5/2012

17. vuosikerta • Poliittinen lehti • Irtonumero 3,- • Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja

Kohti kuntavaalijytkyä
Perussuomalaisten piirien johto kokoontui
yhteiseen strategiaseminaariin maaliskuun
alussa. Tarkoituksena oli mm. suunnitella
strategia syksyn kunnallisvaaleja varten.
- Kunnallisvaalien tuloksen ratkaisee
onnistunut ehdokasasettelu, Soini kiteytti.

Hernekeitto maistui
vaikka oli lauantai
Pirkanmaalainen ensimmäisen
kauden kansanedustaja Laila Koskela
halusi tervehtiä vaalipiiriläisiään
tarjoamalla hernekeittoa Tampereella.
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Wallin pääsi kuin koira veräjästä
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Kuva: Harri Lindell

Länsirannikolla tapahtuu
Länsirannikolla on alkanut tapahtua. Kolmen kokouksen sunnuntai toi Perussuomalaisille myös uuden valtuustoryhmän Kaskisiin.
Nyt on paljon innostusta ja positiivista energiaa
ilmassa. Sitä tarvitaankin hallituksen valaman apatian
vastapainoksi.
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■■Päätoimittaja

Harri Lindell • harri.lindell@peruss.fi

Puolustusministeri Wallinin
tuoli natisee liitoksissaan
Puolustusvoimauudistuksen taustoista putkahtelee
pintaan yhä uusia kysymyksiä, jotka ovat kaatamassa
puolustusministeri Stefan
Wallinin (r.) ministerituolin
nurin. On vain ajan kysymys, koska myös pääministeri Kataisen kuppi kaatuu
ja tuki Wallinille loppuu,
onhan kysymys koko Kataisen hallituksen arvovallasta
ja eduskunnan antamasta
luottamuksesta.
Puolustusvoimien supistuksia tehtäessä hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa (UTVA)
eivät suunnitelman yksityiskohdat nousseet esille puolustusministerin tiedotuksessa riittävästi eikä ministereitä informoitu tarpeeksi.

Puolustusministeri
Wallin on myöntänyt kie-

kömmähdyksenä, vai onko
kysymyksessä ruotsinkielisen ministerin ylimielisyys

”Nyt tarvitaan rehellistä selvitystä
RKP:n asemasta hallituspuolueena.”
lipoliittisen ohjauksen vaikuttaneen Dragsvikin varuskunnan säilyttämiseen,
vaikka laki edellyttää vain
ruotsinkielisen joukko-osaston olemassaoloa. Joukkoosasto ja varuskunta ovat
eri asioita, jota ei ilmeisesti
osattu ottaa huomioon supistuksia tehtäessä.
Miten lienee, onko suomen kieli sittenkin niin vaikea ruotsin kieleen verrattuna? Tuleekohan tämäkin
virhe selitetyksi kielellisenä

hallituskumppaneitaan
kohtaan?
Eroa nopeasti,
ministeri Wallin!
Miksi päätöksiä tehtäessä
kaikki puolustusvoimien supistuksiin vaikuttavat tekijät eivät ole olleet avoimesti
esillä hallituksen ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa valiokunnassa, äänestäjistä puhumattakaan? Onko tämä
nyt sitä RKP:n avoimuutta?

■■Puoluesihteeri

Mikäli hallituksen ulkoja turvallisuuspoliittinen
valiokunta ei tiennyt asiasta eikä keskustellut kielipoliittisesta ohjauksesta,
onko ministeri valehdellut
eduskunnalle ja valiokunnalle? Näin tökerö toiminta
ei ainakaan lisää politiikan
uskottavuutta kansalaisten
silmissä eikä kannusta äänestämään.
Mikäli puolustusministeri Wallin on johtanut
harhaan paitsi eduskuntaa
myös hallituksen ulko- ja
turvallisuuspoliittista valiokuntaa ja muita keskeisiä päättäjiä, olisi hänen
tehtävä omat johtopäätöksensä asiasta ja erottava
puolustusministerin tehtävästään, mitä nopeammin,
sen parempi. Kansalaisten
luottamus politiikkaan olisi

palautettavissa vapaaehtoisella erolla. Jos tekstiviestikohu saa entisen kokoomusministerin eroamaan,
eikö sitten tällaisen merkittävänkin asian tähden pitäisi puolustusministerin erota
myös?
RKP:n jatkuva
erityisasema on
lopetettava
RKP:n erityisasema on
hämmästyttävä historiallinen tosiasia suomalaisessa
politiikassa, ja tuo mieleen
oikean poliittisen muumion. Puolueena RKP on toistuvasti hallituksessa, oli äänestystulos eduskuntavaaleissa mikä tahansa. Tämä
poliittinen kummajainen ei
ole omiaan ainakaan parantamaan äänestäjien luotta-

musta politiikkaan. Neljän
vuoden välein tämä toistuu
aina vain.
Hallituspaikka
on
RKP:lle kuin illallinen entiselle presidentille, jonka
valtio tarjoaa. Onhan kysymyksessä marginaalipuolue,
joka ajaa pienen väestöryhmän (ruotsinkielisten) etuja
kovaäänisesti hallituksesta
käsin. Raha ratkaisee suomalaisen hallituksen muodostamisessa, tai omaisuuden määrä, ainakin siltä
tuntuu RKP:n vakiopaikkaa
miettiessä.
Nyt tarvitaan rehellistä
selvitystä RKP:n asemasta
hallituspuolueena. Hallitusvastuuseen on haettava
uutta puolustusministeriä,
joka ei voi enää tulla RKP:n
riveistä, onhan se sanomattakin selvä asia.

Ossi Sandvik • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Kehysriihestä tuli tasavero
Hallitus esitteli kehyspäätöksiään 22. maaliskuuta.
Aikomus kehyskaudella on
mm. jättää lapsilisien indeksikorotukset tekemättä.
Lapsiperheiden ostovoima
tulee hallituksen toimien
seurauksena heikkenemään
entisestään. Sen sijaan hallitus korottaa kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä
prosenttiyksiköllä. Maksuja
siirretään koko ajan tasaveron puolelle eli kunnallisveroon ja ALV:hen.
Ennen vaaleja vasemmistopuolueet vastustivat
tasaverojen korottamista,
mutta nyt ne kuitenkin linjasivat kaikkein vähäosai-

simmatkin talouskriisin
maksumiehiksi. Korotusten ulkopuolelle olisi vähimmillään pitänyt jättää
elintarvikkeet ja lääkkeet.

”Lapsiperheiden ostovoima tulee
hallituksen toimien seurauksena
heikkenemään entisestään.”
Lääkkeet ja ruoka kun
ovat ensiarvoisen tärkeitä
jokaiselle. Nähtäväksi jää
miten kalliiksi lääkkeitten
kallistuminen yhteiskunnallemme tuleekaan kun
vähävaraisimmat eivät pys-
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■■Puheenjohtaja

Timo Soini • timo.soini@eduskunta.fi

Wallin harhautti

Eduskunnassa sanottua
”Koska ministeri on ministeriaitiosta vakuuttanut
yhtä ja myöhemmin korjannut asian toiseksi, en ainakaan minä enää ole vakuuttunut siitä, onko tämä
varuskuntauudistuksessa ainoa asia, joka todellisuudessa onkin erilainen kuin mitä ministeri Wallin
on edustajille kertonut. Pelkään pahoin, että ei taida olla. Tämän takia koko varuskuntauudistus on
avattava uuteen, läpinäkyvään tarkasteluun.”

Reijo Hongisto 21.3.2012

”Kritiikki on ollut kylläkin täysin ansaittua, siis täysin ansaittua kritiikkiä, ja on äärimmäisen tuomittavaa, että hallituksessa istuva ministeri lähtee johtamaan eduskuntaa harhaan. Ja se on absoluuttinen
fakta, arvoisa puhemies, että näin ei yksinkertaisesti
vain voi toimia, ja tästä syystä ministeri Wallin ei voi
jatkaa enää tehtävässään.”

Olli Immonen 21.3.2012

Kittilän Perussuomalaiset rynnivät ehdolle - Kittilä kuntoon.

Puolustusministeri Stefan
Wallinista on ollut paljon
puhetta, on tässäkin lehdestä. Aiheesta. On hyvä kerrata, mistä tässä asiassa on
kysymys ja mistä ei.
Kysymys ei ole ruotsinkielisestä varusmieskou-

halunnut kertoa, että hän
ohjasi ja halusi ohjata päätöksenteko nimenomaan
niin, että ruotsinkielinen varuskunta säilytetään. Kyllä
Suomessa sitä mieltä saa olla, pitää kertoa, että on jos
kerran on.

