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Joulua vietämme Jeesuksen 
syntymän muistoksi, hiljen-
nymme muistelemaan suur-
ta sivistyksemme henkistä 
luojaa. Parituhatta vuotta 
sitten puusepän perheeseen 
syntyi poikalapsi. Majata-
losta perheelle sijaa ei löy-
tynyt, mutta jotain erityistä 
heissä oli, koska itämailta 
saakka tähteä seuranneet 
tietäjät saapuivat kumar-
tamaan vastasyntynyttä ja 
toivat arvokkaita lahjojaan.

Jouluevankeliumia 
voimme pitää varsinaisena 
ihmisoikeuksien julistukse-
na. Köyhän perheen lapsen 
syntymän eturivin juhli-

joiksi kutsuttiin silloisen 
yhteiskunnan vähäväkisim-
mät, yölläkin työssä olleet 
paimenet. Nämä muusta 
yhteiskunnasta syrjässä ol-
leet ihmiset nostettiin par-
rasvaloihin hetkellä, jolloin 
maailmanhistoria sai uuden 
käänteen.

On lohdullista muistaa, 
että joulun sanoma on ker-
rottu ensin vähäisimmälle 
paimenelle, ei kuninkaan 
hoville. Tähän sisältyy viesti 
siitä, että jokainen ihminen 
on yhtä arvokas ja on ole-
massa toisenlainen arvojär-
jestys kuin yhteiskuntamme 
näkyvä hierarkia.

Parhaat lahjat eivät 
maksa paljon

Joulurauha on yksi yhteis-
kuntamme tärkeistä arvois-
ta. Joulua vietämme yleensä 
perinteisesti ja perhekes-
keisesti. Perinteet voivat 
vaihdella, siten kuin ovat 
kullekin tavaksi muotoutu-
neet. Suomalaisten mielestä 
parasta joulussa on yhdes-
säolo, perinteet ja kiireettö-
myys. Toivotuimpia lahjoja 
ovat rakkaus, hellyys ja 
hemmottelu. Joululahjaksi 
voi antaa myös aikaa. Näi-
den toiveiden toteuttaminen 
ei ole varallisuudesta kiinni.

Lapsiperheissä joulu-
pukki lahjoineen on odo-
tettu vieras. Vanhempien ei 
pidä syyllistää itseään jos 
eivät voi täyttää kaikkia las-
tensa toiveita. Ihmiselle on 
hyväksi oppia jo varhain, 
että aina ei saa kaikkea 
haluamaansa pelkästään 
pyytämällä, ei edes pukin 
kontista.

Annetaan hyvän 
kiertää

Yksinäisyys saattaa olla va-
paaehtoinen valinta, mutta 
ellei niin ole, juhlahumun 
takana tilanne helposti kär-

jistyy, yksinäisen kokies-
sa jäävänsä joulusta osat-
tomaksi. Silloin lyhytkin 
vierailu tai puhelinsoitto 
hyvän joulun toivotuksineen 
voi kohentaa yksinäisen 
joulutunnelmaa. 

Jouluna kaiken 
ylle laskeutuu rauha 
ja hiljaisuus, silloin 
pimeyskin on peh-
meää ja rauhoit-
tavaa.  Joulu muis-
tuttaa meitä myös siitä, että 
valo voittaa pimeyden, to-
tuus valheen, rakkaus vihan 
ja itsekkyyden.

Joulun sanoma tuo tul-
lessaan rauhaa ja lepoa, sil-
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lä edellytyksellä, että otam-
me sanoman vastaa. Onnis-
tunut joulu tarvitsee vain 
hyvää joulumieltä ja se voi 
syntyä vaatimattomissakin 
puitteissa.

Joulunakin ihmiset ovat eriarvoisia
Olemme siirtymässä joulun 
viettoon, jolloin maassa val-
litsee rauha ja ihmisillä hyvä 
tahto toisiaan kohtaan. Nä-
mä ovat pelkkiä fraaseja, 
joita hoetaan vuodesta toi-
seen haluamatta huomata 
vähäosaisten hätää ja tus-
kaa. Pahoinvointi lisääntyy 
maassamme koko ajan, eikä 
tälle kehitykselle näytä tule-
van loppua.

Asian huomaa pääkau-
punkiseudulla esimerkiksi 
Hurstin köyhien linnanjuh-
lissa Hakaniemen torilla, 
jossa leipäkassin tarvitsijoi-
den määrä on lisääntynyt 
vuosi vuodelta. Vähäosais-
ten leipä- ja soppajono kier-
tää mutkitellen pitkän mat-
kaa torin ympäri. President-
tiehdokkaat liihottelevat 
paikalle pikkukengissään 

hakemassa ääniä itselleen, 
eivätkä tee köyhyydelle 
ja syrjäytymiselle mitään, 
vaikka olisivat voineet ja 
voisivat tehdä. Onko joulun 
sanoma on näille ehdok-
kaille vain poliittista peliä?

Suomi ei saa olla 
Joulupukki koko 
vuoden

Muodostuuko EU:sta liitto-
valtio? Näin tulee käymään, 
mutta onneksi Suomi on 
päässyt irti Molokin tap-
pavasta syleilystä (kuinka 
moni tuntee Molokin sy-
leilyn?), joka on viemässä 
veto-oikeuden pieniltä EU-
mailta mielestäni Suomen 
perustuslain vastaisesti. 
Ihmettelen myös Englannin 
vaisua mukanaoloa. Saksa 

ja Ranska vievät ja muu 
Eurooppa vain vikisee, kun 
nämä maat neuvottelevat 
keskenään ja muut saavat 
pureskella niiden päätöksiä. 

Eurooppa-talo palaa ja Sak-
sa vain tuijottaa sääntöihin. 
Pelkkää teatteria ja oman 
edun tavoittelua.

Ennen Euroopassa ha-
luttiin päästä diktatuuris-
ta eroon, nyt demokratian 
tilalle halutaan velkojen 
jälkeen ainoastaan rahaa, 
vaikka diktatuuri palaisikin 
Eurooppaan. Monessa ara-
bivaltiossa vallitsee demo-

kratiannälkä, heillä kun ei 
ole velkaa, vain rahaa.

Olemme maksamassa 
toisten maitten velkoja huo-
maamatta olevamme Joulu-

pukki, joka säästää oman 
maansa kuoliaaksi. Olemme 
ymmärtäneet joulun sano-
man täysin väärin. Olemi-
nen Joulupukkina EU:lle lä-
pi vuoden ei ole tie kasvuun 
ja hyvinvointiin. Ääretön 
säästö ei tuo kasvua ja hy-
vinvointia vaan pahoinvoin-
tia. Ei pidä säästää itseään 
kuoliaaksi, vaan pitää antaa 
tilaa myös talouskasvulle.

Annetaan lahja 
Suomelle ja 
äänestetään Soinia

Tulevissa presidentinvaaleis-
sa kansa ratkaise, olemme-
ko maksumiehiä ja –naisia 
Kreikalle, Italialle, Portu-
galille ym. EU:n tuhlaaville 
lapsille. Olivat lapset isoja 
tai pieniä, heillä pitää olla 
kuri ja järjestys eikä erivapa-
uksia. Presidentinvaaleissa 
puhutaan suurista linjoista, 
jotka määräävät maamme 
tulevaisuuden EU:ssa.

Miten auttaa vähäva-
raisia kansalaisiamme? Lä-
hiaikoina eläkkeelle jää 1,2 
miljoonaa ihmistä. Miten 
turvaamme heidän eläke-
päivänsä? Terveydenhoito-
kulumme nousevat 50 pro-
senttia. Miksi ikäihmisten 

tarvitsemat palvelut ovat 
aina vain kuluja nykyisen 
hallituksen edustajien pu-
heissa? Eikö sen pitäisi olla 
sivistyksen merkki, että ih-
misiä hoidetaan ja he voivat 
paremmin?

Presidentinvaaleissa ote-
taan varmasti kantaa myös 
Natoon. Toimittajat eivät 
malta olla kysymättä eivät-
kä ehdokkaat vastaamatta. 
Suomi on pieni paikka suu-
ressa maailmassa, ja siitä on 
pidettävä tulevaisuudessa-
kin hyvää huolta. Käydään 
äänestämässä Timo Soinia 
presidentinvaaleissa. An-
netaan hyvä lahja Suomen 
kansalle. 

Hyvää Joulua ja parem-
paa Uutta Vuotta toivottaa 
Perussuomalainen-lehden 
toimitus lukijoilleen.

Käydään äänestämässä Timo Soinia 
presidentinvaaleissa. Annetaan hyvä 
lahja Suomen kansalle. 
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Eduskunnassa sanottua

”Kuntien velkaantuminen on tikittävä ai-
kapommi. Erilaisten vähennysten kautta, 
kuntaverosta tehtävien vähennysten kautta, 
on kasvanut niiden osuus, jotka eivät maksa 
kuntaveroa lainkaan, ja todellinen kunta-
veroprosentti käytännössä on jotain 12-13, 
vaikka se paperilla on 20:n tietämissä. Sen 
vuoksi tämä on yksi osatekijä. Tiedämme, 
että kunnat ovat niin ahtaalla, että eivät tule 
selviämään velvoitteistaan.”
Kimmo Kivelä 8.12.2011

”Putkistojen ja kiinteistöjen kunto on mo-
nissa kohteissa hälyttävän huonolla tolalla, 
varsinkin 60- ja 80-luvuilla rakennetuissa 
kiinteistöissä. Taloyhtiöiden onkin pian ryh-
dyttävä toimenpiteisiin ongelman korjaami-
seksi. Ongelmaksi tulevat nousemaan kor-
jausten suuret kustannukset, jotka nostavat 
varmuudella asukkaiden asumiskustannuk-
sia muun muassa yhtiövastikkeiden kautta.”
Jari Lindström 8.12.2011

”Meillä on käsittelyssä, nyt tässä toisessa 
käsittelyssä, energiaverolaki. Hallitus esit-
tää tuntuvia korotuksia sekä bensiinien että 
dieselpolttoaineen verotukseen. Sehän johtaa 
siihen, että kuljetuskustannukset nousevat, 
ja ennen kaikkea tämä kohtelee huonosti 
kaukana, suurilla etäisyyksillä, asuvia ih-
misiä, jotka joutuvat väkisellä käyttämään 
omaa autoaan.”
Pentti Kettunen 7.12.2011

”Olen varmasti tässä salissa ainut käytännön 
kuljetusalan yrittäjä ja tiedän kuljetusyritys-
ten vaikeudet, ja näin raju dieselin veronko-
rotus aiheuttaa kyllä ennen kaikkea pienil-
le yrityksille kuolemia ja tekee lisää tähän 
maahan työttömyyttä. Suuremmat yhtiöthän 
pärjäävät. Niillä on sopimuksissaan klausuu-
li, joka automaattisesti nostaa heidän kulje-
tushintojaan, ja tällä taas on seurausta kaik-
kiin hintoihin.”
Osmo Kokko 7.12.2011

”Lakialoite terrorismiin kouluttautumisen 
rangaistavaksi säätämiseksi on valitettavan 
ajankohtainen siksi, että suunnitelmallinen 
väkivalta isompia ihmisjoukkoja kohtaan ei 
näytä koko maailman mittakaavassa vähen-
tyvän vaan pikemminkin päinvastoin. Luin 
tänään aamulla pienen juttupätkän maakun-
talehdestäni. Siinä jutussa kerrotaan Norjas-
sa asuvan entisen terroristijohtajan uhkaa-
van länttä terrori-iskuilla.”
Maria Lohela 7.12.2011

PerusSuomalainen 1/2012 ilmestyy

5.1.2011
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 28.12.2011.

Olen käynyt lukuisat voit-
toisat vaalit perussuoma-
laisten riveissä ja mahtavan 
kentän tukemana. Kunta-
vaaleissa 2008 meiltä pää-
si läpi satoja valtuutettuja 
ympäri maan, ja perussuo-
malaisten ääni alkoi pikku-
hiljaa kaikua koko maassa. 
Nyt me olemme 20 prosen-
tin kannatuksella maan toi-
seksi suurin puolue ja oppo-
sitiorintaman ykkönen.

Viime kevään eduskun-
tavaalien jälkeen oli selvää, 
että näin suurella puolueel-
la on oltava oma vaihtoehto 
esittää jokaisissa vaaleissa. 
Perussuomalaisilla tulee olla 
mahdollisuus äänestää Suo-
men tärkeimpään virkaan 
perussuomalaista ehdokas-
ta, joka tuntee puolueen ar-
vot ja ihanteet, joka uskoo 
niihin koko sydämestään ja 
joka niiden innoittamana 
tekee töitä hyvän Suomen 
eteen.

Olen saanut runsaan 
määrän palautetta kan-
nattajiltamme, jotka ovat 
ilmaisseet huolensa ehdok-
kuudestani. Sekä omat että 
vieraat pelkäävät, että jos 
tulen valituksi presiden-
tiksi, kannatus murenee ja 
puolue ensin jakaantuu ja 
hajoaa sitten kokonaan. 
Jotkut tähyävät jo seuraa-
viin eduskuntavaaleihin ja 
ajattelevat, että niiden jäl-
keen perussuomalaiset on 
maan suurin puolue ja mi-
nusta tulee pääministeri.

Toivon sydämestäni, 
että jytky ei vienyt perus-
suomalaisen kentän halua 
kovaan työhön. Perussuo-
malaiset ei ole ylimielinen 
puolue, joka järjestelee 
mielessään tulevien vuosien 
vaalien lopputulokset ja vä-
hättelee siten Suomen kan-
saa ja äänestäjiä.

Eduskuntavaalit ovat 
kaukana tulevaisuudessa, 
ja niitä ennen käydään vielä 
ainakin kolmet vaalit. Täs-
sä vaiheessa on sekä turhaa 
että vaarallista alkaa väsätä 
käsikirjoitusta niihin saa-
ti jakaa ministeripaikkoja. 
Meidän on tehtävä työtä 

nöyrin mielin, päivä ker-
rallaan. Tällä hetkellä me 
teemme presidentinvaali-
kampanjaa, jonka tavoit-
teena on mahdollisimman 
hyvä tulos. Sellainen ei 
synny ilman uskollis-
ta kenttää ja sellaisia 
kannattajia, jotka ovat 
valmiit tekemään työ-
tä suurella sydä-
mellä.

Työtä oman 
puoleen 
parhaaksi

Presidentin-
vaalien voitto 
tai pääsy toi-
selle kierrok-
selle on puolueelle huikea 
saavutus. Kuka olisi osan-
nut aavistaa vielä kuusi 
vuotta sitten, että seuraa-
vissa vaaleissa on tällainen 
tilanne? Tuskin kukaan. On 
totta, että Sauli Niinistöllä 
on vielä tässä vaiheessa hui-
kea etumatka, mutta sen ei 
pidä antaa säikyttää. Tie-
dän, että perussuomalaiset 
eivät ole lannistujia. Toi-
selle kierrokselle pääsy on 
täysin mahdollinen, ja sen 
ensimmäinen edellytys on, 
että omat kannattajamme 
aktivoituvat tekemään työtä 
puolueen oman ehdokkaan 
pärjäämisen eteen. Emme 
me anna korttejamme Nii-
nistön ja kokoomuksen 
voittoon.

Kokoomuksella on koh-
ta kaikki tärkeimmät paikat 
hallinnassaan, ja hyytelö-
hallituksen pienemmätkin 
jäsenet ovat ryhtyneet sen 
laahuksenkantajiksi. Perus-
suomalaiset eivät ilmoittau-
du siihen porukkaan.

Vastustajat ovat yrit-
täneet repiä ryhmäämme 
ja kannattajakuntaamme 
hajalle. Hyvä vaalitulos 
on selkeä merkki uskotta-
vuudesta ja voimasta, joka 
kumpuaa puoleemme yhte-
näisyydestä.

Olen kiertänyt kenttää 
sen verran paljon, että tie-
dän, ettei perussuomalaiset 
ole yhden miehen puolue. 

Olen johtanut putiikkiam-
me nyt 14 vuotta, mutta se 
ei tarkoita sitä, että olisin 
tässä yksin. Vaikka muut-
taisin ensi vuonna Mänty-
niemeen, ei perussuoma-
laiset tästä mihinkään ka-
toaisi. Meillä olisi edelleen 
39 edustajaa maamme par-
lamentissa, edustus Brysse-
lissä, valtuutetut eri puolilla 
Suomea ja yli puoli miljoo-
naa äänestäjää.

Yhdessä

Minulla on vain yksi ääni 
ja rajallisesti aikaa ja voi-
mia tehdä vaalityötä, joten 
jytkyvoittoa ei tullut vain 
minun panoksellani. Sen 
eteen tarvittiin meitä jokais-
ta. Sinua ja minua – meitä 
yhdessä. Me teimme hyvän 
tuloksen, koska meillä oli 
tahtoa tehdä hyvää tulosta.

Olen saanut kunnian 
johtaa perussuomalaisia ja 
hoidan kiitollisena leivis-
kääni niin hyvin kuin osaan. 
Johtajasta ei kuitenkaan ole 
mitään hyötyä, ellei hänellä 
ole kannattajia tukenaan. 
Jokaista tarvitaan.

Mieleen tulee muutama 
riimi englantilaisen Rudy-
ard Kiplingin eräästä runos-
ta: ”Kun kapteeni ja miehis-
tö / ymmärtävät toisiaan si-
sintään myöten / vaaditaan 
myrskytuuli ja enemmänkin 
/ ajamaan vene karille / Toi-

nen tekee mitä toinen käs-
kee / vaikka vilu ytimiin asti 
yltäisi / ja kumpikin selviää 
säästä / jota kohdata yksin 
ei voisi.”

Tehdään yhdessä upea 
presidentinvaalikampanja, 
joka huipentuu ensi vuoden 
alussa hyvään tulokseen. 
Näytetään epäilijöille, että 
suuri puolue on yksi suuris-
ta myös presidentinvaaleja 
käytäessä. Osoitetaan yh-
tenäisyyttä, joka on meille 
korvaamaton voimavara. 
Tehdään kampanjaa suurel-
la sydämellä ja vakuutetaan 
epäilijät siitä, että perussuo-
malaista ehdokasta kannat-
taa äänestää näissäkin vaa-
leissa. Tällä kertaa sen voi 
onneksi tehdä vieläpä koko 
maassa, joten siitäkään ei 
nyt päästä ilkkumaan. Työ-
tä tehtäessä on hyvä muis-
taa se, että mikä sydämestä 
lähtee, se sydämeen osuu. 
Usko omiin arvoihin ja va-
kaumukseen herättää kun-
nioitusta ja vaikuttaa koh-
taamiimme ihmisiin.

Lopuksi haluan toivot-
taa vielä iloista ja siunattua 
joulua sekä riemullista uutta 
vuotta kaikille perussuoma-
laisille! Banaanit ja lakritsit 
voivat olla Euroopasta lop-
pu ja lippalakit hedelmineen 
kerätty parempaan talteen, 
mutta onneksi rakasta isän-
maata ja sen upeaa kansaa 
meiltä ei viedä!

saldona hyvä suomi
Totesin kampanjan avauksessa 25.11. 
tietäväni, mihin perussuomalainen 
puolue pystyy, kun lähdemme 
liikkeelle. Se ei ole rahasta kiinni vaan 
aatteesta. Kun tämä porukka tekee 
töitä, tulee tulosta. Tulee hyvä Suomi.
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Ehdota valtakunnallisia
kunnallisvaaliteemoja
Nyt on jokaisella mahdollisuus vaikuttaa tulevissa 
kunnallisvaaleissa.

Perussuomalaiset rp. kerää jäseniltään ehdo-
tuksia puolueen valtakunnallista kunnallisvaa-
liohjelmaa varten. Voit lähettää ehdotuksia koko 
maata koskeviksi vaaliteemoiksi sähköpostitse: 
kunnallisvaalit@perussuomalaiset.fi.
Ehdotuksia kerätään 30.3.2012 saakka.

Soinin vaalilehti jaossa
Timo Soinin presidentinvaalilehti on valmistunut. 
Piiriyhdistykset ja muut halukkaat voivat tilata 
lehteä jaettavaksi. Tilauksia ottaa vastaan Harri 
Lindell, harri.lindell@peruss.fi.

Ilmoittakaa toimitusosoitteet ja lehtimäärätoi-
vomukset mahdollisimman pian. Mukaan tilaajan 
yhteystiedot, ainakin puhelinnumero.

Eduskunta kielsi
jalkaväkimiinat
Vuosia puitu kysymys Suomen jalkaväkimiinois-
ta saatiin päätökseen perjantaina 25.11.2011. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen Suomen 
liittymisestä jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan 
sopimukseen äänin 110-47.

Perussuomalaiset ainoana puolueena vastusti 
miinakieltoa yhtenä rintamana saaden tukea yh-
deltätoista keskustalaiselta kansanedustajalta. Ää-
nestyksestä oli poissa peräti 42 kansanedustajaa, 
joukossa runsaasti miinakiellon vastustajia joiden 
selkäranka petti puoluekurin paineessa.

Kelan eläkkeet nousevat 
3,8 % ensi vuonna
Ensi vuonna Kelan eläkkeisiin ja muihin tukiin elä-
keläisille ei tule suuria muutoksia. Kansaneläke, 
takuueläke, perhe-eläke, rintamalisät ja eläkettä 
saavan hoitotuki nousevat kansaneläkeindeksillä 
keskimäärin 3,8 %. Indeksikorotukset tehdään 
automaattisesti ilman hakemusta. Eläkkeensaajan 
asumistuen perusteisiin tulee myös pieniä korotuk-
sia, mutta maksussa olevat asumistuet pysyvät en-
nallaan seuraavaan tarkistukseen saakka.

Täysi takuueläke nousee 25,99 euroa eli 713,73 
euroon kuukaudessa. Tämä on Suomessa asuvan 
henkilön vähimmäiseläkkeen bruttomäärä vuon-
na 2012. Takuueläkkeestä vähennetään henkilön 
kaikki muut eläkkeet, eikä sitä saa lainkaan, kun 
muut eläkkeet yhteensä tuovat lähes saman vähim-
mäisturvan.

Johtavan oppositiopuolueen, Perussuomalaisten, 
eduskuntaryhmä perusti ryhmäkokouksessaan 
8.12.2011 kuntatyöryhmän, jonka tehtävänä on 
laatia linjauksia mm. tulevaan kuntauudistukseen 
liittyen.

Kuntatyöryhmään kuuluu kahdeksan Perus-
suomalaisten kansanedustajaa: Ari Jalonen, Jari 

PS:n eduskuntaryhmä perusti kuntatyöryhmän
Lindström, Lea Mäkipää, Hanna Mäntylä, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Vesa-Matti Saarakkala, Ismo 
Soukola ja Kaj Turunen.

Eduskuntaryhmä on sitä mieltä, että kuntakent-
tä tarvitsee ravistelua ja uudistamista, mutta jul-
kisuuteen tullut ministeri Virkkusen (kok) linja ei 
Perussuomalaisille kelpaa.

- Tämä presidentinvaali on 
Suomen tärkein arvokes-
kustelu. Se on myös sisäl-
tövaali. Ja nyt kun kaikki 
ehdokkaat ovat pöydällä, 
päästään tekemään vertai-
luja. Tämä tulee olemaan 
myös vaali, jossa kansa ää-
nestää. Ja kun viime edus-
kuntavaaleissa oli huolta, 
että Soinia ei voi äänestää 

kuin Uudellamaalla, niin 
nyt voi koko maassa, Soini 
jyrisi.

Puheessaan Soini kiisti 
olevansa Eurooppa-vastai-
nen – onhan hän euroop-
palainen. Mutta sellaiseen 
Eurooppaan, joka ei nouda-
ta omia sääntöjään ja ihan-
teitaan, meillä ei ole varaa. 
Soini vietti Brysselissä 21 

kuukautta ja veti näkemäs-
tään johtopäätökset, miten 
nykyinen kriisi syntyi. Nyt 
Suomen on tehtävä ratkaisu 
olla rahoittamatta tätä enää 
pennilläkään.

Kansa ei äänestä 
väärin

Timo Soini lähti presi-
denttiehdokkaaksi, koska 
jonkun on puolustettava 
perussuomalaisia arvoja, 
puoluetta, linjaa ja maail-

mankuvaa. Ja Soini tekee 
sen Soinille tyypilliseen ta-
paan etulinjassa ja avoimes-
ti. Kysymys on Suomen pre-
sidentistä, itsenäisyydestä ja 
itsemääräämisoikeudesta.

- Tämän kokoisella puo-
lueella ja perussuomalaisilla 
pitää olla vaihtoehto esitet-
tävänä kaikissa vaaleissa. Ja 
me kunnioitamme kansan 
valtaa. Me emme kitise vaa-
lituloksista. Meidän mie-
lestämme kansa ei äänestä 
väärin. Kansa äänestää niin 

timo soinin presidentinvaalikampanja 
räväkästi käyntiin
Perussuomalaisten presidenttiehdokas 
Timo Soinin vaalikampanjateema 
ja kampanjan keskeiset painopisteet 
julkistettiin perjantaina 25.11. 
Perussuomalaisten ryhmähuoneessa 
Eduskuntatalon viidennessä kerroksessa. 
Timo Soini oli paikalla median 
haastateltavissa ja piti myös tyypillisen 
räväkän puheensa kuulijoiden iloksi.
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PS-nuoret eroavat
Allianssi ry:stä
Perussuomalaiset Nuoret, Kokoomuksen Nuorten 
Liitto ja Suomen kristillisdemokraattiset Nuoret 
eroavat Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry:stä. 
Nuorisojärjestöjen mielestä Allianssi ry edistää toi-
minnallaan pikemminkin omien työntekijöidensä 
hyvinvointia kuin nuorten yhteistä hyvää.

Tiedotteessaan nuorisojärjestöt paheksuvat Al-
lianssin aikeita laajentaa toimistotaloaan, kun sa-
maan aikaan nuorisotyön resurssit yhteiskunnassa 
muuten vähenevät. Tiedotteessa mainitaan myös, 
että Allianssista on vuosien saatossa muodostunut 
jättiläismäinen suojatyöpaikkaorganisaatio, joka 
on hyvin etäällä nuorten arjesta.

Nuorisojärjestöt toivovat eroamispäätöksensä 
vaikuttavan myös siihen, miten julkisia varoja Suo-
messa erilaisille järjestöille jaetaan.

- Valitettavasti Suomeen on vuosikymmenten 
saatossa päässyt muodostumaan poliittinen räls-
si, joka elättää itseään moninaisten julkisin varoin 
tuettujen järjestöjen kautta, paheksuu perussuoma-
laisten nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Kristillisdemokraattien 
usko hallituspolitiikkaan 
horjuu
Kristillisdemokraattien kannatus on ollut lasku-
suuntainen viimeisten eduskuntavaalien aikana ja 
puolueen sisällä on nähtävissä rivien horjuntaa ja 
kasvavaa tyytymättömyyttä hallituksen EU-poli-
tiikkaa kohtaan. Puolueen presidenttiehdokkaak-
sikin pyrkinyt sotkamolainen Markku Vihanto on 
esittänyt, että kristillisdemokraattien tulisi jättää 
hallitus ja EU-parlamenttipaikka. Vihanto arvelee, 
että näillä toimenpiteillä voitaisiin KD:n hiipuvaa 
ja ennestäänkin marginaalista kannatusta nostaa 
tulevissa vaaleissa ja epäilee uusien eduskuntavaa-
lien olevan edessä jo hyvinkin pian.

Vihanto ennustaa puolueensa olevan pian yh-
den prosentin marginaalipuolue ilman nopeita 
toimenpiteitä. Perussuomalaisesta perspektiivistä 
merkillepantavaa on, että Vihannon esittämät kor-
jaavat toimenpiteet ovat suunnanmuutos hallituk-
sen EU-linjasta poispäin. Rahaliiton ja EU:n kriisin 
syvetessä hallituspuolueiden rivit rakoilevat.

Eduskunta joulutauolle
Eduskunnan joulutauko alkaa tänä vuonna vii-
kolla 51. Alustavan aikataulun mukaan viimeiset 
budjettiäänestykset alkavat keskiviikkona 21.12. 
kello 10, jonka jälkeen eduskunta on tauolla val-
tiopäivien avajaisiin saakka 6. helmikuuta, jolloin 
pidetään puhemiehen ja varapuhemiehen vaalit.

