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Metallin perussuomalaiset
- metallin työpaikkojen puolesta

Pyssyt piiloon ja puukot tuppeen

STT-Lehtikuva / Martti Kainulainen / Eduskunta 

Perussuomalaisten asialistalla metallin vaaleissa:
• Metalli taisteluun työpaikkojen puolesta
• Metalli metallityöläisille
• Demokratiavaje täytettävä, jäsenten yhden-
 vertaisten osallistumismahdolli-
 suuksien toteuduttava

Ympäristöministeriön tavoitteena on muuttaa suoje-
lualueiksi tai liittää jo nykyisin suojeltuihin alueisiin 
vielä yli puoli miljoonaa hehtaaria Metsähallituksen 
metsiä.

Kansanedustaja Reijo Hongisto varoittaa, että nyt 
on metsänomistajien ja metsästäjien syytä olla hereillä.

Satakuntaan perustettiin uusi perussuomalaisten 
naisten alueyhdistys torstai-iltana 1.3.2012.
Ensimmäisellä toimikaudella Satakunnan Perussuo-
malaisten Naisten puheenjohtajana toimii Laura 
Huhtasaari Porista. 

Satakunnan Perussuomalaiset
Naiset järjestäytyivät

sivu 22

sivu 4

sivu 20

sivut 15-18

ÄÄNESTÄ!

Perussuomalaiset käyttivät opposition järeintä asetta

Välikysymys varuskuntien puolesta
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Suomesta on tullut kyynär-
päätaktiikkamaa jossa elii-
tin ylimielisyys on silmiin-
pistävää ja sama asenne on 
levinnyt koko yhteiskun-
taan. Hyväosaiset kokevat, 
että heillä on oikeus hyvään 
elämään, mutta sitä vastoin 
köyhän huonompiosaisen 
karu elämä ja kammottava 
vanhuus katsotaan ikään 
kuin itsestäänselvyydeksi, 
sekä itse aiheutetuksi. Em-
patiakyky heikompia koh-
taan on kadonnut.

Kovia arvoja kannat-
tava yhteiskuntamme kas-
vattaa piittaamattomia, 
narsistisen tunnekylmyyden 
omaavia ihmisiä. Eriarvoi-

suus on valloillaan ja ko-
vasydämisyys näkyy yhteis-
kunnassamme. Perheenjäse-
niä myöten vieraannumme 
toisistamme, monien lap-
sien joutuessa heitteille ja 
vanhuksien jäädessä vaille 
kunnollista hoitoa.

Eriarvoisuus johtaa 
viidakon lakiin

Kykyjen yhteiskunnassa 
kaikesta on tehty kauppa-
tavaraa. Kasvatamme huip-
pujohtajia ja huippupro-
fessoreita, joita huipputoi-
mittajat mediassa nostavat 
esiin ja joiden mielipiteitä 
esitellään ainoana oikeana. 

Myös akateemisen arvo-
maailman omaavat opet-
tajat voivat ruokkia samaa 

ilmiötä ja kastittavat oppi-
laitaan huippuihin ja pu-
dokkaisiin.

Hyvinvointivaltiota kyl-
läkin puolustellaan puheis-
sa, mutta talousarvio puhuu 
toista kieltä. Tuloerojen 
tarkoituksellinen kasvatta-
minen ja rikkaita suosiva ta-
louspolitiikka voivat johtaa 
siihen, että jossain vaiheessa 

vallalle saattaa nousta viida-
kon laki. Yhteiskuntaan pet-
tyneet ihmiset voivat alkaa 

etsiä hyvitystä lain nurjalta 
puolelta ja varakkaat joutu-
vat vartioimaan omaisuut-
taan ympärivuorokautisesti.

Ilmasto muuttuu, 
ilmapiiriäkin voidaan 
muuttaa

Suomalaisessa ilmapiirissä 
on paljon parantamisen va-

raa. Minäkeskeisyydes-
tä täytyisi välttämättä 
siirtyä yhteisöllisempään 
ja vastuuta ottavampaan 
suuntaan. Valtaosa väestös-
tä haluaisikin kehittää sosi-
aaliturvaamme niin, että 
se takaisi kohtuullisen 
toimeentulon kaikille 
ja silloin voitaisiin 
pelastaa laajasti 
kansalaisten hy-
vinvointi.

Perussuomalaiset kan-
taa huolta vähäväkisen kan-
sanosan huonosta asemasta 
ja jo perussuomalainen aa-
temaailma edellyttää, että 
yhteiskuntamme jäsenillä 
tulee olla oikeus ihmisar-

Kovien arvojen yhteiskunta
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voiseen elämään.
Inhimillisyys, oikeuden-

mukaisuus ja sosiaalinen 
tasa-arvo kaipaavat puolus-
tajia. Perussuomalaista aa-
tetta tarvitaan nyt enemmän 
kuin koskaan.

Markkinatalouden hyytävä kylmyys on 
laskeutunut valtionyhtiöihin

Suomalaisissa yrityksissä 
eletään myllerryksen ai-
kaa. Poikkeusta eivät tee 
valtionyhtiötkään, kuten 
Puolustusvoimat, VR, Fin-
nair tai Itella. Henkilöstöä 
saneerataan ja työtehtäviä 
sopeutetaan. Kansankielellä 
sanottuna potkuja monille 
ja lopuille lisää töitä. Sil-
ti valtion taholta paheksu-
taan, kun yritykset vähen-
tävät väkeä ja sopeuttavat 
toimiaan.

Valtiota edustavien hen-
kilöiden suu puhuu toista, 
mutta omat teot ovat toista. 
Valtionyhtiöiden kansalai-
sia palvelemaan tarkoitetut 
toimet ovatkin muuttuneet 
kylmäksi liiketoiminnaksi. 
Tavoitteena on vain saada 

voittoa ja jakaa 
hyvät osingot. 
Puolustusvoi-

mat eivät voittoa tavoittele, 
jakelevat vain potkuja ja 
heikentävät maanpuolus-
tuksemme tasoa säästöjen 
huumassa.

Tässä on menty pahas-
ti väärään suuntaan. Yh-
teiskunnan tavoitteena ei 
saa olla voiton tavoittelu, 
vaan palveluiden edullinen 
tuottaminen. Valtionyhtiöi-
den keskuudessa ei hintoja 
laskevaa kilpailua ole. On 
helppo nyhtää työntekijöi-
den selkänahasta rajut voi-
tot, maksajana on tietenkin 
palveluita tarvitseva taval-
linen ihminen.

Osakkeenomistajien 
rahakirstut pullistelevat, 
silti omistajat huutavat li-
sää rahaa aarrekammioi-

hinsa, ahneus on loputon 
pahe.

Kusti ei enää polje 
perille asti

Kuntaverkkoamme vähen-
netään nyt rajusti. Nykyisis-
tä 336 kunnasta mennään 
reilusti alle sataan kuntaan, 
halusivatpa kunnat sitä tai 
eivät. VR on lopettanut ju-
navuorojen pysähtymistä 
pienemmillä paikkakunnil-
la ja Itella vähentää toimi-
paikkojaan ja asiamiespos-
tejaan. Postin jakamista 
suunnitellaan keskitettävän 
yhteen paikkaan, vain muu-
tamana päivänä viikossa. 
Näin on jo tehty joillakin 
paikkakunnilla, kokeilu-
mielessä. Kusti ei enää polje 
tuomaan postia kylmälläkin 
säällä. Lähetyksiä menee 

hukkaan vuosittain noin 
10 000, korvauksia näistä 
menetyksistä saa muutama 
promille asiakkaista. Turun 
kokoiseen kaupunkiin jää 
vain neljä postia. Postipa-
kettiautomaatit ovat päivän 
epistola palveluita etsivälle.

VR selittelee konduktöö-
rien määrän vähentymistä ju-
nissa tilapäiseksi. Lippuja saa 
ostaa netistä ja automaateis-
ta, niissä kun ei ole henkilö-
kuntaa rasittamassa palkka-
kustannuksellaan kunniakas-
ta VR:ää. Lieneekö nettikau-
pasta ostetun lipun edullisuus 
kestää lähempää tarkastelua. 
Kaikilla kun ei ole mahdolli-
suutta ostaa omaa lipua netin 
kautta edullisempaan hin-
taan. Junavuoroja vähentä-
mällä myöhästelyjen määrät 
laskevat. Ainakin pakkasella 
kannattaa jättää Italiasta ti-

latut junat kokonaan lämpi-
miin talleihin, eivät sitten ole 
kiskojen tukkeena. Finnair 
sentään palvelee, jos ei nyt 
sitten satu taas olemaan joku 
lakko päällä.

Kelan hakemukset 
täytellään netissä

Arvioni mukaan seuraa-
vaksi tappolistalla on Kela. 
Yhtiö on iso, onhan siellä 
töissä noin 6 000 henkilöä. 
Toimistoja yhtiöllä on 218, 
sivuvastaanottoja kolme ja 
yhteispalvelupisteitä 123. 
Uskon, että kuntien mää-
rän laskiessa myös Kelan 
palvelupisteitä karsitaan. 
Yhtiössä painotetaan pu-
helin- ja nettipalvelua. 
Kaikilla mummoilla ja pa-
poilla ei ole nettiä tai taitoa 
käyttää sitä.

Arvioin, että Kelan 
henkilöstöstä merkittävä 
määrä joutuu työttömäksi 
ja siirtyy asiakkaan rooliin. 
He osaavat täyttää mo-
nimutkaiset hakemukset 
netissä ilman virheitä (vai 
osaavatko itsekään). Näitä 
hakemuksia onneksi yksin-
kertaistetaan parhaillaan 
Kelan toimesta, ehkä jat-
kossa lakimiehille tarkoi-
tettu kapulakieli avautuu 
helpommin myös asiakkail-
le. Urakka on iso, etuuksia 
haettaessa on käytössä 250 
erilaista lomaketta, liitteet 
mukaan lukien noin 600 
paperia.

Omistajatahot saavat 
valtionyhtiöiden tappolisto-
jen rahat. Palvelut kärsivät 
ja asiakkaat maksavat yhä 
enemmän jäljelle jäävistä 
palveluista.

Suomalaisessa ilmapiirissä on paljon 
parantamisen varaa. 



Suomalainen 3No: 4 • Maaliskuu 2012 www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

 ■ PuHEENJoHTaJa timo.soini@eduskunta.fi

Eduskunnassa sanottua

”Kreikan tilannetta on nyt mielestäni käyty juurta 
jaksaen läpi riittävän monta kertaa, joten luulisi jo 
hallituksen erottavan tosiasiat kaunokuvitelmista. 
Hallituksessa kehdattiin jopa pitää Kreikan tuke-
mista jossain määrin rationaalisena sijoitustoiminta-
na. Minusta tämä on aika paksua. Edustaja Soini on 
tukipakettiasiassa ollut oikealla polulla jo pitkään, 
kun taas hallitus pyrkii Ateenaan Siperian kautta, ja 
kansa maksaa tämän retken kustannukset.”
ritva Elomaa 28.2.2012

”Vaikuttaa pahasti siltä, että tukipaketti ei auta 
Kreikkaa yhtään, koska sitä ei ole edes ajateltu oh-
jata Kreikalle. Se ohjautuu pankeille ja rahoittajille, 
jotka turvaavat sillä omia saataviaan ennen kuin he 
itse pakottavat Kreikan eroamaan eurosta. Kuten 
edustaja Soini päivällä sanoi, hallituksen ajamalla 
politiikalla on tehty Kreikasta EU:n siirtomaa, jolla 
ei ole enää laisinkaan itsenäisyyttä talousasioissa.”
James Hirvisaari 28.2.2012

”Se tosiaan, mihin liian harvoin näitten venäläisten 
maakauppojen kanssa puututaan, on justiinsa tämä 
rahojen alkuperä, ihan niin kuin Rajamäki ja Palo-
niemi tässä kertoivat. Eli jos minä ostan maata, niin 
hyvin tarkasti selvitetään se, mistä ne minun tuloni 
ovat peräisin ja rahojen alkuperä, mutta sitten kun 
tullaan kultahampaat välkehtien kunnanisännän 
puheille, niin silloin ei selvitetä.”
Juho Eerola 17.2.2012

”Haluaisin huomauttaa edustaja Sasille, että ase-
kätkentätuomiot eroavat sotasyyllisyystuomioista 
sikäli, että ymmärtääkseni asekätköt rikkoivat tuol-
loin voimassa olevaa lainsäädäntöä, joskin olivat 
oikealla asialla moraalisesti. Tämä toisin kuin sota-
syyllisyydestä tuomitut, jotka tuomittiin taannehti-
van ja näin ollen tavallaan laittoman lainsäädännön 
nojalla.”
Jussi Halla-aho 16.2.2012

”Vammaisetulain mukainen korvaus keliakiaa sai-
rastaville on tärkeä. Sairaus on pitkäaikainen, ja eri-
tyisruokavalion noudattaminen lisää elinkustannuk-
sia. Myöskin tuotteitten hinnat ovat viime aikoina 
kohonneet. On tarpeen myös korottaa maksettavaa 
korvaussummaa ajoittain, koska ruokavaliokorvaus 
on vammaisetuus, jota ei ole sidottu indeksiin, niin 
kuin tässä monessa puheessa on jo tullut selväksi.”
Lauri Heikkilä 15.2.2012

PerusSuomalainen 5/2012 ilmestyy

30.3.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 21.3.2012.

Viime viikonloppuna Hel-
singissä kokoontuivat 
puoluehallitus ja piirien 
puheenjohtajat ja sihteerit 
yhteiseen strategiapalave-
riin. Siinä käytiin läpi vaali-
piirien tilanne kuntavaalien 
suhteen, selvitettiin puolu-
een resurssit piireihin päin, 
ja jokainen piiri sai kertoa 
omasta tilanteestaan. Tu-
lokset olivat rohkaisevia. Jo 
nyt, yli puoli vuotta ennen 
vaalipäivää, perussuoma-
laisia ehdokkaita on suun-
nilleen saman verran kuin 
viime kuntavaaleissa.

Perussuomalaiset ovat 
kuntavaaleissakin suuren-
nuslasin alla. Poliittiset vas-
tustajamme ja kriitikkom-
me kyttäävät herkeämättä, 
mitä puolueessa tapahtuu. 
Syntyykö riitoja, sammuu-
ko into? Jo presidentinvaa-
lien jälkeen moni julisti, että 
”jytky suli”, kun saavutim-
me vain puolueen historian 
toiseksi parhaan vaalitulok-
sen. Vuoden edetessä voim-
me odottaa, että löylynheit-
täjien kiuas sen kuin vain 
kuumenee.

Olen kuitenkin täysin 
vakuuttunut siitä, että me 
pärjäämme. Meidän ei tar-
vitse kiinnittää katsettam-
me arvostelijoihimme tai 

hyppiä milloin minkäkin 
trendin perässä. Meillä on 
oma suunnitelma, minkä 
vuoksi emme ole osa jonkun 
toisen suunnitelmaa. Meillä 
on usko omiin arvoihin ja 
vakaumukseen. Se herättää 

kunnioitusta ja 
vaikuttaa koh-
taamiimme ih-
misiin. Ja niissä 
kohtaamistilan-
teissa on hyvä 
muistaa vanha 
viisaus: Mikä 
sydämestä läh-
tee se sydämeen 
osuu.

Perussuo-
malaisen puo-
lueen ytimessä 
ovat aina olleet 
isänmaa ja sen 
kansalaisten hy-
vinvointi. Niin 
nytkin. Suomi 
tarvitsee rehtejä 
ja ahkeria vas-
tuunkantajia, 
jotka perussuo-
malaiset arvot 
omaksuneina 
välittävät lä-
himmäisistään. 
Tehkää toisille 
niin kuin halu-
aisitte toisten te-
kevän teille. Pe-
russuomalaisille 
on tärkeää, että 
pienen ihmisen 
ääni pääsee kuu-
lumaan – myös hänen, joka 
ei pidä itsestään meteliä. 
Meille jokainen ihminen on 

arvokas ja täysin korvaama-
ton.

Perussuomalaiset ovat 
keränneet paljon uusia 
kannattajia sillä, että em-
me toimi niin kuin vanhat 
puolueet. Me emme pii-

loudu vallan kammareihin 
vaan liikumme siellä, mis-
sä äänestäjätkin liikkuvat. 
On siis lähdettävä liikkeel-
le – joskus jopa oman mu-
kavuusalueen ulkopuolel-
le. Hyvä kannatus syntyy 
osoittamalla ihmisille, että 
perussuomalaiset päättäjät 
ovat lähellä kansalaisia ja 
ymmärtävät suomalaisen 
ihmisen päivittäistä arkea. 
Meihin voi luottaa ja olla 
helposti yhteydessä. On ar-
vokasta muistaa, että tämän 
tavoitteen saavuttaminen ei 
ole meille vaikeaa: riittää 

kun olemme omia itsejäm-
me; ihan tavallisia perus-
suomalaisia.

Politiikka on joukkue-
peliä. Jokaista tarvitaan. 
Voittava joukkue tunne-
taan siitä, että se pelaa 
hyvin yhteen. Siksi haluan 
kentän väelle vielä sanoa: 
olkaa rohkeasti yhteydessä 
kansanedustajiimme. Edus-
kuntaryhmästämme löytyy 
paljon intoa ja osaamista, ja 
me haluamme antaa täyden 
tukemme vaalityöhön. Yh-
dessä me voimme saavuttaa 
erinomaisen tuloksen!

Kuntavaaleihin vauhtia

Perussuomalaiset voivat tar-
jota lehteen kirjoituksiaan. 
Hyviä juttuja julkaistaan 
mielellään. Tekstin lähettä-
minen toimitukseen ei kui-
tenkaan tarkoita sitä, että se 
automaattisesti julkaistaan. 
Varsinkin isoista jutuista 
tulee sopia etukäteen lehden 
päätoimittajan kanssa.

Käytännön ohjeita

Muista tekijänoikeudet. 
Toisen henkilön tai lehden 

Kirjoitusohjeita Perussuomalainen-lehteen
tekstiä ja kuvia ei saa kos-
kaan julkaista ilman lupaa. 
Lisää juttuusi kirjoittajan ja 
kuvaajan nimet.

Lähetä kuvat ja tekstit 
sähköpostitse. Toimituksen 
aika ei riitä puhtaaksikir-
joitukseen paperilta. Lähe-
tä jutustasi vain lopullinen 
versio.

Älä tee kirjoittaessasi 
ylimääräisiä rivinvaihtoja. 
Vaihda riviä vain uuden 
kappaleen alkaessa. Älä kir-
joita tavuviivoja rivin vaih-

tuessa. Älä kirjoita VER-
SAALILLA.

Toimitus ei palauta ti-
laamatonta materiaalia, jos 
siitä ei ole erikseen sovittu. 
Toimitus voi muokata ja ot-
sikoida tekstiä.

Mielipidekirjoitusten 
suositeltava merkkimää-
rä on maksimissaan 1500 
merkkiä. Puolen sivun 
juttuun merkkejä mahtuu 
maksimissaan 3000.

Älä käsittele tai pienen-
nä itse kuvia. Kuvat pitää 

lähettää alkuperäisinä. Ku-
vat tulee lähettää liitetiedos-
toina, niitä ei pidä sijoittaa 
esim. word-dokumenttiin 
tekstin oheen. Kuvatekstit 
voi kirjoittaa esim. lehtiju-
tun loppuun.

Yhteystiedot:

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

”Me emme piiloudu vallan 
kammareihin vaan liikumme siellä, 
missä äänestäjätkin liikkuvat.”
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Terveyspalvelualan Liitto 
teilaa peruspalvelu- 
ministerin ehdotuksen
Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson 
ehdottaa, että yksityisestä terveyspalvelusta ei tulisi 
saada Kela-korvausta, jos sama palvelu on saata-
vissa myös julkiselta puolelta. Ministeri Guzenina-
Richardsonin mielestä se olisi keino hallita tervey-
denhuoltopalvelujen yksityistämiskehitystä.

- Ministerin esitys on ällistyttävä. Kela-korva-
uksen poisto johtaisi vain suurempaan epätasa-ar-
voon terveyspalveluiden saatavuudessa, heikentäisi 
kustannustehokkuutta ja huonontaisi julkisten pal-
veluiden saatavuutta entisestään, toteaa Terveys-
palvelualan Liiton toimitusjohtaja Pia Pohja.

Suomen terveydenhuollon kokonaismenois-
ta yksityisen terveydenhoidon sairausvakuutus-
korvaukset ovat noin kuusi prosenttia. Ministeri 
Guzenina-Richardson ohjaisi nämä rahat julkisten 
palvelujen kehittämiseen.

Terveyspalvelualan Liiton mukaan julkinen 
sektori ei pysty sairausvakuutuksesta siirtyvillä 
varoilla tuottamaan vastaavia palveluja. Uupu-
maan jäisi ainakin asiakkaiden maksama omavas-
tuuosuus eli noin 70-75 prosenttia lääkärikäyntien 
sekä tutkimusten ja hoidon kustannuksista.

- Tosiasiassa Kelan maksamat sairaanhoitokor-
vaukset vähentävät julkisen sektorin kustannuksia, 
kun osa potilaista vapaaehtoisesti hakeutuu hoi-
toon yksityiselle sektorille ja maksaa huomattavan 
suuren omavastuun. Tähän peilaten säästön sijaan 
Kela-korvauksen poistaminen yksityisestä tervey-
denhuollon palvelusta nostaisi julkisen puolen kus-
tannuksia, sanoo Pia Pohja.

- Kela-korvauksen poistaminen vaikeuttaisi 
erityisesti pieni- ja keskituloisten toimintavapautta 
sekä hoitoon hakeutumista, kun taas vaikutukset 
suurituloisten käyttäytymiseen olisivat vähäiset, 
Pia Pohja toteaa.

Verkkokauppa ylitti viime 
vuonna 10 miljardin rajan
Verkko-ostamisesta on tullut yhä suositumpaa.  
Asiakkuusmarkkinointiliiton, Kaupan liiton ja 
TNS Gallupin tuoreen Verkkokauppatilaston mu-
kaan suomalaiskuluttajien käymän verkkokaupan 
arvo kipusi viime vuonna 10,1 miljardiin euroon.  
Lukuun sisältyvät verot ja toimituskustannukset. 
Ulkomaisen verkkokaupan osuus potista on 13%.

Eniten verkosta ostettiin edellisvuoden tapaan 
matkailuun ja liikenteeseen liittyviä tuotteita ja 
palveluja. Esimerkiksi matkailupalveluja suoma-
laiset ostivat viime vuonna verkosta lähes 3,6 mil-
jardin euron arvosta.

Matkailupalveluiden ostamista ovat lisänneet 
etenkin miehet. Yhä useampi mies on myös ostanut 
ulkomaisesta verkkokaupasta kulutus- ja viihde-
elektroniikkaa, autotarvikkeita ja varaosia sekä tieto-
kone- tai konsolipelejä. Naiset taas ovat lisänneet hie-
man asusteiden, junalippujen ja kirjojen ostamista.

Ilveksiä saatiin saaliiksi helmikuun lopussa päätty-
neellä pyyntikaudella 389 yksilöä. Edellisellä pyyn-
tikaudella saalis oli 371 eläintä.

Ilves on Suomen runsaslukuisin suurpeto, ja 
niiden määrä on kasvanut voimakkaasti viimeis-
ten 10 vuoden aikana. Ilves esiintyy yleisenä koko 
Suomen alueella. Riista- ja kalatalouden tutki-

Ilvessaalis hieman edellisvuotta suurempi
muslaitoksen tuorein kanta-arvio on 2400-2600 
ilvestä.

Suomen riistakeskukselta haettiin kannanhoi-
dollista poikkeuslupaa yhteensä 1087 ilveksen 
pyytämiseen. Riistakeskus myönsi luvan yhteensä 
420 ilveksen metsästämiseen. Luvat suunnattiin 
havaintojen perusteella tiheimmille ilvesalueille.

Tässä salissa monet edus-
tajat ovat miljoonien 
suomalaisten tavoin van-
noneet sotilasvalassaan, 
joka löytyy myös sotilas-
passista: “Tahdon palvella 
maatani rehellisesti sekä 
parhaan kykyni mukaan 
etsiä sen hyötyä ja paras-
ta. Joukkoa, johon kuu-
lun, sekä paikkaani siinä, 
en jätä missään tilantees-

sa, vaan niin kauan kuin 
minussa voimia on, suori-
tan saamani tehtävän lop-
puun. Kaiken tämän minä 
tahdon kunniani ja oman-
tuntoni mukaan täyttää – 
Jumala siinä minua autta-
koon.”

Isänmaan puolustami-
nen on kansalaisten yhtei-
nen asia, niin myös mei-
dän kansanedustajien. Me 

voimme – ja meidän täytyy 
– tehdä oma osuutemme.

Koska tämä totuus on 
hallituspuolueilta unoh-
tunut, perussuomalaiset 
joutuivat jättämään väli-
kysymyksen. Puolustus-
voimauudistus heikentää 
merkittävästi Suomen ky-
kyä puolustaa koko maa-
ta. Isänmaallisina kansa-
laisina emme voi hyväksyä 
sitä.

Vetoamme tulevaan 
presidenttiin

Nykyisen ylipäällikön, pre-
sidentti Tarja Halosen ai-
kana puolustusvoimia on 
heikennetty radikaalisti: jal-
kaväkimiinat kieltävä Otta-
wan sopimus, tämä järjetön 
puolustusvoimauudistus 

isänmaan puolustuskykyä ei saa heikentää

Kansanedustaja Pentti Oinonen piti 
eduskunnassa tiistaina 29.2.2012  
puolustusvoimien uudistamissuunni-
telmia koskevaan välikysymykseen 
liittyvän keskustelun yhteydessä 
seuraavan ryhmäpuheenvuoron:

ja ulkoistettu ruokahuolto 
ovat surullisia esimerkkejä 
tästä. Herääkin kysymys, 
onko Suomen ylimmässä 
johdossa jo järjen käyttökin 
ulkoistettu?

Hyvät kansalaiset! Me 
perussuomalaiset vetoam-
me tulevaan tasavallan pre-
sidenttiin ja puolustusvoi-
mien ylipäällikköön Sauli 
Niinistöön, että hän omalta 
osaltaan vaikuttaisi siihen, 
että isänmaamme puolus-
tuskykyä ratkaisevasti hei-
kentävä uudistus otetaan 
uudelleen käsittelyyn.

Hallituspuolueiden 
toiminta ihmetyttää

Otetaanpa esiin tapaus 
Dragsvik. Pääministeri 
Katainen sanoo, että asi-

Eduskunnan edessä osoitettiin viime viikolla mieltä Pohjois-Karjalan prikaatin puolesta. Kuva: Harri Lindell
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Perussuomalaiset
pyytävät virallisesti
Kreikan vakuus-
sopimuksen julkistamista
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjoh-
taja Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt valtio-
varainministeriölle pyynnön saada julkinen kopio 
Kreikan kanssa 20.2.2012 solmitusta mutta Suo-
messa salaiseksi julkistetusta vakuussopimuksesta.

Ruohonen-Lerner vetoaa perustuslakiin ja vi-
ranomaisten julkisuudesta annettuun lakiin, jotka 
eivät perussuomalaisten mielestä anna perustetta 
salata tämäntyyppisiä sopimuksia, joilla on mer-
kittäviä taloudellisia merkityksiä Suomelle ja sen 
kansalle. Myös hallinto-oikeuden professori Mä-
enpää on pitänyt valtiovarainministeriön päätöstä 
salata sopimus ja sen sisältö säännösten vastaisena.

Mikäli valtiovarainministeriön päätös pyyn-
töön on kielteinen, on Ruohonen-Lerner pyytänyt 
saada päätöksen kirjallisena valitusosoituksineen.

Kannabiksen ja muunto-
huumeiden takavarikot 
lisääntyivät
Vuonna 2011 Poliisin ja Tullin tietoon tulleiden 
huumausainerikosten kokonaismäärä (20 270) 
ja käyttörikosten lukumäärä (12 017) pysyivät 
edellisvuoden tasolla.  Kannabistuotteita takavari-
koitiin edelleen runsaasti. Hasista takavarikoitiin 
ennätysmäärä, 860 kiloa. Myös takavarikoitujen 
kannabiskasvien lukumäärä, noin 16 400, oli jäl-
leen suurempi kuin koskaan.

Markkinoilla on tavattu edelleen huolestut-
tavassa määrin uusia muuntohuumeita. Ne ovat 
huumeiden tavoin käytettäviä päihdyttäviä aineita, 
joiden kemiallista rakennetta on muutettu siten, 
että niitä ei lain mukaan katsota huumausaineeksi. 
Muuntohuumeet ovat entistä vakavampi, monesti 
hengenvaaran aiheuttava uhka laissa määriteltyjen 
huumausaineiden rinnalla, sillä uusien aineiden 
sisältämät ainesosat ja pitoisuudet vaihtelevat suu-
resti ja aikaisempi käyttäjäkokemus puuttuu.

Viisi menehtyi moottori-
kelkkaonnettomuuksissa
Moottorikelkkaonnettomuuksissa menehtyi viime 
vuonna 5 henkeä. Määrä on lähihistorian alhaisin.  
Kuolinonnettomuuksista 3 tapahtui jäällä. Niissä 
hukkui 2 henkilöä. Toinen ajoi pimeällä sulaan 
ja toisen alla jää petti. Kuolinonnettomuuksista 
3 ajettiin Lapissa, 1 Päijät-Hämeessä ja 1 Etelä-
Savossa. 

Jos opiskelijan tulot vuonna 2011 ylittivät vuosi-
tulorajan, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa 
maksetut opintorahat ja asumislisät 31. maaliskuu-
ta mennessä.

Kun opiskelija palauttaa ylimääräiset tuet mää-
räaikaan mennessä, hän välttää tukien takaisinpe-
rinnän 15 prosentilla korotettuna. Opiskelija voi 

Liiat opintotuet palautettava 31.3. mennessä
itse valita palautettavat kuukaudet ja korkeakou-
luopiskelija saa nämä kuukaudet uudelleen käyt-
töönsä.

Opintotuen vapaaehtoinen palautus on ajoissa 
maksettu, jos opiskelija  maksaa sen joko pankissa 
viimeistään perjantaina 30.3.2012 tai verkkopank-
kimaksuna viimeistään eräpäivällä 31.3.2012.

Puolustusvoimauudistusta 
käsitelleestä välikysymykses-
tä äänestettiin eduskunnassa 
perjantaina 2. maaliskuuta. 
Hallitus sai eduskunnan 
luottamuksen äänin 106-69.

Perussuomalaisten esit-
tämän epäluottamuslauseen 
puolesta äänestivät Keskus-
tan eduskuntaryhmä ja Va-
semmistoliiton eduskuntaryh-
mästä erotettu kahden miehen 
Vasenryhmä. Hallitusrintama 
siis piti, mutta parin edusta-
jan poissaolo äänestyksestä 
mietitytti ja käytäväpuheis-
ta päätellen antanee aihetta 
jälkipuheisiin asianomaisten 
kotimaakunnissa.