Ilman puolueen ja kansanedustajiemme ryhdikästä toimintaa tapaus Wallin
olisi painettu vihreän veran alle.
lutuksesta sinänsä. Se on
tarpeen ja sitä annetaan.
Kysymys on missä?
Kysymys on siitä harhauttiko ministeri Stefan
Wallin eduskuntaa ministeriaitioista? Kyllä harhautti.
Miten muuten pääministeri
Jyrki Katainen olisi julistanut, että on absoluuttinen
fakta, että varuskuntaratkaisuihin liittyi muutakin
kuin maanpuolustuksellisista lähtökohdista tehtyjä
päätöksiä.
Puolustusministeri Wallin ei, syystä tai toisesta,

Kysymys ei ole kielivainosta, sortamisesta, kansalliskiihkosta, vihapuheesta
tai mistään sellaisesta. Kyse on siitä, saako ministeriaitiosta ensin harhauttaa
kansanedustajia ja sitten
Suomen kansaa? Perussuomalaisten mielestä ei saa.
Hallituskumppanit pelastivat ministeri Wallinin
eduskuntaäänestyksessä.
Kunnia meni, mutta maine
kasvoi.
Perussuomalaiset vaikuttavat eduskunnassa väkevästi. Ilman puolueen ja

kansanedustajiemme ryhdikästä toimintaa tapaus
Wallin olisi painettu vihreän
veran alle.
Kittilästä ja Utsjoesta
mallia ja voimaa
Perussuomalaiset haluavat
Suomen kunnat kuntoon.
Remontti on tarpeen ja remontin tekevät Perussuomalaiset. Jotta ryhdikäs politiikka saa mahdollisuutensa,
on oltava perussuomalaisia
ehdokkaita, joita kansalaiset voivat äänestää. Tämä
on vaalien toinen avainasia,
toinen on hyvä puolueemme kuntaohjelma vuodelta
2008. Se on vieläkin käypää
tavaraa. Sitä täydennetään
ja ajanmukaistetaan.
Vierailin
Kittilässä
upeissa jäärataraveissa. Samassa yhteydessä sovin paikallisten perussuomalaisten
kanssa palaverista asiana
kuntavaalit. Olen tyytyväinen. Ehdokasasettelu on
hyvässä mallissa, suostumuksia on plakkarissa jo
käypänen määrä ja toiselle

kymmenelle pyritään. Viime
kuntavaaleissa perussuomalaisilla ei ollut omaa ehdokaslistaa. Nyt on. Eduskuntavaaleissa myös Kittilässä
tehtiin voimakas vaalityö,
jonka avulla Lappiin saatiin
oma kansanedustaja.
Tässä lehdessä on juttu
Utsjoen osaston perustamisesta. Hienoa. Suomen katollakin toimii voimistuva
Perussuomalainen osasto ja
vaihtoehto on tarjolla kuntavaaleissa. Jutusta luin,
että puheenjohtaja Timo
Soinia toivotaan vierailulle
Utsjoelle. Tämä toive toteutuu syksyllä.
Hyvä puoluesisaret ja
veljet. Olen ylpeä perussuomalaisista arkipäivän
toimijoista. Teen tätä työtä
teidän luottamuksenne varassa ja siitä tukea saaden.
Käyttäkää kansanedustajiamme hyödyksi. Ottakaa
reilusti yhteyttä. Jokaiseen
osastoon saadaan kansanedustaja vieraisille ja tueksi.
Me voitamme vaalit
työllä, ehdokkailla ja omalla linjalla.

Kiinnostaako politiikka? Haluaisitko työskennellä eduskunnassa?
sanedustajien avustaminen
valiokuntatyössä. Työaika
on n. 20h/vko. Vaatimuksena tehtävään on soveltuva
koulutus ja työkokemus sekä puolueen jäsenyys.

Johanna Jurva 20.3.2012

”Täällä nyt puhutaan paljon erilaisista päivähoitomuodoista ja osapäivähoidosta. Minä toivoisin,
että kiinnitettäisiin katsetta myös sinne päiväkotiin,
koska siellähän ollaan aivan ruuhkaisia ja täynnä.
Minulla on tämmöinen hirveän hyvä Tehyn tekemä
selvitys ’Ihmeiden tekijät: Päivähoidon ryhmäkokoselvitys’, jossa työntekijä kertoo, mitä päiväkodissa tänään tapahtuu.”

Arja Juvonen 20.3.2012

”Ilmoititte, että ette ole tehneet mitään päätöksiä
asiasta, mutta samaan hyömyyn sanoitte, että kaikki on auki, elikkä vahvistitte, että tästä on myös keskusteltu. Kuntatalous on kiristymään päin, ja sekin
on teidän aikaansaannostanne. Päivähoitopaikkojen lisääntyminen, siis pakollinen lisääntyminen lapsimäärän lisääntymisen johdosta, kiristää taloutta.

Ari Jalonen 15.3.2012

PerusSuomalainen 6/2012 ilmestyy

Perussuomalaisille töihin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hakee osa-aikaiseen
työsuhteeseen maa- ja metsätalous- sekä ympäristöasioihin erikoistunutta henkilöä. Työhön kuuluu kan-

”Keskustelu kotihoidon tuen mahdollisesta lyhentämisestä käy vilkkaana, ja hyvä niin. Keskustelu
aiheesta on erittäin arvokasta. Tuen lyhentämisen
välittömät vaikutukset tulisivat näkymään päivähoidon tarpeen lisääntymisenä, kun alle 3-vuotiaiden lasten osuus päivähoidossa kasvaa. Tämä aiheuttaisi kunnilla huomattavaa kustannusten nousua,
sillä päivähoitopalveluita ja jopa päiväkoteja tarvittaisiin lisää.”

Lisätietoja avoinna olevasta paikasta voi tiedustella eduskuntaryhmän pääsihteeriltä ma-pe klo 9-17
välisenä aikana, puh. (09)
432 3282 / Toni Kokko

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoivomuksineen ja ansioluetteloineen
15.4.2012 mennessä, osoitteeseen toni.kokko@eduskunta.fi.

20.4.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään

keskiviikkona 11.4.2012.
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Perussuomalaisten eduskuntaryhmä:

Ministeri Wallinin uskottavuus mennyttä
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ministeri
Wallin on myöntänyt kielipolitiikan vaikuttaneen
Dragsvikin varuskunnan säilytyspäätökseen puolustusvoimauudistuksen yhteydessä. Tähän asti ministeri Wallin on antanut ymmärtää, että kielipolitiikal-

Valitus korkeimpaan
hallinto-oikeuteen
vakuussopimuksen
salailusta
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner on valittanut korkeimmalle hallinto-oikeudelle valtiovarainministeriöltä saamastaan hylkäävästä päätöksestä Kreikan
vakuussopimuksen salaamista koskevassa asiassa.
Valituksessaan Ruohonen-Lerner vetoaa perustuslakiin ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annettuun lakiin.
- Kreikkalaisen osapuolen taholta on allekirjoituksen yhteydessä tiettävästi vaadittu, että tämä
laajamittainen vakuussopimusjärjestely olisi asiakirjasisällöltään salainen mm. siksi, etteivät vakuussopimuksen toteutuksessa keskeisten neljän
kreikkalaisen pankin nimet paljastuisi. Suomen
puolelta on kreikkalaisen tahon vaatimukseen
suostuttu Suomen lainsäädäntöä syrjäyttäen, Ruohonen-Lerner toteaa.
Ruohonen-Lerner korostaa vaativansa sopimuksen julkistamista ensisijaisesti tavallisena kansalaisena. Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta koskee nimenomaan kaikkien kansalaisten oikeuksia.
- Sillä, että olen myös kansanedustaja, ei ole nyt
olennaista merkitystä. Kysymys on jokaisen kansalaisen lainmukaisesta oikeudesta läpinäkyvään
hyvään hallintoon koskien julkisia varojamme.
Ruohonen-Lernerin mukaan korkein hallintooikeus on nyt valituksen kohteena olevassa Kreikka-asiassa luomassa hyvin tärkeää ennakkotapauslinjaa.
- Olennaista on, tulkitaanko lakia pohjoismaiselle demokraattiselle ja läpinäkyvälle hyvälle hallinnolle ominaisen, salailun minimoivan hallintokulttuurin hengessä vaiko siinä julkisuutta karttavassa
ja salailua suosivassa hengessä, joka on ominainen
EU-Brysselin keskushallinnolle ja eräiden eteläisen
ja keskisen Euroopan valtioiden hallinnolliselle
”kulttuurille”, Ruohonen-Lerner toteaa.

