksen on 
vakuutettu olevan menossa 
oikeaan suuntaan. 27.10 
tehdyt päätökset kertovat 
kuitenkin siitä, että kehitys 
on ollut paljon heikompaa, 
kuin mitä retoriikkaa on 
antanut ymmärtää. Hieman 
on alkanut tuntua siltä, et-

tä kreikkalaiset ovat kas-
vamassa määrin kokeneet 
auttajat vihollisikseen. Osin 
sen tosin ymmärtää; ei ole 
helppo niellä joutumista 
ulkovaltojen holhoukseen. 
Siksi poliittinen kiehunta 
Kreikassa jatkuu vielä pit-
kään. 

 Kuten tunnettua huip-
pukokous päätti, että Krei-
kan valtion velat yksityisten 
velkojen kanssa neuvotel-
laan uudelleen, että velko-
jen määrä puolitetaan. Pe-
riaatteessa asia kuulostaa 
yksinkertaiselta varsinkin, 
kun pääosa velkojista il-
meisesti hyväksyy velkojen 
anteeksiannon, mutta on 
muistettava, että asiat on 
sovittava Kreikan valtion ja 
velkojien kesken. Vaikka ei 
halua maalata piruja seinil-
le, on ilmeistä, että erilaisia 
juridisia ongelmia syntyy 
erilaisten velkapapereiden, 
vakuutusten ja korkomak-
sujen suhteen. Varsinainen 
finanssijuristien taivas on 
aukeamassa. 

Suurempi ongelma on 
kuitenkin, mitä tapahtuu 
”huomenna”. Kreikka ei 
enää pitkään aikaan ole 
saanut velkaa yksityisiltä 
sijoittajilta, ja on vaikea 
nähdä, että tilanne voisi lä-
hivuosina muuksi muuttua. 
On hieman hankala houku-
tella pääomapiirejä lainaa-
maan rahaa maalle, joka 
on juuri jättänyt puolet ve-
loistaan maksamatta. Toi-

saalta Kreikan valtion ns. 
perusjäämä on yhä nega-
tiivinen, eli Kreikan valtio 
tarvitsee kaiken aikaa ”syö-
mävelkaa”. Vaikka kaikki 
velat annettaisiin anteeksi, 
Kreikka tarvitsee vielä sil-
loinkin ulkomaista rahaa 
menojensa rahoittamiseen. 
Käytännössä tämä tarkoit-
taa sitä, että Kreikan on 
turvauduttava jatkossakin 
Euromaiden tukeen, mistä 
omalta osalta kertoo se-
kin, että Kreikan nyt saama 
avustussumma on nostettu 
130 miljardiin euroon. On 
tietysti poliittisesti mahdo-
tonta, että kaikki Kreikan 
valtion velat annettaisiin 
anteeksi. Miten tällainen 
päätös myytäisiin suoma-
laisille tai sitten vain irlan-
tilaiselle, jotka kuitenkin 
ovat ottaneet – ainakin tois-
taiseksi – velkojen maksun 
tosissaan? Suunnitelman 
heikko lenkki on tietenkin 
siinä, että on uskottava 
Kreikan kykenevän kohen-
tamaan julkisen talouden 
tilaa muutamassa vuodessa 
aivan olennaisesti: oletus, 
joka ei nykynäkymin tunnu 
täysin uskottavalta. 

Mutta eivätkö asiat 
muuten menneet hyvin: 
pääomapiirit saivat maksaa 
riskinotostaan ja valtioiden 
rahat säästyvät? Näin ei eh-
kä kuitenkaan voi sanoa. 
Pääosa Kreikan valtion ve-
lasta on pankkien hallussa 
ja velkojen puolittaminen 

tuottaa ymmärrettävästi 
ison loven pankkien tasei-
siin. Ongelma on siinä, että 
suurimmat vajeet koskevat 
kreikkalaisia pankkeja (nii-
den osuus vajeista on lähes 
kolmannes) Espanjan, Itali-
an ja Portugalin seuratessa 
perässä. On ilmeistä, että 
ainakin kriisimaiden osal-
ta pankkien tukemiseen 
tarvitaan asianomaisten 
valtioiden suoraa tukea ja 
myös kriisirahaston lanoja. 
Euroopan Keskuspankki on 
omilla toimillaan jo pitkään 
tukenut kriisimaiden pank-
kijärjestelmää. Merkittävää 
lokakuun 27 päivän pää-
töksissä on kuitenkin se, 
että EKP:n tuelle ei esitetty 
mitään uusia vaatimuksia 
tai sitoumuksia – tulos, jo-
ta on pidetty jonkinlaisena 
aasinpotkuna ranskalais-
ten halulle ratkaista kriisi 
keskuspankin rahoituksen 
kautta. 

Selvää on, että EU -joh-
tajien päätös merkitsee si-
toutumista kriisimaiden 
rahoittamiseen pitkällä ai-
kavälillä. On mahdotonta 
sanoa, miten paljon tuki 
maksaa: pelkästään kriisi-
rahaston tuen muuttaminen 
olennaisesti riskipitoisim-
miksi vipulainoiksi voi mer-
kitä kymmeniä miljardeja 
euroja. Portugali, Espanja ja 
Italia eivät sitten enää mah-
dukaan taskulaskimelle. 

Ehkä silmiinpistävi-
nä -EU johtajien pitkässä 

päätöskommunikeassa (jo-
ka kummasti muistuttaa 
”vanhoja hyvä aikoja”) 
on voimakas panostus po-
litiikan koordinaatioon ja 
EU -tasoiseen valvontaan. 
Vaikka ehdotetut toimet ei-
vät ole kovin konkreettisia, 
heijastuu niistä tavattoman 
voimakas pyrkimys keskit-
tää finanssipoliittista pää-
töksentekoa Brysseliin. Sel-
västi taustalla on pyrkimys 
yhteiseen (harmonisoituun) 
verotukseen. Ehdotukset 
siitä, että suurista hankkeis-
ta pitää informoida komis-
siota, tai että budjettiluon-
nokset pitää toimittaa sin-
ne tarkastettaviksi tai että 
parlamenttien pitää ottaa 
vastaan finanssipoliittisia 
suosituksia EU:lta, tuntuvat 
ehkä viattomilta, mutta on 
selvää, että ne merkitsevät 
selvää muutosta yksiselit-
teiseen finanssipoliittiseen 
autonomiaan, joka jäsen-
mailla tähän asti on ollut. 
Olisi varmaan kohtuullista, 
että ainakin kysymys fi-
nanssipoliittisesta päätös-
vallasta olisi jonkinlaisen 
kansalaiskeskustelun koh-
teena Suomessa. Kansan-
äänestyksistä nyt ei enää 
tohdi puhua. 

