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Kolmen kauden
demarikansanedustaja
siirtyi Perussuomalaisiin

Täällä Berliini - kuuleko Suomi?

Peter Muurman Haminasta huomasi, että 
Suomen itsenäisyys on liittovaltiokehityksen 
myötä pahasti uhattuna.

Perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Kettunen 
toteaa kirjoituksessaan, että Suomen poliittiseen 
keskustaan lukeutuva Perussuomalainen puolue on 
jäänyt yksin puolustamaan Suomen itsenäisyyttä 
eurooppalaista liittovaltiohanketta vastaan.

VPK:n talo Turussa tarjosi Timon vaalikiertueelle 
hyvät puitteet. Paikalla olivat myös kansanedustajat 
Lauri Heikkilä ja Maria Lohela (kuvassa). 

Turussa Perussuomalaisten kannatus on edelleen 
jyrkässä kasvussa. Ihmiset tulevat kaduilla tiedustele-
maan, miten pääsisi toimintaan mukaan, eli hyvältä 
näyttää.

Timo Soinin vaalikiertueen
suurtapahtuma Turussa

TIMO SOINILLE 287 571 ÄÄNTÄ! 
sivu 14

sivu 10

sivu 16

Kuva: Fotokonttori.fi

sivu 4
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Presidentinvaalit Suomessa 
on valtakunnallinen hen-
kilövaali, jossa äänestäjät 
valitsevat Suomelle puoli-
vallattoman arvojohtajan. 
Suuri osa kansalaisista ha-
luaisi edelleen vahvan pre-
sidentin, mutta nykyisillä 
valtasäännöksillä se ei ole 
mahdollista.

Vaalin ensimmäisellä 
kierroksella eniten ääniä 
keräsi Sauli Niinistö 37 % 
äänistä, Pekka Haavisto 
sai toiseksi eniten ääniä 
18,8 %. Näistä kahdesta 
äänestäjät valitsevat Suo-
melle presidentin toisen 
kierroksen vaalissa.

Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja ja presidenttieh-
dokas Timo Soini ylsi vaalien 
neljänteen sijaan ja 9,4 pro-
sentin äänisaaliiseen. Halu-
an kiittää kaikkia äänestäjiä. 
Perussuomalaisista osa halu-
si hänet presidentiksi, mutta 
osa halusi hänen jatkavan 
puolueen puheenjohtajana. 
Lukemattomat kansalaiset 
katsoivat, että Soinin kyvyt 
menisivät täysin haaskeelle 
presidenttinä. Aivan ylei-
sesti häntä halutaan merkit-
tävämpiin tehtäviin, kuten 
pääministeriksi.

On kuitenkin muistetta-
va, että 287 000 ääntä on 

paljon. Timo Soini yli kak-
sinkertaisti absoluuttisen 
äänimääränsä edellisistä 
presidentinvaaleista. Sitä ei 
voi mitenkään pitää huo-
nona tuloksena. Edellisten 
presidentinvaalien tulok-
seen verrattuna kertyi kuusi 
prosenttia plussaa.

Viihdyttäminen asian 
edellä

Presidentinvaaleissa vaali-
keskusteluja ja ehdokkai-
den haastatteluja on ollut 
riittämiin, mutta valitetta-
van usein yleisön viihdyttä-
minen nousi asiasisältöjen 

edelle. Kampanjointi on ol-
lut jokseenkin asiallista, to-
sin Timo Soinia leimattiin 
jatkuvasti ja spekuloitiin 
sillä, haluaako Soini tosis-
saan presidentiksi.

Paavo Lipponen intou-
tui tv:n vaalitentissä lei-
maamaan kansanedustaja 
Jussi Niinistöä törkeästi ja 
paikkansapitämättömästi 
äärioikeistolaiseksi. Media 
siitä sitten möyrysi. Tämä 
oli osa negatiivista vaali-
kampanjointia, joka koh-
distui presidenttiehdokas 
Timo Soinia vastaan, Nii-
nistö kun oli Soinin vaali-
päällikkö.

Nuoret tekevät 
tulevaisuuden

Suomen oppilaitoksis-
sa käytiin nuorisovaalit, 
tulevaisuuden äänestäjät 
antoivat niissä äänensä. 
Ääniä annettiin 76 417. 
Sauli Niinistö voitti, 
saaden 36,1 prosent-
tia äänistä. Timo 
Soini sai toiseksi 
eniten ääniä: 20,3 
prosenttia. Pekka 
Haavisto oli kolmas 16,2 
prosentilla. Muut ehdok-
kaat jäivät selvästi alle 10 
prosentin.

Tämä hyvä uutinen ei 
tullut yllätyksenä. Perus-

Kahden kierroksen vaali
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suomalaiset nuoret on Suo-
men nopeimmin kasvava 
nuorisojärjestö. Tällä on 
suuri merkitys Perussuo-
malaisten tulevaisuuden 
kannalta.

Suomi kuilun partaalla
Ei eurossa ja EU:ssa olemi-
nen ole suuri autuus. Meitä 
pelotellaan vieläkin, vaik-
ka Suomi on jo kuilun par-
taalla omine velkoineen, 
ja lisää tulee joka vuosi. 
Väitetään, että vetäytymi-
nen eurosta tietäisi Suomen 
putoamista Länsi-Euroo-
pasta ”epävarmuuteen”, 
olotilaan, jossa vaikutus-
mahdollisuutemme omaan 
kohtaloomme heikkenisi-
vät olennaisesti.

Mitä tämän aatteen kan-
nattajat sanovat esimerkiksi 
Sveitsin, Ruotsin, Norjan ja 
Puolan tilanteesta? Nämä 
maat eivät ole mihinkään 
jyrkänteeltä pudonneet, 
vaikka eivät euroon kuulu. 
Mailla menee suhteellisen 
hyvin, vaikka eivät olekaan 
maksumiehinä kuten va-

luuttaunionin muut maat. 
Norjalla menee suorastaan 
loistavasti koko maailman-
kin mittapuulla. 

Norja ei kuulu unioniin 
eikä euroon. Maan piti aue-
ta pelottelijoiden mukaan ja 
niellä koko Norjan valtion 
Molokin kitaansa, kun se 
äänesti Euroopan unioniin 
liittymistä vastaan.  

Yksimieliset päätökset 
Suomen turva EU:ssa

Saksan ja Ranskan talo-
uksilla menee hyvin. Sisä-
markkinat vetävät ja vienti 
unionin alueelle on estee-
töntä. Nämä maat kyllä 
haluavat muuttaa EU:n 
pysyvän kriisirahaston pää-
tösmenettelyn määräenem-
mistösääntöä nykyisestä 

yksimielisyyttä vaativasta 
päätöksenteosta. Suomen ei 
tule suostua tuohon muu-
tosesitykseen.

Kirjoitin viimeisessä 
pääkirjoituksessani darvi-
nismista, jossa vahvin ta-
lous voittaa ja heikommat 
häviävät ja kuolevat pois. 
Sain paljon palautetta, jos-
sa soittajat olivat huoles-
tuneita Suomen asemasta 
unionissa. Yksimieliset pää-
tökset EU:ssa ovat Suomen 

kaltaisten pienten jäsenmai-
den olemassaolon välttä-
mätön tae. Muuten suuret 
ja vahvat, kuten Saksa ja 

Ranska, päättävät meidän 
asioistamme. Pienillä mailla 
ei ole kuin puheoikeus ko-
kouksissa.

Darwinistisen luonnon-
lain mukaan heikot kuole-
vat pois. Tämä ei ole totta 
eikä oikeudenmukaista, sen 
enempää luonnossa kuin 
tietenkään myöskään EU:n 

päätöksenteossa. Tämän-
kaltaista mielettömyyttä 
meidän ei pidä hyväksyä. 

Takin helmat tulessa 
putoamme kuiluun

Mielestäni eurosta irtaan-
tuminen ei olisi teknisesti 
liian hankalaa. Vaikka se 
olisi kallis ratkaisu, siihen 
pitää silti ryhtyä, mitä pi-
kemmin sen parempi - ja 
edullisempi. Eron lopulli-
nen vaikutus selviäisi vasta 
vuosien kuluttua, myöntei-
sellä tavalla.

Euromaana jatkamisen 
edellytyksiä Suomella ei ole. 
Olemme putoamassa velka-
kuiluun, josta ei ole enää 
ulospääsyä. Nyt osa sopi-
muksista ja sitoumuksista 
EU:n kanssa on mielestäni 

kiistattomasti perustusla-
kimme vastaisia.

Tulevaisuudessa pitää 
muistaa, ettei EU:n perus-
sopimuksen muutokseen 
tähtääviin neuvotteluihin 
lähetetä sellaisia suomalai-
sia, jotka palatessaan kerto-
vat, että oli pakko suostua 
enemmistön päätöksiin. 
Demokratian ja yhteisen 
edun nimissä oli pakko tai-
pua muiden EU-maiden tah-
toon. Tällä ei pelasteta mi-
tään, vaan annetaan toisille 
maille valtuudet maksattaa 
Suomella taitamattomien si-
joittajien velkoja yhä kiihty-
vällä vauhdilla. Hyppääm-
me tuolloin vapaaehtoisesti 
pimeään velkakuiluun takin 
helmat tulessa, pää darvi-
nismin aatteista humaltu-
neena.

SuomalainenSuomalainenSuomalainen2

Yksimieliset päätökset EU:ssa ovat 
Suomen kaltaisten pienten jäsenmaiden 
olemassaolon välttämätön tae.
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Eduskunnassa sanottua

”Esimerkkinä näistä masentuneista, 400 000:sta 
masennuslääkkeitä syövästä vain 16 000 henkilöä 
eli 3,7 prosenttia saa Kelan korvaamaa terapiaa, mi-
kä on hälyttävän pieni määrä, koska mielen alueella 
olevaa sairautta pitäisi hoitaa jollakin muulla taval-
la kuin lääkkeillä, jos masennus tai sairaus johtuu 
esimerkiksi parisuhteesta tai työstä. Siinä mielessä 
pitäisi saada psykologin tai psykiatrin konsultaa-
tioapua.”
Mika Niikko 20.12.2011

”Lasten ja nuorten päihteidenkäyttö on ollut hyvin 
huolestuttavaa viimeisten vuosien aikana. Edellisel-
lä kaudella täällä eduskunnassa keskusteltiin paljon 
alkoholin mielikuvamainonnan kieltämisestä, mutta 
ei kuitenkaan päästy sen pitemmälle kuin että täällä 
tehtiin lakialoitteita aiheesta, ja lakialoitteen alle-
kirjoitti yli sata kansanedustajaa. Asiasta myös on 
kertaalleen äänestetty, kun alkoholilakia käsiteltiin 
täällä täysistunnossa.”
Pirkko Ruohonen-Lerner 20.12.2011

”Reserviläisten kertausharjoituksia vähennetään 
ensi vuonna ilmeisesti jopa muutamaan tuhanteen, 
kun esimerkiksi Reserviläisliiton mukaan todellinen 
tarve liikkuu noin 70 000 henkilön luokassa. Tämä 
kyseenalaistaa pitkään jatkuessaan koko yleiseen 
asevelvollisuuteen nojaavan puolustusjärjestelmäm-
me. Vapaaehtoisilla harjoituksilla voidaan toki osit-
tain korvata tätä vajetta, kuten edustaja Tölli totesi, 
mutta ei lähellekään riittävästi.”
Jussi Niinistö 15.12.2011

”Ruandalaisen kansanmurhasta syytetyn papin oi-
keuskulut ovat tulleet maksamaan Suomelle tähän 
mennessä noin 4 miljoonaa euroa. Oikeus antaa 
päätöksensä lähipäivinä, mutta oletettavissa on, että 
kansanmurhasta syytetty valittaa tuomiosta ja taas 
on lisämiljoonia menossa asianajajien taskuun. Tätä 
ei Suomen kansa ymmärrä.”
Pentti Oinonen 15.12.2011

”Edelliset eurosinisilmäiset hallitukset ovat tehneet 
työnsä huonosti. Niiden olisi tullut vaatia tiukkaa 
budjettikuria ongelmatalouksilta. Olisi tullut uskal-
taa pitää ääntä kaikkien tiedossa olleesta talouslu-
kujen vääristelystä. Viimeistään nyt olisi parempi 
tunnustaa tosiasiat, vaikka samalla joutuisi katso-
maan peiliin. Tosiasioiden tunnustaminen on viisau-
den alku.
Tom Packalén 13.12.2011

PerusSuomalainen 3/2012 ilmestyy

17.2.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 8.2.2012.

Vaaleissa saadaan ää-
niä, joskus enemmän, 
joskus vähemmän. Vii-
me presidentinvaaleissa 
sain 103 492 ääntä, 3,4 
prosenttia äänistä ja nyt 
siis 287 571, joka oli 
9,4 prosenttia äänistä. 
Nousu on merkittävä, 
silti ei riittävä.

Kiitän kaikkia kan-
nattajiani, kenttäväkeä 
ja vaalityöntekijöitä. Te 
panitte itsenne likoon 
minun puolestani. Minä 
en unohda sitä koskaan. 
Noteerasin mielihyvällä 
nuorisojärjestömme si-
toutuneen toiminnan. 
Nuorisoon on satsatta-
va, kouluvaaleissa pää-
sin toiselle kierrokselle 
Sauli Niinistön kanssa.

Pieni puoluetoimis-
tomme, joka on joutu-
nut toimimaan ahtaissa 
tiloissa liian pitkään, 
oli kovilla. Parannus ti-
loihin on tulossa ja rat-
kaisut on tehty. Vaalityö 

on rankkaa 
ja vaati-
vaa, annan 
suuren ar-
von hen-
k i l ö s töm-
me työlle. 
Puolus tan 
aina omia-
ni. Annan 
myös kri-
tiikin, kun 
on aihetta 
suoraan sil-
mästä silmään. Se on 
toimintatapani. En lä-
hettele terveisiä julki-
suuden kautta.

Haasteisiin 
tartutaan

Puolueemme kasvu on 
ollut nopeaa. Siitä aiheu-
tuu haasteita hallinto- 
ja talouspuolelle. Olen 
nähnyt SMP:n nousun 
ja tuhon. Sen, kun rahaa 
tuli ja pöyhkeys kasvoi 

ja mitä siitä seurasi. En 
tee puheenjohtajana sa-
moja virheitä.

Johtamistapani mu-
kaan mietin ensin pe-
rusteellisesti mitä teen 
ja sitten panen toimeksi. 

Puolueemme seuraa-
vat kovat haasteet ovat 
kuntavaalit ja puolu-
eemme sisäinen ja ul-
koinen viestintä. Kun-
tavaalityö on täydessä 
käynnissä, kierroksia 
lisätään ja koulutusta 
annetaan. Kuntavaa-

liohjelman laatiminen 
on jo käynnissä. Kutsun 
puoluehallituksen ja 
piirien puheenjohtajat 
ja sihteerit yhteispalave-
riin maaliskuussa.

Aatteemme on hyvä 
ja linjamme johdonmu-
kainen. Viestimme pa-
rempaa perille menoon 
on satsattava nykyistä 
enemmän. Tämä tarkoit-
taa sekä painettua että 
verkkomediaa. Kevät 
tuo muutoksia ja paran-
nuksia viestintäämme.

287 571
Onko se paljon vai vähän?
Jokainen minulle presidentin-
vaaleissa annettu ääni on arvokas, 
kukaan muu kuin äänestäjä ei ole 
sitä minulle voinut antaa. Olen
kiitollinen ja ylpeä jokaisesta
äänestä.

Suuret kiitokset kaikille vaalityöhön 
osallistuneille. Erityisesti vaalilehden 
jakajille, vaalilehteä jaettiin yli 600 000 
kappaletta.
 Harri Lindell, päätoimittaja

Suuri kiitos kaikille
äänestäjille!
 ossi Sandvik
 puoluesihteeri, Perussuomalaiset rp.

Työvaliokunta on ryhmä-
kokoukselta 15.12.2011 
saamiensa valtuuksien pe-
rusteella palkannut ryhmä-
kansliaan 15.1.2012 alkaen 
kaksi uutta työntekijää, val-
tiotieteiden maisteri Maria 
Aallon ja FM Samuli Virta-
sen.

Aalto toimii ryhmän 
eduskuntasihteerin tehtävis-
sä, joita ovat mm. sosiaali- 
ja terveyspolitiikan seuraa-
minen sekä valiokuntatyös-
sä avustaminen. Eduskunta-
työ on hänelle tuttua viime 
kesältä, jolloin hän työsken-
teli jonkin aikaa eduskunta-

ryhmämme puheenjohtajan 
Pirkko Ruohonen-Lernerin 
avustajana.

Virtanen toimii ryhmän 
kansainvälisten asioiden 
sihteerinä. Hänen tehtäviin-
sä kuuluvat mm. EU-, ulko- 
ja puolustuspolitiikan seu-
raaminen, valiokuntatyössä 

avustaminen sekä kansan-
edustajien avustaminen 
kansainvälisten toimielin-
ten tehtävissä. Myös hän 
on tuttu kasvo eduskun-
nassa toimittuaan kuluvan 
vaalikauden alusta saakka 
kansanedustaja James Hir-
visaaren avustajana.

ryhmäkansliaan kaksi uutta työntekijää
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Ruokaa menee liikaa 
hukkaan
EU:n alueella kotitaloudet, ruokakaupat ja ravinto-
lat heittävät joka vuosi hukkaan jopa 50 prosenttia 
syömäkelpoisesta ja terveellisestä ruoasta. Samaan 
aikaan 79 miljoonaa EU-kansalaista elää köyhyys-
rajan alapuolella ja 16 miljoonaa on riippuvaisia 
hyväntekeväisyysjärjestöjen ruoka-avusta. Euroo-
pan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslausel-
man pikaisista toimista hukkaan heitetyn ruoan 
määrän puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Ruokaa tuhlataan elintarvikeketjun jokaisessa 
vaiheessa: alkutuotannossa, jalostuksessa, vähit-
täiskaupassa, ruokapalveluissa ja kuluttajien toi-
mesta. Elintarvikeketjun tehostamiseksi ja ruoka-
jätteen vähentämiseksi Euroopan parlamentti eh-
dottaakin yhteistä strategiaa, jossa yhdistettäisiin 
unionin laajuiset ja kansalliset toimenpiteet.

Suomi tarvitsee lisää 
päästövähennyksiä
Nykyisillä päästökaupan ulkopuolisten sektorien 
toimilla saavutetaan VTT:n arvion mukaan noin 
7 %:n päästövähennys vuoden 2005 päästötasosta 
vuoteen 2020 mennessä. Lisätoimia tarvitaan, sillä 
näille sektoreille, joita ovat mm. liikenne, maata-
lous ja osa rakennusten lämmityksestä, nykyinen 
vähennystavoite vuodelle 2020 on 16 %.

VTT:n laskelmien mukaan nykyisen 16 %:n 
vähennystavoitteen saavuttaminen maksaa suo-
rina kustannuksina noin 600 milj. euroa vuoteen 
2020 mennessä.  Kustannuksia ei voida kohdistaa 
millekään yksittäiselle toimijalle.  Kustannusarvio 
on hyvin epävarma: jos esimerkiksi öljytynnyrin 
hinta nousee 10 US-dollaria oletettua suuremmaksi 
vuosina 2010-2020, laskevat päästövähennyskus-
tannukset  noin 100 milj. eurolla.

Kelan perusturvaetuuksia 
täydennetään
toimeentulotuella
Kasvava joukko työikäisistä turvautuu toimeentu-
lotukeen ja yleiseen asumistukeen rahoittaakseen 
elämisensä.

Tuoreessa Kelan tutkimusosaston ja Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteisraportis-
sa tarkastellaan Kelan perusturvaetuuksien, asu-
mistuen ja toimeentulotuen saannin yleisyyttä ja 
päällekkäistä saantia suomalaisissa kotitalouksissa 
2000-luvun aikana.

Sosiaaliturvan yksi keskeinen periaate on se, 
että yhdessä asumistuen kanssa Kelan perusturva-
etuuksien tulisi olla tasoltaan ja kattavuudeltaan 
sellaisia, että tarve turvautua viimesijaiseen ja tar-
veharkintaiseen toimeentulotukeen olisi vähäistä 
ja lyhytaikaista. Raportin tulosten valossa tämä 
periaate ei kuitenkaan kaikilta osin toteudu.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suo-
men elokuvasäätiölle (SES) yhteensä 27 436 000 
euroa elokuvien tuotannon, jakelun, esitystoi-
minnan ja elokuvakulttuurin edistämiseen. Avus-
tus myönnetään valtion talousarvioon kuuluvista 
veikkausvoittovaroista. Myönnetystä avustussum-
masta 21 630 000 euroa on tarkoitettu kotimaisen 

Elokuvakulttuurin edistämiseen yli 27 miljoonaa euroa
elokuva- ja tv-tuotannon tukemiseen, ja siitä 1 030 
000 euroa kotimaisen lasten ja nuorten elokuva-
tuotannon tukeen.  Loput varat käytetään mm. 
elokuvien kotimaiseen ja kansainväliseen jakeluun, 
elokuvateattereiden digitalisointiin, valtakunnalli-
sesti merkittävien festivaalien tukemiseen ja eloku-
vasäätiön toimintaan.

Vaikka Timo Soini ei nyt 
päässytkään presidentin-
vaalien kakkoskierrokselle, 
meni äänestys silti Perus-
suomalaisten kannalta hy-
vin. 9,4 prosentin kanna-
tuksella ja 287 405 äänellä 
Timo oli presidentinvaalien 
neljänneksi suosituin eh-
dokas. Verrattuna vuoden 
2006 presidentinvaaleihin 
Timon saama äänimäärä yli 
kaksinkertaistui.

Vaalivalvojaiset pidet-
tiin Helsingin Bottalla sun-
nuntaina 22.1.2012 klo 19-
24. Timo Soini saapui itse 
paikalle klo 19.20 ja seurasi 
ennakkoäänestyksen tulok-
sia kannattajiensa kanssa. 
Tämän jälkeen Soini siirtyi 
vaalipäällikkönsä Jussi Nii-
nistön ja kampanjapäällik-
könsä Jukka Jusulan kans-
sa Musiikkitalolle Ylen ja 
muiden tiedotusvälineiden 
sekä presidenttiehdokkai-
den yhteiseen tilaisuuteen 
klo 20.15.

Musiikkitalolta Soini pa-
lasi takaisin Bottalle jatka-
maan illanviettoa Jusulan ja 
Niinistön kanssa klo 22.30. 
Siellä hän piti myös kiitospu-
heensa kannattajilleen:

- Olen kiitollinen joka 
ikisestä saamastani äänestä. 

Tein minkä ukosta irti lähti! 
Urakka oli kova, pikkuisen 
oli reessä kiviä, mutta on 
minulla sentään nyt kaksi 
viikkoa lomaa! Timo tykitti 
humoristiseen tyyliinsä.

Timon kovimmat 
kannattajat

Kaikkein kovimman kan-
natuksen Timo Soini kerä-
si Pohjois-Karjalan (12,4 
prosenttia) ja Satakunnan 
(12,3 prosenttia) vaalipii-
reistä. Pohjois-Karjalassa 
Soinin kannatus oli tasaisen 
korkealla kautta linjan. Ko-
vimmat kannatusprosentit 
tulivat Nurmeksesta (15,7 
prosenttia) ja Lieksasta 
(15,5 prosenttia).

Myös Satakunnassa Ti-
mon kannatus oli kovaa, 
mutta varsinaisen jätti-
potin hän keräsi Pohjois-

Satakunnasta, joka onkin 
kautta aikojen ollut vahvaa 
Perussuomalaisten kanna-
tusaluetta. Tältä alueelta 
Soinia äänesti Honkajoel-
la 18,9 prosenttia äänensä 
antaneista, Kankaanpäässä 
17,6 prosenttia, Siikaisissa 
17,6 prosenttia ja Jämijär-
vellä 16,0 prosenttia. 

Kaikkein kovimman ää-
nisaaliin Timo keräsi pirkan-
maalaisesta Kihniön kunnas-
ta, jossa peräti 20,6 prosent-
tia äänestäjistä oli piirtänyt 
äänestyslippuun kolmosen. 
Yli viidentoista prosentin 
kannatuslukemia Timo ke-
räsi myös Varsinais-Suomen 
Pyhärannasta (16,2 prosent-
tia); Pirkanmaan Sastamalas-
ta (15,8 prosenttia); Pohjois-
Savon Juankoskelta (15,5 
prosenttia), Kaavilta (16,2 
prosenttia), Pielavedeltä 
(15,7 prosenttia), Rautavaa-

Kova urakka on nyt takanapäin

Europarlamentin EFD-ryhmän pääsihteeri Emmanuel 
Bordez (oikealla) ja HR-päällikkö Oumar Dombouya olivat 
myös paikalla jännittämässä vaalien tulosta.
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Onko lentoturvallisuus 
vaarassa?
Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on jul-
kaissut ehdotuksen uusista EU:n lentäjien työ- ja 
lepoaikamääräyksistä. Määräyksillä pyritään es-
tämään lentäjien väsymyksen aiheuttamia turvalli-
suusriskejä. Suomen Lentäjäliitto ei kuitenkaan ole 
tyytyväinen ehdotukseen.

Liiton mukaan tieteelliset tutkimukset osoitta-
vat mihin työ- ja lepoaikarajat tulee asettaa, jotta 
taataan lentäjien täysi huomiokyky ja valmius tuo-
da matkustajat turvallisesti perille. Suomen Lentä-
jäliitto on huolissaan siitä, että uusikaan ehdotus 
ei huomioi tutkimustuloksia keskeisissä väsymystä 
estävissä kohdissa, mikä pahimmillaan merkitsee 
lentoturvallisuuden vaarantumista.