Uusi laki vähentää
perintöriitoja EU:n sisällä
EU-parlamentin hyväksymän lainsäädännön mukaan suomalainen nainen, joka menee naimisiin
saksalaisen kanssa ja asettuu asumaan Ranskaan,
voisi jatkossa päättää, sovelletaanko hänen perintönsä jaossa Suomen vai Ranskan lakeja.
EU:n laajuisten säännöt määrittelisivät, minkä
maan lainsäädäntöä noudatetaan silloin, kun useamman eri maan lakien soveltaminen olisi perustellusti
mahdollista. Näin voitaisiin vähentää kalliita oikeusriitoja sekä turhaa perintöihin liittyvää byrokratiaa.
Lainsäädäntö toisi mukanaan myös eurooppalaisen perintötodistuksen, jonka on tarkoitus selventää testamentin laatijan oikeudellista asemaa
sekä taata perijöiden ja muiden osapuolten kuten
velkojien oikeudet.

la ei ole ollut mitään vaikutusta, vaan syyt Dragsvikin säilyttämiselle olivat puhtaasti maanpuolustukselliset. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toteaa,
että ministerin uskottavuus on mennyt ja kehottaa
tätä vetämään asiasta johtopäätöksensä.

Puolustusministeri Wall
eduskuntaa
Puolustusministeri Stefan
Wallin myönsi kielipoliittisten syiden olleen myötävaikuttamassa Dragsvikin
varuskunnan kohtaloon
Yle Uutisille perjantaina
16.3.2012. Tämä tunnustus
oli räikeässä ristiriidassa
ministeri Wallinin aikaisempien vakuuttelujen kanssa,
joiden mukaan kielipoliittisilla perusteluilla ei ollut
mitään tekemistä puolustusvoimauudistuksen kanssa.
Puolustusministeri
Wallin harhautti eduskuntaa antamalla ymmärtää,
että uudistus olisi kokonaan
sotilaiden suunnittelema
eikä hän olisi päässyt sitä
millään lailla sormeilemaan
kuten nyt on käynyt ilmi.
Sitä en tiedä, oliko pääministeri Katainen tietoinen
asiasta, mutta asian ilmitulo
asettaa hänetkin erikoiseen
valoon ottaen huomioon
Kataisen vakuutuksen välikysymyskeskustelussa 29.
helmikuuta, ettei kieli- tai
muullakaan politiikalla ollut osuutta puolustusvoimauudistuksessa ja ”tämä on
absoluuttinen fakta”, sanoo
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Niinistö.
Samansuuntaisia lausuntoja julkisuuteen on
antanut myös silloinen
presidentti Tarja Halonen.
Wallinin tunnustusta seuraavana lauantaina pääministeri Katainen kertoi myös
antavansa Wallinille täyden
tukensa ja että tämä voi jatkaa tehtävässään.
Uudistus nostettava
uudelleen pöydälle
Erittäin raskauttava asianhaara puolustusministeri
Wallinin tunnustuksen valossa on hänen eduskunnan
kyselytunnilla 9.2.2012
antamansa vakuutus, ettei
puolustusvoimien säästöihin ja varuskuntien lakkauttamiseen liity muuta
kuin puolustuspoliittista
harkintaa. Se, ettei näin ol-

lutkaan, tuskin tuli kenellekään yllätyksenä, mutta
asian ilmitulo asettaa koko
puolustusvoimauudistuksen
uuteen valoon.
- Luottamus koko puolustusvoimauudistukseen ja
sen valmisteluun on mennyt. Vielä ei ole liian myöhäistä palauttaa luottamus,
mutta koko puolustusvoimauudistus on nostettava
uudelleen pöydälle. Se on
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän toivomus,
Niinistö toteaa.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä toivoo myös,
että puolustusministeri Wallin vetäisi tilanteesta omat

johtopäätöksensä ja toimisi
sen edellyttämällä tavalla,
sillä hänen uskottavuutensa
toimia virassaan on mennyt.
- Aika monessa maassa ministereitä on eronnut
vähäisemmistäkin syistä,
Suomessakin viimeksi pääministeri Anneli Jäätteenmäki vuonna 2003. Ellei
sitten hallituksessa istuvilla
miehillä ja naisilla ole eri
standardit tässä suhteessa.
Wallinin
luottamuksesta
äänestettiin
Oppositio jätti eduskunnalle epäluottamuslause-

ehdotuksen koskien ministeri Wallinia keskiviikkona
21.3.2012. Perusteluina
epäluottamuslauseelleen
oppositio katsoi, että Wallin on tietoisesti johtanut
eduskuntaa harhaan ensin
salattuaan, sitten kiistettyään ja vasta pakon edessä
myönnettyään poliittiset
perusteensa varuskuntien
lakkauttamisessa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja
Pirkko Ruohonen-Lerner
totesi asiasta seuraavaa:
- Perussuomalaisten
mielestä
eduskuntaan
kohdistettu totuuden salaaminen ja tietoinen
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Suurpetojen salakaadot vähenivät valtion mailla
Metsähallituksen tuoreen erävalvontaraportin mukaan vuonna 2011 valtion mailla todettiin vähemmän suurpetoihin kohdistunutta rikollisuutta kuin
sitä edeltävänä vuonna. Vuonna 2011 suurpetoihin
liittyviä tarkastuksia tehtiin 240 kpl, joissa todettiin 8 laillisuusrikettä tai – rikosta, todettuja laittomia tappoja oli 2 ahmaa. Vuoden 2010 vastaavat

lin harhautti

harhaanjohtaminen ovat
ministerivalan vannoneen
ministerin taholta - vieläpä erittäin suuren luokan
maanpuolustuksellisessa
turvallisuusasiassa - niin
raskaita rikkomuksia, että
välitön epäluottamuslause
on ainoa eduskunnan arvovallan ja yleisen poliittisen moraalin kannalta
mahdollinen ratkaisu.
Puolustusministeri
Wallinin luottamuksesta äänestettiin torstaina
22.3.2012. Wallin sai
eduskunnan luottamuksen
äänin 95-59. Luottamuksen puolesta äänesti 95
hallituksen kansanedusta-

jaa, vastaan 59 opposition
edustajaa. Yksi kristillisdemokraatti äänesti tyhjää.
Poissa äänestyksestä oli 27
hallituksen kansanedustajaa ja 17 opposition edustajaa.

Teksti: Mika Männistö
Kuva: Harri Lindell

Lisää perussuomalaisten
kannanottoja puolustusministeri Wallinin toiminnasta seuraavalla sivulla.

luvut olivat 320 tarkastusta, 14 rikosta ja 11 todettua laitonta tappoa. Molempina vuosina todettiin
yksi metsäpeuran salakaato.
Hirveen kohdistuvia metsästysrikoksia valtion
mailla oli vuonna 2011 valtakunnallisesti hieman
enemmän kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2011
salakaatoja tuli tietoon 22, edellisvuonna 17.