Perussuomalaisten nousu suurimpien puolueiden 
joukkoon Suomen poliittisella kartalla on herät-
tänyt monenlaisia vastareaktioita, joka näkyy ja 
kuuluu vanhojen puolueiden hallitsemassa viralli-
sessa mediassa. 

YLE1:n klo 18 uutislähetyksessä lauantaina 
10.12. uutisankkuri mainitsi Suomen suurimmaksi 

Vanhojen puolueiden vastareaktio näkyy mediassa
oppositiopuolueeksi keskustan. Oliko kysymykses-
sä inhimillinen erehdys vai tietoinen isku Perussuo-
malaisia vastaan?

Asiaa sopii miettiä ottaen huomioon, että tä-
mänkaltaisiin pieniin piikkeihin törmää valtakun-
nanmedian tv-lähetyksissä tuon tuostakin.

timo soinin presidentinvaalikampanja 
räväkästi käyntiin

kuin äänestää. Turha siitä 
on sitten ruveta sanomaan, 
että ilmapiiri on kiristynyt. 
Päinvastoin, demokratia on 
toiminut.

Suomen ulkopolitiikan 
johtaminen yhdessä valtio-
neuvoston kanssa on pre-
sidentin tärkein tehtävä, ja 
tähän tehtävään Soinia on 
valmentanut hänen työn-
sä ulkoasiainvaliokunnan 
puheenjohtajana. Juuri 
ulkopolitiikassa Perussuo-
malaiset on erittäin selvästi 

yhteistyöpuolue. Isänmaan 
asiat on ulospäin hoidetta-
va hyvin.

Hallituksen linja  
on väärä

Suomen kansan keskuu-
dessa ei vallitse mitään 
perustavanlaatuista vas-
takkainasettelua: täällä val-
litsee normaali poliittinen 
kilpailutilanne. Jos kansa 
äänestää eduskuntavaaleis-
sa tietyllä tavalla, siitä on 

turha kantaa huolta. Perus-
suomalaiset eivät kulje maa-
ilmalla haukkumassa omaa 
kansaansa.

Tärkeintä on säilyttää 
suomalaisten työpaikat 
Suomessa, sillä täällä pitää 
olla työtä, toimeentuloa, 
koulutusta, eläketurvaa ja 
turvallisuutta. Näiden asioi-
den eteen Perussuomalaiset 
haluavat tehdä yhteistyötä 
hallituspuolueiden kanssa. 
EU-politiikassa yhteistyö on 
hankalaa, koska hallituksen 

linja on väärä eivätkä pe-
russuomalaiset halua eivät-
kä voi olla mukana siinä.

- Olen ennenkin vaaleis-
sa sanonut ja sanon nytkin: 
Jos voit, niin äänestä minua. 
Mutta jos et mitenkään jos-
tain syystä voi, niin äänestä 
ketä haluat. Äänestä ketä 
äänestät, kunhan äänestät. 
Se on meidän tapa. Ei sinun 
ääntäsi voi antaa kukaan 
muu kuin sinä itse. Älä ole 
niin itsekäs, ettet voi antaa 
ääntäsi kenellekään.

Kuva: Fotokonttori.fi
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Taustaa

Perussuomalaiset ovat alus-
ta lähtien vastustaneet yli-
velkaantuneiden euromai-
den suoraa ja katteetonta 
tukemista. Tukipaketit ovat 
Suomen kannalta epäoikeu-
denmukaisia ja vaarallisen 
kalliita. Kaikki euromaat 
- Suomea ja Luxemburgia 
lukuun ottamatta - ovat 
ensin rikkoneet kasvu- ja 
vakaussopimuksen velkara-
joja. Sen jälkeen tukipake-
teilla on rikottu perussopi-
muksen no bailout -kieltoa 
(SEUT 125), minkä lisäksi 
Euroopan keskuspankki 
on toiminut kyseenalaisesti 
suhteessa jäsenvaltioiden 
rahoituskieltoon (SEUT 
123) ryhtyessään rahoitta-
maan kriisimaita omasta 
pussistaan.

Emme ole missään vai-
heessa hyväksyneet näi-
tä toimenpiteitä. Ne ovat 
kohtuuttomia Suomea 
kohtaan ja uhkaavat ajaa 
meidätkin velkaloukkuun. 
Suomen kokonaisvastuut 
on arvioitu jopa 35 miljar-
diksi euroksi, kun mukaan 
otetaan EKP:n toimenpi-
teistä aiheutuvat riskit. Jos 
kuusi pahinta kriisimaata 
kaatuu, vastuut voivat pa-
himmassa tapauksessa kak-
sinkertaistua siitäkin. Suo-
melle kävisi silloin samoin 
kuin Irlannille pari vuotta 
sitten, kun se päätti antaa 
pankeilleen käytännös-
sä rajatonta tukea. Riskit 
ovat vaarallisen suuria, kun 
muistetaan, että Suomen 
valtion velka on vajaat 80 
miljardia ja valtion vuosit-
tainen budjetti on noin 50 
miljardia euroa.

Kokonaisvastuiden sel-
vittäminen eduskunnalle on 
ollut hallituksen suunnalta 
varsin hapuilevaa, mikä on 
vaikeuttanut kansanedusta-
jien työtä ja heikentänyt de-
mokraattista kontrollia. So-
pimusten epäselvyydet, va-
kuusjärjestelyjen monimut-
kaisuus ja EKP:n harjoitta-
ma tietojen pimittäminen 
ovat lisänneet kansalaisten 
epäluottamusta poliitikkoja 
sekä Euroopan unionin ins-
tituutioita kohtaan.

Yritykset pelastaa tilan-
ne ilman kriisimaiden vel-
kojen uudelleenjärjestelyä 
ovat epäonnistuneet, koska 
tarvittavat rakenteelliset uu-
distukset olisi pitänyt tehdä 
jo aikaa sitten. Nyt, maa-
ilmantalouden ajautuessa 
taantumaan, ei ole mitään 
sellaista talouskasvun läh-
dettä, joka voisi nostaa 

kriisimaat nopealle kasvu-
uralle, kun maat joutuvat 
samaan aikaan tekemään 
kovia leikkauksia ja veron-
korotuksia. Vain kovat tosi-
asiat myöntämällä voidaan 
rakentaa tulevaisuutta.

Velkakriisi on  
euron kriisi

Kyseessä on euron kriisi. 
Yhteinen rahapolitiikka on 
ruokkinut tietyissä jäsenval-
tioissa vastuutonta velaksi 
elämistä, jossa sekä yksi-
tyinen että julkinen sektori 
ovat pöhöttyneet halvan 
lainarahan turvin. Euroalue 
oli jo syntyessään kaukana 
optimaalisesta valuutta-
alueesta, mutta vastoin eu-
roidealistien optimistisia 
ennusteita epätasapainot 
(inflaatio, talouskasvu, 
kauppataseen tasapaino) 
enemmän ja vähemmän 
kehittyneiden EU-maiden 
välillä ovat vain kasva-
neet euroaikana. Tämä on 
keskeinen syy vallitsevaan 
kriisiin, sillä yhteinen raha-
politiikka on ajanut tietyt 
maat ahtaalle ja vaikeutta-
nut niiden talouspolitiikan 
harjoittamista.

Kriisi ei tullut yllätyk-
senä asiaa lähempää seu-
ranneille. Jo ennen euron 
perustamista useat johtavat 
taloustieteilijät arvostelivat 
hanketta siitä, että se pe-
rustui vain poliittisiin ta-
voitteisiin ja soti talouden 

logiikkaa vastaan. Euro ei 
täyttänyt useimpia opti-
maalisen valuutta-alueen 
ehtoja, minkä vuoksi Har-
vardin Martin Feldstein 
kirjoitti jo vuonna 1992, 
että Euroopan talous- ja 
rahaliitto (EMU) vaikeut-
taisi alueen talouskehitystä 
ja lisäisi Euroopan sisäisiä 
konflikteja - juuri kuten 
viimeisen vuoden aikana 
on tapahtunut.

Feldstein ei ollut mieli-
piteineen yksin, vaan myös 
Nobel-palkitut taloustie-
teilijät Milton Friedman ja 
Paul Krugman pitivät euroa 
kohtalokkaana virheenä jo 
ennen sen syntyä. Samoilla 
linjoilla oli moni muukin, 
kuten New Yorkin yliopis-
ton professori Nouriel Rou-
bini, joka tunnetusti ennusti 
viime vuosien finanssikrii-
sin sekä suututti Italian 
talousministeri Tremontin 
Davosissa vuonna 2006 pi-
tämässään puheessa, jossa 
hän arveli Italian ajautuvan 
kriisiin ja irtaantuvan eu-
rosta lähivuosina.

Euron haitat Suomelle

Suomessa euro on ollut py-
hä lehmä, jonka arvostelua 
on pidetty sopimattomana 
ja tietämättömänä. Nyt on 
toisin.

Euron piti myyntiesit-
teen mukaan tuoda ta-
louskasvua, vakautta ja 
yhtenäistä talouskehitystä. 

Todellisuudessa on käynyt 
toisin. Palkansaajien tutki-
muslaitoksen ekonomisti 
Jukka Pietilä on hiljattain 
laskenut, että euromaiden 
kasvu on ollut hitaampaa 
kuin mitä se olisi ollut ilman 
euroa. Verrokkimaat Iso-
Britannia, Ruotsi, Sveitsi ja 
Tanska ovat kehittyneet pa-
remmin useilla mittareilla, 
vaikka Iso-Britannia kärsi 
suuren finanssikriisin pank-
kisektorillaan. Ero selittyy 
ensisijaisesti itsenäisellä ra-
hapolitiikalla, joka on vai-
keissa talousoloissa ollut 
maille eduksi.

Taloustieteen professori 
Pertti Haaparanta on to-
dennut, että näytön paikka 
on niillä, jotka väittävät 
EMU-jäsenyyden hyö-
dyttäneen suomalaisten 
enemmistöä. Hän viittaa 
mm. David Cookin uuteen 
tutkimukseen, jonka mu-
kaan euroon siirtyminen 
on johtanut palkkojen tulo-
osuuden laskuun etenkin 
Suomen kaltaisissa maissa. 
Tämä tarkoittaa, että euron 
vaikutuksesta aiempaa suu-
rempi osuus bruttoarvon-
lisäyksestä on kanavoitunut 
suuria pääomia ansaitseville 
henkilöille. Eurojäsenyyden 
suurimpia menettäjiä ovat 
olleet palkansaajat - eli kan-
salaisten enemmistö.

Myös maailmalla useat 
talousasiantuntijat ovat pe-
räänkuuluttaneet keskuste-
lua Suomen kaltaisten mai-

den eurojäsenyydestä. Esi-
merkiksi investointipankki 
Goldman Sachsin entinen 
pääekonomisti Jim O'Neill 
sekä ajatushautomo Stra-
tegy Economics Matthew 
Lynn ovat julkisesti arvioi-
neet, että oma valuutta voisi 
olla Suomelle eduksi.

Liittovaltio tai 
itsenäisyys

Hallitus ei ole tehnyt selvää 
ja julkista valintaa tilanteen 
ratkaisemiseksi. Sekä edel-
linen että nykyinen hallitus 
ovat esittäneet itsenäistä 
linjaa, mutta lopulta ovat 
aina seuranneet Saksan ja 
Ranskan talutusnuorassa. 
Hallitus ei ole myöntänyt 
sitä, mistä muualla pu-
hutaan avoimesti: euro ei 
toimi ilman laajamittaista 
liittovaltiota.

Liittovaltiokehitys on 
agendalla varsin avoimes-
ti. Komission ehdottamat 
eurobondit vakiinnuttaisi-
vat julkistaloudellisen yh-
teisvastuun euroalueelle. 
Saksan ajama yhteinen fi-
nanssipolitiikka puolestaan 
keskittäisi budjettivallan 
Brysseliin. Taloustieteilijöi-
den mukaan seuraavaksi 
agendalla ovat mm. työ-
markkinoiden sääntelyn 
yhtenäistäminen, eläkejär-
jestelmien integrointi sekä 
Euroopan laajuinen työttö-
myysturva. Ilman yhteisiä 
riskienjakomekanismeja ei 

EMU:sta saada toimivaa 
valuutta-aluetta.

Perussuomalaiset eivät 
usko Euroopan liittovalti-
on olevan oikea tie. Euro-
bondit johtaisivat Suomelle 
huomattavasti kalliimpiin 
rahoituskuluihin, koska 
Suomen julkinen talous 
on euroalueen parhaiten 
hoidettuja. Sitä paitsi jou-
tuisimme automaattisesti 
ottamaan vielä nykyistäkin 
isompia vastuita ongelma-
maista, sillä yhteiset, jopa 
tuhansien miljardien velka-
kirjat nostaisivat automaat-
tisesti omia vastuitamme 
kymmenillä miljardeilla 
euroilla.

Keskitetty budjettipo-
litiikka tekisi eduskunnas-
ta sivukonttorin - samoin 
kuin Suomen Pankille on 
tapahtunut. Eikä yhteinen 
fiskaalijärjestelmä kuiten-
kaan lopulta toimisi, koska 
EU koostuu hyvin erilaisista 
kulttuureista ja perinteistä, 
eikä se noudata omia sään-
töjään.

Työmarkkinoiden, sosi-
aalipolitiikan ja eläkejärjes-
telmän suhteen meidän on 
turha kuvitella, että Suomen 
mallista tulisi EU:n malli. 
Isot maat jyräävät, Suomi 
on mukana - tai sitten ei ole.

Isoimpia esteitä liitto-
valtion toiminnalle ovat 
suuret erot euromaiden vä-
lillä korruption, hallinnon 
tehokkuuden ja lakien nou-
dattamisen suhteen. Maail-
manpankin indikaattorei-
den mukaan Italia, Kreikka, 
Portugali ja Espanja ovat 
näiltä osin lähempänä ke-
hittyviä valtioita, kun taas 
Suomi on euromaista kaik-
kein kauimpana niistä. Euro 
ei ole pienentänyt näitäkään 
eroja, vaan esimerkiksi Ita-
lia on jatkanut matkaansa 
alaspäin.

Perussuomalaiset kun-
nioittavat kansan päätöksiä 
- mutta eivät eliitin toimin-
tatapaa, jossa liittovaltiota 
yritetään hivuttaa eteenpäin 
väkisin ja pikkuhiljaa ilman 
äänestäjien siunausta. Vaa-
dimme, että hallitus kertoo 
kansalle avoimesti, mihin 
ratkaisuihin se on valmis 
kriisien pahentuessa. Kyse 
on niin suuren mittaluokan 
ratkaisuista Suomen itsenäi-
syyden kannalta, ettei sellai-
sia saa tehdä vaivihkaa ja 
ilman julkista debattia.

Hajoamiseen 
varauduttava

Lopuksi kannamme huol-
ta siitä, mitä hallitus aikoo 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän välikysymys:

Varautuminen eurokriisin syvenemiseen ja euron hajoamiseen

Välikysymyksen otti vastaan Keijo Koivukangas, eduskunnan lainsäädäntöjohtaja. Kuvassa myös Perussuomalaisten 
puheenjohtaja timo soini, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko ruohonen-Lerner ja eduskuntaryhmän 
varapuheenjohtaja Pentti Kettunen.
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tehdä, jos euroalue mahdol-
lisesti hajoaa lähitulevai-
suudessa. Tämä skenaario 
on noussut vakavaksi pu-
heenaiheeksi. Olisi edesvas-
tuutonta, jos hallituksella ei 
olisi toimintastrategiaa sitä 
varten.

Esimerkiksi Englannissa 
maan rahoitusvalvoja (Fi-
nancial Services Authority) 
vaati hiljattain, että suuret 
pankit varautuvat euron 
mahdolliseen hajoamiseen. 
Suomessa Ålandsbanken 
Asset Managementin toimi-
tusjohtaja Stefan Törnqvist 
on ennustanut kriisin joh-
tavan lopulta euroalueen 
hajoamiseen.

Euron hajoamista ei voi-
da enää sulkea pois. Suomen 
on mietittävä oma strategi-
ansa, joka ei ole sidottu mui-
den euromaiden valintoihin. 
Saksalla on D-markat vielä 
hyvässä tallessa.

Selvä vaihtoehto 
tarjolla

Perussuomalaiset ovat tar-
jonneet selvän vaihtoehdon.

Ensinnäkin Suomen 
piikki kiinni heti. Suomen 
riskit ovat jo nyt mittavat. 
Suomi ei ole aiheuttanut 
tätä kriisiä. On epäoikeu-
denmukaista asettaa suo-
malainen veronmaksaja tä-
män kriisin maksumieheksi. 
Suomen osuus takauksista 
on epäoikeudenmukainen. 
Tukipaketit ovat EU:n omi-
en sopimusten vastaisia ja 
siten moraalittomia.

Toiseksi kriisimaiden 
velkoja on leikattava. Krii-
simaiden velkataakka on 
niin suuri, että ilman mit-
tavia velkojen leikkauksia 
(haircut) ne eivät selviä. 
Tappiot realisoituvat riski-
en ottajille.

Kolmanneksi jatkora-
hoitus voidaan hyväksyä 
vain suoraan IMF:n kaut-
ta - ilman välikäsiä kuten 
ERVV:tä. Kansainvälinen 
valuuttarahasto on se taho, 
jolla on sekä uskottavuus 
että kokemus velkakriisien 
ratkaisemiseen. EU:lla ei ole 
kumpaakaan. EU on täysin 
omien vallanpitäjiensä hal-
vaannuttama. Virheitä ei 
myönnetä vaan pankkien 
lisäksi pelastetaan epäon-
nistuneita poliitikkoja.

Neljänneksi on jo aika 
tehdä selvitys Suomen raha-
poliittisista vaihtoehdoista. 
Perussuomalaiset eivät hy-
väksy liittovaltiopolitiik-
kaa, eivätkä velka- ja tulon-
siirtounionia eurobondei-
neen.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän välikysymys:

Varautuminen eurokriisin syvenemiseen ja euron hajoamiseen
Emme hyväksy EKP:n 

johtamaa rahoitusta, jos-
sa Suomen kansa pan-
taisiin maksamaan kym-
meniä miljardeja euroja 
ilman mitään demokraat-
tista kontrollia. Mak-
su tulisi joko suoraan 
pääomittamisen kautta 
tai - mikä vielä epäoikeu-
denmukaisempaa - nope-
asti kasvavan inflaation 
kautta.

Vaadimme myös lisä-
tietoja hallituksen paljon 
mainostamasta vakuus-
sopimuksesta. Kreikan 
lainan seuraava maksu-
erä on menossa maksuun 
- joko Suomen vakuus-
sopimus on Lontoossa 
saatu kyhätyksi ja mikä 
on sen sisältö? Tarvitaan 
selkokielinen teksti, jotta 
kansa voi arvioida päät-
täjiensä pätevyyttä ja luo-
tettavuutta.

Edellä olevan perusteella 
ja Suomen perustuslain 
43 §:ään viitaten esitäm-
me asianomaisen ministe-
rin vastattavaksi seuraa-
van välikysymyksen:

Onko hallitus varautu-
nut euron mahdolliseen 
hajoamiseen ja aikoo-
ko hallitus teettää pe-
rusteellisen selvityksen 
Suomen rahapoliittisista 
vaihtoehdoista esimer-
kiksi Ruotsin, Tanskan, 
Iso-Britannian ja Sveitsin 
malleja seuraten

sekä
hyväksyykö hallitus sen, 
että eduskunnan budjetti-
valta siirretään Euroopan 
komissiolle

sekä
hyväksyykö hallitus ko-
mission ehdottamat euro-
bondit, jotka nostaisivat 
huomattavasti Suomen 
valtion lainakustannuk-
sia ja lisäisivät automaat-
tisesti sen vastuita kriisi-
maista

sekä
hyväksyykö hallitus to-
dellakin sen, että vakuus-
rahastojen riskiä kasva-
tetaan moninkertaiseksi 
muuttamalla rahastot vi-
purahastoiksi

sekä
hyväksyykö hallitus krii-
simaiden velkojen hoita-
misen EKP:n setelirahoi-
tuksella?

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän 29.11.2011 
jättämä välikysymys.

Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmä jätti halli-
tukselle välikysymyksen 
euroalueen talouskriisistä 
29.11.2011. Perussuoma-
laisten mukaan Suomen 
tulee varautua eurokriisin 
syvenemiseen ja euron ha-
joamiseen. Välikysymyksen 
ensimmäisen allekirjoitta-
jan, puheenjohtaja Timo 
Soinin mukaan velkakriisi 
on euron kriisi. Tiistaina 
13. joulukuuta käydyssä 
välikysymyskeskustelussa 
käytiin kiivasta sananvaih-
toa siitä, mikä on Suomen 
rooli, aktiivisuus ja mahdol-
lisuudet liittyen euroalueen 
kriisin ratkaisuihin.

Timo Soini tahtoi omas-
sa puheenvuorossaan tietää 
mikä on luotto Euroopan 
tulevaisuuteen ja mikä on 
hallituksen linja. Hallitus 
on hänen mukaansa otta-
nut harppauksen kohti vel-
kaunionia, kansallisen bud-
jettivallan menettämistä ja 
Suomen täysivaltaisuuden 
myymistä.

- Saksalaiset asiantun-
tijat ovat todenneet, ettei 
Saksa voisi mitenkään hy-
väksyä itselleen sitä koh-
telua, jota se on Suomelle 
vaatinut. Saksan perustusla-
kituomioistuin ei hyväksyisi 
sopimusta, joka mahdollis-
taisi kriisirahaston käytön 
Saksan tahtoa vastaan. 
Oikeusoppineiden mukaan 
edes Saksan perustuslakia ei 

voitaisi muuttaa siten, että 
tämä kävisi mahdolliseksi, 
Soini jyrisi.

Irti hirttosilmukasta

Perussuomalaiset ovat alus-
ta saakka vastustaneet yli-
velkaantuneiden euromai-
den suoraa ja katteetonta 
tukemista. Suomen kannalta 
tukipaketit ovat epäoikeu-
denmukaisia ja vaarallisen 
suuria ottaen huomioon, et-
tä Suomen valtion velka on 
vajaat 80 miljardia ja vuo-
sibudjetti noin 50 miljardia 
euroa. Soini arvioi, että Suo-
men kokonaisvastuut voivat 
nousta jopa 35 miljardiin 
euroon, kun mukaan laske-
taan EKP:n toimenpiteiden 
aiheuttamat riskit.

- Katainen lupasi viime 
vuonna, että markkinois-
ta on otettu niskalenkki. 
Niskalenkistä tuli hirttos-
ilmukka. Kysymys kuuluu: 
onko Suomi valmis irrottau-
tumaan ennen kuin henki 
lähtee?

Euron piti tuoda Suomel-
le talouskasvua, vakautta ja 
yhtenäistä talouskehitystä. 
Todellisuudessa talouskasvu 
on ollut verrokkimaita hei-
kompaa erityisesti kriisin ai-
kana, koska rahapoliittinen 
joustavuus ja itsenäisyys on 
menetetty. Ennen euron ar-
vostelua pidettiin Suomessa 
sopimattomana ja tietämät-
tömänä, nyt yhä useammat 

asiantuntijatkin ovat joutu-
neet myöntämään, ettei eu-
rosta ole kiistatonta hyötyä 
Suomelle.

Vaihtoehto on 
olemassa

Perussuomalaisilla on tar-
jolla selkeä vaihtoehto. 
Ensinnäkin Suomen piikki 
on pantava kiinni heti. On 
epäoikeudenmukaista pan-
na suomalaista veronmak-
sajaa kriisin maksumiehek-
si. Tukipaketit ovat EU:n 
omien sääntöjen vastaisia ja 
moraalittomia. Jatkorahoi-
tus voidaan hyväksyä vain 
suoraan IMF:n kautta.

- Kuten tiedetään, täs-
sä tosiasiassa pelastetaan 
pankkeja – ja keski- ja ete-
läeurooppalaisia pankkeja, 
jotka olivat rikastumassa 
viimeiset kymmenen vuotta 
riskilainoillaan. Nyt Suomi 
maksaa näitä talkoita niin 
kuin se olisi ollut soppaa 
keittämässä! Ilman, että 
olemme asiassa koskaan 
tehneet yhtään päätöstä! 
Se on sitä EU-demokratiaa. 
Mutta se on väärin. Suoma-
laisten rahoilla.

Valta Suomessa kuuluu 
kansalle

Kansanedustaja Vesa-Matti 
Saarakkala kannatti Soi-
nin epäluottamuslausetta 
hallituspolitiikkaa kohtaan 
todeten yksiselitteisesti, 
että Suomen kansan pää-
tösvaltaa ei ole lupa siirtää 
kansalta pois. Perustusla-
kimme mukaan valta Suo-
messa kuuluu kansalle, ja 
jos tätä asetelmaa halutaan 
muuttaa, on silloin saatava 

suoran kansanäänestyksen 
kautta vallansiirtoa puolta-
va tulos.

- Puolivuosikymmen 
euron käyttöönoton jäl-
keen alkoi tulla ensimmäi-
siä ns. uutisia myös siitä, 
että Suomi ei ole hyötynyt 
myöskään euroalueeseen 
liittymisestä, kun tilannet-
tamme oli verrattu rahalii-
ton ulkopuolisiin muihin 
pohjoismaihin. Itse asiassa 
pelkkä jäsenyys Euroopan 
talousalueessa ETA:ssa olisi 
ollut Suomelle paras ja ris-
kittömin ratkaisu.

Poliittinen skolioosi on 
parannettava

Perussuomalaiset ovat saa-
neet eduskunnassa aikaan 
ryhtiliikkeen, kun kansan-
vallan haudankaivamista 
ei enää pystytä katsomaan-
kaan läpi sormien. Mutta 
poliittinen skolioosi taivut-
taa edelleen aivan liian mo-
nen kansanedustajan sel-
kärankaa kohti pimeyden 
ydintä, Brysseliä. Perussuo-
malaiset vaativat, että lyhyt-
näköisestä rappiopolitiikas-
ta, josta moni on sanoin ja 
teoin saattanut itsensä riip-
puvaiseksi, on viimein luo-
vuttava. Vieroitushoito al-
kaa siitä, että tunnustetaan 
riippuvuuden olemassaolo.

- Me Perussuomalaiset 
emme pelkää kansaa emme-
kä perustuslakia. Me emme 
pelkää itsenäisyyttäkään, 
koska olemme valmiita puo-
lustamaan sitä. Perussuoma-
laisten linja on suomalaisille 
ja pitemmän päälle myös 
kaikille tavallisille euroop-
palaisille hyvä: Piikki kiinni 
heti ja valta kansalle!

Piikki kiinni ja valta kansalle!

Hallitus sai eduskunnan luottamuksen välikysymy-
säänestyksessä keskiviikkona 14. joulukuuta. Epä-

Hallitukselle eduskunnan luottamus äänin 116–73

JAA EI TYHJIÄ POISSA YHT.

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä: 42 0 0 2 44

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: 37 0 0 4 41

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: 0 39 0 0 39

Keskustan eduskuntaryhmä: 0 32 0 3 35

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: 12 0 0 0 12

Ruotsalainen eduskuntaryhmä: 9 0 0 1 10

Vihreä eduskuntaryhmä: 10 0 0 0 10

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä: 6 0 0 0 6

Vasenryhmän eduskuntaryhmä: 0 2 0 0 2

- Katainen lupasi viime vuonna, että 

markkinoista on otettu niskalenkki. 

Niskalenkistä tuli hirttosilmukka. 

Kysymys kuuluu: onko Suomi valmis 

irrottautumaan ennen kuin henki lähtee?

luottamusta esittivät molemmat oppositioryhmät 
perussuomalaiset ja keskusta sekä vasenryhmä.
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Perussuomalaiset Naiset 
kokoontuivat leppoisis-
sa tunnelmissa pitämään 
syyskokousta Lahden Seu-
rahuoneelle lauantaina 
26.11.2011 klo 13. Koko-
uksen avasi naisten puheen-
johtaja Marja-Leena Leppä-
nen.  Puheessaan hän muis-
teli SMP:n naisten historiaa.