Matti Viren 

Kirjoittaja on taloustieteen 
professori turun
yliopistossa

Kreikan velkojen anteeksianto:

ongelmien ratkaisu vai ongelmien alku?
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 ■HiStoriAA

 ■ LeiVäNJAKAJA

Jumalan rakkaus

Sähkölämmityksen
erillisverotus hämäystä
Ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin (rkp) esittä-
mä ajatus verottaa sähkölämmitystä ilmastopoliitti-
silla syillä on perusteiltaan ontuva. Sähkölämmityk-
sen erillisverotus ei vähentäisi ilmastopäästöjä, vaan 
saattaisi päinvastoin johtaa jopa niiden lisääntymi-
seen. Sähkön tuotanto ja sen myötä koko kulutus on 
jo päästökauppajärjestelmän piirissä, jossa asetetaan 
selvä katto kasvihuonepäästöille.
Päätoimittaja rolf ”Fred” Sormo

Valmiina vastuuseen
Perussuomalaisten tehtävä on myös presidentinvaa-
leissa olla selkeä Suomen kansallista etua ja tavallista 
ihmistä puolustava sekä itsenäisyyttä korostava vaih-
toehto. Puolueen presidenttiehdokkaan on ajettava 
puolueen linjaa ja tavoitteita. Perussuomalaiset on 
itsenäinen puolue, eikä se voi edes kuvitella asettu-
vansa jonkin vanhan puolueen ehdokkaan taakse. 
Presidentinvaali on myös oiva mahdollisuus tuoda 
puolueen linjaa tunnetuksi.
Puheenjohtaja timo Soini

Millaista on Jumalan 
rakkaus? Usein sanotaan, 
että Jumalan rakkaus 
on pyyteetöntä; sellais-
ta, joka haluaa toiselle 
vain hyvää eikä pyydä 
itselleen mitään. Onko 
todella näin? Jaakobin 
kirjeessä sanotaan: ”Te 
uskottomat! Ettekö tiedä, 
että rakkaus maailmaan 
on vihaa Jumalaa koh-
taan? Joka tahtoo olla 
maailman ystävä, asettuu 
Jumalan viholliseksi. Vai 
luuletteko, että Raamat-
tu syyttä sanoo: ”Musta-
sukkaisen kiihkeästi hän 
halajaa henkeä, jonka on 
meihin pannut”? ” (Jaak. 
4:4-5). 

Jumala rakastaa meitä 
mustasukkaisen kiihkeäs-
ti. Hän haluaa, että an-
namme koko elämämme 
Hänelle. Ja samalla Hän 

ton, kun otamme Jeesuksen 
pelastustyön vastaan. Siitä 
hetkestä alkaen meistä tulee 
Hänen omiaan. Hän lupaa 
pitää meistä huolen niin, et-
tä Hän tietää jopa hiustem-
me määrän (Matt. 10:30). 
Hän opastaa meitä kaikessa, 
kunhan vain annamme elä-
mämme ohjat Hänelle. 

Entä sitten se muiden 
jumalien kanssa flirttailu? 
Jumala on yksi, ja ainut 
tie Hänen yhteyteensä on 
Jumalan Poika Jeesus Kris-
tus. Jeesus sovitti meidän 
syntimme Golgatan ristillä. 
Jeesus otti kantaakseen kai-
ken sen, joka erottaa meidät 
Jumalasta. Kun otamme 
vastaan Jeesuksen meille 
valmistaman pelastuksen, 
samalla me sitoudumme sii-
hen liittoon, jonka Jumala 
on kanssamme tehnyt. Jos 
sitten etsimme apua esim. 

horoskoopeista, erilaisil-
ta henkiparantajilta, joo-
gasta tai muista uskon-
noista, rikomme liittom-
me Jumalan kanssa. Hän 
yrittää mustasukkaisen 
kiihkeästi saada meidät 
takaisin luokseen, mutta 
jos emme tahdo tulla, ei 
Hän väkisin meitä hae. 
Hän antaa sydän mur-
tuneena meidän mennä. 
Koko ajan Hän kuiten-
kin toivoo, että tulisim-
me takaisin. Kun Hän 
sitten saa meidät takai-
sin, niin taivaan enkelit-
kin iloitsevat (Luuk. 15).

Jos sinusta nyt tun-
tuu, että olet kaukana 
Jumalasta, tule takaisin 
Hänen luokseen. Hän 
odottaa sinua!

tuula Jaatinen

Arja Juvonen syntyi siilinjär-
veläiseen yrittäjäperheeseen 
8.12.1967. Nelilapsisen per-
heen toiseksi vanhin sai en-
sikosketuksen politiikkaan 
jo varhain. Lapsuudesta on 
jäänyt mieleen isän aktiivi-
nen toiminta SMP:n tausta-
joukoissa ja yksityiskohtana 
etenkin Veikko Vennamon 
vierailu kotona. Isän tuki 
onkin ollut suuri apu myö-
hemmin alkaneella omalla 
poliittisella taipaleella. Lap-
suusajoilta muistetaan myös 
kilpailevan puolueen pu-
heenjohtaja, Jyrki Katainen, 
samaisen siilinjärveläisen 
koulun kasvatti. 

Työntekoon Arja tutus-
tui jo varhain isänsä raken-
nusyrityksen siivoojana ai-
na kun koulunkäynniltään 
ehti. Opintojen perässä 
pääkaupunkiin muutta-
nut savolaistyttö valmistui 
vuonna 1986 Helsingin 
sairaanhoito-opistosta. Val-
mistuttuaan hän työskenteli 
Helsingin eri pitkäaikaissai-
raaloissa aina vuoteen 2007 
saakka, jonka jälkeen työt 
jatkuivat Espoon vanhusten 
palvelutaloyhdistyksen ryh-
mäkodissa. Vuodesta 2001 
espoolaisen kolmen lapsen 
äidin yksityiselämä harras-
tuksineen on keskittynyt 

perheen ja kodin ympärille. 
Lasten kasvaessa herännyt 
mielenkiinto aikuisopiske-
lua kohtaan johti vanhus-
työn erikoisammattitutkin-
non suorittamiseen.

Hoitoalan arjen 
epäkohdat veivät 
politiikkaan

Siirtyminen politiikan suun-
taan alkoi hoitoalan palkka-

keskusteluista ja vanhusten-
hoidon sekä terveydenhuol-
lon arjen epäkohdista. Käy-
tännön työelämään perus-
tuva näkemys sekä omiksi 
elämänohjeiksi vakiintuneet 
inhimillisyys, toisten ihmis-
ten kunnioittaminen ja tasa-
arvoisuus tuntuivat hyviltä 
lähtökohdilta myös poliit-
tiselle toiminnalle. Vanhus-
työn kautta saattoi konk-
reettisesti huomata, että 

elämänohjeina inhimillisyys
ja tasa-arvo

 ■KANSANeDuStAJA eSitteLYSSä

heikossa sosioekonomises-
sa asemassa olevien ongel-
mat ja oikeudet eivät pääse 
helposti esille edes suoma-
laisessa yhteiskunnassa. 
Tarmokas osallistuminen 
hoitoalan keskusteluun eri 
medioissa vei lopulta Es-
poon kaupunginvaltuus-
toon kuntavaaleissa 2008. 
Kokemus kunnallispolitii-
kassa rohkaisi asettumaan 
ehdolle eduskuntavaaleihin.

Kansanedustajaksi va-
lituksi tuleminen merkitsi 
elämänmuutosta. Työ Es-
poon ryhmäkodissa päättyi 
ja perehtyminen valtiopäivä-
toimintaan alkoi. Vaikka en-
simmäisen kauden edustajal-
la on paljon uutta opittavaa, 
työskentely vaaleista tuttujen 
teemojen parissa on lähtenyt 
hyvin käyntiin. Hallitukselle 
on esitetty kysymyksiä muun 
muassa vanhusasiamiehen 
toimen perustamiseen, poti-
lasturvallisuuteen ja saatto-
hoitoon liittyvistä ongelmis-
ta. Toiminnantäyteistä arkea 
vauhdittaa edelleen työ Es-
poon kaupunginvaltuus-
tossa ja –hallituksessa sekä 
meneillään oleva viimeinen 
vuosi geronomin opintojen 
parissa.

teksti: tatu Leskinen

antaa meille kaiken, mitä 
tarvitsemme.

Ajatelkaapa tilannetta, 
jossa aviopuoliso flirttailisi 

toisten miesten tai naisten 
kanssa eikä puoliso välit-
täisi siitä mitään. Olisiko 
tällainen liitto mielestän-

ne kunnossa? Ei varmasti. 
Sama tilanne on meidän ja 
Jumalan välisessä liitossa. 
Jumala tekee kanssamme lii-
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EU-jäsenyytensä aikana Suomea vastaan on 
nostettu yli tuhat virallista huomautusta, joista 
kanteisiin asti on tähän mennessä johtanut 
puolisen sataa. Tällä palstalla käsittelemme 
joitain niistä rikoksista, joilla Suomi-neito on 
Brysselin herroja vastaan rikkonut.