Perussuomalaiset:

Wallin johti
eduskuntaa
harhaan
Meille perussuomalaisille on jo viime viikon lopulta
ollut selvää, että ryhmämme esittää puolustusministeri Stefan Wallinille epäluottamuslausetta. Tavanmukainen pitkän kaavan välikysymysmenettely,
jossa hallituksella on 15 päivää vastausaikaa, voisi
venyttää sietämätöntä tilannetta viikkotolkulla, yli
pääsiäisen. Onkin erinomainen asia, että edustaja
Tiilikainen nyt puheenvuorossaan on eduskuntaryhmänsä nimissä esittänyt puolustusministerille
välitöntä epäluottamusta, kun meillä nyt on puolustusvaliokunnasta tullut hallituksen esitys ratkaisevassa toisessa käsittelyssä. Ei ole syytä enää yhtään
pitkittää tätä päivä päivältä kasvanutta kritiikkiä,
erovaatimuksia ja epäluottamusta, mitä myös jo
monilta hallituspuolueiden tahoilta esitetään Wallinia kohtaan.
Ministeri Wallinin muisti alkoi palailla pätkittäin viime viikon lopulla, seurauksena siitä, että
edustaja Pentti Oinosen kanteluun 15. päivä maaliskuuta annetusta oikeuskanslerin päätöksestä oli
luettavissa kenraali Puheloisen lausunnon kautta se
absoluuttinen fakta, että Wallin oli lokakuun lopulla
2011 puuttunut puolustusvoimauudistuksen sotilasja virkamiesvalmisteluun Dragsvikin varuskunnan
hyväksi puolue- ja kielipoliittisin perustein, vastoin
ammattisotilaiden maanpuolustuksellisia tilannearvioita.
Wallinin rikkomus ei suinkaan ole se, että hän
Dragsvik-asiassa teki puhdasta rkp:läistä puolue- ja
kielipolitiikkaa. Rikkomus ja jopa erittäin paha rikkomus oli se, että hän virassaan johti harhaan - ei vain
pääministeriä, valtiovarainministeriä ja muita ministereitä sekä hallituspuolueita - vaan että harhaanjohtaminen kohdistui nimenomaan eduskuntaan.
Erityisen raskauttavaa totuuden täyttä salaamista
Dragsvik-asiassa Wallin harjoitti täällä täysistunnoissa helmikuun 9. päivänä puolustusvoimauudistuksen
ensikeskustelussa sekä sitten puolustusvoimia koskeneessa välikysymyskeskustelussa helmikuun 29. päivänä. Ne selittelyt, joita Wallin totuuden paljastuttua
on viimeisen kuuden päivän aikana esittänyt, eivät
yhtään paranna hänen asemaansa.
Perussuomalaisten mielestä eduskuntaan kohdistettu totuuden salaaminen ja tietoinen harhaanjohtaminen ovat ministerivalan vannoneen ministerin
taholta - vieläpä erittäin suuren luokan maanpuolustuksellisessa turvallisuusasiassa - niin raskaita rikkomuksia, että välitön epäluottamuslause on ainoa
eduskunnan arvovallan ja yleisen poliittisen moraalin
kannalta mahdollinen ratkaisu.
Kannatan edustaja Kimmo Tiilikaisen tekemää
epäluottamuslause-ehdotusta, jonka mukaan puolustusministeri Stefan Wallin ei nauti eduskunnan
luottamusta.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan, kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lernerin
kannatuspuheenvuoro koskien epäluottamuslausetta ministeri Wallinille.

Kike Elomaa valittiin
TOK:n edustajistoon
Perussuomalaisista ehdokkaista Kike Elomaa valittiin Turun Osuuskaupan edustajistoon kaudelle
2012-2016. Elomaan äänimäärä oli 163.

Yle-lait lähetettiin
lausuntokierrokselle
Liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lähettäneet Yleisradion rahoitusuudistusta koskevat lakiehdotukset lausuntokierrokselle.
Yleisradion julkisen palvelun kustannukset
katetaan vuoden 2013 alusta uudella yleisradioverolla, joka on 0,68 prosenttia verovelvollisen
henkilön ansio- ja pääomatulojen yhteismäärästä.
Samalla ehdotetaan, että televisiomaksusta
luovuttaisiin. Televisiomaksu kerätään tavalliseen
tapaan vuoden 2012 loppuun asti.
Vero otettaisiin huomioon ennakonpidätysprosentissa tuloverojen tapaan. Yleisradiovero ei koskisi alle 18-vuotiaita.
Veron vähimmäismäärä olisi 50 euroa ja enimmäismäärä 140 euroa. Veroa ei näin ollen perittäisi lainkaan, mikäli sen määrä jäisi alle 50 euron.

Vähävaraisille suunnattu
ruoka-apu jatkuu
Vähävaraisille EU-kansalaisille tarkoitettu elintarvikkeiden jakeluohjelma sai kaksi vuotta jatkoaikaa, kun Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kanssa yhteistyössä laaditun pelastussuunnitelman. Ruoka-apua tarjoava ohjelma jatkuu
vuoden 2013 loppuun, ja sen vuosibudjetti on 500
miljoonaa euroa. Ohjelma tarjoaa apua 18 miljoonalle köyhyydessä elävälle EU-kansalaiselle 20:ssä
unionin jäsenmaassa.

Pitkäkestoisesta
ulosotosta maksuhäiriömerkintä 1.4.2012 alkaen
Huhtikuun alusta lähtien maksuhäiriöstä menee
tieto luottotietoyhtiöille, jos palkan, eläkkeen tai
muun toistuvan tulon ulosmittaus tai ulosoton
kanssa tehty maksusuunnitelma on ollut voimassa
kahden viime vuoden aikana yhteensä vähintään
18 kuukautta.
Valtakunnanvoudinvirasto arvioi, että huhtikuussa ulosottolaitos luovuttaa noin 40 000 velallisen tiedot luottotietoyhtiöille ulosoton pitkäkestoisuuden takia. Heistä noin 9 000:lla ei ole
aikaisempaa ulosottoon liittyvää maksuhäiriömerkintää.
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EROA WALLIN!

Puolustusvoimauudistus uuteen käsittelyyn
Kansanedustaja
Pentti Oinonen:

Wallin
valtakunnanoikeuteen
Hallitus on kriisissä puolustusministeri Wallinin eduskunnassa antamien totuudenvastaisten lausuntojen
takia. Wallin on tarkoituksellisesti johtanut eduskuntaa harhaan, minkä vuoksi
perussuomalaisten Pentti
Oinonen vaatii Wallinin
viemistä valtakunnanoikeuteen. Puolustusministerinä
Wallin syö myös puolustusvoimien uskottavuutta ja on
toimillaan ratkaisevasti vaikuttanut maanpuolustushengen laskemiseen.
Oinosen mielestä on
myös tarkoin tutkittava, onko koko pääministeri Kataisen hallitus mukana Wallinin harhautusoperaatiossa.
Erityisen kiinnostavaa olisi
myös selvittää, oliko RKP:n
oikeusministeri Henriksson

- Koskahan RKP perustaa uuden varuskunnan Ahvenanmaalle?, kyseli Pentti Oinonen.

tietoinen Wallinin lainvastaisesta menettelystä, ja jos
oli, miksi hän ei valan vannoneena oikeusministerinä
puuttunut asiaan?
Kansanedustaja, puolustusvaliokunnan jäsen Pentti
Oinonen otti Kontiolahden
torilla 17.3. järjestetyssä
tapahtumassa kantaa Wallinin tilanteen lisäksi myös
muun muassa Pohjois-Karjalan prikaatin lakkauttamiseen. Itäsuomalaista kansanedustajaa huolestuttaa

- Olikohan nyt Wallinin lista varuskuntien lakkauttamisista
eräänlainen salainen Tiitisen lista. Eduskunnalle ei annettu
edes mahdollisuutta keskustella asiasta, totesi Reijo
Hongisto.

Kike Elomaa mietti, onko Nato taustalla varuskuntien lakkauttamispäätöksessä.

henkilökohtaisesti eniten
juuri Pohjois-Karjalan tilanne.
- Heitetäänkö PohjoisKarjalan väki tykin ruuaksi
Etelä-Suomen kustannuksella? Oinonen kysyi.
Puolustusministeri
Wallinin allekirjoittamassa ohjauskirjeessä kun todetaan, että ”alueellisen
puolustuksen toteuttamistapaa tarkennetaan. Koko
valtakuntaa puolustetaan,
mutta puolustuksen painopiste muodostuu rajoitetummalle alueelle. Joukkojen määrän vähentämisen seurauksena puolustus
harventuu.”
Oinosen mukaan hallitus on toimillaan heikentämässä myös merkittävästi
perinteistä maanpuolustustahtoa. Tästä vakavana
esimerkkinä voidaan pitää
Kauhavaa, jossa maakuntajoukkojen vapaaehtoiset
palauttivat protestiksi varusteitaan, ja on vain ajan
kysymys, milloin muut seuraavat perässä. Oinonen
kyseenalaistikin puheessaan maakuntajoukkojen
toiminnan tulevaisuuden tilanteessa, jossa niille ei jäisi
enää varuskuntia, joihin ne
voisivat tukeutua.
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Työpaikkakiusaaminen
- kenelle se kuuluu?

Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner järjesti eduskunnan kansalaisinfossa keskustelutilaisuuden
työpaikkakiusaamisesta. Ajankohtainen aihe kiinnosti, sillä tuolitkin loppuivat kesken. Paikalla oli yli 80 aiheesta
kiinnostunutta kansalaista.