- Uudistettu ehdotus sisältää muutamia ter-
vetulleita muutoksia. Monta lentoturvallisuutta 
vaarantavaa kohtaa on vielä jäljellä, kuten päivys-
tykseen liittyvät ylipitkät työajat: on mahdollista, 
että oltuaan hereillä 20-21 tuntia lentäjä suorittaa 
laskeutumista, lennon vaarallisinta vaihetta, toteaa 
Lentäjäliiton puheenjohtaja Sami Simonen.

Työkyvyttömyyden
pitkittymistä pyritään 
ehkäisemään
Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutos 
edellyttää työterveyshuollon ja työnantajan aktii-
vista tukea, kun työntekijän työkyvyttömyys alkaa 
pitkittyä. Työterveyshuollon on arvioitava työn-
tekijän jäljellä oleva työkyky viimeistään silloin, 
kun työntekijälle on maksettu sairauspäivärahaa 
90 arkipäivää. Työnantajan pitää selvittää yhdes-
sä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa, voi-
daanko työntekijän paluuta työhön tukea joillakin 
toimenpiteillä, kuten työtehtävien muutoksilla tai 
joustavilla työaikajärjestelyillä.

Lakimuutoksen tavoitteena on ehkäistä työ-
kyvyttömyyden pitkittymistä ja helpottaa työhön 
paluuta. Tarvittavien tukitoimien käynnistämiseksi 
työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairaus-
poissaolosta työterveyshuoltoon, kun poissaolo on 
jatkunut kuukauden ajan.

Valtion kalastusmaksut 
nyt matkapuhelimella
Valtion kalastuksenhoitomaksuja ja läänikohtaisia 
viehekalastusmaksuja voi tilata mobiililupina vuo-
den 2012 alusta alkaen. Matkapuhelimella toimi-
vassa palvelussa asiakas tilaa luvan puhelimeensa. 
Lupamaksu veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä.

Maa- ja metsätalousministeriön perimiä kalas-
tuksenhoitomaksuja ja läänikohtaisia viehekalas-
tusmaksuja on jo voinut suorittaa mm. verkko-
palvelussa, mutta uusi mobiilimaksaminen tekee 
luvan hankkimisen entistä helpommaksi. 

Kuluttajaviraston on huolissaan nuorten kulut-
tajataidoista. Kuluttajien arki on muuttunut yhä 
monimutkaisemmaksi uusien palveluiden ja niihin 
liittyvien sopimusten seurauksena. Jokapäiväisten 
ongelmien ratkaisemiseen tarvitaan kuluttajataito-
ja. Koulujen perusopetus ei tällä hetkellä kuiten-
kaan tarjoa niitä riittävästi.

Kuluttajataitoja pitää oppia koulussa
Kuluttajavirasto on esittänyt, että kuluttajatai-

toihin tähtääviä oppiaineita opetetaan suunnitel-
mallisesti koko perusopetuksen ajan kaikille oppi-
laille. Virasto painottaa, että kuluttajataitoja opet-
tamalla voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja 
eriarvoistumista. Kuluttajataidot luovat myös poh-
jaa aktiiviselle kansalaisuudelle ja yrittäjyydelle.

Kova urakka on nyt takanapäin

ralta (17,0 prosenttia), Son-
kajärveltä (17,6 prosenttia) 
ja Vieremästä (16,4 prosent-
tia); sekä Vaasan Alajärveltä 
(15,2 prosenttia), Halsualta 
(15,2 prosenttia), Kaustisel-
ta (15,5 prosenttia), Soinista 

(16,1 prosenttia), Vetelistä 
(15,8 prosenttia), Vimpelistä 
(15,3 prosenttia) ja Vähäky-
röstä (15,5 prosenttia).

Teksti: mika männistö
Kuvat: harri lindell

- Kampanja eteni hyvin suunnitelmien mukaan, 
vaalilehtiäkin jaettiin yli 600 000 kappaletta. Kiitos kaikille 
jotka tekivät töitä presidentinvaaleissa Perussuomalaisille, 
totesi vaalipäällikkönä toiminut jussi niinistö seuranaan 
kampanjapäällikkö jukka jusula.

Puoluesihteeri ossi Sandvik on ollut virkansa aikana 
jo neljissä vaaleissa, joista kaksissa hän on toiminut 
vaalipäällikkönä. jännitystä näissä vaaleissa oli hänellä 
saman verran kuin edellisissäkin, totesi Ossi tuttuun 
rauhalliseen tapaansa.

europarlamentaarikko Sampo Terho arvioi tulevista 
kunnallisvaaleista muodostuvan seuraavan suuren jytkyn.
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Nyt kehdataan jo pyytää 
Suomen kuntia ja yrityksiä 
osallistumaan ylimitoitet-
tuun Guggenheim-museo-
hankkeeseen, joka sijoite-
taan Helsinkiin (minnekäs 
muualle?) meren rannalle, 
parhaalle paikalle. Mik-
si hankkeen kannattajien 
kustannuslaskelmista ovat 
jääneet pois tontin arvo ja 
siitä Helsingin kaupungille 
koituvat vuokratulot, jos 
arvokkaalla merenrantapai-
kalla sijaitsisi esimerkiksi 
kannattava liikeyritys?

Taannoin Helsingin 
kaupunginvaltuustolle tu-
li hakemus suuren hotel-
lin rakentamiseksi samalle 
alueelle. Tämäkin hanke 
oli suunnattu varakkaille 
matkailijoille, minkä hotel-
lin sijoitus ja varustelutaso 
selkeästi toi esille. Hotelli-
hankkeen erona oli se, että 

siihen ei olisi vaadittu koko 
Suomen tai edes Helsingin 
kaupungin suurta panostus-
ta, vaan rahoitus olisi tullut 
aivan muuta kautta. Riskin 
olisi ottanut rakennuttajat-
aho, joka oli laskenut hank-
keen kannattavaksi. Vain 
rakennuslupa puuttui ja 
jäi puuttumaan valtuuston 
päätöksen jälkeenkin.

Ihmettelenkin, miksi tä-
mä hanke, joka olisi tuonut 
valtavasti verotuloja kau-
punkiin, ei sopinut Helsin-
gille. Nyt samat päättäjät 
aikovat lapioida valtavan 
määrän euroja amerik-
kalaiselle Guggenheim-
säätiölle, joka ei itse halua 
rakentaa eikä ottaa mitään 
riskiä asiassa.

Mikäs muukaan kuin 
riskitön liiketoiminta on 
säätiön taideaatteen takana, 
toisin kuin hotellihankkees-

sa, jossa riskin ottaja olisi 
ollut hotellin rakentanut 
yritys. Sopimussakkoja ja 
muita yllätyksiä pulpahte-
lee koko ajan lisää piilosta. 
Hanketta suitsutettiin avoi-
meksi, mutta mielestäni to-
dellinen hintalappu on vielä 
päättäjiltäkin piilotettu ja 
paljon esitettyä suurempi.

Verotuksen 
erityisjärjestelyille ei 
ole perusteita 

Guggenheim-hankkeen to-
teuttaminen muka edellyt-
tää, että se otetaan koko 
Suomen hankkeeksi. Val-
tiovaltaa huhuillaan yh-
deksi rahoittajaksi. Yritys-
maailmasta tuskin löytyy 
halukkuutta. Mammutti-
hankkeeseen suunnitellaan 
verovähennysoikeutta yri-
tyksille.

Kuntien ja julkisyhtei-
söiden ei pidä lähteä pro-
jektiin/suunnitelmaan mu-
kaan. Elitistisen hankkeen 
taustalla häärivät ihmiset 
eivät koskaan ole tajunneet 
yhteiskunnassamme vallit-
sevaa hätää ja kärsimystä. 
Suomen hallituksen ei pidä 
tehdä päätöstä taiteelle an-
nettavasta lahjoitusten ve-
rovähennyksestä tulevassa 
maaliskuun kehysriihessä 
niin, että mahdolliset Gug-
genheim-lahjoittajat saisivat 
poikkeuksellisen edun ny-
kykäytäntöön verrattuna. 
Tämä olisi epäoikeuden-
mukainen ja järjetön päätös 
kokonaisuudessaankin.

Kokoomuksen kansan-
edustaja esittää, että val-
tiovallan olisi välttämättä 
oltava mukana. Hänen mu-
kaansa verovähennysoikeu-
den uudistaminen taiteelle 

annetuista lahjoituksista 
olisi tärkeää. ”Se olisi paitsi 
iso tuki Guggenheimin Hel-
sinki-museolle, myös mah-
dollisuus kaikelle taiteelle 
Helsingissä, pääkaupunki-
seudulla ja koko maassa”, 
puolustelee kokoomus-
lainen, joka ei mielestäni 
ymmärrä Guggenheim-
hankkeen taloudellisia rea-
liteetteja yhä kurjistuvassa 
Suomessa ja Helsingissä. 

Rikkaille suunnattu 
taide ei tarvitse 
piristysruiskeita

En suhtaudu Guggenheimin 
Helsinki-museoon avoimen 
myönteisesti. Helsinki ja 
Suomi eivät hyödy tällaisis-
ta ”piristysruiskehankkeis-
ta”. Hoidetaan mieluummin 
vähävaraiset ja syrjäytyneet 
ihmiset ja pidetään kuntien 

palvelutaso hyvässä kun-
nossa, niin että syrjäkylillä-
kin asuvat saavat riittävän 
palvelun. Pidetään huoli 
siitä, ettei enempää kouluja 
lakkauteta eikä päiväkoteja 
suljeta, ja ikäihmiset saavat 
hyvää hoitoa.

Maassamme on liian 
monta ihmistä, jotka jou-
tuvat miettimään kumpaa 
ostaa, leipää vai lääkkeitä, 
kun molempiin ei ole varaa. 
Guggenheim ei palvele ko-
ko Suomen eri yhteiskun-
taluokkia, vaan varakkaita 
ihmisiä, joita kokoomus 
ja sitä lähellä olevat tahot 
edustavat. 

harri lindell
Helsingin kaupungin-
valtuutettu (vara),
Perussuomalainen-lehden 
päätoimittaja

Guggenheimin hintalappu piilotettu päättäjiltä

Suomen kaltaiselle pie-
nelle taloudelle eivät nyt 
ehdotetun kaltaiset alijää-
mäsäännökset sovi yhtä hy-
vin kuin Saksan ja Ranskan 
tapaisille suurille talouksille. 
On myös kyseenalaista, toi-
mivatko ehdotetut sanktiot 
sääntöjä rikkovien valti-
oiden kohdalla. Sakkojen 
jakaminen jo ylivelkaantu-
neelle valtiolle vain pahen-
taisi sen velkaongelmaa ja 
toisaalta sakko on niin pieni, 
että se tuskin estää vastuut-

toman talouspolitiikan har-
joittamista hyvinä aikoina.

Toisin kuin on väitetty, 
ehdotettu sopimus ei ole 
ratkaisu EVM:n toimimat-
tomuuteen. Sopimuksen 
todellinen tavoite onkin toi-
nen: liittovaltiokehityksen 
vauhdittaminen. Nyt luo-
daan alustavaa rakennetta 
myöhemmille toimivallan-
siirroille jäsenmailta unio-
nille. Perussuomalaiset pi-
tävät maamme talouspoliit-
tisen vallan siirtoa Brysselin 

byrokraateille epäedullisena 
suomalaisille eivätkä näin 
ollen voi sitä hyväksyä.

On myös selvää, ettei 
Suomen eduskunnan bud-
jettivallan kaventaminen 
voi tulla kyseeseen siten, 
että siitä voitaisiin päättää 
eduskunnassa yksinkertai-
sella enemmistöllä. Valtio-
neuvoston aikeet säätää 
sopimuksen budjettisään-
nöistä vain tavallisen lain 
tasolla eivät ole rehelliset, 
ellei hallitustenvälistä sopi-

musta hyväksytä eduskun-
nassa kahden kolmasosan 
enemmistöllä. Kyse on 
merkittävästä toimivallan 
siirrosta Suomen rajojen ul-
kopuolelle.

Perussuomalaiset pa-
heksuvat sitä, että tämän 
mittaluokan asia yritetään 
runnoa kiireellä läpi kesken 
eduskunnan istuntotauon. 
Kaiken lisäksi valiokunnat 
eivät ole saaneet nähdä lo-
pullista sopimusversiota, 
eikä pohjapapereitakaan 
ole suomennettu. Herää ky-
symys, käykö tässä samalla 
tavalla kuin ERVV:stä pää-
tettäessä, jolloin osa muiden 
puolueiden kansanedusta-
jista ei äänestäessään ym-
märtänyt, mistä oikeastaan 
oli sovittu.

Perussuomalaisten mie-
lestä Suomella on nyt todel-
linen mahdollisuus hypätä 
pois vuorenseinään tör-
määvästä junasta, säästää 
miljardeja veronmaksajien 
euroja ja säilyttää nykyisen-
kaltainen budjettivalta Suo-
men eduskunnalla. Suomen 
poisjäänti ei kaataisi koko 
sopimusta, sillä kyseessä on 
hallitustenvälinen sopimus 
eikä perussopimusmuutos. 
Halutessaan Suomi voisi yk-
sin säätää kansallisella tasol-
la vastaavantapaiset, mutta 
paremmin Suomelle sopivat 
alijäämäsäännökset ilman 
budjettivallan luovutusta.

Perussuomalaiset eivät hyväksy
budjettivallan siirtoa Brysselin byrokraateille

rikkoa. Poikkeukselliset ta-
loudelliset olosuhteet ovat 
hyvin tulkinnanvaraisia, 
mikä vesittää sääntöjen 
käytännön merkityksen. 
Kun ottaa huomioon eu-
roalueen valtioiden synkän 
historian omien sääntöjen 
tulkinnassa ja noudatta-
misessa, ei ole ihme, että 
ehdotettujen sääntöjen tul-
kinnanvaraisuutta on voi-
makkaasti kritisoinut jopa 
EKP:n johtajistoon kuulu-
va Jörg Asmussen.

Suuri valiokunta käsitteli 
perjantaina 20.1. hallituksen 
kantaa sopimukseen talous-
unionin vahvistamisesta.

Perussuomalaiset kan-
nattavat talouskurin tiu-
kentamista, mutta emme 
voi hyväksyä ehdotettua 
sopimusta, jossa talousku-
rin varjolla annetaan tar-
peettomasti pois Suomen 
talouspoliittista itsenäisyyt-
tä. Suomi ei tarvitse krii-
simaiden tavoin EU:ta tai 
komissiota vahvistamaan 
markkinoiden luottamusta 
siihen, että Suomi harjoittaa 
vastuullista talouspolitiik-
kaa. Suomen valtionvelan 
korkotaso on historiallisen 
alhaalla ja suurin uhka luot-
toluokituksen laskulle sekä 
korkotason nousulle ei ole 
julkisen sektorin liiallinen 
alijäämä, vaan Suomen jä-
senyys euroalueessa.

Säännöt ovat 
tulkinnanvaraisia

Nyt ehdotettu uusi bud-
jettikurin mittari, suhdan-
nekorjattu rakenteellinen 
alijäämä, on täysin teoreet-
tinen konsepti, jota voi-
daan helposti manipuloida 
ylioptimistisilla talousen-
nusteilla. Ehdotetussa sopi-
muksessa mainitaan myös, 
että "poikkeuksellisissa 
taloudellisissa olosuhteis-
sa" alijäämärajat voidaan 
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Kevään 2011 eduskunta-
vaaleista lähtien eri tahot 
ovat julkisuudessa olleet 
huolissaan suvaitsematto-
muuden lisääntymisestä 
Suomessa. Ilmapiirin yhteis-
kunnassamme on väitetty 
kiristyneen, arvojen koven-
tuneen ja keskustelusta on 
tullut vihapuhetta. Näistä 
kielteisistä muutoksista mo-
net ovat syyttäneet Perus-
suomalaisten vaalivoittoa.

Samanlaisia äänenpai-
noja oli ilmassa myös kun-
nallisvaalien 2008 jälkeen, 
sillä perussuomalaiset me-
nestyivät hyvin ja saivat 
yli 400 valtuustopaikkaa. 
Silloinen oikeusministeri 
Tuija Brax (vihr.) otti näyt-
tävästi esille mahdolliset 
rasistiset vihapuheet val-
tuustosaleissa sekä uusien 
valtuutettujen kouluttami-
sen. Tiettävästi rasismin 
torjuntakoulutusta ei mis-
sään järjestetty, mutta eipä 
ole yli kolme vuotta toimi-
neissa valtuustoissa kuultu 
rasistisia puheitakaan.

Perussuomalaiset eivät 
pelkää erilaisuutta

Olen toiminut aktiivises-
ti kunnallispolitiikassa 
yli 25 vuotta ja pian viisi 
vuotta valtakunnanpolitii-
kassa perussuomalaisten 
kansanedustajana. Poliit-
tisessa toiminnassani olen 

aina pyrkinyt edistämään 
päätöksenteon avoimuut-
ta, kansalaisvaikuttamista, 
ihmisten välistä tasa-arvoa 
ja yhteiskunnallista oikeu-
denmukaisuutta. Nämä ar-
vot jaetaan yleisesti myös 
puolueessa - mikä onkin 
suurena syynä siihen, että 
jäseneksi aikanaan liityin.

On helppo "suvaita" 
ihmisiä, jotka ajattelevat 

asioista samalla tavalla 
kuin itse ajattelee, mutta 
todellisesta suvaitsevaisuu-
desta voidaan puhua vasta 
siinä vaiheessa kun pystyy 
kohtaamaan avoimin ja ys-
tävällisin mielin myös ne, 
joilla on erilaisia mielipi-
teitä. Tähän ei moni pysty, 
vaikka niin äkkiseltään luu-
lisi. Itse kunkin on silloin 
tällöin syytä katsoa peiliin 

Tavoitteena suvaitsevainen Suomi

ja punnita rehellisesti omia 
asenteitaan ja ennakkoluu-
lojaan. Kumpuavatko ne 
todellisista kokemuksista 
vai mielikuvista? Mistä nuo 
mielikuvat ovat peräisin?

Perussuomalaiset ei-
vät pelkää erilaisuutta. Me 
emme vihaa ketään, emme 
halua sulkea ketään yhteis-
kunnallisen keskustelun ul-
kopuolelle, emme asetu ke-

nenkään yläpuolelle. Olem-
me tavallisia ihmisiä, jotka 
ajavat tavallisten ihmisten 
asioita. Olemme nostaneet 
puheenaiheiksi vaikeita ai-
heita kuten maahanmuuton 
ongelmat, mutta ei se meistä 
suvaitsemattomia tee. Ku-
ten puolueen puheenjohtaja 
Timo Soini on sanonut: jos 
olet rasisti, älä äänestä Pe-
russuomalaisia.

Syrjäytyminen lisää 
tyytymättömyyttä

Onko yhteiskuntamme sit-
ten todella muuttunut ko-
vemmaksi? Mahdollisesti. 
Syyt ovat kuitenkin moni-
naiset ja muualla kuin Pe-
russuomalaisten nousussa. 
Jo pitkään jatkunut hyvin-
voinnin epätasainen jakau-
tuminen on johtanut tilan-
teeseen, jossa yhä nuorem-
mat syrjäytyvät ja putoavat 
yhteiskunnan ulkopuolelle, 
toivottomuus lisääntyy ja 
tyytymättömyys vanhojen 
valtapuolueiden tekemää 
politiikkaa kohtaan kas-
vaa. Kansalaiset ovat ha-
lunneet muutosta ja siksi 
he ovat äänestäneet perus-
suomalaisia.

Itse olen sitä mieltä, että 
kaikkien kanssa ei tarvitse 
olla samaa mieltä, mutta 
kaikkia on kohdeltava asi-
allisesti ja kunnioituksella. 
Tämä koskee myös poliit-
tisia vastustajia ja kilpa-
kumppaneita. Vastakkain-
asettelusta ei ole mitään 
hyötyä - parempi, inhimil-
lisempi ja oikeudenmukai-
sempi Suomi syntyy vain 
yhteistyöllä, josta ketään ei 
suljeta ulkopuolelle.

Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Niinistö kantaa kysymyk-
sessään huolta siitä, miten 
puolustusalan teollisuus 
kotimaassa turvataan, kun 
Puolustusvoimien mate-
riaalihankinnat lähitule-
vaisuudessa merkittävästi 
vähenevät. Viime joulu-
kuussa hallitus hyväksyi 
asevientiluvan, jolla Patria 
saa myydä Saudi-Arabiaan 
kranaatinheitinjärjestelmiä. 
Hallitus ei kuitenkaan ollut 
asiassa yksimielinen, vaik-
ka Suomen noudattamien 
kansainvälisten sopimusten 
mukaan asevienti Saudi-

Arabiaan ei ole kiellettyä.
Niinistön mukaan on 

vaikea ymmärtää miksi 
Suomessa tulisi puolustus-
teollisuuden vientilupapo-
litiikassa oma-aloitteisesti 
soveltaa tiukempia sääntö-
jä kuin muissa EU-maissa. 
Puolustusteollisuus liiketoi-
mintana on voimakkaasti 
kansainvälistymässä. Jos 
Suomi asemoi itsensä niin 
sanotusti mallioppilaslin-
jalle, asettaa se suomalaisen 
puolustusteollisuuden muu-
ta Eurooppaa huonompaan 
kilpailutilanteeseen.

Kirjallinen kysymys: 
Puolustusteollisuuden 
vientiluvat

Puolustusvoimauudistus ja 
Puolustusvoimien säästö-
kuuri tulevat vaikuttamaan 
paitsi puolustuksemme suo-
rituskykyyn myös Suomessa 
toimivaan puolustusteolli-
suuteen. Puolustusvoimien 
materiaalihankinnat tulevat 
lähitulevaisuudessa vähene-
mään merkittävästi. Siksi on 
syytä pohtia miten turvata 
alan teollisuus kotimaassa.

Viime joulukuussa halli-
tus hyväksyi asevientiluvan, 
jolla puolustustarvikeyhtiö 
Patria saa myydä Saudi-
Arabiaan kranaatinheitin-
järjestelmiä. Kaupan arvo 
on runsaat sata miljoonaa 
euroa ja sen työllistävät 
vaikutukset yli 270 henki-
lötyövuotta. Hallitus ei kui-

tenkaan ollut asiassa yksi-
mielinen. Erityisen näkyväs-
ti julkisuudessa vientilupaa 
moitti valtion omistajaoh-
jauksesta vastaava ministeri 
Hautala, joka kantoi erityi-
sesti huolta Saudi-Arabian 
ihmisoikeustilanteesta.

Suomi noudattaa ase-
vientilupia myöntäessään 
kaikkia kansainvälisiä so-
pimuksia ja sitoumuksia 
kuten YK:n turvallisuus-
neuvoston määräämiä ta-
louspakotteita ja asevienti-
kieltoja, Euroopan unionin 
päättämiä asevientikieltoja 
ja EU:n yhteistä kantaa. 
Asevienti Saudi-Arabiaan ei 
ole kiellettyä.

Puolustusteollisuus lii-
ketoimintana on parhail-
laan muutoksessa. Se on 
voimakkaasti kansainvä-
listymässä ja avautumassa 

Perussuomalaisten kansanedustaja jussi niinistö:

miten hallitus arvioi puolustusteollisuuden 
vientilupien myöntämisiä?

kansainväliselle kilpailul-
le - muun muassa viime 
elokuussa voimaan tulleen 
puolustus- ja turvallisuus-
hankintoja koskevan EU-
direktiivin seurauksena.

EU:n jäsenmaat ovat 
siis sopineet yhteisistä pe-
lisäännöistä. Niitä pitää 
myös tulkita samalla taval-
la. Suomalaisten yritysten 
tulee saada osallistua kan-
sainvälistymiskehitykseen 
samalta viivalta esimerkiksi 
ruotsalaisten kanssa, sillä 
yrityksemme eivät pää-
sääntöisesti voi menestyä 
yksinomaan Puolustusvoi-
mien tilauksilla. Jos Suomi 
asemoi itsensä niin sano-
tusti mallioppilaslinjalle, 
asettaa se suomalaisen puo-
lustusteollisuuden muuta 
Eurooppaa huonompaan 
kilpailutilanteeseen. Tämän 

linjan seurauksena on kon-
kurssiaalto, työttömyyttä, 
verotulojen menetyksiä ja 
huoltovarmuuden heiken-
tyminen. Siksi onkin vaikea 
ymmärtää miksi Suomessa 
tulisi puolustusteollisuu-
den vientilupapolitiikassa 
oma-aloitteisesti soveltaa 
tiukempia sääntöjä kuin 
muissa EU-maissa. Koska 
hallituksen linja asiassa on 
epäselvä, on sitä kansallisen 
edun nimissä syytä kysyä.

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

Miten ja millä perusteil-
la hallitus tulee tulevaisuu-
dessa arvioimaan puolus-
tusteollisuuden vientilupien 
myöntämisiä?

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, 
kansanedustaja Jussi Niinistö haluaa selvittää 
hallituksen kannan siihen, millä perusteilla
tulevaisuudessa tullaan arvioimaan puolustus-
teollisuuden vientilupien myöntämisiä.
Hän jätti asiasta kirjallisen kysymyksen 13.1.



Suomalainen8 No: 2 • Tammikuu 2012www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Presidenttiehdokkaamme 
Timo Soinin ”yllätysvierai-
lu” veti loppiaisena toista-
miseen valtuustosalin täy-
teen Pirkkalassa. Edellisen 
kerran Timon vierailu ta-
pahtui maaliskuussa 2010 
ja tällöinkin sali oli muuta-
ma vapaata istuinta vaille 
täynnä.