Joskus seitsemänkym-
mentäluvun alussa silloi-
set SMP:n naiset halusivat 
myös perustaa oman nais-
järjestönsä. Puoluelakia 
muutettiin eduskunnassa 
siten, että puolueiden nais-
järjestöt saivat osansa ra-
hallisesta tuesta, joka oli 
silloin kahdeksan prosentin 
luokkaa. Koettiin, että nai-
sia oli mukana politiikassa 
ja päättävillä paikoilla ai-
van liian vähän.

Naisten määrä 
kasvanut 
eduskunnassa

SMP saavutti mahtavan 
vaalivoiton 80-luvun alussa 
ja puolue sai 18 kansan-
edustajaa, joista naisia oli 
tuolloin viisi. Yksi valituista 
oli Lea Mäkipää Kihniöstä, 
joka toimii tälläkin hetkellä 
kansanedustajana Perus-
suomalaisten eduskunta-
ryhmässä. Vuonna 2007 

eduskuntaan valituista nai-
sia oli 42 prosenttia eli 84 
kansanedustajaa.

Parlamenttienvälisen 
liiton IPU:n tekemän tutki-
muksen mukaan Suomi on 
sijoittunut hyvin maailmalla 
naisten poliittisessa osallis-
tumisessa. Uudessa edus-
kunnassa on 114 miestä ja 
86 naista. Naisten määrä 
on kaikkien aikojen suurin 
Suomen eduskunnan histo-
riassa. Tällä hetkellä Perus-
suomalaisten 39 edustajasta 
naisia on 11.

Marja-Leena Leppänen 
yksimielisesti jatkoon

Perussuomalaiset Naiset 
ry:n perustamiskokous oli 
Tampereella 1995 ja ensim-
mäiseksi puheenjohtajaksi 
valittiin Kaisu Roine Hel-
singistä. Hänen jälkeensä 
puheenjohtajan tehtäviin 
astui Auli Kangasmäki Le-
miltä. Marja Leena Leppä-
nen sai puheenjohtajuuden 
1999. Hänet valittiin yk-
simielisesti ilman vastaeh-
dokasta myös seuraavalle 
toimikaudelle Lahden syys-
kokouksessa.

Naisjärjestön puoles-
ta onnitteluja ja halauksia 
kukkien kera antoivat nais-
järjestön taloudenhoitaja 

Auli Kangasmäki ja nais-
järjestön sihteeri Iiris Pel-
tomäki. Useimmat hallitus-
paikat jaettiin hallituksen 
esityksen mukaisesti, mutta 
viimeisestä hallituspaikasta 
käytiin kova vääntö ja jou-
duttiin äänestämään.

Viimeisen hallituspaikan 
ehdokkaiksi oli asetettu Tii-
na Arlin, Riikka Slunga-
Poutsalo ja Sirkka-Liisa 
Lamminkoski. Ehdokkaat 
olivat kokousedustajien 
arvioitavina. Kysyttiin kie-
litaitoa, koulutusta ja puo-
luesidonnaisuutta.  Äänes-
tyksen voitti ylivoimaisesti 
Riikka Slunga-Poutsalo 
Uudeltamaalta. Hän sai yli 
puolet annetuista äänistä, 
joten lopputulos oli selvää-
kin selvempi.

Mihin olemme 
menossa?

Kansanedustaja Anne Lou-
helainen Lahdesta kertoi 
uudesta työstään kansan-
edustajana. Valiokuntien 
työskentely on salaista eikä 
siitä saa kertoa ulospäin 
paljonkaan, vaikka toimit-
tajat usein testaavatkin uu-
den kansanedustajan lojaa-
lisuutta salassapitosääntöjä 
kohtaan.

- Nykyinen EU-politiikka 
horjuttaa jo koko kansanta-

louttamme kun koko ajan 
velkaannumme lisää. Onko 
EU-komissio kaiken pahan 
alku ja juuri? Anne kysyi.

Maahanmuuttoa Anne 
piti myös ongelmallisena ja 
varoitti Suomea tekemästä 
samoja virheitä kuin muut 
Pohjoismaat. Näissä maissa 
on alueita, joihin esimerkik-
si hälytysajossa olevat eivät 
suostu menemään ilman 
vahvaa poliisisaattuetta.   

Naisjärjestöllä menee 
hyvin

Waili Jämsä muisteli sota-
aikoja, jolloin nähtiin näl-
kää ja oli kurjaa. Nykyään 
valitetaan monista asioista 
eikä olla kiitollisia, vaikka 
kaikkea on. Waili täytti 88 
vuotta kokousta seuraa-
vana päivänä 27.11.2011. 
Kokousväki nousi ylös 
laulamaan onnittelulaulun 
paljon kokeneelle ja arvos-
tetulle Waili vanhemmalle.

Naisten talousarvion 
esitteli taloudenhoitaja Auli 
Kangasmäki. Järjestön ta-
loudellinen tilanne on erit-
täin hyvä puolueen suuren 
vaalivoiton ansiosta. Nais-
järjestö alkaa julkaista omaa 
lehteään, jonka päätoimitta-
jana toimii Tuula Kuusinen 
Helsingistä. Lehti ilmestyy 
4 kertaa vuodessa ja sen en-

simmäinen numero julkais-
taan mahdollisimman pian.

Illan päätteeksi naiset 
lähtivät teatteriin ja kuu-
lemani mukaan viihtyivät 
erittäin hyvin. Itse en eh-
tinyt nauttimaan teatterin 

Perussuomalaiset Naiset pitivät
syyskokouksensa Lahdessa

lumoista, sillä seuraava juh-
lapaikka odotti jo Siuntios-
sa, jossa yhteisesti juhlittiin 
kolmen tuttavan syntymä-
päiviä.

teksti ja kuvat: Harri Lindell

Marja-Leena Leppänen jatkaa yksimielisesti Perussuomalaisten Naisten puheenjohtajana. Onnittelemassa Auli 
Kangasmäki ja oikealla iiris Peltomaa.

Kansanedustaja Anne Louhelainen Lahdesta kertoi 
eduskuntatyöskentelystä. Waili Jämsä täytti 88 vuotta 27.11.2011.
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Me allekirjoittaneet pank-
kivaltuutetut olemme huo-
lissamme ongelmista, joita 
aiheutuu Suomen Pankin 
osallistumisesta suuria ta-
loudellisia riskejä sisältäviin 
arvopaperikauppoihin.

Taloudelliset riskit

Me allekirjoittaneet olem-
me huolissamme riskeistä, 
joita Euroopan kriisimai-
den tukemisesta aiheutuu 
Suomen Pankille ja viime 
kädessä Suomen valtiolle. 
Saamiemme laskelmien mu-
kaan Suomen osuus EKP:n 
riskeistä ylivelkaantuneiden 
euromaiden velkapapereista 
on lähes 10 miljardia euroa.

Kriisin laajetessa lasku 
kasvaa entisestään, kun 
EKP ryhtyy uusiin tukios-
toihin. On arvioitu, että jos 
kuusi keskeistä kriisimaata 
kaatuvat, Suomen koko-
naisvastuut EKP:n ja Suo-
men Pankin kautta nouse-
vat yli 15 miljardiin euroon.

Tämän mittaluokan 
vastuiden realisoituminen 

ajaisi Suomen valtion vel-
kaloukkuun, kun lisäksi 
valtion niskaan kaatuisi-
vat muiden tukivälineiden 
kautta tulevat vastuut. 
Karkeiden laskelmien mu-
kaan Suomen kokonais-
vastuut ovat tällä hetkellä 
yhteensä 35 miljardia eu-
roa, ja kuuden riskimaan 
kaatuessa ne voivat nousta 
lähes 70 miljardiin euroon. 
Pahimmassa tapauksessa 
Suomen valtion velka voi 
kaksinkertaistua nykyises-
tä tasosta.

Riskien 
näkymättömyys

Pidämme ongelmallisena 
sitä, että EKP:n kautta ai-
heutuvista riskeistä - kuten 
muistakin kriisimaiden ai-
heuttamista kokonaisris-
keistä - on vaikea saada 
selvää ja riittävää tietoa. 
Tällainen tieto on välttämä-
töntä julkisen keskustelun 
ja päätöksenteon demo-
kraattisen kontrollin ylläpi-
tämiseksi.

On yleisesti tiedossa, 
että tukeakseen euroalu-
een haurasta pankkisekto-
ria, EKP on kriisin aikana 
joutunut useaan otteeseen 
heikentämään vaatimiensa 
vakuuksien laatua ja hyväk-
symään Irlannin, Portugalin 
ja Kreikan valtionvelkoja 
vakuuksiksi, vaikka näi-
den luottoluokitukset ovat 
roskalainaluokkaa. Tämä 
on luonnollisesti lisännyt 
EKP:n luottoriskiä dra-
maattisesti. EKP ei kuiten-
kaan ilmoita julkisuuteen 
taseensa tarkkaa rakennet-
ta, joten ulkopuolisen on 
vaikea tarkasti arvioida sen 
riskejä.

TARGET2-järjestelmän 
epätasapaino

Mielestämme olisi syytä 
myös kiinnittää huomiota 
automatisoidun reaaliaikai-
sen bruttomaksujärjestel-
män (TARGET2) saamisten 
epätasapainoon. Syyskuun 
lopussa TARGET2-järjes-
telmän epätasapaino oli yli 
600 miljardia euroa.

Vaikka tämä epätasa-
paino ei normaalissa olo-
suhteessa lisääkään EKP:n 
tai yksittäisen kansallisen 
keskuspankin kokonaisris-
kejä, on syytä pelätä, että 
TARGET2-järjestelmän 
epätasapainosta realisoi-
tuisi tappioita, jos joku 
jäsenmaa yllättäen eroai-
si eurosta. Voidaan pitää 
todennäköisenä, että jos 
velkajärjestelyyn ajautuva 
jäsenvaltio eroaisi eurosta, 
se tuskin kunnioittaisi TAR-
GET2-velkaansa ainakaan 

täysimääräisesti. Virallisella 
tasolla tietenkin kiistetään 
eurosta eroamisen mahdol-
lisuus, mutta tulevaisuus on 
ennenkin tuonut yllätyksiä 
mukanaan.

Edellä mainituista syis-
tä on mielestämme toivot-
tavaa, että EKP julkistaisi 
tarkempaa tietoa taseensa 
rakenteesta. Vähintään olisi 
suotavaa, että EKP julkis-
taisi tarkempaa tietoa omis-
tamiensa arvopapereiden 
määristä, arvoista ja hal-
lussaan olevien vakuuksien 
arvostusperiaatteista.

Toivomme myös, että 
EKP julkistaisi arvion sii-
tä, miten suuria tappioita 
sille aiheutuisi, jos Kreikka 
tai jokin muu maa eroaisi 
eurosta. Euroalueen valtiot 
voisivat näin paremmin ar-
vioida, onko heidän näin 
tapahtuessa mahdollises-
ti pääomitettava EKP:tä. 
Nykytilanteessa olisi mie-
lestämme perusteltua, että 
EKP julkaisisi TARGET2-
järjestelmän tasapainon 
viikoittaisen taseraportin 
yhteydessä.

Oikeudellisia ongelmia

Edelleen me allekirjoittaneet 
pidämme oikeudellisesti on-
gelmallisena sitä tosiasiaa, 
että Suomen Pankki osana 
Euroopan keskuspankki-
järjestelmää on ostanut jo 
miljardeilla euroilla kriisi-
maiden velkapapereita. Toi-
menpiteiden lainmukaisuus 
on vaikeasti sovitettavissa 
yhteen EU:n perussopimuk-
sen (SEUT) 123 artiklan 
sekä Suomen Pankista an-

netun lain 6 §:n kieltojen 
ja 7 §:ssä ilmaistun riittävi-
en vakuuksien periaatteen 
kanssa. Vaikka kyseisissä 
säännöksissä kielletään ni-
menomaisesti vain julkisen 
sektorin velkainstrument-
tien hankkiminen ensimark-
kinoilta, yleisemmin kiel-
letään myös mikä tahansa 
valtioiden rahoittaminen tai 
luotottaminen keskuspank-
kien toimesta.

Suomen Pankin laki-
mies Maritta Nieminen 
on 15.9.2011 päivätyssä 
muistiossaan esittänyt Suo-
men Pankin oikeudellisen 
mielipiteen, jonka mukaan 
EKP:n ja Suomen Pankin 
osallistuminen jäsenvalti-
oiden luottomarkkinoille 
on laillista, koska muistion 
mukaan kielto koskee vain 
ensimarkkinoita ja kyseiset 
toimenpiteet ovat puhtaas-
ti rahapoliittisia. Perustelu 
vaikuttaa varsin ontuval-
ta seuraavassa mainituista 
syistä.

Väitteet, joiden mukaan 
jo lukuisien miljardien eu-
rojen velkakirjaostot ovat 
yksinomaan rahapoliittisia 
korjaustoimia johtuen ”ti-
lapäisistä markkinahäiri-
öistä”, ovat taloustieteen 
näkökulmasta vähintään-
kin kyseenalaisia. On ylei-
sesti tiedossa, että suuri 
osa keskuspankkituen 
kohteena olevista maista ei 
kärsi hetkellisestä markki-
noiden epäluottamuksesta, 
vaan pysyvästä ja kestä-
mättömästä ylivelkaantu-
neisuudesta. Tästä johtuen 
kriisimaiden velkakirjojen 
poikkeuksellisen korkeat 

markkinakorot eivät ole 
markkinahäiriöitä, vaan 
heijastusta sijoittajien epä-
luottamuksesta maiden 
maksukykyä kohtaan. On 
esimerkiksi yleisesti tiedos-
sa, ettei yksikään riippuma-
ton asiantuntija usko Krei-
kan selviytyvän nykyisistä 
veloistaan ilman merkittä-
viä uudelleenjärjestelyjä.

On joka tapauksessa 
selvää, että jälkimarkki-
noilla tapahtuvat kaupat 
siirtävät luototusta yksityi-
siltä sijoittajilta keskuspan-
keille, lisäten keskuspank-
kijärjestelmän tappioriskiä 
sekä vääristäen markkina-
hintoja. Mikäli toimenpi-
teitä ei katsottaisi lainkaan 
oikeudellisten rajoitusten 
vastaisiksi, se tarkoittaisi 
käytännössä sitä, että pe-
russopimuksen ja Suomen 
Pankista annetun lain aset-
tamat rajoitteet olisivat 
muuttuneet kuolleiksi kir-
jaimiksi.

Suomen Pankin 
julkisuuskuva

Lopuksi haluamme Suomen 
Pankin julkisuuskuvan kan-
nalta kiinnittää huomiota 
siihen, mitä julkisuudessa 
on viime aikoina esitet-
ty pankin edustuskuluis-
ta ja suurista palkkioista. 
Toivomme, että erityisesti 
nykyisessä synkentyvässä 
taloudellisessa tilanteessa 
pidättäydytään kohtuutto-
muuksilta, kun edustetaan 
ja järjestetään kestityksiä.

Lea Mäkipää ja
Pirkko ruohonen-Lerner

Huolestunut kirje suomen Pankin 
johtokunnalle ja pääjohtajalle
Perussuomalaisten kansanedustajat Lea 
Mäkipää ja Pirkko Ruohonen-Lerner 
ovat huolissaan riskeistä, joita 
Suomen Pankin toiminta voi 
aiheuttaa veronmaksajille. He ovat 
toimittaneet 7.12.2011 Suomen 
Pankin johtokunnalle ja pääjohtajalle 
alla olevan kirjeen, jossa kiinnittävät 
huomiota ongelmiin:
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Kotiäidit
eduskunnassa

mys. Byrokratiaa on karsit-
tava ja toimintaa tehostetta-
va, mutta hallituksen ajama 
yksioikoinen jättikuntalinja 
ei ole vakuuttanut perus-
suomalaisia siinä mielessä, 
että vain sillä turvattaisiin 
palvelut ja saataisiin aikaan 
säästöjä.

Kuntauudistushanketta 
on leimannut kova kiire. 
Perussuomalaisia huoles-
tuttaa etenkin se, että kii-
reessä sivuutetaan paikalli-
nen asiantuntemus. Alueel-

lisia erityispiirteitä ei saisi 
unohtaa ja vanhoja, täysin 
toimivia rakenteita ei tulisi 
hävittää.

Kuntaremontin suurim-
mat vaarat ovat palvelujen 
karkaaminen keskuksiin ja 
kuntalaisten vieraantumi-
nen päätöksenteosta. Kun-
tapolitiikan ydin on, että 
kuntalaiset pääsevät itse 
päättämään, mitä kunnassa 
tehdään. Kuntademokratia 
on kansanvallan henkiva-
kuutus.

Perussuomalaisten kansan-
edustaja Jussi Niinistö pu-
hui Kuntaliiton valtuuston 
syyskokouksessa mm. seu-
raavaa:

Hallituksen ajama kun-
tauudistus herättää kun-
tavaikuttajissa huolta. Pe-
russuomalaiset eivät ole 
yksiselitteisesti uudistuksia 
vastaan eivätkä suinkaan 
tyrmää kuntaremonttia suo-
ralta kädeltä. Kuntien mää-
rä ei kuitenkaan voi olla 
kuntaremontin ykköskysy-

Kuntaliitoksissa kannat-
taa lähteä liikkeelle vapaa-
ehtoisuuden pohjalta, koska 
silloin tulos on kestävämpi 
kuin pakolla runnattu. On 
hyvä muistaa, että kunti-
en lukumäärää on kuntien 
omasta aloitteesta saatu vii-
me vuosina huomattavasti 
putoamaan.

Puhe kokonaisuudessaan 
osoitteessa:
www.jussiniinisto.fi

Perussuomalaiset kuntavaikuttajat 
vastustavat jättikuntaideologiaa

Eduskunnassa järjestettiin keskiviikkona 9.11. tilaisuus, 
jossa kotiäidit ympäri Suomen tulivat tapaamaan kan-
sanedustajia ja keskustelemaan heidän kanssaan mm. 
kotihoidontuesta ja muista kotiäitejä koskettavista ajan-
kohtaisista asioista.

Kotiäidit tulivat Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män vieraaksi, tilaisuuden isäntänä ja emäntänä toimi-
vat Pentti Oinonen ja Hanna Mäntylä (ps).

Paikalle kutsuttiin kaikkien puolueiden kansanedus-
tajat, joita saapuikin paikan päälle kiitettävä määrä, 
peräti 17 edustajaa. Kaikkein aktiivisimmin paikalla 
olivat perussuomalaisten ja keskustan edustajat. Hal-
lituspuolueiden edustajista paikalle saapui ainoastaan 
yksi vihreiden edustaja. Ihmetyttääkin, missä olivat so-
siaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien edustajat, 
kun teemana kuitenkin olivat perheasiat.

Avauspuheenvuoron piti tilaisuuden isäntänä toimi-
nut Pentti Oinonen. Puheessaan Oinonen toivotti koti-
äidit tervetulleeksi ja painotti, kuinka tärkeää toimintaa 
nämä aktiiviset kotiäidit harjoittavat. Jokaisella äidillä 
tai isällä tulisi olla mahdollisuus jäädä lasten kanssa ko-
tiin niin, että elintaso on turvattuna. Hän myös muisteli 
omaa pullantuoksuista lapsuudenkotiaan ja sen merki-
tystä.

Kotiäidit ovat keränneet netissä adressin kotihoi-
dontuen korottamisen puolesta. Adressin oli tilaisuu-
teen mennessä käynyt allekirjoittamassa liki 24 000 
kansalaista. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo 
Soini kävi vastaanottamassa adressin heti tilaisuuden 
alkuvaiheessa. Soini piti myös puheen kodin merkityk-
sestä ja isyyden ”iloista ja itkuista”. Hän painotti, että 
perheille tulisi antaa vapaus valita, missä he hoitavat 
lapsensa ja mikä heidän lapsilleen on parasta. Hän toi-
vookin yhteistyöllä muutoksia, yhteistä tahtotilaa hal-
litukselta ja oppositiolta.

Keuruulaisen Eva Hämeenniemen johdolla eduskun-
taan saapuneet kotiäidit saivat aikaan vilkasta keskus-
telua kansanedustajien kanssa. Äitien tavoitteena olisi 
korottaa kotihoidontuki samalle tasolle peruspäivä- ja 
vanhempainrahan kanssa, sillä tämän hetkinen koti-
hoidontuki on heidän mielestään kohtuuttoman pieni. 
Muutamalle paikalla olleelle kansanedustajalle kotihoi-
dontuen pienuus tuli todellisena yllätyksenä.

Keskustelussa pohdittiin myös mahdollisuutta, että 
kotiäideille tulisi samat edut kuin eläkeläisille, opiskeli-
joille tai työttömille. Alennuksia toivotaan esimerkiksi 
julkisiin kulkuneuvoihin, uimahalleihin ja kulttuuritoi-
mintaan. Paikalla ollut kansanedustaja Kaj Turunen (ps) 
lupasikin lähteä viemään asiaa eteenpäin eduskunnassa.

Maria Landén
Kansanedustaja Pentti Oinosen avustaja

Kansanedustaja Pirkko 
Ruohonen-Lerner on jät-
tänyt kirjallisen kysymyk-
sen koskien rakennusalan 

takuuaikojen pidentämis-
tä. Vastuita ja takuuaikoja 
koskevia kohtia ei ole päi-
vitetty ajan tasalle. Alan yh-
teisten sopimusten mukaan 
rakennusliike antaa työlle 
ja tarvikkeille vain kahden 
vuoden takuun. Vertailun 
vuoksi voi todeta, että tele-
visiollekin voi saada viiden 
vuoden ja autolle seitsemän 
vuoden takuun.

Suomen rakennuskan-
nassa kosteus- ja home-
vauriot ovat hyvin yleisiä. 
Kosteus- ja homevaurio-
korjaamiseen käytetään 
valtavia summia kunnissa. 
Korjaushankkeissa onnistu-

taan valitettavasti harvoin, 
mistä johtuen terveysongel-
mat jatkuvat ja korjauskus-
tannukset kasvavat. Myös 
kehno kiinteistönpito voi 
edesauttaa kosteus- ja ho-
mevaurioiden syntymistä 
sekä hankaloittaa niiden 
selvitystyötä.

Korjaustoimenpiteiden 
selvitysten aloitusta voivat 
viivästyttää korjauskohtei-
den omistamisen ja hoidon 
pirstaleisuus sekä hank-
keiden rahoitusongelmat. 
Korjaustoimenpiteiden 
kohdistaminen oikein vai-
keutuu, mikäli korjauspro-
sessin vetovastuu vaihtuu 

eri vaiheissa ja osapuolten 
välinen kommunikointi ei 
toimi.

Uudisrakentamisen 
hyvä laatu pitää sisällään 
muun muassa virheettö-
myyttä, kestävyyttä, ener-
giatehokkuutta ja ympäris-
töystävällisyyttä. Rakenta-
misen laatu paranisi, mikäli 
lainsäädäntöä muutettai-
siin niin, että rakennus-
alan takuuajat olisivat pi-
dempiä kuin kaksi vuotta. 
Asianomaisella ministerillä 
on kolme viikkoa aikaa 
vastata kansanedustajan 
tekemään kirjalliseen kysy-
mykseen.

Pirkko ruohonen-Lerner:

rakennusalan takuuaikoja pidennettävä
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Timo Soini on tavallisen 
suomalaisen kodin kasvatti, 
joka opiskeli valtiotieteen 
maisteriksi. Poliittinen he-
rääminen tapahtui jo var-
hain. Kotiin tuli SMP:n kan-
natuslehti Suomen Uutiset 
isän tietämättä, koska koto-
na poliittinen kanta oli eri.

Tutustuin nuoreen opis-
kelijapoikaan, joka tuli 
silloisen SMP:n puoluetoi-
mistoon vain 16-vuotiaana, 
aatteen palon siivittämänä 
ja Veikko Vennamoa ihai-
levana nuorukaisena. Hän 
liittyi mukaan puolueen 
nuorisojärjestöön ja oli 
pian myös töissä puolue-
toimistossa nuorten liiton 
sihteerinä.

Panin heti merkille hä-
nen poikkeukselliset puhu-
jan ja kirjoittajan lahjansa. 
Luin kiinnostuneena  hänen 
kirjoituksiaan ja olin myös 
samaa mieltä asioista, joista 
hän kirjoitti. Timo oli edel-
lä aikaansa, olin varma että 
tästä miehestä kehittyy vie-
lä jotain suurta ja hän tulee 
keräämään ympärilleen val-
taisan joukon ihmisiä, jotka 
ovat hänen tukijoitaan. 

Kannustin häntä hänen 
edetessään politiikassa, 
kävin puhumassa puolue-
kokouksissa hänen puo-
lestaan, oli kyseessä sitten 

puolueen varapuheenjoh-
tajan vaali tai puoluesih-
teerin vaali. Halusin, että 
hän saavuttaa politiikassa 
aseman, josta hän pääsee 
vaikuttamaan suomalaisten 
ihmisten arkeen.

Soini osaa myös 
kuunnella

Ihmisenä Timo Soini on luo-
tettava, rehellinen ja älykäs. 
Häntä on helppo lähestyä, 

hän kuuntelee ihmisiä, ja 
hänen kanssaan voi käydä 
hyvin antoisia keskusteluja. 
Hänellä on myös puhues-
saan tapana päästellä suju-
via sutkauksia, joissa piilee 
se varsinainen asian ydin.

Hän on älykäs ja huu-
morintajuinen. Missä hän 
liikkuu ja toimii, siellä voi 
raikua myös riehakas nau-
runremahdus, koska iloi-
suus ja hyväntuulisuus kuu-
luvat hänen luonteeseensa. 
Hän ei voi sietää epäoikeu-

denmukaisuutta, vääryyttä 
tai ihmisen sortamista. Hän 
on myös sanonut lukuisia 
kertoja, että rasistisesti ajat-
televat ihmiset eivät kuulu 
perussuomalaisen puolueen 
jäsenistöön, vaan heidän 
poliittinen kotinsa on muu-
alla. Timolle tärkeimmät 
asiat ovat ihminen ja hänen 
hyvinvointinsa.

Hän on myös hyvä 
johtaja ja esimies, vahva 
vaikuttaja ja antaa esimer-

killään mallin miten asioita 
hoidetaan. Hänen tapansa 
johtaa on keskustelevaa, 
vuorovaikutteista ja neu-
vottelevaa, hän ei käytä 
alaisiaan kohtaan sanelupo-
litiikkaa. Tarvittaessa löy-
tyy kuitenkin kovuutta ja 
johtajalta vaadittavaa tiuk-
kuutta sekä päättäväisyyttä.

Uskonto on Timolle 
tärkeä asia, hän on löytä-
nyt Irlannin matkoiltaan jo 
nuorena miehenä katolisen 
kirkon opit, joita hän on ai-

na noudattanut kuuliaises-
ti. Tiedän, että hän rukoilee 
monien ystäviensä puolesta 
käydessään katolisissa kir-
koissa maailmalla, sytyttää 
käydessään aina kynttilän.

Riehakkaampi Ti-
mo Soini käy mielellään 
jalkapallo-otteluissa niin 
Suomessa kuin maailmal-

lakin, ja hänen rakkain 
peliseuransa on englantilai-
nen Millwall. Toinen rakas 
harrastus on raviurheilu ja 
hän omistaa osuuden ravi-
hevosesta. Vaalitaistelujen 
tiimellyksessä Timo saattaa 
pistäytyä karaoke-baarissa-
kin laulamassa laulun joka 
on kaikkien tuntema ”Olen 

suomalainen”. Voiton 
huumassa voi irrota myös 
”Harva meistä on rautaa”.

Vahva tahto vie 
eteenpäin

Timo on aito, rehellinen 
kansan mies, inhimillinen 
ja lämmin ihminen, ystävä-
nä luotettava ja uskollinen 
ystävä. Hänen ystävyytensä 
on ollut tukenani useam-
man kerran. Timon vahva 
tahto on auttaa suomalai-
sia ihmisiä parempaan ja 
oikeudenmukaisempaan 
Suomeen.

Hänellä on kansainvä-
listä kokemusta ja hyvät 
suhteet Euroopan moniin 
päättäjiin. Hän on yksi tun-
netuimmista suomalaisista 
Euroopassa. Timo ei vas-
tusta Eurooppaa, mutta hän 
ei voi hyväksyä tapaa jolla 
maamme poliitikot ovat 
rähmällään  EU:n herrojen 
edessä. Rahan syytäminen 
EU:n ammottavaan raha-
kirstuun on vastuutonta 
tuhlausta.