Kiusaaminen kaikissa muodoissaan on vakava ilmiö,
johon tulee puuttua. Oli
kyse sitten henkisestä tai
fyysisestä pahoinpitelystä,
aiheuttaa se aina suurta
kärsimystä uhrille ja hänen
lähipiirilleen.
Moni aikuinen kokee
lapsuudenaikaisen kiusaamisen vaikuttaneen elämään
vielä pitkälle aikuisikään.
Omat ikävät muistot saattavat nousta pinnalle siinä
vaiheessa, kun omaa lasta
kiusataan päiväkodissa tai
koulussa, tai silloin, jos itse
joutuu aikuisiässä kiusaamisen uhriksi. Pahimmassa
tapauksessa kiusaaminen
seuraa yksilöä läpi elämän
aina lapsuudesta vanhuuteen asti. Tutkimusten mukaan sekä kiusaamisen uhrit että kiusaajat ovat usein
samoja henkilöitä päiväkodista vanhainkotiin.
Kaikessa kiusaamisen
vastaisessa työssä tavoitteena on oltava ehdoton
nollatoleranssi. Suomessa

tapahtuu paljon väkivaltarikoksia. Johtuuko se siitä,
että myös kiusaaminen on
meillä niin yleistä?
Työpaikkakiusaaminen
on tilanne, jossa yksi tai
useampi työyhteisön jäsen
kokee jatkuvaa kielteistä
kohtelua, loukkaamista,
alistamista tai mitätöintiä.
Työterveyslaitoksen mukaan tällaisen käytöksen
kohteeksi joutuu työpaikoillaan noin 140 000 suomalaista. Työpaikkakiusaaminen heikentää työhyvinvointia, lisää sairaslomia
ja johtaa pahimmillaan
ennenaikaiseen eläkkeelle
jäämiseen.
Kiusaamishavainnot
ovat lisääntyneet, sillä työolobarometrin mukaan 29
prosenttia suomalaista palkansaajista havaitsi viime
vuonna kiusaamista työpaikallaan, kun toissa vuonna luku oli 24 prosenttia.
Tämän perusteella ei voi
kuitenkaan päätellä, että
kiusaaminen olisi yleisty-

nyt, koska työsuojeluviranomaisten mukaan tietoon
tulleet kiusaamistapaukset
eivät ole lisääntyneet. Työterveyslaitoksen mukaan
työhyvinvoinnin laiminlyönnin kokonaiskustannukset yhteiskunnalle ovat
lähes 30 miljardia euroa
vuodessa. Jos työpaikkakiusaaminen voitaisiin kitkeä
kokonaan, olisi valtion kestävyysvajeongelma nykyistä
pienempi.
Muihin eurooppalaisiin verrattuna suomalaiset
kiusaavat toisiaan työpaikoilla paljon. Lisäksemme työpaikkakiusaamisen
kärkimaita ovat Itävalta ja
Norja. Kiusaaminen johtuu
usein muun muassa huonosti organisoidusta työstä,
keskustelukulttuurin puuttumisesta ja työyhteisön
hierarkkisuudesta.
Vuoden 2011 yhteiskuntatieteilijäksi valittu Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin professori MarjaLiisa Manka nostaa kiusaa-

misen syyksi työn heikon
organisoinnin. Hänen mielestään kaikista paras keino
ongelmien ratkaisemiseksi
on laatia työpaikoille säännöt siitä, mikä on kiusaamista, ja sen jälkeen ottaa
nämä pelisäännöt käyttöön.
Manka ohjeistaa, että kissa
on nostettava pöydälle siinä
vaiheessa, kun ei olla vielä
liian syvällä: On päätettävä,
kuka ottaa asian puheeksi,
kuka auttaa kiusattua, mikä on sinun, työkaverin ja
esimiehen tehtävä?
Meistä jokainen voi lisätä
työhyvinvointia työpaikoillamme hyvin yksinkertaisilla keinoilla: tervehtimällä ja
kiittämällä, kuuntelemalla
ja auttamalla, kysymällä ja
vastaamalla. Alaisen, esimiehen ja työkaverin asiallinen
kohtelu kuuluu hyviin käytöstapoihin, joten ollaan siis
ihmisiksi.

Pirkko RuohonenLerner
kansanedustaja, PS

Upseerit Perussuomalaisten linjoilla
Helsingin Sanomat uutisoi
keskiviikkona 14.3. laajasta ja kattavasta kyselytutkimuksesta, jonka lehti
teki yhdessä Upseeriliiton
kanssa. Tulokset paljastavat, että upseerit ovat Perussuomalaisten kanssa samoilla puolustuspoliittisilla
linjoilla.
Enemmistö upseereista
(peräti 71 %) jakaa Perussuomalaisten huolen siitä,
että hallituksen suunnitteleman puolustusvoimauudis-

tuksen ja rajujen leikkausten jälkeen Puolustusvoimat
ei enää kykene puolustamaan koko maata. Tulokset
ovat muutenkin hätkähdyttäviä: kyselyyn vastanneista
upseereista 88 prosenttia on
sitä mieltä, että Puolustusvoimien sodan ajan suorituskyky heikkenee seuraavien neljän vuoden aikana.
Samalla vain 17 prosenttia
vastanneista katsoo Suomen poliittisen johdon toimineen onnistuneesti.

Suomalainen
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Perussuomalaiset ja upseerit ovat yhtä mieltä myös
siitä, että turvallisuudesta
huolehtiminen on jokaisen
valtion ensimmäinen tehtävä. Maamme poliittinen
johto on epäonnistunut
työssään, kun se on halukas
tinkimään sekä ulkoisesta
että sisäisestä turvallisuudesta.
Perussuomalaiset eivät
vastusta Puolustusvoimien
uudistamista sinällään, mutta puolustusvoimauudistus

hallituksen päättämässä
muodossa on pelkkä leikkausohjelma, joka asettaa
vakavasti kyseenalaiseksi
yleiseen asevelvollisuuteen
ja alueelliseen puolustukseen perustuvan maanpuolustusratkaisumme.
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Perussuomalaiset:

Hallitus kurittaa
heikko-osaisia
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä kritisoi eduskunnan suullisella kyselytunnilla voimakkaasti hallituksen
kehysriihiratkaisuja.
Perussuomalaiset paheksuvat hallituksen päätöstä
korottaa kaikkia arvonlisäverokantoja yhdellä prosenttiyksiköllä. Mielestämme korotusten ulkopuolelle olisi
pitänyt jättää ainakin elintarvikkeet ja lääkkeet. Olemme pettyneitä siihen, että hallitus päätti laittaa myös
sairaat ja nälkäiset talouskriisin maksumiehiksi. Vielä
ennen vaaleja vasemmistopuolueet vastustivat yksituumaisesti tällaisten tasaverojen korottamista. Hämmästelemme myös sitä, että lapsilisien indeksikorotukset
aiotaan jättää kehyskaudella tekemättä. Lapsiperheiden
ostovoima tulee siis hallituksen toimien seurauksena
heikkenemään.
Kunnilta hallitus on leikkaamassa 240 miljoonaa.
Käytännössä hallitus siis ajaa kuntia pakkoliitoksiin viemällä niiden rahat ja pakottamalla ne täten luopumaan
itsenäisyydestään. Kuntien peruspalveluja käyttävät eniten juuri pienituloiset, joten tämäkin leikkaus kohdentuu raskaimmin heihin.
Olemme tyytyväisiä siitä, että perussuomalaisten
vaihtoehtobudjetin 2012 linjauksista monet ovat kelvanneet sekä kokoomukselle että sosialidemokraateille.
Perussuomalaisten esittämästä Wahlroos-verosta on nyt
tullut solidaarisuusvero. Myös tutkimus- ja kehitysverotuki sekä ratainvestoinnit ovat lähes suoraan varjobudjetistamme.