Jussi Niinistö

Välikysymyksestä äänestettiin 2.3.
JAA EI TYHJIÄ POISSA YHT.

Kansallisen kokoomuksen eduskuntaryhmä: 33 0 0 11 44

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä: 38 0 0 3 41

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä: 0 38 0 1 39

Keskustan eduskuntaryhmä: 0 29 0 6 35

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä: 10 0 0 2 12

Ruotsalainen eduskuntaryhmä: 9 0 0 1 10

Vihreä eduskuntaryhmä: 10 0 0 0 10

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä: 6 0 0 0 6

Vasenryhmän eduskuntaryhmä: 0 2 0 0 2

isänmaan puolustuskykyä ei saa heikentää
asta EI päätetty hallitus-
neuvotteluissa. Sen sijaan 
RKP:n hallitusneuvottelijat 
Enestam ja Haglund va-
kuuttavat, että varuskun-
nan säilyttämisestä sovit-
tiin jo hallitusneuvotteluis-
sa. Otapa tästä nyt sitten 
selvää, kuka puhuu totta ja 
kuka ei. Oman mausteensa 
tähän suhmurointiin tuovat 
vielä ministeri Wallinin jää-
viysepäilyt.

Tähän päivään saakka 
SDP:n työministeri Lauri 
Ihalainen on päässyt kuin 
koira veräjästä. Hän kier-
tää maakuntia surkuttele-
massa menetettyjä työpaik-
koja ja saarnaa autuaaksi 
tekevästä muutosturvasta. 
Nyt vaan jää epäselväksi, 
ajaako hän muutosturvaa 
vai onko hänen viestinsä 
ennemmin: turvaa jotenkin 
muuttosi!

Ministeri Ihalainen is-
tuu leikkauksia tekevässä 
hallituksessa. Hän on ol-
lut mukana vähentämässä 
työpaikkoja muun muassa 
Pohjois-Karjalan prikaa-
tista, joka sijaitsee Suomen 
pahimmalla työttömyys-
alueella. Ministeri Iha-
lainen: Surkutelkaa asiaa 

hallituksessa eikä maakun-
nissa.

Kataisen hallituksen 
ohjelmassa todetaan, et-
tä “alueelliset erot ja eri-
tyispiirteet kehityksessä 
otetaan huomioon. Val-
mistellaan erillinen Itä- ja 
Pohjois-Suomen kehitysoh-
jelma”. Outo on hallituk-
sen ohjelma, kun se pikem-
minkin lisää työttömyyttä 
kuin vähentää sitä.

Jos vanhat merkit pitä-
vät paikkansa, vasemmisto-
liiton Annika Lapintie päi-
vittelee kohta: “En ymmär-
rä, miksi perussuomalaiset 
ovat valmiita satsaamaan 
puolustusvoimiin”.

Me perussuomalaiset 
taas kysymme vasemmis-
tolta, miksi te olette valmiit 
kauhomaan satoja mil-
joonia euroja Kreikkaan? 
Siellähän maa varustaa 
armeijaansa muun muas-
sa 2–4 Ranskasta ostetulla 
sotalaivalla, joiden arvo on 
noin 300 miljoonaa euroa 
kappale.

Vasemmistolle varmas-
ti sopisi vaihtaa nykyinen 
asepalvelus parin viikon 
pioneerileiriin. Sitä vain en 
kerta kaikkiaan käsitä, että 

olette valmiit rahoittamaan 
toisen maan armeijaa!

Sotilaallisia  
pelotteita

Suomen karsiessa puolus-
tustaan Venäjä lihottaa ar-
meijaansa. Se hankkii muun 
muassa yli 400 mannerten-
välistä ohjusta, kahdeksan 
ydinsukellusvenettä ja run-
saat 600 hävittäjää sekä 
palkkaa lisää 250 000 am-
mattisotilasta.

Mutta eipä hätiä mitiä. 
Onhan Suomellakin uu-
si sotilaallinen pelote: se 
koostuu kolmimiehisistä 
sotilaspartioista, jotka lähe-
tetään metsään mukanaan 
kämmentietokone, puhelin 
ja pimeännäkölaite.

Näillä uudistus- ja sääs-
tötoimilla hallitus murentaa 
yleiseen asevelvollisuuteen 
pohjaavan puolustusky-
kymme. Maanpuolustus-
tahto rapautuu, työttömyys 
lisääntyy ja alueellinen epä-
tasa-arvoisuus kasvaa.

Edellä esitetyn perus-
teella kannatan edustaja 
Jussi Niinistön hallitukselle 
ehdottamaa epäluottamus-
lausetta.

Eduskunnan edessä osoitettiin viime viikolla mieltä Pohjois-Karjalan prikaatin puolesta. Kuva: Harri Lindell
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Suomeen on perustettu uusi isäjärjestö, joka ajaa lap-
sen oikeutta molempiin vanhempiin. Omat kokemukset 
isän heikosta asemasta avio- tai avoeron jälkeen toivat 
kymmenet isät yhteen. Yhdistyksen hallitukseen valittiin 
myös perussuomalainen kansanedustaja Juho Eerola.

Järjestön tavoitteena on lapsen oikeus molempiin 
vanhempiin ja eronneiden vanhempien yhdenvertaisuus 
lain edessä sekä viranomaismenettelyissä että tuomiois-
tuimissa.

Isät lasten asialla -yhdistys pyrkii poistamaan sen 
epäkohdan, että lapset määrätään tai pakkosovitaan 
asumaan äitinsä luo sellaisissakin tilanteissa, joissa lap-
sen etu olisi asua isänsä kanssa tai vuorotellen vanhem-
piensa luona. Yhdistys pyrkii kitkemään pois sellaiset 
tilanteet, joissa toinen vanhempi, yleensä lapsen äiti, 
pyrkii - usein viranomaisten tuella - vieraannuttamaan 
lapsen isästään. Yhdistys ei luonnollisestikaan hyväk-
sy sitä, että myöskään isä vieraannuttaisi lapset toisesta 
vanhemmasta.

Isät lasten asialla pyrkii vaikuttamaan poliittiseen 
päätöksentekoon ja lainsäädäntöön tavoitteidensa to-
teuttamiseksi. Tämän lisäksi yhdistys järjestää eronnei-
den isien matalan kynnyksen tukitoimintaa.

Huoli lapsen edusta 
synnytti uuden 
isäjärjestön Suomeen

 ■PEruSSuoMaLaiSTEN HENKiLöKuNTa ESiTTELYSSä

Olen Oskari Juurikkala, 
perussuomalaisen eduskun-
taryhmän talouspoliittinen 
asiantuntija yhdessä Juha 
Halttusen kanssa. Päätoi-
meni tosin on yliopistolla, 
missä olen juuri saanut val-
miiksi oikeustaloustieteen 
alaan kuuluvan väitöskir-
jani. Tutkijan ja neuvon-
antajan hatut sopivat mai-
niosti yhteen päähän, sillä 
ne täydentävät mukavasti 
toisiaan.

Lähdin mukaan perus-
suomalaisiin tasan vuosi 
sitten. Soinia olin jo pit-
kään arvostanut ja puolu-
een ehdokkaita vaaleissa 
äänestänyt. Aktivoituminen 
tapahtui, kun eurokriisistä 
tuli viime eduskuntavaalien 
johtava teema.

Soini oli oikeassa ja 
esiintyi edukseen. Mutta 
hän tarvitsi parempaa taus-
toitusta. Tarjosin apuani. 
Olin jo parin vuoden ajan 
opettanut Euroopan integ-
raation taloustiedettä yli-
opistolla, joten kriisin taus-
tat olivat tuttuja. (Hauska 
sattuma muuten on, että 
Juha Halttunen oli opiske-
lijanani kyseisellä kurssilla 
vuosi aikaisemmin.)

Siitä se lähti kasvamaan. 
Aluksi lähetin Soinille no-
peita taustatietoja, kun hän 
kohtasi Kiviniemen ja Ka-
taisen TV-debateissa. ”Va-
lehtelee niin että korvat 
heiluvat!” – ”Faktat väärin, 
tässä on oikeat!” – ”Voisit 
kuule vedota tähän talous-
tieteilijään…”

Rohkeuden satoa

Jytkyn jälkeen päästiin toti-
sempiin toimiin. Syksyllä ol-
tiin jo rakentamassa perus-
suomalaisten ensimmäistä 
varjobudjettia. Se oli antoi-
sa ja opettavainen kokemus 

kaikille, sekä kansanedusta-
jille että ryhmäkanslialle.

Tällä hetkellä minua 
työllistää eniten juuri se, mi-
kä sai minut tähän alun pe-
rin lähtemään, eli jo kolmat-
ta vuotta jatkuva eurokriisi. 
Välillä suorastaan hävettää 
katsoa, miten muut puolu-
eet ovat tässä asiassa käy-
neet ”populistisiksi” sanan 

huonossa mielessä ja vain 
perussuomalaiset kuuntele-
vat järjen ääntä. Toisaalta 
on ilahduttavaa jatkuvasti 
huomata, että me olemme 
olleet oikeassa. Se on vaati-
nut paljon rohkeutta, ja sen 
rohkeuden satoa tulemme 
niittämään jatkossakin.

Minut löytää ryhmä-
kanslian tiloista torstaisin. 

Muulloin olen yliopistossa. 
Toki kiireellisissä asioissa 
minuun saa yhteyden myös 
puhelimitse.

Oskari Juurikkala
Talouspoliittinen asiantuntija

puh. 09 432 3288 tai
050 574 0215
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

Tutkija ja neuvonantaja

PS:n kansanedustaja Juho Eerola:

Dragsvik voidaan siirtää 
Kotkaan
Hallituksen kaavailema puolustusvoimauudistus on 
lopettamassa perinteikkään Kotkan Rannikkopataljoo-
nan. Tämän myötä Kotkasta häviää kymmeniä työpaik-
koja sekä alan osaamista. Öljyn ja kaasun kuljetukset 
Suomenlahdella lisääntyvät vuosi vuodelta. Tämä tuo 
haasteita meriturvallisuudelle. Samalla HaminaKotka 
-suursatama on noussut tärkeimmäksi tekijäksi maam-
me idänkaupan kannalta.

Samaan aikaan puolustusvoimauudistuksen kanssa 
hallitus kaavailee kuntaliitoksia. Annetun selvityksen 
mukaan Etelä-Kymenlaaksoon olisi muodostumassa 
kaksikielinen Kyminsuun kaupunki. Alueelta löytyy jo 
nyt tarvittavat palvelut ruotsinkielisille. Tämä mahdol-
listaa Dragsvikin varuskunnan toimintojen siirtämisen 
Kotkaan.

Kansanedustaja Juho Eerola (ps) esittää Dragsvikin 
varuskunnan siirtämistä kokonaisuudessaan Kotkaan. 
Tällä menettelyllä saadaan turvattua Etelä-Kymenlaak-
son elinkeinoelämää, Suomenlahden meriturvallisuutta 
sekä ruotsinkielinen varusmieskoulutus.

Poliisijärjestöjen liitto ei 
hyväksy poliisien 
eläkeiän nostamista
- Poliisin eläkeiän nostaminen heikentäisi kansalaisten 
turvallisuutta, toteaa Suomen Poliisijärjestöjen Liiton 
puheenjohtaja Yrjö Suhonen. 

Viime marraskuussa raporttinsa jättänyt sisäasiain-
ministeriön työryhmä ehdotti, että poliisin eroamisikä-
järjestelmästä luovutaan. Poliisimiehistön ja alipääl-
lystön nykyinen eroamisikä on 60 vuotta, päällystön 
63 vuotta. Ehdotus tarkoittaisi, että poliisit siirtyisivät 
virkamiesten yleisen eläkeiän piiriin, jolloin esimerkiksi 
kenttäkonstaapelien eläkeiäksi tulisi 63 vuotta.

- SPJL ei hyväksy tätä, vaan esittää joustavaa mallia, 
jossa työkykyiset ja -haluiset voisivat jatkaa työelämäs-
sä, mutta työkyvyttömiä ei siihen yritettäisi pakottaa. 
Meidän mallissamme miehistö ja alipäällystö voisivat 
lähteä eläkkeelle 60-68-vuotiaina, päällystö 63-68-vuo-
tiaina, Yrjö Suhonen sanoo.

Oulun valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Vaili Jämsä-Uusitalo ja yhdistymishal-
lituksen jäsen Anne Snellman jatkoivat 
Ystävänpäivän traditiota Oulussa.

- Halusimme kiinnittää huomiota 
yksinäisyyden tuomiin ongelmiin yh-
teiskunnassa. Otetaan joku ystävätön 
kaveriksi. Yksinäisyys, kaverittomuus 
on kauheaa yksityiselle ihmiselle. Se on 
kuin vankila, josta ei voi paeta.

Oulun Perussuomalaiset ovat jaka-
neet jo viime vuonna Ystävänpäivän 
suklaasuukkoja ystävyyden ja yhteistoi-
minnan merkeissä Rotuaarilla.

Ohikulkijat ovat olleet iloisesti yl-
lättyneitä ja Oulun Liikekeskus ry tyy-
tyväinen pienimuotoisesta, mutta läm-
minhenkisestä tapahtumasta pakkasen 
viimoittamassa kaupungissa.

- Haastamme PerusNaiset ja muut-
kin Perussuomalaiset muistamaan ystä-
viään vuoden aikana, vaikka politiikan 
teko onkin aikaa vievää. Ystävyys on 
aarre, jota kannattaa hoitaa.

Vaili Jämsä-uusitalo ja anne Snellman

Ystävyyttä kannattaa hoitaa
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Tapasin yllättäen tuttavani 
Aki Miettisen kautta mie-
lenkiintoisen suomenvierai-
lijan.

Ugandalainen pastori 
Wilson Sentongo toivoo 
suomalaisen yhteiskunnan 
auttavan maataan paikan 
päällä pelkän rahan lapi-
oimisen sijasta. Rahalla on 
taipumus hävitä matkalla 
ennen kuin se saavuttaa 
avustettavan kohteen, mi-
käli saavuttaa sitä ollen-
kaan. Tiedollinen apu on 
myös tervetullutta. Suomes-
sa osataan monella tavalla, 
varsinkin ruuantuottamisen 
taito on korkealla tasolla.

Sentongo on joutunut 
viettämään elämästään 91 
päivää pahamaineisessa 
Luzin vankilassa Idi Aminin 
aikana, jossa häntä kidutet-
tiin ja pahoinpideltiin. Syy 
vangitsemiseen oli väärän-
lainen uskonnonvakaumus. 
Maassa ei silloin sallittu 
minkäänlaista kristillistä 
uskontoa.

Mahdoton hintataso

Wilson on nyt ensimmäistä 
kertaa Suomessa ja kauhis-
telee hintatasoa, joka on hä-
nen mukaansa aivan mah-
doton. Yksien farkkujen 
hinnalla ruokkisi Ugandas-
sa sata lasta kolmen kuu-
kauden ajan. Sillä saa sata 
kiloa maissia, viisikymmen-
tä kiloa papuja ja pienen 
kannun öljyä.

Suomalaisia hän pitää 
mukavina ja hyvinä ihmisi-
nä. Suomi kehittyy nopeasti 
ja on hyvinvointivaltio, jon-
ka kaduilla ei ole armeijaa ja 
poliiseja aseineen. Maamme 
on kaunis lukemattomine 

järvineen. Suomenvierailul-
la on tullut tutuksi Joensuu 
ja Kittilä, jossa hän on saa-
nut ystäviä seurakuntien lä-
hetystön kautta. 

Perussuomalaisten 
kehitysapulinjaus on 
oikea

Perussuomalaisilta hän 
toivoo aktiivisuutta avun 
koordinoimiseksi Ugan-

daan luotettavien kansalais-
järjestöjen kautta. Tärkeää 
olisi järjestää heidän toi-
mintansa Suomen taholta 
mahdollisimman helpoksi. 
Varsinaista valtiollista apua 
hän ei toivo. Auttaminen ei 
saisi olla valtioiden välistä 
apua, joka ei mene perille 
kohteeseensa vaan häviää 
korruptoituneen järjestel-
män rattaisiin liian suu-
relta osin. Sen sijaan apu 

esimerkiksi selluloosan- ja 
öljyntuotannon tietotaidon 
parantamiseksi olisi terve-
tullutta.

Ugandassa ihmiset pitä-
vät huolta toinen toisistaan, 
vaikka monet ovatkin itse 
turmelleet oman elämänsä. 
Tämä on maan tapa, sillä 
heillä ei ole suojanaan min-
käänlaista sosiaaliturvaa.

Teksti ja kuva: Harri Lindell

Kehitysapuraha ei aina
mene perille

ugandalainen pastori Wilson Sentongo toivoo suomalaisen yhteiskunnan auttavan 
maataan paikan päällä.

Suvaitsevaisuus on 
Suomesta hävitetty
Joka ikinen ns. eliittipuolueiden edustaja huutaa suureen 
ääneen, että pitää olla suvaitsevainen. Mielestäni juuri 
Perussuomalaiset on Suomen suvaitsevaisin puolue. Täs-
tähän on vaikka kuinka paljon esimerkkejä. Viimeisim-
pänä se, kun puheenjohtajamme Timo Soini perusteel-
lisesti vertasi talouskomissaaria Brysselin Bobrikoviksi. 
Siitäkös itse komissaari imaisi herneen nenään ja vaati 
Timoa tilille. Eikö eliittiä saa julkisesti arvostella? Jos ei 
saa, silloin ollaan totalitäärisessä diktatuurissa. Eihän 
aikoinaan idän suuressa ihmemaassakaan saanut esittää 
arvostelua, saatikka edesmenneessä DDR:ssä, tai muis-
sakaan rautaesiripun takaisissa ihmemaissa. Kiinassa ei 
vieläkään saane olla eri mieltä eliitin kanssa, Pohjois-
Koreasta nyt puhumattakaan.

Impivaaralaiseksi haukkuminen närkästyttää

24.2.2012 Etelä-Saimaassa Markku Espo kirjoitti, että 
”Perussuomalaisilla toki on itselläänkin loukkaantumi-
sen taito hallinnassa. Sen osoitti esimerkiksi viime jou-
lukuussa nostettu kohu eräästä pilapiirroksesta”. Herra 
Espo viittaa ilmeisimmin Kirkko ja Kaupunki -lehteen, 
jossa joulun alla oli todella vihaa pursuava pilakuva Ti-
mosta sekä muutamasta puolueemme edustajasta. Minä 
tulkitsen Markku Espon kirjoituksen siten, että pilakuva 
oli hänen mielestään hyväksyttävä. Miten lie kyseisen 
lehden nykyinen mielipide?

Sekin närkästyttää, kun meitä haukutaan impivaa-
ralaisiksi. Onko se suvaitsevaisuutta? Vihreiden entinen 
puheenjohtaja, joka ei tiedä mikä ero on omenalla ja me-
lonilla, syyttää jatkuvasti perussuomalaisia impivaara-
laisiksi. Eikös sekin jo ole vihapuhetta? Puhumattakaan, 
että eräs kielivähemmistön ministeri kieltää puolueemme 
kansanedustajia puhumasta todellisista epäkohdista. To-
della kummallista käytöstä juuri niiltä, jotka peräänhuu-
tavat suvaitsevaisuutta.

On se kummallista, että juuri perussuomalaisia saa 
lyödä ja syyttää vaikka mistä, mutta kun me puhutaan 
paljon lievemmin ja asiasta, niin se on jo vihapuhetta. 
Mitä on vihapuhe? Onko se sitä, että tuo epäkohdat 
esille? Vai onko se sitä, että puolustaa oman maan ja 
oman kunnan heikkoja kansalaisia? Jostain syystä viha-
media haluaa nostaa sankareiksi kaikki ne, jotka tekee 
mautonta pilkkaa niistä, joille tärkeintä on oman maan 
asiat ja sen aito hyvinvointi.

Lopuksi voisi sanoa, että suvaitsevaisuutta ei löydy 
muilta, kuin niiltä, joita eliitti syyttää suvaitsematto-
muudesta.

Harri Ahonen
ruokolahden Perussuomalaiset ry
Puheenjohtaja

Työministeriö räväytti hil-
jattain, että 2020 on vakava 
työvoimapula. Työvoimapu-
lastahan on jo puhuttu koko 
2000-luvun ajan. Hiljattain 
NSN ilmoitti irtisanovansa 
väkeä Suomesta, Nokian Sa-
lon tehdas irtisanoo väkeä ja 
Puolustusvoimat tulevat vä-
hentämään ilmeisesti 2200 
työpaikkaa. Työttömyysaste 
on noin 7,4%.

Kuntien määräksi esite-
tään 70 kappaletta, mitä ta-
pahtuu kuntien työpaikoil-

le? Yhdistämiselle ja tehos-
tamiselle sekä irtisanomisille 
ei tällä hetkellä näytä loppua 
tulevan, mutta samaan ai-
kaan kuitenkin ilmoitetaan, 
että on paheneva työvoima-
pula. Kuulostaa aika järjet-
tömältä.

Mikä on sitten työpaik-
kojen tulevaisuus Suomes-
sa? Yrittäjyyttä tarvitaan 
lisää, kannatan! Mutta yrit-
tämisen epäonnistumisesta 
”rangaistaan” kohtuutto-
masti, joten kynnys lähteä 

yrittämään on monilla var-
masti korkea. Kaikista ei ole 
yrittäjiksi.

 Rakennusalalla rehellis-
ten yrittäjien ja työntekijöi-
den rasitteena on kasvava 
harmaa talous. Täytetään-
kö jatkossa työpaikkoja 
harmaalla työvoimalla? Vai 
ilmaisella työvoimalla? Kun 
katsoo www.mol.fi –sivuilla 
olevia työvoimakoulutuksia 
niin siellä ei voi olla törmää-
mättä F.E.C-koulutuksiin. 
Niissä koulutusjakso saat-

taa kestää esimerkiksi 120 
päivää josta lähiopetusta 
10-20 päivää. Loppuaika 
on yritystyöskentelyä, pal-
katta. Oppilaitoksissakin 
on aina pakolliset työhar-
joitteluosuudet. Aina ei har-
joittelija saa palkkaa, vaik-
ka tekee vaativaakin työtä.

Vai tuleeko työnteki-
jöistä sittenkin työntekijä 
yrityksessä yrityksen si-
sällä? Kiistattomasti hen-
kilöstövuokrausyrityksiä 
käytetään kasvavin määrin. 

Työntekijöitä otetaan tar-
peen mukaan tai työntekijät 
pidetään nykyisessä yrityk-
sessä, mutta palkan maksaa 
henkilöstövuokrausyritys. 
Pätkätyöläisillä ei pääse 
eläke ja lomat kertymään 
halutulla tavalla. Vakuutus-
edustajatkin tuntuvat nyky-
ään olevan kasvavin määrin 
jo yrittäjäpohjalla, tuleeko 
sittenkin työntekijöistä yri-
tyksiä yrityksen sisällä?

Toivoisinkin, että työlle 
annetaan arvo ja ilmaisen 

työvoiman käyttöä tuli-
si kitkeä. Jos on tarvetta 
työlle, siitä pystyy varmas-
ti maksamaan työn arvon 
mukaisesti. Yrittäjyyttä tu-
lee kannustaa eikä niin, et-
tä riskiä aletaan siirtämään 
työntekijöille. Harmaan 
talouden kitkeminen on it-
sestään selvyys, ei ole muuta 
vaihtoehtoa. On häpeä, että 
sitä tuntuu edelleen esiinty-
vän kasvavin määrin.

Jani Honkanen

Työpaikkojen tulevaisuus Suomessa
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Brysseliläinen salailun kult-
tuuri on tullut Suomeen. He-
delmistään puu tunnetaan!

Sinä maksat nyt ja tu-
levaisuudessa. Luvattiin 
vakuuksia. Luvattiin sijoit-
tajavastuuta. Ei tullut kun-
nolla kumpaakaan. Pian 
hallitus pääsee todella kan-
tamaan vastuuta, kun se ot-

taa lamavuosien leikkauslis-
tat käyttöön, jotta uppoava 
eurolaiva pysyisi hengissä.

On päätetty, että ennes-
täänkin epäuskottavat mik-
kihiirivakuudet ovat nyt 
salainen asiakirja!

Kirves on jo puun juu-
rella! On sanottu, että eu-
ron loppu on EU:n loppu. 

Tämä ei ole totta. Euro 
on rapauttanut Euroopan 
ihanteet. Euro on vaurioit-
tamassa Euroopan kauppaa 
ja taloutta. Epäoptimaali-
nen valuutta-alue on vienyt 
etelänmaiden kilpailukyvyn 
ja ajanut ne kerjuun tielle.

Euro on tuhoamassa 
Euroopan sisäisen sopu-
soinnun. Kansat pilkkaavat 
toisiaan, käyvät toisiaan 
kurkusta kiinni. Sellaista 
on nähty ennenkin, eikä sii-
tä hyvää seurannut.

Euro on kyykyttämässä 
myös eurooppalaista de-
mokratiaa. Kansojen itse-
määräämisoikeus viedään 
hivuttamalla kuten nyt 
Kreikassa.

Niin makaa kuin petaa. 
Elitistiset ja epädemokraat-
tiset rakenteet luovat elitis-
tisiä ja epädemokraattisia 
ratkaisuja.

Tukipaketeilla ei 
pelasteta Kreikan 
kansaa

 Perussuomalaiset ovat 
vastustaneet epämoraalisia 
ja tekopyhiä tukipaketteja 
alusta lähtien. Silloin ei ku-
kaan muu uskaltanut sanoa, 
ettei keisarilla ole vaatteita. 
Olemme olleet oikeassa.

Tunnen syvää sympatiaa 
Kreikan kansaa kohtaan. Ei 
näillä tukipaketeilla tavalli-
sia kreikkalaisia pelasteta. 
Joka niin luulee, ei tiedä 
mistä puhuu. Tukipaketeil-
la pelastetaan pankkeja ja 
poliittista eliittiä – tavallisen 
kansan kustannuksella.

Se näkyy selvinä lukui-
na. Vain viidesosa tukipa-
kettien rahoista on mennyt 
kreikkalaisten hyödyksi – ja 
siitäkin suuri osa poliittisel-
le eliitille.

Neljä viidesosaa tuki-
rahoista on kanavoitunut 
sijoittajille ja muille kan-
sainvälisen talouseliitin 
maailmanvaltiaille. Tukipa-
ketit ovat siirtäneet tappiot 
veronmaksajien maksetta-
vaksi. Sijoittajavastuu ei ole 
toteutunut.

Sijoittajavastuu ei 
myöskään juuri parane yk-
sityisten sijoittajien osal-
listumista koskevassa PSI-
menettelyssä (Private Sector 
Involvement). Viimepäivinä 
Kreikan valtionvelkakirjoil-
la on käyty kauppaa hin-
noilla, jotka ovat noin 20% 
nimellisarvosta. Siispä PSI-
menettelyä voidaan pitää 
sijoittajien kannalta suoras-
taan edullisena!

Kreikka on päästettävä 
pois euron 
hirttosolmusta

Kyllä, Kreikan pitää sääs-
tää ja uudistaa taloutta. Ja 
poliittinen korruptiokult-
tuuri on tuomittava. Mutta 
ei se näin tapahdu. Kreikan 
ainut mahdollisuus päästä 
jaloilleen on jättää osa ve-
loistaan maksamatta ja pa-
lata omaan valuuttaan, jot-
ta maa pystyy pärjäämään 
maailmanmarkkinoilla.

Näin tehtiin Islannissa. 
Islannin kansa ei kumarta-
nut pankkieliittiä. Kaikki 
arvostelivat silloin – mutta 
se toimi!

Näin tehtiin Argentii-
nassa vuosikymmen sitten. 
Käännös parempaan tuli, 
kun maa sanoi piut paut 
kansainvälisille rahoitusin-
tresseille ja pani tavallisen 
ihmisen etusijalle. Niin, ja ir-
rotti valuuttansa dollarista.

Kreikka on päästettävä 
pois euron hirttosolmusta.

Nyt kansalta viedään 
tuhkatkin pesästä. Kreikan 
kilpailukyky on mennyttä 
euron takia, kansa näkee 
nälkää loputtomien leikka-
uksien takia, mutta euroeliit-
ti ajattelee vain pankkiherro-
ja ja omaa arvovaltaansa.

Sitten rapautetaan de-
mokratia ja itsemääräämis-
oikeus. Ensin pantiin maata 
hallitsemaan pankkieliitin 
edunvalvoja – Kreikassa ja 
myös Italiassa. Nyt pakote-
taan Kreikan perustuslakiin 
pykälä, että “ulkoiset velat 
pitää aina maksaa ensin”. 
Vaikka koulut ja sairaalat 
suljettaisiin. Ja kaikki tämä 
tapahtuu Brysselin byro-
kraattien suorassa valvon-
nassa.

Kreikasta tehdään EU:n 
ensimmäistä siirtomaata.

Perussuomalaiset 
oikeassa alusta alkaen

Ei tämä ole minun keksin-
töni. Sanon vain kansan 
kielellä sen, minkä Saksan 
perustuslakituomioistuimen 
presidentti Andreas Voss-
kuhle on sanonut hienova-
raisemmin. Hänen mukaan-
sa olisi “traagista ja kohta-
lokasta, jos menettäisimme 
demokratian pelastaessam-
me euroa ja matkatessamme 
kohti syvempää integraatio-
ta”. Meillä on eri tyyli, mut-
ta sama viesti.

Eivätkä nämä toimen-
piteet silti riitä! Kreikan 
salainen velkakestävyysa-
nalyysi on vuodettu julki-
suuteen. Se pitää uutta oh-
jelmaa tuhoon tuomittuna. 
Jopa optimistiset laskelmat 
odottavat, että parin vuo-
den sisällä Kreikkaan pitää 
lapioida ainakin 50 miljar-
dia euroa lisää.

Kataisen hallitus on ko-
rostanut, että Kreikan sääs-
töohjelman pitää olla uskot-
tava. Eikö hallitus osaa ma-
tematiikkaa? Vaikka kaikki 
menisi kuin elokuvissa, niin 
Kreikalla on vielä vuonna 
2020 valtionvelkaa noin 
120 % kokonaistuotannos-
ta – eli yhtä paljon kuin se 
oli kriisin alkuhetkillä!

Miten se voi olla kestä-
vä taso, jos se ei ollut sitä 
silloinkaan?

Velkataakkaa pitäisi 
laskea ainakin 60 prosent-
tiin bruttokansantuotteesta. 
Vain silloin Kreikka voisi 
päästä takaisin jaloilleen. 
Ilman sitä tukeminen jatkuu 
ja jatkuu ja jatkuu – hyvä-
uskoisten suomalaisten ve-
ronmaksajien rahoilla.