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta, jota tukee 
Alankomaiden kuningaskunta

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY:n 
perustamissopimuksen 169 artiklan nojalla kan-
teen, jossa kantaja vaatii yhteisöjen tuomioistuinta 
toteamaan ensisijaisesti, että Suomen tasavalta ei 
ole noudattanut EY:n perustamissopimuksen ja 
muun muassa sen 5 artiklan ja 52 artiklan sekä 
perustamissopimuksen nojalla annetun johdetun 
oikeuden ja erityisesti yhteisön lentoliikenteen har-
joittajien toimiluvista annetun neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 2407/92, koska se on neuvotellut, para-
foinut ja vuonna 1995 tehnyt Amerikan yhdysval-
tojen kanssa niin sanotun open skies -sopimuksen 
lentoliikenteen alalla.

Tuomio: Osittain syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut. Alankomaiden kuningaskunta vas-
taa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

otteIta SoInIn PlokeISta

Perussuomalaisten kan-
natuksen nousu teet-
tää galluptutkimuksia. 
Lauantaiaamuna on uu-
tisoitu kolmea gallupia. 
Samantasoisia. Tarkoi-
tushakuisia.

Helsingin Sanomat 
uutisoi ”rasismigallu-
pista” , Iltalehti “euro-
gallupista” ja samainen 
Iltalehti siteeraa brit-
tiläisen Demos-ajatus-
hautomon ”äärioikeis-
ton Facebook-ryhmien 
kyselyjä“.

Sekä Suomen gallup 
että Taloustutkimus ju-
listivat eduskuntavaali-
en viimeisellä viikolla, 
että Perussuomalaisten 
kannatus on kääntynyt 
laskuun.

Erehtyivät silloin, ja 
nyt taas.

Tänään julkistetuissa 
tutkimuksissa Perussuo-
malaiset ovat saaneet 
erityishuomiota. Kiitos 
siitä, mutta uutisiksi 
niistä ei minulle ole.

Näihin galluptutki-
muksiin ei voi sanoa 
mitään järkevää. Tar-
jolla on vain jatkojutun 
kuvitus.

Poliittisella johtajalla 
on kaksi mahdollisuut-
ta. Seurata omaa suun-
nitelmaa tai olla osa 
toisten suunnitelmaa. 

Minulla on oma suun-
nitelma.

Perussuomalaiset 
on itsenäisyyden ja it-
semääräämisoikeuden 

Kolme galluptutkimusta

keIteleen PeruSSuomalaISet raahen SeutukuntaIn PeruSSuomalaISet

Keiteleen Perussuomalaiset 
ry järjestäytyi 13.10.2011 
pidetyssä kokouksessa. Sa-
malla pidettiin myös vuosi-
kokous jossa paikallisyhdis-
tys valitsi toimintakauden 
2012 puheenjohtajaksi Ari 
Kaunisahon. Hallituksen 
muiksi jäseniksi valittiin 
Timo Suomipuro ja Tiina 
Kaunisaho.

Tulevalle toimintavuo-
delle Keiteleen Perussuo-

malaiset asetti kannatuksen 
vakiinnuttamisen kaksinu-
meroiselle tasolle. Presiden-
tinvaaleissa tämä tarkoittaa 
sitä, että ehdokkaamme Ti-
mo Soini ja Perussuomalai-
set ovat vähintäänkin toisel-
la sijalla ensimmäisen kier-
roksen ääniä laskettaessa. 
Keiteleen Perussuomalaiset 
on omalta osaltaan autta-
massa Timo Soinia vaalien 
finaalikierrokselle.

Ei enää musta 
hevonen

Kuntavaaleissa mitataan 
Keiteleen Perussuoma-
laisten kiihtyvyys nollas-
ta sataseen. Aiemmissa 
kuntavaaleissa ei Perus-
suomalaisilla ole kos-
kaan ollut ehdokkaita 
Keiteleellä. Tällä kertaa 
tavoitteena kattavan eh-
dokaslistan kokoaminen 
ja menestyminen vaaleis-
sa. Tulevien kuntavaalien 
jälkeen Keiteleelläkin on 
Perussuomalaisilla val-
tuustoryhmä vieläpä si-
ten, että valtuutettuja on 
useampia.

Tuleviin kuntatalou-
den haasteisiin Keiteleen 
Perussuomalaiset suhtau-
tuu valppaudella. On seu-
rattava, mitä muutoksia 
kuntarakenteisiin lähipi-
täjissä tapahtuu.

Ari Kaunisaho
puheenjohtaja
Keiteleen
Perussuomalaiset ry

Kannatus mitataan kuntavaaleissa

Raahen Seutukuntain Perus-
suomalaiset ry:n syyskokous 
Siikajoella oli samalla yh-
distyksen toimialueen vaali-
startti kunnallisvaaleihin.

Lauantaina 22.10. Sii-
kajoen Pappilassa pidetty 
syyskokous sujui leppoi-
sassa hengessä, ikään kuin 
kokouspaikkakin olisi sitä 
edellyttänyt, eikä kokous-
järjestelyjä käynyt muuten-
kaan moittiminen.

Kokoukseen oli saapu-
nut ennakoitua vähemmän 
väkeä, mutta selitys sille 
on se, että Raaheen on nyt 
syksyllä perustettu oma pai-
kallisyhdistys ja näin ollen 

aiemmin Raahen Seutukun-
tain perussuomalaisiin kuu-
luneet raahelaiset ovat nyt 
oman yhdistyksensä jäseniä.

Silti väkeä oli mukavasti 
koolla, tilaisuutta juhlistivat 
läsnäolollaan kansanedusta-
jamme Pirkko Mattila ja Vil-
le Vähämäki. Paikalla olivat 
myös puolueen edustajana 
järjestösihteeri Juha Liukko-
nen ja piirin edustajana toi-
minnanjohtaja Jari Pirinen.

Martti Eskolan vetä-
mässä syyskokouksessa va-
littiin yhdistyksen puheen-
johtajaksi Esko Sikkilä.

Yhdistyksen tavoitteena 
on saada mahdollisimman 

kattava perussuomalaisista 
ehdokkaista koostuva eh-
dokasasetelma kunnallis-
vaaleihin Siikajoen, Pyhäjo-
en ja Vihannin kuntien alu-
eelle sekä lisätä tuntuvasti 
valtuustopaikkoja em. kun-
nissa. Siikajoella perussuo-
malaiset kantavat erityistä 
huolta lähikoulujen säily-
misen puolesta ja muuten-
kin kunnallisvaaliohjelmat 
ovat pikku hiljaa muotou-
tumassa koko yhdistyksen 
alueelle. Tästä yhdistyksestä 
ei ”poweria” puutu.

teksti ja kuva: Jari Pirinen

Siikajoella startattiin kunnallisvaaleihin

puolustaja. Sellainen on 
perustamani puolue.

Timo Soini
ploki 12.11.2011
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PIIrIyhdIStySten kokoukSet

Perussuomalaisten oulun piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 19.11.2011 alkaen klo 12.00 Oulussa, Kirk-
kotorin Koulutuskeskus (Asemakatu 5).

Esityslistalla sääntömääräiset syyskokousasiat (löyty-
vät mm. Perussuomalainen-lehdestä n:o 13/2011, Perus-
suomalaiset rp:n piiriyhdistyksen säännöt 12 §).

Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Mukaan jäsenluettelo ja valtakirja tai pöytäkirja josta 
ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokousedustajis-
taan. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 11.30.