Pirkko Ruohonen-Lerner:

Leskeneläkejärjestelmää
tulee kohtuullistaa
Kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner on jättänyt
kirjallisen kysymyksen koskien leskeneläkejärjestelmän
uudistamista. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan
suomalainen leskeneläkejärjestelmä on kallis ja epäoikeudenmukainen. Suomi on Pohjoismaista leskelle
rahallisesti paras maa, sillä muualla pohjolassa ei voi
saada kahta eläkettä yhtä aikaa.
Lesken oikeutta leskeneläkkeeseen on perusteltu
lasten kasvatuksella. Todellisuudessa leskeneläkkeen
saamisen edellytyksenä eivät kuitenkaan ole lapset vaan
avioliitto tai rekisteröity parisuhde. Yksineläjän, eronneen ja avoliitossa olleiden henkilöiden on tultava toimeen ilman erityistukia myös työeläkkeellä ollessaan,
vaikka he ovat yhtä lailla kasvattaneet lapsia yhteiskuntaamme ja maksaneet ansiotuloista veroja ja työeläkemaksuja, joilla maksetaan myös leskeneläkkeitä.
Myös nuorten työkyvyttömyyseläkkeellä olevien
määrät ovat kasvaneet viime vuosina, mikä rasittaa entisestään eläkejärjestelmäämme. Samanaikaisesti kun
äveriäät jo taloutensa vakiinnuttaneet lesket nostavat
jättieläkkeitänsä, monet pienituloiset eläkeläiset kamppailevat selviytyäkseen jokapäiväisestä toimeentulostaan. Tämä on selkeä yhteiskunnallinen epäkohta.
Nykyjärjestelmä jatkaa työelämässä esiintynyttä eriarvoisuutta. Suurituloisten puolisoiden leskille maksetaan leskeneläkettä suhteessa enemmän kuin pienituloisten puolisoiden leskille. Asianomaisella ministerillä on
kolme viikkoa aikaa vastata kansanedustajan tekemään
kirjalliseen kysymykseen.

koulutusta

Puolustusvaliokunnan
perussuomalaiset jäsenet

Kymen piirin kuntavaali- ja
järjestökoulutus

Jussi Niinistö
Pentti Oinonen
Ismo Soukola

Torstaina 12.4.2012 klo 17.00 Imatran kaupungin valtuustosalissa. Kouluttajina Matti Putkonen ja Anssi
Tähtinen. Kaikki tervetuloa.
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Kohti kuntavaalijytkyä
Perussuomalaisten piirien
johto kokoontui yhteiseen
strategiaseminaariin Helsingissä Kirjatyöntekijäin
yhdistyksessä 3.-4.3.2012
tarkoituksena tehdä kunnon yleiskatsaus valtakunnalliseen tilanteeseen ja
suunnitella strategia syksyn
kunnallisvaaleja varten. Tilaisuuden avasi puheenjohtaja Timo Soini poliittisella
tilannekatsauksella.

- Olemme johtava oppositiopuolue, mutta keskusta
pyrkii haastamaan meidät
erittäin härskisti median
avustamana. Meillä on ehdottomasti tuorein ja luovin eduskuntapuolue, jonne
suurin osa tuli suoraan töistä. Itsetyytyväisyyteen ei
ole syytä, mutta myöskään
turhaan itseruoskintaan
meillä ei ole varaa. Kunnallisvaalien tuloksen ratkaisee
onnistunut ehdokasasettelu,
Soini kiteytti.
Perussuomalaiset ei ole
enää sellainen poliittinen
perhe kuin olimme vielä
viime eduskuntavaaleihin
saakka – olemme paljon
enemmän. Vapaa kasvatus
ei kuulu puolueen tyyliin.
Kritiikkiä voi esittää, mutta
törkeää käytöstä ei suvaita.
Tilanne vielä vaiheessa

Puoluesihteeri Ossi Sandvik
totesi, että jos vain uskoo
itseensä, voi ihmiselle olla
kaikki mahdollista, mutta
menestys tulee ennen
työtä vain sanakirjassa.

Soinin avauksen jälkeen
piirien puheenjohtajat tai
sihteerit sekä Perussuomalaisten Nuorten ja Naisten
puheenjohtajat päivittivät
kunnallisvaaliasetelman. Tilanne vaihteli melko paljon
eri puolilla Suomea, mutta
ehdokasasettelutilanne oli
vielä aika lailla vaiheessa

joka puolella. Yleisesti ottaen tilanne kuitenkin näytti
hyvältä – näistä asetelmista
on hyvä lähteä tekemään
kuntajytkyä.
Nuorten puheenjohtaja Simo Grönroos kertoi
nuorisojärjestön
jäsenmäärän kasvaneen suorastaan räjähdysmäisesti
eduskuntavaalien jälkeen
kahdeksastasadasta
nykyiseen kahteentuhanteen.

Nuorisojärjestö oli mukana
presidentinvaaleissa todella aktiivisesti ja aikoo olla
sitä kunnallisvaaleissakin.
Muun muassa nettisivut tulevat uusiutumaan täysin.
Naisten puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
kertoi, että naisyhdistys on
perustanut rutkasti uusia
alueyhdistyksiä Lappiin,
Kainuuseen, Pirkanmaalle,
Pohjois-Savoon ja viimeksi

Perussuomalaiset Naiset tulevat myöntämään sata
euroa jokaisesta naisehdokkaasta, kertoi naisjärjestön
puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen.

Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka
piti piirinsä tilannetta erittäin haasteellisena kepun
dominoidessa suurinta osaa sisämaasta ja RKP:n
rannikkoseutua täydellisesti.

Järjestösihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kertoi kentän
kuulumisia. Kovaa vauhtia mennään, ehdokasasettelu
ratkaisee miten vaaleissa käy.

Puheenjohtaja Timo Soini varoitti Suomea kohtaavista
kovista ajoista: - Tulossa on niin tylyt ajat että rotatkin
tutisevat siltojen alla!

Satakuntaan. Naisten jäsenmäärä on tällä hetkellä noin
1400 ja se on voimakkaassa
kasvussa – suurin osa uusista
tulokkaista nuoria. Tulevissa
kunnallisvaaleissa PS-Naiset
myöntävät sata euroa jokaista naisehdokasta kohti.
Ketkä
Perussuomalaisia
äänestävät?
Seuraava kokouspäivä sunnuntaina aloitettiin Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkosen mielenkiintoisella esitelmällä
aiheesta Ketä äänestäisin?
Rahkonen oli tutkinut Perussuomalaisten kannattajaprofiilia ja esitti tulosten
perusteella ajatuksiaan siitä, miten eduskuntavaalijytky 2011 saadaan toistettua.
- Perussuomalaisten kannattajat ovat keskimääräistä
asiakeskeisempiä, perinteikkäämpiä ja pragmaattisempia. Asiakeskeisen äänestäjän karikatyyri on äijä joka
lukee Tekniikan Maailmaa,
katsoo lätkää ja ottaa kopsun raskaan työpäivän päätteeksi. Toiseksi eniten Perussuomalaisten kannattajissa
on niin sanottuja esikuvahakuisia erottujia. He ovat
profiililtaan nuorehkoja
tavissuomalaisia, jotka haluavat mennä porukan mukana. Jos Perussuomalaiset
pystyvät antamaan viestin
olevansa tavallisen suomalaisen lapsiperheen asialla,
sieltä on saatavissa paljon
potentiaalista äänestäjäkuntaa, Rahkonen kertoi.
Perussuomalaisten ja
kokoomuksen kannattajaprofiilit näyttävät yllättävän
samankaltaisilta, mikä tarkoittaa että molemmat puolueet kalastelevat samoilla
apajilla. Perussuomalaisten

suurin uhka tulee SDP:stä,
eniten voitettavaa meillä on
puolestaan keskustan kannattajista.
Varmoja äänestäjiä
ei ole
Seminaarin lopuksi puoluesihteeri Ossi Sandvik ja
järjestösihteeri Riikka Slunga-Poutsalo kävivät läpi askelmat kunnallisvaalivoittoon. Sandvik kertoi että
valtakunnallisessa mielessä
puolueen tavoitteena on
pronssitila. Tällä hetkellä
Perussuomalaiset on kuntavaalikentässä kuudenneksi
suurin, joten kolmannelle sijalle ei ylletä vielä tuhannella lisävaltuutetulla.
Ehdokasasettelu ratkaisee,
miten vaaleissa käy.
Slunga-Poutsalon mukaan ehdokkaille annettavaa koulutusta on lisättävä.
Ehdokkaille on opetettava
perussuomalainen aatemaailma ja politiikan avainkohdat, miten tehdä tuloksellista markkinointikampanjaa,
miten hyödyntää eri medioita, kunnan elimet ja niiden
toiminta, valtuustoryhmän
perustaminen ja toiminta,
luottamuspaikkojen jako,
neuvottelutekniikat ja paljon muuta.
Seminaarin päätössanat
lausui puolueen 2. varapuheenjohtaja Juho Eerola:
- Varmoja äänestäjiä ei
ole, vaan meidän on lunastettava olemassaolon oikeus
joka päivä. Tämä tarkoittaa
päivittäistä työtä perussuomalaisuuden eteen yhteisessä rintamassa. Meillä
on yhteisiä vihollisia aivan
tarpeeksi, ei meidän tarvitse
tapella keskenämme.
Teksti: Mika Männistö
Kuvat: Harri Lindell
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Tammelantorilla syötiin Laila Koskelan lempiruokaa