Me sanoimme tämän jo 
keväällä 2010. Me sanoim-
me, ettei pidä lähteä rahoit-
tamaan korruptoituneita 
poliitikkoja ja verenhimoi-
sia pankkeja. Jos oikea tie 
olisi valittu silloin, Kreikan 
tilanne olisi jo paljon pa-
rempi.

Se toimii Islannissa. Se 
toimii myös Kreikassa.

Tämän kalliin ja toimi-
mattoman tukipolitiikan 
ehdoksi on Suomessa asetet-
tu vakuudet. Olen plokissa-
ni käsitellyt näitä vakuuksia 
seikkaperäisesti. Ne eivät 
ole häävit, eivätkä oikeuta 
nielaisemaan kamelia hytty-
sen hinnalla.

Edellä olevan perusteella 
esitän, että Kreikka-tukipa-
kettia ei hyväksytä. Edellä 
olevan johdosta eduskunta 
toteaa, että hallitus on epä-
onnistunut Suomen edun ja 
suomalaisten veronmaksa-
jien puolustamisessa eikä 
nauti eduskunnan luotta-
musta.

Euro kyykyttää eurooppalaista demokratiaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja, 
kansanedustaja Timo Soini piti 
eduskunnassa tiistaina 28.2.2012  
valtioneuvoston Kreikan tukipakettia 
käsittelevän tiedonannon yhteydessä 
seuraavan ryhmäpuheenvuoron:

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä käsitteli torstaina 
23. helmikuuta kokouksessaan johtavilla paikoilla toi-
mivien moraalia. Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen ja Fin-
nairin johdon taloudellisen kähminnän tapaus osoittaa, 
että oikeudentaju ja moraali ovat ainakin talouselämän 
johdossa höltyneet.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä katsoo, että 
hallituksen ja laillisuusvalvonnan tehtävä on puuttua 
pikaisesti asioiden kulkuun, jotta Suomessa ei ajauduta 
samalle tielle kuin eräissä Euroopankin maissa, joissa 
hyvä veli -verkostoihin liittyvä korruptio kuuluu joka-
päiväiseen elämään ja on maan tapa.

Puolueiden vaalirahasotkut ovat osaltaan olleet roh-
kaisemassa talouselämämme johtoa tekemään ratkaisu-
ja, jotka ovat johtaneet röyhkeään oman edun tavoit-
teluun. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä tuomitsee 
moraalittoman toiminnan niin politiikan kuin yrityselä-
mänkin alueella.

Perussuomalaiset pitävät 
erittäin vakavana hallituk-
sen aikeita lyhentää koti-
hoidon tuen kestoa. Halli-
tuksen esitys käytännössä 
pakottaisi pienituloisten 
perheiden vanhemmat töi-
hin, vaikka he haluaisivat 
itse hoitaa lastaan kotona. 
Mielestämme kotiäidin ja 
koti-isän työ on yhtä arvo-
kasta kuin kodin ulkopuo-
lella tehty työ.

Perussuomalaisten mie-
lestä kotihoidon tuen ly-
hentämisen sijaan tuki tulisi 
nostaa peruspäivärahan ta-
solle. Kotihoidontukijärjes-

telmää kehittämällä voitai-
siin saada aikaan sellaisia 
säästöjä, jotka palvelisivat 
yksilöllisesti perheitä ja ko-
ko yhteiskuntaa.

Päivähoitopalvelut ovat 
jo nyt pahasti ruuhkautuneet 
ja monissa kunnissa päi-
vähoitopaikkoja on vaikea 
saada. Perussuomalaiset ih-
mettelevätkin, minne lapset 
on tarkoitus viedä hoitoon, 
mikäli kotona hoitamisen 
vaihtoehtoa ei haluta enää 
entisessä määrin tarjota.

Hallitusohjelmassa 
mainitaan, että työnanta-
jia kannustetaan ottamaan 

käyttöön toimintamalleja, 
jotka madaltavat kynnystä 
siirtyä hoitovapaalta takai-
sin työelämään. Kotihoidon 
tuen keston lyhennyskö on 
hallituksen tarjoama kei-
no työelämään siirtymisen 
helpottamiseksi? Perussuo-
malaiset pitävät hallituksen 
esitystä pakkokeinona, jo-
ka rajoittaa perheiden omia 
valintoja.

Perussuomalaiset koros-
tavat, että kotihoidon tuki 
on tärkeä järjestelmä, joka 
auttaa ja kannustaa van-
hempia huolehtimaan pie-
nistä lapsistaan. Se edistää 

Perussuomalaiset tyrmäävät hallituksen
aikeet kotihoidon tuen keston lyhentämiseksi

lasten hyvinvointia ja vä-
hentää päivähoitopaikkoi-
hin meneviä julkisia varoja. 
Lisäksi se edistää pienen 
kansakuntamme elinvoi-
maisuuden kannalta tärkeitä 
perhearvoja ja syntyvyyttä.

Hätäisten leikkaus-
suunnitelmien sijaan lapsi-
perheiden asemasta ja las-
tenhoidon järjestämisestä 
tarvitaan syvällistä arvo-
keskustelua, jotta päätökset 
voidaan tehdä kestävälle 
pohjalle.

 
Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Moraali on
palautettava!
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Taustaa ja faktaa

Ville on syntynyt vuonna 
1979 Vetelissä. Sittemmin 
hän muutti vanhempien-
sa kanssa Vimpeliin, josta 
vuonna 1998 valmistui yli-
oppilaaksi. Opinnot jatkui-
vat Oulussa, josta valmistui 
2008 tietotekniikan diplo-
mi-insinööriksi. Nykyään 
Ville myös asuu Oulussa.

Näihin mainittuihin 
vuosiin mahtuu toki paljon 
muutakin kuin opiskelua. 
Vuonna 2003 Ville oli ehdol-
la ensimmäistä kertaa vaa-
leissa – eduskuntavaaleissa. 
Silloin hän oli sitoutumat-
tomana Perussuomalaisten 
listalla. Puolueeseen hän 
liittyi vuotta myöhemmin. 
Vuosina 2004-2008 hän 
toimi Vimpelin teknisen lau-
takunnan varapuheenjohta-
jana, ja vuonna 2005 liittyi 
Perussuomalaisiin Nuoriin. 
Nuorissa hän toimi kaksi 
vuotta varapuheenjohtajana 
ja hallituksen jäsenenä aina 
vuoden 2011 loppuun saak-
ka. Ville on aikanaan istunut 
myös puoluehallituksessa 
kaksi kautta sekä puolue-
valtuustossa. Tällä hetkellä 
Ville toimii kansanedustajan 
tehtävän lisäksi Oulun kau-
punginvaltuuston 4. varapu-
heenjohtajana.

Harrastuksia Villellä 
löytyy laidasta laitaan, ja 
rohkenen sanoa että jokai-
sesta löytyy myös jonkin-
asteista asiantuntemusta. 
Urheilulajeista pesäpallo ja 
ravit ovat tärkeimpiä. Niitä 

Ville käy seuraamassa ai-
na kun aika antaa periksi, 
ja saattaa joskus vedonkin 
hevosista tehdä. Oman ker-
toman mukaan vedoilla on 
myös tapana osua. Edus-
kuntatyön jälkeen iltaisin, 
jos on aikaa, Villellä on ta-
pana käydä elokuvissa tai 
sivistää itseään lukemalla 
mm. taloustieteen julkaisu-
ja. Näiden lisäksi Villeltä 
löytyy taiteellinen puoli, 
kitara on soinut hänen kä-
sissään jo pitkään ja viimei-
sin hankinta, vanha mutta 

hienokuntoinen mandolii-
ni, viihdyttää aina silloin 
tällöin kahvitauolla Villen 
työhuoneessa.

Eduskuntatyö

Vaalien alla Ville on omis-
sa teeseissään painottanut 
mm. pienyrittäjyyttä, opis-
kelijoiden aseman paranta-
mista, itsenäistä päätöksen-
tekoa, oikeudenmukaista 
veropolitiikkaa ja vahvan 
maakunnan merkitystä. 
Nämä teesit on kaikkien 

perussuomalaisten helppo 
allekirjoittaa. Ville on sel-
västi oikeassa porukassa 
mielipiteineen. 

Uskon voivani sanoa 
kaikkien uusien edustajien 
puolesta, että ensimmäi-
set viikot ja kuukaudet 
eduskunnassa ovat olleet 
varmasti hämmentäviä. Sa-
moin on ollut meillä avus-
tajilla. Kaikki ei mene niin 
kuin maalaisjärjellä ajatte-
lisi. Itse asiassa harvempi 
asia menee niin. On tiettyjä 
työtapoja, järjestyksiä, ase-

tuksia jne. joita tulee nou-
dattaa. Ville on ollut nopea 
oppija. Ville kuuluu valtio-
varainvaliokuntaan sekä 
tulevaisuusvaliokuntaan. 
Valtiovarainvaliokunnassa 
hän kuuluu myös vero-, si-
vistys- ja tiede-, sekä työ- ja 
elinkeinojaostoihin. Tämä 
tarkoittaa valtavaa määrää 
asioita joita pitää käsitellä. 
Ei ole moniakaan asioita 
jotka eivät kuulu kyseisen 
valiokunnan alaisuuteen. 
Hallituksen esityksiä tulee 
tulkita tarkkaan ja valio-

kunnissa sekä jaostoissa on 
reagoitava nopeasti. Ilokse-
ni voin todeta että näin on 
pystytty myös toimimaan. 

Yhteydenottoja kansa-
laisilta on myös tullut kii-
tettävästi. Ville on jättänyt 
kirjallisia kysymyksiä ää-
nestäjiämme askarruttavista 
asioista ja niitä on tälläkin 
hetkellä kaksi työn alla. Vil-
lelle on tärkeää, ettei yhdel-
lekään jää sellaista kuvaa 
ettemme välittäisi. Ihminen 
ei ole kone, ja vuorokau-
teen mahtuu vain 24 tuntia, 
mutta uskon että Ville osaa 
käyttää nämä tunnit mah-
dollisimman tehokkaasti. 
Työn määrästä ja viitse-
liäisyydestä kertoo jotain 
myös se, että parhaimmil-
laan ehdin itse konsultoida 
Villeä minuutin aamulla, 
ja sen jälkeen on iltaan as-
ti ohjelmaa. On ollut hieno 
huomata miten mies todella 
tekee sen eteen työtä, jonka 
on äänestäjilleen luvannut. 

Oppositiosta ei ole aina 
helppoa saada muutoksia 
aikaan hallituksen suun-
nitelmiin, sen on jokainen 
uusi edustajamme tullut 
varmasti huomaamaan, 
kuten Villekin. Se ei kuiten-
kaan hänen tapauksessaan 
tarkoita luovuttamista tuu-
limyllyjen edessä. ”Kova 
työ palkitaan”, sanotaan. 
Tähän Ville varmasti uskoo. 
Kyseessä on hämmästyttä-
vän tarmokas pohjalaanen!

Heikki Tamminen
kansanedustajan avustaja

Ville Vähämäki – nuori moniosaaja

 ■KaNSaNEDuSTaJa ESiTTELYSSä

 ■KirJaLLiNEN KYSYMYS

Suomessa juutalais- ja mus-
limiyhteisöjen uskonnol-
liseen doktriiniin kuuluu 
ympärileikkauksen suorit-
taminen noin viikon ikäisil-
le poikalapsille. KKO linjasi 

2008 poikalasten ympäri-
leikkauksen suorittamisen 
olevan lainmukaista uskon-
nollisten syiden nojalla, mi-
käli se tehdään asiallisesti 
lääkärin valvonnassa.

Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö valmisteli vuoteen 
2010 asti lakia, joka olisi 
voimaantulleessaan sallinut 
juutalaisuutta ja islamia tun-
nustaville yhteisöille poika-
lasten ympärileikkaamisen. 
Poikien ympärileikkauslakia 
kuitenkin vastustivat useat 
kansalaisjärjestöt, poliisi ja 
lääkärikunnan enemmistö. 
Myös Lastensuojeluliitto ja 
Lääkäriliitto ottivat erik-
seen eettisistä syistä kieltei-
sen kannan uskonnollisin 

perustein tehtyihin ympä-
rileikkauksiin. Peruspalve-
luministerinä lokakuussa 
2010 toiminut Paula Risik-
ko päättikin olla tuomatta 
poikien ympärileikkauksen 
laillistavaa lakiesitystä edus-
kunnan käsittelyyn.

Tuoreimmissa Helsin-
gin käräjäoikeuden ratkai-
suissa joulukuulta 2011 ja 
helmikuulta 2012 on pää-
dytty erilaisiin ratkaisuihin 
koskien poikien ympäri-
leikkausta. Edellisessä ta-
pauksessa sakkotuomion 
sai ympärileikkauksen suo-
rittanut maallikko ja lasten 
vanhemmille langetettiin 
tuomio pahoinpitelyyn yl-
lyttämisestä. Uusimmassa 

Helsingin käräjäoikeu-
den ratkaisussa 2.3.2012 
ympärileikatun pojan isä 
tuomittiin pahoinpitelystä 
sakkoihin leikkauksen suo-
rittaneen lääkärin jäädessä 
ilman tuomiota.

Yhä jatkuva juridisen 
tulkinnan epävarmuus poi-
kalasten ympärileikkausten 
lainmukaisuudesta ei ole 
oikeusvaltion periaatteiden 
mukaista. Suomessa yleisesti 
tunnustettujen yksilön pe-
rusoikeuksien turvaamisen 
vuoksi olisi kestävää ulottaa 
ympärileikkausten krimina-
lisointi tyttölapsista myös 
poikalapsiin rikoslakia so-
vellettaessa. Myös erillisen 
pykälän säätäminen maam-

me rikoslakiin lapsia koske-
vien ympärileikkausten kiel-
losta voisi tulla kysymykseen 
lasten edun turvaamiseksi. 
Tätä näkökantaa tukee var-
sinkin Suomen ratifioima 
lastensuojeluun velvoittama 
yleissopimus, jossa lapselle 
taataan ajatuksen-, omatun-
non- ja uskonnonvapaus ja 
vaaditaan suojelemaan lasta 
kaikenlaiselta ruumiilliselta 
ja henkiseltä vahingoittami-
selta, väkivallalta ja pahoin-
pitelyltä.

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

Aikooko hallitus rat-
kaista poikalasten ympä-
rileikkauksiin liittyvän 
lainsäädännöllisen pattiti-
lanteen ja yhdenmukaistaa 
laintulkinnan uskonnollisin 
perustein suoritetusta ym-
pärileikkauksesta koske-
maan molempia sukupuo-
lia, jolloin sekä tyttö- että 
poikalapselle tehty ympäri-
leikkaus olisi rikoslain mu-
kaan rangaistava teko tai 
onko hallituksella valmiut-
ta säätää rikoslakiin pykälä, 
jossa lapselle sukupuolesta 
riippumatta suoritettu ym-
pärileikkaus kielletään?

Helsingissä 6.3.2012
Vesa-Matti Saarakkala

uskonnollisin perustein suoritetun poikalapsen
ympärileikkauksen kriminalisointi
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Perussuomalaisten Koillis-
maan kenttäkierros järjes-
tettiin lähikansanedustaja 
Hanna Mäntylän tähdittä-
mänä. Eteenpäin mentiin 
niin Kuusamossa kuin Tai-
valkoskellakin. Poliittisesti 
pönkitetty pato on murtu-
massa. Kansa on nousemas-
sa vapaaksi yhden puolueen 
ylivallan alta.

Kuusamossa on jo nyt 
osin tämänkin tilaisuuden 
ansiosta aikaisempaan ver-
rattuna kuusinkertainen 
ehdokasmäärä ensi syksyn 
kovaan koitokseen. Ja vaa-
lityö on vasta aloitettu. Mo-
lemmilla paikkakunnalla 
väkeä oli liikkeellä sen mitä 
tilat antoivat myöten. Uusia 
jäseniä ehdokkaiden ohella 
saatiin molemmilla paikka-
kunnilla.

Olin itse molemmissa 
tilaisuuksissa paikalla ja 
tunsin sen innokkaan tun-
nelman, mikä oli selvästi il-
massa aistittavissa. Asia on 
oikea. Kansa on liikkeellä. 
Muutosta vaaditaan. Kun-
tavaaliohjelmia laaditaan ja 
kenttä pääsee siinä vapaasti 
puhumaan. Jokaista läsnä-

olijaa kuultiin ja kuunnel-
tiin. Siellä se kunta-Jytky 
muhii. Nyt on kysymys 
vain siitä, kuinka monin-
kertainen perussuomalais-
ten voitto on?

Koillismaan perussuo-
malaisten kenttäkierros 
aloitettiin Kuusamosta, 
jossa perussuomalaisten 1. 
varapuheenjohtaja, kansan-
edustaja Hanna Mäntylä 
puhui politiikasta ja asias-
ta. Poliittinen pääsanoma 
oli se, että perussuomalai-
set tavoittelevat puolueena 

asemaa kolmen suurimman 
kuntapuolueen joukossa.

Lähtökohtana 
peruspalvelut - ei 
kuntalukumäärä

Asiakysymyksinä esiin nou-
sivat parhaillaan tapetilla 
oleva kuntaliitosasia, jossa 
Mäntylä peräänkuulutti 
kuntaliitoskokemusten esiin 
kaivamista. Mäntylän mie-
lestä marssijärjestys on nyt 
väärä, kun liikkeelle on läh-
detty kuntalukumäärästä – 

ei kuntalaisten tarvitsemien 
palvelujen turvaamisesta. 

Maassamme olevien 
300.000 omaishoitajan 
asemaan Mäntylä perään-
kuulutti parannusta, sillä 
yhteiskuntataloudellisesti 
omaishoitajat ovat valtava 
säästö.

- Jotakin on pielessä, 
kun Suomessa on 16.000 
lasta sijoitettu kodin ulko-
puolelle. Tähän ongelmaan 
tarvittaisiin varhaisen puut-
tumisen malli eli kuntia pi-
täisi palkita ennalta ehkäi-

sevästä työstä eikä siitä, että 
ne sijoittavat lapsia.

Järjestelmä syrjäyttää 
osan nuorisosta

Vahvasti sosiaaliseen työ-
hön siviilielämässään pa-
neutunut kansanedustaja 
Hanna Mäntylä kantoi 
huolta myös lasten ja nuor-
ten elämästä.

- Yli 50.000 syrjäytynyt-
tä nuorta on yhteiskunnal-
lisesti kytevä aikapommi, 
huomauttaa Mäntylä. Edel-
leen Mäntylä peräänkuulut-
taa sitä, että nuorille pitäisi 
pystyä järjestämään vaihto-
ehtoisia koulutuspolkuja.

Yleisökeskustelussa 
tartuin itse juuri tähän 
nuorten syrjäytymiskehi-
tykseen, koska se on ollut 
ajankohtainen niin jul-
kisuudessa yleisesti kuin 
Kuusamossa ja Koillis-
maallakin juuri nyt. 

Suomessa ihmetellään 
sitä mihin ne kymmenet 
tuhannet nuoret, joilla ei 
peruskoulun päättämisen 
jälkeen ole ammattikoulu-
tusta tai työhistoriaa, ovat 
kadonneet. Olinpaikka 
saattaa olla arvoitus, mut-
ta se ainakin on selvää, 
missä syrjäytyneitä nuoria 
luodaan!

Kuusamossa ja koko ke-
pu-johdetulla Koillismaalla 

on parhaillaan käynnissä 
niin sanottu tonnityökam-
panja, jonka avulla kunta-
tuetusti kesätyöllistetään 
vain noin puolet halukkais-
ta. Sanomattakin on selvää, 
että työtilaisuudet lankea-
vat pääosin sellaisille nuo-
rille, jotka jo nyt elävät yltä-
kylläisyydessä, kun taas he, 
joille pienikin lisätulo tulisi 
todelliseen tarpeeseen, jää-
vät nuolemaan näppejään. 

Paikalliset perussuoma-
laiset ovat sitä mieltä, kun 
veroeurot kannetaan kai-
kilta vanhemmilta pitkos-
puiden päästä asti, täytyy 
kuntien kesätyötuki olla 
myös tasapuolisesti kaikille 
nuorille kohdennettu. Nyt 
tilanne on nurinkurisesti 
se, että juuri suurimman 
syrjäytymisuhan alla olevat 
nuoret uhkaavat jäädä pait-
sioon.

Elinkeinoyhtiö 
lopettamisuhan alla

Kuusamolais-oululainen fi-
losofian tohtori Matti Kyl-
lönen puhui Kuusamossa 
ja Taivalkoskella laajasti 
kotimaakunnan kehittämi-
sen puolesta. Kyllönen näki 
suunnanmuutoksen kepu-
johdettuun jakopolitiikkaan 
ainoaksi pelastuksen tieksi. 

- Koillismaalla on jou-
duttu ikävän tosiasian 

eteen, kun kolmen kunnan 
yhteinen, Kuusamon kau-
pungin vetämä Naturpolis 
Oy on lopettamisuhan edes-
sä: oma pääoma 80.000 eu-
roa on syöty ja pankkivel-
kaa on 2010 tilinpäätöksen 
mukaan 636.000 euroa.

Lyhennelmän Kyllösen 
puheesta voit lukea vierei-
seltä sivulta.

Ennennäkemätön into 
päällä

Olen ollut kaasupullonko-
koisesta mukana politiikas-
sa. Koskaan aikaisemmin 
ei tällaista intoa ja näin 
laajalla rintamalla ole ollut 
nähtävissä. Perussuomalais-
ten kansan syvistä riveistä 
ammentamalla poliittisella 
sanomalla on kysyntää. Ih-
misiä on helppo lähestyä ja 
perussuomalaiseksi uskalle-
taan lähteä. 

Kepun kahlitseva yk-
sinvalta Koillismaalla on 
murtumassa. Kuusamossa 
kepu-enemmistö oli viime 
vaaleissa vain vajaan pro-
sentin varassa. Lähde nyt 
mukaan kasvavaan jouk-
koomme. Juuri Sinä voit ol-
la se ratkaiseva lenkki, joka 
vanhan vallan murtaa!

Teksti:
Joukamo Kortesalmi
Kuusamon vaalipäällikkö

Puolueen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä:

Kuntaliitoskokemukset esiin

Taivalkosken järjestöväkeä ja esiintyjät vasemmalta Eini Poussu, urho Poussu, Hannu Kurtti, kuusamolais-oululainen FT Matti Kyllönen, Taivalkosken 
Perussuomalaisten sihteeri raimo Puolakanaho, aarno Tauriainen, Taivalkosken Perussuomalaisten puhenjohtaja, kunnanvaltuutettu ahti Nevanperä, 
pitkäaikainen paikallinen peruspäättäjä antero Pitkänen ja kunnanvaltuutettu Keijo Tauriainen sekä järjestösihteeri Juha Liukkonen.

Kansanedustaja Hanna Mäntylä puhumassa, taustalla Kuusamon vaalipäällikkö Joukamo 
Kortesalmi, järjestösihteeri Juha Liukkonen ja Kuusamon kuntavaaliehdokkaaksi lähtenyt 
kouluavustaja Kimmo Murtovaara.
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Matkailu ei yksin kykene 
pitämään Koillismaata elin-
voimaisena. Sen rinnalle 
tarvitaan nykyistä moni-
puolisempaa teollisuutta ja 
muuta jalostustoimintaa: 
malmikaivoksia, kivenjalos-
tus- ja bioenergiateollisuut-
ta. Ilman tällaista varsin 
perusteellista uudistumista 
Koillismaa näivettyy niin, 
ettei edes kolmen kunnan 
suurkunta kykene pysy-
mään elinvoimaisena. 

Rajaseudun elävänä 
pitäminen on itsenäisten 
valtioiden ideologian ja po-
litiikan lähtökohta, mutta 
nykyisessä Suomessamme 
tällainen perusasia näyttää 
pahasti unohtuneen. Me 
-hengen tilalle on tullut mi-
nä -henki, itsekkyys, ahneus 
ja omaneduntavoittelu. Ar-
meijaa ajetaan alas. Puolus-
tukselta menee uskottavuus. 
Rajaseudulla tämä nostat-
taa turvattomuutta. Tällai-
nen politiikka vie kansa-
kuntaa tuhoon. Tähän on 
vastattava aktivoitumalla, 
nostamalla huuto pohjoisen 
puolesta, raivaamalla elinti-
laa ja luomalla työpaikkoja 
ja ennen kaikkea vahvista-
malla tulevaisuudenuskoa.

Globalisaatiovastuu on 
harhaa - jokaisen maan 
on hoidettava asiansa

Globalisaatio eli maapal-
loistuminen on aikamme 
iskusana. Markkinoidaan 
ajatusta, että sen myötä 
tulee oikeudenmukaisuus 
ja onni vallitsevaksi ja että 
kansallisvaltiot hävittämäl-
lä luodaan Eurooppaan ja 
maailmaan maailmanhalli-
tus ja pysyvä rauha.

Tämä on utopiaa. Jos se 
olisi mahdollinen, se olisi jo 
tehty. Kansainliitto epäon-
nistui siinä, ja yhtä laihaksi 
ovat jääneet YK:n tulokset. 
Suurvallat ajavat edelleen 
itsekkäästi omia etujaan, 
eivätkä luovu kansallisval-
tiostaan vaan edelleen vah-
vistavat niitä.

Näin on käynyt EU:ssa 
ja Suomikin on tämän po-
litiikan uhri. Hyväuskoiset 
suomalaiset on houkutel-
tu maksamaan Kreikan 
ym. kepulimaiden velkoja. 
Olemme luulleet auttavam-
me Kreikan kansaa, mutta 
olemme auttaneet rikkaita 
maita Saksaa ja Ranskaa ja 
niiden pankkeja.

Olemme pitkäaikaisessa 
velkaorjuudessa ja sidoksis-
sa Euroopan tukemiseen. 
Tämä on meille uutta, sillä 
Suomi ei ole koskaan krii-
seissään saanut apua ulkoa 
päin. Sotakorvaukset mak-
soimme itse ja itse mak-
soimme 1990-luvun alun 
laman. Tämän uusimman 
eurooppalaisen kriisin seu-
rauksena Suomen syrjäseu-
dut, myös Koillismaa, ovat 
kurjistuneet.

Aluepolitiikalla 
Koillismaa pysyy 
lämpimillä

Antaudummeko? Annam-
meko Koillismaan auti-
oitua? Emme. Me ryh-
distäydymme ja pyrimme 
palauttamaan Suomelle 
tehokkaan aluepolitiikan. 
Myös Suomen syrjäseuduil-
la on edelleen oltava oikeus 
aluetukiin, koska se kuuluu 
myös EU:n valtioiden alu-
eellisen kehittämisen työka-

luihin. Aluepolitiikka tar-
koittaa, että EU ja Suomen 
valtio antavat yritystukia 
syrjäseuduille etäisyyksistä 
ja luonnonoloista johtuvien 
haittojen tasoittamiseksi.

Aluepolitiikkaa on Suo-
messa harjoitettu Ruot-
sin vallan rajoista lähtien. 
Kuusamon asuttaminenkin 
1600-luvulla on aluepoli-
tiikan tulosta. Seudulle uu-
disasukkaiksi muuttajille 
annettiin 10 vuoden vero-
vapaus ja vapautus sotavä-
enotosta. Uudisasukkaan 
päästyä jaloilleen hänestä 
tuli veronmaksaja. Valta-
kunta laajeni ja vaurastui. 
Uudisraivaajat olivat val-
tion erämaasotureita, joi-
den osana sittemmin oli 
myös valtakunnan puolus-
tus. Koillismaan väestö on 
maksanut vuosien 1918 ja 
1939-45 sodissa kovan hin-
nan isänmaan puolustami-
sesta. Nyt ei saa näitä aluei-
ta autioittaa eikä isien työtä 
painaa lokaan. Aluetuet on 
monin kerroin maksettu 
etelään menevällä työvoi-
malla ja luonnonvaroilla.

Moniarvoiseen 
vallankäyttöön 
kunnallisvaalien kautta

Koillismaan kunnanval-
tuustojen voimasuhteet on 
saatava muuttumaan niin, 
että keskustan yksinvallas-
ta päästään irti. Kun yksi ei 
enää sanele, syntyy jännit-
teitä, jotka vievät kehitystä 
eteenpäin. Kun on teolli-
suutta,   hallinnon näköalat 
avartuvat. Kun on monta 
suurta työnantajaa, syntyy 
useita vahvoja vallan lin-
nakkeita, jotka antavat ih-

misille turvan olla eri miel-
tä. Kun nykyisin on edelleen 
kunta suurin työnantaja ja 
siinä yksi puolue vallan-
käyttäjänä, valta keskittyy 
ja turmelee. Veri ei yhteis-
kuntaruumiissa kierrä. Syn-
tyy kuolio ja lopulta seuraa 
aivoinfarkti ja kuolema. 
Tätä infarktin tilaa lähellä 
olemme varsinkin Kuusa-
mossa nyt.

Matkailun varaan on ra-
kennettu liian kauan. Uusia 
työpaikkoja ei synny. Kun 
saadaan kaivosteollisuutta, 
syntyy uutta voimaa, sekä 
osto- että poliittista voimaa. 
Kirkonkylän pääkaduille tu-
lee elämää ja sivukyliinkin 
saadaan vireys palaamaan, 
kun poliittinen koneisto ky-
kenee levittämään tulevai-
suuden uskoa ja kaavoituk-
sin annetaan mahdollisuus 
rakentaa myös sivukylille.

Koillismaa on rikas 
luonnonvaroiltaan. Koillis-
maalla asuvat ahkerat ih-
miset. Pääomiakin on. Po-
liittinen vallankeskitys on 
joskus ollut hyväkin “ulko-
politiikassa”, mutta kuntien 
sisäisessä vallankäytössä se 
on ollut turmioksi. 

On aika murskata ja 
katkoa nämä kahleet. Sinä-
kin, lukijani, voit osallistua 
kahleiden katkomiseen tule-
malla mukaan perussuoma-
laiseen kansanliikkeeseen, 
jäsenenä ja kunnallisvaali-
ehdokkaanakin. Ota yhte-
yksiä ja astu rohkeasti uu-
distusrintamaan. Kotiseutu 
ja isänmaa odottavat Sinun-
kin ponnistustasi!

Matti Kyllönen
FT, perussuomalainen
oulu-Kuusamo

Koillismaa tarvitsee teollisuutta 
ja työteliäitä aivoja ja käsiä

taPahtumat

PS:n Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

järjestää jäsenistölleen
koulutustilaisuuden 
Lauantaina 31.3.2012 Härmän kylpylässä, osoitteessa 
Vaasantie 22, Ylihärmä.