Paikalla järjestösihteeri Juha Liukkonen.
Huom! Parkkipaikat maksullisia klo 14.00 saakka, 

edullista parkkitilaa Toriparkissa, Kauppatorin yhteydes-
sä n. 300 metriä kokouspaikasta. Tervetuloa!

Satakunnan Perussuomalaiset

Sääntömääräinen syyskokous
Keskiviikkona 23.11.2011 klo 18.30 Huittisten kaupun-
gin valtuustosalissa, Risto Rytinkatu 36.

Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Paikallisyhdistykset ovat valinneet viralliset äänioikeu-
tetut edustajansa piirin syyskokoukseen, perustuen jäsen-
ten äänimäärään. Tästä valinnasta on oltava paikallisyh-
distyksen pöytäkirjan ote tai kopio, joka esitetään koko-
uksen virkailijalle. Mukaan jäsenluettelo osaston jäsenistä.

Huittisten Kaupungin tervehdyksen tuo kaupungin-
johtaja Jyrki Peltomaa. Puolueen edustajana 3. varapu-
heenjohtaja Reijo Ojennus. Paikalla myös järjestösihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo ja työmies Putkonen. Kahvitar-
joilu, tervetuloa.

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri

Sääntömääräinen syyskokous
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry:n syyskoko-
us pidetään perjantaina 2.12.2011 kello 17.00 Raision 
kaupungintalon valtuustosalissa (Nallinkatu 2). 

Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus alkaen kel-
lo 16.30. Paikalla myös järjestösihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo.

Perussuomalaisten etelä-Pohjanmaan piiri ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 27.11.2011 klo 12.00. Huissin urheilutalo, 
Vaasantie 1081, Ilmajoki.

Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Puolueen edustajana 1. varapuheenjohtaja Hanna 
Mäntylä. Paikalla myös järjestösihteeri Juha Liukkonen 
ja piirin kansanedustajat.

Valtakirjojen (pöytäkirja josta ilmenee paikallisyhdis-
tyksen päätös piirikokousedustajistaan) tarkastaminen ja 
kahvitarjoilu alkaa klo 11.00. Tervetuloa!

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. Sääntömääräisten 
asioitten lisäksi muutetaan syyskokouksessa 2010 tehtyä 
päätöstä tilintarkastajien valinnasta vuodelle 2011 siten, 
että toinen valittava tilintarkastaja ja toinen valittava va-
ratilintarkastaja ovat auktorisoituja tilintarkastajia.

Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla puolueen jäsenil-
lä on osallistumisoikeus piirin syyskokoukseen, mutta ei 
puhe- ja äänioikeutta. Paikallisyhdistykset valitsevat syys-
kokouksissaan omat puhe- ja äänivaltaiset edustajansa 
piirin syyskokoukseen, perustuen jäsenten määrään. Täs-
tä valinnasta on oltava paikallisyhdistyksen pöytäkirjan 
ote tai kopio joka esitetään kokouksen alussa kokousvir-
kailijoille. Puolueen edustajana 2. varapuheenjohtaja Ju-
ho Eerola. Paikalla ovat myös Perussuomalaisten Naisten 
puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen, talouspäällikkö 
Auli Kangasmäki, järjestösihteeri Jukka Kotimäki sekä 
piirimme kansanedustajat.

Jäsenmaksunsa 1.11.2011 mennessä maksaneet jäsenet 
hyväksytään piirikokouksessa yhdistysten edustajiksi.

Piirijärjestö tarjoaa ruokailun kokouksessa. Tervetu-
loa kokoukseen!

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 20.11.2011 klo 13.00 alkaen Keuruun 
Vanhassa Pappilassa osoitteessa Kangasmannilantie 2, 
Keuruu. Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan 
syyskokouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien 
valinnasta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava ti-
lintarkastaja ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat 
auktorisoituja tilintarkastajia.

Kaikilla jäsenmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä 
on osallistumisoikeus piirin syyskokoukseen, mutta ei pu-

he- ja äänioikeutta. Paikallisyhdistykset valitsevat syysko-
kouksissaan omat puhe- ja äänivaltaiset edustajansa piirin 
syyskokoukseen, perustuen jäsenten määrään. Tästä va-
linnasta on oltava paikallisyhdistyksen pöytäkirjan ote tai 
kopio joka esitetään kokouksen alussa kokousvirkailijal-
le. Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 12.30.

Puolueen edustajana 3. varapuheenjohtaja Reijo Ojen-
nus. Paikalla ovat myös piirimme kansanedustajat, kan-
sanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa sekä järjestösihteeri 
Jukka Kotimäki. Kahvitarjoilu suolaisen ja makean kera. 
Tervetuloa kokoukseen ja Keuruulle!

Perussuomalaisten uudenmaan piiri

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 3.12. klo 12.00 Rantasipi Airport -hotellissa. 
Robert Huberintie 4, 01510 Vantaa.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Puolueen puheenjohtaja, presidenttiehdokas Timo 
Soini vierailee.

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 20.11.2011 klo 12.00 Ylikannuksen kyläta-
lo, Ylikannuksentie 192, Kannus.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Paikalla myös kansanedustajat Pirkko Mattila ja Ma-
ria Tolppanen sekä järjestösihteeri Juha Liukkonen. 

Piirihallitus kokoontuu klo 10.00, valtakirjojen (pöy-
täkirja, josta ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piiriko-
kousedustajistaan) tarkastaminen ja kahvitarjoilu alkaa 
klo 11.00. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sääntömääräinen syyskokous sunnuntaina 27.11.2011 
klo 13 Kainuun portti, Kajaani. 

Sääntömääräisten asioitten lisäksi muutetaan syysko-
kouksessa 2010 tehtyä päätöstä tilintarkastajien valinnas-
ta vuodelle 2011 siten, että toinen valittava tilintarkastaja 
ja toinen valittava varatilintarkastaja ovat auktorisoituja 
tilintarkastajia.

Piirihallitus kokoontuu klo 11, valtakirjojen tarkastus 
alkaa 12.30. Puolueen edustajana 3. varapuheenjohtaja 
Reijo Ojennus. Tervetuloa!
Lisätietoja: piirisihteeri Jaana Sankilampi 040-5135038

PS-nuorten kokoukSet

Varsinais-Suomen
Perussuomalaiset Nuoret ry

Sääntömääräinen syyskokous
Perjantaina 2.12. klo 16.00 alkaen. Paikkana Raision 
valtuustotalo (Nallinkatu 2, Raisio). Esillä sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja Kirill Kaup-
poselta: kirill.kaupponen@hushmail.com. 

Kymen Perussuomalaiset Nuoret ry

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 10.12. klo 13 alkaen. Paikkana Ravintola 
Wanha-Lautturi (Voikkaantie 2, Voikkaa). Kokouksen 
jälkeen alkavat piirin pikkujoulut. Lisätietoja Roni Us-
milta, 046 525 8337. Tervetuloa mukaan!

 ■AVoiMiA VirKoJA

Eduskunnan kanslian eduskuntatiedotukseen
haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen

tiedotussihteeriä
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhaku-
sivustolla www.valtiolle.fi, työavain 110–41–11.

Lisätietoja antavat apulaistiedotuspäällikkö
Rainer Hindsberg, 050 549 0436 tai tiedottaja
(opastiimin vetäjä) Mar-Leena Kolehmainen,
(09) 432 2028.

Hakemus tallennetaan osoitteeseen
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Edus-
kuntakatu 4, postiosoite 00102 Eduskunta.
Hakuaika päättyy 28.11.2011 klo 16.15.

Eduskunnan kanslian eduskuntatiedotukseen
haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen

tiedotussihteeriä
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla 
www.valtiolle.fi, työavain 110-41-11.

Lisätietoja antavat apulaistiedotuspäällikkö Rainer 
Hindsberg, 050 549 0436 tai tiedottaja (opastiimin vetäjä) 
Mar-Leena Kolehmainen, (09) 432 2028.