Hernekeitto maistui vaikka oli lauantai
Tampereen seudulla asuu
täsmällistä väkeä. Kun
Perussuomalaisten kansanedustaja Laila Koskela
laittoi lehti-ilmoitukseen,
että kymmeneltä syödään,
jono kiersi minuutilleen
Tammelantorin reunaa.
Siitäkin huolimatta, että
hernekeittopäiväksi mielletyn torstain sijaan elettiin
viikonloppua ja lauantaita.
Pirkanmaalainen ensimmäisen kauden kansanedustaja halusi tervehtiä
vaalipiiriläisiään
tarjoamalla höyryävää soppaa
näkkärin ja mehumukin
kera.
- Olin suunnitellut tämän päivämäärän jo kauan sitten. Peruakin tosin
meinasin, kun oli vähän
flunssainen olo ja rämpsykelitkin uhkasivat. Kun onnistuin saamaan sopankeittäjän juuri täksi päiväksi,
ajattelin, että ei muuta kuin
menoksi. Hyvinhän kaikki
järjestyi ja keitto maistui,
vaikka varmaan muitakin
paleli kuin minua itseäni,
Laila Koskela totesi.
Torille tultiin vasiten
- Lailan halusin tavata.
Sen takia tulin. Minulla
on hänelle kirjoitettu kirjekin, sopalle tullut rouva
paljasti.
Joku tuli pelkästään
hernekeiton takia, joku
poikkesi ihan sattumal-

Tuula Haukioja (oikealla) ja Maarit Suonsivu (keskellä) halusivat puhua Laila Koskelan (vasemmalla) kanssa eutanasiasta.

si myös Laila Koskelan,
mutta nyt pysähtymään sai
ennen kaikkea soppatykillä
keitetty hernekeitto. Koivumäkien mielestä vain sillä

neensä matkaan ihan tämän tilaisuuden takia.
- Lailaa tultiin morjestamaan ja syömään hernekeittoa.

Hernesoppajono muodostui nopeasti Tampereen Tammelantorille.

ta. Junalle menossa olleet
Marja ja Jorma Koivumäki
kertoivat käyvänsä usein
eri tapahtumissa Tammelantorilla, koska sattuvat
asumaan saman kadun
varrella. Pariskunta tun-

tavalla valmistettu rokka
on hyvää.
Jorma ja Hilkka Kalliomäki sekä Ahti Timonen
ajelivat paikalle naapurikaupungista Ylöjärveltä.
Hekin vakuuttivat lähte-

Ihan yksimielistä yleisö
ei kuitenkaan kaikessa ollut. Väkijoukossa joku tuumasi, että mitä sitä nyt hernekeittoa täällä ottamaan,
saahan sitä purkista kotona. Kaveri sanoi tietävänsä,

että purkeistahan tämäkin
keitto on tehty.
Monia asioita mielessä
Saman aamun lehdessä oli
ollut suuret otsikot armomurhasta, joka on parhaillaan myös eduskunnan
listoilla. Aihe oli jäänyt monen torilla olijan mieleen
ja aiheutti keskusteluakin.
Onko ihmisellä oikeutta armosyistä tehtyyn tekoon tai
tekemättä jättämiseen, joka
aiheuttaa toisen ihmisen
kuoleman? Oikeaa vastausta vain on vaikea löytää.
Laila Koskela toteaa,
että mitään yhtä ja ainoata
asiaa ei ylitse muiden päivän aikana noussut, vaan
ihmiset keskustelivat monenlaisista aiheista.
- Kreikka ja eläkkeet
puhuttivat varsinkin eläkeläisväestöä, sehän on selvä.
Joku kysyi valvontakameroista. Mielenkiintoinen oli
myös kysymys, mitä mieltä
olen verenluovutuksesta.
Kysyjä oli huolestunut
siitä, miten käy veren mukana siirtyvän DNA:n. Kun
esimerkiksi leikkaustilanteessa potilas saa paljon
vierasta verta, näkyvätkö
myös veren sisältämät aineosat hänessä myöhemmin?

Paljon tuttuja kasvoja
Jutunjuurta löytyi helposti,
kun Laila näki torilla vanhoja tuttujaan. Tervehtimään
tulivat niin ystävät, entiset
työkaverit, puoluetoverit
kuin häntä äänestäneet tuntemattomat ihmiset. Kuulluksi tuli myös moni, joka ei
ollut Laila Koskelan numeroa äänestyslippuun kirjoittanut. Useimmilla oli kuitenkin ihan omakohtaista asiaa
tai muuten evästyksiä omalle kansanedustajalle.
Tuula Haukioja kuului
heihin, jotka ovat joskus
olleet Lailan kanssa samalla työpaikalla. Tavatessa on
ollut tapana jutella laidasta
laitaan niitä näitä, niin kuin
nytkin. Perussuomalaisten
joukossa Lailalle tutuksi
tullut Maarit Suonsivu naurahtaa, että aina on asiaa,
kun tavataan.
- Monet tutut lähettävät
minulle kysymyksiä, joita
käskevät kysyä, kun tapaan
Lailan, Maarit paljastaa.
Tänään hän itse kuului heihin, joita kiinnosti Lailan
näkemys armomurhasta.

Laila Koskelan ensimmäinen vuosi eduskunnassa alkaa olla takanapäin. Istuntosalityöskentelyn lisäksi
Koskela on mukana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
ja Kelan valtuustossa sekä
varajäsenenä työelämä- ja
tasa-arvovaliokunnassa,
joten kiirettä riittää pitkälle kesään.
Laila Koskela on huomannut, että ei etukäteen
liikoja tiennyt, millaista
kansanedustajan työ todellisuudessa on.
- Ei varmaan kukaan
ensikertalainen tiedä. Mutta kaikkeen tottuu. Ja joka
päivä oppii asioita lisää, joten eiköhän se tässä hyvin
etene, Koskela uskoo.
Hernekeitto
kuuluu
myös eduskunnan ravintolan ruokalistalle aina
torstaisin. Vaikka aina on
tarjolla useampia muitakin
sortteja, hernekeitosta Laila
Koskela ei juuri tingi.
- Kerran viikossa syön
yleensä lempiruokaani, sillä
sitä tämä hernesoppa on jos
mikään. Niin ja jälkiruokana mukana seuraa tietenkin
pannukakku hillolla.

Joka viikko hernekeittoa

Pirkanmaalaisen Perussuomalaisten kansanedustajan

Teksti: Eira Siltanen
Kuvat: Lassi Kaleva

10 Suomalainen
tapahtumat

PS:n Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

järjestää jäsenistölleen
koulutustilaisuuden
Lauantaina 31.3.2012 Härmän kylpylässä, osoitteessa
Vaasantie 22, Ylihärmä.
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Eurokriisi herätti poliittiseen
toimintaan

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 paikallisyhdistysten 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
Tilaisuus päättyy noin klo 14.00-14.30. Tervetuloa!

Perussuomalaisten Lapin piirijärjestön

Yhteinen illanvietto
Yhteinen illanvietto 14.4.2012 klo 20.30 alkaen, keskustelua yleisesti piirin alueen asioista.
Jos tarvitset majoitusta, niin ennakkoilmoittautumiset 4.4.2012 mennessä, niin voidaan varata tarpeellinen
määrä hotellihuoneita. Ennakkoilmoittautumiset sähköpostilla: jukka.paakki@pp1.inet.fi.
Puheenjohtaja Jukka Paakki

Jakomäen Perussuomalaiset ry.
esittäytyy
Lauantaina 31.3.2012 klo 16.00 Louhikkotie 15 C, kerhohuone. Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä jäseneksi. Vuosimaksu on 10€.
Heti tilaisuuden päätyttyä klo 17.00 alkaa Jakomäen Perussuomalaiset ry:n kevätkokous. Kahvitarjoilu,
tervetuloa!

Talouspoliittinen asiantuntija Juha Halttunen avustaa Perussuomalaisten eduskuntaryhmää kannanmuodostuksessa
taloudellisissa kysymyksissä.