Ohjelma

Klo 10.00 Tilaisuuden avaus ja piirin kansanedustajien 
 puheenvuorot
 - Piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka
 - Kansanedustajat Reijo Hongisto,
  Maria Tolppanen ja Vesa-Matti Saarakkala

Klo 10.40 Puoluetoimiston ajankohtaiset asiat
 - Puoluesihteeri Ossi Sandvik

Klo 11.00 Perussuomalaiset rp:n, piirien ja paikallis-
 yhdistysten uudistetut säännöt
 - Sääntötoimikunnan puheenjohtaja,
  varatuomari Lasse Lehtinen 

Klo 12.00 Kahvitauko

Klo 12.30 Johdanto kuntavaaleihin
 - Järjestösihteeri Juha Liukkonen

Klo 13.30 Kuntavaaleihin liittyvistä tapahtumista
 - Piirisihteeri Anneli Manninen käy läpi
  tapahtumakalenterin
 - Keskustelua kuntavaaleihin liittyvistä
  kysymyksistä
 
Klo 14.00  Tilaisuuden päätös

Tilaisuus päättyy noin klo 14.00-14.30.
Tervetuloa!

Pirkko Mattilan puhetilaisuudet 
Taivalkoskella ja Kuusamossa
Kansanedustaja Pirkko Mattila puhumassa Taivalkos-
kella ja Kuusamossa sunnuntaina 25.3. Taivalkosken 
tilaisuus Jalavan pirttikahvilassa kello 13.00. Kuusamon 
tilaisuus Ravintola Talonpöydässä alkaen kello 17.00.

orimattilan paikallisyhdistyksen

Suosittu tupailta
Keskiviikkona 14.3. klo 18.00 Järjestötuvalla, Rantatie 
2. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Katso uudistetut sivumme:
www.orimattilanperussuomalaiset.net

Eduskunnan kanslian turvallisuusyksikköön
haetaan

autonkuljettajaa
Hakuilmoitus on julkaistu valtion työnhaku-
sivustolla www.valtiolle.fi, työavain 110–1–12.

Lisätietoja antavat virastoesimies Seppo Jolkko-
nen, 050 566 6686 tai turvallisuusesimies Lasse
Jartti, (09) 432 2288.

Hakemus tallennetaan osoitteeseen
www.valtiolle.fi. Hakemuksen voi myös toimittaa
eduskunnan hallinto-osaston kirjaamoon, Edus-
kuntakatu 4, postiosoite 00102 Eduskunta.
Hakuaika päättyy 19.3.2012 klo 16.15.

 ■aVoiMia VirKoJa
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Vastustus Suur-Turkua koh-
taan leimahti Naantalissa 
keskiviikkona 22. helmi-
kuuta, kun Naantalin perus-
suomalaiset jättivät aloitteen 
kunnallisen neuvoa-antavan 
kansanäänestyksen järjestä-
miseksi siitä, pitäisikö Naan-
tali liittää Suur-Turkuun. 
Tarvittava tuki kerättiin 
reilussa viikossa ja aloitteen 
taustatukena on yli 800 ää-
nioikeutettua.

- Kuntalaisille on tärke-
ää, että Naantali säilyttää 
itsehallintonsa. Vain siten 
voidaan tasapuolisesti tur-
vata palvelujen laatu ja 
sijainti, toteaa Naantalin 
Perussuomalaisten varapu-
heenjohtaja Viljo Laine.

Yhteinen asia

Aloitteen yhdyshenkilö ja 
kunnallisjärjestön puheen-
johtaja Vilhelm Junnila 
toivoo, että kansanäänes-
tyksen järjestäminen ja val-
tuuston jyrkkä kanta riit-
täisivät kuntaliitosaikeiden 
torppaamiseen eikä pakko-
keinoihin ryhdyttäisi.

- Kyseessä on yhteinen 
asiamme. Toivottavasti 
kaikki ymmärtävät asettaa 
kotikaupungin puoluepoli-
tiikan yläpuolelle. Olemme 
kaikki samassa veneessä, 
enkä halua veneen seilaavan 
pitkin Aurajokea. Teimme 

aloitteen, jotta naantali-
laiset voisivat jatkossakin 
päättää omista asioistaan.

Kansalaisten mielipidet-
tä on Suomessa kunnalli-
sella kansanäänestyksellä 
tiedusteltu aiemmin 39 ker-
taa, joista 36:ssa on aiheena 

ollut kuntaliitosehdotus tai 
-suunnitelma. Kolme kertaa 
sisäasiainministeriö val-
tuuston sijasta on päättänyt 
kansanäänestyksen järjestä-
misestä.

Naantalin perussuo-
malaiset pitävät tärkeänä, 

että kuntalaisia kuullaan 
kuntaliitoksesta ja asiasta 
järjestetään nimenomaan 
kansanäänestys. Nettigal-
lupit ja muut epäviralliset 
kyselyt asettaisivat kun-
talaiset epätasa-arvoiseen 
asemaan ja niiden juridinen 

painoarvo olisi vähäinen ja 
kuntauudistusta valmiste-
levalle työryhmälle toden-
näköisesti merkityksetön. 
Suur-Turkua rakentavalle 
kuntauudistustyöryhmälle 
kuntalaisten kansanäänes-
tyksellä ilmaisema tahto 

Naantalin Perussuomalaiset tekivät
kansanäänestysaloitteen kuntaliitoksesta

Perussuomalaisten Matti Naavasalo, Henri Hytönen ja Jonny Henriksson odottivat kansanäänestysaloitteen kirjaamista.  Kuva: urpo Lehtimäki

Suur-Turkua 
rakentavalle kunta-
uudistustyöryhmälle 
kuntalaisten kansan- 
äänestyksellä 
ilmaisema tahto 
olisi kaikkein 
viisain neuvo.

Finnairin hallituksen pu-
heenjohtaja Harri Sailas 
vakuuttaa, että luottamus 
Finnairin toimitusjohta-
jaan Mika Vehviläiseen on 
kunnossa, vaikka tämä myi 
asuntonsa Ilmariselle 1,8 
miljoonalla eurolla ja jäi 
asuntoon vuokralaiseksi. 
Työsuhdeasunnon vuokran 
maksaa Finnair.

Finnairin hallituksen 
puheenjohtaja Sailas toimii 
myös Ilmarisen toiminnan-
johtajana. Finnairin toi-

mitusjohtaja Vehviläinen 
istuu Ilmarisen hallinto-
neuvostossa. Suomen valtio 
on Finnairin pääomistaja 
ja Ilmarinen yksi Finnairin 
omistajista.

Sailaksen vakuutus riit-
tää ministeri Heidi Hauta-
lalle (vihr), joka vastaa val-
tion omistajaohjauksesta. 
Perussuomalaiset Nuoret on 
huolestunut ministerin ky-
vyttömyydestä toimia – täs-
sä tilanteessa olisi kaivattu 
tiukkaa omistajaohjausta.

Perussuomalaiset Nuo-
ret huomauttaa, että Fin-
nairin peruspääoma on saa-
tu verorahoista ja Ilmarisen 
eläkemaksut kerätään vero-
luonteisesti.

- Suomessa korruptio ei 
ole avointa viranomaisten 
lahjontaa, vaan usein viran-
omaisten hyvä veli -verkos-
toja. Kun kaikki tuntevat 
kaikki, kukaan ei halua 
paljastaa ketään. Vehviläi-
sen tapaus, jota sievistellen 
kutsutaan maan tavaksi, on 

Perussuomalaiset Nuoret:

Suomessa on rakenteellista korruptiota
korruptiota, Perussuoma-
laisten Nuorten puheenjoh-
taja Simon Elo täräyttää.

Poliittinen rälssi 
elättää itseään kansan 
selkänahasta

Kun otetaan huomioon 
myös puolustusministeri 
Stefan Wallinin (rkp) jää-
viystapaus ja Janne Gallen-
Kallela-Sirénin toiminta 
Guggenheim-museohank-
keen yhteydessä, voidaan 

katsoa, että Suomea jäytää 
rakenteellinen korruptio.

- Suomeen on muodos-
tunut poliittinen ja talou-
dellinen rälssi, joka elättää 
itseään tavallisen kansan 
selkänahasta. VR on toimi-
nut jo kaksi talvea surkeas-
ti, mutta johtoporras naut-
tii satumaisista palkkioista. 
Seteliselkärankaiset eivät 
piittaa kohtuudesta tai sää-
dyllisyydestä, mikä näkyy 
räikeimmillään korruptio-
na, Elo paheksuu.

Perussuomalaiset Nuo-
ret edustaa populistista po-
liittista aatetta, jossa puo-
lustetaan tavallista kansaa 
eliitin korruptiota ja moraa-
lista rappiota vastaan.

Vaadimme Suomeen 
laajaa tutkimusta, jossa 
elinkeinoelämän, poliitik-
kojen, virkamiesten ja val-
tionyhtiöiden keskinäiset 
sidonnaisuudet selvitetään. 
Samalla on tutkittava, että 
onko Suomeen syytä perus-
taa uusi, erillinen virasto 
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Naantalin Perussuomalaiset tekivät
kansanäänestysaloitteen kuntaliitoksesta

Perussuomalaisten Matti Naavasalo, Henri Hytönen ja Jonny Henriksson odottivat kansanäänestysaloitteen kirjaamista.  Kuva: urpo Lehtimäki

olisi kaikkein viisain neu-
vo.

Kansanäänestyksen jär-
jestäminen ei muodostuisi 
raskaaksi, sillä laki sallii ää-
nestysalueiden yhdistämiset 
ja mahdollisuuden kirjeää-
nestykseen.

Perussuomalaisten 
Nuorten alkuvuosi on 
ollut vauhdikas! Tam-
mikuun alusta palkat-
tua henkilökuntaa ovat 
puheenjohtaja Elo, 
pääsihteeri Grönroos, 
sekä allekirjoittanut 
päivätyönsä lisäksi 40h 
kuukaudessa. Tämä tuo 
luonnollisesti paljon 
lisäresursseja työhön. 
Tässä haluan kirjoittaa 
suurimmista tapahtu-
mistamme ja uudistuk-
sistamme, koska niitä on 
tulossa vauhdilla.

Kahden tuhannen 
jäsenen rajapyykki on 
saavutettu! Se on mer-
kittävä harppaus, kun 
vielä vuosi sitten luku 
oli reilusti alle tuhat. 
Huomattavia jäsenhake-
muspiikkejä on havaittu 
lähiaikoina facebook-
mainonnan, ja Turun se-
kä Helsingin Next Step 
-messujen jälkeen. Toi-
mintasuunnitelmaa seu-
rataan tarkasti ja vähän 
on menty ylikin.

Maakuntakiertueet 
tulossa

Maaliskuun alusta al-
kaen alkavat palkatun 
henkilökunnan maakun-
takiertueet. Kiertueiden 
on tarkoitus aktivoida 
alueellisesti nuoria ja 
valmistaa nuoria syksyn 
kunnallisvaaleihin. Kier-
tuepaikkoihin on kut-
suttu paikallisia valtuu-
tettuja ym. alan osaajia 
sekä nuorilta julkaistaan 
myös oma kunnallisvaa-
liohje ehdokkaille.

Pitkä projekti, joka al-
koi jo hyvissä ajoin viime 
vuoden puolella, on uusi 
periaateohjelma. Ohjelma 

esitellään yleisölle Kajaa-
nissa järjestettävässä ke-
vätkokous- ja seminaarivii-
konlopussa 21.-22.4.2012. 

Seminaarin aiheena tuolloin 
on suurpetopolitiikka ja pu-
hujana mm. kansanedustaja 
Reijo Hongisto. Tässä siis jo 

ennakkotietona tästä joten 
merkatkaa kalentereihin!

Nettisivut uudistuvat

Perussuomalaiset Nuoret 
uudistuu myös visuaalises-
ti. Ammattilaiset tekevät 
jo töitä uusien nettisivujen 
ja ulkoasun kanssa. Nämä 
ammattilaiset tekevät vil-
pittömän hyvää työtä, kos-
ka luonnollisesti ovat myös 
jäseniämme. Uusien verkko-
sivujen alle luodaan mah-
dollisuus perustaa myös 
piirijärjestöjen alasivuja 
hyväksikäyttämällä samaa 
ulkoasua ja helppoa muok-
kausmahdollisuutta.

Suuri harppaus on myös 
tuleva oma jäsenlehti. Hal-
litus perusti työryhmän 
lehden suunnitteluun viime 
kokouksessa ja ensimmäi-
nen numero julkaistaan 
vaalinumerona. Lehdestä 
tulee aikakauslehtityyppi-
nen ja pyrimme sillä myös 
houkuttelemaan puoleen 
ulkopuolisia lukijoita.

Näihin suunnitelmiin 
lisäämme vielä lomakeskus 
Rauhalaan suunnitellut ke-
säpäivät niin siinä se onkin 
kalenteri täynnä. Tässä on 
vain suurimmat uudistuk-
set ja työ on jokapäiväistä. 
Tämä kertoo kehityksestä 
jota Nuoret ovat tehneet. 
Olemme näkyvä ja kuuluva 
järjestö! Johtavan oppositio-
puolueen nuorisojärjestönä 
haluamme pitää asemastam-
me kiinni kansanmielisen 
politiikan tiennäyttäjänä.

Heikki Tamminen
toiminnanjohtaja,
kansanedustajan avustaja

Keskustan ja Perussuo-
malaisten nuorisojär-
jestöjen puheenjohtajat 
ovat sitä mieltä, että nyt 
on opposition aika iskeä 
hallitukselle hanakam-
min hanttiin.

Perussuomalaisten ja 
Keskustan olisi tehtävä 
vahvempaa yhteistyö-
tä niissä kysymyksissä, 
joissa löytyy yhteinen 
linja. Kunta- ja puolus-
tusvoimauudistusten vä-
likysymyksissä on jääty 
istumaan vanhoihin po-
teroihin.

Perussuomalaisten Nuorten
toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä

- Hallituspirua on otet-
tava tiukasti kiinni sarvista. 

Virkkusen kuntauudistus ro-
muttaisi suomalaisen lähide-

Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtaja Heikki Tamminen näkee nuorisojärjestön 
tulevaisuuden valoisana.

mokratian. Maakunnan ko-
koinen kunta Karjalaan on 
kuolleena syntynyt ajatus ja 
espoolaisena en luovu kau-
punkimme itsenäisyydestä, 
Perussuomalaisten Nuorten 
puheenjohtaja Simon Elo 
toteaa.

Kun oppositio tekee 
vahvaa yhteistyötä, hei-
kommat hallituspuolueet 
joutuvat puun ja kuoren 
väliin. Kataisen hallituksen 
esittämissä kuntien ja puo-
lustusvoimien uudistuksissa 
Kokoomus vie muita hal-
lituspuolueita kuin litran 

mittaa. Vasemmistoliiton 
eduskuntaryhmä on jo ha-
jonnut, koska on demarei-
den vuoro?

Oppositiopuolueiden 
nuorisojohtajat uskovat, 
että puolueiden johdon on 
istuttava yhteisen pöydän 
ääreen ja keskusteltava asiat 
halki. Kataisen hallitus on 
juuri niin heikko kuin miltä 
se näyttää.

- Jyrki Katainen on Ar-
kadianmäen Andropov – 
valtakausi on lyhyt, mutta 
vahingollinen, puheenjoh-
taja Elo sivaltaa.

oppositiopuolueiden nuorisojohtajat:

Perussuomalaiset ja Keskusta vahvempaan oppositioyhteistyöhön
Perussuomalaiset Nuoret:

Suomessa on rakenteellista korruptiota
korruptionvastaiseen työ-
hön.

Perussuomalaiset Nuo-
ret esittää, että Suomessa 
kriminalisoidaan lahjusten 
lisäksi myös vaikutusvallan 
väärinkäyttö eli korruptio. 
Lainsäädäntöön on myös 
kirjattava korruptio käsit-
teenä.

Lisätietoja: 
Perussuomalaiset Nuoret
www.ps-nuoret.net
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Ehdota
kunnallisvaaliteemoja
Nyt on jokaisella perussuomalaisella mahdollisuus vai-
kuttaa kunnallisvaaleissa. 

Perussuomalaiset rp. kerää jäseniltään ehdotuksia 
puolueen valtakunnallista kunnallisvaaliohjelmaa var-
ten. Voit lähettää ehdotuksia koko maata koskeviksi 
vaaliteemoiksi osoitteessa www.perussuomalaiset.fi/
kunnallisvaaliteemat.

Voit lähettää kunnallisvaaliteemoja myös sähköpos-
titse: kunnallisvaalit@perussuomalaiset.fi

Ehdotuksia kerätään 30.3.2012 saakka.

Tanskan kuntauudistus 
ei tuonut säästöjä

Eduskunnan sosiaali- ja 
terveysvaliokunta teki 
viime syksynä vierailun 
Tanskaan, Kööpenha-
minaan. Vierailimme 
Tanskan kuntaliitossa, 
jossa saimme kuulla laa-
japohjaisen selvityksen 
Tanskassa vuosina 2004-
2007 tehdystä paikallis-
hallinnon rakenne- eli 
kuntauudistuksesta ja 
sen eri vaiheista. Selvi-
tyksen meille kertoi kun-
taliitosta juuri eläköity-
nyt toimitusjohtaja, Peter 
Gorm Hansen, jonka oh-
jauksessa kuntarakenne-
uudistus toteutettiin.

Kuntauudistuksen myötä kuntien määrä väheni 
Tanskassa 271:stä 98:aan ja kuntien keskimääräinen 
väestöpohja nousi noin 55 000:een. Samalla vanhat 16 
lääniä korvattiin 5 alueella.

Tanskan kuntauudistuksen syyksi Peter Gorm Han-
sen kertoi talouden ja sen kyvyn rahoittaa toimintaa. 
Tanskassa oli eletty kuplataloudessa ajatellen, että 
kaikkea oli mahdollista saada ja hankkia. Kaiken prio-
risoinnin unohtuessa olikin sitten syntynyt taloudellinen 
romahdus.

Tanskan kuntauudistuksen saavuttamista hyödyistä 
on tehty joitakin tutkimuksia ja lähivuosina tutkimus-
tuloksia on luvassa lisää. Kuntaliiton entisen johtajan 
mukaan rakenneuudistuksen todellisia vaikutuksia pal-
velujen tehokkuuteen tai laatuun ei voida kuitenkaan 
vielä arvioida. Palvelujen kasvava kysyntä ja resurssien 
riittämättömyys ovat huolenaiheita, joihin olisi edelleen 
mietittävä uudistuksia ja parannuksia. Myös Tanskan 
valtiovarainministeriön tekemän selvityksen mukaan 
kuntauudistukseen jäi aukkoja. Kuntien hallintokulut 
eivät laskeneet, vaan pysyivät ennallaan. Hallintotehtä-
vissä toimivien työntekijöiden määrä ei laskenut, vaan 
nousi entisestään. Sama toistui johtotason tehtävissä 
toimivien kanssa.

Kuntakokojen kasvattamisesta aiheutuneista ikävis-
tä muutoksista kuntademokratiaan saatiin myös näyttöä 
tutkija Asmus Leth Olsenin vuonna 2009 tekemästä tut-
kimuksesta. Kuntaliitosten seurauksena kunnanvaltuu-
tettujen asema sekä kunta- ja lähidemokratia oli heiken-
tynyt ja kuntalaisten poliittinen aktiivisuus vähentynyt.

Keskustelu suomalaisesta kuntauudistuksesta käy 
kuumana. Leveällä harpilla piirretyt uudet kuntarajat 
ovat alkusoittoa uudistuksessa, jota ei saisi pakolla tai 
kiireellä toteuttaa.  Onnistunut kuntauudistus tarvitsee 
laajapohjaista selvitystyötä, ihmisiin kohdistuvien vai-
kutusten arviointia, keskustelua, vertailua ja tutkimusta 
kuntauudistuksen syistä, tavoitteista ja keinoista. Myös 
kuntauudistuksen tuomista säästöistä tulisi puhua rea-
listisesti.

Pohjaa keskusteluun voisimme ottaa vaikkapa juuri 
naapurimaastamme Tanskasta, jossa kuntaliiton entisen 
toimitusjohtajan mukaan tiukka talouskuri ja kuntien 
rahapula ovat kuntauudistuksesta huolimatta edelleen-
kin olemassa ja hallitsevat myös kuluvaa vuotta 2012.

Arja Juvonen
kansanedustaja
Sosiaali ja terveysvalio-
kunnan jäsen

Kansanedustaja Kaj Turu-
sen 21.2.2012 Helsingissä 
järjestämässä seminaarissa 
käsiteltiin vaikeita yhteis-
kunnallisia ongelmia liittyen 
muun muassa ylivelkaantu-
misen aiheuttamiin ongel-
miin ja rahanpesuun. Tilai-
suutta alustivat oikeudelliset 
asiantuntijat Pertti Eilavaa-
ra ja Taavi Ahoniemi.

Velkomusasioiden 
asiantuntija Taavi Ahonie-
mi kertoi Suomen lainsää-
dännön mukaan olevan 
mahdollista tuomita henki-
lö maksuvelvolliseksi pel-
kästään kantajan esittämän 
luoton järjestelysopimuksen 
allekirjoituksen ja suullisen 
kertomuksen perusteella il-
man kunnollisia todisteita. 
Näin ollen tuomioistuinten 
päätökset voivat olla ai-
neellisesti perusteettomia 
ja niistä hyötyvät luotonan-
tajat. Sosiaalituen varoista 
ulosoton välityksellä luo-
tonantajille siirrettävät va-
rat maksaa yhteiskunta.

Perussuomalaisten tulee 
toimia päättäväisesti tä-
mänkaltaisen rahanpesun 
kriminalisoimiseksi ja sank-
tioimiseksi. Kansanedustaja 
Pietari Jääskeläisen viime 
vaalikaudella tekemä ulos-
ottokaaren 3:6§:n muut-
tamista koskeva lakialoite 
tulee uusia. Aineellisesti vir-
heellisen kanteen sanktioin-
nista on tehtävä lakialoite. 

Konkurssilakia tulee 
muuttaa siten, että velko-
musvaatimuksen määrä 
todetaan viran puolesta 
oikeaksi alkuperäisasiakir-
joista. Siitäkin olisi tehtävä 
lakiesitys, että erääntyneen 
velan maksukäytäntöä tulee 
muuttaa siten, että maksu 
kohdentuu ensin pääomaan 
eikä nykykäytännön mukai-
sesti korkoihin ja kuluihin.

Velkaisen ei kannata 
mennä töihin

Itsekin konkurssin koke-
nut velkaneuvojana toimi-

va Matti Härkönen esitti 
synkkiä lukuja tosielämän 
arjesta. Härkösen laskel-
mien mukaan yhteiskunta 
tukee ulosottoon menevää 
velkojen perintää valtavilla 
summilla yhteiskunnan kus-
tannuksella. Sosiaaliturvan 
varoista siirretään ulosoton 
kautta vuosittain luoton-
antajille 600-800 miljoo-
naa euroa. Toimeentulo-, 
työmarkkina-, asumis- ja 
erityistukien aiheuttamat 
menot valtiolle ja kunnille 
ovat työssäkäyvien osalta 
noin 1,3 miljardia, työttö-
mien osalta noin 2,3 miljar-
dia euroa.

Velkavankeudessa elä-
vän kannattaa mieluummin 
olla työtön, koska yhteis-
kunnan tuet kompensoivat 
helpommin elämiseen tar-
vittavan rahan nykyisten 
töiden ollessa enimmäkseen 
määräaikaisia ja pätkätöitä. 
Työsuhteiden päätyttyä tu-
kien hakeminen vie pitkiä 
aikoja eivätkä ihmiset tahdo 

Yhteiskunnan tukema rahanpesu
selvitä odotusajoista talou-
dellisesti.

Näiden ongelmien kor-
jaaminen työllistäisi arvi-
olta noin 180 000 suoma-
laista ja toisi yhteiskunnalle 
arviolta kolmen miljardin 
euron vuotuiset säästöt. 
Kun huomioidaan ylivel-
kaantumisen aiheuttamat 
muut kustannukset, puhu-
taan jopa 6-9 miljardin eu-
ron säästöistä. 

Ylivelkaantuneita on 
Suomessa edelleen noin 
puoli miljoonaa ja yhdessä 
he aiheuttavat muun muas-
sa sairaanhoitoon huomat-
tavia kustannuksia. Yli-
velkaantuneilla on muuta 
väestöä huomattavasti 
enemmän mielenterveys-, 
ihmissuhde- ja päihdeon-
gelmia, masennusta, unet-
tomuutta, lääkärikäyntejä 
sekä lääkärin määräämiä 
lääkityksiä.

Teksti: Mika Männistö

Eduskunnan puolustusva-
liokunnan perussuomalai-
set jäsenet, valiokunnan 
puheenjohtaja Jussi Niinis-
tö sekä Pentti Oinonen ja 
Ismo Soukola, ovat jättä-
neet kirjallisen kysymyksen 
koskien puolustusvoimien 
varastoissa olevien uuden-
veroisten rynnäkkökivääri-
en suunniteltua tuhoamista.

Viime vuosien aikana 
Puolustusvoimien varus-

tusta on hävitetty ja puo-
lustusvoimauudistuksen 
myötä, Suomen sodan ajan 
reservin supistuessa 230 
000:een, käyttökelpoisen 
kaluston tuhoaminen jat-
kunee. Kaluston tuhoamis-
ta on perusteltu sen massa-
vanhenemisella ja korkeilla 
varastointi- ja ylläpitokus-
tannuksilla. Perustelut ovat 
Perussuomalaisten mielestä 
pitkälti liioiteltuja.

Perussuomalaiset vastustavat
rynnäkkökiväärien massatuhoamista

Nyt tuhoamisvaarassa 
olevat itäsaksalaiset ja kii-
nalaiset rynnäkkökiväärit 
ovat uudenveroisia eikä 
rynnäkkökivääri asejärjes-
telmänäkään ole vanhentu-
nut. Puolustusministeriön-
kin mukaan nykyinen ryn-
näkkökiväärikalusto säilyy 
käyttökelpoisena vuoteen 
2035 asti.

Perussuomalaisten mu-
kaan toimivien aseiden 

tuhoamisessa ei ole soti-
laallista tai taloudellista jär-
keä. Suomi voi tarvita niitä 
kriisitilanteessa. Kysymyk-
sessään Niinistö, Soukola 
ja Oinonen ehdottavatkin 
aseita edelleen säilytettä-
väksi tai sarjatulitoiminto 
pitävästi poistettuna myy-
täväksi vastuullisille aktiivi-
reserviläisille.
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- metallin työpaikkojen puolesta

Metallin vaalit,
ennakkoäänestys postitse 2.-16.3.2012
uurnavaalit 25.-27.3.2012

äänestä turvallisuutta!

METaLLiN TYöPaiKKoJEN PuoLESTa

Metallin perussuomalaiset
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Metallin perussuomalaiset - metallin työpaikkojen puolesta

Juhani Keinänen
• Ammatti: kunnossapitomies
• Ehdokasnumero: 45
• Lappi
• Työpaikan paikkakunta:
 Tornio
• 81 Tornion Metallityöväen
 ammattiosasto r.y.

Ari Perämaa
• Ammatti: sähköasentaja
• Ehdokasnumero: 68
• Vaaliliiton tunnus: C
• Pirkanmaa
• Työpaikan paikkakunta:
 Tampere
• 7 Tampereen Metallityöväen
 ammattiosasto r.y.

Jarmo Kyyrö
• Ammatti: hitsaaja
• Ehdokasnumero: 53
• Vaaliliittojen ulkopuolinen
• Pohjois-Savo
• Työpaikan paikkakunta:
 Vieremä
• 148 Iisalmen Metallityöväen am-
mattiosasto r.y.

Olen 45-vuotias torniolainen kun-
nossapito-/prosessimies Tornio 
Works Outokummun tehtaalla. 
Nykyisessä toimessani on viides 
vuosi menossa, mutta alalla olen 
toiminut 80-luvun alusta saakka. 
Vuoden 2010 pääluottamusmies-
vaaleissa sain noin 40 prosenttia 
äänistä.

Vuorotyö on hyvin raskas-
ta ja jopa terveydelle vaarallista. 
Suomessa tulisi kehittää erilaisia 
vuorojärjestelmiä, jotta myös iäk-
käämmät työntekijät jaksaisivat 
paremmin työssä. Myös työturval-
lisuudessa on vielä kehittämisen 
varaa.

Nuorissa on tulevaisuus. Suo-
messa oppisopimuskoulutus pe-
rustuu liikaa papereihin ja koulun 
penkillä istumiseen, kun sitä pitäisi 
kehittää enemmän Saksan malliin, 

Toimin sähköasentajana nostolava-
autoja valmistavassa Bronto Skylift 
Oy:ssä. Metalliliitton jäsen olen ol-
lut 23 vuotta. Tällä hetkellä toimin 
työsuojeluvaltuutettuna, aiemmin 
olin kaksi kautta varavaltuutettu-
na. Vastustan muun muassa eläke-
iän nostoa, paikallista sopimista, 
työehtojen jatkuvaa heikentämistä 
sekä toivon metalliliitolta avoi-
mempaa toimintaa jäsenistöään 
kohtaan.

Olen Metalliliiton vaaleissa 
ensimmäistä kertaa ehdolla liitto-
kokoukseen, ryhmässä ”Metallin 
jäsenten ääni”. Tämä siksi, että 
Metalli 7:n valta-alueella minulla 
perussuomalaisena oli vaikeuksia 
saada edes ehdokaslistoja, vaali-
tuista, mainostilasta ja lehtiesitte-
lyistä puhumattakaan. Vaaliliiton 

jossa osaamista siirretään työpai-
kalla vanhemmalta nuoremmalle 
polvelle ammattimiehen ohjauk-
sessa.

Työn on palkittava tekijänsä. 
Suomessa on hyvin laaja skaala eri 
osaamistason ammattilaisia mutta 
hyvin pieni liikkumavara palkois-
sa. Moniosaaminen ei saa olla it-
seisarvo. Koulutus pitää päivittää 
ajan tasalle ja antaa sitä työn vaa-
tivuuden mukaan.

Pääoma ei ole uhka vaan mah-
dollisuus. Pääomalle ei pidä antaa 
kaikkea työntekijän kustannuksel-
la, mutta on myös ymmärrettävä, 
että juuri pääoma luo työpaikat 
ottaen usein valtavia riskejä ilman 
varmuutta investointien onnistu-
misesta.

Seppo.Keinanen@outokumpu.com

ansiosta (8 ehdokasta) myös pie-
nemmällä äänimäärällä voi päästä 
läpi.