Hakemus tallennetaan osoitteeseen www.valtiolle.fi.
Hakemuksen voi myös toimittaa eduskunnan hallinto-
osaston kirjaamoon, Eduskuntakatu 4, postiosoite 00102 
Eduskunta. Hakuaika päättyy 28.11.2011 klo 16.15.

aSIkkalan PeruSSuomalaISet

James Hirvisaari jatkaa
Asikkalan paikallisyhdistyksen
puheenjohtajana
Asikkalan Perussuomalaisten syyskokous pidettiin 
Hotelli Tallukassa sunnuntaina 30.10.2011. Yhdis-
tykseen hallitukseen tehtiin ensi vuodeksi muutamia 
henkilövaihdoksia. Puheenjohtajana jatkaa kansan-
edustaja James Hirvisaari. Hallituksen jäseninä jatka-
vat Pekka Weckman (varalla Kauko Salminen) ja Pertti 
Pohjoisvirta (varalla Aimo Honkala). Hallituksen uu-
deksi jäseneksi valittiin Merja Hirvisaari (varalla Ulla 
Malinen).

Kokouksessa todettiin jäsenmäärän kasvaneen huo-
mattavasti, ja toimintasuunnitelma painottui ensi vuo-
den kuntavaaleihin, joissa tavoitellaan merkittävää lisä-
ystä puolueen valtuustopaikkoihin.
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PS-naISten kokoukSet

taPahtumat

turun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Torstaina 1.12.2011 klo 17.30 Vasaramäen koululla, 
Lehmustie 7b, Turku.

Keravan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Keravan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 30.11.2011, klo 18.00. Kokouspaikkana 
on Kurkelankatu 34:n kerhohuone, joka sijaitsee osoit-
teessa Kurkelankatu 34, 04230 Kerava (parkkitilaa ra-
jallisesti).

Someron Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Tiistaina 29.11.2011 klo 18.30 Jussin baarissa (Joen-
suuntie 33 31400 Somero). Esillä sääntöjen määräämien 
asioiden lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttami-
nen PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. 
Tervetuloa!

Halsuan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 27.11. klo 19.00 Masalassa (Lehtomaantie 
151). Tehostetaan paikallisyhdistyksen toimintaa ja val-
mistaudutaan kunnallisvaaleihin. Paikalla kansanedusta-
ja Reijo Hongisto Vimpelistä sekä piirin väkeä. Voileipä- 
ja salaattipöytä sekä kahvitarjoilu. Tervetuloa!

tuusulan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Maanantaina 28.11.2011 klo 18.30 ravintola Wanha 
Mestari, Keskustie 1, Jokela. Esillä sääntömääräiset asi-
at sekä keskustelua 2012 presidentin- ja kuntavaaleista. 
Tilaisuus on avoin myös kaikille toiminnasta kiinnostu-
neille. Tervetuloa.

Janakkalan Perussuomalaiset ry

Syys- ja sääntömuutoskokous
Lauantaina 3.12.2011 klo 14.00 Harvialassa Teuvo Sip-
palalla (Sääjärventie 64). Esillä sääntömääräisten asioi-
den lisäksi paikallisyhdistyksen sääntöjen muuttaminen 
PRH:n ennakkotarkastamien sääntöjen mukaisiksi. Li-
säksi keskustellaan tulevista kuntavaaleista. Tervetuloa 
kaikki asiasta kiinnostuneet.

Kärsämäen Perussuomalaiset

Sääntömääräinen syyskokous
Kärsämäen Nesteen kokoushuoneessa 10.12.2011 klo 
11.00. Esillä tulevat presidentin- ja kunnallisvaalit.

Ylivieskan Seudun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 6.11.2011 alkaen klo. 13.00. Esillä sääntö-
määräiset kokousasiat. Kokouspaikkana Sievin kunnanta-
lo, valtuustosali Haikolantie 16, 85410 Sievi. Tervetuloa.

Joensuun Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 4.12.2011 klo 13.00. Kokouspaikka: Mar-
jalan ABC-kabinetti. Tervetuloa!

Kempeleen Perussuomalaiset

Vuosikokous 2011
Sunnuntaina 27.11.2011 klo 15.00. Kunnanvaltuuston 
istuntosali (kulku Tippakujan kautta). Aiheena vuosiko-
kousasiat sekä tulevat kunnallisvaalit. Vieraana kansan-
edustaja Pirkko Mattila sekä piirin puheenjohtaja Ahti 
Moilanen. Tule keskustelemaan mahdollisesta ehdokkuu-
destasi kunnallisvaaleissa.
Lisätiedot: Jussi Pellikka, puh. 0400 585313

Perussuomalaiset Naiset ry:n syyskokous pidetään Sokos 
Hotel Lahden Seurahuoneella (Aleksanterinkatu 14) lau-
antaina 26.11.2011 kello 13.00. Kokousta edeltää ruo-
kailu kello 12.30.

Kokouksessa käsitellään Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntöjen 12§ mukaiset syyskokousasiat.

Kansanedustaja Anne Louhelainen tuo tervehdyksen 
kokoukselle.

Lauantain iltaohjelmana Lahden Kaupunginteatterin 
näytös ”Tohvelisankarin rouva” kello 19.00. Majoitus 
kokoushotellissa 2 hengen huoneissa.

Sunnuntaina 27.11.2011 kello 10-13 välillä Auli Kan-
gasmäen luento sekä keskustelua kunnallisvaaleihin val-
mistautumisesta ja valtuutetun tehtävästä.

Varaukset ja ilmoittautuminen

Päättyivät 11.11.2011. Kysy peruutuspaikkoja ja soita Mar-
ja-Leena Leppäselle, puh. 040 77 51 757. 

Varmista jäsenyytesi!

Perussuomalaiset Naiset ry:n jäsenille on kokouskutsu 
lähetetty myös kirjeitse. Muut Perussuomalaiset rp:n jä-
seninä olevat naiset voivat hakea naisjärjestön jäsenyyttä 
kirjallisesti naisjärjestön hallitukselle osoitetulla omakä-
tisesti allekirjoitetulla hakemuksella. 

Varmista äänioikeutesi kokouksessamme liittymällä 
jäseneksi mahdollisimman pian! Jäsenhakemuslomake 
löytyy naisjärjestön internet-sivuilta osoitteesta: ps-naiset.
perussuomalaiset.fi/jasenyys. Tervetuloa kokoukseen!
 
Perussuomalaiset Naiset ry:n hallitus

tampereen Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 19.11.2011 klo 14.00 Vanhalla Kirjastotalolla, 
Keskustori 4, Tampere. Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si keskustellaan 2012 kuntavaaleista. Tilaisuus on avoin 
myös kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa!

Kurikan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Kurikan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 19.11.2011 klo 12 Intolassa 
Kurikassa osoitteessa Seurapuistikko 6 C 27. Paikal-
la kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala. Hallitus klo 
11.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Kurikan Perussuomalaiset ry:n hallitus

Perussuomalaiset rp:n teuvan paikallisosaston 

Syyskokous
Teuvan Nuorisoseuralla lauantaina 26.11.2011 alkaen 
klo 12.00.  Esillä sääntömääräiset asiat.

Kokouksen päätteeksi noin klo 13.00 pitää kansan-
edustaja Maria Tolppanen nuorisotyöttömyyteen, koulu-
tukseen ym. liittyvän ajankohtaiskatsauksen. Tervetuloa 
joukolla mukaan! Hallitus

Vetelin Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Torstaina 1.12. klo 18.30 Vetelin kunnantalolla. Kaikki 
jäsenet sekä muut toiminnasta kiinnostuneet tervetulleita.