Tällä kertaa kaikki ei-
vät mahtuneet edes istu-
maan vaikka ylimääräisiä 
tuoleja kannettiin saliin 
niin paljon kuin mahtui. 
Väkeä oli paikalla arviolta 
165 henkeä ja kaikki olivat 
tulleet kuulemaan Timo 
Soinin ajatuksia ja mielipi-
teitä. Yllättävän paljon vä-
kijoukossa oli nuoria, jopa 
yläkouluikäisiä, joka takaa 
perussuomalaisuuden jat-
kuvuuden paikkakunnalla. 
Vieraita tuli myös ympäris-
tökunnista, kuten komeita 
herrasmiehiä Kangasalta. 

Tilaisuutta juhlisti myös 
Pirkkalan pormestari He-
lena Rissanen sekä useita 
valtuutettuja eri valtuusto-
ryhmistä. Tilaisuus oli il-
moitettu alkavaksi klo 15, 
mutta ensimmäiset vieraat 
saapuivat jo ennen kahta, 
varmistaakseen itselleen is-
tumapaikat salissa. Seuraa-
valle vierailulle tulee harkita 
jo paljon isompaa tilaa.

Puhetilaisuuden aluksi 
Timo piti puolen tunnin pu-
heen. Puheessaan hän käsit-
teli Suomen EU-politiikkaa 
ja EU:n kriisimaille luvattu-
ja lainoja.

- Kriisi ei ole ohi. Kohta 
haetaan taas pankkitukia. 
Keneltä ne pitäisi ottaa? 
Ei ainakaan suomalaisilta 
duunareilta ja eläkeläisiltä, 
Soini totesi.

- Kansa lainaa vallan 
neljäksi vuodeksi kansan-
edustajille ja kunnanvaltuu-
tetuille. Mutta jos valta an-
netaan EU:lle, niin mitenkäs 
se sieltä saadaan takaisin, 
kyseli Soini.

Presidenttiehdokas Paa-
vo Lipponenkin sai osansa 
Timon puheessa.

- Älä ota itseesi Paavo. 
En minäkään kävellyt, mut-
ta ei se mitään. Pitää osata 
olla kepin nokassa, kun on 
leikissä mukana.

Presidentin tehtävistä 
Timo Soini mainitsi muun 
muassa, että presidentin tu-
lee seurata sitä, että suoma-

laisia kohdellaan kaikissa 
asioissa ihmisarvoisesti.

Kuntien pakkoliitokset 
puhuttivat

Ennen kuin päästiin naut-
timaan Pirkkalan Perus-
suomalaisten tarjoamaa 
pullakahvia, yleisö sai esit-
tää kysymyksiä vieraalle ja 
kyllä niitä riittikin. Kysy-
mykset käsittelivät EU:n 
lisäksi Suomen sotilaallista 
puolueettomuutta, sotilas-
määrärahojen karsimista, 
tulevaa kuntauudistusta, 
Heinolan lopetettua reu-
masairaalaa, eläkeläisten 
verotusta, rattijuopu-
muksesta saatavaa ran-
gaistustoimenpidettä jne. 
Kyselyyn oli varattu puo-
li tuntia mutta se venähti 
vajaaksi tunniksi, joten Ti-

Valtuustosalin täydeltä Timon 
kuulijoita

mokaan ei ehtinyt nauttia 
kahvia vaan lähti kiireesti 
seuraavaan puhetilaisuu-
teen Sastamalaan.

Paikallisen lehden mu-
kaankin todettiin Timo Soi-
nin arvelleen, että pakkolii-
toksia pelkäävillä kunnilla 
on ”ärhäkät myrkyt edes-
sä” syksyllä kuntavaalien 
jälkeen.

- Pahaa pelkään, että 
näin on. Hallituksen linja 
on selvä. En usko suoriin 
pakkoliitoksiin, mutta osa 
kunnista voidaan ajaa val-
tionosuuksia ja tukia leik-
kaamalla tilanteeseen, että 
ne eivät pärjää.

armi Kärki
Pirkkalan Perussuoma-
laisten pj., valtuutettu ja 
kunnanhallituksen jäsen

juankoSkI

Perjantaina16.12.2011 pi-
detyssä Juankosken kau-
punginvaltuuston koko-
uksessa Perussuomalaiset 
saivat toisen valtuutetun 
Keskustan riveistä Perus-
suomalaisiin siirtyneen Ee-
va Konttisen liittyessä rivei-
hin. Konttinen toivotettiin 
lämpimästi tervetulleeksi 
ruusujen kera. Samalla 
Keskusta menetti yksinker-
taisen enemmistönsä val-
tuustossa.

Myös varavaltuutettu-
järjestelmä palasi uomiinsa, 
sillä kaupungin hallintojoh-
taja oli saanut 9.11.2011 
kertomansa mukaan kirjeen 
kuntaliiton lakipuolelta, 
jossa oli tehty tulkinta, että 
perussuomalaisista irtaan-

juankosken valtuustoon jo toinen valtuutettu
tuneiden ”vapaalaisten” 
poissaollessa on ensimmäi-
sellä varasijalla oleva pe-
russuomalainen kutsuttava 
valtuuston kokouksiin, eikä 
vapaaporukan seuraavaksi 
eniten ääniä saanut. Ihme-
tystä herättikin vuosien var-
rella nyt korjattu tulkinta, 
koska tämä vaalien jälkeen 
muodostuneen perussuoma-
laisten ryhmän hajoaminen 
ei ole ollut ainutkertaista 
Juankosken politiikassa.

Suomen lippu 
valtuustosaliin

Perussuomalaisten edelli-
sessä valtuustokokouksessa 
tuoma esitys Suomen lipus-
ta valtuustosaliin meni kuu-

roille korville, siksi käynnis-
tettiin "lipun etsintä". On-
neksi kuitenkin aiemman 
valtuuston lakkauttamasta 
kulttuuritoimesta löytyi 
kulttuurisihteerin jäämis-
töstä yksi pöytästandardin 
kokoinen Suomen lippu, 
joka perussuomalaisen val-
tuutettu Mika Walliuksen 
välityksellä luovutettiin 
kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Rauno Kettu-
selle (kesk.)- ja näin sai val-
tuustosalikin lippunsa.

Teksti: Heimo Konttinen, 
Koillis-Savon kulttuurikulma
Kuva: Koillis-Savo-lehti/
Juha Thitzeeva Konttinen toivotettiin tervetulleeksi kukkien kera juankosken perussuomalaiseen 

valtuustoryhmään Mika Walliuksen ja Erkki Niemisen (varavaltuutettu) toimesta.

Perussuomalainen kenttäväki, nais- ja nuorisojärjestö 
tekivät kovan työn presidentinvaaleissa. Nuorten Suo-
men Soinit -nettisivut ovat saaneet paljon kiitosta - moni 
nuori vakuuttui niiden kautta sopivasta ehdokkaasta. 
Lähes 300 000 suomalaista halusi Timo Soinista tasaval-
lan presidentin. Sen luottamuksen edessä voi vain antaa 
nöyrän kiitoksen.

Suomen kansa odottaa perussuomalaisilta nyt sa-
nojen sijaan tekoja. Eduskuntaryhmämme on ottanut 
paikkansa opposition johdossa. Seuraavaksi haastamme 
vanhan vallan syksyn kuntavaaleissa. Kotikaupungis-
sani Espoossa nousemme puoluesarjan kärkikastiin ja 
Vantaalla demarit vapisevat, kun kiilaamme paalupai-
kalle. Tämä pelottaa keskustaa - me menestymme myös 
kaupungeissa. Perussuomalaiset on todellinen suomalai-
nen kansanpuolue.

Perussuomalaiset Nuoret haluaa luonnollisesti mah-
dollisimman paljon nuoria kuntavaaliehdokkaita. Ke-
vään ja kesän aikana emme jätä kiveäkään kääntämät-
tä. Tiedämme, että kiinnostuneita ja päteviä on, jonkun 
täytyy heitä vain rohkaista. Sen me teemme yhteistyössä 
puolueen piirijärjestöjen ja naisjärjestön kanssa. Nuori, 
uskalla ottaa yhteyttä nuorisojärjestöön jo nyt!

Perussuomalaiset saa jatkojytkyn, kun vain teemme 
työmme yhdessä. Toista tukien, neuvoen ja aina aatteen 
parhaaksi. Siten syntyy hyvä Suomi myös nuorille.

Simon elo
Puheenjohtaja, Perussuomalaiset Nuoret

Seuraavaksi haastamme 
kuntavaaleissa
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Timo Soinin puhetilaisuus 
Kankaanpäässä 13.1.2012 
veti runsaasti yleisöä siitä-
kin huolimatta, että säät 
eivät suosineet. Tuulen ja 
tuiskun keskeltä taisteli 
tiensä Kankaanpään koulu-
keskuksen auditorioon salin 
täydeltä väkeä kuulemaan 
presidenttiehdokasta.

Tilaisuuden oli järjestä-
nyt rovasti ja kansanedusta-
ja, eduskunnan toinen vara-
puhemies Anssi Joutsenlahti, 
joka avauspuheenvuoros-
saan kiitti Timo Soinia siitä, 
että hän on niin usein kunni-
oittanut vierailullaan pientä 
Kankaanpään kaupunkia 
Pohjois-Satakunnassa. Soini 
onkin ollut Kankaanpäässä 
usein nähty vieras, ja vasta-
vuoroisesti Perussuomalais-
ten kannatus Pohjois-Sata-
kunnassa on kautta aikojen 
ollut maan parhaimmistoa.

- Varsinainen presiden-
tinvaalitaistelu oikeastaan 
alkoi vasta eilisiltana, kun 
Järvenpään koululla pide-
tyn vaalipaneelin aikana 
Perussuomalaisia vastaan 
hyökättiin rajusti. Se herätti 
koko kenttäväen, sen näkee 
jo huonoista ilmoista huo-
limatta täyttyneestä salista-
kin, Joutsenlahti kertoi.

Itsenäisyys 
vaakalaudalla

Timo Soini otti yleisön hal-
tuunsa suvereenilla tyylil-
lään eikä kenenkään aika 
varmasti käynyt pitkäksi 
puheenjohtajan paukuttaes-
sa ilmoille karuja totuuksia 
maailmantalouden tilan-
teesta, keventäen välillä va-
kavaa sanomaa omintakei-
sella huumorillaan.

- Seuraavien kuuden vuo-
den tärkein asia on Euroo-
pan talouskriisi ja miten se 
hoidetaan. Suomen takaus-
vastuut ovat nousseet jo yli 
viidenkymmenen miljardin 
euron. Se on suurin piirtein 
koko Suomen valtionbudje-
tin suuruinen summa, Soini 
kertoi vakavana.

Ranska ja Saksa haluavat 
ajaa EU:n liittovaltioksi, jos-
sa päätösvalta siirtyisi niille. 
Mikseivät Kreikka, Espanja, 
Irlanti tai Portugali protestoi 
sanallakaan tätä vastaan? 
Koska niillä ei ole siihen 
enää varaa. Ruotsi ja Eng-
lanti jäivät aikoinaan raha-
liiton ulkopuolelle. Keitä jää 
jäljelle seisomaan liittoval-
tiokehitystä vastaan? Suomi, 
Hollanti ja Itävalta, ei muita.

- Jos hallitus luovuttaa 
itsemääräämisoikeutemme 
Suomen rajojen ulkopuolel-
le, miten sitä koskaan saa-
daan takaisin? Ei sitä saada.

Vääriä mielipiteitä  
ei ole

Viime aikoina on ollut liik-
keellä kummallisia puheita 
siitä, että ihmisillä on vääriä 
mielipiteitä. Demokratiassa 
ei ole oikeita tai vääriä mie-
lipiteitä, on vain erilaisia 
mielipiteitä ja ihmiset voi-
vat äänestää ketä tahtovat. 
Äänestät ketä tahansa, et 
voi äänestää väärin, koska 
se on sinun mielipiteesi.

- Toivon että äänestät 
minua, mutta jos et miten-
kään voi, äänestä ketä halu-
at, kunhan äänestät. Älä ole 
niin itsekäs, ettet voi antaa 
ääntäsi kenellekään.

Kun Timo Soini aloitti 
puolueen puheenjohtajana, 

oli puolueen kannatus al-
le prosentin luokkaa. Nyt 
kannatus on yli kaksikym-
mentä prosenttia. Timo 
Soini on johtanut puolueen 
tähän, ei yksin, vaan yhteis-
työssä aatteeseen uskovien 
miesten ja naisten kanssa.

Hyvän johtajan 
ominaisuudet

Hyvältä johtajalta vaadi-
taan neljää ominaisuutta: 
ensinnäkin hänen pitää 

olla konfliktien ja riitojen 
huippusovittelija, toiseksi 
hänen pitää olla uskollinen 
ja sitoutunut edustamaansa 
asiaan, kolmanneksi hänel-
lä on oltava kyky kestää 
henkistä epämukavuutta ja 
lopuksi hänellä on oltava 
kyky luoda ideologia. Hy-
vän johtajan on pystyttävä 
näkemään, mitä yhteiskun-
nassa on tapahtumassa ja 
miten vastata siihen.

- Olen jo kymmenen 
vuotta odottanut, koska 

Suomeen tulee se kauan 
povattu työvoimapula. Ei 
sitä tule, sen sijaan meillä 
on työnantajapula. Nyt 
ongelma on se, miten saa-
da ne jaksamaan, jotka 
eivät pääse töihin. Suoma-
lainen on sellainen, joka 
haluaa elää omalla työl-
lään. Että meillä on omaa 
rahaa ja ihmisarvo, muuta 
ei tarvita.

- Jokaisella meistä on 
yksi ääni. Se ei ole kiinni 
varallisuudesta eikä terve-

ydestä, se on kiinni vain 
siitä että sen äänensä viitsii 
antaa.

Puheensa lopuksi Soini 
vastaili vielä hänelle esi-
tettyihin tiukkoihin kysy-
myksiin ennen kuin jatkoi 
matkaansa yötä myöten 
Jyväskylään, jossa uusi pu-
hetilaisuus jo odotti varhain 
seuraavana aamuna.

Teksti ja kuva:
mika männistö

Soini otti yleisönsä Kankaanpäässä

Timo Soinin oli Kankaanpäähän kutsunut kansanedustaja, eduskunnan toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

”Jos sallimme jättikunti-
en muodostumisen, syr-
jäliitoskunnista häipyvät 
lähipalvelut.” Kuulostaa-
ko tutulta? Kuntaliitosten 
kannattajat ja vastustajat 
vetoavat samaan asiaan 

– lähipalveluiden säilymi-
seen.

Suurena eroavaisuutena 
on se, että kannattajat ker-
tovat miten lähipalvelut tur-
vataan eli rahoitetaan. Uu-
den kunnan, kuten uuden 
Oulun, toimintaa tehoste-
taan karsimalla päällekkäi-
syyksiä ja ennen kaikkea li-
sätään elinvoimaa. Muutos-
potentiaalia hyödynnetään 
myös siirtymällä ennalta-
ehkäisevään ja moniamma-
tilliseen työskentelytapaan, 
joka tulee paljon halvem-
maksi ja inhimillisemmäksi 
kuin nykyinen korjaavaan 
työhön painottuva toimin-
tatapa.

Esimerkiksi nyt meneil-
lään oleva uuden Oulun ra-

kentaminen perustuu stra-
tegiseen liitokseen, jossa 
viisi kuntaa – Haukipudas, 
Kiiminki, Oulu, Oulunsalo 
ja Yli-Ii - lakkaa ja syntyy 
uusi kunta nimeltään Oulu 
1.1.2013 alkaen. Aiemmis-
sa mekaanisissa liitoksissa 
kuntarajat on vain poistet-
tu ja jatkettu siitä mihin on 
jääty. Nyt pyritään luomaan 
strategia, jolla aikaansaa-
daan elinvoimainen uusi 
Oulu, missä on lukuisia 
työpaikkoja, jotka takaa-
vat karkeasti asukkaidensa 
veronmaksukyvyn. Tätä 
kautta saadaan verotuloja 
niiden lähipalveluiden tuot-
tamiseen. Haluaisin kuulla, 
millä kuntaliitosten vastus-
tajat aikovat jatkossa lähi- 

tai yleensäkin palvelunsa 
rahoittaa?!

Velaksi eläminen ei voi 
olla ratkaisu kuntien saa-
tikka valtioidenkaan ongel-
miin. Kuntauudistuksen pe-
russyy, ikääntyvän väestön 
suhteellisen määrän kasvu 
ja huoltosuhteen heikkene-
minen, ei poistu toivomal-
la. Vaikka suuret ikäluo-
kat ovat jo alkaneet jäädä 
eläkkeelle, suurin haaste on 
edessä 2020-luvulla, jolloin 
he tarvitsevat paljon hoiva-
palveluita. Oikeastaan kun-
tauudistus olisi pitänyt jo 
toteuttaa, sillä uusien elin-
voimaisten kuntien luonti 
ja käynnistäminen uusine 
kunta- ja palvelurakentei-
neen vie aikaa.

EU:lla vaihtoehdot 
ovat vähissä

”Jos me suomalaiset veron-
maksajat emme pidä holtit-
tomasti rahojaan tuhlannei-
ta EU-kriisimaita pystyssä, 
me kärsimme itse.” Kuulos-
taako taas tutulta? Totuus 
on, että EU:lla on enää kak-
si vaihtoehtoa, joko muut-
tuminen liittovaltioksi – jo-
hon suuntaan on otettu jo 
askelia – tai euron ja EU:n 
hajoaminen.

Suomen lähtö mukaan 
EU:n liittovaltioon johtaisi 
Suomen todellisen demo-
kraattisen päätöksenteon 
loppumiseen. Menettäisim-
me siis veteraanien meille 
kalliisti taisteleman itse-

näisyyden yksinkertaisesti 
allekirjoittamalla nivaskan 
papereita. Ja tämä ei ole 
uhkailupolitiikkaa.

Jotkut Euroopan kes-
kuspankit ovat alkaneet jo 
varautua euron hajoami-
seen. Suomen hallituksen 
tulisi pikaisesti laatia toi-
mintastrategia, ei ainoas-
taan euron vaan myös koko 
EU:n hajoamisen varalta.

anne Snellman
filosofian tohtori,
kunnanvaltuutettu (ps.)
uuden oulun yhdistymis-
hallituksen jäsen
Perussuomalaisten puolue-
valtuuston jäsen
oulunsalo

Uhkailupolitiikkaa kunta- ja EU-tasolla
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Euroopan vakausmeka-
nismi (EVM) on kerännyt 
erityistä huomiota vah-
van laillisen koskemat-
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lain yläpuolella?

Sampo Terho
europarlamentaarikko

VPK:n talo Turussa tarjosi 
Timon vaalikiertueen pää-
tapahtumalle Varsinais-
Suomessa mitä parhaim-
mat puitteet. Oikeastaan 
tämän tapahtuman järjes-
täminen sai alkusysäyk-
sensä jo syksyllä 2011 pii-
rin kokouksessa Liedossa, 
jossa keskustelimme muun 
muassa mahdollisuudesta 
saada Timo Soini vaikka 
Turkuun vaalikiertueensa 
aikana.

Siinä keskustelun lomas-
sa alkoi jo tuntua siltä, ettei 
hän tälle alueelle ehdi. Ajat-
telin kuitenkin kysyä Jusu-
lalta ja Soinilta, tulisivatko 
he vaalikiertueella Turkuun. 
Vastaus oli että mahdolli-
sesti, jos vain löytyy sopiva 
paikka jostain muualta kuin 
torilta.

Soitin tästä asiasta 
VPK:n taloa hoitavalle Juk-
ka Helttulalle ja kysyin, oli-
siko 7.1.2012 tilaa vuokrat-
tavana. Varaus kuulemma 
oli, mutta sitä ei ollut vah-
vistettu joten halutessamme 

tomuutensa takia. Monet 
kansalaiset ovat närkästy-
neet kun julkisuudessa on 
kerrottu, ettei organisaati-
ota voi haastaa oikeuteen, 
ettei työntekijöitä voida 
haastaa virkatehtävissään 
tekemistä teoista oikeu-
teen, ettei EVM:n asiakir-
joja tai arkistoja saa alistaa 
tutkimuksille, sen raken-
nukset ja muu omaisuus 
ovat koskemattomia jne. 

Tämä kaikki pitää si-
nänsä paikkansa, mutta 
se ei ole koko totuus, joka 
on tietyllä tapaa arkisempi 
mutta vielä karumpi. Itse 
asiassa myös EU (jonka osa 

EVM ei suoranaisesti ole) 
nauttii kaiken aikaa vas-
taavaa immuniteettia, mitä 
media ei vain koskaan ole 
huomannut tai halunnut 
suurelle yleisölle kertoa.

Yhteisö on 
oikeushenkilö

Euroopan unionin toimin-
nasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) 335 artiklan mu-
kaan yhteisö on oikeushen-
kilö ja sillä on kaikissa jäsen-
valtioissa laajin kansallisen 
lainsäädännön mukaan oi-
keushenkilöllä oleva oikeus-
kelpoisuus. SEUT:n artiklas-

sa 343 puolestaan todetaan, 
että unionilla on jäsenvalti-
oiden alueella erioikeuksia 
ja vapauksia, joita tarvitaan 
unionin tehtävien toteutta-
miseksi. Näistä erioikeuksis-
ta ja vapauksista säädetään 
8. huhtikuuta 1965 tehdyssä 
pöytäkirjassa Nro 7.

Pöytäkirja säätelee mm. 
Euroopan unionin omaisuu-
teen, varoihin ja liiketoimiin 
liittyviä erioikeuksia sekä 
määrittelee EU-instituutioi-
den henkilökunnan vapa-
uksia. Pöytäkirjan mukaan 
kaikki unionin tilat ja ra-
kennukset ovat loukkaamat-
tomia. Unionin omaisuus ja 

varat eivät voi olla minkään 
hallinnollisen tai oikeudelli-
sen pakkotoimenpiteen koh-
teena ilman unionin tuomio-
istuimen lupaa. Unioni, sen 
varat, tulot ja muu omaisuus 
ovat vapautetut kaikista vä-
littömistä veroista. Unionin 
arkistot ovat loukkaamat-
tomia ja julkaisut vapaute-
tut tulleista, tuonti- ja vien-
tikielloista sekä tuonti- ja 
vientirajoituksista. Unionin 
toimielimet saavat viralli-
sissa viestintäyhteyksissään 
ja kaikkien asiakirjojensa 
toimittamisessa diplomaat-
tisille edustoille myönnetyn 
kohtelun.

Meppien 
koskemattomuus

Entä sitten unionin työn-
tekijät, esimerkiksi me eu-
rokansanedustajat? Ensin-
näkin kukin MEP toimii 
kansallisen parlamentin 
mukaisen koskemattomuu-
den piirissä, eli saa vastaa-
van koskemattomuuden 
kuin kotimaansa parla-
mentaarikot. Lisäksi oman 
kotimaansa ulkopuolella 
toimiessa europarlamentaa-
rikoilla on vapaudenriistoa 
koskeva koskemattomuus 
ja lainkäytännöllinen kos-
kemattomuus. Vain parla-

saisimme sen. Kun kyse on 
sentään Timo Soinin vaali-
tilaisuudesta.

Yhteistyön satoa

Tästä sitten lähdimme po-
rukalla suunnittelemaan 
tapahtumaa eteenpäin. 
Omat musikanttimme ja 
runonlausujamme ottivat 
haltuun kevyemmän puo-
len ohjelmasta. Ola Miko-
la lauloi ja lausui runoja, 
Siru Saarinen lauloi ja Jari 
Antila hoiti säestyksen. Ki-

Timo Soinin vaalikiertueen suurtapahtuma Turussa

ke Elomaa hoiti juontajan 
tehtävät.

Turun osaston puheen-
johtaja Timo Laihinen hoiti 
tapahtuman järjestelyt yh-
dessä Timo Soinin ja Juk-
ka Jusulan kanssa. Lisäksi 
työryhmään kuuluivat Leila 
ja Juhani Hannula, Anneli 
Wellroos, Juha Laine, Jari 
Laine, Kimmo Tarke, Tuo-
mas Tähti, Erkki Sinkko, 
Mikael Andersson, Keijo 
Saarinen, Anne Saarinen, 
Teijo Pöyhönen, Taito ja 
Kaarina Ylhäinen Louhi-

Simon elo kertoi Timo Soinin olevan puolueen 
nuorisojärjestön ehdoton suosikki Suomen presidentiksi.

Turun VPK:n talo oli juhlava paikka vaalitilaisuudelle.

lauri heikkilä ja maria lohela valmistautumassa 
puheenpitoon.
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 ■Kirjallinen KySymyS

Ajoneuvolain 72 §:n ja 
EU:n direktiivin 2000/30/
EY mukaan täytyy hyö-
tyajoneuvoille suorittaa 
teknisiä tienvarsitarkas-
tuksia. Teknisellä tienvar-
sitarkastuksella tarkoite-
taan ilman viranomaisten 
ennakkoilmoitusta ja 
siten yllättäen tehtyä jä-
senvaltion alueella liiken-
nöivän hyötyajoneuvon 
teknisten ominaisuuksien 
tarkastusta, joka suori-
tetaan yleisellä tiellä vi-
ranomaisten toimesta tai 
heidän valvonnassaan.