Metalliliitto tukee näissä vaa-
leissa rahallisesti vain sosiaalide-
mokraatteja ja vasemmistoliittoa, 
ei muita ryhmiä. Jopa Metalli 7 
–jäsenlehteen meidän ryhmämme 
eriteltiin näkyvyydeltään huonom-
paan paikkaan kuin mihin se olisi 
kuulunut. Edellä mainitujen puo-
lueiden omien etujen turvaaminen 
ja perussuomalaispelko on suuri, 
joten tähän kohtaan olisikin hieno 
tehdä jonkin tason jytky ja teidän 
tuellanne se onkin mahdollista. Ei 
itseni vaan perussuomalaisten ta-
kia. 

ari.peramaa@saunalahti.fi

45

68

53

Olen 44-vuotias metallimies Vie-
remältä, ao. 148:n opintosihteeri 
sekä ulkomaalais- ja tasa-arvovas-
taava. Olen myös Pohjois-Savon 
PerusSuomalaisten piirihallituk-
sessa. Metallin työpaikoissa 90-lu-
vulta lähtien työskennellessäni olen 
tullut valituksi luottamustehtäviin 
ja edelleen ao:n toimikuntaan. 
Harmikseni olen huomannut, että 
vaikka ay-liikkeen ensisijainen teh-
tävä on toimia jäsenistön edunval-
vojana, niin lähes yhtä tiukasti sitä 
vartioidaan myös sosialismin tur-
valinnakkeena.

Toisin kuin väitetään, ulkomaa-
laista työvoimaa ei tuoda paikkaa-
maan työvoimapulaa, vaan heidät 
tuodaan kilpailuttamaan suoma-
laisten palkat ja työolot. Aito työ-
voimapula näkyisi palkkojen nou-

suna ja työllisyytenä, ei palkkojen 
laskuna ja työttömyytenä.

Myös suomalaisten metallityö-
läisten syrjiminen on negatiivista 
syrjintää. Vuokratyö on nykyajan 
orjamarkkinajärjestelmä, työnan-
tajien tarpeisiin mittatilaustyönä 
toteutettu väline lain ja työehtoso-
pimusten kiertämiseen.

Ulkomaalaisen halpatyövoiman 
mukanaan tuomien ongelmien 
edessä sosialistit ovat voimattomia 
internationalistisista periaatteis-
taan johtuen. Rakkaudenpuolueen 
hallinnoimana Metalliliitto kulkee 
kohti tulevaisuutta, jossa oikeuksi-
en vaatiminen suomalaiselle metal-
lityöläiselle on viharikos.

jarmo.kyyro@pp.inet.fi
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Metallin perussuomalaiset - metallin työpaikkojen puolesta

Erno Korkeamäki
• Ammatti: varastotyöntekijä
• Ehdokasnumero: 112
• Vaaliliittojen ulkopuolinen
• Satakunta
• Työpaikan paikkakunta: Pori
• 6 Porin metallityöväen
 ammattiosasto r.y.

Martti Eskola
• Ammatti: CNC-koneistaja
• Ehdokasnumero: 133
• Vaaliliiton tunnus: E
• Oulu
• Työpaikan paikkakunta:
 Raahe
• 55 Raahen metallityöväen
 ammattiosasto r.y.

Mauri Krankkala
•  Ammatti: käyttömies
•  Ehdokasnumero: 134
•  Vaaliliiton tunnus: E
•  Oulu
• Työpaikan paikkakunta:
 Raahe
• 200 Rautaruukin Työnteki-
 jäin ammattiosasto r.y.

Raimo Puolakanaho
• Ammatti: levyseppä-hitsaaja
• Ehdokasnumero: 135
• Vaaliliiton tunnus: E
• Oulu
• Työpaikan paikkakunta:
 Taivalkoski
• 129 Taivalkosken Metalli- ja
 Kaivostyöväen ammattiosasto 
 r.y.

Olen 45-vuotias metallimies Sii-
kajoelta eikä ikä paina – huu-
moria riittää ehkä vähän liiak-
sikin. Tällä hetkellä olen töissä 
Tevo Oy:llä ja metallialan töistä 
minulla on 27 vuoden kokemus. 
Olen myös Siikajoen kunnan-
valtuuston 2. varapuheenjoh-
taja ja toiminut aikaisemmin 
pääluottamus- ja varapääluot-
tamusmiehenä. Minulla on hie-
no vaimo ja kaksi ihanaa lasta, 
18-vuotias tyttö ja 16-vuotias 
poika. Harrastan metsästystä ja 
liikuntaa.

Olen 52-vuotias käyttömies Sii-
kajoen kunnasta. Metallialalla 
olen työskennellyt 35 vuotta. 
Tämänhetkinen työnantajani 
on Rautaruukki. Tällä hetkellä 
istun myös Siikajoen kunnanval-
tuutettuna.

Olen sitä mieltä, että pätkä-
töiden määrää pitäisi Suomessa 
saada vähentymään. Nykyään 
käytetään hyvin paljon pätkä-
työvoimaa ja pidetään määräai-
kaisissa työsuhteissa sellaisiakin 
ihmisiä jotka jo pitäisi vakinais-
taa. Näin korvataan vakinaista 

Olen Raimo Puolakanaho, 
46-vuotias levyseppä-hitsaaja 
Taivalkoskelta. Työskentelen lai-
vanpotkureita ja alihankintana 
öljynporauslautan osia valmista-
vassa Telatek Oy:ssä. Metallia-
lalla olen toiminut 13-14 vuotta. 
90-luvun vaihteessa olin pää- ja 
varaluottamusmiehenä kattotur-
vatuotteita valmistavassa Finn-
ponsa Oy:ssä.

Tällä hetkellä olen Taivalkos-
ken kunnan varavaltuutettu sekä 
rakennus- ja ympäristölautakun-
nan jäsen. Vuosina 2009-2010 

Olen 31-vuotias varastotyönte-
kijä ja luottamusmies Porista. 
Työpaikkani on puimureita ja 
metsäkoneita valmistava Sampo-
Rosenlew.

Porin Perussuomalaisten toi-
minnassa olen ollut alusta asti 
ja nykyisin myös sen hallituk-
sessa.

Minulle tärkeää on demokra-
tian ja läpinäkyvyyden lisäämi-
nen metalliliitossa. Jäsenten mie-
lipiteiden pitää näkyä ja kuulua. 
Liittokokousvaaleissa äänestys-
prosentti on ollut alhainen ja 

Eläkeiän nostolle sanon eh-
dottomasti ei. Jos joku haluaa ja 
pystyy työskentelemään 68-vuo-
tiaaksi se on mahdollista jo nyt 
ja systeemi toimii hyvin. Mutta 
joka ammatissa ei ole mahdollis-
ta työskennellä niin pitkään jos 
se määrätään ikärajaksi.

Pätkätöitä on saatava vähen-
nettyä, sillä työnantajat käyttä-
vät niitä raskaasti hyväkseen.

Nuorten työllistyminen on 
minulle erittäin tärkeä asia. 
Työnantajien tulisi ottaa enem-
män vastuuta tästä ongelmasta, 

työvoimaa ja minun mielestäni 
se on väärin.

Varsinkin nuoria käyte-
tään paljon pätkätyöhommissa. 
Vanhoja ja raihnaisia, jopa sai-
raitakin pidetään puoliväkisin 
työelämässä samaan aikaan kun 
nuoria makuutetaan kortistossa 
ja sairaslomalaisia korvataan 
pätkätyösuhteilla.

Eläkeiän nostaminen ei ole 
ratkaisu. Jos eläkeikää nostetaan, 
tuetaan sillä nykyistä systeemiä, 
jossa nuoret pidetään työttömi-
nä ja vanhemmat väkisin töissä 

olin myös kunnanhallituksen 
varajäsen.

Vastustan eläkeiän nostoa 
metallialalla. Työ on raskasta 
ja kuluttavaa ja 63 vuotta on 
varmasti tällä alalla maksimi. 
Liittokohtaisia neuvotteluja on 
käytävä tasapuolisesti siten, et-
tä palkankorotuksia jaetaan 
tasapuolisesti eikä vain tietyn 
porukan kesken. Ulkomaalaiset 
työntekijät ovat totta kai terve-
tulleita Suomeen, kunhan heille 
maksetaan sama palkka kuin 
suomalaiselle metallimiehelle. 

YTK houkuttelee yhä enemmän 
jäseniä.

Tiedotusta olisi lisättävä 
ja osallistumista helpotettava. 
Harva haluaa sitoutua poliitti-
sesti, vaikka edunvalvonta kiin-
nostaisikin. Politikoinnista on 
luovuttava ay-toiminnassa, että 
erilaiset mielipiteet pääsisivät pa-
remmin esille.

Metalliliiton organisaatiota 
tulisi myös keventää ja byro-
kratiaa karsia. Mielestäni pitäisi 
keskittyä perusasioihin ja niiden 
laadukkaaseen hoitamiseen.

mutta pörssiyhtiöt panevat vas-
taan. Osakkeenomistajat halua-
vat aina vain lisää ja lisää optioi-
ta, muu on heille samantekevää!

Vuokrafirmat ovat syynä sii-
hen, etteivät nuoret pääse töihin. 
Työnantajan on helpompi ottaa 
vuokratyöntekijä kuin palkata 
itse. Vuokratyöntekijälle työn-
antaja pystyy sanomaan, ettei 
huomenna tarvitse tulla. Myös 
tähän on tultava muutos!

martti.eskola@luukku.com

vaikka määrätyillä aloilla kaikki 
eivät tahdo kestää nykyiseenkään 
eläkeikään saakka.

Vuokratyöfirmojen käyttö 
pitää saada vähentymään. Joka 
paikassa pyritään nykyään vä-
hentämään väkeä ja teettämään 
työt ulkopuolisella työvoimalla. 
Vuokratyöfirmat mahdollistavat 
tämän käytännön. Se on toki 
työnantajalle edullista, kun ei 
tarvitse maksaa kuin siitä ajasta, 
jonka itse työ vaatii.

mauri.krankkala@kotinet.com

Nykyäänhän tästä ei ole mitään 
takeita. Vastustan jyrkästi myös 
matkakorvausten laittamista ve-
rolliseksi, joka söisi Suomen kil-
pailukykyä huomattavasti.

Odotan hyvin toiveikkaana 
Mustavaaran kaivoksen avaa-
mista, joka ennakkotietojen 
mukaan tapahtuu aikaisintaan 
vuonna 2016. Se toisi paljon 
työpaikkoja Koillismaan seutu-
kunnille.

perussuomalaiset@taivalkoske-
lainen.com

Pätkätyöläisten ja työttömi-
en asemaan tulisi puuttua ha-
nakammin. Olisi myös tärkeää 
ettei ulkomainen halpatyövoima 
pääse kilpailemaan kotimaisten 
työntekijöiden kanssa samoista 
työpaikoista.

korkeamaki80@suomi24.fi

133

134

135

112



Suomalainen18 No: 4 • Maaliskuu 2012www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

Metallin perussuomalaiset
• Metalli taisteluun työpaikkojen puolesta
 - liiton on sanouduttava irti Kataisen/urpilaisen hallituksen
   teollisuutta tuhoavasta energia- ja ilmastopolitiikasta

 -  polttoaineverosta luovuttava ja torjuttava Windfall-vero

• Metalli metallityöläisille
 -  jäsenmaksuvaroja ei puoluepoliittisiin tukiin

 -  työväenlehtisetelistä ja tukiavustuksista luovuttava

• Demokratiavaje täytettävä, jäsenten yhdenvertais-
 ten osallistumismahdollisuuksien toteuduttava
 -  vaaliasiakirjat internettiin

 -  ehdokkaaksi viidellä allekirjoituksella

METaLLiN TYöPaiKKoJEN 
PuoLESTa!

METaLLiN TYöPaiKKoJEN PuoLESTa

Metallin vaalit,
ennakkoäänestys postitse 2.-16.3.2012
uurnavaalit 25.-27.3.2012
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Ylöjärvelle Antaverkan lei-
rikeskukseen kokoontui 
lauantaina 18.2. kuutisen-
kymmentä perussuomalais-
ta tai sellaiseksi ryhtyvää 
Pirkanmaalta ja kauempaa-
kin Suomesta. Oli alkamas-
sa viikonlopun mittainen 
koulutusseminaari jonka 
Tampereen Perussuomalai-
set järjestivät.

Ajatus koulutuksesta 
oli kypsynyt jo kauemmin, 
mutta viime syksynä se pot-
kaistiin alulle. 

Koulutuspaikaksi varat-
tiin Tampereen kaupungin 
nuoripalveluiden leiri- ja 
kurssikeskus, jossa järjeste-
tään ympärivuotisesti perin-
teisen leiritoiminnan lisäksi 
paljon erilaisia kursseja, 
kouluyhteistyötä sekä ene-
nevässä määrin perhejuh-
lia. Majoituspaikkoja riitti 
kaikille tarvitseville ryhmä-
huoneissa, se ei ollut hotel-
litasoista mutta tunnelma 
kyllä korvasi laadun. Koko 
viikonlopun muonitus hoi-
dettiin talkoovoimin ja siitä 
tuli ylenpalttiset kiitokset. 

Historiaa ja 
tulevaisuutta

Kouluttajina olivat lauan-
taina työmies Matti Put-
konen ja puoluesihteeri 
Ossi Sandvik joka jatkoi 
vielä seuraavanakin päivä-
nä. Sunnuntaina oli oma 
ohjelmansa myös kansan-
edustaja Lea Mäkipäällä, 
valtuustoryhmän puheen-
johtaja Heikki Luodolla ja 
kaupunkilehti Tamperelai-
sen päätoimittaja Jari Nie-
melällä.

Ossi Sandvik kertoi puo-
lueen historian vaiheista sen 
juurilta, Pientalonpoikien 
puolueesta Perussuomalaiset 
rp:n perustamiseen ja tähän 
päivään asti. Puolueorgani-
saation ja toiminta-ajatuksen 
esittely kuului myös Ossin 
ohjelmistoon. Ehkä eniten 
keskustelua herätti ajan-
kohtainen kuntavaaleihin 
osallistuminen, poliittisen 
tilanteen luomat mahdolli-

suudet ja perussuomalaisten 
tavoitteet ja vahvuudet.

Tavoitteet ja mahdol-
lisuudet olivat osa myös 
Matti Putkosen esitystä 
joka katsoi jytkyn jälkei-
seen tulevaisuuteen ja mi-
ten siitä jatketaan seuraa-
viin vaaleihin. Matti evästi 
kuulijoita myös politiikan 
ajankohtaisimpiin aiheisiin 
ja perussuomalaisiin vaih-
toehtoihin mm. talouden 
tasapainottamiseksi.

Siitä huolimatta, että 
lauantai-iltana oli saunot-
tu tuntikausia ja istuttu il-
taa aamun tunneille, koko 
joukko jaksoi osallistua 
heti aamusta Lea Mäkipään 
ohjeistukseen hyvästä vaali-
kampanjasta. Lea painotti 
aitouden merkitystä, pitää 
olla rohkeasti oma itsensä 
ja uskaltaa sanoa mielipi-
teensä. 

Heikki Luoto kertoi val-
tuusto- ja lautakuntatyöstä 
sekä luottamushenkilön 
toimintaa ohjaavista sään-
nöistä, sekä Tampereen ti-
laaja-tuottajamallista ja toi-
mintatavasta ja luottamus-
henkilöiden valintatavasta 
niihin. Kaupungin hallinto-
organisaatio aukeni monel-
le kuulijalle ensimmäistä 
kertaa. Lisäksi keskusteltiin 
virkamieskoneiston vallasta 
kuntapolitiikassa.

Jari Niemelä ohjeis-
ti kuulijoita lähestymään 
viestimiä ja kertoi yleisön-
osasto- ja lehtikirjoittelun 
periaatteista. Samalla tu-
tustuttiin toimittajan sie-
lunelämään ja totuudenmu-
kaiseen kanssakäymiseen. 
Käytiin läpi tiedottamisen 
tapoja ja mahdollisuuksia, 
millainen tiedotus noteera-
taan ja millainen on hyvä 
tiedotustilaisuus.

Aiheena ”Perinteiset 
uutiskriteerit” sai keskus-
telua aikaan, ja toimittajan 
näkökulmasta Perussuo-
malaisten saama kyseen-
alainenkin julkisuus johtuu 
todennäköisimmin perus-
suomalaisten pelosta. Jari 
kertoi lisäksi median omi-
naisuuksista ja tehtävistä, 
sekä henkilökohtaisten 
suhteiden luomisesta me-
diaan.

Kaikilta kouluttajilta tu-
li palautetta ja kiitosta erit-
täin osallistuvasta yleisöstä. 
Vaikka aikataulu oli tiukka, 
oli keskustelulle ja kysymyk-
sille varattu riittävästi aikaa, 
jonka osallistujat käyttivät 
hienosti hyväkseen.

Kaikin puolin viikon-
loppu oli niin osallistujien 
kuin kouluttajienkin mie-
lestä erittäin onnistunut, 
samankaltaiselle ohjelmalle 
on selvästi tarvetta.

Muutamia osallistujien 
kommentteja:

- Seminaariväestä huokui 
sellaista tekemisen meinin-
kiä. Sain ihan uutta pontta 
itsellenikin. Toivon täm-
möisiä samantapaisia semi-
naareja vielä lisääkin tule-
vaisuudessa.
Jari Lumpus, Ylöjärvi

- Koulutusaikataulu ja 
agenda olivat kerrassaan 
loistavia. Taukoja oli riittä-
västi ja ne olivat riittävän 
pitkiä, jotta ehti myös jut-
telemaan muiden kanssa, 
koska ikävä kyllä tämänlai-
seen chattailuun ja ajatusten 
vaihtoon ei nykyään liioin 
ole aikaa. Kiitos todella 
hienosta koulutuskokonai-
suudesta, josta on varmasti 
monelle ja myös itselleni 
paljon hyötyä! Koulutusti-
laisuudessa oli myös hyvä, 
avoin, välitön, yhteistä ja 
yhteistyötä rakentava henki.
riikka Elovaara, Tampere

- Sain todella paljon tie-
toa asioista ja vastauksia 
kysymyksiini tapahtumassa. 
Seminaariin oli saatu todel-
la huipputason esiintyjät. 
Kiitos siitä teille järjestäjil-
le! Seminaarissa asiasisältö 
oli hyvä ja siellä käsiteltiin 
oikeita ja tärkeitä asioita. 

Koulutusta ja tekemisen meininkiä
antaverkan koulutusseminaarissa

Seminaarin henki oli todella 
hyvä niin osallistujien kuin 
esiintyjienkin osalta. Kai-
killa tuntui olevan tekemi-
sen meininki päällä ja se oli 
todella hieno asia! Muualta 
tulleilta tuli kommentteja, 
että tällaisia tilaisuuksia tu-
lisi heidänkin järjestää.
Seppo Silvennoinen, Tampere

Lopuksi kiitän vielä 
järjestäjän ominaisuudes-
sa kaikkia osallistujia ja 
kouluttajia, te kaikki teitte 
omalta osaltanne viikon-
lopusta onnistuneen. Yhtä 
lailla kuin kouluttaminen ja 
perusasioiden oppiminen on 
tärkeää, on sitä myös hyvän 
yhteishengen kasvattaminen 
ja ylläpitäminen. Kannus-
taisin vielä paikallisyhdis-
tyksiä ja piirejä tarttumaan 
toimeen ja miettimään omia 
mahdollisuuksiaan järjestää 
koulutusta ja yhteistä aikaa 
jäsenilleen ja tuleville kun-
nallisvaaliehdokkaille. Ei se 
ole ollenkaan vaikeaa, yh-
teishenkeä ja talkootyötä se 
kyllä vaatii. Autan mielellä-
ni käytännön kysymyksissä!

Tampereen Perussuoma-
laisten puolesta,

Terhi Kiemunki 
terhikiemunki@hotmail.com

Paikallisia median edustajia voi pyytää kertomaan 
viestinnän keinoista, kuvassa kaupunkilehti Tamperelaisen 
päätoimittaja Jari Niemelä.

Puoluesihteeri ossi Sandvikin ohjelma oli jaettu molemmille päiville ja kattoi valtavan tietopaketin mm. puolueen historiasta, säännöistä ja 
organisaation rakenteesta.
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Satakuntaan perustettiin 
uusi perussuomalainen 
alueyhdistys torstai-iltana 
1.3.2012. Tunnelmallisen ja 
keskiaikahenkisen Ravinto-
la Wanha Juhanan tiloihin 
oli kokoontunut naisia joka 
puolelta Satakuntaa perus-
tamaan uutta yhdistystä, 
jolle onkin jo pitkään ollut 
tilausta. Kokousta johta-
maan oli saapunut Etelä-
Suomen järjestösihteeri ja 
Perussuomalaisten Naisten 
hallituksen jäsen Riikka 
Slunga-Poutsalo puoluetoi-
mistolta.

- Sekä naisjärjestölle et-
tä puolueelle on tullut Sa-
takunnasta paljon kyselyjä 
Satakunnasta maakunnalli-
sen naisyhdistyksen perus-
tamiseksi. Täällä on paljon 
aktiivista porukkaa, ja mi-
nun mielestäni siinä on pe-
rustetta tarpeeksi, Slunga-
Poutsalo totesi.

Yhdistyksen nimeksi 
päätettiin antaa yksinker-
taisesti Satakunnan Perus-
suomalaiset Naiset ry. Yh-
distyksen toimintakausi on 
sääntöjen mukaisesti yksi 
kalenterivuosi.

Runsas osanotto

Perustajajäseniä kokouk-
seen oli saapunut paikalle 
kymmenen eri puolilta Sa-
takuntaa, ja kaikille riitti 
luottamustehtäviä. Alueyh-

distyksen hallitukseen valit-
tiin neljä varsinaista jäsentä 
ja neljä varajäsentä.

Ensimmäisellä toimi-
kaudella Satakunnan Pe-
russuomalaisten Naisten 
puheenjohtajana toimii 
Laura Huhtasaari Porista. 
Ensimmäiseksi varapuheen-
johtajaksi valittiin Taina 
Virtanen Porista, toiseksi 
varapuheenjohtajaksi Taru 
Kankkonen Lavialta. Sih-

teerinä toimii Sari Toroska 
Luvialta.

Hallituksen jäsenik-
si valittiin Mia-Eveliina 
Ullvén-Klinga Raumalta 
(varalla Vappu Laukkanen 
Raumalta), Maarit Mark-
kula Köyliöstä (varalla Sari 
Toroska), Taina Virtanen 
Porista (varalla Raili Arola 
Porista) ja Taru Kankkonen 
Lavialta (varalla Anita Koi-
vu Raumalta. Toiminnan-

Satakunnan Perussuomalaiset
Naiset järjestäytyivät

tarkastajaksi valittiin Tuula 
Kaituri Porista ja varatoi-
minnantarkastajaksi Arja 
Teeri Porista.

Täysillä listoilla 
vaaleihin

Kokouksessa vahvistettiin 
myös kannatus- ja jäsen-
maksun suuruudeksi nolla 
euroa. Yhdistyksen talous-
arviosta keskusteltiin ja 

Satakunnan Perussuomalaisten Naisten perustamiskokous ravintola Wanha Juhanassa oli onnistunut ja sujui mukavissa tunnelmissa.

päätettiin anoa kattojärjes-
töltä avustusta toiminnan 
käynnistämiseen kaksitu-
hatta euroa.

Satakunnan Perussuo-
malaiset Naiset tavoittele-
vat täysiä listoja kunnal-
lisvaaleihin. Joka kuntaan 
pyritään saamaan vähin-
tään yksi perussuomalainen 
naisvaltuutettu.

Kaiken kaikkiaan ko-
kous oli onnistunut ja su-

jui mukavissa tunnelmissa. 
Kuten presidentinvaalitkin 
jo osoittivat, kuuluu Sa-
takunta epäämättömästi 
Perussuomalaisten vahvim-
piin tukialueisiin ja uusien 
yhdistysten perustaminen 
alueella ennakoi menestyk-
sellisiä kuntavaaleja.

Teksti ja kuva: 
Mika Männistö

Eduskunnan täysistunnos-
sa käsiteltiin 16.2.2012 
kansanedustaja Reijo Tos-
savaisen (ps) lakialoitet-
ta sotasyyllisyysoikeuden 
tuomioiden purkamisesta. 
Lakialoitteen on allekirjoit-
tanut 40 kansanedustajaa.
Asian käsittelyn yhteydessä 
edustaja Tossavainen totesi 
seuraavaa:

Suomi joutui Neu-
vostoliiton voimakkaasti 
painostamana säätämään 
vuonna 1945 taannehtivan 
rikoslain ”sotaan syyllis-
ten rankaisemisesta” sekä 
perustamaan heidän tuo-
mitsemistaan varten satun-
naisen erityistuomioistui-
men. Syytetyiksi joutuivat 
sodanaikaisesta valtiojoh-
dostamme Risto Ryti, J. W. 

Rangell, Väinö Tanner, T. 
M. Kivimäki, Edwin Linko-
mies, Henrik Ramsay, Antti 
Kukkonen ja Tyko Reinik-
ka. Neuvostoliiton vahvan 
painostuksen leimaamassa 
ja muutoinkin politisoitu-
neessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt tuomittiin pitkiin 
vapausrangaistuksiin.

Valtaosa suomalaisista 
ei ole koskaan pitänyt so-
tasyyllisiksi täten tuomit-
tuja syyllisinä mihinkään 
rikokseen, vaan isänmaal-
lisina kunniallisina kan-
salaisina, jotka äärimmäi-
sen vaikeissa olosuhteissa 
ponnistelivat silvotun ja 
uhanalaisen maamme hy-
väksi. Suomalaisten sil-
missä he eivät ole koskaan 
vähimmässäkään määrin 

menettäneet kunniaansa, 
eikä heidän osaltaan sik-
si sinänsä tarvita mitään 
kunnian palautusta. Kui-
tenkin kansallisen ja oike-
usvaltiollisen itsekunnioi-
tuksen takia on aiheellista 
viimeistään nyt avata lailla 
säännelty tie oikaista syy-
tettyjä kohdannut vääryys.

Sotasyyllisyysoikeu-
denkäynnissä loukattiin 
oikeudenmukaisen oikeu-
denkäynnin periaatteita 
monissa kaikkein keskei-
simmissä kohdissa ja toi-
mittiin vastoin silloisen ja 
nykyisen perustuslakimme 
ilmaisemia demokraattisen 
sivistys- ja oikeusvaltion 
perussääntöjä.

Keskeisimmät ja kar-
keimmat virheet olivat: 

1) sotasyyllisyysoikeus oli 
jälkikäteen varta vasten 
perustettu erityistuomiois-
tuin, 2) oikeudenkäynnis-
sä rikottiin taannehtivan 
rikoslain kieltoa eli kes-
keisintä rikosoikeudellista 
rangaistavuuden periaatet-
ta, 3) oikeudenkäynnissä ei 
noudatettu eikä edes voitu 
noudattaa syyttömyysolet-
tamaa eli sivistysvaltioiden 
rikosprosessin perussään-
töä, 4) syytettyjen puolus-
tautumismahdollisuuksia 
rajoitettiin, 5) osa tuoma-
reista oli ilmeisesti jäävejä 
ja 6) tuomioistuimen tuo-
mareihin kohdistui voima-
kas ulkopuolinen painostus 
syytettyjen vahingoksi.

Sopivin keino kerrottu-
jen raskaasti virheellisten 

rikostuomioiden poistami-
seen on oikeudenkäyntila-
kiemme tuntema säännöstö 
nimeltään tuomionpurku. 
Korkein oikeus on tässä 
tapauksessa se korkea ja 
kvalifioitu instanssi, jolle 
toimivalta sotasyyllisyys-
oikeuden tuomioiden pur-
kuasiassa on soveliainta 
osoittaa. Korkein oikeus on 
vuonna 2008 ratkaisussaan 
katsonut, että tuolloisen 
lainsäädäntötilanteen puit-
teissa sillä ei ollut kyseistä 
purkuvaltaa sotasyylli-
syysoikeuteen nähden. Sen 
vuoksi on nyt aiheellista 
säätää erityinen laki, jossa 
korkeimmalle oikeudelle 
nimenomaisesti annetaan 
tällainen tuomion purka-
misen toimivalta.

Lakiehdotuksen mu-
kaan aloitevalta purkuha-
kemisen tekemiseen olisi 
sekä valtakunnansyyttäjäl-
lä että sotasyyllisyysoikeu-
dessa tuomitun omaisella. 
Omaisen käsite olisi tässä 
tulkittava laajasti.

Sotasyyllisyysoikeuden 
tuomioiden kaltainen kan-
sallisesti syvän traumaat-
tinen kipupiste ja kunnia-
velka on syytä saada kan-
sallisen ja oikeusvaltiollisen 
itsekunnioituksen edellyttä-
mällä tavalla hoidetuksi en-
nen kuin Suomen itsenäis-
tymisestä tulee kuluneeksi 
sata vuotta. Sen vuoksi 
lakiehdotuksessa esitetään, 
että purkuhakemukset on 
tehtävä viimeistään joulu-
kuun 5 päivänä 2017.

Perussuomalaisten kansanedustaja reijo Tossavainen:

Lakialoite sotasyyllisyystuomioiden purkamiseksi
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Kiteeläiset Aino ja Kauko 
Markiola ovat tehneet isän-
maallemme pitkän ja kun-
niakkaan päivätyön. Kauko 
meni 18-vuotiaana Syvärille 
sotimaan, Aino taas toimi 
Sortavalassa lottana.

Siviiliammatiltaan mo-
lemmat Markiolat ovat 
opettajia ja sodan jälkeen 
he toimivat Puhoksen kou-
lulla eläkeikäänsä saakka.

87-vuotias Kauko Mar-
kiola seuraa tarkoin ai-
kaansa. Ei siis ihme, että 
puolustusvoimauudistus 
saa vanhan sotaratsun kii-
vastumaan.

- Uudistus lähtee ajatuk-
sesta, että Suomeen ei tule 
sotaa enää ikinä. Mutta 
koskaan ei pitäisi luulla, et-
tä asiat pysyvät ennallaan. 
Etenkään Venäjällä!

- Stefan Wallin sanoi, 
ettei meillä ole uhkaa venä-
läisistä. Ei ole uhkaa, vaikka 
itärajalle lisätään kalustoa ja 
nopean toiminnan joukko-
ja! Näinhän meille sanottiin 
myös vuonna 1939, jolloin 
sodan uhka jo selvästi oli 
olemassa, Markiola jyrisee.

- Näin sanottiin, vaikka 
naapuri oli kasannut rajal-
le kalustoa sotaa varten. 
Tykistöt ja kalusto olivat 
paikan päällä, mutta meille 
vaan vakuuteltiin, että vaa-
raa ei ole.

- Nyt sanotaan, että 
rajallamme olevat joukot 
on oikeastaan suunnattu 
vain Natoa vastaan. Ilman 
muuta Nato on pääkohde, 
mutta Venäjä varautuu jo 
siihen, että Suomi liittyy 
Natoon.

Enemmän virkaa  
kuin järkee?

Markiolan mielestä polii-
tikolle ei voi tulla suurem-
paa asiaa päätettäväksi 
kuin Suomen maanpuolus-
tus. Hän kuitenkin epäilee 
päättäjiemme kykyä päät-
tää tämän suuruusluokan 
asioista, sillä heillä on hy-
vin epärealistinen käsitys 
sodasta. 