Presidenttinä Timo Soi-
ni olisi kokoava, turvalli-
nen, isällinen päämies joka 
vaikeassakin tilanteessa 
löytäisi ratkaisun ja tien 
eteenpäin parempaan tule-
vaisuuteen.

Perussuomalaisten Naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen:

Maisterisjätkä presidentiksi!

”Timon vahva tahto on auttaa 
suomalaisia ihmisiä parempaan ja  
oikeudenmukaisempaan Suomeen.”

Perjantai 16.12. Kuopio
Kuopion Pääkirjasto,
Maaherrankatu 12
- klo 14 Perussuomalaisten
 kahvitarjoilu
- klo 15 Timo Soinin vaalitilaisuus

Perjantai 16.12. Iisalmi
Kellbergin baari, Kirkkotie 1A
- klo 18 Timo Soinin vaalitilaisuus

Lauantai 17.12. Kajaani
Cafe Iida, Kauppapaikka 18
- klo 10-11.30 Timo Soinin
 vaalitilaisuus

Lauantai 17.12. Oulu
Oulun ravirata, Äimärautiontie 1
- klo 15 jälkeen, Timo Soinin
 loimilähtö (V75)

Lauantai 17.12. Oulu
Ammattiopiston sali, Isokatu 1
- klo 16 Perussuomalaisten
 kahvitarjoilu
- klo 16.30 Timo Soinin
 vaalitilaisuus

Lauantai 7.1. klo 10.00-12.30 
Turku, Hansatori:
Turun Sanomien vaalipaneeli

Lauantai 7.1. klo 13.00-14.30 
Turku: Timo Soinin puhetilaisuus

Maanantai 9.1. 12.30-13.30
Hämeenlinna:
Timo Soinin puhetilaisuus

Maanantai 9.1. 16.00-17.30 
Tampere:
Aamulehden ja Ylen vaalitilaisuus

Tiistai 10.1. Lahti:
Timo Soinin puhetilaisuus

Torstai 12.1. Järvenpää:
Timo Soinin puhetilaisuus

Perjantai 13.1. klo 15.00-16.00 Pori:
Yle Satakunnan ja Satakunnan kansan 
vaalipaneeli

Perjantai 13.1. klo 17.00-18.30 Pori:
Timo Soinin puhetilaisuus

14.-15.1. Jyväskylä, Seinäjoki, 
Vaasa ja Kokkola:
Timo Soinin puhetilaisuus

17.1. Rovaniemi

18.-19.1. Uudenmaan kierros

20.-21.1. Kouvola, Lappeenranta,
Imatra, Savonlinna, Joensuu, 
Lieksa ja Ilomantsi

timo soinin vaalikiertue

Puhetilaisuuksien tarkat ajat ja osoitteet päivittyvät
Timon kampanjasivustolle: http://timosoini.fi/presidentiksi/ 

Vaalitilaisuuksia maakunnissa tammikuussa 2012,
muutokset mahdollisia:
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Paikalla kokouksessa oli 
myös Suomen kansalaisuut-
ta odottava inkerinsuoma-

Pirkanmaan Perusnaiset aktiivisina

lainen Irina Kupchik, joka 
on muuttanut muutama 
vuosi sitten Tampereelle 

Ukrainasta. Irina on toivei-
kas hakemuksen suhteen, 
koska osaa hyvin kielen ja 
tekee kahta työtä matema-
tiikan opettajana ja museo-
oppaana. Perussuomalais-
ten jäsenhakemus odottaa 
vielä, mutta Irina on inno-
kas toimimaan puolueen 
hyväksi jo ennen jäsenyy-
den vahvistumista. Ensim-
mäinen pesti näyttelemistä 
harrastavalle monitoimi-
naiselle koittikin jo piirin 
pikkujoulujuhlassa.

Pikkujoulujuhlassa 
viihdyttiin

Ruokaravintola Soppaa 
Soittajille Tampereella oli 
laittanut pöydän koreaksi 
pirkanmaalaisille Perus-
suomalaisille lauantaina 
10.12. Illan ohjelmasta 

kantoi vastuun Pirkanmaan 
Perusnaiset ja Anne Palo-
kangas toimi ohjelma- sekä 
karaoke-emäntänä. Terhi 
Kiemunki avasi juhlan ja 
yllätti pitkäaikaisen pu-
heenjohtajan Reijo Ojen-
nuksen antamalla piirin 
puolesta kiitokset tähän-
astisesta työstä, joka päät-
tyy piirin puheenjohtajana. 
Reijo sai Rokka-saappaat, 
jotka on todistettu maail-
man lämpimimmiksi saap-
paiksi. Alikersantti Rokka 
antoi väkevän asenteensa 
lisäksi myös nimen Suomen 
armeijan pakkassaappaalle. 
Syy, miksi päädyttiin anta-
maan lahjaksi juuri Rokat, 
on sanonta että lahja on an-
tajansa näköinen. Ketkäpä 
olisivatkaan enemmän Antti 
Rokan kaltaisia kuin kuriin 
ja sääntöihin taipumatto-
mat, mutta niin kyvykkäät 
ja sitkeät taistelijat, Perus-
suomalaiset. 

Juhlassa nähtiin kaksi 
Irina Kupchikin esitystä: 
”Onko totta?” -Johanna Si-
nisalon tarina kertoi Tampe-
reen historian tapahtumista 
ja ”Joulu Ukrainassa” ni-
mensä mukaan ukrainalai-
sesta joulunvietosta. Joulu-
pukkikin vieraili juhlassa. 
Kuuraparta on seuraillut 
maan menoa ja oli hiukan 
epäilevällä mielellä maam-
me johtajien tämänvuotis-
ten lahjojen suhteen. Muu-
tamat ministerit saattavat 
siis jäädä paketitta jouluna 
jos eivät nopeasti paran-
na tapojaan. Perussuoma-
laisten juhliin pukki tulee 
aina mielellään. Ilta jatkui 
arvonnan ja karaoken mer-
keissä juhlamielellä.

teksti: terhi Kiemunki

Varajäsenistöä täydenne-
tään tulevassa kokoukses-
sa.

Naisten alueyhdistyksen 
perustamiskokouksessa 
17.11.2011 oli paikalla tois-
takymmentä naista useasta 
kunnasta Pirkanmaalta. 
Tällä hetkellä pirkanmaa-
laisista Perussuomalaisten 
jäsenistä noin 22 prosenttia 
on naisia. Ensisijaiseksi ta-
voitteeksi tulevalle vuodel-
le alueyhdistys asettaakin 
tämän prosentin kasvatta-
misen, sekä myös kaikkien 
alueen naisten saamisen 
mukaan alueyhdistykseen 
ja toimintaan.

Tuleviin kuntavaaleihin 
alueyhdistys pyrkii saa-
maan mahdollisimman pal-
jon naisehdokkaita paikal-
lisyhdistysten listoille.

Perustetun yhdistyksen 
nimeksi hyväksyttiin Pir-
kanmaan Perusnaiset, ko-
kouksessa hyväksyttiin Pe-
russuomalaiset Naiset ry:n 
alueyhdistyksen säännöt ja 
allekirjoitettiin perustamis-
kirja. Yhdistys päätettiin 
rekisteröidä.

Pirkanmaan Perusnais-
ten puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti Terhi 
Kiemunki Tampereelta ja 
hallituksen jäsenmääräksi 
kymmenen. Järjestäytymis-
kokouksessa varapuheen-
johtajaksi valittiin Mervi 
Karinkanta Tampereelta, 
toiseksi varapuheenjohta-
jaksi Armi Kärki Pirkkalas-
ta, sihteeriksi Jaana Risti-
mäki-Anttila Pirkkalasta ja 
taloudenhoitajaksi Heleena 
Pekkala Ylöjärveltä. 

Muita hallituksen jä-
seniä ja varajäseniä ovat 
Anne Palokangas Pirkkala, 
Minna Kamppari ja Tarja 
Ahonen Valkeakoski, Birgit 
Lignell, Maarit Suonsivu ja 
Kirsi Asplund Tampere, 
Kirsi Kallio Lempäälä ja 
Helena Ojennus Parkano. 

Pirkanmaan Perusnaisten perustamiskokouksesta.  Kuva:Mikko Hamunen

Joulupukki ja piirisihteeri terhi Kiemunki.  Kuva: Lassi Kaleva

Keskustan valtuustoryh-
mästä joulukuun alussa 
eronnut nurmijärveläinen 
kunnanvaltuutettu Maiju 
Tapiolinna on hyväksytty 
Perussuomalaisten valtuus-
toryhmän jäseneksi. Perus-
suomalaisten Nurmijärven 
valtuustoryhmässä on nyt 
neljä jäsentä puheenjohtaja 
Jussi Niinistön, Tero Artelin 
ja Elina Viitalan ohella.

Maiju Tapiolinna on 
koulutukseltaan erikoissai-
raanhoitaja ja tietokone-
asentaja. Hän työskentelee 
järjestelmäasiantuntijana 
Altian tietohallinnossa.

Tapiolinna on syntyisin 
Nurmijärven pohjoisim-
masta taajamasta Herusista. 
Perheeseen kuuluu neljä las-
ta ja harrastuksiin mm. koi-
rat sekä korujen valmistus.

Tapiolinna kertoo, että 
hänen eroonsa Keskustasta 
ei liity suurta dramatiikkaa 
tai henkilöristiriitoja.

- Olen vain kokenut jo 
pitkään olleeni poliittinen 
erakko Keskustan riveissä. 
Ero ei ollut hetken mielijoh-
de, vaan pitkän harkinnan 
tulos, sanoo Tapiolinna.

Maiju Tapiolinna kertoo, 
että hänen poliittisen ajatte-

lun juurensa ovat Perussuo-
malaisten edeltäjässä Suo-
men Maaseudun Puolueessa. 
Molemmat vanhemmat ovat 
pienviljelijäperheen jälkeläi-
siä, ja vennamolaisuus tuli 
tutuksi edesmenneen linja-
autonkuljettajaisän Voitto 
Tapiolinnan kautta.

- Isän luonteesta on var-
maankin periytynyt perään-
antamattomuus, rehellisyys 
ja rohkeus olla omien mieli-
piteiden takana. Siirtyminen 
Perussuomalaisten riveihin 
on luontainen jatko ven-
namolaisiin juuriini, sanoo 
Tapiolinna.

Maiju tapiolinna Perussuomalaisiin

nurmIjärvI
tasavallan presidentin vaali 2012

11.-17.1.

Ennakkoäänestys 
kotimaassa:

Vaalipäivä
sunnuntai klo 9-20 

22.1.2012
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Kymmenen vuotta sitten 
koko läntinen maailma py-
sähtyi, kun USA:n tukema 
pohjoisen liittouma löi Tali-
banien ja al-Qaidan joukot. 
Maailmaa mullistaneet ter-
rori-iskut oli rankaistu. Oli 
aika rakentaa rauhaa.

Pian tämän jälkeen 
myös suomalaiset lähtivät 
Afganistaniin turvaamaan 
maan jälleenrakentamista. 
Suomalaiset menestyivät 
hyvin alun siviilipainottei-
sessa operaatiossa Kabulis-
sa. Afganistanin yhteiskun-
nan uudelleen pystyttämi-
sen piti sujua tehokkaasti. 
ISAF-joukkojen tehtävä oli 
turvata tämän onnistumi-
nen.

Tilanne on muuttu-
nut noista päivistä. Ny-
kymaailman kriisit ovat 
monimutkaisia ja rauhan-
turvaajista tulee helposti 
konfliktien osapuolia. Af-
ganistanissakin siviilipai-
notteisesta operaatiosta 
on tullut yhä enemmän 
sotilasoperaatio.

Suomen oma 
maanpuolustuskyky 
vaarassa

Suezin kriisistä saakka Suo-
mi on vähintäänkin kanta-
nut vastuunsa kansainvä-
lisen yhteisön rauhan vaa-

lijana. Olemme osallistu-
neet pääosin YK:n alaisiin 
rauhanturvaoperaatioihin. 
Emme ole halunneet olla 
konflikteissa osapuolina. 
Olemme halunneet toimia 
erotuomarina vihollisosa-
puolten välillä. Suomalai-
set rauhanturvaajat ovat 
toimineet operaatioissa 
ammattitaitoisesti, luotet-
tavasti ja niittäen hyvää 
mainetta.

Vaikka päätös osallistua 
Afganistanin operaatioon 
herätti keskustelua, ovat 
Afganistanissa rauhantur-
vaajina palvelleet suoma-
laiset ammattisotilaat ja 
reserviläiset suoriutuneet 
tehtävästään erinomaisesti.  
Suomalaisten rauhantur-
vaajien tulisi jatkossakin 
koostua pääosin siviili- ja 
sotilasmaailmojen rajapin-
nassa hyvin menestyvistä 
reserviläisistä.

Vaikka puolustusvoimat 
on hyötynyt ISAF-operaati-
osta, on silti oikeutettua ky-
syä, mikä on näiden oppien 
hinta? Tällä vaalikaudella 
Suomi leikkaa puolustus-
budjettiaan merkittävästi. 
Puolustusvoimain komenta-
jan Ari Puheloisen mukaan 
tämä heikentää väistämättä 
Suomen maanpuolustusky-
kyä, joka kuitenkin on puo-
lustusvoimien päätehtävä.

Rauhanturvaaminen on 
arvokasta globaalin vas-
tuun kantamista. Sitä on 
hyvä jatkaa. Nykyinen so-
tilaallinen kriisinhallinta 
palvelee kuitenkin eniten 
ulkopoliittisia pyrkimyksi-
ämme. Olisiko aika kuitata 
operaatioiden määrärahat 
kokonaan ulkoasiainmi-
nisteriön budjetista? Silloin 
puolustusministeriön varoja 
jäisi myös todelliseen maan-
puolustustyöhön. Tulevien 
budjettileikkausten jälkeen 
reserviläisarmeijallamme ei 
näet ole varoja edes katta-
viin kertausharjoituksiin. 
Tämä vaarantaa maanpuo-
lustuskykyämme.

Hallituksen 
huolehdittava 
kriisinhallinta-
veteraaneista

Kriisialueella palveleminen 
on vaativaa ja vaarallista. 
Sen ovat osoittaneet myös 
Afganistanista palanneet 
haavoittuneet ja siellä kaa-
tuneet. Suomen hallituksella 
on velvollisuus taata rau-
hanturvaajille paras mah-
dollinen koulutus, varustus 
ja jälkihoito. Hallituksella 
on velvollisuus taata ne 
myös siviilikriisinhallinnan 
ammattilaisille.

Kriisinhallintaveteraa-
neja ja heidän lähiomaisi-
aan ei saa jättää yksin, ei 
operaation aikana eikä sen 
jälkeen. Julkisuuteen nous-
sut ylivääpeli Pekka Jylhän 
taistelu tukiviidakossa on 
julma esimerkki heitteillejä-
töstä. Lainsäädännöllisesti 
vammautunutta rauhan-
turvaajaa tulisi kohdella 

sotainvalidina. Hallituksen 
tuleekin huolehtia tästä 
ennen UNIFIL-operaation 
alkua.

Nyt pohditaan, millä ai-
kataululla suomalaisten pi-
täisi vetäytyä Afganistanis-
ta. Tämä päätös ei saa vaa-
rantaa Afganistaniin vielä 
jäävien sotilaiden jaksamis-
ta ja turvallisuutta. Viiden-
kymmenen miehen vähentä-
minen on helppoa paperilla. 
Sen sijaan sen vaikutusten 
arviointi kentällä on moni-
mutkaista Arkadianmäeltä 
käsin. Päätöstä tehtäessä on 
tärkeää konsultoida kriisin-

Afganistanista on vetäydyttävä vastuullisesti

hallinnan ammattilaisia Af-
ganistanissa.

On myös muistettava, 
että suomalaiset palvele-
vat yhdessä ruotsalaisten 
kanssa. Suomen tulee ottaa 
huomioon heidän vetäyty-
misaikataulunsa ja sovittaa 
omansa siihen.

Suomi on päättänyt kor-
vata sotilaansa kehitysyh-
teistyöllä sekä siviilikriisin-
hallinnan ammattilaisilla, 
kuten poliiseilla. Suomella 
onkin ollut vahva panos 
Afganistanin poliisin ja ar-
meijan kouluttamisessa. 
Turvallisuuskoneiston vah-

vistaminen ei pelkästään 
riitä. Paikallis- ja keskushal-
lintoa on myös kehitettävä 
luotettavammaksi ja tehok-
kaammaksi.

Painopiste 
siviilikriisinhallintaan ja 
kehitysyhteistyöhön

Kehitysyhteistyön tulee olla 
afgaanilähtöistä ja erityisesti 
kannustaa paikallisia oma-
aloitteisuuteen. Keskushal-
linnon ohella varoja tulisi 
kanavoida myös suoraan 
paikallistasolle. Menestys-
tä onkin saavutettu ruo-
honjuuritasolla lukutaidon 
nousussa, tyttöjen koulu-
tustason parantamisessa 
sekä yleisen elintason para-
nemisessa. Paras tapa auttaa 
kehittyviä maita on auttaa 
heitä auttamaan itseään.

Afganistanista ei tule 
vetäytyä hätiköiden. Suo-
malaisten rauhanturvaaji-
en ja siviilikriisinhallinnan 
ammattilaisten apuun luo-
tetaan alueella. Paikalliset 
ovat laittaneet oman turval-
lisuutensa likoon yhteistyön 
nimissä.

Suomen tulee siirtää 
painopisteensä siviilikrii-
sinhallintaan ja kehitys-
yhteistyöhön. Erityinen 
merkitys on meille suoma-
laisille tärkeän luotettavan 
hallinnon kehittämisessä. 
Tätä edeltää kuitenkin po-
liisin ja armeijan koulutta-
minen. Aloitettu vetäytymi-
nen täytyy tehdä vastuulli-
sesti asettamatta paikallisia 
yhteistyökumppaneitamme 
tai omia rauhanturvaajiam-
me vaaraan. Olemme sen 
heille velkaa.

Lisätietoja: kansanedustaja tom Packalén, 040-717 0787
tom.packalen@eduskunta.fi

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 
Afganistanin tilanteesta ja Suomen 
kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien 
osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän 
ryhmäpuheenvuoro, puhujana 
kansanedustaja Tom Packalén:

Perussuomalaiset ovat jät-
täneet vastalauseen valtio-
varainvaliokunnan budjetti-
mietintöön. Vastalauseemme 
perustuu "Suomalaiselle pa-
rempi" -vaihtoehtobudjet-
tiimme, jossa olemme esit-
täneet vastuullisen, perus-
tellun ja oikeudenmukaisen 
vaihtoehdon valtion vuoden 
2012 talousarvioksi. Vaikka 
eduskuntakäsittelyn aikana 
hallituksen esitykseen lisätyt 
määrärahat on pääosin osoi-
tettu tärkeisiin kohteisiin, 
olisimme toivoneet vielä 
selkeämpiä korjausliikkeitä 
olemassa olevien epäkohtien 
korjaamiseksi.

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy vallan ja ihmisten 
keskittämistä kasvukeskuk-
siin, maaseutumme autioit-
tamista ja palvelujen viemis-

tä kauas niiden käyttäjistä. 
Me haluamme pitää huolta 
kansamme heikompiosaisis-
ta ja niistä, jotka eivät itse 
voi puolustaa itseään. Tah-
domme rakentaa yhtenäistä 
Suomea koko valtakunnan 
laajuisesti.

Perussuomalaiset ha-
luavat edistää yrittäjyyttä, 
työllisyyttä ja talouskasvua. 
Esitämme investoimiseen 
kannustavan t&k-verotuen 
käyttöönottoa sekä tuo-
tannollisten investointien 
verotuksessa hyväksyttä-
vien poistojen kaksinker-
taistamista. Toimenpiteet 
kannustaisivat isänmaalli-
sia yrityksiä sijoittamaan 
Suomeen. Korostamme 
PK-yrittäjyyden merkitystä 
tulevaisuuden talouskasvun 
lähteenä. Ajamme pienyrit-

täjien asemaa vastustamalla 
hallituksen esityksiä kotita-
lousvähennyksen leikkaa-
miseksi ja työvaltaisten alo-
jen alv-helpotuksen poista-
miseksi. Haluamme turvata 
painetun median aseman 
emmekä hyväksy tilausleh-
tien alv-korotusta.

Verotusta on mielestäm-
me kehitettävä oikeuden-
mukaisempaan suuntaan. 
Olemme valmiit korotta-
maan korkeatuloisten suo-
malaisten ansiotuloverotusta 
nostamalla ylimmän portaan 
marginaaliveroa. Lisäisimme 
myös uuden 5. portaan poik-
keuksellisen suurituloisia 
henkilöitä varten (ns. Wahl-
roos-vero). Varallisuusvero 
tulisi palauttaa ja suursää-
tiöiden pääomatuloja tulisi 
verottaa maltillisesti. Tasa-

verokehitys on pysäytettävä 
laskemalla energia- ja poltto-
nesteverotusta.

Sosiaali- ja terveyspal-
veluista leikkaaminen on 
kestämätöntä. Kuntien ra-
hoitus on turvattava, koska 
leikkauksista kärsivät ko-
vimmin vähäosaiset. Lasten 
ja nuorten mielenterveyteen 
tarvitaan lisäpanostusta 
ja köyhien lapsiperheiden 
ahdinkoon on puututta-
va. Omaishoidon tukea ja 
yleistä asumistukea olisi ko-
rotettava. Sotaveteraanien 
kuntoutukseen on panos-
tettava nyt tai ei koskaan.

Perussuomalaiset ovat 
valmiit sitomaan opintotu-
en indeksiin jo ensi vuonna. 
Samalla on panostettava 
yliopistojen laatuun sekä 
ammatilliseen koulutukseen 

koko maassa. Hallituksen 
vastuuttomat leikkauslistat 
johtavat pidemmällä täh-
täimellä tappioihin. Myös 
yleissivistävään koulutuk-
seen tarvitaan lisäsijoituk-
sia, jotta jatkuva lähikou-
lujen lakkauttaminen ja 
ryhmäkokojen paisuminen 
voidaan pysäyttää.

Maa- ja metsätalouden 
saralla on turvattava koti-
maisen tuotannon edellytyk-
set. Nykyinen tukipolitiikka 
on johtanut etenkin pienet 
ja keskisuuret tilat ahdin-
koon. Metsäteollisuuteen 
tarvitaan lisäpanostuksia.

Suomen itsenäinen ja 
uskottava maanpuolustus 
on säilytettävä. Puolus-
tusmäärärahojen jatkuva 
leikkaaminen on pysäytet-
tävä välittömästi. Samoin 

on lopetettava poliisien re-
surssien karsiminen, jotta 
yhteiskunnan turvallisuutta 
voidaan ylläpitää. Harmaan 
talouden vastainen toimin-
ta edellyttää lisäresursseja, 
jotka maksavat itsensä ajan 
kuluessa takaisin.

Maanteiden ja rauta-
teiden rapautuminen on 
pysäytettävä. Nykytilanne 
on käynyt monilta osin kes-
tämättömäksi. Riittämät-
tömät investoinnit infra-
struktuuriin tulevat pitkällä 
tähtäimellä kalliiksi.

Verotuksen muutosten 
ohella esitämme lisätuloja 
saatavan mm. kehitysavun ja 
puoluetukien leikkaamisesta.

Lisätietoja: kansanedustaja 
Pentti Kettunen
puh. 044-0296681

Perussuomalaiset jättivät vastalauseen valtiovarainvaliokunnan budjettimietintöön
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toi viitteet myös järjestetty 
kansanäänestys.

Päämäärä alle sadan 
kunnan Suomesta ei ole uu-
si uutinen. Kuntaliitoksia 
perustellaan taloustilanteen 
paranemisella, mutta sitä ei 
kerrota että Suomen EU-jä-
senyysneuvotteluihin kuului 
velvoitteena suunnitella uu-
si aluejakojärjestelmä. EU-
liittymissopimusta sorva-
tessa vaadittiin ns. NUTS-
aluejakoon siirtymistä. 
Sopimuksessa luvatut suur-
kunnat suunniteltiin sisäasi-
ainministeriössä 1992. EU-
neuvotteluja varten piirret-
tiin karttaamme 88 pienta-
lousaluetta. Hyvä kysymys 
on se, kuinka paljon kunti-
en valtionosuuksien alasajo 

ja velvoitteiden lisääminen 
saati Paras-lainsäädäntö on 
ollut vain ohjaamassa käär-
mettä piippuun?

Suomen 336 kunnasta 
yli sata on alle kolmen tu-
hannen asukkaan pienkun-
tia ja kaksikielisiä rannikon 
saaristokuntia. Jos näillä 
alueella suunniteltaisiin en-
sin liitoksia, vähenisi kun-
tiemme määrä jo yhdellä 
kolmanneksella. Tietenkin 
järkiperustein, pakkoliitok-
set eivät ole ratkaisu kunta-
kentän ongelmiin.

Kiire ajaa epätoivoisiin 
ratkaisuihin?

Lohjan seudulla kuntalii-
tosneuvottelut kärsivät kii-

reestä alusta alkaen. On toi-
saalta hyvä, että kaikki lii-
tokset tapahtuisivat samaan 
aikaan; silloin virkamiesten 
irtisanomissuoja-aika ei ve-
ny viittä vuotta pidemmäk-
si. Kuitenkin eduskuntavaa-
lien jälkeen kasattu hallitus 
otti yhdeksi ensimmäisistä 
tehtävistä kuntarakenteen 
tarkastelun ja tämän tarkas-
telun tulokset ratkaisuineen 
suljettiin läntiseltä Uudelta-
maalta pois pikaisilla pää-
töksillä.

Pakkoliitoksilla pelot-
telu sai myös monen val-
tuutetun unohtamaan oma 
asemansa, kunnan asukkai-
den puolustamisen. Pää-
määräksi tuli kuntaliitos, 
ei se miten mahdollinen lii-

tos vaikuttaa oman alueen 
asukkaisiin.

Toimiva 
aluedemokratia 
edellytys onnistuvalle 
kuntaliitokselle

Kuntaliitosten yksi haasta-
vimmista asioista on saada 
kuntalaisen ääni kuuluville. 
Erilaisia malleja aluelauta-
kunnista asukasyhdistyksiin 
saakka on viritelty ympäri 
Suomea. Tosiasiassa kuiten-
kin tällaiset toimijat jäävät 
usein lapsipuolen asemaan, 
kahvittelukerhoiksi ilman 
todellista mahdollisuutta 
vaikuttaa kunnan tai kau-
pungin päätöksentekoon.

Perussuomalaiset länti-
sellä Uudellamaalla kokee-
kin asian niin, että kunnal-
lisvaalit ja valtuuston kautta 
vaikuttaminen on ainoa kei-
no, jolla on jotain todellista 
merkitystä. Ennen liitos-
päätöksiä kussakin kunnas-
sa Perussuomalaiset olivat 
oman kuntansa asialla, tar-
vittaessa naapureitaan vas-
taan. Nyt päätökset on tehty 
ja on aika yhdistää voimat.

Lohjan Seudun Perus-
suomalaiset käsittää nyt 
myös Karjalohjan, Siunti-
on ja Nummi-Pusulan Pe-
russuomalaiset. Yhdessä 
lähdemme puolustamaan 
lähipalveluja ja kuntalaisen 
etua. Kuntaliitospäätöstä 
tehdessä ei kuunneltu kan-
sanäänestyksen tulosta Siun-
tiossa ja Nummi-Pusulassa 
vain puoleen väliin saakka. 
Ensi syksynä järjestetään 
uusi äänestys, silloin kuun-
nellaan ja Se ääni lasketaan!

riikka slunga-Poutsalo

Hyvä pohja kuntaliitoksille?

luottamus terveyspalvelu-
jen toimimiseen ei ole ko-
vin korkealla. Samalla oma 
luottamus kunnan päätök-
sentekoon on horjunut, 
Nummi-Pusulan valtuusto-
kautta on värittänyt erinäi-
set riidat, kantelut ja kauna. 
Luottamushenkilöt eivät 
enää luottamusta ansaitse.