Mustasaaren Perussuomalaiset
Merenkurkku

Syyskokous
Sunnuntaina 20.11.2011 klo16.00 alkaen. Paikka S-vall-
grund sommarösundv. 408. Käsitellään syyskokuksessa 
vaadittavat asiat, sekä uuden puheenjohtajan valinta. Kes-
kustellaan kunnallisvaaleista. Tervetuloa! Kahvitarjoilu
Lisätietoja: harry.reini@netikka.fi

Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Jalasjärven kunnan virastotalossa, kunnanhallituksen ko-
koushuoneessa torstaina 24. päivänä marraskuuta 2011 
kello 19.00. Esillä sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi 
keskustelua vuoden 2012 kuntavaaleista. Tervetuloa!
Hallitus

Loviisan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Perjantaina 25.11.2011 klo 19.00 Ruotsinpyhtään Ruu-
kin Kulmakuppilassa. Käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat. Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

Vantaan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 10.12.2011 alkaen kello 15.00 Rantasipi Air-
port -hotellissa (Robert Huberintie 4).

Kauhavan Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen syyskokous
Perjantaina 2.12.2011 klo 18.00. Paikkana Alahärmän 
palvelutoimisto, hallituksen kokoustilat (Os. Härmäntie 
18). Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PaIkallISyhdIStySten kokoukSet

JÄRJESTÖTOIMINTAA

Lohjan Seudun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen syyskokous
Pidetään 17.12.2011 klo 14 alkaen Lohjan kaupunginta-
lon saunaosastolla. Kokouksen jälkeen vietetään pikku-
joulut nyyttikestiperiaatteella. Tervetuloa kaikki jäsenet.

Perussuomalaiset Naiset ry:n 
syyskokous Lahdessa
26-27.11.2011

Pohjois-Savon Perusnaisten

Sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 29.11.2011 klo 18.00 Kuopion seudun perus-
suomalaiset ry:n toimistolla (Puistokatu 2, 70110 Kuo-
pio). Käsitellään myös sääntömuutokset. Tervetuloa!

etelä-Savon Perussuomalaiset ry

iNFo-tilaisuus Juvalla
Sunnuntaina 11.12.2011, paikka ABC, aika kello 18.00. 
Kansanedustaja Kaj Turunen tavattavissa.

Mikäli riittävän monta aktiivista juvalaista Perussuo-
malaiset rp:n jäsentä  on paikalla, niin perustamme pai-
kallisyhdistyksen seuraavasti;

Juvan Perussuomalaisten
perustamiskokous
11.12.2011, Juvan ABC:n kabinetissa kello 19.00. Ko-
kousasioina Juvan paikallisyhdistyksen perustamiseen 
liittyvät asiat.
Yhteydenotot; piirisihteeri Outi Virtanen, 
puh: 044 3403573,  outinposti@wippies.com
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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

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

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
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

Taloudenhoitaja

kangasmäki, auli
Lemi
puh. 0207 430 803, 0400 917 352
auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi

Sihteeri

Peltomaa, Iiris
Pyhäranta
Puh: 045-898 5400
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

 ■euroPArLAMeNttirYHMä

terho, Sampo
Työpuh. +32 228 45757
matkapuh. Brysselissä: +32 471 552 923
matkapuh. Suomessa: +358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu

avustajat Brysselissä:

katri, eeva
Puh. +32 228 47757
katri.eeva@europarl.europa.eu

ristevirta, hanne
Puh. +32 47 6055 037

hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

Tel Brussels: + 32 228 45757
Tel Strasbourg: +33 3881 75757

kotimaan avustaja:

Sinisalo, Pekka m.
Puh. 044 2222 678
pekka.sinisalo.ps@gmail.com

Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki

Perussuomalaiset rp:

Perustettu: 1995
Puh. 0207 430 800  

taPahtumat

Pirkanmaan Perussuomalaisten 
pikkujoulujuhla
Lauantaina 10.12.2011 klo 17.00 Ruokaravintola Soppaa 
Soittajilla, Pyynikintie 25, Tampere. Hinta 20 €/hlö, sisäl-
tää runsaan jouluaterian.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset (allergiat ilm. yhteydes-
sä): terhikiemunki@hotmail.com.

Vetelin Perussuomalaisten

itsenäisyyspäivän hämärähetki
ja pikkujoulu
Patanan metsästysmajalla 6.12. klo 14.00 alkaen. Makka-
ranpaistoa ja yhdessäoloa nyyttärihengessä. Kaikki lämpi-
mästi tervetulleita, myös naapuriyhdistyksistä. 
Lisätietoja: Vuokko Lahti 040 594 7289 tai Arto Pihlaja-
maa 0400 167832.

rovaniemen Perussuomalaiset ry:n

Joulunavaus ja presidentinvaali-
kampanjan aloitus
Lauantaina 26.11. klo 10.00 alkaen Lordi-aukiolla. Terve-
tuloa glögille ja kahville.

Pikkujoulu saman päivän iltana Ravintola Rossossa, 
johon ilmoittautumisia ottaa vastaan Liisa Helin, s-posti: 
lmh.helin@gmail.com.

 ■ 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

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

 ■ JärJeStöSiHteerit

Riikka Slunga-Poutsalo
riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Puh. 040 505 1660

etelä-Suomi:

Juha Liukkonen
juha.liukkonen@perussuomalaiset.fi
Puh. 040 672 0361

Pohjois-Suomi:

Jukka Kotimäki
jukka.kotimäki@perussuomalaiset.fi
Puh. 040 672 0221

keski-Suomi:

 ■PeruSSuoMALAiSet Nuoret

Puheenjohtaja:

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

Toiminnanjohtaja:

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

Sihteeri:

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

www.ps-nuoret.net
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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,
reijo.ojennus@eduskunta.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  

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
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen toimitus@
peruss.fi. Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 
merkkiä.

Kaikkien lehteen tulevien kirjoitusten mukana 
on oltava kirjoittajan yhteystiedot, vaikka juttu 
pyydettäisiinkin julkaisemaan nimimerkillä. Ilman 
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista.

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Veteraanien kustannuksella aiotaan leikata ensivuon-
na noin 40 milj. euroa. Veteraaneja on noin 47 00 ja 
keski-ikä 89 vuotta. Eläke on keskimäärin noin 1000 
euroa/kk. Sotaveteraanien rintamalisä on 45,82 euroa 
kuukaudessa, senkin ostoarvo on alentunut elinkustan-
nusten jatkuvasti kohotessa. Leikkaukset ovat huma-
nitaarinen katastrofi. Lisäksi 2500 sotainvalidia uhkaa 
jäädä avopalvelujen ulkopuolelle, koska vamman hait-
ta on ”liian pieni”!

Hallituksen budjettiehdotus on häpeällinen kaik-
kia veteraaneja ja kotirintamalla panoksensa antaneita 
kohtaan ja kertoo siitä, että laatijoiden aivovamma on 
suurempi kuin pieni sotavamma.

Valtiovallalla olisi viimeiset hetket muistaa isänmaa-
tamme puolustaneita. Epäkohdat on korjattava kiireesti, 
ja ne voidaan korjata ilman merkittävää valtion kulujen 
kasvattamista. Rahaa voi tähän tarkoitukseen leikata 
heti mm. ISAF toiminnasta ja kehitys- ja aluetuista. Ai-
kaa ei ole paljoa, rivit harvenevat, on aika muistaa teoin, 
ilman kammottavaa jeesustelua sen jälkeen kun viimei-
nenkin on nukkunut pois.

Selvitysten mukaan määrärahat tulisi säilyttää vähin-
tään 2010 tasolla, mutta minä totean, että tämä ei riitä. 
Meillä on varaa antaa enemmän jäljellä oleville heidän 
viimeisillä vuosillaan. Seuraavan vaalikauden hallituk-
sella ei ole paljoa tätä ”taakkaa” kannettavanaan. Tässä 
valossa mikään kustannuksen lisääminenkään tai edes 
velanotto ei tunnu enää missään kaiken muun rahan-
käytön rinnalla. Vai onko valtion sanattomana viestinä 
takavuosien toteamus, että ”mitäs menitte”? Elääkö par-
taradikaalien perintö haluttomuudessa tehdä se, mikä on 
oikeus ja kohtuus?