- He eivät ole nähneet 
sotaa, eivätkä heidän isän-
säkään ole olleet sodassa. 
Heidän käsityksensä so-
dasta perustuu pääasiassa 
elokuviin ja kirjoihin, jois-
sa on paljon pahoja asiavir-
heitä.

Suomen poliitikot ei-
vät Markiolan mukaan ota 
kylliksi huomioon sitä, että 
venäläinen kasvatusperin-
ne poikkeaa ratkaisevasti 
omastamme. Venäläiset 
ovat ateistisen valtion kas-

vatteja, meihin taas on vai-
kuttanut voimakkaasti kris-
tinusko.

- Meitä opetettiin puhu-
maan totta, heitä taas valeh-
telemaan, sanoo Markiola.

Stefan Olivier kertoo 
kirjassaan Moskovan enke-
li, kuinka KGB:ssä piti aina 
valehdella. He nauroivat, 
kuinka helppo FBI:n agent-
teja oli jymäyttää, koska he 
uskoivat kaiken, mitä heille 
puhui. Heidän ei saanut pu-
hua totta koskaan. Ei kos-
kaan!

Myös Suomen päättäjät 
näyttävät uskovan kaiken, 
mitä heille sanotaan.

Härski päätös

Puolustusvoimauudistuksen 
yhteydessä lopetetaan mm. 
Kontiolahdella sijaitseva 
Pohjois-Karjalan Prikaati, 
vaikka siellä on olennaisen 
tärkeätä erityisosaamista.

- Siellä tapahtuu sissi-
koulutus ja ainoa mahdol-
lisuus puolustaa maatamme 
on juuri sissitoiminta. Sisse-
jä ei voida pysäyttää, koska 
heitä ei tavoiteta, he ovat 
hajallaan metsissä.

- Mutta millä me es-
täisimme vihollisten maa-
hantulon nyt, kun jalka-
väkimiinatkin kiellettiin? 
Emme millään!

Dragsvikin säilyttämi-
nen tuntuu veteraanista eri-

tyisen härskiltä päätökseltä.
- Killan jäsen Stefan 

Wallin ei tietenkään lopet-
taisi omaa, ruotsinkielis-
tä varuskuntaansa, sanoo 
Markiola.

- Mutta jos asia ratkais-
taisiin yleisen, eikä minis-
terin oman poliittisen edun 
mukaan, niin Dragsvik yh-
distettäisiin ilman muuta 
Upinniemeen. Sotilaspoliit-
tisestihan sillä ei ole mitään 
virkaa.

- Vain pieni prosentti 
kansastamme on ruotsinkie-
lisiä. Miksi heillä pitäisi olla 
oma varuskunta? Sen sijaan 
koko Itä-Suomi jää nyt il-
man varuskuntaa! Joku 
tolkku näissä vähemmistön 
oikeuksissakin pitäisi olla!

- Toimenpiteillään val-
tiovalta kertoo meille, että 
Itä-Suomea ei edes kannata 
puolustaa. Suuri venäläinen 
kalusto on rajallamme. Ei 
kai kukaan voi edes kuvi-
tella, että yhä heikkenevä 
armeijamme pystyisi puo-
lustamaan Suomea! Se on 
täysin mahdotonta!

Markiola on kuunnellut 
huolestuneena myös tietoja 
suomalaisten suurista maa-
kaupoista venäläisille.

- Jos asia on nyt todella-
kin niin, että emme miten-
kään voi puolustautua, niin 
meille jää vain yksi vaihto-
ehto: annetaan Karjala ve-
näläisille sovinnolla.

- Heillehän on myyty 
jopa aivan strategisia maa-
alueita! Myydään loputkin, 
sotaratsu ärähtää.

Herääminen 
ruumiskasassa

Veteraanin ajatukset palaa-
vat sotaan yhä uudelleen. 
Hänen sotilasyksiköstään 
meni aikoinaan 36 poikaa 
Syvärille. Vain kuusi palasi 
takasin.

- Kävin taannoin sanka-
rihautausmaalla. Siellä ne 
kaikki kaverini olivat vieri 
vieressä. Ja siellä oli paikka, 
jossa minunkin pitäisi olla...

- Vain minä olen heistä 
jäljellä. Yksikön muut ka-
verit kaatuivat eräällä vii-
vytysasemalla. Olin ensim-
mäisenä ruokajonossa kun 
soppatykin luukku avattiin 
ja tuli leimahti. Soppatyk-
kiin tuli täysosuma!

- Tullessani tajuihini jo-
nossa takanani ollut kaveri 
makasi päälläni kuolleena. 
En ymmärrä, miksi selvisin 
ja hän kuoli. Toisin päinhän 
sen olisi pitänyt mennä!

- Herätessäni luulin että 
olen sokea, koska kasvoil-
lani oli mutaa ja moskaa. 
Luulin, että alaruumiini on 
halvaantunut, koska se ei 
liikkunut lainkaan. Vähitel-
len tajusin, että sekä allani 
että päälläni oli kuolleita 
kavereitani. Onneksi joku 

huomasi, että ruumiskasas-
sa on liikettä... 

- Käteeni jäi siitä vam-
ma ja sain viikon veepeetä. 
Mutta kun viikon kuluttua 
kun menin lääkärille kättäni 
näyttämään niin hän karjai-
si, että rintamalle siitä, eikä 
mitään lomia enää! Liipasin-
sormi toimii ja se riittää!

Venäjän tavoitteet

Maanpuolustuskorkeakou-
lun tutkimus kertoo, että 
Länsi-Euroopassa alettiin jo 
1990-luvulla pitää sodan uh-
kaa niin vanhentuneena aja-
tuksena, että se mahdollisti 
Nato-maiden asevoimien 
mittavan alasajon ja maan-
puolustustehtävien suuntaa-
misen kriisinhallintaan.

Venäjä kuitenkin tavoit-
telee edelleen suurvalta-ase-
maa. Sotilasdoktriineissaan 
Venäjä pitää Natoa vaara-
na, kun taas Nato pitää Ve-
näjää kumppaninaan. 

Tutkimuksen mukaan 
Venäjän asevoimia moder-
nisoidaan suurella rahalla 
ja maan reuna-alueille muo-
dostetaan korkeassa valmiu-
dessa olevia joukkoja. Niillä 
on kyky saavuttaa operatii-
visia tuloksia suoraan rau-
han ajan ryhmityksestä!

Suomen sotilasasian-
tuntijat ovat kiinnittäneet 
erityistä huomiota vaiku-
tusvaltaisen venäläisen geo-

poliitiikan asiantuntijan, 
Aleksandr Duginin ajatuk-
siin. Duginin mukaan tule-
van suurvallan pahimpana 
sotilaallisena ongelmana 
ovat reuna-alueet ja siksi 
Moskovan pitää lujittaa 
niissä otettaan.

Etupiirit taas

Dugin kaavailee, että Saksa 
ja Venäjä jakavat Euroopan 
etupiireihin, ja Suomi kuu-
luisi Venäjän etupiiriin. Ve-
näjän lopullinen päämäärä 
on koko Euroopan suomet-
taminen. 

Duginin mukaan Suo-
mi kuuluu karjalais-suo-
malaiseen geopoliittiseen 
vyöhykkeeseen, joka on 
kulttuurisesti ja osin talou-
dellisesti yhtenäinen, mutta 
muodostaa euraasialaisen 
keskuksen (eli Moskovan) 
strategisen tuen. Duginin 
mukaan Suomi on valtio-
na hyvin epävakaa, mutta 
kuuluu luonnollisella ja his-
toriallisella tavalla Venäjän 
geopoliittiseen alueeseen.

Venäjän ylivallan saa-
vuttamiseksi kohdemaissa 
tulee ensin käyttää hienos-
tuneempia ja sen jälkeen 
sotilaallisia toimia.

Edellä mainittiin venä-
läisten tekemistä suurista 
maakaupoista Suomessa. 
Maan osto lieneekin osa 
hienostuneempaa ohjelmaa 
ylivallan saavuttamiseksi. 
Duginin mukaan myös kaa-
sua ja muita luonnonrikka-
uksia tulee käyttää painos-
tettaessa valtioita Venäjän 
tahtoon.

Duginin mukaan Venä-
jän ei tarvitse pelätä sotaan 
ryhtymistä mutta olisi pa-
rempi, jos tavoitteisiin pääs-
täisiin ilman aseita. 

Entä millaisia ajatuksia 
Duginin kirjoitukset herät-
tävät sotaveteraani Marki-
olassa?

- Kun talvisota syttyi, 
koko maailma ajatteli, että 
se on Suomen loppu. Eivät 
mitkään aseet voi meitä nyt-
kään pelastaa, ellei Jumala 
meitä varjele. Viime kädessä 
vain Hän voi meitä auttaa, 
joten pitäkäämme hyvät 
välit ennen kaikkea Hänen 
kanssaan!

Teksti ja kuva: Seija Pajatie

Lähde: Venäjän sotilaspo-
liittinen kehitys ja Suomi. 
Maanpuolustuskorkea-
koulu. Strategian laitos. 
Julkaisusarja 2: tutkimusse-
losteita nro 47/2011

Kiteeläinen sotaveteraani kauhistui puolustusvoimauudistuksesta:

Näin sanottiin myös vuonna 1939

Joku tolkku näissä vähemmistöjen oikeuksissakin pitäisi olla, sanoo sotaveteraani Kauko Markiola.
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Eurojärjestelmä on na-
tissut liitoksissaan kohta 
parin vuoden ajan. Kriisi 
on lisännyt kielteisiä ää-

 ■SaMPo TaKoo BrYSSELiSSä

Viennin kasvu hidastunut euroaikana

Sampo Terho
europarlamentaarikko

nenpainoja, joihin kuiten-
kin on pyritty vastaamaan 
väittämällä, että ennen 
kriisiä (ja unelmissa myös 
kriisin jälkeen) euro joka 
tapauksessa tuotti suurta 
hyvinvointia. Onko tämä 
juhlapuheissa toistettu ho-
kema osoitettavissa toteen 
myös mitattavissa olevilla 
tosiasioilla?

Professori Jukka Pirtti-
lä teki viime marraskuussa 
laskelman, jonka mukaan 
alkuperäisten 12 euromaan 
talous on kasvanut keski-
määrin hitaammin kuin eu-
ron ulkopuolisten verrok-
kimaiden (Ruotsi, Tanska, 

Iso-Britannia, Sveitsi). Eu-
romaiden parhaimmistokin 
oli pärjännyt vain hitusen 
verrokkimaita paremmin. 
Pirttilän laskelmissa vien-
ti oli kuitenkin kasvanut 
euromaissa verrokkimaita 
paremmin.

Päätin omalla tahollani 
jo ennen Pirttilän laskelmiin 
tutustumista selvittää vien-
nin kasvua euroaikana, sillä 
euronhan on alusta saakka 
väitetty tuovan Suomelle 
valtavaa viennin kasvua ja 
erityisesti luovan euroalu-
eelle sisämarkkinat, joiden 
suojissa vienti paisuu kuin 
pullataikina.

Kun verrataan aikaa en-
nen ja jälkeen euron, Suo-
men viennin kasvu on euro-
aikana ollut yllättävänkin 
selvästi ja yksiselitteisesti 
aiempaa hitaampaa:

• Vuoteen 1980 verrattuna 
Suomen vienti 1989 oli 
kasvanut 89,0 %.

• Vuoteen 1990 verrattuna 
Suomen vienti 1998 oli 
kasvanut 127,6 %.

• Vuoteen 1999 verrattuna 
Suomen vienti 2007 oli 
kasvanut 67,4 %.

• Vuoteen 1999 verrattuna 
Suomen vienti 2010 oli 
kasvanut 33,6 %.

1980-luvun kasvu oli 
hyvää ja 1990-luvulla 
vauhti lamasta huolimat-
ta lopulta vain kiihtyi. 
1990-luvun laskelma on 
katkaistu vuoteen 1998, 
koska 1999 Suomi liittyi 
euroon, ja 2000-luvulle on 
tehty kaksi laskelmaa, jois-
ta vuoteen 2007 ulottuva 
jättää finanssikriisin seu-
raukset huomiotta ja vuo-
teen 2010 ulottuva ottaa ne 
huomioon.

Jos tasoitetaan vuotui-
set nousut ja laskut yhdeksi 
keskiarvoksi, Suomen vienti 
kasvoi 80-luvulla 9 % vuo-
dessa, vuosina 1990-1998 

keskimäärin 10,2 % vuo-
dessa, ja 1999-2007 vain 
6,3 % vuodessa (huom! 
laskelma ei siis tarkoita, 
että kasvu olisi esimerkiksi 
90-luvulla ollut tasaisesti 
10,2 % joka vuosi). Vuo-
sina 1999-2010 kasvu oli 
keskimäärin vain onnetto-
mat 3,8% vuodessa.

Mistä edes tuo vähäi-
nen kasvu sitten on tullut, 
eli onko vienti euroalueelle 
kuitenkin kasvanut valta-
vasti samaan aikaan kun 
se muualle on laskenut? 
Hämmästyttävää kyllä, 
2000-luvulla kehitys on 
ollut juuri päinvastais-

Suomalaiset ovat aina suo-
jelleet metsää ja metsän 
asukkaita. Tapion tarhois-
sa tuohivirsuissa asteleval-
le metsästäjälle oli tärkeää 
saada kolkkanuolensa koh-
teeksi metsän viljaa. Oravia 
käytettiin valuuttana. Myös 
kärpän ja punaketun nahka 
oli arvossaan. Toisenlaisella 
nuolella sorrettiin syötävää 
riistaa.

Ihmisen elanto pohjau-
tui metsän ja veden viljaan. 
Kukaan ei halunnut haaska-
ta ja tärvellä elantoaan joten 
metsän ja sen asukkaiden 
elinolojen parantaminen 
oli tärkeää myös ihmisil-
le. Metsästäjät ja metsästä 
elantonsa saavat ovat aina 
ymmärtäneet suojella luon-
toa - ilman erityistä Natura 
ohjelmaakin.

EU:n päättäjät vaativat 
lisää suojelua

Vuonna 1923 valmistui ny-
kyistä luonnonsuojelulakia 
edeltävä laki ja samalla vuo-
sikymmenellä perustettiin 
ensimmäiset suojelualueet 
yksityisten ja yhteisöjen 
omistamille alueille.

Ensimmäiset kansallis-
puistot perustettiin valtion 
maille vuonna 1938.

Reipas 60 vuotta myö-
hemmin Goretex-kengis-
sään astelevat bongaajat 
päättivät että luontoa on 
suojeltava lisää. Alkoi Na-
tura 2000 -verkoston raken-

taminen. Verkosto koostuu 
luontodirektiivin perusteel-
la EU jäsenmaan ehdotta-

mista ja EU:n komission 
hyväksymistä alueista ja 
lintudirektiivin perusteel-

la ilmoittamista alueista. 
Suomessa on eri tietolähtei-
den mukaan 1857 Natura 

2000 -verkostoon kuuluvaa 
aluetta. Verkoston pinta-ala 
on noin viisi miljoonaa heh-

taaria. Tästä noin 3,6 mil-
joonaa hehtaaria on maa-
alueita.

Pyssyt piiloon ja puukot tuppeen
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ta. Vuonna 2000 Suomen 
viennistä 33,8 % suuntau-
tui euroalueelle. Vuonna 
2010 viennistä suuntautui 
euroalueelle 29,2 %. Yh-
tenäkään vuonna tällä vä-
lillä vienti ei ollut vuoden 
2000 vientiä korkeampi, 
joten tendenssi on lievästä 
heilahtelusta huolimatta 
selvästi 2000-luvulla ollut 
laskeva. Sanalla sanoen, 
Suomen vienti euroalueelle 
on euroaikana suhteellises-
ti pienentynyt verrattuna 
Suomen vientiin euroalueen 
ulkopuolelle.

Kun siis jätetään federa-
listien juhlapuheet sikseen 

ja luetaan kylmät numerot, 
euroon siirtymisen jälkeen 
Suomen viennin kasvu on 
hidastunut, miten tahansa 
asiaa tarkastellaan. Vienti 
on myös suuntautunut en-
tistä enemmän nimenomaan 
euroalueen ulkopuolelle.

Viennin todellinen kehi-
tys on siten ollut päinvas-
taista kuin euroon liitetyt 
myönteiset teoriat ennusti-
vat. Syitä kehitykselle on to-
ki muitakin kuin euro, eikä 
tämä havainto kerro mitä 
olisi tapahtunut jos emme 
olisi liittyneet euroon. Eu-
ron teoreettisia hyötyjä tai 
haittoja on hyvin vaikea mi-

tattavasti todistaa, koska 
järjestelmä ajautui kriisiin 
ehdittyään olla käytössä 
vasta niin vähän aikaa.

Silti nimenomaan nii-
den, jotka väittävät eu-
rosta hyötyä olleen, olisi 
nyt aika esittää tosiasioita 
väitteensä tueksi. Tämän 
hetkisen tiedon valossa 
kun näyttäisi siltä, että 
hyvinäkään aikoina eu-
rolla ei ollut suurta myön-
teistä vaikutusta Suomen 
talouskasvulle tai viennil-
le, mutta kriisiaikana sen 
sijaan eurosta on ollut 
kiistatta merkittävää rasi-
tusta ja haittaa.

Elämme merkittävää 
vaalivuotta puoluees-
samme. Presidentinvaalit 
ovat jo käyty, kunnallis-
vaalit tulossa syksyllä. 
Olin useammassa Timo 
Soinin vaalitapahtumas-
sa mukana ennen presi-
dentinvaalien ensimmäis-
tä kierrosta. Lohjalle oli 
kokoontunut yli 350 
henkilöä osoittamaan 
tukea Timolle. Moni tut-
tu äänestäjä vinkkasi sil-
mää ja useampi soittikin 
ennen äänestyspäivää.

Äänestäjien keskuu-
dessa kuuluu hyrinää 
siitä, että syksyllä sitten 
näytetään miten tämä 
maa pistetään uuteen 
järjestykseen, presiden-
tinvaalit olivat vain se 
pakollinen paha. Äänes-
täjät antoivat palautetta 
siitä, että mukana ollaan, 
vaikkei Soinia äänestetä-
kään. Syksyn vaaleissa 
muhii JYTKY 2.

Syksyn vaalit eivät 
kuitenkaan tuota tyydyt-
tävää tulosta, jos jäämme 
odottamaan niitä kan-
natuksen siivittämänä 

itsestäänselvyytenä. Juuri 
nyt on oikea aika terästää 
oman paikallisyhdistyksen 
toimintaa. Onhan ehdokas-
suostumuslomakkeiden ke-
rääminen päässyt vauhtiin 
omassa yhdistyksessäsi? 
Kevään mittaan yhdistyk-
sen kannattaa myös käydä 
jokainen ehdokas huolella 
läpi. Äänestäjämme ansait-
sevat sellaiset ehdokaslistat, 
jotka eivät tuota ikäviä yl-
lätyksiä. Listan, josta löytyy 
jokaiselle oma ehdokas.

Äänestäjille on myös 
tärkeää, että omalla paik-
kakunnalla perustyötä 
tekevät kunnanvaltuus-
tot ja lautakunnat saavat 
Perussuomalaisen värin ja 
kuntalaisten ääni pääsee 
kuuluville päätöksenteossa. 
Tämä on tae sille, että puo-
lueemme menestys ei jää 
yhden jytkyn varaan, vaan 
vahvistamme asemamme 
poliittisessa päätöksenteos-
sa maassamme.

Oman paikallisyhdis-
tyksen tulisi miettiä, mistä 
ne oman alueen äänet tu-
levat. Miten Perussuoma-
lainen politiikka voidaan 

Kentällä kuhisee

jalkauttaa parhaiten niille 
omille äänestäjille? Mitkä 
ovat Sinun alueen kuntalai-
sille tärkeät teemat? Tarvit-
seeko naapuriyhdistys apua 
tilaisuuksien järjestämises-
sä? Puolueen järjestösihtee-
rit ovat apunasi, älä epäröi 
ottaa yhteyttä.

Kysymys on kuntavaa-
leista, nämä ovat Sinun 
vaalisi. 18. syyskuuta on 
ehdokaslistojen jättöpäivä. 
Siihen ei ole muuten kuin 
puoli vuotta aikaa. 

Riikka Slunga-Poutsalo
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

Ahtaasti rakennetussa 
Keski-Euroopassa asuville 
EU päättäjille ei riittänyt-
kään pohjoisen Suomen 
viisi miljoonaa suojeltua 
hehtaaria, vaan EU:n suun-
nilta esitettiin vaatimuksia 
että Suomea on suojeltava 
lisää.

Ympäristöministeriössä 
on tartuttu toimeen ja käyn-
nistetty uusien luonnonsuo-
jelualueiden perustamistoi-
met. Tavoite on muuttaa 
suojelualueiksi tai liittää jo 
nykyisin suojeltuihin aluei-
siin vielä yli puoli miljoonaa 
hehtaaria Metsähallituksen 
metsiä.

Täyden suojelun 
periaate rajoittaa 
paljon

Nyt on metsänomistajien 
ja metsästäjien syytä olla 
hereillä, sillä perustettava 
luonnonsuojelualue rajoit-
taa oikeuksia melkoisesti. 
Maaston ja vesistöjen suo-
jelu ei Suomessa ole mitä 
tahansa näpertelyä, vaan 
meillä on menty suojelussa 
vielä huomattavasti EU di-
rektiivien vaatimuksiakin 
pitemmälle.

Meillä suojelualueisiin 
kohdennetaan ns. täyden 
suojelun periaatetta joka 
rajoittaa erittäin voimak-
kaasti sekä metsästystä että 
metsien talouskäyttöä (Pe-
russuomalaisten kansan-
edustaja Pirkko Mattila on 

jättänyt asiaa koskien neljä 
kirjallista kysymystä).

Toki suojelualueella 
saa edelleenkin liikkua, 
mutta liikkumista voidaan 
rajoittaa esimerkiksi lin-
tujen pesimäaikana. Myös 
marjaämpärin ja sienikorin 
kanssa voi maastossa kul-
kea, mutta metsästysaseen 
kanssa kävely on pääsään-
töisesti kiellettyä ainakin 
Etelä-Suomen luonnonsuo-
jelualueilla.

Kaikilla luonnonsuo-
jelualueilla on kiellettyä 
perustaa riistapeltoja ja 
riistan ruokintapaikkoja. 
Myös erilaiset metsästäjien 
vahtikojut ja ampumatur-
vallisuuden kannalta ensi-
arvoisen tärkeät tornit ovat 
kiellettyjä rakenteita.

Lupa on mahdollista 
saada hirven ajoon ja vie-
rasperäisten lajien metsäs-
tykseen ja perustellusta 
syystä ja tarpeesta myös 
muiden vahinkoa ja vaa-
raa aiheuttavien yksilöiden 
poistamiseen.

Erityisesti kehotan lu-
kemaan sanat ”luvan voi 
saada”.

Tämä tarkoittaa sitä, 
että mikäli luonnonsuojelu-
alueella ja sen ympäristössä 
halutaan leikata taimikko-
tuhoja aiheuttavaa hirvi-
kantaa, niin metsästys on 
järjestettävä riittävän laa-
jalla alueella.

Uskallan väittää että pa-
perisota metsästysoikeuden 

saamiseksi on erittäin työ-
läs. Minä kanniskelen mie-
luummin viikon raivaussa-
haa tiheässä taimikossa kun 
täyttelen tarvittavat paperit 
ja bumaskat metsästysluvan 
saamiseksi luonnonsuojelu-
alueelle.

Onko metsien 
suojelussa menty liian 
pitkälle?

Hirvikivääriä ja raivaussa-
haa kanniskelleena minä 
kysyn, onko metsien suoje-
lussa menty jo liian pitkäl-
le, koska vanhenevat suo-
jelumetsät eivät edes toimi 
ilmaston kannalta tärkeänä 
hiilinieluna vaan päinvas-
toin hiilivarastona. Nuoret 
ja kasvavat talousmetsät si-
tovat hiiltä.

Suojelualueiden lisää-
misen sijaan onkin syytä 
pohtia, onko ympäristölle 
tärkeämpää vähentää suo-
jelualueita, jotta saisimme 
metsiimme jälleen hiilinielu-
ja. Suomalaisten metsien ko-
konaisvaltainen hyötykäyttö 
ei ole luonnonarvojen vas-
taista millään muotoa.

Suomalaiseen metsään 
sopivat retkeilijät, marjas-
tajat, metsästäjät ja metsu-
rit - kaikki sulassa sovussa. 
Ihan samalla tavalla kun 
tähänkin saakka.

Reijo Hongisto
Kansanedustaja
Perussuomalaiset

Pyssyt piiloon ja puukot tuppeen

Perussuomalaiset pitävät 
erittäin vakavana halli-
tuksen aikeita lyhentää 
kotihoidon tuen kes-
toa. Hallituksen esitys 
käytännössä pakottaisi 
pienituloisten perhei-
den vanhemmat töihin, 
vaikka he haluaisivat itse 
hoitaa lastaan kotona. 
Mielestämme kotiäidin 
ja koti-isän työ on yhtä 
arvokasta kuin kodin ul-
kopuolella tehty työ.

Perussuomalaisten 
mielestä kotihoidon tu-
en lyhentämisen sijaan 
tuki tulisi nostaa perus-
päivärahan tasolle. Ko-
tihoidontukijärjestelmää 
kehittämällä voitaisiin 
saada aikaan sellaisia 
säästöjä, jotka palvelisi-
vat yksilöllisesti perheitä 
ja koko yhteiskuntaa.

Päivähoitopalvelut ovat 
jo nyt pahasti ruuhkautu-
neet ja monissa kunnissa 
päivähoitopaikkoja on vai-
kea saada. Perussuomalai-
set ihmettelevätkin, minne 
lapset on tarkoitus viedä 
hoitoon, mikäli kotona hoi-
tamisen vaihtoehtoa ei ha-
luta enää entisessä määrin 
tarjota.

Hallitusohjelmassa mai-
nitaan, että työnantajia kan-
nustetaan ottamaan käyt-
töön toimintamalleja, jotka 
madaltavat kynnystä siirtyä 
hoitovapaalta takaisin työ-
elämään. Kotihoidon tuen 
keston lyhennyskö on halli-
tuksen tarjoama keino työ-
elämään siirtymisen helpot-
tamiseksi? Perussuomalaiset 
pitävät hallituksen esitystä 
pakkokeinona, joka rajoit-
taa perheiden omia valintoja.

Perussuomalaiset ko-
rostavat, että kotihoidon 
tuki on tärkeä järjestelmä, 
joka auttaa ja kannustaa 
vanhempia huolehtimaan 
pienistä lapsistaan. Se edis-
tää lasten hyvinvointia ja 
vähentää päivähoitopaik-
koihin meneviä julkisia 
varoja. Lisäksi se edistää 
pienen kansakuntamme 
elinvoimaisuuden kannalta 
tärkeitä perhearvoja ja syn-
tyvyyttä.

Hätäisten leikkaus-
suunnitelmien sijaan lapsi-
perheiden asemasta ja las-
tenhoidon järjestämisestä 
tarvitaan syvällistä arvo-
keskustelua, jotta päätökset 
voidaan tehdä kestävälle 
pohjalle.

 
Perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä

Perussuomalaiset tyrmäävät 
hallituksen aikeet kotihoidon 
tuen keston lyhentämiseksi

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

Kallista on...

Froteepyyhe
119 mk

Partakone
886 mk

taPahtumat

rautjärven Perussuomalaisten 
keskustelutilaisuus
Rautjärven Perussuomalaiset ry. järjestää keskustelutilai-
suuden kuntalaisille 10.3.2012 klo 13-16 kahvila Tariinas-
sa, Rautjärventie 100, Rautjärvi.

Aiheena esitetty kuntauudistus sekä tulevat kuntavaalit. 
Paikalla myös kansanedustaja Reijo Tossavainen. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa.

Tule tapaamaan
Perussuomalaisia Tampereelle!
Lauantaina 17.3.2012 klo 12-14 yleisötapahtuma Van-
halla Kirjastotalolla, Keskustori 4, Tampere. Keskustelua 
kunnallisvaaleista ja ajankohtaisista paikallispoliittisista 
aiheista. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ruokolahden Perussuomalaiset ry

Kuntalaisten tapaaminen
Maanantaina 19.3.2012 klo 18.00-19.30 Huhtasenkylän 
koululla (Niska-Pietiläntie 111). Paikalla myös puolueen 
2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Juho Eerola. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa.

Tutustu perussuomalaisiin
Pälkäneen torilla
Perussuomalaiset Pälkäneen torilla lauantaina 24.3.2012 
klo 14.00. Paikalla Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Mik-
ko Nurmo ja kansanedustaja Lea Mäkipää. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
Lisätietoja: Jari Laukkanen 040 501 2638 tai
Jani Luukkanen 050 348 7561

PKO:n edustajisto valitaan 
vuosiksi 2012–2016 vaaleil-
la, jotka toimeenpannaan 
12.–26.3.2012.

Pohjois-Karjalan Perus-
suomalaisten Joensuun alu-
een ehdokkaamme 
(listalla G):

Pohjois-Karjalan osuuskaupan
edustajiston vaalit

146 147
Jouni Hyökki
kiinteistöhuoltomestari, MTM
Joensuu

Eero Bogdanoff
ylipalomies
Joensuu

Perussuomalaiset ovat aset-
taneet listat Pirkanmaan 
Osuuskaupan edustajiston 
vaaleissa, joka järjestetään 
postiäänestyksenä maalis-
kuussa 2012.

Pirkanmaan Osuuskau-
pan edustajistovaaleissa 
äänioikeutettu on jokainen 
osuuskaupan varsinainen, yli 
15-vuotias jäsen. Ollakseen 
äänioikeutettu jäsenen tulee 
olla liittynyt osuuskauppaan 
ja täyttänyt 15 vuotta vii-
meistään 31.12.2011.

Osuuskaupan jäsen 
voi äänestää vain omassa 
osuuskaupassaan ja vain sen 
jäsenalueen ehdokasta, jossa 
hänen oma asuinpaikkansa 
on. Jäsenalueiden ulkopuo-
lella asuva jäsen voi kuiten-
kin äänestää minkä tahansa 
jäsenalueen ehdokasta.

Pirkanmaan Osuus-
kaupan hallintoneuvosto 
on sääntöjen ja vaalijärjes-
tyksen mukaisesti jakanut 
osuuskaupan toimialueen 
kolmeen (3) jäsenalueeseen, 
joilta valitaan nelivuotis-
kaudeksi 2012-2016 tar-
vittava määrä osuuskaupan 
jäseniä edustajiksi. Perus-
suomalaiset ovat asettaneet 
vaaleihin seuraavat ehdok-
kaat (ehdokasnumero sul-
keissa nimen jälkeen):

Jäsenalue 1, 
Pohjois-Pirkanmaa:
Reijo Ojennus (52)

Jäsenalue 2,
Etelä-Pirkanmaa:
Tero Mäki (93) Palonen 
Pentti (94), Hanweg Har-
ri (95), Tuomo Isokangas 

osuuskaupan edustajiston vaalit 
Pirkanmaalla 12.-25.3.