Liikkuvan poliisin 
tekemän selvityksen pe-
rusteella EU:n alueella 
liikennöivien hyötyajo-
neuvojen teknisiä tienvar-
sitarkastuksia suoritetaan 
vuosittain noin 50 000, 
joista Etelä-Suomessa 
runsas kolmannes ja Uu-
dellamaalla yli 10 000. 
Tarkastuksissa työturval-
lisuuden lisäksi on huomi-
oitava muulle liikenteelle 
aiheutuva häiriö sekä 
turvallisuus. Tästä syystä 
tekninen tarkastus vaatii 
suoralla tienosalla ole-
van tasaisen, vähintään 

200 metriä pitkän valaistun 
ajoradasta erotetun alueen, 
jossa on ajoradalta erillinen 
erkanemisramppi ja kiihdy-
tyskaista. Alueella on lisäksi 
oltava vähintään kaksi ajo-
kaistaa rinnakkain, jolloin 
ylikuormalastit voidaan ajaa 
ohi. Tien kummallakin puo-
lella on oltava vastaava alue.

Ison turvallisuusongel-
man aiheuttavat myrkyllis-
ten ja vaarallisten aineiden 
kuljetukset, joissa satun-
naisen teknisen vian ilme-
neminen aiheuttaa koko 
tien sulkemisen. Tällainen 
tilanne syntyy, ellei lähistöl-
lä ole alueita, jonne viallisen 
ajoneuvon voi ohjata. Tällä 
hetkellä kyseisen kaltaisia 
alueita ei ole esimerkik-
si seuraavilla Uudenmaan 
alueilla lainkaan: Helsingin 
kehätie sekä tiet 45 ja 51. 
Muualla Suomessa tilanne 
on aivan yhtä heikko. Tule-
van vuoden määrärahoissa 
ei ole varauduttu levikealu-
eiden rakentamiseen.

Huoltoasemien ulkoalu-
eiden käyttö tarkastuksissa 
häiritsee normaalia liiketoi-
mintaa ja aiheuttaa lisäksi 
riskejä vaarallisten aineiden 

kuljetuksissa. Kemikaalire-
kan pysäyttäminen täydessä 
kaasu- tai herkästi syttyväs-
sä nestelastissa taikka syö-
vyttävillä tai muilla vaaralli-
silla ja myrkyllisillä aineilla 
lastattuna aiheuttaa vaarati-
lanteen muille alueella liik-
kuville. Linja-autopysäkit ja 
levähdysalueet eivät sovellu 
myöskään jarrudynamo-
metrillä suoritettavaan tek-
niseen tarkastukseen, koska 
useat levähdysalueet ovat 
joko liian pieniä tai kaltevia 
siihen tarkoitukseen.

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

Mihin toimiin ja millä 
aikataululla asianomainen 
ministeri aikoo ryhtyä, jotta 
raskaan liikenteen ja hyöty-
ajoneuvojen tienvarsitarkas-
tuksiin saadaan rakennettua 
lain ja asetuksen mukaiset 
alueet ja näin taattua sekä 
tarkastusviranomaisten että 
sivullisten turvallisuus?

Helsingissä 20.1.2012
ismo Soukola

raskaan liikenteen ja hyötyajoneuvojen
tekniset tienvarsitarkastukset

Voimassa olevan lainsää-
dännön mukaan työn-
antajan on pyydettävä 
työntekijää esittämään 
ote rikosrekisteristä, kun 
työntekijä otetaan työhön 
alaikäisten kanssa vähin-
tään kolmeksi kuukau-
deksi. Nykylaki koskee 
palkkatyötä ja työvoima-
hallinnon toimenpiteissä 
olevia.

Syksyllä 2011 julki-
suuteen tulleessa tapauk-
sessa jo aiemmin lasten 
seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä tuomittu henki-
lö oli hakeutunut vapaa-
ehtoistyöhön, jossa hän 
jatkoi lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä useiden 
vuosien ajan. Kyseessä 
oli häikäilemätön toi-
minta, johon mahdolli-
suuden antoi laissa oleva 
porsaanreikä: vapaaeh-
toistyötä lasten kanssa 
tekevien rikostaustaa ei 
tarvitse tarkastaa.

Jotta yhteiskuntamme 
voisi ehkäistä tällaisen toi-
minnan mahdollisuuden, 
tulisi vapaaehtoistyöhön 
ottajalla olla samanlainen 
velvollisuus tarkastaa työn-
tekijän rikostausta kuin 
työnantajalla Suomessa 
yleensäkin on.

Tekemäni lakialoite 
lasten- ja nuorten kanssa 
vapaaehtoistyötä tekevien 
henkilöiden saattamisesta 
lasten kanssa työskentele-
vien rikostaustan selvittä-
misestä annetun lain sovel-
tamisalan piiriin on aiheel-
taan herkkä ja se tarvitsee 
osakseen ymmärrystä.

Lakialoitteen tarkoituk-
sena ei ole vaikeuttaa va-
paaehtoistyössä toimivien 
henkilöiden tai seurojen toi-
mintaa. Lakialoitteen tar-
koituksena on suojella lasta 
ja tehdä myös vapaaehtois-
työstä ja seuratoiminnasta 
läpinäkyvää. Rikosrekiste-
riotteen tarkastamiseen tuli-

si myös kehittää sujuvampi 
käytäntö, sillä vapaaehtois- 
ja seuratoimintaa on paljon. 
Yhtenä vaihtoehtona ja ko-
keilemisen arvoisena voisi 
olla rikosrekisteriotteen 
tarkastamisen mahdollisuus 
sähköisesti.

arja juvonen
kansanedustaja

lakialoite on luettavissa 
kokonaisuudessaan
eduskunnan nettisivuilla.

lakialoite lasten kanssa työskentelevien 
rikostaustan selvittämisestä annetun lain 
2 ja 3 §:n muuttamisesta
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mentilla itsellään on enem-
mistöpäätöksellä oikeus 
pidättää jäsenensä koske-
mattomuus, mitä tapah-
tuukin melko usein, jonkun 
jäsenen ollessa epäiltynä 
milloin mistäkin – olen itse-
kin osallistunut jo useisiin 
tällaisiin äänestyksiin.

Koskemattomuuden pi-
dättäminen ei tietenkään 
vielä merkitse jäsenen syyl-
lisyyttä, vaan vasta mahdol-
listaa kansalliset tutkinta- ja 
oikeustoimet. Vaikka jäsen 
todettaisiinkin syylliseksi, ei 
tämäkään vielä automaatti-
sesti merkitse edustajanpai-
kan menettämistä. Parla-

mentin jäsenet valitaan kan-
sallisten vaalilakien mukaan 
ja jäsenmaiden kriteerit ero-
avat myös edustajanman-
daatin päättymisen suhteen.

Paljon kohuttu EVM 
on siis immuniteetin suh-
teen pitkälti samassa ase-
massa kuin EU-instituutiot. 
EVM:n johdon ja työnte-
kijöiden nauttima immuni-
teetti puolestaan on sekin 
samankaltainen kuin EU:n 
työntekijöiden ja europar-
lamentaarikkojen. EVM:n 
hallintoneuvosto voi pidät-
tää hallintoneuvoston pu-
heenjohtajan, jäsenen jne. 
koskemattomuuden. Myös 

EVM:n toimitusjohtaja 
voi periaatteessa pidättää 
kenen tahansa EVM:n 
henkilökuntaan kuuluvan 
koskemattomuuden, pait-
si ei omaansa. Mikään 
ulkopuolinen taho ei voi 
tätä tehdä.

Jos EVM siis tavalli-
sen kansalaisen näkökul-
masta näyttää olevan lain 
yläpuolella, niin ainoa 
laiha lohtu on se, että itse 
asiassa myös EU on vas-
taavassa asemassa – ja on 
ollut perustamisestaan 
saakka ilman, että asiasta 
on mediassa noussut mi-
tään kohua.

Timo Soinin vaalikiertueen suurtapahtuma Turussa
saaresta sekä piirin uusi pu-
heenjohtaja Juhani Pilpola. 
Kiitokset kaikille muillekin 
niin Turun osastosta kuin 
Varsinais-Suomen piiristä-
kin, sillä tapahtuma ei olisi 
onnistunut ilman kaikkien 
panosta.

Kannatus edelleen 
jyrkässä kasvussa

Kävijöitä kyseisenä päivänä 
oli kuutisensataa. Timon 
puhetta kuunteli 450 kuu-
lijaa. Myös Yle oli paikalla 
ilmoitettuani tilaisuudes-
ta Yle Uutisille Helsinkiin 
viikkoa ennen tapahtumaa.

Uusia jäseniä Turun 
yhdistykseen liittyi kuusi 
ja liittymistä niin yhdis-
tykseen kuin puolueeseen-
kin jäi harkitsemaan vielä 
kaksikymmentä henkeä 
lisää. Ihmisten kanssa kes-
kustellessamme tuli ilmi, 
että muutamien kansan-
edustajien lausunnot hyvin 
ymmärretään olevan vain 
Perussuomalaisten aliarvi-
oimista ja mustamaalaa-
mista. 

Ainakin Turussa Perus-
suomalaisten kannatus on 
edelleen jyrkässä kasvus-
sa. Sen huomaa hyvin, kun 
ihmiset niin kaduilla kuin 
kauppakeskuksissakin tu-
levat tiedustelemaan, mi-
ten pääsisi toimintaan mu-
kaan, eli hyvältä näyttää.

Kuvat: harri lindell

Soinilla oli hymy herkässä onnistuneessa vaalitilaisuudessa.

jyrki Toivonen Kaarinasta halusi tietää uuden presidentin 
toimikauden alkamispäivää.
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Politiikan juuret

Olen syntynyt vuonna 1934 
Perhon Mäkelän kylällä. 
Olosuhteet olivat varsin 
alkeelliset, meitä lapsia oli 
seitsemän ja isä oli viikot 
kotitilallaan töissä. Käytän-
nössä äiti oli yksinhuoltaja, 
joka kuitenkin ehti aina 
myös auttamaan niitä, jotka 
vielä enemmän apua tarvit-
sivat. Äiti toimi välillä niin 
kätilönä, ruumiin pesijänä, 
eläinten teurastajana kuin 
sairaiden auttajanakin. 
Silloin ei ollut aikaa eikä 
tarvettakaan pohtia ylen 
määrin maailman asioitten 
hoitamista, koska itsensä ja 
lähimmäisten hengissä pite-
lemisessä oli ihan tarpeeksi. 

Kun politiikkaa kuva-
taan usein, että se on asioi-
den hoitamista, niin voisin 
sanoa, että minun tapani 
hoitaa asioita on rakennet-
tu hyvin varhaisessa elämän 
vaiheessani. Opin käy-
tännössä sen, että hyvään 
oloon ei riitä se, että itse tu-
lee toimeen, vaan että mui-
denkin on voitava hyvin. 
Koen, että pitäisi pyrkiä 
elämään niin oikeudenmu-
kaisesti, että omalla toimin-
nallaan pystyisi edistämään 
yhteistä hyvinvointia.

Kauppiastyötä ja 
politiikan harrastusta 

Päädyin politiikkaan vasta 
aikuisiällä. Muutin Kausti-
selle, vaimoni kotipitäjään, 
vuonna 1960, jolloin sain 
myymälänhoitajan paikan 
Nikulan KPO:lta. Siihen 
aikaan kyläkauppa oli ta-
pahtumien keskipiste ja 
isännillä oli aikaa rupatella 
maailman menosta. Monia 
hyviä keskusteluita ja väit-
telyitä käytiin sunnuntai-
aamuisinkin, kun isännät 
tulivat hakemaan kaupalta 
päivän lehtiä. Taisi siinä 
tulla huomaamatta hankit-
tua käytännön perustaidot 
asioiden esittämiselle ja pu-
heidenkin pitämiselle. Oli-
sikohan ollutkin joku Ni-
kulan miehistä, joka minut 
houkutteli kunnallisvaali-
ehdokkaaksi vuoden 1972 
vaaleihin. Vuonna 1974 
otin vastuulleni Kaustisen 
paikallisosaston puheenjoh-
tajan tehtävät.

Puoluetoiminta oli koh-
talaisen vireää tullessani 
mukaan toimintaan. Tuol-
loin pidettiin mm. tupailto-
ja puoluetta kannattavien 
jäsenten kotona. Illoissa 
pidettiin puheita ja keskus-
teltiin ja kerättiin samalla 
kahvi- ja arpajaistuloilla ra-
haa osaston toimintaan. Py-
rimme saamaan myös valta-

kunnan tason politiikkoja-
kin maakuntakierroksille ja 
osallistumaan eri puhetilai-
suuksiin. Niiden järjestämi-
nen kuten herrojen kuskaa-
minen ja majoittaminenkin 
oli lähinnä talkoopohjaista 
työtä. Itselläni puoluetyötä 
riitti kuntatason työn lisäk-
si myös Keski-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtajan teh-
tävissä sekä SMP:n puolue-
hallituksessa. Päivätyöstä 
vapaat illat ja viikonloput 
kuluivat tarkkaan erilaissa 
sääntömääräisissä ja va-
paamuotoisemmissakin po-
liittisissa kokouksissa sekä 
niiden järjestelytehtävissä. 
Silloin hoidimme piirisihtee-
rin kanssa osastojen syys- ja 
vuosikokoukset ajallaan. 
Puolueelta ei saatu eikä 
pyydettykään minkäänlai-
sia matkakorvauksia, joten 
ainakin siinä suhteessa kyse 
oli puhtaasti harrastajamai-
sesta politiikan teosta. 

Myös lapset ovat pääs-
seet osallistumaan isänsä 
harrastukseen, kukin halu-
jensa ja kykyjensä mukaan. 
Joku on oikolukenut ja vä-
hän kirjoittanutkin isänsä 
puheita, joku ollut kuskaa-
massa maakuntaan tulleita 
poliittisia vieraita ja joku 
tai oikeastaan kaikki ovat 
päässeet jakamaan vaali-
en aikana erinäisiä määriä 
lentolehtisiä ympäri pitäjiä. 
Perheemme pojat, Sami ja 
Seppo ovat itsekin olleet ai-
na kiinnostuneita politiikas-
ta. Sami on avovaimonsa 
Tinan kanssa ollut Kausti-

sella kunnallisvaaliehdok-
kaina ja Tina myös Perus-
suomalaisten edustajana 
luottamustehtävissä. Seppo 
istuu Kuortaneen kunnan-
valtuustossa ensimmäistä 
kauttaan ja osallistuu val-
takunnan tason toimintaan 
puolueemme edustajana.

Jonkinlaisen vennamo-
laisen siemenen olen tain-
nut onnistua kylvämään 
sisareni poikaan vaikka 
tuolla kauempana asuukin. 
Lauri Heikkilä on ollut 
sekä kunnallis- että valta-
kunnantasolla mukana jo 
pitkään politiikassa ja is-
tuu nyt ensimmäistä kautta 
kansanedustajana. Samassa 
jytkyssä läpi meni muuten 
myös toinen sukulaismies, 
Ville Vähämäki. 

Karismaa ja 
kansainvälisyyttä

Puoluetyössä on saanut 
tutustua moniin erilaisiin 
persooniin, joista tietys-
ti karismaattisin on ollut 
SMP:n isähahmo, Veikko 
Vennamo. Hänestä sain 
henkilökohtaisestikin sen 
käsityksen, että hän pyrki 
hoitamaan asioita rehelli-
sesti ja oikeudenmukaisesti, 
demokratian arvoja kunni-
oittaen.

Vaikka politiikan teki-
jöitten kanssa on tullut pal-
jon oltua yhdessä, ei aina ole 
tehty vain politiikkaa. Yhte-
nä kesänä meillä oli vieraa-
na ministeri Urpo Leppäsen 
ja vaimonsa Anan kuubalai-

nen 20-henkinen tanssiseu-
rue, joka esiintyi Kemoran 
moottoriradalla. Ei taidettu 
paljon politiikkaa puhua 
silloin, kun ei ollut muuta 
yhteistä kuin elekieli, kun 
yritettiin saada herkkuihin 
tottumattomia sokeripullia 
syömään. Naapurin pojat 
muistelevat vieläkin, kun 
pääsivät opettamaan aikui-
sille polkupyörällä ajoa. 
Festivaalivieraina meillä on 
ollut Pekka Vennamon per-
he ja myös tämä nykyinen 
puheenjohtajamme Timo 
Soini on vieraillut vaimoi-
neen festivaaleilla. Silloin 
on ollut mahdollisuus tu-
tustua valtakunnan politiik-
koihin vähän rennommissa 
merkeissä, varsinkin kun 
vaimoni on aina hoitanut 
majoitus- ja tarjoilupuolen.

SMP:läisestä 
perussuomalaiseksi

SMP perustettiin vuonna 
1959 ja se tuli tiensä päähän 
vuonna 1995. Itse ehdin ol-
la mukana SMP:ssä noin 23 
vuotta. Selvät merkit tule-
vasta tuhosta olivat ilmassa 
jo kauan ennen puolueen 
lopullista alasajoa. Olimme 
kovin huolestuneita täällä 
Keski-Pohjanmaan piirissä 
siitä, miten silloinen puo-
lueen johto hoiti asioita. 
Tähän liittyen pidin v. 1992 
Seinäjoella järjestetyssä 
kunnallisvaalitilaisuudessa 
kovin suorasanaisen, puo-
lueen johdolle osoitetun 
puheen. Puheen viesti oli se, 

että keskittykää kenttäta-
son työhön älkääkä riidelkö 
keskenänne. Yritimme ko-
rostaa jalkatyön merkitys-
tä oikean ehdokasasettelun 
saamisessa ja osoittaa sa-
malla huolestuneisuutemme 
johtajien yliolkaisesta asen-
teesta puolueen perustyön 
tekemistä kohtaan. Tervei-
siä vain nykyjohdolle, että 
se puhe on vielä tallella.

Perussuomalaisten puo-
lueen perustamiskokous pi-
dettiin marraskuussa 1995 
Kokkolassa, jossa olin myös 
itse paikalla ja osan aikaa 
myös kokouksen puheen-
johtajana. Timo Soini sai 
uuden perustan jo pitkään 
tekemälleen työlle, johon 
toki moni muukin oli oman 
panoksensa antanut. Puo-
lueen vaihtuminen SMP:stä 
Perussuomalaisiksi ei aina-
kaan Kaustisen vanhojen 
vennamolaisten politiikan 
lähtökohtia mihinkään 
muuttanut.  Kaustisella on 
ollut vuodesta 1984 lähtien 
valtakunnan suurin määrä 
puolueemme valtuutettu-
ja. Tällä hetkellä meitä on 
kymmenen edustajaa val-
tuustossa. 

Politiikan moraali 
ja tulevaisuuden 
haaveita

Olen koko politiikan harras-
tamisen aikakaudellani ha-
lunnut aina keskittyä käsillä 
oleviin asioihin ja niiden 
mahdollisimman hyvään 
hoitamiseen. Minulle on 

ollut erityisen tärkeätä se, 
että asiat hoidetaan oikeu-
denmukaisesti ja avoimesti. 
Toki olen ollut otettu niistä 
luottamustoimista ja jois-
takin kunnianosoituksista, 
joita on urani kohdalle osu-
nut, mutta asialinjalla py-
syminen on ollut tärkeintä. 
Tällaisella asioiden hoitami-
sen mallilla ei ole aina ollut 
hyvää vastaanottoa niiden 
keskuudessa, jotka pyrkivät 
tavoitteisiinsa keinoilla mil-
lä hyvänsä. Paljon on tullut 
esim. kansanmusiikkisääti-
ön johdossa olevilta henki-
löiltä palautetta siitä, miksi 
puutun säätiön asioihin. 
Mutta jos en nostaisi esille 
niitä epäkohtia, joihin väki-
sinkin valtuutetun työssäni 
törmään, niin miksi edes oli-
sin valtuutettuna?

Nykyinen valtuusto-
kauteni on minulle jo kym-
menes peräkkäinen kausi 
Kaustisen kunnanvaltuus-
tossa ja se tulee jäämään 
viimeisekseni. Tarkoitus on 
muutenkin luopua ensi vuo-
den aikana kaikista luotta-
mustehtävistä. Ikää minulla 
on jo 77 vuotta ja toivotta-
vasti pysyn jonkinlaisessa 
kunnossa vielä, jotta pystyn 
nauttimaan eläkepäivistäni. 
Meillä on vaimon kanssa 
mökki Perhossa ja ainakin 
siellä tullaan viettämään 
enemmän aikaa. Sielläpä 
sitten voi vaikka opiskella 
englannin kieltä ennen ilta-
lääkkeitten ottamista.

Toivo mäkelä

Politiikkaa oikeudenmukaisesti ja asialinjalla
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Presidenttiehdokas, kan-
sanedustaja ja puolueen 
puheenjohtaja Timo Soini 
veti salin täyteen Lahden 
maakuntakirjastossa. Sa-
liin mahtui 160 henkilöä 
ja vahtimestarit joutuivat 
ylitäyttymisen vuoksi kään-
nyttämään ovelta runsaat 50 
henkilöä. Kahvia ja tarjotta-
vaa riitti toki kaikille. Vilkas 
ennakkokeskustelu sorisi 
kahviossa ennen tilaisuuden 
alkua. Yleisö puhkesi tapu-
tuksiin, kun Soini saapui 
iloisesti hymyillen saliin.

- Presidentin tärkein 
tehtävä on Suomen kansan 
puolustaminen. Tämä pi-
detään kirkkaana mielessä. 
On tiedettävä ketä palvel-
laan ja miten palvellaan, 
totesi Soini puheessaan.

 ■SynTymäPäiVäT

Jaakko Uuksulaiselle 
ojennettiin syntymäpäi-
vän kunniaksi ja pitkäl-
lisen puoluetyön tunnus-
tuksena puolueen viiri. 
Puolueen viirejä ei ole 
koko puolueen historias-
sa myönnetty aikaisem-
min kuin 76 kappaletta, 
joten Uuksulaiselle ojen-
nettu viiri on järjestyk-
sessä vasta 77.

Kesälahden Perus-
suomalaisten puheenjoh-
taja Sami Palviainen ker-
toi onnittelupuheessaan 
lisää faktoja puolueen 
viiristä.

- Viirin arvosta kertoo 
muun muassa se, että sitä 
on yritetty ostaa myös ra-
halla. Mutta rahalla sitä ei 
voi ostaa, se myönnetään 
vain ja ainoastaan pitkä-
aikaisille ja ansioituneille 
puolueen jäsenille.

Sami Palviainen listasi 
Jaakko Uuksulaisen ansioi-
ta seuraavasti:

- Ensinnäkin, Jaakko 
Uuksulainen on yksi puo-
lueemme pitkäaikaisempia 
jäseniä. Toisekseen, hän 
on toiminut yhtäjaksoisesti 
Kesälahden kunnanvaltuu-
tettuna peräti 43 vuotta. 

Kolmanneksi, Uuksulainen 
on Suomen ensimmäinen 
perussuomalainen kunnan-
hallituksen puheenjohtaja. 
Neljänneksi, Uuksulainen 
on toiminut yhtäjaksoisesti 
32 vuotta kuntamme kirk-
kovaltuustossa.

- Edellä mainittujen 
erittäin vastuullisten luotta-
mustoimien lisäksi Jaakolla 
on ollut vuosien varrella lu-
kuisa määrä erilaisia muita 
luottamustoimia.

Jaakko Uuksulainen ha-
luaa lehtemme kautta kiit-
tää kaikkia häntä syntymä-
päivänään muistaneita.

Jaakko Uuksulainen 70 vuotta

Kansanedustaja osmo Kokko ja Kesälahden Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami 
Palviainen ojensivat jaakko uuksulaiselle puolueen viirin.

Liikaa maksetun opin-
totuen veronpalautusten 
ulosmittaus oli Kelalta 
huonosti harkittu toi-
menpide.  Perintäasi-
oista vastaava yksikkö 
päätti asiasta, vaikka 
Kela oli aiemmin tehnyt 
opiskelijoiden kanssa 
takaisinmaksusuunni-
telman ja vaikka opiske-
lijat olivat noudattaneet 
suunnitelmaa ja maksa-
neet erät sovitussa ajas-
sa takaisin.

Näin allekirjoitettu-
kin takaisinmaksusuun-
nitelma on ollut vain 
yhteen suuntaan sitova: 
maksuvelvollisen on suo-
ritettava takaisinmaksu 
aikataulussa, mutta so-
vitun aikataulun noudat-
taminen ei estä Kelaa vie-
mästä saatavia perintään.

Takaisinperittävään 
tukeen lisätään aina 15 
prosenttia korotusta ja 

ulosoton yhteydessä kulut 
kasvavat entisestään jopa 
yli 10%. Korotuksen päälle 
tulevat ulosottomaksut, pe-
rintämaksut ja korot. Takai-
sinperittävä summa on ilman 
korotusta ja ulosotosta ai-
heutuvia kuluja keskimäärin 
1060 euroa. 

Opintotuen takaisinpe-
rintään sisältyy jo nykyisel-
lään varsin vakavia sankti-
oita, joiden lisäksi uusi me-
nettely tuo uusia sanktioita 
ja kustannuksia asiakkaalle. 
Takaisinperintään joutuvat 
ovat vastavalmistuneita ja 
juuri työelämään päässei-
tä nuoria. Menettely voi 
vaikeuttaa kohtuuttomasti 
opiskelijan toimeentuloa ti-
lanteessa, jossa toimeentulo 
on mitoitettu osamaksu-
suunnitelman mukaisesti ja 
veronpalautus on suunni-
teltu käytettävän toimeen-
tuloon pidemmälle ajalle tai 
jonkin välttämättömän me-

non rahoittamiseen. Nuor-
ten ihmisten toimeentulo ei 
ole useinkaan vakiintunut, 
jonka vuoksi uusi menettely 
voi vaikeuttaa toimeentuloa 
jopa enemmän kuin muilla 
menettelyn piiriin kuulu-
neilla asiakasryhmillä.