Nummi-Pusulan histo-
riaa kaihertaa myös edel-
linen, ei niin hyvin onnis-
tunut kuntaliitos, jossa 
Nummi ja Pusula yhdistyi-
vät. Pusulalaiset kokevat 
enemmän yhteistä karkki-
lalaisten kanssa ja Nummi 
taas suuntautuu mieluusti 
Lohjan suuntaan. Näin ja-
ettuna kuntaliitos olisikin 
voinut toimia, siihen an-

Kun kuntauudistusta teh-
dään, tulee sen lähteä kun-
talaisen tarpeesta, ei valtion 
tarpeesta. Liitosten hyödyn 
tulee olla osoitettavissa, pel-
kät spekulaatiot tulevista li-
havista vuosista kymmenen 
vuoden kuluttua eivät ve-
ronkorotuksissa ja palvelu-
jen karsinnassa kamppaile-
vaa kuntaa saati kuntalaista 
lohduta. Mutta miten mää-
ritellään se mitä kuntalaiset 
tarvitsevat? Toteutuuko se 
Lohjan Seudulla?

Siuntion talouskehitys 
on jo pitkään ollut alavirei-
nen. Paras-hankkeesta etsit-
tiin yhtä ratkaisua talous-
ongelmiin. Siuntiossa ei kui-
tenkaan jääty odottamaan 
LOST-perusturvaratkaisun 
tuomaa talouden tasapai-
nottumista vaan päätettiin 
hakeutua pikaisesti kun-
taliitoksiin. Kuntaliitosten 
ilmansuunnalla ei ollut niin-
kään väliä; toinen poliitti-
nen ryhmittymä ajoi toiseen 
suuntaa, toinen toiseen ja 
kuntalaiset jäivät väliin.

Siuntion valtuusto kysyi 
kuntalaisten mielipidettä, 
mutta neuvoa antava äänes-
tyksen tulos ei valtuutettuja 
kiinnostanutkaan. Liitos 
Lohjan kanssa hyväksyt-
tiin yhdellä varavaltuutetun 
äänellä. Riittääkö se hyvän 
pohjan rakentamiseen kun-
nassa? Lohjalla kuunneltiin 
enemmän Siuntion kansan-
äänestyksen tulosta kuin 
omien kuntalaisten ääntä. 
Eikä Lohja järjestänyt kan-
saäänestystä vaikka Perus-
suomalaiset sitä vaativat.

Nummi-Pusula puoles-
taan on kärsinyt kuntayh-
tymä Karviaisen huonoista 
käytännöistä. Kuntalaisten 

Kuvassa Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n ja Kirkkonummen Perussuomalaiset ry:n jäseniä ja puheenjohtajat riikka 
s-P ja Pekka M. sinisalo.

Joulu on ihmisille vuoden 
kohokohta, johon varsinkin 
nykyään voidaan valmis-
tautua monella eri tapaa. 
Edelleen kuitenkin kaiken 
perustana on ihmisten halu 
kokea joulun sanoman to-
dellisuus – maassa rauha ja 
ihmisillä hyvä tahto. Lähim-
mäisen muistaminen, mikä 
oli enkelienkin alkuperäi-
nen joulun sanoma.

Papin joulu
- Joulun sanoma on Jee-

sus-lapsen syntymä, Hänen 
joka tuli meidän kaikkien 
auttajaksi ja vapahtajaksi, 
sanoo rovasti ja kansan-
edustaja Anssi Joutsenlahti 
Kankaanpäästä.

Papin joulu on usein 
kaikkea muuta kuin rauhai-
sa. Varsinkin seurakunta-
papin joulu on hyvin työn-
täyteinen. Papin tehtävä 
on valmistaa joulu toisille, 
jolloin oma joulunvietto jää 
vähemmän normaaliksi.

Joulun merkitys säilyy

Joutsenlahti itse aikoo va-
pauttaa tänä vuonna yhden 

kirkkoherran Jämijärvel-
tä. Eduskunnan viimeinen 
istunto on keskiviikkona, 
torstaina ja perjantaina hän 
on jakamassa jouluterveh-
dyksiä sotaveteraaneille, 
jouluaattona on vastaanot-
to vanhainkodissa klo 12, 
jouluhartaus klo 16 sekä 
aamun ja yön jumalan-
palvelukset sunnuntaina. 
Siinä jäävät miehen omat 
jouluvalmistelut väkisinkin 
pitkälti muiden varaan, hy-
vä jos kuusen ehtii käydä 
hankkimassa.

Joulun merkitys ihmi-
sille ei ole muuttunut, vaik-
ka käytännöt vaihtelevat. 
Tänä päivänä aattokirkko 

rovasti ja kansanedustaja 
Anssi Joutsenlahti ei lepää 
joulunakaan. Papin tehtävä 
on valmistaa joulu toisille, 
jolloin omastaan joutuu 
tinkimään.

on paljon kokoavampi yhä 
harvemman jaksaessa nous-
ta kuulemaan jouluaamun 
jumalanpalvelusta. Juma-
lanpalvelus käydään kuule-
massa samalla kun viedään 
kynttilöitä poisnukkunei-
den omaisten haudoille.

- Tapaninpäivänä ei 
kirkkoon ihmisiä enää pal-
jon saa, siksi järjestämme-
kin tänä vuonna yömessun 
ja jumalanpalveluksen sun-
nuntaina klo 22. Toivon 
mukaan saamme sinne har-
rasta musiikkia kuultavaksi 
myös.

teksti: Mika Männistö
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Perussuomalaisten edus-
kuntaryhmän pikkujou-
luja vietettiin torstaina 
1.12.2011 ravintola Mes-
taritallin tapahtumara-
vintolassa Helsingissä. Il-
taan kuului muun muassa 
yhteislaulua ja taikurin 
taikatemppuja. Yhteislau-
luina laulettiin Nousevan 
nuorison marssi, Köyhän 
puolesta, Rötösherramars-
si, KSNL:n tunnushymni 
Kohti huomispäivää ja 
SMP:n tunnusmarssi Kan-
san puolesta.

Pikkujoulupuheita

Puolueen puheenjohtaja, 
presidenttivaaliehdokas Ti-
mo Soini kertoi puheessaan 
johtaneensa puoluetta noin 
15 vuotta, eikä alkutaipa-
leella olisi koskaan uskonut 
saavansa viettää pikkujou-
luja näin runsaan eduskun-
taryhmän kanssa.
- On mukava tehdä töitä 
ihmisten kanssa, joilla on 
yhteiset arvot. Aina me 
opimme toisistamme lisää 
ja kansanedustajuus on 

vain neljän vuoden pesti. 
Kolmen vuoden päästä 
miettii moni eduskunta-
ryhmän pikkujouluissa, 
pääseekö juuri hän jatka-
maan näitä töitä eduskun-
nassa.

Eduskuntaryhmän pikkujoulut

Eduskuntaryhmän pu-
heenjohtaja Pirkko Ruoho-
nen-Lerner kiitti varsinkin 
ryhmän uusia kansanedus-
tajia aktiivisuudesta. Pirkko 
oli erittäin kiitollinen kulu-
neesta ajasta ja muistutti 

lopuksi, että huomenna 
kaikilla edustajilla on taas 
työpäivä.

teksti ja kuvat: 
Harri Lindell

Entisajan joulu oli kenties 
tavaran paljoutena mitattu-
na köyhä, mutta henkisesti 
niin rikas ettei nykyajan 
materialistiseen jouluun 
tottunut voi sitä kuvitella-
kaan. Nykyään kaikki os-
tetaan kaupasta siinä kun 
ennen tehtiin itse, ja tava-
roiden paljouteen tukeh-
tuu. Entisajan jouluiloa ja 
tunnelmaa on kaupallisessa 
joulussa täysin mahdotonta 
saavuttaa, tietää elokuussa 
75 vuotta täyttänyt Alpo 
Lintula, entinen monen alan 
yrittäjä ja pitkäaikainen 
kunnallispoliitikko Sodan-
kylästä Riipin kylästä.

- Isäni kuoli rintamalla 
ollessani vasta kolmen van-
ha ja vietimme joulut hänen 
vanhempiensa luona. Sinne 
mentiin hevoskyydillä ko-
villa pakkasilla, sillä noihin 
aikoihin oli Suomessa vielä 
kunnon talvet. En enää jak-
sa muistaa mitä kaikkea oli 
tarjolla jouluruokina, riisi-
puuroa ainakin ja pääruoka 
tehtiin porosta. Kinkkua ei 

siihen aikaan ollut ainakaan 
joka joulu.

Joulukuusi oli ja siinä 
komeat kynttilät – stearii-
nikynttilät tietysti, koska 
sähkövaloja ei ollut. Kynt-
tilätkin tehtiin itse teuras-
eläinten rasvasta, sillä entis-
ajan ihmisillä oli vielä taito 
hyppysissään. Lahjat olivat 
pääsääntöisesti vaatteita – 
mummon kutomia sukkia, 
sarkatakkeja, housuja, kar-
valakkeja…

Sotaveteraanit 
kerjuulla

Tänä päivänä Alpo Lintula 
kärsii eniten sotaveteraa-
niemme kohtelusta. Miehet, 
jotka joutuivat uhraamaan 
nuoruutensa, terveytensä ja 
usein elämänsäkin puolus-
taessaan maatamme joutu-
vat nyt lähtemään kerjuulle 
henkensä pitimiksi – ne har-
vat jotka vielä ovat elossa.

- Näinkö Suomi arvos-
taa heidän uhrauksiaan? 
Sinne jäi minultakin setä ja 

isä, ja muistan yhä elävästi 
miten pappa itki. Mutta ei-
hän toisaalta niillä, joilla ei 
asiasta ole mitään omakoh-
taista kokemusta, voi olla-
kaan mitään käsitystä siitä 
mikä on oikeus ja kohtuus. 
Nuori polvi ei tiedä näistä 
asioista mitään eikä pysty 
ymmärtämään miten suuria 
uhrauksia nämä miehet jou-
tuivat tekemään.

Taipumaton 
heikompien puolustaja

Maalaisliittolaisessa ympä-
ristössä varttunut Alpo Lin-
tula on ollut perussuomalai-
nen ja sitä ennen SMP:läinen 
aivan alusta saakka. Niin 
sanottu maalaisliittolainen 
arvomaailma on vielä voi-
missaan Perussuomalaisissa, 
vaikka keskusta onkin sen 
ajat sitten hylännyt tunne-
tuin seurauksin. Sodanky-
lässäkin keskustalla oli vielä 
yksinkertainen enemmistö 
edellisten kuntavaalien alla, 
vaan ei ole enää.

Entisajan joulu oli
hengessä rikas

75 vuotta elokuussa täyttänyt Alpo Lintula sodankylästä 
muistaa lapsuutensa joulut täynnä sellaista tunnelmaa ja 
jouluiloa, jota nykyajan yltäkylläisyydessä on mahdotonta 
saavuttaa.

Lintula on vuosien 
varrella istunut lukuisissa 
lautakunnissa ja kunnan-
hallituksessa. Tällä het-
kellä hän istuu Sodanky-
län kunnanvaltuustossa ja 
teknisessä lautakunnassa. 
Politiikassa hän on joutu-
nut olemaan erittäin kova 
ja änkyrä saavuttaen näin 
maineen taipumattomana 
heikompien puolustajana, 
miehenä, joka ei koskaan 
anna periksi. Hän on myös 
taistellut toistakymmentä 
vuotta Rovaniemeltä Kirk-
koniemeen rakennettavan 
niin sanotun Jäämeren rau-
tatien puolesta.

Alpo Lintula täytti 75 
vuotta 4.8.2011. Syntymä-
päiväjuhlilla kävi yli kak-
sisataa vierasta mukaan 
luettuina Sodankylän kun-
nanjohtaja sekä kunnan-
valtuuston puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja.

teksti: Mika Männistö
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Vasta hieman yli puoli vuotta euro-
parlamentissa olleena olen äänestä-
nyt täysistunnossa ja kulttuurivalio-
kunnassa arviolta kohta 3000 kertaa. 
Määrä selittyy sillä, että useimpien jo 
sinänsä tarpeellisuudeltaan kyseen-
alaisten esitysten kohdalla täytyy ää-
nestää vielä lukuisista pilkunsiirrois-
ta, sananpoistoista ja sanamuotojen 
muutoksista.

Alla nyt Perussuomalaisen lukijoil-
le tiedoksi eräitä niistä mietinnöistä, joiden parissa olem-
me käyttäneet aikaamme viimeisen puolen vuoden aikana, 
samalla kun EU ja koko Eurooppa uppoaa. Asiat todel-
lakin voivat kattaa mitä tahansa maan ja taivaan väliltä.

1. Ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tul-
litariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta 
eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille 

2. Kehitysmaiden patoinfrastruktuurin vahvistamisen 
rahoittamisesta 

3. Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroo-
pan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroi-
den kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Atee-
nan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan sen 10. 
ja 11. artiklan osalta 

4. Mehiläisten terveydestä ja mehiläishoitoalan haas-
teista

5. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan uni-
onin ja Kap Verden tasavallan välisen tiettyjä lentolii-
kenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä 

6. Neuvoston istuntoihin liitetyistä yksipuolisista lau-
sumista 

7. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unio-
nin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja 
ja kauppaa koskevan yleissopimuksen mukaisesti Bulga-
rian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mai-
nittavien myönnytysten muuttamiseksi näiden maiden 
Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona 
tehtävän sopimuksen tekemisestä 

8. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maa-
talous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen 
kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (+10 
vastaavaa traktoriin eri osiin liittyvää) 

9. Ensimmäisessä käsittelyssä vahvistetusta neuvoston 
kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
sen hyväksymiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä 
vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selos-
teista ja merkinnöistä 

10. Euroopan parlamentin työjärjestyksen valiokunti-
en yhteiskokousmenettelyä koskevan 51. artiklan muut-
tamisesta 

11. Esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan uni-
onin ja Sao Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan 
välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrätty-
jen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauk-
sen vahvistamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä 

12. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätökseksi aktiivisen ikääntymisen eurooppalaisesta 
teemavuodesta (2012) 

13. Euroopan unionin seitsemännen tutkimuksen, tek-
nologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelman 
väliarvioinnista 

14. Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviksi moottoriajoneuvojen sallitusta melutasosta 
ja pakojärjestelmästä 

Näitä pohdiskellessa aikamme kuluu täällä kuin siivil-
lä. Edellä esitetythän siis olivat esimerkkejä vain esitys-
ten otsikoista, ja vasta näiden otsikoiden alla ruvetaan 
äänestämään pilkkujen paikoista ensin valiokunnissa ja 
usein myös täysistunnossa. 

EU tekee paljon tärkeitä päätöksiä, mutta jokaista tär-
keää päätöstä kohden myös kymmenen turhaa. Perus-
suomalaisten linja, jonka mukaan EU:ssa päätettävien 
asioiden määrää pitäisi roimasti laskea, on oikea.

 ■sAMPO tAKOO BrYssELissä

Maistiaisia
europarlamentista

sampo terho
europarlamentaarikko

Perussuomalaiset ko-
koontuivat perjantaina 
2.12.2011 Varsinais-Suo-
men piirin sääntömääräi-
seen kokoukseen Raision 
kaupungin valtuustotosa-
liin. Mukana oli runsaas-
ti innokasta uutta väkeä 
päättämässä ja keskuste-
lemassa asioista. Kokous-
ta johti Kyösti Sjöman 
Raisiosta.

Piirin puheenjohta-
juudesta jouduttiin ää-
nestämään. Lietolaista 
Juhani Pilpolaa kannatti 
puheenjohtajaksi mm. 
Timo Laihinen Turusta. 
Lauri Heikkilä Marttilas-
ta on toiminut piirin pu-
heenjohtajana puolueen 
alusta alkaen, kun vielä 
taisteltiin puolueen ole-
massaolon edestä kanna-
tuksen jäädessä alle yhden 
prosentin. Kansanedusta-
ja Heikkilää oli pyydetty 
jatkamaan puheenjohtaja-
na piirin ulkopuoleltakin.

Uusien sääntöjen 
mukaan piirin paikal-
lisyhdistykset olivat ni-

menneet edustajia paikalle. 
Äänestysluvut olivat 12-10 
Pilpolan hyväksi - yksi tyh-
jä äänestyslippu oli myös 
jätetty. Suunnittelupäällik-
kö Pilpola toimii Liedon 
kunnanvaltuutettuna ja on 
ollut pitkään piirin varapu-
heenjohtajana sekä viime 
eduskuntavaaleissa vaali-
päällikkönä. 

Lustetta voi päästä 
valtuustoihin

Riikka Slunga-Poutsalo 
Lohjalta kertoi olevansa 
puolueen toimesta palkattu 
järjestösihteeri Etelä-Suo-
messa.

- Kaikkia meitä yhdistää 
halu saada muutos nyky-
politiikkaan, totesi Riikka. 
Tulevissa kunnallisvaaleis-
sa tulee olemaan enemmän 
ehdokkaita kuin listoille 
voidaan ottaa. Seulan pitää 
olla entistäkin tiheämpi, et-
tei meidän listoilta tule va-
lituksi sellaisia ehdokkaita, 
jotka lähtevät valinnan jäl-
keen toisiin puolueisiin tai 

perustavat oman kunnan-
valtuustoryhmänsä.

Toisten puolueiden 
epäillään jopa aivan tie-
toisesti lähettävän tämän-
kaltaisia tarkoitusperiä 
omaavia henkilöitä Perus-
suomalaisten ehdokkaiksi. 
Vaara on suuri, sillä Perus-
suomalaisten listoilta pää-
see nyt helposti lustetta läpi 
valtuustoihin kannatuksen 
ollessa erittäin hyvä. Riikka 
pyysi jäseniä ottamaan roh-
keasti yhteyttä numeroon 
040-5051664.

Palvelut heikkenevät 
liitoskuntien 
reuna-alueilla

Kokouksessa hyväksyttiin 
kuntien pakkoliitoksia vas-
tustava kannanotto. Perus-
suomalaisten mielestä pak-
koliitokset johtavat vallan 
keskittymiseen ja heikentä-
vät pienempien liitoskun-
tien vaikutusvaltaa omiin 
asioihinsa suuren perus-
kunnan jyrätessä päätök-
senteossa. Kansanvalta kär-

sii näissä pakkoliitoksissa. 
Palvelut voivat rapautua ja 
jopa loppua suuren kunnan 
äärialueilla kokonaan.

Tämä kehitys on jo näh-
tävissä Salon seudulla, jos-
ta tuli jättikunta Suomen 
suurimmassa kuntaliitok-
sessa, kun Salo ja yhdek-
sän sitä ympäröivää kuntaa 
yhdistettiin uudeksi Salon 
kaupungiksi tammikuussa 
2009. Sen jälkeen liitoskun-
tien palvelutaloja ja kouluja 
on lakkautettu jatkuvasti. 

Peruspalvelujen pitää 
tulevaisuudessakin olla 
kaikkien kuntalaisten ulot-
tuvilla eikä keskittyä suur-
ten peruskuntien keskuk-
siin. Tavoite suurkunnissa 
on keinotekoinen, eikä ole 
kuntalaisten edun mukais-
ta, että lähellä olevat toimi-
vat peruspalvelut siirretään 
pitkien matkojen päähän, 
latasi Varsinais-Suomen 
piirikokousväki julkilausu-
massaan.

teksti ja kuvat: Harri Lindell

Piirin puheenjohtajuus vaihtui 
Varsinais-suomessa

Juhani Pilpola valittiin Varsinais-suomen piirin puheenjohtajaksi. Onnittelemassa väistyvä puheenjohtaja Lauri Heikkilä.
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tilaa lehtiä!
Perussuomalaisten jäsenet voivat tilata ilmaisek-
si Perussuomalainen-lehtiä jaettavaksi. Tilaukset 
päätoimittaja Harri Lindelliltä.
Puh: 0207 920 362, s-posti: harri.lindell@peruss.fi

JÄRJESTÖTOIMINTAA

kaarIna

kerava

Perussuomalaiset
palasivat Kaarinan
kaupunginvaltuustoon

Tämän vuoden syyskuussa 
Perussuomalaiset palasivat 
Kaarinan valtuustoon, kun 
valtuutettu Janne Aso erosi 
Keskiryhmien valtuustoryh-
mästä ja perusti valtuustoon 
uudelleen Perussuomalais-
ten ryhmän.

36-vuotias Aso on nel-
jännen kauden valtuutettu 
ja vaikuttaa myös kaupun-
ginhallituksessa, Varsinais-
Suomen Sairaanhoitopiirin 
Sairaanhoidollisten palve-
luiden liikelaitoksen johto-
kunnassa, sekä lukuisissa 

muissa luottamustoimissa. Hän kertoo eronneensa Kes-
kustasta elokuun lopulla arvoerimielisyyksien johdosta, 
niin paikallis- kuin piiritasolla. Ason mukaan Perussuo-
malaisten säännöissä kuvatut puolueen arvot ja tavoit-
teet vastaavat hänen omia näkemyksiään.

Aso kertoo saaneensa kaupunkilaisilta runsaasti po-
sitiivista palautetta ratkaisustaan ja kiittelee Perussuo-
malaisia lämpimästä vastaanotosta. Koska Kaarinassa 
ei ole omaa paikallisyhdistystä, on hänet hakemuksesta 
hyväksytty Turun Perussuomalaisten jäseneksi. Aso ker-
too Turun yhdistyksen ottaneen hänet mukaan rakenta-
maan yhdistyksen kunnallisvaalitavoitteita Terveys ja 
hyvinvointi -toimikuntaan.

Kristillisdemokraattien 
ääniharava siirtyi
Perussuomalaisiin
Vuonna 1972 syntynyt 4. polven keravalainen valtio-
tieteilijä, EU-asiantuntija ja kaupunginvaltuutettu Iiro 
Silvander siirtyi Perussuomalaisten valtuustoryhmään 
liittyen samalla puolueeseen 30.11.2011. Kristillisdemo-
kraattien paikallisosaston puheenjohtajana ja puolue-
valtuuston jäsenenä toiminut Silvander kyllästyi entisen 
puolueensa valtakunnanpolitiikkaan ja yleiseen linjaan.

- Koko ajan ei voi toimia omien arvojensa ja periaat-
teidensa vastaisella tavalla. Sain tarpeekseni siitä, että 
vaalikentillä luvataan yhtä ja sitten kuitenkin käytän-
nössä toimitaan eri tavalla ja rikotaan äänestäjille anne-
tut lupaukset. Perussuomalaisilla on ollut selkeä linja ja 
myös selkärankaa seistä omien sanojensa takana. Puolu-
een kritiikki esimerkiksi EU- ja maahanmuuttokysymyk-
sissä on ollut oikean suuntaista. Ryhmää vaihtaessani 
en kokenut tekeväni loikkausta, sillä omat arvoni ovat 
Perussuomalaisten linjan mukaisia ja haluan myös seistä 
niiden takana.

Iiro Silvander pääsi Keravan kaupunginvaltuustoon 
vuonna 2000 saaden tuolloin 180 ääntä voittaen Kris-
tillisdemokraattien listan. Vuonna 2004 hän sai jo 266 
ääntä, 6. eniten Keravalla, vuonna 2008 ääniä kertyi 
382 eli kolmanneksi eniten keravalaisista ehdokkaista.

Janne Aso siirtyi 
Perussuomalaisten 
puolelle.

lavIan PeruSSuomalaISet

Kainuun piiriä neljä vuot-
ta johtanut kansanedusta-
ja Pentti Kettunen väistyi 
piirin johdosta ja piirin 
puheenjohtajaksi vuodelle 
2012 valittiin sotkamolai-
nen varatuomari Ari Kor-
honen.

Ehdolla uudeksi piirin 
puheenjohtajaksi olivat ka-
jaanilainen kaupunginval-
tuutettu Toivo Kyllönen, 
sotkamolainen varatuomari 
Ari Korhonen ja suomussal-
melainen Maarit Nurmi. 

Julkilausuma

Kokouksen erityiseksi huo-
leksi nousivat Sotkamon 
Talvivaaran kaivoksella 
todetut jätevuodot. Ko-
kous vaatii, että valvovien 
viranomaisten on puutut-
tava jämäkästi havaittuihin 
puutteisiin ja mahdollisiin 
laiminlyönteihin ja vaadit-

tava selkeitä ratkaisuja, jot-
ta päästöt ja haitat saadaan 
kuriin.

Julkisuudessa olleiden 
tietojen mukaan vesistöihin 
on karannut huomattavia 
määriä kaivoksen proses-
sissa käytettäviä kemikaa-
leja ja näistä päästöistä on 
aiheutunut ongelmia alueen 
ja rantojen asukkaille sekä 
luonnolle.

Suurena vaarana on, 
että Talvivaaran kaivoksen 
saama suuri kielteinen jul-
kisuus tulee haittaamaan ja 
vahingoittamaan Sotkamon 
Vuokatin matkailua ja mat-
kailuelinkeinoa laajemmin-
kin Kainuussa. Talvivaaran 
kaivos on vaarassa aiheut-
taa imagomenetystä koko 
kaivostoiminnalle ennen 
kaikkea Pohjois-Suomessa.

Valtioneuvoston ei tule 
myöntää Talvivaaran kai-
vokselle uraanin jalostuslu-

paa ennen kuin kaivoksen 
tämän hetkiset ongelmat on 
saatu kuriin.

Perussuomalaisten Kai-
nuun piiri näkee Talvivaa-
ran kaivoksen välttämättö-
mänä Kainuulle, mutta on 
murheellista, että kaivat-
tujen työpaikkojen ohella 
olemme saaneet näin suuria 
harmeja, mitä kyseinen kai-
vos aiheuttaa.

Kokousta keskustelutti 
myös suurpeto-ongelma. 
Kokous vaatiikin uudel-

ta hallitukselta ja sen asi-
anomaisilta ministereiltä 
tehokkaita toimia, jotta 
susien, karhujen ja ilvesten 
kaatolupia jatkossa myön-
netään riittävästi liiallisen 
petokannan kurissa pitämi-
seksi Kainuussa.

Kokouksen puolesta

Pentti Kettunen
kansanedustaja
Kajaani

PeruSSuomalaISten kaInuun PIIrI ry.

Puheenjohtaja vaihtui

Piirihallitukseen valitut varsinaiset jäsenet:

Janne Suutari (Kajaani), Jaana Sankilampi (Kajaani), 
Ari Tihinen (Kajaani), Kalle Moilanen (Vaala), Esa 
Repo (Kajaani), Eija Hakkarainen (Kajaani), Pertti 
Ahlqvist (Kajaani), Yrjö Puurunen (Suomussalmi), 
Maarit Nurmi (Suomussalmi), Seppo Romppainen 
(Sotkamo), Ilmo Komulainen (Kuhmo), Aimo Terva-
mäki (Kuhmo).

Lavian Perussuomalaiset 
perustettiin keväällä 2008 
ennen kunnallisvaaleja. Tä-
nä syksynä valmistaudutaan 
jälleen kunnallisvaaleihin 
uudella innolla ja runsaalla 
kannatuksella. Lavian Pe-
russuomalaiset toimii yhä 
tiiviillä, ja erittäin aktiivisella 
pienellä porukalla, jonka yh-
teishenki on hyvä. Kannatus-
ta Laviassa riittää, ja uusia 
jäseniäkin on saatu, mutta 
toiminta perustuu näiden ih-
misten iloiseen ja pyyteettö-
mään aherrukseen. Vuoden 
aikana tavataan perinteisin 
tupailloin, sääntömääräisissä 
kokouksissa, kesällä Lavian 
markkinoilla sekä vuotuises-
sa pikkujoulussa.

Lavian Perussuoma-
laisissa katsotaan, että 
2000-luvun ylikorostunut 
yksilöllisyyden arvostus on 
heikentänyt suomalaista 
yhteiskuntarakennetta ja 
tuonut mukanaan useita 
haastavia ongelmia yhteis-
kuntaan. Vanhustenhuolto 
ja nuorista välittäminen 
ovat jääneet suorituskes-
keisyyden jalkoihin. Tämä 
on lisännyt yksinäisyyttä 
ja syrjäytymisriskejä erityi-
sesti näissä väestöryhmissä. 
Laviassa ollaan sitä mieltä, 
että nyt olisi viimein aika 

tarttua näihin yhteiskunnal-
lisiin epäkohtiin.