(99), Armi Kärki (104), 
Eerika Viander (109), 
Pertti Nuutinen (111), 
Tarja Ahonen (113)

Jäsenalue 3, Tampere: 
Ossi Aho (272), Riikka 
Elovaara (271), Mikko 
Hamunen (269), Lassi 
Kaleva (277), Neringa 
Lehtonen (274), Kari 
Lindbom (266), Heikki 
Luoto (267), Reijo Pitkä-
nen (276), Nils Rosvall 
(268), Joonas Röppänen 
(270), Jouko Salo (275), 
Seppo Silvennoinen (273).

Lisätietoa vaaleista 
löytyy osoitteesta: 
www.s-osuuskauppavaa-
lit.fi/pirkanmaa/

Muistakaa äänestää!

Guggenheim on auringon-
laskun museo. Guggen-
heim-museoiden trendi on 
laskeva, vain Helsinki ei 
vielä näytä ymmärtävän tä-
tä kehitystä. Miksi joillakin 
päättäjillä on kova hinku 
tuhlata veronmaksajien ra-
hoja tämäntapaiseen Baa-
belin tornia muistuttavaan 
yltiöpäiseen hankkeeseen?

Höynäytettäviä po-
liitikkoja, jotka leikkivät 
muiden verorahoilla näyt-
tää riittävän. Järkevämpää 
olisi miettiä miten hoidam-
me vanhuksemme, ja miten 
lapsemme ja nuoremme voi-
vat. Sitten vielä kun näiden 

hankkeiden kustannusar-
viot tahtovat aina olla yksi 
kolmasosa lopullisesta pa-
noksesta, hyvänä esimerk-
kinä Musiikkitalo, jonka 
alkuperäisen kustannusar-
vio nousi tähtitieteellisiin 
summiin. Arvioitu neliöhin-
ta 12000 euroa ei tule riittä-
mään alkuunkaan.

Kerron ikävän totuuden 
hankkeen puoltajille: kerto-
mus kultamunia munivasta 
hanhesta ei ole totta. Sen 
on jo huomannut Deut-
sche Bank, joka suhtautui 
Guggenheimin hanheen 
kielteisesti. Guggenheim on 
eliitin leikkiä, juoksupoi-

kina toimivat mm. Janne 
Gallen-Kallela Sirén ja Jussi 
Pajunen.

Nykyajan 
nigerialaiskirjeeseen 
retkahti jokunen 
kaupungin päättäjäkin

Helmikuun alussa käytyjen 
yt-neuvottelujen tuloksena 
Museovirasto on vähen-
tämässä työpaikkoja 55 
henkilötyövuoden verran. 
Irtisanottavien määrä on 40 
henkilöä. Menojen karsimi-
seksi kahdeksan museota 
joudutaan tulevaisuudes-
sa pitämään kiinni. Onko 

henkilökunnan suut useis-
sa museoviraston työmail-
la suljettu seuraamusten 
uhalla kuten käsittääkseni 
on tehty Helsingin taide-
museossa? Muutamat roh-
keat ovat silti uskaltaneet 
ottaa yhteyttä anonyymisti 
kertoakseen ammatilliselta 
taustaltaan katsottuna Gug-
genheim-hankkeen mielet-
tömyydestä. Guggenheimin 
tulisi olemaan vain mat-
kailukohde ja turistirysä, 
joka ei esitettyihin kävijäta-
voitteisiin edes pääse. Näin 
pelkäävät myös muutamat 
alan ammattilaiset, vannot-
taen ettei heidän nimeään 

saa antaa julkisuuteen. Itse 
olen heidän kanssaan sa-
maa mieltä. Taiteen arvos-
taminen tai sen eteenpäin 
vieminen on tässä hank-
keessa toissijaista.

Ihminen joka on alalla 
töissä, ei saa puhua julki-
sesti hankkeesta kielteises-
ti. Muuten hänet voidaan 
savustaa työpaikan ovesta 
ulos, tai leimata vähä-älyi-
seksi moukaksi. Asiasta 
julkisuudessa puhuminen 
on riski, oman työpaikan 
säilyttämisen kannalta. Tä-
mä on ristiriidassa ilmai-
suvapauden kanssa, joka 
meillä kaikilla pitäisi olla. 

Tähänhän ehkä olemassa 
olevaan kommentointikiel-
lolla tietenkin pyritäänkin. 
Kuitenkin tämä hanke on 
aivan puhdas nigerialaispe-
räinen kirje jalostetusta ny-
kymuodossaan, jossa ilmoi-
tetaan sinun ip-osoitteesi 
juuri nyt voittaneen kolme 
miljoonaa euroa. Aluksi 
vain pitää kuluihin lähettää 
vähän rahaa, sitten summa 
toimitetaan tilille. Näihin 
kirjeisiin retkahti jokunen 
päättäjä huipputasoltakin, 
ainakin tässä Guggenheim 
asiassa.

Harri Lindell

 ■MiELiPiDE

Kertomus kultamunia munivasta hanhesta ei olekaan totta

ajankohtainen ja mielenkiintoinen
Puhe- ja keskustelutilaisuus

Sunnuntaina 11.3.2012 kello 18.00 Ka-
rijoen kunnanviraston valtuustosalissa, 
Kristiinantie 3, Karijoki.

Paikalla kansanedustaja Reijo Hon-
gisto ja piirin puheenjohtaja Raimo 
Vistbacka. Tervetuloa kaikki kansalais-
ten asioista kiinnostuneet yli puoluera-

jojen! Kahvitarjoilu!

Karijoen Perussuomalaiset



Suomalainen 25No: 4 • Maaliskuu 2012 www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

 ■HiSToriaa

 ■ LEiVäNJaKaJa

Kristityn kilvoitus

Puolueen nimestä ja 
ruotsinkielestä
Kun Suomi oli Ruotsin vallan alla, niin pakkoruotsi 
säädettiin Suomeen sen takia, että kun ruotsalaiset 
ylimykset lomailivat kesällä Suomen eri alueilla, niin 
he vaativat heitä palveltavan ruotsin kielellä. Varsi-
nainen pakollinen ruotsi tuli peruskoulu-uudistuksen 
myötä 1970-luvulla. Sitä ennen tosin ruotsi oli pakol-
linen oppiaine vasta oppikoulusta ylöspäin.
Harri Lindell

Timo Soinin puhe 
puoluekokouksessa
Olen kohtuullisen järkyttynyt siitä määrätietoisuu-
desta, jolla vanhat puolueet myötäjuoksijoineen ovat 
olleet valmiita alistamaan Suomen kansan poliittisen 
vaikutusvallan Brysselin tyrannian vallan alle. Eniten 
minua on loukannut se poliittisen johtokermamme 
harjoittama tietoinen harhaanjohtaminen EU-perus-
tuslain merkityksestä.
Timo Soini

Kuinka vaikealta tun-
tuukaan kirjoittaa tästä 
aiheesta. Vaikka onkin 
vuosikymmeniä uskon 
tiellä kilvoitellut, ei täs-
tä asiasta ole helppoa 
ainakaan lyhyesti kir-
joittaa. Ehkä kirjoittajan 
suurin vaikeus on pukea 
sanoiksi se, mitä Herran 
tietä kulkiessaan ja kil-
voitellessaan on oppinut 
ja mistä oma sydän on 
päässyt osalliseksi.

Ehkä suurin löytö 
on ollut se, että tällai-
sena kurjana syntisenä 
saan uskoa olevani Ju-
malan lapsi, Kristuksen 
tähden. En osaa kyllik-
si kiittää siitä armosta 
Vapahtajaani, Jeesusta 
Kristusta. Monelle ai-
kamme kristitylle tuo 
asia on itsestään selvä, 

kailu kuuluvat kilvoituk-
seen.

Koska olen syntinen 
vanhan luontoni puolesta, 
minulla ei todellakaan ole 
muuta mahdollisuutta jat-
kaa kilvoitteluani, kuin se, 
että saan uudelleen ja uu-
delleen kuulla evankeliumia 
Jeesuksesta Kristuksesta. 
Ja mitä evankeliumi julis-
taa? Kaikki siinä keskittyy 
sanomaan ristiinnaulitusta 
ja ylösnousseesta Jumalan 
Pojasta. Hän oli ristillä juu-
ri siksi, että minä niin usein 
saatan huonolla kristillisyy-
delläni Hänen mielensä mur-
heelliseksi ja koska kannan 
niin vähän hedelmää Juma-
lan seurakunnassa. Siksi tar-
vitsen alinomaa ja kaikessa 
Sovittajaa. Tarvitsen evanke-
liumin vakuutusta siitä, että 
huonosta kilvoituksestani 

huolimatta Jeesus pitää 
uhrikuolemansa tähden 
minua lapsenaan ja lau-
mansa lampaana. Var-
muuden lapsenoikeudes-
tani saan yksin siitä, mitä 
Hän on tehnyt puolestani 
Golgatalla.

Ristiinnaulittua kat-
sellessani kohtaan maail-
man suurimman rakkau-
den. Siihen rakkauteen 
saan tarrautua silloin-
kin, kun pelkään, että 
petän itseäni ja käytän 
rakkautta väärin. Armo 
kestää ja kantaa mat-
kamiehen perille kotiin 
saakka. Jäädään Jumalan 
ja Hänen armonsa sanan 
haltuun joka hetki.

Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

mutta ainakin itselleni se 
on jatkuvan ihmettelyn ja 
kiitoksen aihe.

Uskovan kilvoitus on 
siinä, että hän uskaltaa 
nähdä syntisyytensä yhä 

selvemmin. Sen vuoksi 
myös jokapäiväinen katu-
mus ja siihen liittyvä huo-

otteIta SoInIn PlokISta

Presidentinvaalit ovat mie-
lenkiintoisia. Kahden pres-
sanvaalikeikan kokemuk-
sella on mielenkiintoista 
seurata sekä Ranskan että 
USA:n presidentinvaaleja. 
Muotoja, julkisuutta ja si-
sältöä.

Meneillään oleva repub-
likaanien esivaali on merkit-
tävä tapahtuma.

Kysymys ei ole pelkäs-
tään henkilöstä vaan poli-
tiikan sisällöstä.

Republikaanien pitää 
valita sekä henkilö, joka voi 
voittaa Obaman että linja, 
jolla Obama voitetaan. Teh-
tävä ei ole helppo.

Jos veikata pitää hevos-
miehenä kallistun vetävän 
kaksarin yhdistelmään. 
Maltillisempi ykkönen ja 
konservatiivi kakkonen. Voi 
se olla toisinkin päin. Mo-
lemmat silti tarvitaan.

Obamaa on vaikea voit-
taa. Istuva presidentti on 
aina vahvoilla.

Ensimmäinen askel 
voittajan polulla on haastaa 
nykyvalta kunnolla. USA:n 
sisäpoliittinen tilanne ja 
maailmanpolitiikan arki-
päivä mahdollistavat selvät 
vaihtoehdot.

Suomen vaaleissa pu-
huttiin paljon arvoista ja 
arvomaailmoista.

Arvot ja talous ratkaise-
vat USA:n vaalit.

Ensin pitää valita Oba-
malle vastaehdokas.

On täysin amerikkalais-
ten asia valita heille presi-
dentti. Tuo valinta vaikut-
taa koko maailmaan. Myös 
Suomeen.

USA kiinnostaa minua. 
Siellä on laajaa ymmärrys-

tä no-bailout-politiikalle. 
Kova antikapitalistinen 
kritiikki  – Occupy Wall 
Street-hengessä kuuluu asi-
aan.

Pidän voimakkaista 
mielipiteistä ja ihmisistä, 
jotka elävät niin kuin opet-
tavat. Marraskuussa nautin 

uSa:n presidentinvaalit

täysin siemauksin poliit-
tisesta puheesta Washing-
tonissa. Ja nimenomaan 
kuuntelijana. Vieläkin hy-
myilyttää ja hykerryttää. 
Never surrender.

16.2.2012, Timo Soini

Perussuomalainen  
7/2005
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Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n

Kevätkokous
Pidetään sunnuntaina 25.03.2012 klo 13.00 Riihimäen 
Kerhotalolla, osoitteessa Torikatu 5, Riihimäki.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätko-
kousasiat Alustajaksi tulee järjestösihteeri Jukka Koti-
mäki. Tervetuloa mukaan!
Perussuomalaiset Hämeen piiri ry hallitus

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Pidetään lauantaina 24.3.2012 kello 12.00 alkaen Sei-
näjoen kaupungintalon valtuustosalissa, Kirkkokatu 6. 
Esillä sääntömääräiset asiat.

Paikalla puolueen varapuheenjohtaja Hanna Mänty-
lä, puoluesihteeri Ossi Sandvik sekä piirin kansanedus-
tajat Reijo Hongisto, Vesa-Matti Saarakkala ja Maria 
Tolppanen.

Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen vara-
edustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa kos-
keva pöytäkirja tai sen jäljennös tai ote. Kahvitarjoilu! 
Tervetuloa!
Piirihallitus

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan 
piiri ry.

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 1.4.2012 klo 13.00 Kaustisen kunnanvi-
raston valtuustosalissa, Kappelitie 13, Kaustinen. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Piirihallitus 
kokoontuu klo 11.00. Tervetuloa!

naISjärjeStön kokoukSet

Pohjois-Savon Perusnaiset,

Sääntömääräinen kevätkokous 
ja koulutus
Pohjois-Savon Perusnaiset järjestää alueensa Perusnaisille 
koulutuksen sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydes-
sä 17.3.2012 klo 12-17 Hotelli Savoniassa Kuopiossa.

Koulutuksen aiheena on puolueorganisaatio, kunta-
vaalit, kokoustekniikka yms. Kouluttajina ovat Perusnais-
ten aluesihteeri Outi Virtanen, toiminnanajohtaja Jaana 
Sankilampi, Pohjois-Savon piirisihteeri Maria Suhonen ja 
kaupunginvaltuutettu Kaija Räsänen. Paikalla on myös 
Perusnaisten 2. varapuheenjohtaja Tuula Kuusinen.

Koulutus, lounas ja kahvi on Perusnaisille ilmainen. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen 8.3 mennessä: Pia Penti-
käinen 046 887 9713.

Perussuomalaiset naiset
Varsinais-Suomessa!

Kiinnostaako alueellinen 
toiminta?
Onko mielessäsi asioita, joihin haluat parannusta? Kiin-
nostaako sinua naisia yhdistävä toiminta Varsinais-Suo-
men alueella?

Mikäli vastasit kyllä, ota yhteyttä! Kartoitamme 
varsinaissuomalaisten naisjäsenien kiinnostusta alueel-
liseen toimintaan. Keskustellaan ajankohtaista asioista 
ja suunnitellaan tulevaa toimintaa yhdessä. Mikäli kiin-
nostuneita on riittävästi, voimme perustaa Perussuoma-
laisten naisten alueyhdistyksen Varsinais-Suomeen.
Lisätiedot:
Iiris Peltomaa, puh. 045 898 5400,
iiris.peltomaa@kolumbus.fi
Tuula Sellman, puh. 044 311 8966,
tuulasellman@msn.com

Helsingin Perussuomalaiset Naiset

Sääntömuutoskokous
Maanantaina 12.03.2012 kello 17.00. Paikka: Ruusu-
lan keilahalli, yläkokoustila. Osoite: Ruusulankatu 3-5, 
00260 Helsinki. Tervetuloa.
Hallitus

JÄRJESTÖTOIMINTA

Perussuomalaisten Nuorten
Satakunnan piirin

Kevätkokous ja kuntavaali-
kutsunnat
Lauantaina 10.3.2012 klo 15-18 Raumalla, lounaskah-
vila Wanhassa Hjalmarissa (Kuninkaankatu 6).

Läsnä kokouksessa ovat Perussuomalaisten Nuor-
ten puheenjohtaja Simon Elo, toiminnanjohtaja Heikki 
Tamminen ja Satakunnan Perussuomalaisten puheen-
johtaja Seppo Toriseva.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätko-
kousasiat, jonka lisäksi esitellään nuorisojärjestöä ja 
kerrotaan kuntavaaleissa ehdolle asettumisesta.

Lisätietoja Tommi Otamolta, tommi.otamo@dnain-
ternet.net.

Helsingin Perussuomalaisten Nuorten

Yrittäjyysilta
Keskiviikkona 14.3.2012 klo 18-21, eduskunta, Perus-
suomalaisten ryhmähuone.

Opastus tilaan on eduskunnan pääoven aulasta klo 
18. Illan puhujana toimii kansanedustaja Kaj Turunen, 
jolla on pitkä kokemus yrittäjyydestä. Sitovat ilmoittau-
tumiset tapahtumaan viimeistään 12.3.2012 klo 18.00 
mennessä, osoitteeseen samuli.voutila@ps-nuoret.net.

Pirkanmaan Perussuomalaisten Nuorten

Yleinen kokous ja kuntavaali-
seminaari
Lauantaina 24.3.2012 klo 13 alkaen Tampereella, Met-
son kirjaston luentosalissa 4 (Pirkankatu 2).

Kokouksessa mm. valitaan piirijärjestön johtohen-
kilöt ja suunnitellaan vuoden tulevaa toimintaa. Semi-
naarissa nuorisojärjestön toimintaa esittelee pääsihteeri 
Simo Grönroos ja tamperelainen kaupunginvaltuutettu 
Heikki Luoto luennoi kunnallispolitiikasta.

Lisätietoja Simo Grönroosilta, sihteeri@ps-nuoret.
net, 050-3211755.

Varsinais-Suomen Perussuomalaisten 
Nuorten

Yleinen kokous ja kuntavaali-
seminaari
Lauantaina 24.3.2012 klo 13 alkaen Turun pääkirjaston 
Studio-salissa (Linnakatu 2).

Kokouksessa mm. valitaan piirijärjestön johtohen-
kilöt ja suunnitellaan vuoden tulevaa toimintaa. Kunta-
vaaliseminaarissa käsitellään mm. vaalikampanjointia 
ja median kanssa toimimista. Kansanedustaja ja kau-
punginvaltuutettu Maria Lohela kertoo seminaarissa 
työskentelystä valtuustossa ja eduskunnassa.

Lisätietoja Heikki Tammiselta, heikki.tamminen@
ps-nuoret.net, 044 301 9791.

Helsingin ja uudenmaan
Perussuomalaisten Nuorten

Kuntavaalikutsunnat
Lauantaina 24.3 klo 14.00 - 17.00 Helsingin Olympia-
stadionin Kahvion kabinetissa (Paavo Nurmen tie 1).

Ehdokkuudesta, kampanjoinnista ja valtuutetun 
työskentelystä kertomassa kaupunginvaltuutetut Johan-
nes Nieminen Vantaalta, Teemu Lahtinen Espoosta ja 
Jussi Halla-aho Helsingistä. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja Samuli Voutilalta, samuli.voutila@ps-
nuoret.net, 0505502690.

Kajaanin seudun perussuomalaisten

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 18.3.2012 klo 12.00 Perussuomalaisten 
Kainuun piirin piiritoimistolla, osoitteessa Kehräämön-
tie 7 (Measurepolis), Kajaani. Yhdistyksen jäsenet ter-
vetuloa!
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Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Pidetään sunnuntaina 18.3.2012 klo 15 ravintola Due-
tossa (Pekontie 3, Nurmijärven kirkonkylä).

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Li-
säksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki 
kiinnostuneet mukaan, paikalla on kansanedustaja Jussi 
Niinistö. Tervetuloa!
Lisätietoa: www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi
Hallitus

Mellunmäen perussuomalaiset ry

Perustamiskokous
Torstaina 15.3.2012 klo 17.00. Osoite: Laakavuorentie 
4 D 50, Helsinki. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa!

Valkeakosken perussuomalaiset

Kevätkokous
Tiistaina 20.3. klo 18.00 uimahallin kokoushuone.
Tervetuloa.

Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n
Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 13.3.2012 klo 18.00. Kokouspaikkana Sii-
linjärven kunnantalo, kokoushuone 1 (toinen kerros) 
Kasurilantie 1, 71800 Siilinjärvi.

Tervetuloa jäsenet ja uudet toiminnasta kiinnostu-
neet kuntalaiset, tilaisuus on kaikille avoin! Lisätietoja 
antaa puheenjohtaja Jukka Rekola (045 679 4551) tai 
varapj. Jani Kolehmainen (050 587 1320).

Kauhavan Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Torstaina 22.3 klo 18.00, Kauhavan Yrittäjäopiston 
Finn-kabinetissa.

Esillä sääntömääräisten asioiden lisäksi Kauhavan 
paikallisyhdistyksen vuoden 2012 piirikokousedustajien 
valinnan tarkistaminen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
Hallitus

Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n 

Sääntömääräinen kevätkokous 
Sunnuntaina 1.4. klo 16.00 hotelli Albassa (Mattilann-
niemi). Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä kun-
nallisvaalien 2012 ehdokkaitten asettaminen. Tervetuloa
Yhdistyksen hallitus

Kristiinan Perussuomalaiset ry:n

yhdistetty sääntömuutos- ja 
syyskokous
Sunnuntaina 11.3.2012 kello 13.00 Kristiinankaupun-
gin ABC:n kabinetissa. Vanhavaasantie 11, Lapväärti.

Esillä sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotar-
kastamien paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisiksi 
sekä sääntömääräiset syyskokousasiat. Paikalla piirin 
puheenjohtaja Raimo Vistbacka sekä kansanedustaja 
Reijo Hongisto. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Kiimingin Perussuomalaiset

Kevätkokous
Hannuksen koululla 16.3.2012 kello 18.30. Johtokunta 
kokoontuu kello 18.00. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä keskustellaan syksyn kuntavaali-
ehdokkaista, kaikki kiinnostuneet mukaan. Tervetuloa.

JÄRJESTÖTOIMINTA

Karijoen Perussuomalaiset ry:n

Yhdistetty sääntömuutos- ja 
syyskokous
Sunnuntaina 11.3.2012 kello 15.00 Karijoen Perussuo-
malaisten kerhotiloissa, Kristiinantie 1, kellarikerros, 
Karijoki.

Esillä sääntöjen muuttaminen PRH:n ennakkotar-
kastamien paikallisyhdistyksen sääntöjen mukaisiksi 
sekä sääntömääräiset syyskokousasiat. Tervetuloa!
Puheenjohtaja

Kaskisten Perussuomalaiset ry:n

Jatkettu perustamis- ja
järjestäytymiskokous
Sunnuntaina 11.3.2012 kello 13.00 Kristiinankaupun-
gin ABC:n kabinetissa, Vanhavaasantie 11, Lapväärti. 
Tervetuloa!
PerusS:n EP:n piirin puheenjohtaja

Pohjoiskymen Perussuomalaisten

Kuukausikokous
Sunnuntaina 11.3 klo 18.00 alkaen Myllykosken ABC:n 
kokoustiloissa. Kokousta ennen kokoontuu vaalitoimi-
kunta klo 17.00.
Hallitus

Espoon Perusuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Lauantaina 31.3.2012 klo 11.00 Espoon Matinkylän 
Monitoimitalossa, Matinraitti 17, 02230 Espoo. Moni-
toimitalo sijaitsee Matinkylän vanhan ostoskeskuksen 
takana.

Etelä-Savon Perussuomalaiset ry

järjestää iNFo-tilaisuuden
rantasalmella
9.3.2012 klo 18.00, paikka Jumikkalan Kartono, Kylä-
tie 58, Rantasalmi.

Paikalla kanssasi keskustelemassa kansanedustaja/
piirin puheenjohtaja Kaj Turunen sekä Naisten aluesih-
teeri/piirisihteeri Outi Virtanen ja piirin 1. varapuheen-
johtaja Pekka Leskinen. Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

Mikäli riittävän monta aktiivista Rantasalmelaista 
Perussuomalaisen rp:n jäsentä  on paikalla niin perus-
tamme paikallisyhdistyksen seuraavasti;

rantasalmen Perussuomalaisten

perustamiskokous
Perjantaina 9.3.2012 klo 19.00. Jumikkalan Kartono, 
Kylätie 58 Rantasalmi. Kokousasioina Rantasalmen 
paikallisyhdistyksen perustamiseen liittyvät sääntömää-
räiset asiat.

Yht.otot: piirisihteeri Outi Virtanen, puh: 040 
6737523, meili: outi.virtanen@perussuomalaiset.fi.

Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n

kevätkokous
Tiistaina 27.3.2012 klo 19.00 ABC Tiiriön kabinetissa. 
Paroistentie 1, Hämeenlinna. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Li-
säksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki 
kiinnostuneet mukaan, paikalla on kansanedustaja Ismo 
Soukola. Tervetuloa!
Hallitus

utajärven Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Maanantaina 2.4.2012 alkaen klo 17.00. Hyvinvointi-
talo, Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi. Vierailijana kansan-
edustaja Ville Vähämäki. Tervetuloa.
Hallitus

Pälkäneen Perussuomalaisten

Sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 24.3.2012 klo 12.00 Kostian Kievarissa, 
Onkkaalantie 74, Pälkäne. Paikalla kansanedustajat Lea 
Mäkipää ja Martti Mölsä klo 14.00.

oulaisten Perussuomalaiset ry:n

Syys- ja sääntömuutoskokous
Tiistaina 13.3.2012 klo 12.00, Ravintola Oulas, Ou-
lainen. Kokouksessa hyväksytään patentti-ja rekisteri-
hallituksen ennakkotarkastamat paikallisyhdistyksen 
säännöt. Tervetuloa!

Turun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Keskiviikkona 28.3.2011 klo 18.00. Manillan vanha 
tehdas, Itäinen Rantakatu 64, Turku (käynti sisäpihal-
ta). Käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja täydenne-
tään hallitusta valitsemalla yksi varajäsen. Tervetuloa.

Kemijärven Perussuomalaiset ry:n

Säntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 25.3.2012 klo 14.00 Kiehispirtillä, Va-
paudenkatu 8 B, Kemijärvi. Tervetuloa kaikki asiasta 
kiinnostuneet kemijärveläiset ja pelkosenniemeläiset! 
Kahvitarjoilu!

Taivalkosken Perussuomalaiset ry:n

Vuosikokous
Sunnuntaina 25.3. kello 12.00 Jalavan pirttikahvilassa. 
Kokouksen jälkeen kansanedustaja Pirkko Mattilan pu-
hetilaisuus alkaen kello 13.00.

Kuusamon Perussuomalaiset ry:n

Vuosikokous
Sunnuntaina 25.3. kello 16.00 Ravintola Talonpöydäs-
sä. Kokouksen jälkeen kansanedustaja Pirkko Mattilan 
puhetilaisuus alkaen kello 17.00.

Lapuan Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Sunnuntaina 18.3.2012 klo 15 Nuorisotalo Lapua. 
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi 
keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki kiinnos-
tuneet joukolla mukaan. Tervetuloa. Kahvitarjoilu!

raahenseutukuntain Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 25.3.2012 klo 14.00 Heikinhovissa Siika-
joenkylällä. Tervetuloa jäsenet ja asiasta kiinnostuneet.

Porvoon Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Perjantaina 13.4. klo 19 Porvoon kaupungintalolla 
(Raatihuoneenkatu 9). Esillä sääntömääräiset kevätko-
kousasiat. Tervetuloa!
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oulun ja kaInuun PS-nuoret

laPIn PeruSnaISethattula

kotkan PeruSSuomalaISet

valkeakoSkI

JÄRJESTÖTOIMINTA

oulun ja Kainuun PS-nuoret 
laajentavat toimintaa
Oulun ja Kainuun PS-nuorten uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin kansanedustaja Olli Immosen avustaja Jenna Si-
mula Oulusta ja varapuheenjohtajaksi opiskelija Minna 
Partanen Kajaanista. Hallitukseen valittiin lisäksi viisi 
varsinaista ja kolme varajäsentä.

Yhdistyksen nimi, joka aiemmin on ollut Oulun 
piirin perussuomalaiset nuoret, muutettiin Oulun ja 
Kainuun Perussuomalaisiksi Nuoriksi, ja samalla yh-
distyksen toiminta-alue laajennettiin kattamaan koko 
Oulun vaalipiiri. Yhdistys alkoi valmistautua tuleviin 
kuntavaaleihin.

Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida ja kerätä mu-
kaan kaikki vaalipiirin alueella asuvat perussuomalaisen 
ajatusmaailman jakavat nuoret, yhteiseen toimintaan 
isänmaamme ja sen kansalaisten parhaaksi.

Korruptoimaton Kotka
Transparency Suomi -yhdistys totesi 16.2. julkaisemas-
saan selvityksessä, että hyvä veli -verkostot, poliitikko-
jen ja virkamiesten suhteet elinkeinoelämään, sekä huo-
no hallinto ovat Suomelle tyypillisiä korruption piirteitä.

Kotkan kaupungin verkkosivujen kaupungin kiinteis-
tösalkutuksen esittelyn puutteellisuus ei varmasti johdu 
korruptiosta. Noista suomalaisen korruption piirteistä 
se kuitenkin varmasti johtuu. Kotkasta kiinnostuneella 
yrittäjällä, joka ei tunne Kotkan kaupungin toimintaa, 
ei verkkosivujen kautta ole mitään mahdollisuutta saada 
tietoja kiinteistösalkkujen sisällöstä, ja koska hänellä ei 
ole mahdollisuutta salkkuja avata, hänen kiinnostumi-
sensa yrittämiseen Kotkassa ei ainakaan verkkosivuihin 
tutustumalla parane. Ulkopuolisenkin olisi siis hyvä tie-
tää mitä A-, B- ja C-salkut pitävät sisällään. Vai onko 
tarkoitus, että Kotkan kaupungin kiinteistöjä pääsisivät 
ostamaan vain hyvät veljet?

Kotkan Perussuomalaiset kiinnittivät asiaan huo-
miota kokouksessaan 17.2.2012 ja he ottavatkin tavoit-
teekseen korruptoimattoman Kotkan, joka on kuntalai-
selle hyvä. Kaikenlainen hallinnon avoimuus ja julkisen 
toiminnan terävöittäminen edistää tuon tavoitteen saa-
vuttamista.

Työttömyyden torjuminen 
on tahdon asia
Lapin Perusnaiset ovat sitä mieltä, että työttömyyden 
hoidossa on aika ryhtyä tositoimiin. Mielestämme 
työurien pidentäminen alkupäästä edellyttää aktiivisia 
täsmätoimia.

Työeläkeyhtiöiden rekistereistä voitaisiin selvittää ne 
yritykset ja yhteisöt, joissa eläköityvän tilalle tarvitaan 
uusi työntekijä. Työ- ja elinkeinotoimisto voisi aktiivi-
sesti etsiä ja valita ”kortistosta” sopivan kisällin oppi-
maan työtehtävät käytännössä ja kohtuullisella palkalla. 
Työn opetus on kunniatehtävä ja näin työssä opittu käy-
tännön tietotaito siirtyy eteenpäin.