Kuka nykyisessä hallituksessa kehtaa seuraavan itse-
näisyyspäivän aattona nousta puhumaan kunnioitetuista 
sotiemme veteraaneista, jos tämä leikkaus toteutetaan? 
Nykymenolla kunniakansalaisemme puolisoineen saavat 
vain kansallisen häpeän hunnun osakseen, kun poliiti-
komme vain pidentävät vyötään.

Raul Lehto

iltahuuto vaimenee
häpeälliseen hiljaisuuteen

Liittovaltion valta
kasvaa Kreikassa
Kreikka sai uudeksi pääministerikseen Euroopan kes-
kuspankin entisen varajohtajan Lukas Papademoksen. 
Mitä arvelette, menikö Kreikan itsenäisyydestä iso osa 
EU:lle? Unioni sanelee mitä maassa tehdään. Kreikan it-
senäisyys meni, ja se on tietenkin unionilla tarkoituskin. 

Seuraavana on vuorossa Italia, jonka uusi pääminis-
teri Mario Monti on myös toiminut EU:n huippuvirassa. 
Olemme siirtymässä valtioliittoon, jonka nimi on EU. 
Sama kohtalo odottaa myös Suomea, tavalla tai toisella.

Harri Lindell

Suomi tulee tällä hallitus-
kaudella ratifioimaan YK:n 
vammaisten henkilöiden 
oikeuksia koskevan kehi-
tysvammaistenihmisoikeu-
det ja sen 19. artiklaturvaa 
vammaisen henkilön oike-
uden valita asuinpaikkan-
sa, kenen kanssa asuu sekä 
täyden osallisuuden ja osal-
listumisen mahdollisuuden 
yhteiskunnan jäsenenä.

Maamme kuntien tulee 
muistaa tämä asia omissa 
suunnitelmissaan. Vastuus-
sa olevien kuntien päättäji-
en on velvollisuus estää ke-
hitysvammaisten ihmisoike-
uksien polkeminen sekä sa-
malla nostaa Suomi yhdeksi 
sivistysvaltioiden joukkoon.

Vammaisten ihmisten 
aseman ja vammaisuuden 
historian huomioon ottaen 
on erityisen tärkeää koros-
taa tätä ihmisoikeusnäkö-
kulmaa. Siihen kuuluvat 
asiakaskeskeisyys ja osal-
lisuus sekä kehitysvamma-
palveluissa myös läheisten 
mukaan ottaminen, itse-
määräämisoikeus, omien 
valintojen ja päätösten tu-
keminen sekä oikeus nor-
maaliin arkeen. Rohkeasti 
on nostettava esille, että 
vammaisillakin on asua 
normaaleissa asuinympä-
ristössä ja se, kenen kanssa 
asuu. Tärkeää on myös tur-
vata yksilöllinen apu ja tuki 
myös vaikeimmin vammai-

sille sekä vaativa, erityista-
son palvelu ja osaaminen 
lähellä ihmisiä.

Sosiaalihuollon asia-
kaslaki koskee kaikkia ke-
hitysvammaisten saamia 
sosiaalipalveluja, joihin 
kuuluu myös asuminen. 
Lain yhtenä tarkoitukse-
na on edistää erityisesti 
sellaisten asiakasryhmien 
hyvän huollon, hoidon ja 
oikeusturvan toteutumista, 
joilla itsellään on heikot 
edellytykset pitää huolta 
omista oikeuksistaan. Mei-
dän tulee saattaa heidän 
asuminen ja eläminen mah-
dollisimman samalle tasolle 
kuin meidän muiden kun-
talaisten.

Lähtökohdaksi on ase-
tettu, että kehitysvammaiset 
voivat elää kuten muutkin 
ihmiset omassa lähiympä-
ristössään  Tämän toteutu-
miseksi on aidosti kuultava 
kehitysvammaisia ihmisiä 
itseään ja heidän läheisiään. 
On tärkeää pohtia, eristä-
vätkö asuminen, palvelura-
kenne ja palvelujen sisältö 
edelleen kehitysvammaiset 
pois normaalista arjesta vai 
toteutuuko todella tavoite 
integroida heidät siihen ar-
keen, mitä muutkin kunta-
laiset elävät.

Armi Kärki
Pirkkalan valtuutettu ja 
kunnanhallituksen jäsen

Poljetaanko kehitysvammaisten asumisen
järjestämisessä ihmisoikeuksia?

Valtiot voisivat hyvin 
pyörittää maailmaa, 
mutta syystä tai 
toisesta ne palvelevat 
rahaeliittiä.

Asuessani Amerikassa ih-
misiä kiinnosti, mistä olen 
kotoisin. Kerran kouluka-
verini isä sanoi minulle, että 
hän muistaa kuinka Suomi 
maksoi ensimmäisten jou-
kossa velkansa Amerikal-
le toisen maailmansodan 
jälkeen. Olihan se hienoa 
kuulla, että Suomi tun-
nettiin asiansa hoitavana 
maana. Omat asiat tulee-
kin hoitaa. Toisten asioita 
ei voi hoitaa, koska veden 
kantaminen pohjattomaan 
kaivoon on loputonta. Tä-
hänastiset kriisitoimet uh-
kaavat painaa Suomenkin 
kriisimaiden kanssa samaan 
velkasuohon. Suossa saam-
me sitten rämpiä parhaaksi 
katsomallamme tavalla. Ku-
kaan ei tule auttamaan.

Kyseessä on 
rosvouskampanja

Kriisimaiden suurimmat ra-
hoittajapankit ovat vuosien 
varrella rahastaneet krii-
simaista yhteensä satojen 
miljardien eurojen korko-
tuotot. On kummallista, et-
tä pankkiiri tienaavat myy-
mällä unelmia satoja kerto-
ja enemmän kuin insinööri, 
joka rakentaa siltoja. Unel-
mat muuttuvat painajai-
siksi, mutta siltaa tarvitsee 
moni vielä jatkossakin. 

Kriisimaiden suurimpia ra-
hastajia ovat olleet Rans-
kan, Saksan ja Britannian 
pankit, jotka ovat käyttä-
neet voittoja osinkoihin ja 
riskinottajien palkitsemi-
seen eivätkä suinkaan pää-
omiensa vahvistamiseen. 
Luotonannon hedelmiä on 
kertynyt pankeille vielä krii-
sin kuluessakin, kun Suomi 
ja muut Euromaat ovat hä-
täluotoillaan ylläpitäneet 
kriisimaiden velanmaksua. 
Silti etupenkin Suomi nos-
taa varovasti kätensä sano-
akseen kyllä suuremmille 
maille. Kiltteydestä kipeää 
on helppo suostutella myös 
kyseenalaisiin asioihin.

Suomalaiset ovat 
kriisin keskellä 
lähinnä huolissaan 
maineestaan

Jos kaiken aikaa miettii, mi-
tä muut meistä ajattelevat, 
on silloin vaikea pitää puo-
liaan. Puolensa pitäminen 
on velvollisuus omia kansa-
laisia kohtaan. Tuleville su-
kupolville ei voi jättää vain 
velkaa ja vastuita.  Suomi 
alkoi ryhdistäytyä vaati-
malla vakuuksia. Itävallan 
valtiovarainministeri sanoi: 
”Vakuuksista tehdään saa-
jalleen niin kalliit, että niitä 
ei kannata hyväksyä”. Näin 
juuri kävi. Mikään muu 
maa ei halunnut samoja va-
kuuksia. Naureskelivat ja 
ilmoittivat ymmärtäneen-
sä tarkkaan, minkälaisista 
vakuuksista oli kysymys. 