- Yhteisöllisyyteen kan-
nustamalla ja toinen tois-
taan tukemalla voidaan saa-
vuttaa todellisia tuloksia, 
Lavian Perussuomalaisten 
alusta saakka yhtäjaksoises-
ti toiminut puheenjohtaja 
Altti Järvenpää linjaa.

Laviassa toivotaan yh-
teisöllisyyttä erityisesti 

kaupunkeihin, sillä maalla 
yhteisöllisyyden merkitys 
on säilynyt vahvana myös 
2000-luvulla. Tulevalle 
vuodelle 2012 Laviasta toi-
votetaan Perussuomalaiselle 
puolueelle sekä eduskunta-
ryhmälle menestystä, mutta 
myös viisautta, avoimuutta 
ja toinen toisiemme tuke-
mista. Viisautta, jotta teki-
simme onnistuneita ja oikei-

ta ratkaisuja eteen tulevissa 
haasteissa. Avoimuutta, jot-
ta säilyisimme rehellisinä it-
sellemme ja lähimmäisillem-
me, ja toistemme tukemista, 
jotta perussuomalainen aja-
tus säilyisi vahvana myös 
kaikkina tulevina vuosina. 

taru Kankkonen
Lavian Perussuomalaisten 
sihteeri ja rahastonhoitaja

Lavian Perussuomalaiset kannustaa
yhteisöllisyyteen ja toisten tukemiseen

Lavian Perussuomalaisten aktiiviset jäsenet vasemmalta oikealle; Esko Mikkola, Jukka 
syvänen, raija Järvenpää, taru Kankkonen, Altti Järvenpää (pj), Anne syvänen (vpj) ja Eija 
Kytömäki.
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Oulussa pidettiin sään-
tömääräinen syyskokous 
19.11.2011 ennenkin mo-
nia kertoja kokouspaikka-
na toimineessa Kirkkotorin 
koulutuskeskuksessa. Koh-
tuullisen hyvin oli kokous-
kutsu tavoittanut jäsenis-
tön, sillä kokousedustajia 
kirjattiin neljäkymmentä ja 
osallistujia kaikkiaan kuuti-
senkymmentä.

Kokous alkoi hiljaisella 
hetkellä edesmenneille aktii-
vijäsenillemme Timo Isolal-
le ja Esko Sikkilälle. Monen 
tunteet nousivat pintaan ja 
ajatukset hakivat selitystä 
elomme tarkoitukseen. Ikä-
vää ja väistämätöntä on vai-
kea sulattaa.

Syyskokouksen puheen-
johtajaksi valittiin yksimie-
lisesti Veijo Väänänen ja 
sihteeriksi Anne Snellman. 
Piirin puheenjohtajan valin-
ta oli ehkä odotetuin tapah-
tuma ja se menikin äänes-
tykseksi kahden ehdokkaan 
välillä. Vastakkain olivat 
pitkäaikaisimmat aktiivim-
me Ahti Moilanen ja Paula 
Juka, joilla molemmilla on 
jo näyttävä puheenjohtaja-
tausta ja yhteistyö piirimme 
historiassa.

Äänestyksen jälkeen pu-
heenjohtajaksi valittiin Pau-
la Juka äänin 27-11. Kaksi 

kokousedustajaa äänesti 
tyhjää. Kokeneissa käsissä 
siis jatketaan kohti tulevia 
vaaleja.

Piirihallitus kasvoi 
kokoa

Piirihallituksen kokoa kas-
vatettiin aiemmasta kym-
menestä jäsenestä neljään-
toista ja siihen valittiin seu-
raavat henkilöt alueellisin 
perustein (henkilökohtaiset 
varajäsenet on merkitty sul-
kuihin nimen perään):

Koillismaa ja Oulu poh-
joinen: Seppo Leskinen (Aa-
ro Paakkari), Haukipudas, 
Teuvo Appel (Tapio Jussila), 
Kiiminki ja Juho Kellolampi 
(Kari Tykkyläinen), Pudas-
järvi.

Oulun ympäristö: Vaili 
Jämsä-Uusitalo (Marjukka 
Pirinen), Jouni Hartikka 
(Janne Koskela), Raimo 
Rautiola (Jaakko Partanen), 
Jari Pirinen (Hilkka Saha-
virta), Oulu, Anne Snellman 
(Juho Kamppuri), Oulunsa-
lo ja Ahti Moilanen, Uta-

Loppuvuoden kuulumiset Oulusta

Oulun piirin syyskokousväkeä Kirkkotorin koulutuskeskuksessa.

järvi (Tuomas Okkonen, 
Lumijoki).

Raahen ympäristö: 
Veikko Laurukainen (Mau-
ri Krankkala), Siikajoki 
ja Lasse Mikkola, Vihanti 
(Martti Eskola, Siikajoki).

Siikalatvan ympäristö: 
Seppo Pikkula, Siikalatva 
(Jarmo Viinala, Haapave-
si).

Ylivieskan ympäristö: 
Vesa Jaakola, Nivala (Mar-
ja Onnela, Ylivieska).

Kärsämäen ympäristö: 
Aimo Remes, Kärsämäki 

(Lasse Vuolteenaho, Haa-
pajärvi).

Perussuomalaista 
presidenttiä odotetaan

Yhteensattumien ja sairas-
tapauksien vuoksi paikalle 
ei päässyt yksikään Oulun 
piirin kansanedustajistam-
me, mutta asiaa paikkasi 
uuden järjestösihteerimme 
Juha Liukkosen esittäyty-
minen kokousväelle. Juhan 
terveiset puoluetoimistolta 
olivatkin kannustavia ja 
kenttäväkeä motivoivia.

Oulussa odotetaan myös 
ensimmäistä perussuoma-
laista presidenttiä enemmän 
kuin ääneen uskalletaan 
sanoa. Tulemme tekemään 
kaiken voitavamme sen 
eteen, että saamme Timo 
Soinista vahvan suunnan-
näyttäjän ulkopolitiikkaan 
ja presidentin, jolla riittää 
rohkeutta, kykyä ja visioita 
sanoa sanottavansa myös 
kotimaamme sisäpolitiik-
kaan. Puolueväen ei tule pe-
lätä sitä, etteikö hyvä kehi-
tys jatkuisi puolueen osalta, 
vaikka Timo olisikin presi-
denttinä, sen verran hyvässä 
opissa olleita puolueaktiiveja 
istuu nyt kansanedustajina ja 
muissa merkittävissä tehtä-
vissä puoluehallinnossa.

Oulun piirissä olemme 
saaneet myös reippaasti uu-
sia aktiivisia jäseniä. Piiri-
toimistomme muutto sujui 
sutjakkaasti joulukuun en-
simmäisenä päivänä ja nyt 
meillä on näyttävä paikka 
katutasossa omalla sisään-
käynnillä.

Piirimme puolesta kiitän 
koko jäsenistöämme kulu-
neesta tapahtumarikkaasta 
vuodesta ja toivotan samalla 
rauhallista joulua ja lupsak-
kaa loppuvuotta sekä onnel-
lista, antoisaa ja mielenkiin-
toista tulevaa vaalivuotta.

Jari Pirinen
toiminnanjohtaja
Perussuomalaisten Oulun 
piiri ry

Helsingin NMKY:n juhla-
sali on täynnä innokkaita 
mieskuulijoita 20.11. klo 
14.05. Paikka sijaitsee aivan 
Helsingin keskustassa, noin 
viiden minuutin kävelymat-
kan päässä rautatieasemalta. 
Puhujaksi nousee kansan-
edustaja, presidenttivaalieh-
dokas ja Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Timo Soini. 
Tässä tilaisuudessa hän ei 
esiinny puolueen edustajana 
vaan omana itsenään, kris-
tittynä miehenä.

Miehille suunnatun ti-
laisuuden järjestäjinä on lu-
kuisia kristillisiä järjestöjä. 
Juhlasalissa on tv-kameroi-
ta lähettämässä tapahtumaa 
suorana talon eri huonei-
siin, joissa tilaisuutta seuraa 
iso joukko miehiä. Yhtenä 
etäpaikkana on myös kris-
tillinen monitoimikeskus 
One Way House Kaisanie-
menkatu 10:ssä, jossa sijait-
see kahvio ja kirjakauppa. 
Myös kahvio on täynnä sa-
nannälkäisiä miehiä, jotka 

ovat tulleet seuramaan Mies 
hukassa -tapahtumaa. 

Vaaleissa saa olla omaa 
mieltä 

Soini toteaa alustuspuhees-
saan suomalaisen miehen 
olevan kovassa paikassa 
nykyajan vaatimusten pai-
neissa niin aviomiehenä 
kuin isänäkin. Hyvä mies 
huolehtii lapsistaan ja per-
heestään ja kantaa vastuun-
sa. Onko mies kadoksissa? 
Osittain on. Miehen pitää 
saada olla ”vain mies” – 
syödä makkaraa saunoa ja 
matkustaa joskus vaikka 
Kanarian saarille lomaile-
maan. Mies voi olla oma 
itsensä, jos hän vain uskal-
taa. Eikä myöskään ole hä-
peällistä olla kristitty mies 
tässä yhteiskunnassa, Soini 
summaa.

Pienenä poikana Soini 
istui saunan alalauteilla kun 
miehenköriläät saunoivat, 
heittivät löylyä ja puhelivat 

mukavia ylälauteilla. Silloin 
sai vielä paistaa makkaraa 
foliossa, sillä EU ei ollut sitä 
vielä kieltänyt. Se oli turval-
linen ja miellyttävä koke-
mus siitä, mitä on olla mies. 
Miehen ei ole pakko yrittää 
sopia sellaiseen muottiin 
mitä hän ei ole. 

Futis ja formulat ovat 
sallittujen listalla, eikä näis-
tä harrastuksista pidä potea 
syyllisyyttä, kiteyttää Soini. 
Vaaleissa taas saa olla omaa 
mieltä. On olemassa arvoja, 
joita saa ja pitääkin tuoda 
esille. 

Täällä lainassa

Soini pohti puheessa, että 
mikä on markkinoiden ar-
vo? Markkinat ovat auki 
Espanjassa, Amerikassa ja 
vaikka Suomessa, mutta 
kohta sinä olet auki näiden 
markkinavoimien myller-
ryksessä. Lähtökohta on 
aina se, että elämä on py-
hä asia. Mikäli tämä ym-

märretään, on ymmärretty 
aika paljon. Tulee miehelle 
parempi elämä, mutta ei 
välttämättä yhtään sen hel-
pompi.

- Jokaisen on elettävä 
oma elämänsä, jokainen 
päivä on elettävä eikä yh-
tään niistä päivistä voi an-
taa jonkun toisen elettäväk-
si. Näistä eletyistä päivistä 
me kaikki joudumme joskus 
vielä tilille.

- Miten kadonnut lam-
mas löytyy? Vastaus on 
hyvin yksinkertainen. Hän 
kuulee Paimenen äänen, 
hänen on uskottava pai-
meneen ja tämän sanaan. 
Olemme täällä vain lainas-
sa ja lopulta meidät palau-
tetaan luojamme luokse, 
Soini miettii.

- Sen verran olen äijää, 
että menen raveihin tänään 
vielä, toteaa Timo Soini pu-
heensa lopuksi valtavien ta-
putusten saattelemana.

teksti ja kuva: Harri Lindell

Onko mies kadoksissa?

soini kannusti miehiä olemaan oma itsensä, 
keinotekoiseen muottiin ei pidä yrittää sopia.

Paula Juka valittiin Oulun 
piirin puheenjohtajaksi.
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Suoraan markoiksi 
muutettuina monien 
tuotteiden ja 
palveluiden hinnat 
näyttävät hurjilta. 
Alla satunnaisia 
poimintoja 
kaupungilta:

Kallista on...
 ■KANsANEdustAJA EsittELYssä

Johanna on paljasjalkai-
nen vantaalainen kahden 
lapsen äiti. Poliittinen ura 
sai vuonna 2008 raketti-
maisen alun, kun hän pääsi 
ensimmäisellä yrityksellä 
Vantaan kaupunginval-
tuustoon. Puoluetta hänen 
ei tuolloin tarvinnut miettiä 
nanosekuntia kauempaa. 
Hän on kasvanut perussuo-
malaiseksi. 

Kasvumatkallaan pe-
russuomalaisuuteen hän on 
saanut hyviä ohjeita ja vink-
kejä isoisältään, puoluevete-
raani Kalle Ylimutkalta. Jo-
hanna kertookin hienoina 
ja lämpiminä lapsuusmuis-
toinaan vierailuista sankari-
haudoille isoisänsä johdolla. 
Näillä reissuilla isoisä kertoi 
Suomesta ja suomalaisuu-
desta. Uskoisin, että tahto 
vaikuttaa yhteisiin asioihin, 
on perua näiltä samoilta 
vierailuilta itsenäisyytemme 
turvaajien viimeisten leposi-
jojen luona.

Johanna on oppinut, et-
tä työtä on tehtävä. Hän on 
toiminut sihteerinä ja myy-
jänä eri yrityksissä. Johanna 
sanookin, että kyseiset työt 
olivat mukavia, mutta hän 
halusi päästä lähelle tois-
ta ihmistä, antamaan apua 
sitä tarvitsevalle. Niinpä 
hän päätti kouluttautua lä-
hihoitajaksi. Uusmaalaiset 
äänestäjät päättivät jatkaa 
Johannan urakehitystä ke-

väällä 2011 lähihoitajasta 
kansanedustajaksi.

Ratkaisuja 
vähäosaisten 
ongelmiin

Ensimmäisen eduskunta-
kautensa tavoitteen Johanna 
on jo saavuttanut kirkkaas-
ti. Oli näet siten, että ensim-
mäisenä päivänä Johanna 
eduskuntatalon kirjastoon 
löydettyään nimesi tavoit-
teekseen osata liikkua edus-
kunnan pitkillä ja sokkeloi-
silla käytävillä eksymättä. 
Nyt liikkuminen on sujuvaa, 
oikeat ovet aukeavat, ja on-
pa hän kokeillut potkulau-
taakin eduskunnan pitkällä 
yhdyskäytävällä. 

Johannan vaaliteemat 
on helppo nimetä lyhyesti. 
Hän kokee tärkeäksi tuoda 
esille vähäosaisten ongelmia 
sekä tarjota ratkaisuja nii-
hin. Johanna haluaa tuoda 
eduskunnassa kuuluviin 
vähäosaisten hädän. Voin 
rehellisesti todeta, että Jo-
hanna tietää mistä puhuu. 
Hän on nähnyt yhteiskun-
tamme vähäosaisten hätää 
työssään lähihoitajana, las-
tensa kavereiden perheissä 
sekä omassa elämässään 
yksinhuoltajana. Johannan 
vahvuudeksi sanotaan, että 
häntä on äärimmäisen help-
po lähestyä ihmisen kuin 
ihmisen, oli paikka missä 

tahansa. Olenkin ollut häm-
mästynyt, kuinka paljon 
hän saa suoria yhteydenot-
toja ihmisiltä. Johanna on 
kokenut asian erittäin hie-
nona, ja toivoo yhteydenot-
tojen jatkuvan.

Vaativa työpaikka

Syksyn tultua ja talon käy-
tyä tutuksi voin todeta 
omasta ja Johannan puoles-

ta, että eduskunta on erit-
täin vaativa työpaikka. Työ 
on vasta aluillaan. Johanna 
sanoikin minulle työsken-
neltyämme yhdessä noin 
kuukauden ajan, ettei hän 
ymmärrä kansanedustajia, 
jotka tekevät työtä vain 
vaalien aikaan. Hänen mie-
lestään työ tehdään vaalien 
ulkopuolella, ja vaalit aino-
astaan näyttävät ovatko ää-
nestäjät tyytyväisiä tehtyyn 

Perusäiti Johanna Jurva tuo arjen 
osaamisen eduskuntaan

työhön. Johanna on myös 
pohtinut, että hänen vaali-
teemojensa esiin tuominen 
Arkadianmäellä tulee ole-
maan suuren työn takana. 
Hänen sydäntään lähellä 
olevat asiat kaikki ehdok-
kaat allekirjoittavat vaalien 
aikaan, mutta vaalien jäl-
keen vähäosaisten asioita ei 
oikein kukaan muiden puo-
lueiden edustajista tunnu 
enää muistavan. Onneksi 
näille vanhoille jäärille on 
nuori ja hyvämuistinen nai-
nen näistä asioista muistut-
tamassa.

Johanna sanoi kuulles-
saan tällaisen esittelyjutun 
olevan tekeillä, että hän 
haluaa kiittää ja lähettää 
terveisiä ihmisille, jotka 
ovat auttaneet häntä hänen 
eduskuntatyönsä alkumet-
reillä. Hänen mielestään 
eduskunnassa on erittäin 
ystävällinen henkilökunta 
ja eduskuntaryhmän muut 
jäsenet ovat toimineet hie-
nolla tavalla auttaen toinen 
toisiaan. Ryhmäkanslian 
osaavalle ja auttavalle väel-
le hän haluaa myös lähettää 
kiitokset. Erityisesti Johan-
na haluaa lähettää suuret ja 
rakkaat kiitokset 2970:lle 
häntä äänestäneelle ihmi-
selle.

Kimmo Auvinen
Johanna Jurvan
eduskunta-avustaja

Diesel
8,7 mk/litra

Villapaita
886 mk

Lapaset, villaa
207 mk

Koulutus on yhteiskuntam-
me kivijalka, jolla voimme 
vahvistaa hyvinvointiam-
me ja kilpailukykyämme. 
Koulutus on lisäksi tärkeä 
tekijä alueellisen yhdenver-
taisuuden varmistamisessa. 
Perusopetuksen jälkeistä, 
laaja-alaista toisen asteen 
ja korkea-asteen koulutusta 
tulisi tarjota tasapuolisesti 
koko maassa.

Suunnitelmat erityises-
ti ammattikorkeakoulujen 
aloituspaikkojen leikkauk-
sista ovat todella huolestut-
tavia, ja niiden negatiiviset 
vaikutukset kohdistuvat 
alueellista yhdenvertai-
suutta horjuttaen ankarasti 
Lappiin. Lapin alueella vä-

limatkat ovat jo valmiiksi 
pitkiä, ja koulutustarjonnan 
siirtäminen etelän suuntaan 
pidentää niitä entisestään. 
Toisaalta Lappi tulisi nähdä 
myös sellaisena voimavara-
na, jonne koulutustarjon-
nan avulla voitaisiin saada 
uusia asukkaita ja kehitys-
tä, joka hyödyttäisi koko 
yhteiskuntaa.

Eräs esimerkki tämän-
hetkisestä hyvästä toimin-
tamallista on kulttuurialan 
koulutus, jota tarjotaan 
Lapissa kolmella eri kou-
lutustasolla. Opinnot on 
mahdollista aloittaa jo toi-
sen asteen ammatillisessa 
oppilaitoksessa, ja niitä voi 
jatkaa ammattikorkeakou-

lussa ja yliopistossa aina 
jatkotutkintoon asti. Mikä-
li ammattikorkeakoulussa 
ei jatkossa voisi kulttuu-
rialaa opiskella, tarkoittaisi 
tämä käytännössä sitä, että 
ammattiopintojen jälkeen 
joutuisi lähtemään Lapista 
muualle Suomeen kulttuu-
rialan opintoja jatkaakseen.

Ammattikorkeakoulujen 
ohessa yliopistotasoiseen 
koulutukseen ja tieteelli-
seen tutkimukseen tulisi 
kohdistaa Lapissa riittävästi 
resursseja. Korkeakoulu-
tuksen lisäksi toisen asteen 
opiskelupaikat tulisi alueel-
lisesti turvata. On eriarvois-
tavaa, jos Lapissa nuoret 
joutuvat muuttamaan jo 

peruskoulun jälkeen pois 
kotoa suorittaakseen amma-
tillisen tutkinnon tai lukion.

Koulutuksen tulee vas-
tata yhteiskunnan tarvetta, 
ja koulutustarpeen perus-
tana tulisi olla ennemmin 
tutkintomäärät kuin aloi-
tuspaikat. Koulutuksen re-
surssit pitäisi jakaa tasai-
sesti koko maahan, etenkin 
kun oppilaitokset vaikut-
tavat koko alueen elinkei-
noelämään ja vakauteen. 
Lapissa leikkaukset ja lak-
kautukset koskevat kaikilla 
kouluasteilla paitsi opiske-
lijoita myös opetushenkilö-
kuntaa ja alueen asukkaita. 
Jos haluamme pitää koko 
Suomen asuttuna, tulisi 

harvaan asuttujen seutu-
jen asukkaille mahdollistaa 
tulevaisuuden suunnittelu, 
jossa koulutusmahdollisuu-
det ovat todella ratkaiseva 
tekijä. Pelko oppilaitosten 
lakkauttamisesta ja opiske-
lijamäärien leikkauksista ei 
tätä tavoitetta tue.

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

Miten toisen asteen ja 
korkea-asteen koulutus se-
kä niiden pohjalta syntyvä 
alueellinen yhdenvertaisuus 
aiotaan jatkossa turvata La-
pin alueella?

Koulutuksen turvaaminen Lapin alueella

 ■KirJALLiNEN KYsYMYs

Hanna Mäntylä

Perussuomalaisten
1. varapuheenjohtaja,
kansanedustaja,
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 ■HistOriAA

 ■ LEiVäNJAKAJA

Joulu - rauhan sanoma

Nyrkillä hoitajaa otsaan!
Terveydenhoitoalan henkilöstö on tällä hetkellä ää-
rirajoilla jaksamisen ja työn mielekkyyden suhteen. 
Henkilöstön vähyys pakottaa tekemään vain tuiki 
tarpeelliset hoitotoimenpiteet välittämättä sairaan 
ihmisen muista inhimillisistä tarpeista, kuten hänen 
kanssaan keskustelusta. Puhutaan sympatiasta ja em-
patiasta mutta ne ovat häviäviä hoidon osamuotoja 
tässä koneistuvassa, tehokkuuteen pyrkivässä yhteis-
kuntarakenteessa.
Varapuheenjohtaja Harri Lindell

Eduskunnassa sanottua
En uskonut neuvostokommunistikolhoosiin enkä us-
ko tähän länsimaiseen versioon siitä, joka vuosi vuo-
delta muistuttaa yhä enemmän sitä. Me nauroimme 
täällä Suomessa, kuinka Neuvostoliitossa mustalle 
mullalle ja tundralle kylvettiin samaan aikaan. Kun 
katsomme EU:n maatalouspolitiikkaa, aika lailla sa-
mat järjettömyydet alkavat siinä toistua.
timo soini

Keskuudessamme elää 
vielä kymmeniä tuhansia 
kunniakansalaisiamme, 
sotiemme veteraaneja. 
He jos ketkä ovat koke-
neet monin tavoin so-
dan kauheudet. Näin me 
kaikki suomalaiset tie-
dämme liiankin kipeästi 
rauhan suuren merki-
tyksen. Ja on hyvä, että 
ajassamme kaikin mah-
dollisin keinoin pyritään 
rakentamaan rauhaa. 
Koko YK:kin on sitä var-
ten perustettu.

Rauhan toteutumisel-
le vaikeinta on se, että ol-
laan erimielisiä siitä, mitä 
rauha on, ja miten siihen 
päästään.

Jatkuvasti maapallol-
lamme jossain kolkassa 
soditaan. Jeesuksen syn-
tymän aikaan hallinneen 
Rooman keisari Augus-

tuksen vuosia pidettiin 
pysyvänä rauhan aikana, 
mutta huonosti on vuosisa-
tojen ja -tuhansien aikana 
onnistuttu rauhan säilyttä-
misessä.

Enkelien ilmoittamas-
sa jouluyön sanomassa on 
kysymys aivan toisenlai-
sesta kestävästä rauhasta. 
Sen toteuttaja on Jumala. 
Aivan samoin kuin Jumalan 
kunnia on totta korkeuk-
sissa, niin on myös hänen 
rauhansa maan päällä en-
kelien jouluyön ilmoituksen 
mukaisesti. Vapahtajamme 
syntyminen toi jo Jumalan 
rauhan maailmaan. Mutta 
myös kaiken meidän toi-
mintamme tulisi edistää 
rauhaa, Jumalan rauhaa.

Ihmissilmille salatulla 
tavalla joulun rauha on yh-
tä aikaa rauhaa maan päällä 
ja rauhaa meidän ihmisten 

sydämissä, joita kohtaan 
Jumala osoittaa hyvää 
tahtoa. Jumalan rauhan 
rajojen näkeminen ei ai-
na ole helppoa, yhtäältä 
se on uskon asia, toi-
saalta käytännön elämän 
tehtävä. Rauhan puolesta 
saamme rukoilla ja tehdä 
työtä. Saamme luottaa 
siihen, että kerran rauha 
laajenee sydänten kätke-
tystä rauhasta kaikkialla 
vallitsevaksi rauhaksi, 
kuten Jesaja-profeetta 
on ennustanut: kaikki 
taistelun pauhussa talla-
tut sotakengät ja verellä 
tahratut vaipat poltetaan 
ja tulella kulutetaan, kun 
Jeesus Rauhan Ruhtinas 
ottaa lopullisen vallan!

Anssi Joutsenlahti
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- Setelis
elkärankaisuus ei kanna loppuun asti

3

- Puoluetoimisto uudistui

4

- Nuoret mukaan politiikkaan

5

- SDP kahdella kamelilla va
aleihin

7

- Rikkaimmilla 122% palkankorotus 10 vuodessa?
8

- Keihäsen Hannulla on Marskin salonkivaunu
10

Sisällöst
ä:

Sinivalkoista asialinjaa ja

vastuuta ihmisestä

Lue lisää lehden sisäsivuilta.

Eriarvoi
suuden kasvu Suomessa huolestuttaa Perussuomalaisia!

Heikki Hurstin perinteiset 
itsenäisyyspäivän juhlat pi-
dettiin Hakaniemen torilla 
klo 12, tarjolla oli ilmaista 
ruokailua ja ohjelmaa. Ta-
pahtuman järjesti. Veikko 
ja Lahja Hurstin laupeuden-
työ. Leipäjonossa kävi noin 
2000 avuntarvitsijaa.

Heikki Hursti luki ruo-
karukouksen kehomme 
ravinnoksi. Hursti pyysi, 
että Suomessa olisi joskus 
se päivä jolloin kenenkään 
ei tarvitsisi nähdä nälkää ja 
kurjuutta, vaan meillä kai-
killa olisi hyvä olo, jossa 
voisimme kuunnella ja tu-
kea toinen toisiamme.

Veikko ja Lahja Hurstin 
laupeudentyö aloitti toimin-

Leipäjonot kasvavat vuodesta toiseen.

Perussuomalaisten kansanedustajista paikalla olivat 
Mika Niikko, Marja tolppanen, reijo Hongisto ja Juha 
Väätäinen.

itsenäisyyspäivän leipäjonossa
yhä enemmän avuntarvitsijoita

tansa 1960-luvulla, ja sen 
perusti sosiaalineuvos Veik-
ko Hursti. Nykyään tätä 
työtä jatkaa Veikon poika 
Heikki Hursti. 

Hurstin laupeudentyö 
toimii jakamalla vaate- ja 
ruoka-avustuksia ympäri 
vuoden, sekä järjestää eri-
laisia tapahtumia. Tutuim-
miksi tapahtumiksi ovat 
muodostuneet perinteiset 
Köyhien Linnanjuhlat Ha-
kaniemen torilla ja Joulu-
juhla Töölön kisahallissa 
jouluaattona. Tapaninpäi-
vänä pidetään rääppiäiset, 
mitä jouluaatosta on jäljelle 
jäänyt. 

teksti ja kuvat: Harri Lindell
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EU-jäsenyytensä aikana Suomea vastaan on 
nostettu yli tuhat virallista huomautusta, joista 
kanteisiin asti on tähän mennessä johtanut 
puolisen sataa. Tällä palstalla käsittelemme 
joitain niistä rikoksista, joilla Suomi-neito on 
Brysselin herroja vastaan rikkonut.

Suomi tuomiolla

Asianosaiset: Euroopan yhteisöjen 
komissio vs. Suomen tasavalta

Euroopan yhteisöjen komissio on nostanut EY 226 
artiklan nojalla kanteen, joka on saapunut yhteisö-
jen tuomioistuimeen 8.5.2000 ja jossa yhteisöjen 
tuomioistuinta vaaditaan toteamaan, että Suomen 
tasavalta ei ole noudattanut jäsenvaltioiden liike-
vaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - 
yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen 
määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 
annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/
ETY 2 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se 
on pitänyt voimassa lainsäädännön, jolla vapau-
tetaan arvonlisäverosta sekä tekijöiden tai heidän 
välittäjiensä suorittamat taide-esineiden luovutuk-
set että suoraan tekijöiltä ostettujen taide-esineiden 
maahantuonti.