Edellä esitetyn perus-
teella esitämme, että Kelan 
valtuusto ryhtyy toimenpi-
teisiin, jotta opiskelijoiden 
kanssa tehdyt takaisinmak-
susuunnitelmat koskisivat 
sekä opiskelijaa että Kelaa. 
Esitämme myös, että opin-
totukien periminen ulosot-
tomiehen toimesta lakkau-
tettaisiin pikimmiten.

Helsingissä 21.12.2011
Kelan valtuuston
perussuomalainen ryhmä

Kelan valtuusto päätti 
yksimielisesti laittaa asian 
eteenpäin ja valmisteluun.

Kelan valtuuston perussuomalainen ryhmä:

aloite Kelan valtuustolle opintotukien
perimisen kieltämisestä ulosoton kautta

Soini sanoi, että soratei-
den varrellakin on oikeus 
Suomessa asua, joten palve-
lut on turvattava sielläkin. 
Tämän toteamuksen yleisö 
allekirjoitti taputuksin. Soi-
ni totesi, että liikkuminen ja 
liikenne on turvattava myös 
haja-asutusalueilla.

Viisumivapaudella ei 
kiirettä

- En halua kiirehtiä viisumi-
vapautta EU:n ja Venäjän 
välillä. Tämän hetkinen ti-
lanne on hyvä. Me tiedäm-
me keitä sieltä tänne tulee. 
Tämä on selkeä ja hyvä pe-
riaate, joka on syytä pitää 
voimassa, Timo Soini totesi.

Venäläisten maakaup-
poja koskevaan yleisökysy-

mykseen Soini totesi, että 
kaikilla tulee olla samat 
pelisäännöt. Vastavuoroi-
suusoikeus maiden ja tont-
tien ostoon on EU:n maiden 
sisällä. Samanlainen vasta-
vuoroisuus tulisi olla myös 
Suomen ja Venäjän välillä. 
Nyt suomalaisilla osto-oike-
utta ei ole. 

- Siellä rajan takana on 
seutuja, jotka ovat suoma-
laisille rakkaita. Tein suo-
malaisten osto-oikeudesta 
eduskuntakysymyksen ja 
sain silloiselta ministeri Tui-
ja Braxilta vastauksen, että 
siihen ei ole aihetta, Soini 
kertoi.

Teksti ja kuva:
lasse Koskinen

Sorateidenkin varrella tulee olla 
oikeus asua ja saada palveluja

Puolueen puheenjohtaja, kansanedustaja Timo Soini toteaa, että koko Suomi tulee 
säilyttää asuttuna ja myös haja-asutusalueille tulee saada palveluja ja paikallisliikennettä 
on pidettävä yllä.

Perussuomalaiset ovat 
useissa yhteyksissä olleet 
huolestuneita luottoluoki-
tuksemme laskusta. Asiaa 
ei ole haluttu selventää edes 
kansanedustajille, saati 
sitten kansalle. Luottoluo-
kitus kuuluu samaan ka-
tegoriaan kritisoimamme 
EU-politiikan kanssa. Vaik-
ka kaikki asioita seuraavat 
tietävät Perussuomalaisten 
olevan oikeassa, sitä ei ole 
haluttu myöntää. Perussuo-
malaisten esille nostamat 
asiat ovat vaikeita ja niihin 
vastaaminen on hankalaa. 
Suomen edun mukaista 
olisi kuitenkin keskustella 
vaihtoehdoista, eikä vain 
leimata Perussuomalaisia 
populisteiksi ja mustamaa-
lata linjaamme. 

Luottoluokitukseen vai-
kuttaa bruttokansantuote ja 
suurta osaa laskukaavassa 
esittää velkamäärä. Miljar-

deiksi kasvaneet vastuum-
me ovat täysin velkarahan 
varassa. Tästä syystä luotto-
luokituksemme on vaarassa 
laskea, se on seurausta EU-
politiikastamme.

Vanhat puolueet ovat 
puhuneet paljon vastuun-
kannosta, miten se on näky-
nyt? Vaalipuheiden lupauk-
set ovat kääntyneet ympäri 
ja ministeriauton kyydittä-
vänä olemisen hintana on 
ollut liittovaltiokehityksen 
kiihdyttäminen. Meille 
moinen takinkääntö ja vas-
tuuttomuus ei käynyt, eikä 
käy. Meille Suomen etujen 
ja itsenäisyyden mukainen 
suoraselkäinen politiik-
ka maksoi hallituspaikan 
menettämisen, tunnemme 
vastuumme. Olisikohan nyt 
viimeinkin aika kuunnella 
Perussuomalaisia?

Hallitusohjelman kirjoi-
tettu toivio-osa koki ensim-

mäiset muutoksensa syksyn 
talousarviokäsittelyssä. Nä-
mä muutokset tulevat jatku-
maan, kokoomusjohtoinen 
vasemmistopolitiikka tulee 
kokemaan täyskäännöksen. 
Lähes kaikissa hallitusohjel-
man kohdissa mitkä on ko-
ettava oikeansuuntaisiksi, 
muuttuvat perälautakirja-
uksen johdosta. Maatamme 
johdetaan ensi keväästä al-
kaen täysin oikeistopolitii-
kan opein. Leikkauslistoja, 
kuntien pakkoliitoksia ja 
tasaverojenkorotuksia tul-
laan näkemään. Sosiaalipo-
litiikka on häviäjän osassa. 
Hetken saamme vielä hen-
gähtää, sillä suurimmat 
muutokset tulevat vasta 
kunnallisvaalien vaalipu-
heiden jälkeen. 

ari jalonen
kansanedustaja
Perussuomalaiset

luottoluokituksemme uhkaa laskea
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Suomen poliittiseen 
keskustaan lukeutu-
va perussuomalainen 
puolue on jäänyt 
yksin puolustamaan 
Suomen itsenäisyyttä 
eurooppalaista liitto-
valtiohanketta vas-
taan.

Tapahtumat edus-
kunnassa ja sen valio-
kunnissa osoittavat 
tämän tosiasian vää-
jäämättömästi. Suo-
men Keskusta lähti 
yllättäen tukemaan 
Kataisen-Urpilaisen 

hallitusta, joka ajaa Suomea aina vain syvemmälle 
Euroopan integraatioon.

Esimerkiksi valtiovarainvaliokunnan lausun-
toon suurelle valiokunnalle 20.1.2012 Keskusta 
hyväksyi lausuman, että Euroopan talouskurin 
tiukentaminen ja syventäminen on hallitusohjel-
man linjausten mukainen. Keskustan valiokun-
taryhmä sitoutui kokonaisuudessaan Brysselin 
ja Suomen hallituksen tavoitteisiin ja linjauksiin. 
Eduskunnassa oppositiossa olevasta Keskustasta 
on tullutkin käytännössä hallituspuolue ilman mi-
nistereitä ja oikeutta osallistua valtioneuvoston 
kokouksiin.

Meitä ajetaan liittovaltioon

Poliittisesti tilanne on Suomessa huolestuttava. 
Meitä ajetaan yhä tiukemmin mukaan liittoval-
tiokehitykseen, jota johtaa Saksa. Saksalaiset ovat 
voimansa tunnossa menneet jo niin pitkälle, että 
saatuaan linjoilleen mukaan Ranskan, he sanele-
vat muille euromaille tekemänsä ratkaisut.

Saksalle Euroopan rahaliitto on hyvä. Saksan 
talous on riippuvainen viennistä euroalueelle. Kun 
muut euromaat saadaan takaamaan heikossa ta-
louskunnossa olevat ja huonosti taloutensa hoi-
taneet hulttiovaltiot (Kreikka, Irlanti, Portugali, 
Espanja ja Italia), nauttii Saksa tästä tilantees-
ta. Hulttiovaltiot pystyvät ostamaan saksalaisia 
tuotteita. Saksan kauppataseen ylijäämä kasvaa ja 
mm. Suomi maksaa. Suomi ottaa lisää ulkomais-
ta velkaa, jotta voi olla mukana tässä kyydissä. 
Omaa kansaa kurjistetaan, jotta muu Eurooppa 
voi hyvin.

Kävin selvittämässä asiaa 16.1.-17.1.2012 
Berliinissä ja tulin vakuuttuneeksi tästä asiasta. 
Berliinissä olivat mukana kaikkien eduskuntapuo-
lueiden edustajat. Perussuomalaisia lukuun otta-
matta kaikki ilmoittivat tukevansa Saksan linjaa 
ja pyrkimyksiä.

Saksa ja saksalaiset haluavat olla johtajia ja 
määrääjiä Euroopassa. Tämän todistaa jo Euroo-
pan historiakin. Pohjoismaista Ruotsi, Tanska ja 
Norja olivat viisaita. Norjalaiset eivät lähteneet 
mukaan koko EU-hankkeeseen ja Ruotsi ja Tans-
ka jäivät rahaliiton ulkopuolelle.

Suomen kannalta on nyt tärkeää, että vahvis-
tamme kauppaamme Venäjän suuntaan. Emme 
voi olla emmekä saa tulla riippuvaisiksi viennis-
tämme Saksaan. Venäjä on meille luontainen ja 
läheinen markkina-alue. Aivan vierellämme elää 
yli satamiljoonainen vaurastuva kansa. Tavara-
kuljetukset käyvät sinne helposti – rautateiden 
raideleveyskin on sama Suomessa ja Venäjällä. 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Suomessa teh-
tiin suuri virhe. Kuviteltiin, että Venäjä ei enää 
koskaan nouse taloudellisesti tai ainakin nousu 
kestää pitkään. Suomen johto ei Ahtisaaren pre-
sidenttikaudella pitänyt edes kenkää oven raossa 
vaan yhteydet jäädytettiin.

Täällä Berliini
- kuuleeko Suomi?

Hallituksen esitys ja eduskuntaäänestys 15/ 2011

jalkaväkimiinojen kieltäminen

Suomen hallitus ja edus-
kunta, hyväksyessään maa-
miinojen kieltolain teki to-
dellisen karhunpalveluksen 
suomalaiselle maanpuolus-
tukselle.

Asiantuntijat pitävät 
päätöstä järjenvastaisena. 
Niin asiaa etukäteen kom-
mentoivat myös useat halli-
tuspuolueiden kansanedus-
tajat. Mikä sai tällaisessa 
asiassa takit kääntymään 
niin, että liepeet vain heilu-
vat? Tätä voi kysyä vieläkin 
niiltä hallituspuolueiden 
kansanedustajilta, jotka 
vielä vähän ennen edus-
kuntaäänestystä olivat vaa-
timassa mm. vapaita käsiä 
äänestykseen.

Maamiinojen kieltoso-
pimukseen yhtymisen pää-
arkkitehteinä ovat Suomes-
sa touhunneet presidentti 
Halonen ja ulkoministeri 
Tuomioja. Haluttiinko tästä 
sopimuksesta saada näkyvä 
sulka presidentin hattuun 
presidenttikaudesta?

Tämä sulka maksaa 
Suomen veronmaksajille 
200-300 miljoonaa euroa. 
Se on pois nyt jo kireän 
säästöohjelman kanssa pai-
nivien puolustusvoimien 

määrärahoista. Näinkö vä-
hän me arvostamme suoma-
laista veteraanisukupolvea? 
Me olemme valmiit rapaut-
tamaan puolustusvoimia, 
jonka varassa Suomen it-
senäisyys on monet kerrat 
ollut. Tätäkin laskua mak-
setaan uhkaamassa olevilla 
varuskuntien ja asevarikoi-
den lakkautuksilla.

Suomen asema on 
erilainen

Ottawan sopimuksessa 
on mukana 80 prosenttia 
maailman maista. Suomen 
asema on kuitenkin useim-
piin maihin verrattuna 
huomattavan erilainen. Se 
on sitä maantieteellisesti, 
kuin myös teknisesti. Suo-
men puolustusvoimat ei-
vät koskaan ole käyttäneet 
maamiinoja sotavälinee-
nä. Suomen maamiinojen 
tarkoitus on ollut toimia 
mahdollisissa konflikteissa 

rajavalvojina. Ei kukaan 
siviili kävele maamiinaan, 
kun ne ovat varastoituina, 
eikä myöskään silloin, jos 
niillä turvataan omaa maa-
rajaamme. Silloin siihen 
voi kävellä vain Suomeen 
hyökkäävän vihollisvaltion 
sotilas.

Hyvin vähälle huomiol-
le on jäänyt se, että vaikka 
maita on paljon sopimuk-
sessa mukana, siitä huoli-
matta 80 prosenttia maa-
miinoista jää sopimuksen 
ulkopuolelle. Suurvallat 
USA, Venäjä, Kiina, sekä 
lisäksi mm. Egypti, Israel, 
Libya, eivät ole mukana so-
pimuksessa. 

Olemalla mukana Ot-
tawan maamiinakieltosopi-
muksessa halutaan rauhoi-
tella omaatuntoa. Eikö se 
kuitenkin ole väärä tunne 
silloin, kun Suomen mu-
kaan lähtemisellä ei ole 
muuta kuin korkeintaan 
symbolinen merkitys.

Suomen puolustusvoimi-
en tehtäväksi määritellään 
mm. Suomen sotilaallinen 
puolustaminen, johon kuu-
luu mm. maa- ja vesialueen 
sekä ilmatilan valvominen, 
sekä alueellisen koskematto-
muuden turvaaminen.

Maamiinojen hävittä-
minen heikentää oleelliselta 
osaltaan näitä periaatteita. 
Puolustusvoimilla ei ole re-
sursseja korvata näitä mil-
lään lähellekään yhtä tehok-
kaalla puolustusvälineellä.

Tämä jos mikään oli 
sellainen asia, jossa puolue-
kurin olisi pitänyt väistyä 
asiasta päätettäessä. Tässä 
äänestyksessä myös oppo-
sitiopuolue Keskusta oli 
maamiinojen hävittämisen 
kannalla ja samalla aiheut-
tamassa puolustusvoimille 
ylimääräistä taloudellista 
menoerää, joka osaltaan 
tulee nyt näkymään rajuna 
saneeraustarpeena muissa 
toiminnoissa.

Äänestystulos eduskuntaryhmittäin   
Jaa Ei Tyhjiä Poissa Yht.

Kansallisen kokoomuksen 
eduskuntaryhmä 

31 0 0 13 44

Sosialidemokraattinen
eduskuntaryhmä 

31 0 0 10 41

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmä 

0 36 0 3 39

Keskustan
eduskuntaryhmä 

17 11 0 7 35

Vasemmistoliiton
eduskuntaryhmä 

9 0 0 3 12

Ruotsalainen
eduskuntaryhmä 

6 0 0 4 10

Vihreä
eduskuntaryhmä 

9 0 0 1 10

Kristillisdemokraattinen
eduskuntaryhmä 

6 0 0 0 6

Vasenryhmän
eduskuntaryhmä 

1 0 0 1 2

Pentti Kettunen
kansanedustaja (PS)
Kajaani

lea mäkipää
kansanedustaja
Perussuomalaiset

Julkisuuteen vuotaneen tai 
vuodatetun ”salaisen kun-
takartan” mukaan Suomen 
336 kunnasta jäisi kartalle 
vain noin 70 kuntaa. Tätä 
on pidettävä vähintäänkin 
kummallisena tavoitteena. 
Eihän lukumäärä voi olla 
tavoite. Ei kuntien ongelmia 
ratkota ylhäältä päin sane-
lemalla. Kymenlaaksoon 
jäisi tämän esitetyn mallin 
mukaan vain kaksi kuntaa - 
Kouvola ja Kotka. Iitti olisi 
tässä skenaariossa liitettynä 
Kouvolaan. Eiköhän sitä 

asiaa pitäisi kysellä ensin 
iittiläisiltä?

Tavoitteenahan on olta-
va sellainen kunta, joka pys-
tyy hoitamaan sille asetetut 
velvoitteet. Eli tuottamaan 
peruspalveluja kuntalaisille. 
Ja tekemään sen taloudelli-
sesti kestävällä tavalla. Sii-
hen eivät pysty kategorisesti 
vain suuret kunnat tai pienet 
kunnat. Kyse ei ole mielestä-
ni kunnan koosta vaan ky-
vystä hoitaa kuntataloutta.

Jos tätä esitettyä mallia 
ryhdytään ajamaan nyt voi-

makkaasti eteenpäin, niin 
se on mielestäni suuri virhe. 
Miksi? Kuntien määrää on jo 
vähennetty voimakkaasti vii-
meisien vuosien aikana. On 
tehty kuntaliitoksia ja perus-
tettu kokonaan uusia kuntia. 
Nyt ei tarvitse enää perustel-
la kantojaan mutu-tuntumal-
ta. Meiltä löytyy kasapäin 
kokemusta siitä, mitä uusi 
kunta on tuonut tullessaan. 
Tällaisena käytännön ”labo-
ratoriona” on Kouvola aivan 
loistava esimerkki siitä mitä 
uusi kunta tuo tullessaan.

Salainen kuntakartta

jari lindström
kansanedustaja(ps)
Kouvola
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- Aikaisemmin, kun meitä 
oli vain vähän, oli kaikki 
paljon helpompaa. Nyt kun 
on tullut lisää alueosastoja, 
on ruvettava jakamaan lisää 
vastuuta ja velvollisuuksia 
ja saatava lisää tekijöitä. 
Täältä rannikolta ei kukaan 
voi lähteä Etelä-Karjalaan 
sanelemaan mitä on tehtä-
vä, sillä eri alueilla asuvat 
ihmiset tietävät omat asian-
sa parhaiten. En ole mikään 
Kekkonen, joten pidän 
enemmän tällaisesta tekemi-
sen tavasta, Lehto kertoo.

Haasteita Kymen pii-
rille tuottaa myös muista 
puolueista tulevien uusien 
jäsenten sulauttaminen puo-
lueeseen. Parannuksen teh-
neet ovat tervetulleita Pe-
russuomalaisiin ja erilaiset 
näkemykset ovat myös vah-
vuutemme, mutta puolueen 
sisälle ei voi lähteä luomaan 
uutta puoluetta. Se vaatii 
paljon kaikilta osapuolilta.

- Kun työ on saatu kun-
nolla käyntiin, pitää alkaa 
luoda paikallista yhteistyö-
tä myös muiden puolueiden 

kanssa. Kunnallisvaalit ovat 
suuri ponnistus kaikille ja 
valtuutettuja tulee varmasti 
lisää. Siinä vaiheessa pitää 
yhteistyön sujua myös mui-
den puolueiden kanssa.

Rakentaja ja tekijä

Raul Lehto kiinnostui poli-
tiikasta jo 12-vuotiaana ja 
jo silloin hänellä oli vahva 
tunne siitä, että yhteiskunta 
ei kohtele kaikkia tasaver-
taisesti. 2000-luvulla Suo-
men tilanne alkoi näyttää 
heikolta ja EU vankilalta. 
Lehtoa tilanne ei miellyttä-
nyt, joten hän alkoi miet-
tiä keinoja päästä vaikut-
tamaan asioihin. Vuonna 
2004 Lehto lähti katsas-
tamaan Perussuomalaisia 
Kotkan kokoukseen.

- Kannatus oli tuolloin 
vielä alhaalla, mutta minul-
le riitti, että puolueella oli 
juurevat suomalaiset arvot. 
Perussuomalaisissa miellytti 
sekin, että puolueen sisällä 

oli vielä paljon tekemätöntä 
työtä. Ei ollut vielä valmiita 
ja vakiintuneita rakenteita, 
vaan mahdollisuus tehdä 
itse.

Raul Lehto on naimisis-
sa ja hänellä on yksi lapsi 
ja kolme koiraa. Hän asuu 
omakotitalossa, jonka sen-
kin hän on tehnyt itse. Leh-
to kävi aikoinaan kalatalo-
usoppilaitoksen ja oli niissä 
hommissa aikansa, kunnes 
Ahon lamahallitus ajoi ne 
alas. Sen jälkeen hän opis-
keli metsätalousinsinöörik-
si ja oli ensin paperipuolella 
kunnes siellä kävi samalla 
tavalla. Nyt hän on elintar-
vikepuolella Daniscon hom-
missa, työsuojeluvaltuutettu 
ja luottamusmies. Perussuo-
malaisiin hän liittyi vuonna 
2004, vuodesta 2008 hän 
oli Kymen piirin varapu-
heenjohtajana ja puolueval-
tuustossa vuodesta 2011.

Teksti: mika männistö

Vastuuta on jaettava enemmän

Kymen piirin uudella puheenjohtajalla raul lehdolla on edessään suuret haasteet.

38-vuotias metsätalousinsinööri  
Raul Lehto Pyhtäältä on valittu  
Perussuomalaisten Kymen piirin  
puheenjohtajaksi tämän vuoden alusta 
lähtien. Lehto on myös puoluevaltuus-
ton jäsen, kunnanvaltuutettu ja Kymen 
piirin ainoa kirkkovaltuutettu.

 ■KommenTTi

Helsingin seurakuntayhtymän Kirkko ja kaupunki –lehti 
julkaisi 14.12. sarjakuvapiirtäjä Ville Rannan raapus-
taman pilakuvan, jossa perussuomalaiskansanedustajia 
muistuttavien tonttu-ukkojen suuhun oli pantu rasisti-
sia mielipiteitä ja kommentteja. Kansanedustaja, rovasti 
Anssi Joutsenlahti tuomitsi pilakuvan lehdelle kirjoitta-
massaan vastineessa todeten muun muassa, että joulu 
on suurin kristillinen juhlamme, jota ei voida eikä pidä 
tällä tavoin valjastaa yhden määrätyn poliittisen puolu-
een leimaamiseen. Kaikkein vähiten tällaista voi odottaa 
kristilliseltä seurakuntalehdeltä.

Melkein saman tien toinenkin kristilliseksi julkaisuk-
si ja kirkolliseksi keskustelufoorumiksi itsensä mieltävä 
verkkolehti, Olli Seppälän päätoimittama Kotimaa24.
fi, julkaisi 15.12. saman kuvan ja sen ohessa toimittaja 
Johannes Ijäksen kirjoittaman jutun, joka on sävyltään 
alentuva sekä Perussuomalaisia ja kansanedustaja Anssi 
Joutsenlahtea vähättelevä.

Olen hämmästynyt, että kirkolliset ja kristilliset jul-
kaisut ovat lähteneet tekemään politiikkaa näin läpinä-
kyvällä ja ala-arvoisella tavalla. Tällaisia kuvia ja juttuja 
voisi kenties odottaa näkevänsä vihreiden tiedotusleh-
dessä, ei niinkään oletettavasti epäpoliittisissa, hengel-
lisiä arvoja edustavissa medioissa. Oma käsitykseni on 
ainakin tähän saakka ollut, että kirkon ja seurakuntien 
tehtävä ei ole osallistua politiikkaan, joten todennäköi-
sesti linjaukset ja mielipiteet ovat päätoimittajien ja toi-
mittajien omia. Siltikin toivoisi, että kirkkoa edustavat 
tahot löytäisivät poliittisille mielenilmauksilleen toisen-
laiset keinot ja kanavat.

Teksti: mika männistö

Kirkolliset mediat
Perussuomalaisia vastaan?

 ■aVoimia VirKoja

Eduskunnan kanslian eduskuntatiedotukseen
haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen

tiedottajaa
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla 
www.valtiolle.fi, työavain 110–45–11.
Lisätietoja antavat tieto- ja viestintäjohtaja Marjo
Timonen, (09) 432 2017 tai apulaistiedotuspäällikkö
Rainer Hindsberg, (09) 432 2023.

Hakuaika päättyy 6.2.2012.

______________________

Eduskunnan kanslian valiokuntasihteeristöön haetaan

valiokuntaneuvosta
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhakusivustolla 
www.valtiolle.fi, työavain 110–2–12. Lisätietoja antaa 
valiokuntaneuvos Eelis Roikonen (09) 432 2052,
050 381 9491/etunimi.sukunimi@eduskunta.fi.

Hakuaika päättyy 8.2.2012.

______________________

Hakemus tallennetaan osoitteeseen www.valtiolle.fi. 
Hakemuksen voi myös toimittaa eduskunnan hallin-
to-osaston kirjaamoon, Eduskuntakatu 4, postiosoite 
00102 Eduskunta.

Eduskunnan kanslian eduskuntatiedotukseen
haetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen

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

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

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

Kun kuntaliitosta tai 
Kouvolan tapauksessa ai-
van uuden kunnan perusta-
misen tarvetta perusteltiin 
mm. vahvemmilla talouden 
puskureilla ja leveämmillä 
hartioilla, vetovoimaisuuden 
lisääntymisellä ja synergia-
eduilla, niin tästähän voi nyt 
ottaa selvää. Onko näin käy-
nyt? Mitä positiivista uusi 
kunta on tuonut tullessaan?

Vastaavasti, niitä mah-
dollisia negatiivisia vaiku-
tuksia, joita ei yhdistymis-
vaiheessa löytänyt mistään 

selvityksestä, saattaisi nyt 
kenties pienellä etsimisellä 
löytyä.

Kun uutta kuntaa tai 
kuntaliitosta ollaan johonkin 
päin Suomea puuhailemassa, 
niin otettakoon silloin selvi-
tyksissä huomioon faktat. Eli 
kaikki ne seikat, joita nyt tie-
detään tapahtuneen. Kerrot-
takoon kuntalaisille ja päät-
täjille ennen päätöksentekoa, 
millaisia asioita kuntaliitos 
tuo tullessaan. 

Kuten vaikkapa viiden 
vuoden irtisanomissuojan, 

palkkojen harmonisoin-
nin, taksapolitiikan, vero-
prosentit, piiloverotuksen, 
erilaisten palveluverkkojen 
kohtalon ja todelliset vai-
kutukset palveluihin.