Kun suomalaiset kyseli-
vät päättäjiltä vakuuksien 
yksityiskohtien perään, il-
moitettiin niiden olevan sen 
verran mutkikkaita kiemu-
roita, että ne eivät helpolla 
maallikolle aukea. Olen sitä 
mieltä, että jos itse on todel-
la jonkun asian oivaltanut, 
sen pystyy selittämään niin, 
että muutkin sen oivaltavat. 
Poliitikkojen tapa olla vas-
taamatta kysymyksiin on 
vallankäytön väline. Kun et 
ymmärrä, olet sen vallassa, 
joka ymmärtää. 

Kriisin 
torjuntayritykset 
maksavat enemmän 
kuin kriisi itse

Nykyiset toimet eivät ole 
kriisin ratkaisu, vaan tu-
hon lykkäys. Kun asiat pit-
kittyvät, ne myös mutkis-
tuvat ja se vasta maksaa. 
Suomen Finanssivalvonnan 
mukaan suomalaispankeil-
la on viidessä taloudessaan 
kyseenalaisessa euromaassa: 
Kreikassa, Irlannissa, Portu-
galissa, Espanjassa ja Itali-
assa, saatavia yhteensä 3,8 
miljardia euroa. Eduskunta 
allekirjoitti Kreikalle 14 mil-
jardin piikin auki. Teknisen 
kömmähdyksen takia piikki 
saattaakin olla 28 miljar-
dia tai enemmän, kukaan 
ei tiedä tarkalleen. Ennuste 
on niin synkkä, että on aloi-
tettava säästökuuri. Menoja 
on karsittava rutkasti ja ve-
roja korotettava. Suomessa 
harkitaan kansanedustajien 

palkkojen leikkaamista, mi-
kä on hyvä asia. Ristiriitais-
ta on, että samaan aikaan 
kreikkalaiset kansanedus-
tajat saavat huomattavasti 
suomalaisia kansanedustajia 
enemmän palkkaa ja muita 
etuja. Suomessa leikataan 
myös puolustusmenoista. 
Kreikka ostaa lisää tankkeja 
ja sotalaivoja.

Rahaeliitti hallitsee 
maailmaa, eivät 
valtioiden päämiehet

Valtiot voisivat hyvin pyö-
rittää maailmaa, mutta syys-
tä tai toisesta ne palvelevat 
rahaeliittiä. Valtiot voisivat 
säännellä finanssimarkki-
noita, mutta poliitikot sää-
tävätkin lakeja, jotka suo-
jaavat finanssimarkkinoita 
sääntelyltä. Markkinoiden 
näkymätön käsi kurittaa 
ja kurjistaa. Kun tekijää ei 
voi nähdä eikä tapahtumaa 
tavoittaa, syntyy täydellinen 
rikos. Pankkien kaaduttua, 
pankkiirit saavat pitää sato-
jen miljoonien bonuksensa. 
Veronmaksajat ryövätään 
rahoitusvakauden nimis-
sä. Laittomat tukipaketit 
eivät auta ja mahdollisesti 
vuoden päästä ollaan taas 
tilanteessa, jossa edellisiä 
velkoja täytyy antaa anteek-
si ja seuraavia taata lisää. 
Suomen olisi korkea aika 
panna piikki kiinni. 

Laura Huhtasaari
erityisopettaja
Pori

Kun tekijää ei voi nähdä eikä tapahtumaa
tavoittaa, syntyy täydellinen rikos
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EU:n pääministerit käyvät valhepeliä. Kreikan vel-
ka on siinä syöttinä. Todellisuus on toinen. Kreikka 
osti sotakalustoa amerikasta. Amerikkalainen kävi 
puhumassa Kreikan rahoituksen puolesta omaksi 
edukseen. Suomea viedään kuin pässiä narussa.
L.P., Nivala

Kreikan Monopoli-peliin löytyy kyllä rahaa muttei 
sotaveteraanien kuntoutusrahoihin! Hävetkää nyt 
päättäjät, jos vielä sen  taidon osaatte!
Carl Palomäki, Tampere

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

Kuopion vehmersalmelai-
nen kansanedustaja, rovas-
ti ja merkonomi Kimmo 
Kivelä saavutti miehen iän 
5.10.2011. Tapahtumaa 
juhlittiin Vehmersalmen 
seurakuntakodilla lämpi-
missä tunnelmissa parin sa-
dan kannattajan ja ystävän 
kanssa.

Kansan miehenä ja pi-
dettynä seurakunnan pai-
menena Kimmo otti vastaan 
lämpimästi niin nuoret kuin 
iäkkäämmätkin vieraat, 
jotka ojensivat lämpimän 
käden kera monenlaista 
tuotavaa, siitä huolimatta, 
että kutsussaan Kimmo oli 
pyytänyt tukemaan Kuopion 
Palloseuran juniorityötä ja 
Aholansaaren Säätiötä. Kät-
telyn ja onnittelujen jälkeen 
kaikki saivat syödäkseen 
maittavaa lihakeittoa kotoi-
sen ruis- tai ohraleivän kera.

Tilaisuutta juhlistivat 
myös Kuopion Hiippakun-
nan piispa Wille Riekkinen 
ja puheenjohtaja Timo Soini.

Parin tunnin rupatte-
lun jälkeen juhlaväki siirtyi 
Vehmersalmen kirkkoon, 
jossa pidettiin harras ja 
lämmin iltahartaus. Puhei-
den lomassa veisattiin tut-
tuja Siionin virsiä ikäänty-
miseen ja katoavaisuuteen 
liittyen. Hartaudessa puhui 
myös hiippakuntadekaa-
ni Sakari Häkkinen, joka 
vertasi Kimmoa Lasaruk-
seen osuvin sanakääntein. 
Suomussalmen kirjailija ja 
runoilijapappi Risto Kormi-
lainen lausui päivänsanka-

rille tekemänsä runon, josta 
huokui Kivelän pappisura 
ja nuoruuden poliittiset 
ihanteet sekä yksinkertaiset 
vapaa-ajan nautinnot.

Piispa Riekkinen tote-
si Kimmolle, että sinutkin 
”nitistetään” kuten mei-
dät kaikki, mutta jokainen 

pelastuu kuten Jeesus on 
jo toteen näyttänyt. Piispa 
Willen puhe oli nuorelle 
kansanedustajalle ojentava 
ja ohjaava, mutta samalla 
lämmin, toivottaen kan-
sanedustaja Kimmolle jak-
samista uudessa tehtävässä 
kansalaisten hyväksi.

Kimmo Kivelä kansalaisena 50 vuotta

Timo Soini kertoi on-
nittelupuheessaan pitkäs-
tä ystävyydestä Kimmon 
kanssa poliittisen uran al-
kutaipaleelta. Hänen sano-
jensa mukaan hänestä piti 
tulla teologi ja Kimmosta 
valtiotieteilijä, vaan toisin 
kävi. Mutta nyt he istuvat 

peräkkäin istuntosalissa ta-
savertaisina suomalaisten 
puolustajina.

Kiitospuheessaan Kim-
mo Kivelä suuntasi sanansa 
läsnä olevalle juhlaväelle to-
teamalla muun muassa, että 
elämänkulku on yllätyksiä 
täynnä ja ihmisen osa on ih-

metellä Jumalan johdatuk-
sen merkillisyyttä. Elämä on 
joukkuepeliä ja tarvitsemme 
toisiamme yhteisen hyvän 
rakentamiseen ja toistemme 
tukemiseen.

teksti: Markku tomperi
Kuva: Soisalon Seutu

Kuvassa puheenjohtaja timo Soini, piispa Wille riekkinen ja kansanedustaja Kimmo Kivelä.