Tuomio: Syyllinen.

Suomen tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

otteIta SoInIn PlokeISta

Jyrki Katainen otti eilen 
harppauksen matkalla koh-
ti Suomen itsenäisyyden 
myymistä.

Olemme menossa ryti-
nällä kohti velkaunionia, 
kansallisen budjettivallan 
menettämistä, Suomen 
täysvaltaisuuden myymistä 
– sekä räjähtävällä voimalla 
lisääntyvää valtion velkaa, 
kun yksi euromaa kaatuu 
toisensa perään, ja Suomi 
jatkaa takaamista!

Eikä meiltä enää kysytä 
– tuodaan vain lasku!

Huippukokous oli kaik-
kien poliittisten vedätysten 
huippu. Ensin luotiin kei-
notekoinen markkinapaine. 
“Nyt pitää suostua tai lop-
pu tulee!” Markkinamekla-
rit tietävät, että se oli suo-
meksi sanottuna valhetta. 
Kyllä suurpankkiirit tämän 
osaavat, kun heidän raho-
jaan pelastetaan.

Jos joku muuta luulee, 
pyydän selittämään, miten 
huippukokous on ratkaissut 
eurokriisin. Ei mitenkään. 
Se ei millään tavoin ratkaise 
kriisimaiden ongelmia. Nyt 
vallan keskittäjät käyttävät 
ihmisten pelkoa ja tietä-
mättömyyttä häikäilemättä 

hyväkseen. “Älä koskaan 
jätä kriisiä käyttämättä“, 
he sanovat.

Merkozy kyllä tietää, 
miten poliittista peliä pe-
lataan. Heidät on monessa 
liemessä keitetty. Kataisen 
hallitus on sen rinnalla lau-
ma pikkulapsia. Ja tulos on 
sen näköistä.

Kun lukee huippuko-
koukset päätöslausumia, on 
vaikea löytää mitään merk-
kiä siitä ohjeistuksesta ja 
valtuutuksesta, jolla edus-
kunta lähetti hallituksen 
neuvottelemaan. Eikä ihme. 
Ei Suomen kanta kiinnosta. 
Miksi kiinnostaisi? Mehän 
suostumme kuitenkin! Alis-
tumme – menemme vaikka 

rähmällemme! “Pitää olla 
päätöksenteon ytimessä!”

Kataisen ainut saavu-
tus on epämääräinen ala-
viite. Pahoin pelkään, että 
EVM:n määräenemmistö-
sääntöön olisi suostuttu ko-
konaan, jos perustusvalio-
kunta ei olisi todennut sen 
olevan Suomen perustuslain 
vastainen.

Seuraavaksi alkaa juo-
nittelu siitä, miten sekin ala-
viite voidaan vesittää. Joko 
yritetään saada valiokunta 
pyörtämään aiemman kan-
tansa tai sitten vikitellään 
keskusta mukaan. Eurokrii-
sissä keskustalla ei ole ollut 
johdonmukaista linjaa.

Ja perustuslakivaltio-

Eu-huippukokouksen hedelmät

PeruSSuomalaISten Satakunnan PIIrI ry

Satakunnan Perussuoma-
laisten syyskokous pidettiin 
Huittisten kaupungintalolla 
23.11. Kokous oli runsas-
väkinen. Paikalla oli yli 40 
osanottajaa. Mukana oli uu-
si kenttäsihteerimme Riikka 
Slunga-Poutsalo, vaalityö-
mies Matti Putkonen ja puo-
lueen kolmas varapuheen-
johtaja Reijo Ojennus.

Kokouksen aluksi kau-
punginjohtaja Jyrki Pel-
tomaa esitteli Huittisten 

kaupunkia ja 
kokouksen ku-
luessa Riikka 
esitteli itsensä 
kokousväelle 
kertoen omas-
ta tehtäväs-
tään ja puolu-
een asetelmista 
varsinkin tule-
via kunnallis-
vaaleja silmäl-
läpitäen. 

Matti Put-
konen selvitti 
PowerPoint-
esityksessään 
puolueen 
teemoja, joi-

ta myös Satakunnan pää-
lehdistö oli aikaisemmin 
päivällä ollut kuulemassa 
Raumalla. Reijo Ojennus 
toi myös puolueen terveh-
dyksen piirille.

Heikompiosaiset 
unohdettu

Muutama lainaus piirin 
puheenjohtaja Seppo Tori-
sevan avauspuheesta: - Pää-
töksiä tehdään tänä päivä-

nä hyväosaisten ehdoilla 
unohtaen, että maassamme 
on satoja tuhansia pienelä-
keläisiä jotka elävät toi-
meentulon rajamailla, että 
maassamme on satoja tu-
hansia velkavankeja jotka 
elävät ilman tulevaisuuden 
toivoa ja maassamme on 
myös nuorisoa, joka kokee 
että heidät on unohdettu.

- Eduskunnassa perus-
suomalaiset ovat taistelleet 
maamme kaikkein vähä-
varaisimpien kansanosien 
elinmahdollisuuksien puo-
lesta. Monet heikommassa 
asemassa olevaa lähimmäis-
tä puolustavat lait eivät ole 
saaneet riittävää enemmis-
töä taakseen.

- Satakunnassa perus-
suomalaisten tilanne näyttää 
hyvältä. Saimme kaksi kan-
sanedustajapaikkaa ja piirin 
alueella kannatus lähenee 
jo ykköspaikkaa. Tammi-
kuussa on presidentinvaalit, 
joissa puolueemme puheen-
johtaja Timo Soini hakee 
ensimmäisellä kierroksella 
kakkospaikkaa ja siihen 
meidän satakuntalaisten 

on panostettava voimava-
ramme ja näytettävä miten 
saavutamme viidennet voit-
toisat vaalit peräkkäin.

- Ensi vuoden syksyn 
kunnallisvaaleissa tulee 
Suomen politiikassa se toi-
nen jytky! Vähintään nelin-
kertaistamme kunnallisval-
tuutettujemme määrän.

- Perussuomalaisten 
päämääränä on edistää 
maamme talouden raken-
tamista vahvaksi ja kil-
pailukykyiseksi siten, että 
työntekoa ja yrittämistä 
kunnioitetaan ja kansalai-
sille taataan taloudellinen 
perusturva sekä oikeus 
työhön.

Jo pitkään puheen-
johtajana toiminut Seppo 
Toriseva sai tällä kertaa 
vastaehdokkaakseen nuor-
ta polvea edustavan Ville-
Petteri Laihon. Kokemus 
ja puoluekentän tuntemus 
painoivat enemmän, joten 
Seppo valittiin äänin 23-7 
jatkamaan piirin puheen-
johtajana 2012. Presiden-
tinvaalit ja tulevat kun-
nallisvaalit edellyttävätkin 

satakunnan Perussuomalaiset jatkavat taistelua
vankkaa asioitten hallintaa 
ja yhteistyökykyä, joita juu-
ri nyt tarvitaan.

Valintoja

Piirihallituksen jäsenien 
määrä lisättiin kahdek-
sikymmeneksi ja edustus 
pyrittiin saamaan kaikista 
kunnista. Piirihallitukseen 
vuodeksi 2012 valittiin 
seuraavat henkilöt (suluis-
sa henkilökohtaiset varajä-
senet):

Tomi Salonen, Eurajoki 
(Tommi Otamo, Rauma), 
Kati Junttila, Harjavalta 
(Seija Multanen, Huittinen), 
Pauli Saarinen, Honkajoki 
(Tommi Laitila, Honka-
joki), Ilkka Riuttamäki, 
Huittinen (Jouko Lindstedt, 
Huittinen), Erkki Ruden-
berg, Jämijärvi (Arto Lauk-
kanen, Rauma), Erkki Lilja, 
Kankaanpää (Kauko Kero-
la, Kankaanpää), Ilmo Tör-
mä, Karvia (Kauko Ylikos-
ki, Siikainen), Kauko Keto-
la, Kokemäki (Esa Huhta-
saari, Kokemäki), Tommi 
Rautio, Köyliö (Maarit 

Markkula, Köyliö), Taru 
Kankkonen, Lavia (Altti 
Järvenpää, Lavia), Kim-
mo Toroska, Luvia (Vappu 
Laukkanen, Rauma), Ilpo 
Riihiaho, Merikarvia (Jari 
Salo, Merikarvia), Jarmo 
T.M. Virtanen, Nakkila 
(Sanna Ahvenkoski, Nakki-
la), Jani Jalonen, Pomarkku 
(Taina Virtanen, Pori), Lau-
ra Huhtasaari, Pori (Erno 
Korkeamäki, Pori), Reijo 
Lehto, Pori (Markku Palo-
mäki, Pori), Kari Seppä, Po-
ri (Ville-Petteri Laiho, Pori), 
Pasi Mäenranta, Rauma 
(Vesa Heikintalo, Rauma), 
Paavo Tuulensuu, Siikainen 
(Susanna Järvenpää, Siikai-
nen) ja Tero Järvelä, Ulvila 
(Jukka Hautamäki, Ulvila).

Tilintarkastajaksi vuo-
delle 2012 valittiin KHT, 
JHTT Tom Sandell ja vara-
tilintarkastajaksi KHT Rei-
jo Hyytiäinen. Toimentar-
kastajaksi valittiin Martti 
Mölsä sekä varatoimentar-
kastajaksi Aarne Matintalo.

teksti: Anita Koivu
Kuva: tommi rautio

kunta on poliittinen elin. Se 
tottelee lopulta hallituksen 
tahtoa, kun pannaan kova 
kovaa vastaan.

Hallitus on käytännössä 
jo suostunut Suomen veto-
oikeuden menettämiseen, 
vaikka ennen kokousta van-
noi kautta kiven ja kannon, 
että sitä ei voida hyväksyä.

Näin käy, kun ei ole 
omaa suunnitelmaa. Jos et 
ole valmis kävelemään ulos, 
jäät muiden pelinappulaksi.

Kirjoitin viime touko-
kuussa Wall Street Journa-
lissa, että näin tulisi käy-
mään: “Yksimielisyyden 
poistaminen on vain ajan 
kysymys. Silloin meillä on 
täysmittainen varainsiirtoja 
tekevä liittovaltio.”

Vähemmälle huomiolle 
on jäänyt se, että huippuko-
kouksessa käytännössä ve-
sitettiin sijoittajavastuu. Saa 
nähdä, miten Urpilainen 
yrittää sen selittää. Oliko si-
joittajavastuu kynnyskysy-
mys hallitusyhteistyölle vai 
eikö se ollutkaan? Ollaanko 
vasta päästy linnanjuhlista 
kotiin kun alkavat uudet 
takinkääntöjuhlat?

Julkaistu 9.12.2011



Suomalainen 23No: 16 • Joulukuu 2011 www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

PeruSSuomalaISten Hämeen PIIrI ry

Perussuomalaisten Hämeen 
piiri vaatii, että Hämeen 
ja Päijät-Hämeen liittojen, 
vaalipiirin kansanedusta-
jien sekä alueen kuntien 
tulee ryhmittyä yhdessä ny-
kyistä ponnekkaammin ja 
näkyvämmin puolustamaan 
Hämeenlinnan, Lahden ja 
Riihimäen varuskuntien ja 
niiden harjoitusalueiden 
säilyttämistä.

Jokaisella kolmella va-
ruskunnalla on oma eri-
koistehtävänsä Suomen 
maanpuolustuskoulutuk-
sessa ja Etelä-Suomen puo-
lustamisessa. Lisäksi niillä 
on tärkeä merkitys alueen 
työllisyyden ja talouden 
kannalta. Kanta-Hämeellä 
ja Päijät-Hämeellä ei ole 
varaa menettää näitä maan-
puolustuksen osaamiskes-
kuksia.

Varuskunnilla on huo-
mattava merkitys myös 
maakuntajoukkojen ja re-
servin koulutuksen osalta. 
Ilman alueen varuskuntia 
näitä itsenäisyyden säilyttä-
misen kannalta tärkeitä re-
servin kertauskoulutuksia ei 
voida täysipainoisesti tehdä. 
Maakuntajoukkojen tulevai-
suus on vaarassa, jos niillä 
ei ole tukenaan riittävää ja 
koulutuksellisesti monipuo-
lista varuskuntaverkostoa.

Perussuomalaisten 
Hämeen piiri toteaa, että 
Asikkalan Vesivehmaan 
lentokenttää on myös kehi-
tettävä sekä maanpuolus-
tuksen että harrasteilmai-
lun näkökulmasta. Nope-
asti koottavien ja liikutel-
tavien maanpuolustuksen 
maakuntajoukkojen osalta 
kenttä on tärkeä.

Hämeen ratahankkeita on edistettävä

Antero Niemelä valittiin uudelleen Hämeen piirin 
puheenjohtajaksi. Hän painotti avajaissanoissaan tulevan 
vuoden presidentinvaalin ja kuntavaalin tärkeyttä.

Perussuomalaisten Hä-
meen piiri kiirehtii myös 
Hämeenlinnan – Lahden 
ja toisaalta Lahden – Hei-
nolan – Mikkelin rata-
hankkeiden suunnittelua 
ja kehittämistä. Näillä 
ratayhteyksillä on kauas-
kantoinen merkitys Kanta-
Hämeen, Päijät-Hämeen ja 
Itä-Hämeen talouselämän 
ja matkustusliikenteen 
sekä työssäkäynnin kan-
nalta. Koska näillä rata-
hankeilla on myös tärkeä 
valtakunnallinen merkitys, 
niin maakuntaliitoilla ja 
rata-aluekunnilla on vank-
ka kannatuspohja näiden 
kauaskantoisten hankkei-
den edistämisessä vuotuisin 
toimin.

teksti ja kuvat:
Lasse Koskinen

Hämeen kokousväki paneutui huolella tulevien aikojen suunnitelmiin, talouteen ja valitsi yksimielisesti piirihallituksen.

Perussuomalaisten Hämeen piiri valitsi syyskokouksessaan Lahdessa piirihallituksen 
ensi vuodeksi.

Hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Antero Niemelä Hämeenlinna. Asikkalasta James Hirvisaari, henki-
lökohtaisena varahenkilönä Pekka Weckman, Heinolasta Harri Kerijoki, vh. Eero 
Aven, Hollosta Anne Louhelainen ja Jari Ronkainen, vh. Sanna Laitinen ja Jarmo 
Häkkinen, Janakkalasta Seppo Hauta-aho, vh. Teuvo Sippala, Kanta-Hämeestä Is-
mo Soukola, Tauno Lahtinen ja Matti Lähteenmäki, vh. Aki Rantanen, Harri Nie-
minen ja Marianne Koivisto, Kärkölästä Matti Mäntylä, vh. Arja Viskari, Lahdesta 
Paavo Rautkoski, Rami Lehto ja Lasse Koskinen, vh. Maarit Tuomi, Antero Parikka 
ja Martti Mäkelä, Lounais-Hämeestä Tuula Forsblom ja Jorma Virtanen, vh. Sami 
Mattila ja Jarmo Kalliola, Nastolasta Terho Anttolainen, vh. Sirpa Hassinen, Ori-
mattilasta Onni Hiltunen ja Sirkka-Liisa Papinaho, vh. Tero Rönkkö ja Piia-Maria 
Pajala, Padasjoki Anita Saarinen, vh. Antero Sihvonen, Riihimäeltä Hanna Hautala 
ja Heimo Peltola, vh. Heidi Selenius ja Reijo Puranen.

Piirin tilintarkastajina toimivat puolueen tilintarkastaja KHT, JHTT Tom Sandell 
ja varatilintarkastajana KHT Reino Hyytiäinen.

Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n hallitus vuonna 2012:

Antero Niemelä jatkaa puheenjohtana

Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittely
Haja-asutuksen jätevesien 
käsittelyyn liittyvät sää-
dökset muuttuivat, kun 
ympäristönsuojelulain 
muutokset tulivat voimaan 
9.3.2011. Säännöksiä oli 
tarkoitus kohtuullistaa, ja 
jätevesiasetuksen piti ennen 
kaikkea helpottaa kiinteis-
tökohtaisten jätevesijär-
jestelmien suunnittelua ja 
toteuttamista. Ainut selkeä 
muutos asetuksessa on se, 
että jätevesien puhdistami-
sesta vapautettiin ne kiin-
teistönomistajat, jotka asu-
vat kiinteistöllä vakituisesti 
ja ovat täyttäneet 68 vuotta 
ennen 9.3.2011. Tämäkään 

ei kuitenkaan ole itsestään 
selvää, sillä kunnan ympä-
ristöviranomainen voi puut-
tua asiaan ja määrätä, että 
jätevedet on puhdistettava, 
vaikka edellä mainittu ikä-
rajaa koskeva pykälä toteu-
tuukin. Näin viranomainen 
voi toimia, jos hän toteaa, 
että kiinteistön jätevesistä 
aiheutuu ympäristön pi-
laantumisen vaaraa.

Ympäristönsuojelulain 
muutoksella täsmennettiin 
myös määräaikaisen vapau-
tuksen edellytyksiä. Poikke-
uksen perusteena laissa on 
erikseen mainittu pitkäaikai-
nen sairaus ja työttömyys. 

Epäselvää on, mitkä pitkäai-
kaiset sairaudet kuuluvat lain 
piiriin ja kuinka menetellään, 
jos pitkään työttömänä ollut 
henkilö saakin töitä. Myös-
kään hakijan sosiaalisesta ja 
taloudellisesta asemasta ei 
ole mainintaa laissa.

Epäselvää on myös se, 
kuka käytännössä valvoo 
31.12.2016 jälkeen, että 
kaikilla niillä kiinteistöillä, 
jotka kuuluvat tämän lain 
piiriin, on asianmukainen 
jätevesienkäsittelyjärjestel-
mä. Monessakaan kunnas-
sa eivät resurssit tähän riitä. 
Lisäksi kysymyksiä herättää 
myös se, miten menetellään, 

mikäli tämän lain piiriin 
kuuluva kiinteistönomistaja 
ei saata jätevedenkäsittely-
järjestelmäänsä lain vaati-
maan kuntoon määräajassa.

Suomen ympäristökes-
kuksen mukaan maaseudun 
jätevesiremontit etenevät 
hitaasti. Monet kiinteistön-
omistajat ovat haluttomia 
edes selvittämään, vaatiiko 
uusi jätevesiasetus kunnos-
tusta omassa kiinteistössä. 
Arviot perustuvat jäteve-
sineuvojien kokemuksiin. 
Haja-asutusalueilla, joissa 
ei ole toimivaa vesihuol-
tolaitoksen viemäriä eikä 
suunnitelmiakaan sellaisen 

ulottamisesta oman talou-
den läheisyyteen, ollaan 
odottavalla kannalla ja 
jopa uskotaan, että haja-
asutusalueiden jätevesien 
käsittelyyn liittyvät säädök-
set muuttuvat vähintäänkin 
kerran ennen vuotta 2016, 
jolloin kaiken pitäisi olla 
kunnossa. Syynä tähän on 
mm. se, että kunnat eivät 
ole hoitaneet asiaan kuu-
luvia neuvontapalveluja 
tasapuolisesti. Kunnissa ei 
myöskään tiedetä, kuka tai 
mikä organisaatio käsittelee 
poikkeuslupahakemukset.

Edellä olevan perusteella 
ja eduskunnan työjärjestyk-

sen 27 §:ään viitaten esitäm-
me asianomaisen ministerin 
vastattavaksi seuraavan ky-
symyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä 
sellaisen epäkohdan poista-
miseksi, että haja-asutusalu-
eiden jätevesien puhdistami-
seen liittyvä lainsäädäntö on 
edelleen erittäin epäselvä ja 
neuvonta puutteellista ja että 
kunnissa ei ole selvitetty, mi-
ten eduskunnan hyväksymiä 
poikkeuslupaharkintaa täs-
mentäviä säännöksiä sovel-
letaan käytännössä?

Helsingissä 30.9.2011
Martti Mölsä

 ■KirJALLiNEN KYsYMYs
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PeruSSuomalaISten keSkI-Suomen PIIrI ry

JÄRJESTÖTOIMINTAA

taPaHtumat

Kontulan Perussuomalaisten 
pikkujoulut
Kontulan Perussuomalaiset kutsuvat Helsingin Ps-porukat 
omakustanteisiin pikkujouluihin 17.12. klo 19.00 alkaen 
S-ryhmän ravintola Jyväseen (Kiviparintie 2, 00920 Helsin-
ki), Myllypuron ostari.

Kaikkien osallistujien toivotaan syövän Joululautasen, 
jonka hinta on S-kortilla 12,80 euroa, ilman etukorttia eu-
ron kalliimpi. Syödään ja jutellaan, klo 21 alkaa karaoke.
www.ravintolajyvanen.fi

Lohjan seudun Perussuomalaisten 
PerusJoulu-tapahtuma
Lauantaina 17.12.2011. Ohjelma: klo 10-12 Lohjan toril-
la glögiä ja kansanedustajia, klo 13 Kaupungintalon val-
tuustosali, keskustelua vetää Matti Putkonen (sisäänkäynti 
Tehtaankadun parkkipaikan puolelta).
Lisätietoja: riikka@poutsalo.com

Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n

sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 17.12.2011 klo 14.30 alkaen Lohjan Kau-
pungintalon saunaosastolla, Karstuntie 4 (sisäänkäynti 
Tehtaankadun puolelta). Huom, tarkentunut kellonaika. 
Kaikki jäsenet, tervetuloa!

Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry.

sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 20.12.2011 klo 18.00 Kokkolan kaupungin-
talon Baltic kokoustilassa. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!

Mäntsälän Perussuomalaiset ry:n

sääntömääräinen syyskokous
Tiistaina 20.12.2011 kello 17.30 Nummisten Seurojenta-
lolla.  Kaikki jäsenet sekä muut toiminnasta kiinnostuneet 
tervetulleita.
Mäntsälän Perussuomalaiset ry:n hallitus

Perussuomalaisten Hattulan-osaston

Perustamiskokous
Tiistaina 20.12.2011 klo 18. Ravintola Rosolli, Kaup-
patie 2, Parola. Kaikki asiasta kiinnostuneet tervetuloa!
Perussuomalaisten Hämeen piiri

PaIkallISyHdIStySten kokoukSet

PIIrIyHdIStySten kokoukSet

Etelä-savon piiri ry:n

sääntömääräinen syyskokous
Sunnuntaina 18.12.2011 alkaen klo14.00. Ravintola Hu-
vikumpu, Otava, Mikkeli. Piirihallitus kokoontuu kello 
12.00.

Esityslistalla sääntömääräiset syyskokousasiat (löyty-
vät esim. Perussuomalainen-lehdestä n:o 13/2011). Li-
säyksenä koskien esitylistan kohtaa 9, korjataan päätös 
vuoden 2011 osalta ja valitaan vuodelle 2011 ja 2012 
tilintarkastajat puolueen esittämällä tavalla.

Mukaan jäsenluettelo ja valtakirja/pöytäkirjaote josta 
ilmenee paikallisyhdistyksen päätös piirikokousedustajis-
taan. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 13.45 

Läsnäolo-oikeus kaikilla puolueen jäsenmaksun 2011 
maksaneilla henkilöillä. Paikalla myös järjestösihteeri 
Kotimäki.

Huom! Ravintolassa mahdollisuus ruokailuun alkaen 
kello 13.00. Tervetuloa!

alajärven PeruSSuomalaISet

kaInuun PeruSSuomalaISet

turo Kalliomaa Alajärven
Perussuomalaisten johtoon

Alajärven Perussuomalaiset 
ry:n pitkäaikainen puheenjoh-
taja Raimo Vistbacka luopui 
puheenjohtajan pestistä yhdis-
tyksen syyskokouksessa. Vist-
backa perusteli päätöstään sil-
lä, että nyt on oikea aika antaa 
vetovastuuta nuoremmille. Hän 
lupautui kuitenkin vielä jatka-
maan hallituksen varsinaisena 
jäsenenä ja antamaan oman 
panoksensa tuleviin kunnallis-
vaaleihin.

Paikallisyhdistys valitsi yk-
simielisesti  vuodeksi 2012 uu-
deksi puheenjohtajaksi paloesi-

mies, kaupunginvaltuutettu Turo Kalliomaan. Kiitospu-
heessa Kalliomaa totesi, että taitaa astua aika suuriin 
saappaisiin ja toivoi puolueen pitkäaikaisilta jäseniltä 
tukea ja opastusta sisäänajossa valittuun tehtävään.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tarja Ku-
halampi, Markku Leppäkangas, Sauli Mäkinen, Maija 
Viljanmaa ja Raimo Vistbacka sekä varajäseniksi Marita 
Kivelä, Timo Kivimäki, Anne Matokangas ja Timo Pakka.

Kokouksessa valittiin myös kuusi varsinaista- ja kol-
me varaedustajaa piirikokouksiin.

Tulevan vuoden alun pääpaino on presidentinvaaleis-
sa ja loppuvuodesta kuntavaalit, joissa pyritään säilyttä-
mään Alajärvellä vähintään perussuomalaisten nykyinen 
poliittinen asema.

turo Kalliomaa 
valittiin Alajärven 
Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi.

Keski-Suomen piirissä pu-
heenjohtaja vaihtui 20.11. 
piirikokouksessa Keu-
ruulla. Pentti Tuomi voit-
ti äänestyksessä nykyisen 
puheenjohtajan Marke 
Tuomisen äänin 16–10. 
Pentti on maanviljelijä ja 
Herastuomari, Saarijärven 
kaupunginvaltuutettu sekä 
yksi puolueen perustajajä-
senistä. Hän toimi edellisen 
kaksivuotiskauden myös 
Saarijärven kaupunginval-
tuuston toisena varapu-
heenjohtajana. Pentillä on 
vankka luottamus piirissä 

ja piirin tuki tulevassa toi-
messaan. Parhaimmat on-
nittelut Pentille!

Piirihallituksen kokoa 
kasvatettiin seitsemääntois-
ta. Vaalivuonna tarvitaan 
paljon innokkaita tekijöitä 
uuden jytkyn toteutuksessa. 
Ei epäilystäkään, etteivätkö 
tavoitteemme toteudu uu-
della porukalla.

Kiitokset vieraillemme, 
Keuruun kaupunginjohta-
ja Timo Lounalle, kansan-
edustaja Kike Elomaalle ja 
puolueen varapuheenjohta-
ja Reijo Ojennukselle sekä 

Keski-suomen piiri vaihtoi puheenjohtajan
uudelle järjestösihteeri Juk-
ka Kotimäelle vierailusta 
kokouksessamme.

Piirisihteeri kiittää tästä 
vuodesta ja luovuttaa tehtä-
vän tammikuussa valittaval-
le uudelle henkilölle. Vuosi 
oli antoisa ja opettavainen, 
mutta oma työ tuo uusia 
haasteita ja jostakin on 
silloin luovuttava. Jatkan 
piirihallituksessa ja paikal-
listasolla, sillä eihän tätä 
kaikkea ilman voi elää.

teksti: Anitta Kangas,
piirisihteeri

Kuvassa Keski-suomen 
uusi puheenjohtaja Pentti 
tuomi.

Ari Korhonen (Ps)
valittiin valtakunnanoikeuden
varajäseneksi
Eduskunta valitsi 2.12. pitämässään täysistunnossa jä-
senet seuraavaksi nelivuotiskaudeksi (2012-2015) val-
takunnanoikeuteen. Vuoden 2012 alussa toimikautensa 
aloittava Perussuomalaisten Kainuun piirin puheenjoh-
taja, sotkamolainen varatuomari Ari Korhonen tuli vali-
tuksi yksimielisesti valtakunnanoikeuden varajäseneksi.

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteet, jotka nostetaan 
valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan 
oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai kor-
keimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaises-
ta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi valtakunnanoikeus 
käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vas-
tuuta koskevan syytteen.

Toistaiseksi valtakunnanoikeus on kokoontunut ole-
massaolonsa aikana vain neljä kertaa, viimeksi vuonna 
1993 Kauko Juhantalon tapauksessa.