Kun tähän pakettiin 
yhdistetään se, mitä kun-
taliitoksilla ja suuremmil-
la kunnilla tavoitellaan ja 
ollaan sitten ihan oikeas-
ti saavutettu, niin ollaan 
huomattavasti lähempänä 
rehellistä pohjaa päättää 
kuntauudistusten jatkami-
sesta. Ja lopuksi, en vas-

tusta kuntauudistusta enkä 
kuntaliitoksia, jos niihin 
löytyy järjellinen syy ja va-
paaehtoinen toimintatapa. 
Pakolla ei sellaista synny.

Peräänkuulutankin tuu-
maustaukoa kuntauudis-
tukseen ainakin tulevien 
kuntavaalien ylitse. Nyt on 
aika kerätä tietoa ja koke-
muksia jo tehdyistä ratkai-
suista, jotta suuremmilta 
virheiltä vältyttäisiin. Vir-
heitä tekee näet jokainen, 
mutta vain hölmö toistaa 
niitä.
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Suoraan markoiksi 
muutettuina monien 
tuotteiden ja 
palveluiden hinnat 
näyttävät hurjilta. 
Alla satunnaisia 
poimintoja 
kaupungilta:

Kallista on...

Bensalitra 
(95E10):

10,10 mk

Entinen kansanedustaja ja 
pitkän linjan demarival-
tuutettu Peter Muurman 
Haminasta on siirtynyt Pe-
russuomalaisiin. Erottuaan 
SDP:stä 1.1.2012 alkaen 
Muurman istuu nyt Hami-
nan kaupunginvaltuustossa 
sitoutumattomana. Seuraa-
viin kunnallisvaaleihin hän 
osallistuu Perussuomalais-
ten listalta ja puolueen jä-
senhakemus on parhaillaan 
puoluehallituksen käsiteltä-
vänä.

- Päätöksen kypsyminen 
oli pitkä ja hiljainen pro-
sessi, viime kädessä oman-
tunnon kysymys. Prosessin 
aikana jouduin tekemään it-
selleni selväksi, etteivät mi-
nun ja SDP:n ajatusmaail-
mat enää kohtaa. Toisaalta 
Perussuomalaisten politiik-
kaa seuranneena huomasin 
ajatusteni kulkevan samoja 
ratoja heidän kanssaan, 
Muurman kertoo.

Tällaisia Muurmanille 
tärkeitä asioita ovat esimer-
kiksi Suomen itsenäisyys ja 
itsemääräämisoikeus, jotka 
EU:n liittovaltiokehityk-
sen myötä nyt ovat pahasti 
uhattuina.

- Eurokriisi on nostanut 
pintaan sen uhan, joka ai-

emmin pysyi piilossa. Siir-
tymä liittovaltion suuntaan 
oli ennen huomaamatonta, 
mutta talouskriisin myötä 
kehitys on kiihtynyt ja kär-
jistynyt. EU:n muuttuminen 
liittovaltioksi tarkoittaisi 
sitä, että kaikki päätösvalta 
siirtyisi Saksalle ja Ranskal-
le. Haluammeko tosiaan, et-

tä Suomen asiat ja ongelmat 
ratkaistaan tulevaisuudessa 
Berliinissä? Minä en aina-
kaan halua.

Perussuomalaisuudessa 
ei ole mitään pelättävää

Peter Muurman on myös 
pannut merkille sen stra-

tegian, jolla valtaapitävät 
pyrkivät järjestelmällisesti 
mustamaalaamaan Perus-
suomalaisia. Strategia pitää 
sisällään kolme päämäärää: 
ensimmäiseksi Perussuoma-
laisten kannatuksen kasvu 
yritetään pysäyttää, toiseksi 
puolueen sanomiset ja mie-
lipiteet pyritään lamautta-

maan ja kolmanneksi luo-
maan rintama, jossa kaikki 
muut ovat Perussuomalaisia 
vastaan.

- Taktiikka on aivan 
selkeästi nähtävissä. Minä 
haluan protestoida tällais-
ta vastaan ja osoittaa ettei 
se pure. Yksi ratkaisuuni 
liittyvistä tekijöistä oli ni-
menomaan se, että haluan 
omalla esimerkilläni osoit-
taa, ettei ole mitään pelät-
tävää siinä että on rohkeasti 
ja rehellisesti perussuoma-
lainen. Yhteiskunnallisessa 
paineessa ei yksilölle aina 
ole kovin helppoa tehdä täl-
laista ratkaisua, mutta niin 
pitää vain tehdä.

Peter Muurman liittyi 
SDP:hen vuonna 1966 ja 
oli demaripuolueen jäsen 45 
vuotta, toimien tänä aikana 
lukemattomissa luottamus-
tehtävissä, muun muassa 
kansanedustajana kolme 
kautta vuosina 1975-87, 
Vantaan kaupunginvaltuu-
tettuna viisi kautta, Kekko-
sen valitsijamiehenä kerran 
ja Koiviston valitsijamiehe-
nä kaksi kertaa.

Teksti: mika männistö

Kolmen kauden demarikansanedustaja siirtyi Perussuomalaisiin:

itsenäisyytemme on pahasti uhattuna

Kolmen kauden kansanedustaja Peter muurman haminasta jätti demarit ja siirtyi 
Perussuomalaisiin. ratkaisun taustalla vaikutti muun muassa huoli Suomen 
itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden säilymisestä.

Minna Reijonen on 39-vuo-
tias farmaseutti joka työs-
kentelee Nilsiän apteekissa. 
Viime kevään eduskunta-
vaaleissa hän oli ehdokkaa-
na Kristillisdemokraattien 
listoilla Pohjois-Savosta, 
tosin sitoutumattomana 
ehdokkaana, sillä hän ei 
koskaan ollut liittynyt kris-
tillisdemokraattiseen puo-
lueeseen. KD:n listoilla hän 
sai noin 800 ääntä, eli KD:n 
Pohjois-Savon ehdokkaista 
kolmanneksi eniten ääniä. 
Minnan ohi menivät Erkki 
Lahtinen ja Ilkka Roininen. 
KD:llä ei ole kansanedusta-
jaa Pohjois-Savosta.

Minna sai kunnian olla 
Nilsiän kaupungin viime 
seurakuntavaalien ääniha-
rava. Viime kesänä hänet 
valittiin Nilsiän Nooraksi. 
Nilsiässä valitaan perinteik-
käästi joka kesä Noorak-
si nainen, joka on Nilsiän 
eteen tehnyt jotain. Hän sai 
myös kunnian olla ääniha-
rava Koillis-Savon Osuus-
pankin edustajiston vaaleis-
sa viime syksynä.

Minna on aika monessa 
mukana: Nilsiän kaupun-

ginvaltuutettu ensimmäistä 
kautta ja ympäristölauta-
kunnan jäsen. Hän on myös 
kirkkovaltuuston jäsen ja 
Nilsiän Sydänyhdistyksen 
hallituksen jäsen monien 
muiden luottamustoimien 
lisäksi.

Kuntalaisia on 
kuunneltava

Minna Reijonen vaihtoi 
Kristillisdemokraateista Pe-
russuomalaisiin siksi, että 
hänen omat ajatuksensa 
ovat kuitenkin enemmän 
Perussuomalaisia. Päätös 
puoleen vaihdosta ei ollut 
mikään yhtäkkinen päähän-
pisto. Minna on suhteellisen 
EU-kriittinen. Hän haluaa 
myös, että kuntalaisia kuun-
nellaan kuntaan liittyvissä 
asioissa. Oma mielipide on 
uskallettava politiikassa tuo-
da rohkeasti esille. Ns. lei-
masinkulttuuri ja sanelupo-
litiikka eivät saa politiikassa 
arvostusta häneltä.

Nilsiän kaupunginval-
tuutettuna hän laittoi viime 
keväänä alulle kansalais-
adressin terveyskeskuksen 

iltapäivystyksen säilymi-
sen puolesta. Adressiin tuli 
2270 allekirjoitusta. Nilsiän 
kaupungissa on noin 6500 
asukasta. Silti iltapäivystys 
siirrettiin pois Nilsiästä ja 
tästä on sitten puhetta riit-
tänytkin. Minnan mielestä 
kuntalaisia ei kuunneltu.

Hän on vastustanut 
myös aktiivisesti Tahkon 
korotusta. Nilsiän Tahkolla 
eläteltiin pitkään suorastaan 
sadunomaisia ja utopistisia 
haaveita kaiken pelastavas-
ta Tahkon korotuksesta ja 
jopa olympialaisista. Us-
kallettiin jopa puhua, että 
yksityistenkin maita saatet-
taisiin pakkolunastaa tähän 
tarkoitukseen. Hanke kui-
tenkin äänestettiin juuri ja 
juuri nurin Nilsiän valtuus-
tossa. Hankkeen tiimoilta 
kunnan ja seurakunnan 
maat olisi voitu menettää 
ihan pilkkahintaan arvok-
kaalta Tahkon alueelta.

Kelkkareittiasiat 
kuumentavat tunteita

Pohjois-Savossa kelkka-
reittiasiat ovat kuumen-

taneet tunteita. Reittejä 
halutaan esimerkiksi Nil-
siässä tehdä pakkokeinoin 
ja se loukkaa Minnan 
mielestä maanomistajan 
oikeuksia. Toki kelkkailu 
on harrastus siinä mis-
sä muutkin harrastukset, 
mutta se ei ole kelkkailun 
vastustamista, jos kantaa 
huolta maanomistajien 
oikeuksista. Näitä pak-
kokeinoja hän on vastus-
tanut. Kelkkailuun tarvit-
tavat urat voidaan tehdä 
sopimalla asiat maan-
omistajien kanssa ilman 
pakkokeinoja (Kelkkareit-
tiasiaan liittyen myös kan-
sanedustaja Pentti Oino-
nen on käynyt Nilsiässä!).

Minna Reijonen on 
otettu Perussuomalaisissa 
todella lämpimästi vas-
taan. Jäsenhakemuksen 
hän lähetti postin kautta 
jo reilusti ennen joulua.

Nilsiän valtuusto sai 
siis toisen Perussuomalai-
sen valtuutetun ja KD:n 
paikkaluku väheni neljäs-
tä kolmeen. Toinen val-
tuutettu on Erkki Korho-
nen.

nilsiän ääniharava siirtyi Perussuomalaisiin

entinen Kristillisdemokraattien kansanedustajaehdokas 
ja valtuutettu minna reijonen vaihtoi puoluetta. nyt 
nilsiässä on kaksi perussuomalaisvaltuutettua.
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Perussuomalainen  

5/2005 ■hiSToriaa

 ■ leiVänjaKaja

rautalankamalli

Kansakuntamme kohtalosta
Kunnissa on meneillään palveluiden alasajo, toimen-
piteillä haetaan säästöjä. Käydään neuvotteluja mitä 
palveluita voidaan supistaa kansalaisten älähtämättä. 
Nähdäkseni seuraava vaihe tässä kokonaisuudessa on 
se, että mennään suuren EU:n perustuslain taakse, 
ja tehdään rajujakin kuntatason leikkauksia. Silloin 
voidaan selittää kuntalaisille yhteisen perustuslain 
vaativan sen ja sen palvelun lakkauttamista tai su-
pistamista.
harri lindell

Kukkahattuoppositio
ja kehitysapu
Politiikassa on joskus sanottava asioita, jotka eivät 
ole kaikille mieleen. Perussuomalaiset ovat valmiita 
auttamaan vähimpiä veljiään ja siskojaan. Juoppoa ei 
auteta antamalla viinaa. Kehitysmaita ei auteta tuke-
malla vastikkeetta röyhkeitä diktaattoreja. Perussuo-
malaiset tulevat jatkossakin suhtautumaan äärimmäi-
sen tiukasti kehitysapumäärärahojen nousuun.
Timo Soini

Joskus kauan sitten mi-
nut valittiin erään pie-
nen kunnan sosiaalitoi-
mesta vastaavaksi viran-
haltijaksi. Jouduin heti 
suuren ongelman eteen: 
kunnan laitoshoitomenot 
olivat läänin korkeimmat 
ja minulle sanottiin, että 
asialle on tehtävä välit-
tömästi jotain. Jos sosi-
aalimenot kasvavat vielä 
hiukankin, koko kunta 
keikahtaa!

Mutta kuinka järjes-
tää asia paitsi taloudelli-
semmin, myös vajaakun-
toisten kannalta parem-
min? Siinäpä kysymys!

Kunnassa oli uusi pal-
velutalo, jonka asukkaat 
olivat vanhuksia ja vam-
maisia. Pari kotiavustajaa 
kävi heitä päivisin autta-
massa, mutta asukkaiden 
kunto heikkeni koko ajan 

Seuraavana aamuna 
syöksyin kunnanjohtajan 
huoneeseen ja kerroin hä-
nelle kaiken. Kunnanjohtaja 
tarttuikin asiaan napakasti 
ja vei laskelmani saman tien 
kunnanhallitukseen. Ja kaik-
ki suuret suunnitelmani me-
nivät läpi kuin vettä valaen!

Seuraavana vuonna pal-
velutaloa laajennettiin ja 
sen henkilökuntaa lisättiin 
rajusti. Kuntaan tuli uusia 
työpaikkoja ja niiden myötä 
myös verotuloja. Laitoksissa 
asuvat kuntalaiset siirrettiin 
kotikuntaan, lähelle omai-
siaan. Sosiaalitoimen koko-
naismenot laskivat, ja päät-
täjätkin olivat tyytyväisiä.

Sain osakseni runsaasti 
ansiotonta arvonnousua. 
Yritin selittää kiittelijöille, 
että kunnia asiasta kuuluu 
yksin Jumalalle, joka näytti 
minulle rautalangasta vään-

täen, mihin suuntaan asi-
oita on vietävä. Monet ei-
vät selityksiäni uskoneet, 
mutta minä en siitä välit-
tänyt sillä tiesin varmasti, 
kuka minua auttoi. 

Taivaan Isän sopassa 
ei ole sattumia. Hän nä-
kee kaiken ja tietää kai-
ken. Meidän tarvitsee ai-
noastaan pyytää Hänen 
johdatustaan. Ja Hän, 
joka ei koskaan valehte-
le, lupaa Sanassaan näin: 
”Minä johdatan heitä, 
kun he kulkevat rukoil-
len.” Kannattaa siis ru-
koilla, olipa ongelmasi 
mikä tahansa!

”Minä kiitän Herraa, 
joka on minua neuvonut, 
yölläkin minua siihen si-
simpäni kehoittaa” (ps 
16:7).

Seija Pajatie

ja he tarvitsivat apua yhä 
enemmän.

Mietin pää kuumana, 
mitä tehdä. Palkatako pal-
velutalolle reippaasti lisää 
työntekijöitä ja järjestääkö 
sinne ympärivuorokautinen 
valvonta? Se maksaisi man-
sikoita ja määräys oli, että 
menot eivät saa nousta. Las-
kelmani osoittivat kuiten-
kin, että pitemmän päälle se 
olisi taloudellisempaa kuin 
ulkopuolisen laitoshoidon 
jatkuva lisääminen. 

Laskin ja tuskailin. 
Kuinka voin esittää päättä-
jille laskelmani - henkilöstö-
menothan kasvaisivat aluk-
si räjähdysmäisesti! Lopulta 
rukoilin itselleni johdatusta. 
Ja jippii! Vastaus Isältä tuli 
saman tien.

Eräänä yönä noin kello 
neljä heräsin vahvaan tun-
teeseen, että palvelutalol-

la ei ole kaikki kunnossa. 
Yritin jatkaa uniani mutta 
ei! Minun oli pakko lähteä 
tarkastamaan tilanne.

Kuulin ääniä eräästä 
huoneesta ja astuin sisään. 
Ja mitä näinkään! Pikkurui-
nen, langanlaiha mummo 
oli luisunut vessanpönttöön 
ja jäänyt sinne jumiin. Hän 
ei päässyt ylös omin voimin 
ja hän oli ollut siellä jo tun-
nin, ehkä parikin. Ellen olisi 
tullut, hän olisi joutunut vi-
rumaan pöntössä vielä neljä 
tuntia! 

Mietin, oliko tämä sat-
tumaa vai Jumalan vastaus 
kysymyksiini. Minulla ni-
mittäin ei koskaan ollut 
tapana miettiä työasioita 
kotona. Ja arvatkaapa, mitä 
sitten tapahtui! 

Parin viikon päästä mi-
nut herätettiin taas. Ja sa-
ma juttu, minun oli jälleen 

pakko lähteä palvelutalolle 
tarkastamaan, onko kaikki 
kunnossa. Kello neljä yöllä!

Perillä säikähdin perin-
pohjaisesti. Eräs pappa oli 
laittanut keittiön sähköhel-
lan kaikki levyt ja uunin 
päälle. Sitten hän oli avan-
nut uunin luukun ja istuu-
tunut sen päälle lämmittele-
mään. En vieläkään ymmär-
rä, kuinka uuni ei kaatunut 
hänen päälleen!

Saapuessani paikalle 
hellan levyt hohtivat tulipu-
naisina ja pappa istui uunin 
luukun päällä ja hymyili. 
”Mie tässä halkolaatikon 
päällä vähän lämmittelin”, 
hän selitti. Tämä yli 90-vuo-
tias pappa luuli olevansa 
kotitalossaan ja istuvansa 
halkolaatikon päällä. Ellei 
minua olisi hälytetty paikal-
le, koko palvelutalo olisi ol-
lut hetken kuluttua tulessa.

 ■KanSaneduSTaja eSiTTelySSä

Pentti Herman Kettunen 
syntyi Iisalmessa, kävi 
kauppakoulun Kajaanis-
sa ja on nyt kajaanilainen 
kaupunginvaltuutettu se-
kä maakuntavaltuutettu. 
Kettunen toimi SMP:n 
kansanedustajana vuosina 
1983–1987 ja 1989–1991. 
Eduskuntavaaleissa 1987 
Kettunen jäi varasijalle, 
mutta nousi takaisin edus-
kuntaan J. Juhani Kortesal-
men tultua valituksi Mikke-
lin läänin maaherraksi.

Kettunen on koulutuk-
seltaan merkantti ja tehnyt 
pitkän uran liike-elämän 
parissa yrittäjänä. Hänen 
toimintansa SMP:ssä alkoi 
vuonna 1979 puolueen Poh-
jois-Suomen järjestösihteeri-
nä ja hän on työskennellyt 
myös Veikko Vennamon po-
liittisena sihteerinä. SMP:n 
jälkeen hän on toiminut Pe-
russuomalaisissa. Kettunen 
oli ehdolla eduskuntaan 
vuoden 2007 vaaleissa saa-
den jo silloin hyvän äänisaa-
liin, muttei tullut valituksi. 
Kettunen palasi kansanedus-
tajaksi vuoden 2011 vaaleis-
sa saaden lähes 4000 ääntä 
Oulun vaalipiiristä.

Pentti Kettunen on pit-
kän linjan kaupunginval-
tuutettu ja kansanedustaja. 
Eduskuntaryhmän varapu-
heenjohtajana hän on osoit-
tanut olevansa arvostettu 

niin henkilönä kuin myös 
poliitikkona. Kettusen puo-
leen voi kääntyä kiperissä-
kin kysymyksissä. Pentti 
Kettunen on valtiovarainva-
liokunnan varapuheenjoh-
taja ja KELAn valtuuston 
puheenjohtaja.

Helposti lähestyttävä 
ihminen

Perussuomalaisten Kai-
nuun piirin puheenjohta-
jana Kettunen on toiminut 

neljä vuotta, jonka aikana 
piirin jäsenmäärä on lähes 
kolminkertaistunut. Pentti 
Kettunen on helposti lä-
hestyttävä ihminen, jonka 
luokse ihmiset tulevat to-
reilla puhumaan mieltään 
painavista asioista sekä 
päivänpolttavista politiikan 
kysymyksistä, oltiin sitten 
Taivalkosken markkinoilla 
tai Kärsämäellä. Kansalai-
set tietävät, että Pentti Ket-
tuseen voi luottaa, oli asia 
minkälainen tahansa. Hän 

Ongelmien ratkaisija
paneutuu ongelmiin ja etsii 
ratkaisun visaisimpiinkin 
kysymyksiin.

Työ eduskunnassa on 
muuttunut paljon siitä, 
mitä se oli Pentti Kettu-
sen ollessa edellisen kerran 
kansanedustajana. 80-lu-
vulla kansanedustajan työ-
huoneessa olivat puhelin ja 
kirjoituskone. Kansalaiset 
lähestyivät asioissaan kan-
sanedustajaa lähinnä kir-
jeitse. Hakulaite hälytti, jos 
kansanedustajaa tavoiteltiin 
puhelimitse. Tänä päivänä 
on kansanedustajilla kom-
munikaattorit ja tietoko-
neet. Sähköpostiin tulee päi-
vittäin satoja viestejä, joista 
Kettusen mukaan jopa 95 
prosenttia on tarpeettomia 
mutta jotka on kuitenkin 
käytävä läpi, ettei mitään 
tärkeää vain joudu deletoi-
tavaksi. Sähköpostien läpi-
käyminen vie aikaa muulta 
eduskuntatyöltä. Myös kut-
suja erilaisiin seminaareihin 
ja lounaille tulee enemmän 
kuin aikaisemmilla kausil-
la eikä tapahtumien pääl-
lekkäisyyksiltä voi välttyä. 
Edustaja Kettunen asettaa 
eduskuntatyön etusijalle, 
koska pitää sitä tärkeämpä-
nä kuin lounailla istumista.

jaana Sankilampi
kansanedustaja
Pentti Kettusen avustaja
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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

Vaatimukset:
On todettava, että Suomen tasavalta on 
jättänyt täyttämättä Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 63 artiklan ja 
Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuk-
sen 40 artiklan mukaiset velvollisuutensa, 
koska se on ottanut käyttöön järjestelmän, 
jossa ulkomaisille eläkerahastoille makset-
tuja osinkoja verotetaan syrjivästi, ja pitänyt 
tämän järjestelmän voimassa; Suomen tasa-
valta on velvoitettava korvaamaan oikeu-
denkäyntikulut.

Asian käsittely kesken.

otteIta SoInIn PlokISta

laPPeenranta

Pankki- ja pörssipelureiden 
lasku veronmaksajille kasvaa 
niin kauan kuin pöhköt polii-
tikot ottavat vastuun toisten 
veloista ja törttöilyistä.

Suomen ei pidä olla 
mukana kelvottomassa ta-
loussopimuksessa, joka ei 
toimi ja joka uhkaa viedä 
Suomelta veto-oikeuden so-
pimuksen piiriin kuuluvissa 
asioissa.

Ulkoministeri Erkki 
Tuomioja on samaa mieltä 
kanssani. Mikä on halli-
tuksen linja? Missä on pää-
ministeri Katainen? Mitä 
sanoo Jutta Urpilainen? 
Vihreillehän kaikki käy, oli 
kysymys mikä hyvänsä.

Ranskan ja kolmen 
muun rahaliittomaan luot-
toluokitusta on laskettu. 
Markkinoilla nämä pudo-
tukset ovat odotettuja. Lii-
an korkea velkataso ja ko-
vat budjettialijäämät ovat 
syypäinä.

Jatkoa seuraa. Mitä 
luottoluokitusten laskemi-
nen merkitsee:

1. Riskipitoisuus nou-
see, joten valtioiden lainan-
oton hinta kasvaa.

2. Ranskan AAA-luoki-
tuksen mentyä, väliaikaisen 
ERVV-mekanismin kyky 
rahoittaa velkakriisiä heik-
kenee. Kuinka kauan Saksa 
jaksaa maksaa?

3. Kriisin maksu siirtyy 
yhä enemmän Euroopan 
Keskuspankin harteille. 
Siellä vastuut kasvavat - 
myös Suomella ja kysymys 
on miljardiluokasta.

On syytä huomata, että 
Ruotsin, Tanskan, Norjan, 
Sveitsin ja Englannin luot-
toluokitukset eivät pudon-
neet. Olemmeko oikeassa 
ryhmässä?

Suomen luokitus ei sel-
viytynyt sen takia, että meil-
lä menisi kovin hyvin tai 
että talous olisi mallillaan. 

Talous säilyi sen tähden, 
että aikaisempi taloudenpi-
tomme on perinteisen suo-
malaisen tarkkaa ja meillä 
OLI ja hetken aikaa vielä on 
suhteellisen alhainen velka-
taso.

Toisin sanoen edellisten 
polvien työstä tässä vielä 
hetki nautitaan. Vajoami-
nen alkoi edellisen hallituk-
sen aikana ja ikävä kyllä 
tämä on nykyhallituksen 
aikana jatkunut -EU:lla me-
nee huonosti, vaikka toisin 
todistellaan.

olen oikeassa – tukipaketit syventävät ahdinkoa

Pitääkö hyvinvointimme 
tuhota EU:ta takaamalla ja 
maksamalla muiden maiden 
velkoja? Ei pidä.

Pitääkö suomalaisten 
maksaa etelä-eurooppalais-
ten verot? Ei pidä.

Eliitti ja sitä myötäkeh-
räävä media halusi pitää eu-
rokriisin poissa viimeiseltä 
kiriviikolta. Ei onnistunut. 
Tosimaailma opettaa. Soi-
nin linja on Suomen kansan 
enemmistön linja.

16.1.2012, Timo Soini

Juha Turkia, entinen Kris-
tillisdemokraattien Kymen 
piirin puheenjohtaja, Sari 
Palmin varakansanedustaja 
ja moninkertainen ääniha-
rava Lappeenrannan Jout-
senosta, siirtyi Perussuoma-
laisiin joulukuussa 2011. 
Päällimmäisenä syynä puo-
lueen vaihtoon Turkia pitää 
Kristillisdemokraattien ta-
kinkääntöä eduskuntavaa-
lien jälkeen.