Esim. päiväkoteihin ja kouluihin tarvitaan runsaasti 
lisää auttavia käsiä ja valvovia silmiä, samoin vanhus-
tenhoitoon ja kodinhoitopalveluihin. Perusteiden opetus 
riittäisi avustavien tehtävien hoitamiseen. Työharjoittelu 
saattaa myös selkeyttää ammatinvalintaa.

Valtaosa kohderyhmästä saa perustoimeentuloa yh-
teiskunnalta. Toimettomana työtön turhautuu ja ma-
sentuu. Palkkatyöhön pääseminen on sekä henkisesti 
että taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Yhteiskun-
nan rahallinen panostus ei jäisi kovinkaan merkittäväk-
si, mutta hyödyt sekä yhteiskunnan että yksilön itsensä 
kannalta olisivat moninkertaiset. Näihin perusasioihin 
panostaminen maksaa itsensä takaisin vähentämällä 
kalliita korjaavia toimenpiteitä myöhemmin.

Hattulaan oma yhdistys
Hattulan Perussuomalaiset ry:n perustava kokous pidet-
tiin Parolassa 16.2.2012. Kokouksessa vieraili kansan-
edustaja Ismo Soukola. Hän kertoi varuskuntien lak-
kautuskeskusteluista ja muista ajankohtaisista aiheista 
eduskunnassa.

Kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi valittiin Pent-
ti Pitkänen Lepaalta, varapuheenjohtajaksi Ville Eerola 
Parolasta ja hallituksen muiksi jäseniksi Hannu Kaskela 
Katinalasta, Harri Sirén Parolasta, Seppo Söderlund Pa-
rolasta ja Mikko Wahlman Katinalasta. Hallituksen vara-
jäseniksi valittiin Aili Hannukkala Tyrvännöltä, Johannes 
Hannukkala Tyrvännöltä ja Toivo Tuukki Parolasta.

Hattulan Perussuomalaisten keskeisenä kunnallis-
poliittisena tavoitteena on korkean palvelutason säi-
lyttäminen Hattulassa niin terveydenhoidossa, sosiaa-
litoimessa kuin koulutuksessa, päiväkotitoiminnassa ja 
vanhustenhuollossa. Itsenäisenä kuntana Hattula pystyy 
perussuomalaisten mielestä parhaiten tuottamaan nämä 
kunnan keskeiset palvelut lähellä kuntalaisia.

Eduskuntavaaleissa Perussuomalaiset saivat Hat-
tulasta yli 1000 ääntä eli 20,2 % koko äänimäärästä.  
Syksyn kunnallisvaaleissa Perussuomalaiset tavoittele-
vat Hattulassa useita valtuustopaikkoja. Kaikki rehelli-
sestä ja oikeudenmukaisesta kunnallisasioiden hoidosta 
kiinnostuneet kuntalaiset kutsutaan mukaan Perussuo-
malaisiin tekemään työtä oman kunnan hyväksi. Kun-
nallisvaaliehdokkaiden hankinta on jo hyvässä vauhdis-
sa, mutta lisää innokkaita kunnallisvaikuttajia mahtuu 
vielä joukkoon.

Seppo Söderlund
sihteeri, Hattulan Perussuomalaiset ry.

Perussuomalaisten ryhmä 
vahvistui
Valkeakoskella Perussuomalaisten ryhmä vahvistuu, 
vaikka vaalitkin ovat vasta syksyllä. Keskustan valtuu-
tetun muuttaessa pois paikkakunnalta hänen tilalleen 
nousee ensimmäinen varavaltuutettu, yrittäjä Tarja 
Ahonen. Perussuomalaiset ja Keskusta olivat vaaliliitos-
sa viime kuntavaaleissa, ja nyt hyötyjänä vaaliliitosta 
ovat Perussuomalaiset. Ryhmän koko kasvaa viiteen 
valtuutettuun, ollen yhtä suuri Keskustan ja Vasemmis-
toliiton valtuustoryhmien kanssa.

PeruSSuomalaISten hämeen PIIrI

Kuntauudistussuunnitelma 
on huonosti hoidettu
hallituksen karttaharjoitus
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry toteaa, että maan hal-
lituksen kuntauudistussuunnitelma lähti väärässä järjes-
tyksessä käyntiin. Kuntauudistussuunnittelu olisi tullut 
lähteä liikkeelle ensin kuntia kuulemalla. Nyt hallitus löi 
kertarysäyksellä pöytään oman näkemyksensä jonkinlai-
sena karttaharjoituksena ja maakunnallinen kuulemis-
kierros pyörii parhaillaan ota tai jätä -periaatteella.

Kuntakysely olisi voitu tehdä varsin helposti sähköi-
sesti. Näin kunnat olisivat voineet ennakkoon kertoa 
suunnitelmansa, toiveensa, yhteistyötarpeensa ja ongel-
mansa. Tämän jälkeen olisi saatu aikaan kattava tilan-
neselvitys, jossa kunnat olisivat olleet mukana alusta 
alkaen.

Perussuomalaisten Hämeen piiri edellyttää että maa-
kuntakierroksen jälkeen toteutetaan tarkka kuntakysely, 
jonka jälkeen vedetään yhteenveto kyselyn ja maakun-
takierroksen yhteistuloksena ja tämän jälkeen hallitus, 
sisäministeriö ja kuntaliitto lähtevät keskustelemaan 
kuntien kanssa. Perussuomalaisten mielestä tällä tavoin 
yhteisymmärrys on saavutettavissa neuvottelemalla.

Poliisien määrärahojen vähentäminen uhkaa 
kansalaisturvallisuutta

Kansalaisten luottamus turvallisuuden säilymiseen on 
vakavasti horjunut. Poliisi on jo nyt joutunut tekemään 
sisäisen työjärjestyksen, jossa osa poliisityöstä jätetään 
hoitamatta tai tehdään sellaisella viiveellä, että kansa-
laisten usko oikeusvaltioon heikkenee. 

Joissakin tapauksissa rikoksen tai ilkivallan kohteek-
si joutuneet ovat lähteneet itse selvittämään tilanteita ja 
ne ovat johtaneet syytetoimiin, jotka ovat kohdistuneet 
rikosten uhreihin eikä rikollisiin. Poliisin määräraho-
jen kaventaminen on myös ammattirikollisten tiedossa, 
joten vakavien rikosten määrä tulee väistämättä kasva-
maan, jos tällä menolla jatketaan.

Perussuomalaisten Hämeen piiri vaatii, että luotta-
mus yhteiskuntajärjestyksen säilymiseen palautetaan 
budjetoimalla riittävä poliisien määrävahvuus ja toi-
mintaedellytykset. Nyt ollaan tilanteessa, jossa suurin 
osa poliiseista valmistuu suoraan työttömyyskortistoon.

Hämeen Rykmentti ja Hennalan varuskunta 
säilytettävä

Perussuomalaisten Hämeen piiri toteaa, että Hämeen 
Rykmentin ja Hennalan varuskunnan säilyttäminen 
Lahdessa ovat mahdollisia keskittämällä maakunnan 
asevelvolliset suorittamaan maavoimien asepalvelunsa 
Hennalassa sen sijaan että suuri osa alueen ikäluokasta 
palvelee Valkealan Vekarajärvellä. 

Hennalan varuskunnan lakkauttamissuunnitelma 
vaikeuttaa toteutuessaan huomattavasti maakuntajouk-
kojen valmentamista ja kertausharjoitusten järjestämis-
tä. Lakkautustilanteessa Lahteen jäävä palvelutoimisto 
ei kykene niistä huolehtimaan.

Varusmiessoittokunta voidaan säilyttää osoittamalla 
sen koulutukseen määrärahoja musiikkikulttuurin tuke-
miseen osoitetuista määrärahoista. Varusmiessoittokun-
ta on tärkeä ammattimuusikoita valmistava oppilaitos. 
Perussuomalaiset korostavat myös, että Hämeenlinnan 
Parolassa toimivan Panssarisoittokunnan kehittämise-
dellytykset on turvattava.

Ehdota
kunnallisvaaliteemoja
Nyt on jokaisella perussuomalaisella mahdollisuus vai-
kuttaa kunnallisvaaleissa. 

Perussuomalaiset rp. kerää jäseniltään ehdotuksia 
puolueen valtakunnallista kunnallisvaaliohjelmaa var-
ten. Voit lähettää ehdotuksia koko maata koskeviksi 
vaaliteemoiksi osoitteessa www.perussuomalaiset.fi/
kunnallisvaaliteemat.

Voit lähettää kunnallisvaaliteemoja myös sähköpos-
titse: kunnallisvaalit@perussuomalaiset.fi

Ehdotuksia kerätään 30.3.2012 saakka.
www.perussuomalaiset.fi
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Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800  

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea 218518-148703

 ■PEruSSuoMaLaiSET rP:

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

 ■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

 ■PEruSSuoMaLaiSET  
 NuorET

Puheenjohtaja:

Simon elo
Puh: 0400 988 960
simon@simonelo.fi 

Toiminnanjohtaja:

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

Sihteeri:

Simo Grönroos
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

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

Vastuualueet piireittäin: Satakunta, 
Varsinais-Suomi, Uusimaa, Helsinki ja 
Kymi.

jukka kotimäki
Puh. 040 672 0221
jukka.kotimaki
@perussuomalaiset.fi

Vastuualueet piireittäin: 

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

Vastuualueet piireittäin: Etelä-Pohjan-
maa, Keski-Pohjanmaa, Oulu, Kainuu ja 
Lappi

 ■EuroParLaMENTTirYHMä

Sampo terho
Työpuhelin:
 +32 228 45757
GSM Brysselissä:
 +32 471 552 923
GSM. Suomessa:
 +358 50 538 1674

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

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

kotimaan avustaja:

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

 ■PuoLuEHaLLiTuS

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

etelä-Savo
kaj turunen
Ampumamajantie 3, 57170 Savonlinna
Puh: 050 512 0663
kaj.turunen@eduskunta.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
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

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

www.perussuomalaiset.fi

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

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

Kunnallisvaalit 2012

• Äänioikeustiedot määräytyvät 
perjantaina 7.9.2012 ja äänioi-
keusrekisteri perustetaan viimeis-
tään 12.9.2012.

• Ehdokashakemukset jätettävä 
viimeistään tiistaina 18.9.2012  
ennen klo 16

• Ehdokasasettelu vahvistetaan 
torstaina 27.9.2012

• Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-
23.10.2012

• Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012
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 ■PEruSSuoMaLaiSTEN EDuSKuNTarYHMä

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

Pirkko ruohonen-lerner
(eduskuntaryhmän pj.)

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

muut kanSaneduStajat:

lindström, jari
(eduskuntaryhmän 2. vpj.)

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

kettunen, Pentti
(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

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

eduskuntaryhmä:

Puh. (09) 4321*, fax (09)-432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi

Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800

www.perussuomalaiset.fi
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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

3. varapuheenjohtaja

heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040 704 4059

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

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

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

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

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

eduskuntaryhmä:
Puh. (09) 4321*, fax ((09)-432 3228
(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmä-
kanslioiden kanssa)
perussuomalaiset@eduskunta.fi

erkki havansi
Oa. oikeudellinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3286
erkki.havansi@eduskunta.fi

oskari juurikkala
Oa. talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3288
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

juha halttunen
Oa. talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3287
juha.halttunen@eduskunta.fi

Samuli virtanen
Kansainvälisten asiain sihteeri
Puh. (09) 432 3289
samuli.virtanen@eduskunta.fi

maria aalto
Eduskuntasihteeri
Puh. (09) 432 3292
maria.aalto@eduskunta.fi

Perus-pipoja myynnissä
Puoluetoimistosta saatavissa lämpimiä fleecepipoja sinisenä ja mustana, 

yksi koko, hinta 10,00 euroa kpl. Pipoissa on pieni perus-logo.

Tilaukset: marja-leena.leppanen@perussuomalaiset.fi
puh. 0207 430 807
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VAPAA SANA

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen toimitus@peruss.fi. Kir-
joitusten pituus maksimissaan 1500 merkkiä. Kaikkien kir-
joitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot. Ilman 
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. Toimitus voi 
otsikoida ja tiivistää juttuja.

Palvelujen alasajo lisää 
epäoikeudenmukaisuutta
Kun kuntapalveluja ja muitakin hyvinvointivaltion ra-
kenteita ajetaan alas, ei voi välttyä kiusaamisilmiöiltä, 
jotka ovat monesti tietoista toimintaa.

Työttömyysluvut ovat kasvamaan päin ja työehtoja ja 
muita etuja karsitaan, kun samaan aikaan johtajien pal-
kankorotukset ja etuoikeudet ovat säästöjen ulkopuolella.

Terveitä kouluja lopetetaan ympäri maan. Kotkassa 
ennätystahtiin, mutta harvat kritisoivat johtajien kasva-
via palkkioita tai ylisuurta kuntapuolueen byrokratiako-
neistoa, joka on palvelujen alasajon arkkitehti.

Palvelujen heikentäminen johtaa eriarvoisuuden kas-
vamiseen ja kaikenlaisiin lieveilmiöihin, kuten kiusaami-
seen, perheongelmiin ja jopa yleiseen suvaitsevaisuuden 
heikkenemiseen. Näistä ongelmista on poliitikkojen, 
virkamiesten ja eri viranomaisten taholta havaittavissa 
byrokraattista kiusaamista heikommassa asemassa ole-
via kansalaisia kohtaan.

Edesmennyt isäni sanoikin, että pitää olla suvait-
sevainen vaan kaikkea ei tarvitse suvaita, kuten epäoi-
keudenmukaisuutta, ja pitää olla nöyrä, mutta ei pidä 
nöyristellä. Viisaita 60-luvun elämänkoulun neuvoja, 
jotka sopivat hyvin tähänkin aikakauteen.

Jorma-Kalevi Merivirta
Kotkan kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 
jäsen (ps)

Finnairin toimitusjohtaja 
Mika Vehviläisellä lienee 
ollut ”pinnan” kestävyys-
vaje, kun viime vuosikym-
menen lopun asuntokupla 
alkoi näyttää puhkeamisen 
merkkejä. Hän yritti myydä 
Helsingin keskustassa ole-
vaa parin sadan neliön öky-
asuntoaan, mutta ei saanut 
sitä kaupaksi haluamaansa 
kahden miljoonan euron 
hintaan.

Hätä ei kuitenkaan ollut 
tämän näköinen, olihan hän 
eläkeyhtiö Ilmarisen hallin-
toneuvoston jäsen. Siis ei 
kun kilauttamaan kaverille 
– siis Sailaksen Harrille, joka 
oli vakuutusyhtiö Ilmarisen 
toimitusjohtaja. Ilmarisella 
ei näköjään ollut kestävyys-
vajetta, vaan ennemminkin 
vajetta siitä, mihin rahansa 
lykkäisi. Niinpä Ilmarinen 

osti Vehviläisen 270 neliön 
”luukun” Helsingin keskus-
tasta 1,8 miljoonalla eurol-
la. Jotta Vehviläinen sääs-
täisi muutosta aiheutuvat 
kulut, herrat päättivät, että 
Vehviläinen jääköön asun-
toonsa asumaan; kyllä Fin-
nair 6 800 euron kuukau-
sivuokran maksaa, kunhan 
Vehviläinen muistaa maksaa 
2 300 euron luontaisedus-
taan kontollensa saamansa 
verot. Taloussanomat arvioi 
15.2., että tuo luontaisetu 
kasvattaa Vehviläisen vero-
taakkaa n. 1 200 €/kk, mikä 
on Taloussanomien mukaan 
käytännössä se summa, jon-
ka Vehviläinen maksaa asu-
misestaan.

Helsingin keskustassa 
sijaitsevassa, tosi vanhassa 
talossa 4,5 euron hoitovas-
tike per neliö on todella hal-

pa. Tuo neliöhinta saadaan 
siitä, kun jaetaan 1 200 eu-
roa 273 neliöllä. Ilmeisesti 
talossa on putki- ynnä muut 
remontit tehty...

Valtion omistajaohja-
uksesta vastaava ministeri 
Heidi Hautalalla (vihreät) ei 
myöskään tuntunut olevan 
mitään vajetta ilmoittaa, et-
tä Finnairin toimitusjohtaja 
Mika Vehviläisen asunto-
kauppa eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarisen kanssa oli hyvän 
hallintotavan ja lakien mu-
kainen.

Mutta pääministeri Ka-
taisella ja valtiovarainminis-
teri Urpilaisella on vaje! Se 
on se Suomen Hyvinvointi-
valtiota uhkaava kestävyys-
vaje, minkä vuoksi eläke-
ikää pitää nostaa ja lääkkei-
den ja lääkärin palkkioiden 
kela-korvauksia leikata.

Eläkeikää pitää nostaa, 
kun on se kestävyysvaje – 
eläkeyhtiöiltä loppuu rahat, 
kun (jo nyt suurimmaksi 
osaksi eläkkeelle jääneet) 
suuret ikäluokat jäävät 
eläkkeelle.

Minusta alkaa tuntua, 
että joku vaje tässä Suo-
men maassa on, mutta se ei 
suinkaan ole eläkeyhtiöiden 
rahavaje. Tuolla Vehviläisen 
6 800 euron kuukausivuok-
ralla maksaisi reippaasti 
muutaman, tämän ”hyvin-
vointivaltion” yhteiseen 
kekoon kortensa kantaneen 
ihmisen eläkkeet.

Vaje, mikä vaje, mutta 
näin meitä höynäytetään.

Anneli Manninen
piirisihteeri,
kaupunginvaltuutettu
Seinäjoki

Vaje se on tämäkin

Suomalaisten eriarvoisuus 
korostuu terveydenhuollos-
sa. Julkisella puolella halu-
taan säästöjä. Yksityisellä 
lääkärillä käynti on vastaa-
vasti monelle vähävaraiselle 
liian kallista.

Päivystykset kunnissa 
iltaisin ja viikonloppuisin 
joudutaan usein hoitamaan 
keikkalääkärifirman kautta. 
Keikkafirman käyttäminen 
yleensä maksaa kunnille pal-
jon. Virkalääkäreiden saami-
sessa kuntiin on vaikeuksia.

Joissain maissa vastaval-
mistuneen lääkärin on työs-
kenneltävä muutama vuosi 
julkisella puolella ennen 
kuin voivat työskennellä 
yksityisellä sektorilla. Tosin 
näissä maissa arvostellaan 
kovasti sitä, että julkisen 
puolen lääkäreillä ei ole sil-
loin niin paljon ammattitai-
dollista kokemusta. Toisaal-
ta on hyvä, että edes taataan 
jonkinlaiset mahdollisuudet 
sairaanhoitoon.

Suomessa lääkäreiden 
työskentely yksityisellä 
puolella on ymmärrettä-
vää, sillä heidän etunsa 
(mm. palkkaus) ovat siellä 
huomattavasti paremmat. 
Jokaisen ammattikunnan 
ja ihmisen on kannettava 
huolta omasta toimeentu-
lostaan. Lääkäreilläkin on 
oikeus valita työpaikkansa.

Suunnitteilla oleva kun-
tauudistus ei mielestäni tuo 
pelastusta eriarvoistumi-
seen. Saattaa käydä niin, 
että lääkäripalvelut keski-
tetään entistä enemmän. 

Keskittäminen voi tarkoit-
taa lääkäripalveluiden vä-
hentämistä syrjäseuduilta 
ja siirtämistä vain suuriin 
taajamiin. Matkat lääkärin 
luo pitenevät. Palvelut kar-
kaavat kauemmas. Turvat-
tomuuden tunne lisääntyy. 
Vähävaraisimmat kärsivät 
eniten.

Tulevaisuuden terve-
ydenhoidosta on syytä 
kantaa huolta. Onko kun-
nallisen systeemin jatkossa 
mahdollista taata tasapuo-
liset palvelut? Jos tilanne 

jatkuu samanlaisena, niin 
luultavasti kuntiin on jat-
kossa vielä vaikeampaa 
saada virkalääkäreitä. Pitäi-
sikö sittenkin kunnallisten 
systeemien sijasta valtion 
kantaa enemmän vastuuta 
tasapuolisten terveyspalve-
lujen huolehtijana.

Tilannetta ei saa päästää 
karkaamaan käsistä. Taval-
listen kansalaisten lääkäri-
palveluiden laita kymme-
nen vuoden kuluttua on iso 
kysymysmerkki. Kutistuuko 
julkinen terveydenhoito en-

tisestään? Onko vain rik-
kailla mahdollisuus käydä 
lääkärissä? 

Hyvinvointivaltiossa on 
paljon pahoinvointia. Tur-
vatulla terveydenhuollolla 
on mahdollista tätä pahoin-
vointia vähentää. Mielestä-
ni terveyspalvelut tulee saa-
da ja taata jokaiselle suoma-
laiselle. Systeemissä oleviin 
puutteisiin tulee puuttua.

Minna Reijonen
farmaseutti, Nilsiän
kaupunginvaltuutettu

Lääkäripalvelut turvattava

Suomi ja muut euromaat
Suomen talouspolitiikan megaluokan kysymys on tällä 
hetkellä suhtautuminen eurokriisiin ja muiden euromai-
den avustamiseen. Tämän rinnalla muut – suuriltakin 
tuntuvat kotimaan talousasiat – ovat pieniä. Kaikki, 
mikä annetaan muodossa missä hyvänsä Kreikalle, Por-
tugalille, Italialle tai muualle on pois kotimaan käytös-
tä. Jo yksikin miljardi on hirveä rahasumma. Yleisesti 
puhutaan vielä suuremmistakin summista, jopa useista 
kymmenistä miljardeista. 

Suomen rahkeet eivät yksinkertaisesti riitä paljon 
isompien huonokuntoisten maiden ja pankkien autta-
miseen ilman että myös oma talous menee kuralle. Mie-
lestäni ei ole mitään järkeä itse velkaantua, että saa aut-
taa muita vielä velkaisempia pankkeja, kun siitä ei ole 
Suomelle mitään hyötyä.

Suomen talous vaikeuksissa

Eteläiset Välimeren maat ovat hoitaneet talousasioitaan 
holtittomasti. Ongelmat ovat ainakin osassa maita ja 
pankkeja sitä luokkaa, ettei niitä helpolla korjata. Ei 
vaatimus piikin laittamisesta kiinni johda lamaan vaan 
pikemminkin päinvastoin. Lama tulee ja tiukat ajat ovat 
edessä, sillä Suomen julkinen talous on kokonaisuudes-
saan niin veloissaan, ettei elvytysvaraa juuri ole.

On jo lupailtu, että maaliskuussa reagoidaan talous-
tilanteeseen ja kestävyysvajeeseen vuodenvaihteen ko-
rotusten lisäksi uusilla veronkorotuksilla ja menonleik-
kauksilla. Etenkin veronkorotukset rasittavat elinkeino-
elämän toimintaedellytyksiä ja heikentävät kansalaisten 
ostovoimaa.

Maailmantalouskaan ei ole vahvoilla, joten Suomen 
vienti kohtaa vaikeuksia. Suomen kilpailukykykään ei 
ole hyvä, joten laman olosuhteissa on vielä vaikeampi 
saada aikaan hyviä kauppoja. Tässä on valitettavasti 
melko pessimistisiä näkemyksiä. Tulevaisuus näyttää, 
miten realistisia nämä näkemykset ovat.

Aaro Kemppainen
Kajaani



Suomalainen32 No: 4 • Maaliskuu 2012www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

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.

Tsemppiä kaikille kunnallisvaaliehdokkaille ympäri Suo-
men! Nyt vaan sama into kuin EK-vaaleissa, niin voitto 
tulee!
Janne Laakso, Tampere

Taas sataa Perussuomalaisten laariin ja vähän Väyrysel-
lekin.
P. Tolvanen, Sysmä

Pitkäaikaistyöttömät ovat orjia. Heidät on pakotettu teke-
mään töitä 7 tuntia päivässä päivärahalla josta otetaan 20 
prosentin vero. Kyllä miljonäärien on avattava posansa ja 
maksettava korkeampaa veroa. Se on oikeus ja kohtuus.
L. Pesonen

 ■KaNSaNEDuSTaJa ESiTTELYSSä

Nurmijärveläinen Jussi Nii-
nistö on yksi Perussuoma-
laisten uusista kansanedus-
tajista Arkadianmäellä. 

Niinistö pääsi ensi yrittä-
mällään eduskuntaan lähes 
5 000 äänellä Uudenmaan 
vaalipiiristä. Hän oli vaa-
leissa Uudenmaan Perussuo-
malaisten listalla toisena heti 
puolueen puheenjohtajan Ti-
mo Soinin jälkeen. 

Eduskuntatalossa ja 
lainsäädäntötyössä hän ei 
kuitenkaan ole niin noviisi 
kuin ensikertalaiselta kan-
sanedustajalta voisi olettaa. 
Arkadianmäen graniittilin-
na ja eduskuntatyön arki 
tulivat Niinistölle tutuksi 
hänen toimiessaan vuosien 
2005–2011 ajan Perussuo-
malaisten eduskuntaryh-
män pääsihteerinä.

Koulutukseltaan Jussi 
Niinistö on filosofian tohto-
ri ja on edellisessä elämäs-
sään toiminut useita vuosia 
muun muassa tutkijana. 
Hänen kirjoittamansa kirjat 
käsittelevät pääasiassa Suo-
men uudempaa poliittista ja 
sotahistoriaa. Suomen itse-
näisyystaistelu ja maanpuo-
lustustyö ovat aina olleet 
Jussille läheisiä asioita.

Mukana luomassa 
historiallista 
voittoputkea

Politiikka imaisi Jussi Nii-
nistön mukaansa vuonna 
2004, kun Timo Soini pyy-

si häntä Perussuomalaisten 
vaalikoordinaattoriksi. Siitä 
lähtien Niinistö on tehnyt 
perustavanlaatuista työtä 
Perussuomalaisten vaali-
menestyksen eteen muun 
muassa Soinin presiden-
tinvaalikampanjassa 2006, 
puolueen valtakunnallisena 
vaalipäällikkönä eduskun-
tavaaleissa 2007 ja jälleen 
vaalikoordinaattorina EU-
vaaleissa 2009. 

Jussi Niinistö on ollut 
mukana luomassa vankkaa 
perustaa puolueen nykyi-
selle kannatukselle sekä 
päässyt vaikuttamaan edus-
kuntaryhmän ja puolueen 
linjauksiin. Niinpä kun kut-

su ehdokkaaksi eduskunta-
vaaleihin kävi, Jussi päätti 
tovin harkittuaan ryhtyä 
leikkiin tosissaan.

Valiokunnan 
puheenjohtajuus pitää 
kiireisenä

Eduskunnassa Jussi Niinistö 
toimii puolustusvaliokun-
nan puheenjohtajana sekä 
suuren valiokunnan varajä-
senenä. Lisäksi hän kuuluu 
eduskuntaryhmän työva-
liokuntaan ja on eduskun-
nan kirjaston hallituksen 
puheenjohtaja. Valiokunta-
kokouksia riittää työviikon 
jokaiselle päivälle, sillä EU-

asioita käsittelevässä suures-
sa valiokunnassa myös va-
rajäsenet osallistuvat koko-
uksiin. Valiokuntapuheen-
johtajuutensa kautta Jussi 
kuuluu myös puhemiesneu-
vostoon. Puhemiesneuvos-
to ohjaa eduskuntatyötä ja 
tekee ehdotuksia asioiden 
käsittelyssä noudatettavista 
menettelytavoista.

Vaikka eduskuntatyö 
oli Niinistölle entuudestaan 
pitkälti tuttua, niin valio-
kuntatyöhön hänkään ei ole 
ennen tämän vuoden kevät-
tä päässyt tutustumaan.

- Valiokuntatyön aloit-
taminen ja vieläpä puheen-
johtajatasolla on luonnolli-

sesti ollut haastavaa, mutta 
se on myös pakottanut hy-
vin nopeassa ajassa sisäis-
tämään valiokuntatyösken-
telyn maailman, Niinistö 
toteaa puheenjohtajuutensa 
alkuajasta.

Viime syksynä Niinistö 
otti eduskunnassa räväkäs-
ti kantaa hallituksen aikei-
siin vähentää radikaalisti 
puolustusmäärärahoja se-
kä liittyä jalkaväkimiinat 
kieltävään Ottawan sopi-
mukseen. Nyt alkuvuodesta 
agendalla on ollut puolus-
tusvoimauudistus.

- Hallituksen puolustus-
voimauudistus on vastuu-
ton. Koko Suomea pitää 
puolustaa ja koko ikäluok-
ka kouluttaa. Jos teemme 
niin kuin hallitus tahtoo, 
liu’umme Ruotsin tielle, 
ja se tässä uudistuksessa 
eniten huolettaa, Niinistö 
toteaa.

- Uudistus valmisteltiin 
omituisesti ja kansanedus-
tajat pidettiin pimennossa. 
Tämä on vastoin hallituk-
sen omaa ohjelmaa, Niinis-
tö lisää.

Kansanedustajantyön 
tuomaan julkisuuteen Nii-
nistö suhtautuu hieman 
varauksellisesti, mutta 
tyylilleen ominaisesti jalat 
maassa.

- Tähän kansalta saa-
tuun luottamustehtävään 
kuuluu tietty julkisuus ja 
se on vain hyväksyttävä. 
Media seuraa Perussuoma-

laista kansanedustajaa kuin 
hai laivaa, mutta kaikista 
kirjoituksista ei pidä ottaa 
itseensä, hän toteaa.

Nurmijärveltä 
eduskuntaan

Eduskunnan ulkopuolella 
Jussi Niinistön elämään 
kuuluu vahvasti perhe ja 
myös Nurmijärven kun-
nallispolitiikka. Perheeseen 
kuuluu opettajavaimo ja 
kolme kouluikäistä lasta. 
Jussin harrastuksia ovat 
lenkkeily ja lukeminen. Ja 
lauantai-iltaisin kello kuu-
den jälkeen häntä on turha 
tavoitella, sillä silloin soivat 
saunan jälkeen toivotut le-
vyt vanhasta putkiradiosta.

Työmatka Nurmijärven 
kirkonkylältä eduskuntaan 
taittuu useimmiten bussilla. 
Kotikuntansa kunnanval-
tuustossa vuodesta 2009 
asti aktiivisesti vaikutta-
nut Jussi haluaa säilyttää 
Nurmijärven turvallisena 
ja kaikkia sen asukkaita 
oikeudenmukaisesti kohte-
levana kuntana. 

Samat tavoitteet näky-
vät myös eduskunnan arjes-
sa koko kansan edustajana 
toimiessa – tavoitteena on 
hyvä ja turvallinen Suomi, 
jossa jokainen ihminen ja 
jokainen elämä on arvokas.

Teksti:
riikka Taivassalo
kansanedustajan avustaja

Jussi Niinistö uusiin töihin tutussa talossa