Heimo Mikkaselle puolueen 
pöytästandaari
Heimo Mikkanen Järvenpään 
Perussuomalaisista on saanut 
Perussuomalaisten pöytästan-
daarin ansioistaan puolueen 
hyväksi. Pöytästandaari luo-
vutettiin Järvenpään Perus-
suomalaisten syyskokouksessa 
1.11.2011 puheenjohtaja Jaana 
Siukolan ja sihteeri-talouden-
hoitaja Heikki Talan toimesta.

Savon sydänmailla vuonna 1943 syntynyt Heimo 
Mikkanen liittyi Perussuomalaisiin 2000-luvun alussa ja 
on ollut ehdokkaana kaksissa kunnallisvaaleissa. Tällä 
hetkellä hän istuu Järvenpään rakennuslautakunnassa.

- Minulle sanottiin, että viiri myönnettiin minulle hy-
vien neuvottelutaitojeni ansiosta. On kuulemma ajantuh-
lausta yrittää vängätä minua vastaan, Mikkanen kertoo.

Heimo Mikkanen joutui hoidettavaksi Hyvinkään sai-
raalaan maanantaina 28.11. äkillisen sairaskohtauksen 
vuoksi. PerusSuomalainen-lehti ja puoluetoimisto toivot-
tavat hänelle pikaista toipumista ja hyvää joulua.

reserviläisiltä 
Antti Nevalalle 
ansioristi
Puolustusministeri Stefan Wal-
lin on myöntänyt 6.12.2011 
Reserviläisliitto ry:n hallituk-
sen esityksestä reservin vääpeli, 
kunnanvaltuutettu (ps) Antti 
Nevalalle (Eura) Reserviläis-

liiton toiseksi korkeimman kannettavan huomionosoi-
tuksen eli Ansioristin. Risti myönnetään erityisen an-
siokkaasta, pitkäaikaisesta ja merkittävästä työstä liiton 
tarkoitusperien eristämiseksi. Luovutus tapahtui itsenäi-
syyspäivän alla Helsingissä.

PerusSuomalainen 1/2012 ilmestyy 5.1.2011

Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt
viimeistään keskiviikkona 28.12.2011.
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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  

etelä- Savon PS-naISet 

 ■ 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

jäsenasiat ja lehtitilaukset:
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

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

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

 ■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

tamPereen PeruSSuomalaISet

Kunnallisten hoitopaikkojen 
puolesta
Etelä-Savon Perussuomalaisten naisten henkilövalinnat 
kaudelle 2012: puheenjohtaja Outi Virtanen (Pertunmaa), 
varapuheenjohtaja Paula Kuitunen (Kangasniemi), sihteeri 
Raija Valtonen (Mikkeli).

Julkilausuma: On kuntien ja kuntalaisten etu 
pitää kiinni omasta palvelutuotannosta

Monet kunnat ovat lähteneet palveluiden järjestämisessä 
yksityistämisen tielle. Tätä mallia ajetaan myös vanhusten-
hoitopalveluihin purkamalla kunnallisia hoitopaikkoja ja 
perustamalla tilalle yksityisiä palvelutaloja, hoitokoteja ja 
vastaavia, usein kuntien avustuksella. Tämä on taloudelli-
sesti erittäin lyhytnäköistä.

Kuntien tehtäviin kuuluu lakisääteisesti tiettyjen pe-
ruspalveluiden järjestäminen. Jos kunnalla ei ole tarjota 
riittävästi näitä palveluja omana tuotantona, on ne ostet-
tava yksityiseltä. Yksityisen sektorin on tällöin mahdollis-
ta hinnoitella itsensä kysynnän mukaan. Mitä vahvemmin 
hoitopaikat ovat yksityisen sektorin varassa, sitä suurempi 
on mahdollisuus hinnoitella palvelut sen mukaisesti.

Tämä on jo tapahtunut lääkäripalvelujen suhteen. 
Kuntien sosiaalimenoja rasittavat järjettömän kalliit osto-
lääkäripalvelut. Ilman tilanteeseen johtanutta yltiöpäistä 
yksityistämisen politiikkaa ostolääkärin hinnalla pystyisi 
palkkaamaan 3-4 lääkäriä, mikäli heitä olisi saatavilla. Jos 
tämä sama monopoliasema syntyy hoivamarkkinoille, on 
jo nyt taloutensa kanssa kamppailevilla kunnilla edessään 
mahdoton tehtävä.

Kansainväliset sijoitusyhtiöt toimivat jo markkinoilla 
niin lääkäripalveluissa kuin palvelutaloissa. Ne ovat hais-
taneet bisneksen siinä, mikä on tarkoitettu kansalaistemme 
perusturvaksi.

On kuntien ja kuntalaisten etu pitää kiinni omasta pal-
velutuotannosta.

Koulutusseminaari Antaverkan 
leirikeskuksessa
Ylöjärvellä 18.-19.2.2012
Alkaen lauantaina klo 12.00 ja päättyen sunnuntaina klo 
15.00. Kahden päivän ohjelma sisältää tuhdin paketin 
tietoa mm. puolueorganisaatiosta, päätöksentekojärjestel-
mästä, säännöistä, kokoustekniikasta ja viestinnästä sekä 
kunnallisvaalien kampanjoinnista ja valtuusto- ja lauta-
kuntatyöstä.

Kouluttajina parhainta asiantuntijuutta antavat puo-
luesihteeri Ossi Sandvik, työmies Matti Putkonen, kansan-
edustaja Lea Mäkipää, kaupunginvaltuutettu Heikki Luoto 
ja kaupunkilehti Tamperelaisen päätoimittaja Jari Niemelä.

Paketin hinta on tamperelaisille 40 EUR ja muille 50 
EUR, sisältäen koulutuksen lisäksi ruokailut molempina 
päivinä, saunan ja tarvittaessa majoituksen.

Paikkoja on rajallinen määrä ja koulutukseen varataan 
paikat ilmoittautumisjärjestyksessä, ensisijalla tamperelai-
set jäsenet.

Ilmoittaudu siis nopeasti, viimeistään 8.1.2012:
terhikiemunki@hotmail.com tai 040 7602975
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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



Suomalainen 27No: 16 • Joulukuu 2011 www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

VAPAA SANA

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

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

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan sanan ohjeet

Vaalit lähestyvät
Presidentinvaalit lähestyvät kovaa vauhtia ja ehdokkaat 
ja taustajoukot ovat lähteneet liikkeelle. Näyttää vain 
ihmeelliseltä, että gallupit sahaa paikallaan ja Sauli Nii-
nistö porskuttaa kohti pressanlinnaa.

Miksi näin, sitä sopii ihmetellä. Suomen kansa ei ole 
rikastunut ja vain pienellä osalla menee hyvin, mutta 
näyttää, että Kokoomuksella on kohta kaikki valta Suo-
messa ja rahoja jaetaan pitkin EU:ta ja Nato-ovi hou-
kuttelee kutsuvasti.

Nyt kansan pitäisi katkaista Kokoomuksen voitto-
kulku ja siinä tehtävässä Perussuomalaisilla on jälleen 
näytön ja jytkyn paikka. Meillä pelätään, että jos Soinis-
ta tulee presidentti, niin miten käy puolueen kannatuk-
sen ja tulevaisuuden, mutta mikä asia voisi olla parempi 
sulka Perussuomalaisten hattuun. Tämähän olisi suoras-
taan lottovoitto ja siihen pitää iskeä.

Toinen vaihtoehto on, että pelkäämme Soinin mene-
tystä ja porukka menee Niinistön taakse. Silloin meidän 
alamäki alkaa ja kannatus putoaa. Silloinhan osoitamme 
Timolle epäluottamuslauseen, joka varmasti vie uskot-
tavuutta, mutta seisomalla Soinin rinnalla ja toimimalla 
yhdessä luomme hyvän pohjan tulevaisuudelle.

Ville Ruotsalainen
Oulu

Perusterveydenhuollon hy-
vä toimivuus takaa kansa-
laisille kustannustehokkaat 
ja laadukkaimmat tervey-
denhuollon palvelut. Hoi-
toon pitää päästä silloin 
kun sitä tarvitsee.

Omalääkäri- ja omahoi-
tajajärjestelmä on toimivan 
perusterveydenhuollon ydin 
joka vähentää erikoissai-
raanhoidon tarvetta. Pitkät 
hoitosuhteet ja asiakkaan 
historian tuntemus mahdol-
listavat keskittymisen vas-
taanotolla olennaiseen asi-
aan. Ongelmana maassam-
me on, että tänne on annettu 
kasvaa lääkäreiden sukupol-
vi, joka ajattelee hyvinvointi-
palveluja euro edellä. Niitä ei 
enää mielletä luonnollisena 
osana hyvinvointiyhteiskun-
taa, vaan helpon rahastami-
sen kohteena, josta eettisyys 
on kaukana.

Tavoitteena on voiton 
maksimointi. Näin ovat syn-
tyneet keikkalääkärifirmat, 
joiden ideana on poimia 
mansikat, eli hoitaa kalliilla 
hinnalla helpot potilaat. Täl-
lainen malli, jossa käydään 
päivystämässä tai pitämässä 
viikko tai kaksi vastaanot-
toa jossakin terveysasemalla 
mahdollistaa valelääkärei-
den ja ammattitaidoiltaan 
heikkojen lääkäreiden toimi-
misen lääkärin ammatissa.

Lääkäreiden ammat-
titaitoa ei valvotakaan 

valmistumisen jälkeen mi-
tenkään, mikä on muual-
la Euroopassa arkipäivää. 
Kunnallisvaalien yhdeksi 
teemaksi voisi nostaa keik-
kalääkäritoiminnan lak-
kauttamisen kuntien perus-
palveluista ja omalääkäri-
järjestelmän käyttöönotta-
misen jokaisessa kunnassa. 
Malleja on useitakin. 

Korvausrahat Liliusten 
taskuihin

Perusterveydenhuollon 
lääkäreiden virkamäärä 
on kasvanut viimeisten 
viiden vuoden aikana noin 
viisi prosenttia, kun se 
vastaavasti on noussut 30 
prosenttia erikoissairaan-
hoidossa, 70 prosenttia 
yksityispuolella (keikkafir-
mat) ja 70 prosenttia työ-
terveyshuollossa. Nyt tulisi 
ottaa tehtäväksi nostaa pe-
rusterveydenhuollon lää-
kärimäärä sellaiseksi, että 
se vastaa todellista tarvetta 
- vaikka siirtämällä yksi-
tyispuolelta.

Tulevien kuntavaalien 
jälkeen yhä useampi pe-
russuomalainen poliitikko 
istuu sairaanhoitopiirien 
valtuustoissa ja kuntansa 
perusturvalautakunnassa ja 
olisi eritäin tärkeää muis-
taa perusterveydenhuollon 
tärkeys terveyspalvelujen 
ketjussa. 

Suurin osa yksityis- ja 
työterveyshuollon lääkä-
ripalveluista ja kuntien 
ulkoistamista vanhuspal-
veluista tehdään ulkomai-
sessa omistuksessa olevien 
yritysten kautta, jolloin 
miljoonavoitot kierräte-
tään suomalaisen verotta-
jan ulottumattomiin eri-
laisilla yhtiöjärjestelyillä ja 
verotusta kiertämällä mm. 
pääomalainojen rajoitta-
mattomilla vähennysoi-
keuksilla. On muistettava, 
että KELA:n korvausraho-
ja hulahtaa samalla näiden 
”Liliusten” taskuihin, to-
sin kierrettyään ensin ve-
roparatiisien pankkitileillä. 
Nämä rahat häviävät Suo-
mesta ja kuntien peruspal-
veluista.

Ammattitaidottomat 
yksityislääkärit

Lisäksi tiedetään, että osa 
yksityisistä palveluista on 
laaduttomia. Etenkin mo-
nikansallisten yhtiöiden 
palvelukodit maksimoivat 
tuoton ja se tarkoittaa sääs-
töä vaipoissa, ruuassa, sii-
vouksessa ja kaikissa mah-
dollisissa tukipalveluissa. 
Ammattitaidosta laistetaan 
(valelääkärit ja –hoitajat) ja 
esimerkiksi päivystykseen 
laitetaan lääkäreitä, joilla ei 
kehnon koulutuksen takia 
ole mahdollisuuksia selvitä 
siitä kunnialla.

Tästä seuraa se, että po-
tilaita lähetetään turhaan 
laboratorioon, röntgeniin ja 
erikoissairaanhoitoon, jopa 
hyvin yksinkertaisen ongel-
man takia—näin ei itse tar-
vitse ottaa vastuuta (koska 
ei kyetä), mutta kustannuk-
set nousevat huimasti.

Monikansalliset firmat 
ohjaavat nuoria lääkäreitä 
pitämään tunnuslausee-
naan: ”Minä katson ai-
noastaan kaksi potilasta 

tunnissa ja minä en tutki 
alkoholiongelmaisia, psy-
kiatrisia potilaita tai moni-
sairaita vanhuksia.” Olisi 
järkevää tuottaa suurin osa 
peruspalveluista omana toi-
mintana. Ulkoistukset eivät 
ole tuoneet peruspalveluissa 
säästöä, mutta laatu on kyl-
lä romahtanut.

Terveyspalvelut 
loppuvat periferioista

Kuntauudistuksessa esi-
tetään, että maakuntien 
keskuskaupungit tuottavat 
palvelut, joita kauluskunnat 
(pakkoliitettävät?) käyttä-
vät. Harvaan asuttu perife-
ria on unohdettu kokonaan. 
On nähty, että peruspalve-
lut, mukaan lukien terveys-
palvelut, loppuvat näiden 
suurten kokonaisuuksien 
äärilaidoilta.

Yli 35 vuoden käytän-
nön työn kokemuksen pe-
rusteella uskallan sanoa, 
että terveysasemat on mie-
lekästä pitää paikallisina, 
jos alueella asuu yli 2000 
ihmistä. Missään lakkaut-
tamislaskelmissa ei ole 
huomioitu mm. kansanta-
loudellista tappiota, joka 
seuraa potilaiden taksi- ja 
autorallista, kun palvelut 
siirretään kauas. 

Terveyspalvelujen ul-
koistuksille olisi tultava 
loppu ja lääkäreiden am-
mattitaito olisi tarkistettava 
määräajoin. Terveyspalve-
lut pitäisi mielestäni järjes-
tää terveyspiireissä, jolloin 
rahoituksellisesti perus- ja 
erikoissairaanhoidon palve-
lut olisivat samalla viivalla 
ja rahoitusmalliksi sopisi 
voittoa tavoittelematon 
osuuskuntamalli.

Mauno Vanhala
yleislääketieteen professori
Laukaa

terveydenhuollon haasteita

Hyvä Joulupukki
Jos voit antaa minulle tänä vuonna yhden lahjan ensi 
vuodeksi 2012 ja saan valita ihan mitä vaan, niin kyllä 
haluan kaikille työikäisille palkallista työtä ja kaikille 
kykyjensä mukaan.

Kyllä päätös pitää osa ihmisistä työttöminä, on yksi 
julmimmista asioista yhteiskunnassa. Työttömänä pide-
tään vielä hyväkuntoisia ja -taitoisia ihmisiä. Jos katso-
taan, että kyllä ihminen voi löytää työtä, niin kyllä kai 
suuremmalla todennäköisyydellä yhteiskunta voi tarjota 
suurena organisaationa työtä.

Rauhallista ja mukavaa Joulua sekä menestyksellistä 
vuotta 2012

Vaili Jämsä-Uusitalo
Oulun Perussuomalaiset, Ps Naiset vpj

Valtiovallan taholla tuuli 
puhaltaa juuri niihin, jotka 
ovat tänä päivänä lähes puo-
lustuskyvyttömiä. Sotiemme 
veteraanien kunnia palautet-
tiin vasta muutama hetki sit-
ten. Nyt on taas unohdettu, 
että silloiset toimenpiteet so-
tavuosina pitivät Suomen it-
senäisenä. Kun runnominen 
EU:hun onnistui, niin tämän 
seurauksena kaikki muuttui.

Valtioneuvosto on ny-
kyisine suuntautumisineen 

päättänyt pienentää vete-
raanien kuntoutusrahaa. 
Näinkö muistetaan niitä, 
jotka vielä ovat elossa? Pa-
halta tuntuu, että elämänsä 
ehtoonakaan eivät veteraa-
nit tunne elämäänsä tur-
valliseksi. On väärin ottaa 
näiltä ihmisiltä, kun samal-
la ollaan valmiita rahoitta-
maan velkarahalla maita, 
joilla ei ole ollut minkään-
laista holttia taloudenpidos-
saan. Tämä ajattelematto-

muus voi vain johtua siitä, 
että ajatellaan veteraanien 
olevan pieni marginaalinen 
joukko, joka ei kitise.

Perussuomalaiset ovat 
aina puolustaneet vete-
raaneja ja heidän arvokasta 
toimintaansa, myös rauhan 
aikana. Veteraanijärjestöt 
ovat ylläpitäneet henkis-
tä ja fyysistä hyvinvointia. 
Nytkö ollaan todella is-
kemässä huonokuntoisiin 
ihmisiin? Missä on niin 

kutsuttu inhimillisyys ja lä-
himmäisenrakkaus? Voim-
me vain todeta, että meille 
jälkipolville ei jää muuta 
kuin omantunnon vaivoja, 
jos kohtelemme veteraaneja 
ja heidän puolisojaan näin 
armottomasti.

Pauli Ruotsalainen
Perussuomalaisten
Pohjois- savon piirin 
puheenjohtaja

Emme ole äärioikeistoa
Nopeasti kannatustaan menettäneet vihervasemmis-
topuolueet ovat jälleen syytelleet Perussuomalaisia 
äärioikeistolaisuudesta, kun eivät parempaakaan kek-
si. Totuus asiassa on toinen. Perussuomalaisten juuret 
ovat Suomen Maaseudun Puolueessa, aikoinaan Maa-
laisliitosta (ent. keskusta) irronneessa puolueessa. YLE 
Uutisten Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen 
perusteella Perussuomalaiset ovat ideologialtaan kes-
kustalainen työväenpuolue. Eduskunnassa paikkamme 
on keskustavasemmistossa.

Gallupeja seuranneena olen pannut merkille, että 
pääsääntöisesti ne puolueet, jotka tuntuvat perustavan 
koko politiikkansa Perussuomalaisten vastustamisen 
periaatteelle, ovat samoja, joiden kannatus on eniten 
laskussa. Tästä voisi joku vetää sellaisenkin johtopää-
töksen, että äänestäjäkuntaa kiinnostaa enemmän ra-
kentava maan asioiden ajaminen kuin ala-arvoinen lo-
anheittely ja lapsellinen kiukuttelu.

Mika Männistö

tylyä kohtelua sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen
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 ■ LYHYEt

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan

allekirjoittaa viestisi (max. 160 merkkiä).

Viestit numeroon 040 749 9362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

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

Jäsenhankkija

____/____ 2011   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

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

Suomessa on sananvapaus, kun ei  vain arvoste-
le maahanmuuttopolitiikkaa, valtaeliittiä tai niitä 
joille Suomi ei ole isänmaa vaan kauppatavara!
Carl Palomäki,
Tampere

On päivänselvää, että hallituksen kuntauudistus 
tuhoaisi toteutuessaan paikallisdemokratian. Siis 
EI kuntien pakkoliitoksille ja mammuttikunnille.
A. Tanskanen,
Helsinki

Kielilain tarkoitus on 
varmistaa, että perustuslain 
mainitsemat kielelliset oi-
keudet toteutuisivat myös 
käytännön tasolla niin suo-
menkielisille (90,4% suo-
malaisista) kuin ruotsinkie-
lisille (5,4%). Lain valmis-
teli kielilakikomitea, jonka 
puheenjohtajana toimi kor-
keimman hallinto-oikeuden 
presidentti Pekka Hallberg.

Komitean kokoonpano 
paljasti nopeasti kumman 
kansalliskielen asiasta ol-
tiin suhteessa enemmän 
huolissaan: 60% komitean 
jäsenistä oli ruotsinkielisiä, 
mukaan lukien pääsihteeri. 
Komitean kuulemista 51 
asiantuntijasta 25 oli ruot-
sinkielisiä. Lisäksi ainoana 
ulkomaalaisena asiantunti-
jana kuultiin ministeri Mo-
na Sahlinia Ruotsista. Kie-
lilaki koskee koko maata 
paitsi yksikielisesti ruotsin-
kielistä Ahvenanmaata, jos-
ta silti kuultiin peräti viittä 
asiantuntijaa.

Kustannusarvio  
jäi tekemättä

Komitea teki pääosin perus-
teellista työtä ja sen jättämä 
mietintö käsitti 257 sivua. 
Kuitenkin yhdessä kohdin 
ahkeruus unohtui täysin. 
Taloudelliset vaikutukset 
jätettiin lähes kokonaan 
arvioimatta. Kustannuksia 
pohdittiin vain 4 sivua ja 
nekin lähinnä verbaalisesti 

ilman numerotietoja. Ainoa 
konkreettinen rahamääräi-
nen arvio oli: ”Ehdotuksen 
mukaan kaksikielistä tien-
viitoitusta lisättäisiin valta-
teillä. Ehdotuksen toteutta-
misen on arvioitu maksavan 
20 miljoonaa markkaa, jos 
se toteutetaan välittömästi 
siten, että kaikki kilvet uu-
sitaan heti.”

Valtateiden tienviitat 
ovat kuitenkin vain pisara 
meressä kielilain kokonais-
kustannuksia ajatellen. 

Kustannusarvion teke-
mättä jättäminen oli moi-
tittavaa paitsi vastuullisen 
taloudenpidon kannalta, 
niin myös hallinnollises-
ti. Hallituksen esitysten 
laatimisohjeiden mukaan 
säädöshankkeessa on vii-
meistään perusvalmistelun 
aikana laadittava asiakirja, 
jossa kuvataan hankkeen 
taloudelliset ja tarvittaessa 
myös muut vaikutukset. 

Tämä ns. vaikutusar-
viodokumentti on julkinen 
asiakirja, josta tehdään 
merkintä ministeriöiden 
säädöshankkeita koskevaan 
hankeluetteloon tai valtio-
neuvoston hankerekisteriin, 
ja joka lähetetään tiedoksi 
valtiovarainministeriöön. 
Taloudelliset vaikutukset, 
erityisesti kustannukset, 
on pyrittävä arvioimaan 
rahamääräisinä. Arviossa 
tulee selvittää vaikutusten 
jakaantuminen lyhyelle ja 
pidemmälle aikavälille.

Talouden 
asiantuntijoita ei 
käytetty

Kyseistä dokumenttia ei si-
sältynyt kielilakikomitean 
mietintöön eikä hallituksen 
esitykseen. Eduskunnan 
perustuslakivaliokunta ar-
vostelikin lain puutteellista 
valmistelua. Lakia kriti-
soitiin lisäksi kansanedus-
tajien puheenvuoroissa yli 
puoluerajojen, ainakin 
edustajien Paula Kokko-
nen (kok), Mikko Elo (sd) 
ja Timo Soini (ps) toimesta. 
Epätyydyttävänä selitykse-
nä kustannusarvion puut-
tumiselle annettiin, että 
kustannukset piti (ohjeiden 
vastaisesti) selvittää vuo-
den 2004 valtion budjetin 
yhteydessä, mutta näin ei 
tehty silloin, eikä koskaan 
myöhemminkään.

Lakiehdotuksen käsitte-
lyssä oikeusministeri vielä-
pä totesi, että tarkat tiedot 
lisäviroista ja kustannuksis-
ta poistettiin valtiovarain-
ministeriön nimenomaises-
ta vaatimuksesta. Valtion-
varainministerinä tuolloin 
toiminut Sauli Niinistö, 
joka yleensä oli tarkan mar-
kan vartija, ei siis hänkään 
jostain syystä katsonut kus-
tannusten selvittämistä tar-
peelliseksi.

Kielilakikomiteassa ei 
myöskään ollut jäsenenä yh-
tään taloudellisten asioiden 
asiantuntijaa eikä se käyttä-
nyt ministeriöiden talous- ja 

suunnitteluyksiköiden asi-
antuntemusta, jota ohjeiden 
mukaan olisi voitu käyttää.

”Maksaa mitä maksaa”

Kielilain kustannusarvion 
laatiminen siis yksinkertai-
sesti laiminlyötiin. Taka-
ajatuksena ilmeisesti oli, 
että kielilaki sai ”maksaa 
mitä maksaa”. Tämä kie-
lilain kustannusten selvit-
tämättä jättäminen on yksi 
keskeinen syy, miksi kak-
sikielisyyden kustannukset 
ovat yhä täysin hämärän 
peitossa niin valtiolle kuin 
kansalaisille.

Silti kielilainkin kustan-
nukset ovat vain osa kak-
sikielisyyden kokonaiskus-
tannuksia. Vastuulliseen ta-
loudenhoitoon kuuluu, ettei 
veronmaksajien laskuun 
kirjoiteta avoimia shekkejä. 
Nykyisessä taloudellisessa 
tilanteessa julkisen sektorin 
kustannuksia on mietittävä 
erityisen tarkasti. Istuvan 
hallituksen tulisi siksi sel-
vittää kielilain ja koko kak-
sikielisyyden kustannukset. 

Tämä on sitäkin tär-
keämpää, koska nämä 
kustannukset tulevat tällä 
hallituskaudella edelleen 
nousemaan. Valtioneuvos-
to on vast´ikään perusta-
nut Kansalliskielistrategia 
-hankkeen, jonka ympärille 
koottu komitea esittää ensi 
vuoden loppuun mennessä 
uusia toimia ruotsin kielen 

aseman edistämiseksi. Ko-
mitean työn pohjana toimii 
Ruotsinkielisten kansankä-
räjien (Folktinget) perusta-
man ns. Ahtisaaren työryh-
män julkaisemat vaatimuk-
set, joiden 25:stä kohdasta 
valtaosa edellyttää menoli-
säyksiä. 

Pääministeri Kataisen 
muodollisesti johtamaan 
komiteaan on valittu jäse-
niksi voimakkaasti ruotsin 
kielen asemaa ajaneita vir-
kamiehiä ja varapuheenjoh-
taja on Folktingetin entinen 
puheenjohtaja, nykyinen 
oikeusministeri Anna-Maja 
Henriksson. Myös komite-
an ainoa pysyvä asiantunti-
ja tulee Folktingetistä. Uu-
sia esityksiä ruotsin kielen 
aseman vahvistamiseksi siis 
varmasti jälleen saadaan 
runsaasti, mutta tällä kertaa 
ne on vaadittava sivistysval-
tioiden tapaan kustannusar-
vion kanssa.

Luotettavat laskelmat 
kaksikielisyyden hinnasta 
olisivat kaikkien osapuol-
ten etu. Koska virallisia 
laskelmia ei ole, netti vilisee 
mitä hurjimpia epävirallisia 
arvioita. Tieto on yleisen 
käsityksen mukaan paras 
tapa taistella ennakkoluu-
loja vastaan. Eikö kaksi-
kielisyydenkin suhteen siis 
kannattaisi tarjota totuu-
dellista tietoa kansalaisten 
päätöksenteon pohjaksi – 
eikö se ole jopa valtiovallan 
velvollisuus?

Suomen kielipoliittinen 
keskustelu jatkaa junnaa-
mistaan jo tutuiksi tulleissa 
juoksuhaudoissaan. Kes-
kustelun osapuolet eivät lä-
hene toisiaan, pikemminkin 
keskittyvät vain kaivamaan 
asemiaan syvemmiksi.

Eräs mainio tapa kes-
kustelun edistämiseksi olisi 
pyrkiä esittämään mahdol-
lisimman selviä tosiasioita 
vuoropuhelun pohjaksi. 
Keskustelun tasoa laskee 
erityisesti yhden faktatie-
don täydellinen puuttumi-
nen: kaksikielisyyden ta-
loudellisten kustannusten. 
Vaikuttaa jopa siltä, että 
kaksikielisyyden kustan-
nusten laskemista on väl-
telty tietoisesti. Erityisen 
selvä esimerkki tästä oli 
vuoden 2004 kielilaki, joka 
valmisteltiin ja hyväksyttiin 
Lipposen toisen hallituksen 
aikana.

Kaksikielisyyden kustannukset kannattaa laskea

sampo terho
europarlamentaarikko