- Vaalien alla toitotim-
me, että kukin maa hoita-
koon itse velkansa. Se oli 
selkeää tekstiä, mutta hal-
litukseen pääsyn jälkeen 
kääntyi kelkka täydellisesti 
eikä kentälle tarjottu halais-
tua sanaa selitykseksi, miksi 
niin tehtiin, Turkia toteaa.

Perussuomalaiset Turkia 
valitsi uudeksi poliittiseksi 
kodikseen ihmisiltä saa-
mansa palautteen vuoksi. 
Ihmisten kanssa keskustel-
lessaan hän sai usein kuulla 

olevansa ajatus- ja arvo-
maailmaltaan perussuoma-
lainen, tervehenkisesti isän-
maallinen.

- Kristillisdemokraatte-
ja yritin kehittää enemmän 
Saksan kristillisdemokraat-
tien suuntaan, mutta siinä-
kin on otettu takapakkia 
kun uskonto ja politiikka 
sekoitettiin liikaa keske-
nään. Omien arvojen pitää 
politiikassakin totta kai nä-
kyä, mutta ei siten että tuo-
mittaisiin muita. Minulle 
sellainen on vierasta.

Toiminnan mies

Juha Turkia on varakansan-
edustajana jo toista kautta. 
Joutsenon alueella Kristil-
lisdemokraattien ääniosuus 
oli poikkeuksellisen korkea, 
peräti 21,5 prosenttia, joh-
tuen siitä että hänen äänes-
täjänsä eivät katso puoluet-
ta – Turkia on ollut ääniha-

Tervehenkisesti isänmaallinen juha Turkia perussuomalaisiin

Kristillisdemokraateista 
Perussuomalaisiin siirtynyt 
entinen Kymen piirin 
puheenjohtaja ja 
varakansanedustaja juha 
Turkia on toiminnan mies 
ja ääniharava joutsenossa 
vaalista toiseen.

rava myös kunnallisvaaleis-
sa jo vuodesta 1992 lähtien, 
aluksi sitoutumattomana ja 
myöhemmin Kristillisdemo-
kraattien ehdokkaana liityt-
tyään puolueeseen 2005-6.

- Lähiajan tavoitteena-
ni on panostaa kunnolla 
tuleviin kunnallisvaaleihin. 
Eduskuntavaaleissa Perus-
suomalaiset menestyivät eri-
tyisen hyvin, tämän vuoden 
kunnallisvaaleissa saman 
tahtotilan on jalkaudutta-
va myös kunnallispolitiik-
kaan. Aion tehdä kaikke-

ni sen eteen, että saamme 
Lappeenrannasta mahdol-
lisimman hyvät ehdokkaat, 
hyvän äänimäärän ja sitten 
katsotaan, mitä paikkoja 
sen kautta tulee. Mahdolli-
sen valtuustokauden toimia 
on turha lähteä ennakoi-
maan tässä vaiheessa, mutta 
tavoitteiden on oltava kor-
kealla.

Turkia on työurallaan 
tehnyt hyvin monenlaisia 
töitä rakennus- ja ravintola-
alan töistä johtotehtäviin, 
mutta mieluisimpia ovat ol-
leet käytännön työt.

- Olen enemmän toimin-
nan mies, vaikka pärjään 
kyllä kabineteissakin, Tur-
kia vakuuttaa.

Turkia harrastaa muun 
muassa monipuolista kun-
toliikuntaa, kuten avanto-
uintia, lenkkeilyä ja soutua. 
Hänellä on kolme lasta.

Teksti: mika männistö
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kuuSamon PeruSSuomalaISet

Kuusamon Perussuomalai-
set järjestivät lauantaina 
7.1.2012 yleisötilaisuuden, 
jossa olivat mukana Oulun 
vaalipiirin kansanedustajat 
Pentti Kettunen ja Pirkko 
Mattila.

Tilaisuuden avasi yhdis-
tyksen puheenjohtaja Esko 
Törmänen. Kansanedusta-
ja Kettunen kertoi terveiset 
eduskuntaryhmältä ja suo-
ritti poliittisen tilannekat-
sauksen. Kettunen vakuut-
ti, että perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä on tinki-
mättömästi sillä linjalla, 
mitkä olivat puolueemme 
vaalitavoitteet ja vaalilupa-
ukset ennen viime kevään 
eduskuntavaaleja. 

- Me emme syö sano-
jamme emmekä petä ää-
nestäjiämme niin kuin te-
kee ministeri Arhinmäen 
johtama vasemmistoliitto, 

vakuutti kansanedustaja 
Kettunen.

Kettunen palautti kuuli-
joiden mieliin perussuoma-
laisten EU-poliittisen linjan 
ja loi katsauksen perussuo-
malaisten verolinjauksiin.

- Verot maksukyvyn 
mukaan ja suurituloisia ja 
rikkaita on verotettava ny-
kyistä enemmän.

- Joulukuussa president-
tiehdokas Arhinmäki tele-
visiossa vaati suurituloisten 
ja rikkaiden verotuksen ki-
ristämistä eikä muistanut, 
että edellisenä päivänä hän 
ja vasemmistoliiton koko 
eduskuntaryhmä äänesti 
eduskunnan täysistunnos-
sa juuri tätä linjaa vastaan 
kun perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä täysistun-
nossa ehdotti suuritulois-
ten ja rikkaiden verotuksen 
kiristämistä. Näin lyhyt 

muisti on ministeri Arhin-
mäellä, totesi Kettunen.

Kansanedustaja Pirk-
ko Mattila käsitteli pu-
heenvuorossaan maa- ja 
metsätalousvaliokunnassa 
esillä olleita asioita ja toi 
tilaisuuteen Oulun piirin 
terveiset.

Kuusamolaissyntyinen 
tohtori Matti Kyllönen loi 
katsauksen historiaan ja 
palautti kuulijoiden mie-
liin, millä tavalla maamme 
syrjäiset alueet ovat kehit-
tyneet vuosisatojen aikana. 
Nykykehitystä Kyllönen ei 
nähnyt myönteisenä.

Metsätalousyrittäjän 
näkökulmaa valaisi pitkäai-
kaisen SMP:n kansanedus-
tajan J. Juhani Kortesalmen 
poika Joukamo Kortesalmi. 
Hän oli tehnyt metsäasiois-
ta muistion, jonka hän luo-
vutti kansanedustajille.

Kuusamossa valmistaudutaan kunnallisvaaleihin

EU:n vetoomusvaliokunnas-
sa on jäseniä ja varajäseniä 
useista maista mutta ei ai-
nuttakaan suomalaista. Iso-
Britanniasta on 10 jäsentä, 
Espanjasta 7, Italiasta 6, 
Saksasta ja Puolasta 5, Krei-
kasta, Unkarista, Itävallasta, 
Ranskasta ja Romaniasta 
kustakin 4, Bulgariasta ja 
Itävallasta 2 ja yksi Tans-
kasta, Maltalta, Liettuasta, 
Latviasta ja Alankomaista.

Torstaina 12. tammi-
kuuta iltapäiväistunto kä-
sitteli aluksi ylimääräisenä 
asiana pitkään valiokunnan 
Romanian matkaa, joten 
Turun tekopohjavesiasian 
käsittely alkoi noin puoli-
toista tuntia myöhässä.

Vampulalainen Anne 
Bland esitti sallitun viiden 
minuutin esitelmän heijas-
tettuna kuvineen valkokan-
kaille. Sen jälkeen allekir-
joittanut piti lyhyen puheen 
kerraten hankkeen pääkoh-
dat ja esittäen erinomaisen 
pohjaveden säilyttämistä 
hyvänä ja siksi suoraputken 
käyttöä Virttaankankaan 
säästämiseksi tuhoilta ja 
nimenomaan kestävän ke-
hityksen nimissä.

Erikoista, että kukaan 
valiokunnan jäsenistä ei ky-
synyt meiltä mitään! Kaksi 
jäsentä puhui hyvin lyhyesti. 
Ilmeni, että suomalainen vi-
ranomainen (?) oli ilmoitta-
nut heille, että koko hanke 
on mennyt täysin kaikkien 
lakien ja asetusten mukaises-
ti eikä Suomessa ole kuulem-
ma korruptiotakaan.

Toinen jäsen alkoi selit-
tää, että hän tuntee oikein 
hyvin turkulaisen poliiti-
kon, ihan nimeltä mainiten. 

Tämä jäsen oli ollut hänen 
saunassaankin! Turkulais-
poliitikko on ollut yhden 
nelivuotiskauden Euroopan 
parlamentissa 1990-luvulla.

Pian ilmeni, että asiassa 
oli jo päätös tehty! Enää kir-
joitetaan pöytäkirja Meidän 
suullinen kuuleminen koko-
uksessa oli siis täysin turha. 
Valiokuntaa ei näemmä kiin-
nosta kaukaisen Suomen asi-
at. Toki Suomi kelpaa EU:n 
ison jäsenmaksun maksajak-
si ja Välimerenmaitten avus-

Brysselin tapahtumia! taPahtumat

kokoukSet

oulun PIIrI

orimattilan paikallisyhdistyksen 
tupailta keskiviikkona 8.2.
Seuraava tupailta vietetään järjestötuvalla (Rantatie 2) 
keskiviikkona 8.2.2012 klo 18.00. Kaikki ovat tervetul-
leita keskustelemaan ja nauttimaan ahkerien emäntiem-
me kahvi- ja pullatarjoilusta.

Löydät meidät myös osoitteesta: www.facebook.
com/orimattilanperussuomalaiset

Pieksämäen Perussuomalaiset ry.

Syyskokous ja kevätkokous
Pieksämäen ABC:llä tiistaina 7.2.2012 klo 19. Sääntö-
määräiset asiat. Tervetuloa.

liperin perussuomalaiset

Paikallisyhdistyksen kokous
Perjantaina 3.2.2012 klo 18.00 Tehtaantie 8, Ylämylly.
Käsiteltävät asiat: 1. Paikallisyhdistyksen jäsenten hy-
väksyntä yhdistykseen 2. Uusien sääntöjen hyväksyntä 
3. Hallituksen jäsenten valintamuutokset ja hyväksyntä 
4. Muut päätöstä vaativat asiat 5. Kunnallisvaaliasiat  
6. Mahdolliset muut asiat

hyvinkään Perussuomalaiset ry

Kuukausikokoukset kevätkaudella
Kuukausikokoukset kevätkaudella 29.1, 27.2, 16.4 ja 
28.5. Kaikki kokoukset pidetään alkaen klo 13.00 Hy-
vinkään uuden kaupungintalon Kallio-kabinetissa. Sään-
tömääräisestä kevätkokouksesta ilmoitamme erikseen.

oulussa uusi toiminta-
vuosi käyntiin
Uusi toimintavuosi on saatu käyntiin myös Oulussa. Vaa-
lien tuomaa jännitystä tulee jatkumaan aina syksyn kun-
nallisvaaleihin saakka, joten talvihorros jää tänä vuonna 
pitämättä. EU pitää omalta osaltaan valveilla ja niin tekee 
myös maamme hallitus, joka tuntuu valmistelevan liitto-
valtioon menemistä mm. kuntauudistuksen avulla. Me 
perussuomalaiset täällä pohjan perukoilla teemme kui-
tenkin kaiken voitavamme säilyttääksemme oman iden-
titeettimme, itsenäisyytemme ja kulttuurimme sellaisena, 
että meitä ei pläjäytetä yhteen muottiin kaiken sallivan 
globalisaation ja EU:n ytimeksi hinkuvien toimesta.

Tapahtumia, seminaareja  ja koulutustilaisuuksia 
tullaan järjestämään pitkin vuotta aina syksyyn saak-
ka, jotta perussuomalaisuudella rokotetuilla olisi hyvät 
valmiudet kuntapäättäjiksi. Ensin kuitenkin pakolliset 
kuviot alta pois.

Oulun piirin valintoja

Piirijärjestömme hallitus piti 8.1.2012 järjestäytymisko-
kouksensa piiritoimistolla. Kokous teki seuraavat va-
linnat kuluvalle toimintavuodelle: 1.vpj Ahti Moilanen 
Utajärvi, 2.vpj Lasse Mikkola Vihanti, piirisihteeri hal-
lituksen ulkopuolelta Juha Vuorio Oulu, taloudenhoita-
ja Raimo Rautiola Oulu, toiminnanjohtaja Jari Pirinen 
Oulu sekä työvaliokuntaan Aimo Remes Kärsämäki. Pii-
rihallitus myös nimesi piirin vaalityömieheksi Ville Ruot-
salaisen, joka onkin varsinainen tehopakkaus, sillä hän 
on jakanut Timon vaalilehteä yli kolmetoistatuhatta kap-
paletta Oulun alueella kulkuvälineenään polkupyörä.

Toimikunnat nimetään seuraavassa piirihallituksen 
kokouksessa.

jari Pirinen
toiminnanjohtaja, Perussuomalaisten Oulun piiri ry

tusten maksajaksi ja takuu-
mieheksi.

Tunnetun turkulaissu-
vun SDP-huippupoliitikon 
saunarakennuksen seinään 
olisi järjestettävä kyltti: 
”Tässä saunassa käytiin 
vuonna 2011 merkittävät 
keskustelut EU:n suhtautu-
misesta Virttaankankaan pi-
laamisen varmistamiseksi”.

hannes heikkilä
dipl.ins., perussuomalainen
lieto

Kansanedustajia tapaa-
maan tuli myös paikallisen 
sahan Pölkky Oy:n toimi-
tusjohtaja Jouko Virran-
niemi. Hän oli huolissaan 
niistä esteistä, jotka estä-
vät puuvarojemme järke-
vää käyttöä. Hänen tuorein 
huolensa oli hallituksen 
päätös, jolla leikataan kul-
jetustukea kuusikymmentä 
prosenttia. Näillä kaikilla 
toimilla edistetään maa-
seutumme autioitumista ja 
työpaikkojen menetyksiä 
syrjäisillä alueillamme.

Kuusamossa oli selkeäs-
ti nähtävissä innostunut il-
mapiiri. Ensin käydään pre-
sidentin vaalit ja sen jälkeen 
keskitytään kunnallisvaalei-
hin. Ehdokassuostumuksia-
kin on jo olemassa, paikalli-
nen järjestöväki totesi.

Teksti: jaana Sankilampi

Torstaina 2.2.2012 klo 18.00 Ruusulan keilahallissa, 
osoitteessa Ruusulankatu 3-5, Helsinki. Käsittelylistalla 
mm. polkupyörämarssi (Utsjoki-Helsinki) vammaisten 

oikeuksien puolesta sekä toimikunnan julkilausuma. 
Ennakkoilmoittautuminen välttämätön, 31.1. mennes-
sä: Harri Lindell, harri.lindell@peruss.fi, 040 749 9362.

Kristillisen toimikunnan kokous
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PohjoIS-Savon PIIrI

keSkI-Suomen PIIrI

kokkola

PIrkanmaan PeruSSuomalaISet

hämeen PIIrI

etelä-Pohjanmaan PIIrI etelä-Savon PIIrI

henkilövalintoja
Pohjois-Savon piirissä
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry:n järjestäyty-
miskokouksessa 1.1.2012 valittiin puheenjohtajisto toi-
mintakaudelle 2012.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mar-
kus Purdy Kuopiosta, toiseksi vpj:ksi Sirpa Kulin Kuopi-
osta ja kolmanneksi vpj:ksi Mika Wallius Juankoskelta. 
Aiemmin syyskokouksessa piirin puheenjohtajaksi valit-
tiin Pauli Ruotsalainen.

Piirisihteeriksi usean ehdokkaan joukosta valittiin 
Maria Suhonen Siilinjärveltä, Ari Kaunisahon vetäytyes-
sä tehtävästä. Taloudenhoitajana jatkaa Ate Savolainen 
Vehmersalmelta.

Etelä-Pohjanmaan piiri 
järjestäytyi
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri kokoontui 
puheenjohtajansa Raimo Vistbackan johdolla järjestäy-
tymiskokoukseen 6.1.2012 Seinäjoen kaupungintalolla.

Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin äänestysten jäl-
keen järjestyksessään Jarkko Leiniö (1. vpj) Ilmajoelta, 
Marja-Liisa Riihimäki (2. vpj) Lapualta ja Martti Alkula 
(3. vpj) Jalasjärveltä.

Piirin taloudenhoitajana jatkaa piiritoimikunnan yksi-
mielisellä tuella Juha Poutanen Peräseinäjoelta. Piirisihtee-
riksi valittiin yksimielisesti Anneli Manninen Seinäjoelta.

Piirin työvaliokuntaan valittiin edellä mainittujen 
lisäksi yksimielisesti Asko Salminen Laihialta.

Etelä-Savossa tehtiin
valintoja
Perussuomalaiset Etelä-Savon piiri ry piti järjestäytymis-
kokouksensa 4.tammikuuta 2012. puheenjohtajansa, 
Kaj Turusen johdolla.

Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka 
Leskinen Kangasniemeltä. Toiseksi varapuheenjohta-
jaksi valittiin Markku Siitari Mikkelistä. piirisihteerinä/
taloudenhoitajana jatkaa Outi Virtanen Pertunmaalta.

Piirin kannanotto:

Valtion tuottavuusohjelma vähentää työpaikkoja. Piek-
sämäeltä on viety julkisia palveluja, mm. maistraatti. 
Verotoimisto menee seuraavaksi. Satavuotiset perin-
teet omaava Nikkarilan metsäopetuksen (ammattikor-
keakoulutaso) siirto opetusmetsien keskeltä kolhaisee 
kovasti. Karsimisen sijaan tuottavuusohjelman tulisi 
keventää keskushallintoa. Tähän ei ole kajottu. Näin 
näivettyvät kehityskelpoisetkin seudut. Vaikutukset 
ulottuvat moniin yksityisiinkin työpaikkoihin, kuten 
keinosiemennysasema, Voimatel ja pesulapalvelut.

Rautatien risteysasemana Pieksämäen sijainti on 
ihanteellinen. Elinkeinorintamalla on myös ilonpilkah-
duksia: biokaasulaitosta odotellaan, suurehko vaunuti-
laus, uudet kaupan työpaikat. Ponnisteluja työpaikko-
jen on eteen lisättävä. Kaupungin 10-vuotistavoite 2500 
työpaikkaa on kova, tämän saavuttamisessa Perussuo-
malaiset haluavat olla mukana.

Paluumuuttajia houkutellaan. Tämä vaatii ennak-
koluulotonta ajattelua mm. kaupungintalon kohtalosta. 
Potkua Pieksämäkeen tarvitaan. Väestötappio muutto-
voitoksi.

Perussuomalaiset Etelä-Savon piiri ry 
Piirihallitus

Keski-Suomen
piirihallitus teki valintoja
Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin piirihallitus piti 
järjestäytymiskokouksensa Saarijärven Mahlulla.

Piirihallitus valitsi Perussuomalaisten Keski-Suomen 
piirin uudeksi piirisihteeriksi jämsäläisen Pekka Katajan 
entisen piirisihteeri Anitta Kankaan luovuttua tehtävästä 
työkiireisiinsä vedoten. Kataja toimi aiemmin mm. piirin 
maakunnallisena vaalipäällikkönä viime eduskuntavaa-
leissa. Kotikaupungissaan Kataja toimii varavaltuutettu-
na ja Jämsän Perussuomalaiset ry:n sihteeri-tiedottajana.

Myös piirin varapuheenjohtajisto uusiutui koko-
naan. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin 
Harri Oksanen Keuruulta ja toiseksi varapuheenjohta-
jaksi Minna Mäkinen Jyväskylästä.

Harri Oksanen toimii Keuruulla kaupunginvaltuu-
tettuna ja on myös kirkkovaltuuston jäsen. Minna Mä-
kinen on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu.

Piirin puheenjohtajaksi valittiin jo viime syksyn pii-
rikokouksessa Pentti Tuomi Saarijärveltä.

helSInkI

Helsingin piirin valintoja
Helsingin piiri piti järjestäytymiskokouksen 10.1.2012.  
Piirin varapuheenjohtajiksi valittiin Helena Kantola, Ar-
to Välikangas ja Tuula Kuusinen, joka toimii myös piirin 
tiedottajana. Piirisihteeriksi valittiin Kristina Ljungqvist. 
Helsingin piirin puheenjohtajaksi valittiin aiemmin Juha 
Väätäinen.

Perussuomalaisten Hämeen piirin piirihallituksen jär-
jestäytymiskokous pidettiin Forssassa 15.1.2012. Ko-
kouksessa tehtiin seuraavat henkilövalinnat vuodelle 
2012:

Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Ronkai-
nen Hollolasta. Piirin 2. varapuheenjohtajaksi Tuula 
Forsblom Forssasta. Piirisihteeriksi Anne Louhelainen 
Hollolasta. Piirin taloudenhoitajaksi Onni Hiltunen Ori-
mattilasta. Piirin tiedottajaksi Sami Mattila Forssasta, 
avustajanaan Lasse Koskinen Lahdesta. Piirin valokuvaa-

Hämeen piirin henkilövalinnat vuodelle 2012
jaksi Terho Anttolainen Nastolasta. Piirin vaalipäälliköksi 
kunnallisvaaleihin valittiin Paavo Rautkoski Lahdesta, ja 
avustajaksi Hanna Hautala Riihimäeltä. Piirin internet-
sivujen ylläpitäjänä toimii James Hirvisaari Asikkalasta.

Hämeen piirin työvaliokuntaan valittiin piirin puheen-
johtajana jatkava Antero Niemelä Hämeenlinnasta, Anne 
Louhelainen, Jari Ronkainen, Tuula Forsblom, Onni Hil-
tunen, Sami Mattila ja Paavo Rautkoski.

Hämeen piirin kevätkokous päätettiin järjestää Riihi-
mäellä 17.3.2012.

yhteystiedot kuntoon
Jäsenlistallamme on kovin paljon vanhoja osoitetietoja, 
vanhoja puhelinnumeroita ja toimimattomia sähköpos-
tiosoitteita.

Varsinkin nyt kunnallisvaalivuonna olisi hyvin tärke-
ää saada jäseniin yhteys. Jos et ole saanut mitään postia 
Perussuomalaisilta, syynä voi olla toimimaton sähkö-
postiosoite tai katuosoite.

Jos osoitteesi, puhelinnumerosi tai sähköpostiosoit-
teesi on viime aikoina muuttunut, ota yhteyttä piirin 
sihteeriin terhikiemunki@hotmail.com tai 040 7602975, 
tai oman kuntasi yhteyshenkilöihin jotka löytyvät:  
http://pirkanmaa.perussuomalaiset.fi/paikallisyhdistykset

Tavoitteemme on voittaa kunnallisvaalit, haluamme 
tavoittaa kaikki jäsenemme!
 Jytkyterveisin, Pirkanmaan Perussuomalaiset

Kokkolanseudun Perus-
suomalaisten johto vaihtui
Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry:n pitkäaikainen 
puheenjohtaja Alpo Ylitalo halusi luopua puheenjoh-
tajuudesta ja keskittyä enemmän eduskunta-avustajan 
työhön ja laajempiin valtakunnallisiin asioihin. Kiitäm-
me Alpoa ansiokkaasta ja tärkeästä työstä Perussuoma-
laisten hyväksi.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Irma 
Kemppainen, varapuheenjohtajaksi Pekka Puolimatka 
ja sihteeriksi Ville Hautala. Edellä mainittujen  lisäksi 
hallitukseen tulivat valituiksi  Timo Pajunpää, Marika 
Hautala, Toni Rautio, Tiina Similä, Mika Siirilä, Kaija 
Vikla, Leena Oikarinen ja Kaija Lahti. Uudessa kokoon-
panossa on sopivasti kokemusta, nuoruutta ja yhteistyö-
kykyä. Rahastonhoitajana jatkaa Helena Ylitalo.

Vuonna 2012 Kokkolanseudun Perussuomalaiset 
panostavat jäsenhankintaan, onnistuneeseen ehdokas-
asetteluun ja  voitokkaaseen vaalitulokseen tulevissa 
kuntavaaleissa.
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Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki

Perussuomalaiset rp:

Perustettu: 1995
Puh. 0207 430 800  

keSkI-Pohjanmaan PIIrI

raahe

 ■PeruSSuomalaiSeT naiSeT ry:n halliTuS

anne louhelainen
Hollola
Puh. (09) 432 3096
anne.louhelainen@
eduskunta.fi

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

jaana Sankilampi 
Kajaani
puh. 040-513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi
Pohjoisen Suomen
toiminnanjohtaja

minna mäkinen 
Jyväskylä
puh. 044-0708338
minna.makinen
@jyvaskylalainen.com

Sari marttinen
Rovaniemi
Puh. 0400 791 560
todex@todex.fi

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

outi virtanen
Pertunmaa
Puh. 040 673 7523
outi.virtanen
@perussuomalaiset.fi

vaili jämsä-uusitalo 
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

laura huhtasaari
Pori
laura@huhtasaari.com

heleena Pekkala 
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

helena ojennus
Parkano
puh. 0400-236 154
paakari@jippii.fi

1. varapuheenjohtaja

vaili jämsä-uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

2. varapuheenjohtaja

tuula kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Puheenjohtaja

marja-leena leppänen
Lappeenranta
puh. 040-775 1757
marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

Taloudenhoitaja

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

Sihteeri

Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 045-898 5400
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

Iiris Peltomaa
Pyhäranta
Puh: 045-898 5400
iiris.peltomaa@kolumbus.fi

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

tuula kuusinen 
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

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

kirsi kallio
Lempäälä
Puh. 0207 430 804, 0400 917 353
kirsi.kallio
@perussuomalaiset.fi 

Perussuomalaiset naiset ry:n hallituksen jäsenet:                       

http://ps-naiset.perussuomalaiset.fi

 ■euroParlamenTTiryhmä

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

avustajat Brysselissä:

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

hanne ristevirta
Puh. +32 47 6055 037

hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

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

kotimaan avustaja:

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

 ■ PuolueToimiSTo

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

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

Projektisihteeri, järjestö-
ja Prh-asiat
marjo Pihlman
Puh. 0207 430 802, 0400 917 351
marjo.pihlman@perussuomalaiset.fi

toimittaja:
mika männistö
Puh. 0207 920 368, 040 352 9368
mika.mannisto@peruss.fi

jäsenrekisterivastaava:
heidi ronkainen
Puh. 0207 430 805, 0400 917 354
heidi.ronkainen@
perussuomalaiset.fi

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

talouspäällikkö:
auli kangasmäki
Puh. 0207 430 803
auli.kangasmaki@
perussuomalaiset.fi

toimistopäällikkö:
marja-leena leppänen
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.kotimaki
@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

toimistotyöntekijä
kirsi kallio
Puh. 0207 430 804, 0400 917 353
kirsi.kallio@perussuomalaiset.fi

raahessakin on oma
paikallisyhdistys
Yhdistyksen perustamisesta haaveiltiin jo keväällä edus-
kuntavaalien aikaan, ja siitä tuli totta 27.8.2011. Yhdis-
tyksen nimeksi tuli Raahen Perussuomalaiset ry.

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin Raahessa nuo-
risokahvila Cuppi´ssa. Perustamiskokouksesta tiedotettiin 
joka kotiin jaettavassa sanomalehti Raahelaisessa, jonka 
johdosta asiasta kiinnostuneita saapui kokoukseen ihan 
mukavasti. Mukana Oulun piiristä oli silloinen puheenjoh-
taja Ahti Moilanen ja kansanedustaja Pirkko Mattila. Hän 
kertoi kokousväelle eduskunnan kuulumiset ajankohtaisis-
ta käsiteltävistä asioista.

Raahen Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi valit-
tiin perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna toimiva 
Tuula Kellola, varapuheenjohtajaksi Sari Niemelä ja sih-
teeri-taloudenhoitajaksi Kaija-Leena Kallio. Hallituksen 
muiksi jäseniksi valittiin Seija Kastelli (varajäsen Sari Vuo-
rinen) ja Toni Kellola (varajäsen Paavo Kellola).

Yhdistyksen perustaminen Raaheen tapahtui ns. ”krei-
vin aikaan”. Antaahan se meille nyt paremmat mahdolli-
suudet ja uudenlaiset energiat toimia presidentinvaalien ja 
syksyn kunnallisvaalien osalta täysipainoisesti. Yhdistyk-
sen tärkein tavoite on tällä hetkellä se, että Suomeen saa-
daan presidentiksi puolueemme puheenjohtaja Timo Soini. 
Sen eteen tahdomme tehdä työtä ja olemme sitoutuneet 
siihen täysillä.

Teksti: Kaija-Leena Kallio

Keski-Pohjanmaan piiri 
järjestäytyi
Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajaksi on valittu Arto 
Pihlajamaa Vetelistä, varapuheenjohtajaksi Tina Lindskog 
Kaustiselta ja piirisihteerinä jatkaa Irma Kemppainen Kok-
kolasta.

Piirihallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi 12 
varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. 
Valituiksi tulivat Vetelistä Vuokko Lahti (Urpo Pulkki-
nen), Leo Saari (Esko Aho), Toholammilta Kosti Tervala 
(Ari Olkkola), Kaustiselta Tina Lindskog (Matti Hautala), 
Urpo Myllymäki (Vesa Viitala), Marko Kulpakko (Toivo 
Mäkelä), Kokkolasta Alpo Ylitalo (Mika Siirilä), Pekka 
Puolimatka (Toni Rautio), Irma Kemppainen (Kaarle Kais-
tila Vetelistä), Timo Pajunpää (Ville Hautala), Kannuksesta 
Aleksi Hernesniemi (Jukka Riippa), Lasse Lehtinen (Päivi 
Pihlajakangas)

Vuosi 2012 tulee olemaan kaksien vaalien vuoksi kii-
reinen. Piiri panostaa täysillä vaaleihin ja pyrkii voitok-
kaaseen tulokseen syksyn kuntavaaleissa. Lisäksi toiminta-
vuonna keskitytään jäsenmäärän kasvattamiseen ja kaikki-
en piirin alueella olevien paikallisyhdistysten aktivoimiseen 
niin, että jokaisessa kunnassa olisi mahdollista äänestää 
perussuomalaista ehdokasta.
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 ■PuoluehalliTuS ■PeruSSuomalaiSTen eduSKunTaryhmä

etelä-Pohjanmaa
raimo vistbacka
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi 

etelä-Savo
kaj turunen
Savolankatu 1 B 2, 57100 savonlinna
Puh: 0400 654 495
kaj.turunen@viestilinja.fi 

helSInkI
juha väätäinen
Alakiventie 3 E 54, 00920 Helsinki
Puh: 040-7680974,
maestro@juhavaatainen.info,
juha.vaatainen@eduskunta.fi 

häme
antero niemelä
Niemeläntie 164, 14300 Renko
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

 
kaInuu 
ari korhonen
Törmäkuja 2, 88600 Sotkamo
Puh: 044 022 1828
arikorho@suomi24.fi
 

keSkI-Pohjanmaa
arto Pihlajamaa
Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400-167832, 06-8627123
arto.pihlajamaa@luukku.com

keSkI-SuomI
Pentti tuomi 
Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040-7657846, 014-439166
pentti.tuomi@saarijarvi.fi 

kymI 
raul lehto
Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti
Puh: 0400-479 869 
raul.lehto@luukku.com 

laPPI
jukka Paakki
Tuomiojantie 17, 97130 Hirvas
Puh: 0400-791188
jukka.paakki@pp1.inet.fi 

oulu
Paula juka
Evakkotie 34, 91500 Muhos
Puh: 040 539 3670
paulju@luukku.com 

PIrkanmaa
mikko nurmo
Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980
mnurmo@gmail.com 
 

PohjoIS-karjala
osmo kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh. (013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi 

PohjoIS-Savo 
Pauli ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224 
pauli@pauliruotsalainen.net 

Satakunta
Seppo toriseva
Penunvahe 10, 26100 Rauma
Puh. 050-517 2810 
seppo.toriseva@luukku.com 

uuSImaa
Pietari jääskeläinen
Rutarsinpolku 5 A, 01510 Vantaa
Puh. 050-582 9444, 
pietari.jaaskelainen@eduskunta.fi  

varSInaIS-SuomI 
juhani Pilpola
Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050-380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

 ■Piirien PuheenjohTajaT

Soini, timo 
puheenjohtaja 
Puh. 050-511 3027
timo.soini@eduskunta.fi

mäntylä, hanna
1. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi

eerola, juho
2. varapuheenjohtaja
Puh. (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

ojennus, reijo
3. varapuheenjohtaja
Puh. 0400-984 238 
paakari@jippii.fi

Sandvik, ossi
puoluesihteeri
Puh. 0207 430 806
 0400-926 908
ossi.sandvik
@perussuomalaiset.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ruohonen-lerner, 
Pirkko (eduskuntaryhmän pj.)

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

kettunen, Pentti
(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

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

lindström, jari
(eduskuntaryhmän 2. vpj.)

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

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

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

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

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

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

juurikkala, oskari
Talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3288
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800  

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea 218518-148703

Perussuomalaiset rp:

www.perussuomalaiset.fi
Huom! Maksa jäsenmaksu

vasta laskun saatuasi!

muut jäSenet:

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

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

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

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

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

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

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

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

muut kanSaneDuStajat: muut kanSaneDuStajat:

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

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

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

Toimitus voi otsikoida ja tiivistää juttuja.

Vapaan Sanan ohjeet

Pankkien valmistautuessa 
euron romahdukseen EU 
lupaa Durbanissa sitoutua 
käsittämättömän kalliisiin 
toimenpiteisiin maapallon 
ilmaston hallitsemiseksi. EU 
lupaama ilmasto-ohjelma 
maksaa 175 miljardia eu-
roa vuodessa vuoteen 2020 
saakka eli lähes 2 000 mil-
jardia, rahaa jota sillä ei ole.

Pelkästään EUn pääs-
tökauppajärjestelmä on jo 
maksanut energiankulut-
tajille 210 miljardia euroa 
- eikä sillä ole ollut mitään 
vaikutusta päästöihin. Sen 
sijaan siitä on tullut jär-
jestäytyneen rikollisuuden 
uusi valioluokan lypsyleh-
mä samalla kun teollisuus 
äänestää jaloillaan, luke-
mattomat menettävät työ-
paikkansa ja tuhannet kuo-
levat kylmyyteen ankarina 
talvina koska heillä ei ole 
varaa lämmittää kotiaan. 
Suomalaiset maksavat jo 
toista miljardia euroa vuo-
dessa ilmastopolitiikasta. 

Päästökauppa lisää noin 
600 miljoonaa sähkölaskui-
hin ja loput tulee tuuli- ym. 
”vihreän” energian takuu-
tariffeista ja tukiaisista.

Tämän lisäksi Suomi on 
sitoutunut maksamaan 400 
miljoonaa vuodessa korva-
usta siitä, että meidän savut 
muka ovat pilanneet kehi-
tysmaiden ilmastoa. Rahat 
menevät korruptoituneelle 
YKlle, joka käyttää ne ku-
ten parhaaksi katsoo.

Ilmastouhka on 
tekaistu

Pelottavinta tässä hulvat-
tomassa menossa on, että 
koko ilmastouhka on te-
kaistu. Sen keksivät muu-
tamat aktivisti-tiedemiehet 
1980-luvun alussa. Se sai 
tukea YKn byrokratialta 
ja länsimaiden poliittisel-
ta johdolta ja mediaeliitil-
tä, joka näki siinä keinon 
pönkittää valta-asemaansa 
ja kerätä rahaa kansalta. 

Käyttövoimansa ilmastouh-
ka saa pullasorsakansan ju-
malavapaalta asfalttivihre-
ältä uus-uskonnolta jonka 
mukaan nykyihminen pilaa 
maapalloa ja vain heidän 
johtama ekodiktatuuri voi 
pelastaa planeetan. Ilmas-
touskonto on jo menettänyt 
asemiaan muualla ja USA, 
Kanada, Venäjä, Kiina, In-
tia, Brasilia ym. suurvallat 
ilmoittavat Durbanissa, et-
tei heiltä enää heru rahaa 
eikä sitoumuksia.

EUssa ja varsinkin Sak-
sassa ja Ruotsissa ilmastous-
konto on sen sijaan voimis-
saan ja ohjaa politiikkaa. 
Valtamedia ylistää sitä kuin 
Pohjois-Korean media johta-
jaansa ja rumaa todellisuut-
ta yritetään vaientaa kuoli-
aaksi. Vain Internet on mah-
dollistanut, että huijauksen 
ja sitä tukevan pervotieteen 
härskit yksityiskohdat saa-
vat julkisuutta. Paikalliset 
tiedemiehet menevät loogi-
seen umpisolmuun tukeak-

seen ilmastohuijausta. Ken 
uskaltaa kyseenalaistaa, että 
ilmastohuijaus on puhdasta 
tiedettä, menettää nimittäin 
tutkimusmäärärahansa, 
maineensa ja jopa työpaik-
kansa. Suomen valtaeliitti 
seuraa uskollisesti Saksan ja 
Ruotsin vanavedessä ilmas-
toasiassa kuten aikoinaan 
teki rotuhygienia-asiassa. 
Suomen ympäristöministeri 
on valjastanut maan nimek-
käitä tutkijoita ilmastopane-
liin, muka vahvistamaan tu-
hopolitiikkansa tieteellisen 
perustan.

EU on olevinaan valistu-
neiden eurooppalaisten kan-
sanvaltojen yhteenliittymä. 
Tuhovimmainen ideologia 
on kuitenkin korvannut va-
listuksen Euroopan johta-
vissa maissa - jälleen kerran. 
Suomen kylmäpäisen kansan 
pitäisi ottaa siitä pesäeroa.

Magnus Hagelstam
metsänhoitaja
Siuntio

Suomen kansalaisista noin 
viidellä prosentilla on äi-
dinkielenään ruotsin kieli ja 
heistä useimmat tulevat toi-
meen myös suomen kielellä. 
Edellisten vuoksi on erit-
täin ilmeistä, että vähem-
män kuin viisi prosenttia 
ihmisten välisestä kanssa-
käymisestä Suomessa käy-
dään ruotsin kielellä, sillä 
useimmat ruotsinkielisistä 
ymmärtävät tilanteen to-
dellisuuden ja keskustelevat 
suomenkielisen enemmistön 
kanssa sujuvasti suomen 
kielellä.

Ruotsin kielen osaamis-
ta on pakkoruotsin opetuk-
sella yritetty lisätä suurem-
malle osalle kansasta kuin 
olisi kaikkinensa matemaat-
tisesti perusteltua. Vapaaeh-
toisella ruotsin opetuksella 
ruotsin osaaminen voitai-
siin keskittää ruotsin kieles-
tä kiinnostuneille, ruotsia 
mielellään opiskeleville tai 
muuten vain kielellisesti 
lahjakkaille. Heidän yh-
teinen kokonaismääränsä 
riittäisi hyvin takaamaan 
ruotsinkielisten palveluiden 
riittävän määrän ja tason.

Tästä johtuen vapaaeh-
toinen ruotsin opiskelu olisi 
Suomelle erittäin edullinen 
vaihtoehto. Ällistyttävää 
kuitenkin on, että pakollista 

ruotsin kieltä puolustellaan 
toistuvasti samoilla helposti 
kumottavilla väitteillä. Pak-
koruotsi on demokratian ja 
tasa-arvon vastaista. Pak-
koruotsi halveksii suomen-
kielen kulttuuria ja muren-
taa Suomen koululaitoksia.

Pakkoruotsin 
asemaa vahvistetaan 
systemaattisesti

Svenska Finlands Folkting 
on puolisalainen järjes-
tö, jonka päämääränä on 
vahvistaa nykyisen pakko-
ruotsin asemaa Suomessa. 
Järjestö on erittäin vahva. 
Järjestön puheenjohtaja on 

Presidentti Martti Ahtisaa-
ri ja jäseninä muun muas-
sa Pekka Haavisto (vihr.), 
Miapetra Kumpulainen 
(SDP), Seppo Kääriäinen 
(kesk.), Annika Lapintie 
(vas.) ja Kimmo Sasi (kok.). 

Vuonna 2011 Svenska 
Finland Folkting sai 575 
000 euroa valtion määrä-
rahoja. Järjestön toimintaa 
on tarkoitus systemaattises-
ti kiihdyttää vuoteen 2015 
saakka. Folktingin suurim-
mat tavoitteet ovat jatkuva 
ajankohtainen kunta- ja 
palvelurakenneuudistus. 
Folktingin osallistuu lain-
valmistelutyöhön eri työ-
ryhmissä ja siltä pyydetään 

ja se antaa suoria lausunto-
ja viranomaisille.

Käytännössä tämä tar-
koittaa sitä, että tulevai-
suudessa ala-asteikäiset 
opettelevat pakkoruotsia. 
Jos ruotsinkielisten määrän 
vähemmistöasema riittää 
ruotsin kielen pakolliseen 
opetukseen Suomessa, mil-
loinkahan saman logiikan 
mukaan pakkoruotsi ulote-
taan koko Euroopan unio-
nin laajuiseksi?

Juhani Keinänen
Perussuomalaisten
lapin piirin 
varapuheenjohtaja

Tuhansien miljardien huijaus

Pakkoruotsi jyllää Kuntapäättäjillä on
ongelmia
Viime vuosina erilaisten kuntayhtymien menot ovat ol-
leet rajussa kasvussa. Kunnanvaltuutetut ovat ihmeis-
sään. Mihin kuntien verotulot riittävät?

Itse olen joutunut toteamaan, etteivät tavalliset val-
tuutetut tiedä, miten tulisi toimia. Menoja olisi karsitta-
va, mutta miten siinä voidaan onnistua. Kuntayhtymissä 
ja kunnallisissa osakeyhtiöissä yksittäisen riviedustajan 
valta on  vähäinen. Valtaa on siirretty hallinto- ja joh-
tosäännöillä erilaisille toimikunnille ja työryhmille. Pal-
koista esimerkiksi usein päättää pieni palkkatoimikun-
ta, jossa viranhaltikoiden lisäksi on mukana muutama 
johtava valtuutettu. Liukumia on käytetty. Esimerkiksi 
vuonna 2009 suurimmat palkankorotukset ovat olleet 
yli 1000 euroa kuukaudessa. Suurin osa työntekijöistä 
joutui tyytymään kymppeihin. Hupaisinta asiassa on se, 
että useasti nämä korotukset on julistettu salaisiksi.

Menoja karsittaessa on myös hallintoa kevennettävä. 
Kokemuksesta tiedän, että ehdotukseni byrokratiatal-
koista ei ole juuri saanut kannatusta.

Minusta erikoista on se, että menojen karsinta on 
aloitettu karsimalla palveluita. On lakkautettu kouluja. 
Erikoissairaanhoidossa joudutaan hankalaan tilantee-
seen, jos säästötoimet johtavat siihen, että terveyskes-
kuslääkärit joutuvat ratkaisemaan sen, kuka saa lähet-
teen keskussairaalaan, kun rahat ovat loppumassa.

Säästötalkoisiin tarvitaan tulevaisuudessa kaikki 
puolueet, koska velaksi ei voida loputtomiin elää. Sääs-
töjä pitäisi löytyä muualta kuin peruspalveluista.

Asko Salo
Seinäjoki

Kuntien vapaus on vaarassa
Perustuslain mukaan kunnilla on itsehallinto-oikeus. 
Kuntalaiset voivat kunnallisvaaleissa valita edustajansa 
kunnanvaltuustoon ja osallistua siten oman kuntansa 
tulevaan päätöksentekoon.

Voidakseen huolehtia kuntalaisten erilaisista pääosin 
lakisääteisistä palveluista kunnilla on verotusoikeus.

Hallitus ja erityisesti päähallituspuolue kokoomus 
on ilmoittanut painokkaasti, että Suomessa toteutetaan 
historiallinen kuntauudistus. Tavoitteena ovat oleellises-
ti nykyistä suuremmat kunnat.

Ministeri Henna Virkkunen on omaksunut ministe-
riönsä kanssa asenteen, jonka mukaan liitosprosessi vie-
dään nyt päätökseen vaikka raamit kaulassa. Hän halu-
aa niputtaa Suomen nykyiset 336 kuntaa vaikka väkisin 
noin 70 suurkunnaksi.

Muutos pyritään viemään läpi osittain siten , että 
kuntia pehmitetään sälyttämällä niille lisää tehtäviä ja 
kustannuksia. Monet valtiovallan asettamat uudet vaa-
timukset edesauttavat samalla myös kehitystä, jossa 
terveydenhuolto ajautuu koko ajan enemmän yksityis-
sektorin hoidettavaksi ja siirtyy sitten aikaa myöten ul-
komaisten yhtiöiden valvontaan.

Paikallinen itsehallinto on niin keskeistä kansanvaltai-
sessa yhteiskunnassa, että on käsittämätöntä mikäli edus-
kunta hyväksyisi suunnitellun kuntauudistusaloitteen.

Valtioneuvoston suunnitelma on tietysti linjassa 
nykysuuntauksen kanssa. Nythän valta Euroopassakin 
halutaan keskittää Brysseliin. Suunnitellaan jo miten jä-
senmaiden tulisi hyväksyttää budjettiesityksensä EU:ssa. 
Voidaanko Suomessakaan sallia jonkin jääräpää kunnan 
määrätä omista asioistaan?

Yrjö Saraste
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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

____/____ 2012   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

 ■ lyhyeT

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan

allekirjoittaa viestisi (max. 160 merkkiä).

Viestit numeroon 040 749 9362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

Laillisen aselastin pysäytys Saksasta Koreaan tuli 
suomalaisille veronmaksajille kalliiksi. Mikä on 
hinta, kertooko kukaan?
Aasillakin on häntä

Luin lukion historiasta että jo EU:ssa 1990 oli pää-
tetty yhtenäistää politiikka. Siksi käy kova turne 
perusässiä vastaan. Taistelemme edelleen.

Olen joskus miettinyt, mitähän muut suomalaiset 
on. Luulisin että nykymenolla alkaa useammat 
tunnistaa itsensä perussuomalaiseksi.
P. Tolvanen, Sysmä

Rovasti Anssi Joutsenlahti 
Kankaanpäästä on edus-
kunnan 2. varapuhemies. 
Tilanne on sikäli ainutlaa-
tuinen Suomen historiassa, 
että koskaan ennen ei pu-
hemiehistössä ole ollut kuin 
neljän suuren (mukaan lu-
ettuna Vasemmistoliitto, 
joka myös oli suurpuolue 
sotien jälkeen) puolueen 
edustajia. Näin siis Perus-
suomalaiset on noteerattu 
virallisestikin uudeksi suur-
puolueeksi Suomen poliitti-
sella kartalla.

Puhemiehistön tehtä-
vät eroavat aika lailla var-
sinaisen kansanedustajan 
työstä. Tavallisen kansan-
edustajan tärkein tehtävä 
on valiokuntatyöskentely 
ja jokainen kansanedustaja 
kuuluu 1-2 valiokuntaan. 
Puhemiehet eivät osallistu 
valiokuntatyöhön eikä var-
sinaisella puhemiehellä edes 
ole paikkaa täysistunnoissa. 
Varapuhemiehet voivat vie-
lä osallistua täysistuntoihin 
ja äänestyksiin.

Eduskunnan puhemie-
het muodostavat puhemie-
histön sekä puhemiesneu-
voston, johon kuuluvat 
myös kaikkien valiokuntien 
johtajat. Puhemiesneuvosto 
päättää eduskuntatyöstä, 
kuten mitä asioita edus-
kunnan käsiteltäväksi tu-
lee ja missä järjestyksessä. 
Perussuomalaisilla on pu-
hemiesneuvostossa peräti 
neljä jäsentä, Joutsenlahden 
lisäksi omien valiokuntien-

sa johtajat Timo Soini, Jussi 
Niinistö ja Jussi Halla-aho.

Tärkeitä tehtäviä

Puhemiehet kuuluvat myös 
kansliatoimikuntaan, joka 
päättää muun muassa edus-
kunnan vuotuisesta talousar-
vioehdotuksesta ja nimittää 
keskeisimmät virkamiehet. 
Kansliatoimikuntaan kuu-
luu myös neljä eduskunnan 
valitsemaa kansanedustajaa 
varajäsenineen. Perussuo-
malaisista kansliatoimikun-
nassa istuu Joutsenlahden 
lisäksi Pietari Jääskeläinen.

Edelleen puhemiehet 
istuvat eduskunnan raken-
nustoimikunnassa, joka 
myös on hyvin tärkeä tehtä-
vä, koska eduskunnassa on 
jatkuvasti käynnissä suuria 
remontteja.

- Viime keväänä edus-
kunta pääsi takaisin juuri 
remontoituihin työtiloihin. 
Tänä keväänä alkaa remont-
ti niin sanotussa C-talossa, 
ja tämän eduskuntakauden 
päätyttyä remontoidaan ko-
ko päärakennus. Se pyritään 
saamaan kuntoon Suomen 
100-vuotisjuhlaan mennes-
sä, Joutsenlahti kertoo.

Puhemiehistö hoitaa 
myös monenlaisia edus-
tustehtäviä, kuten isännöi 
suurlähettiläiden vierailuja 
eduskuntaan. Joutsenlahti 
itse on päässyt isännöimään 
jo Nicaraguan, Filippiinien, 
Kiinan ja Israelin suurlähet-
tiläiden vierailuja.

Varsinainen puhemies 
pääministeriä 
ylempänä

Puhemiehistöön kuulumi-
nen on erittäin arvovaltai-
nen tehtävä, ja protokol-
lassa varsinainen puhemies 
on presidentistä seuraava, 
pääministeriä ylempänä. 
Jäsenyys puhemiehistössä 
on nyt ensimmäistä kertaa 
langennut Perussuomalaisil-
le eduskunnan kolmannek-
si suurimpana puolueena. 
Muun muassa PerusSuoma-
lainen-lehti on nyt ensim-
mäistä kertaa eduskunnan 
virallisena tiedotuslehtenä.

- Puhemiehistöön kuulu-
minen tarkoittaa myös sitä, 
että on toimittava tehtävän 
arvoisella tavalla, sillä sa-
malla annetaan ulospäin 
julkisuuskuvaa puolueesta.

Toisinaan puhemiehis-
tön jäsenet käyvät myös 
edustusmatkoilla. Joutsen-
lahti on jo käynyt Petros-
koissa, missä huomio oli 
Suomen kielen asemassa. 
Samoin venäläisten viisumi-
vapaus olisi Suomelle talou-
dellisessa mielessä tärkeää.

Eduskunnassa on myös 
monenlaisia harrasteker-
hoja, joihin osallistuminen 
on vapaaehtoista ja omasta 
kiinnostuksesta riippuvais-
ta. Anssi Joutsenlahti kuu-
luu luontokerhoon, urhei-
lukerhoon sekä Kiinan ja 
Venäjän ystävyysseuroihin.

Teksti: mika männistö

Perussuomalaisille arvovaltainen tehtävä

Kansanedustaja anssi joutsenlahti on eduskunnan 2. varapuhemies. Koko Suomen 
historian aikana puhemiehistöön on hyväksytty vain suurpuolueiden edustajia, jollaiseksi 
Perussuomalaisetkin on nyt siis ensimmäistä kertaa noteerattu.