Juha Halttunen on toinen
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän talouspoliittisista asiantuntijoista, jonka
tehtävänä on toimia kansanedustajien apuna taloutta koskevissa kysymyksissä.
Hänen toimenkuvaansa
liittyy keskeisesti muun
muassa talous- ja valtiovarainvaliokuntien toiminnan
seuraaminen ja niissä toimivien edustajien avustaminen
kannanmuodostuksessa.
- Nyt kun on Euroopassa talouskriisi, tulee EU:lta
paljon siihen liittyvää tietoa, jonka seuraaminen
kuuluu
toimenkuvaani.
Osallistuimme myös Oskari
Juurikkalan kanssa eduskunnan varjobudjetin laatimiseen.

Halttunen on melko
tuore perussuomalainen,
koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri pääaineinaan laskentatoimi ja rahoitus sekä gradua vaille
valmis kansantaloustieteen
valtiotieteiden maisteri Helsingin yliopistosta.
- Olen ollut aina kiinnostunut politiikasta, mutta
vasta eurokriisi herätti minut aktiiviseen toimintaan.
En voinut ymmärtää, etteivät muiden puolueiden kannat muutu, vaikka ne ovat
aivan väärässä.
Kreikka ei selviä
veloistaan
Eduskuntavaalien jälkeen
Halttunen lähetti avoimen

hakemuksen Perussuomalaisten eduskuntaryhmään
ja tuli haastatteluprosessin
kautta valituksi alun perin
määräaikaiseksi auttamaan
varjobudjetin laatimisessa.
Varsin pian huomattiin,
että ryhmällä olisi tarvetta
uudelle talouspoliittiselle
asiantuntijalle laajemminkin, eikä aikaakaan kun
Halttusen tehtäväkenttä
laajeni nykyisenkaltaiseksi.
- Nykyinen tukipakettilinja on täysin toimimaton.
On päivänselvää ettei Kreikka tule selviämään veloistaan, ja onkin vain ajan kysymys, milloin se joutuu eroamaan tai erotetaan eurosta.
Jossain vaiheessa euromailta
loppuu tahto rahoittaa Kreikan velkakierrettä.

Halttusta huolestuttaa
myös Suomen kestävyysvaje, ja se, että siihen on
edes jouduttu, on merkki
2000-luvun hallitusten epäonnistumisesta. Muuten tällaisten leikkausten tielle ei
tarvitsisi lähteä. Kestävyysvajeesta murehtimistakin
tärkeämpää olisi kuitenkin
saada takaisin Suomen vientiteollisuuden kilpailukyky.
Tämän asian korjaaminen
helpottaisi myös kestävyysvajeen umpeen kuromista.
Juha Halttusen tavoittaa
eduskunnan ryhmäkanslian
tiloista arkipäivisin virkaaikaan numerosta 050 574
0236 tai (09) 432 3287,
juha.halttunen@eduskunta.fi.
Teksti: Mika Männistö

Jakomäen perussuomalaiset ry.

Kansanedustaja Hanna Mäntylä:

Tule tapaamaan
kansanedustajia Nokialle!
Perussuomalaiset kansaedustajat Lea Mäkipää ja Martti
Mölsä tiistaina 3.4.2012 klo 16 alkaen Nokian torilla.
Tarjolla hernesoppaa! Tervetuloa!

Tule tapaamaan
kansanedustajia Tampereelle!
Perussuomalaiset kansanedustajat Lea Mäkipää, Pertti ”Veltto” Virtanen ja Martti Mölsä sunnuntaina
22.4.2012 klo 15.00 Vanhalla Kirjastotalolla, Keskustori 4, Tampere. Tervetuloa!

Poliisien määrää Lapissa ei saa vähentää
Poliisiylijohtaja Mikko Paatero vetosi blogissaan poliisin
määrärahojen puolesta. Hän
totesi, että poliisilta jäi viime
vuonna yli 100 000 hälytystä
hoitamatta. Satatuhatta hoitamatonta hälytystä on aivan
liian paljon ja leikkaussuunnitelmien myötä luku tulee
kasvamaan. Lisäksi myös
rikosten selvittämisprosentit
ovat kääntyneet laskuun.
Kiireellisissä tapauksissa
poliisi pääsi nopeasti paikalle ja kiireellisten tilanteiden hoitaminen on viime

vuosina jopa parantunut.
Joka neljännessä tehtävässä avunsaanti on kuitenkin
kestänyt yli 21 minuuttia,
harvaan asutuilla alueilla
ajat ovat sitäkin pidempiä.
Poliisien määrän vähentäminen tulee väistämättä
heikentämään tilannetta ja
kaikkein heikoimpaan asemaan joutuvat syrjäseutujen ihmiset. Lapin tilanne
näyttäytyy leikkausten valossa todella synkkänä. Jo
nykyisillä resursseilla poliisin tehtävien hoito on haas-

tavaa, eikä poliisien määrää
Lapista voida enää vähentää ilman toimintakyvyn
heikkenemistä. Esimerkiksi
tieliikenteessä kuoli Lapissa
viime vuonna lähes kaksinkertainen määrä ihmisiä
edellisvuoteen verrattuna,
useat näistä päihteiden ja
ylinopeuden seurauksena.
Liikenneturvallisuuden
osalta etenkin ennaltaehkäisevässä työssä poliisilla on
Lapin harvaan asutuilla alueilla erityisen tärkeä rooli.
Lapissa liikennejärjestelmä

pohjautuu maantieliikenteeseen, joka kasvaa matkailun
ja teollisuuden lisääntymisen myötä.
Raha ja säästöt ovat
saaneet liian suuren roolin
keskusteltaessa poliisin toiminnasta. Kaikkein kovimman hinnan leikkauksista
maksavat harvaan asuttujen
alueiden asukkaat omalla
turvallisuudellaan. Poliisin
toimintakyky on turvattava
yhdenvertaisesti koko maassa, kunkin alueen erityispiirteet ja -tarpeet huomioiden.
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Länsirannikolla pantiin tuulemaan
Kolmen kokouksen
sunnuntai toi Perussuomalaisille myös
uuden valtuustoryhmän Kaskisiin.
Länsirannikolla on alkanut
tapahtua ja Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Raimo Vistbacka ja kansanedustaja Reijo Hongisto
tarvittiin kehiin. He lähtivät
sunnuntaina (11.3.) aikaisin
aamusta matkaan. Edessä
oli pitkä päivä. He poimivat
piirisihteerin kyytiin yhdentoista jälkeen Seinäjoelta ja
matka jatkui kohti Kristiinaa, missä oli määrä alkaa
Kristiinan Perussuomalaiset
ry:n yhdistetty sääntömuutos- ja syyskokous klo 13
Lappväärtin ABC:lla.
Paikalla oli runsaasti väkeä ja ABC:n kabinetti täyttyikin ääriään myöten. Paikalle poikkesi myös kansanedustaja Maria Tolppanen
Vaasasta. Puheenjohtaja
Raimo Vistbackan avattua
kokouksen kansanedustajat
käyttivät lyhyet puheenvuorot. Reijo Hongisto nosti
pöydälle mm. varuskuntien
lakkauttamisen ja hallituksen kaavaileman kuntauudistuksen. Maria Tolppasen
huolen aiheena olivat puolestaan yli 65-vuotiaiden
kalastuslupamaksut.
Kristiinan
Perussuomalaiset ry.
Kristiinan Perussuomalaiset ry:n kokouksessa tehtiin
seuraavat henkilövalinnat:
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Kangasniemi, varapuheenjohtajaksi Elina Kallio-Uljens ja
hallituksen jäseneksi Kari
Lauri. Hallituksen varajäseniksi valittiin Arvo Kangas ja Kaarina Kallio, joka
valittiin lisäksi hoitamaan
paikallisosaston sihteerin ja
taloudenhoitajan tehtäviä.
Kaskisten valtuustoon
Perussuomalaisten
valtuustoryhmä
Kokousralli jatkui samassa
paikassa. Seuraavaksi oli
vuorossa Kaskisten Perussuomalaisten jatkettu perustamis- ja sääntömuutoskokous. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Lasse
Lähdesluoma, varapuheenjohtajaksi Juhani Aarnio
ja sihteeriksi Arja Hanka.
Hallitukseen valittiin lisäksi
kaksi jäsentä: Ritva Aarnio
ja Marco Nordback.
Kaskisten kaupunginvaltuutettu Lasse Lähdesluoma ja varavaltuutettu
Juhani Aarnio olivat alle-

kirjoittaneet 11.3.2012 kokouspäätöksensä, jolla he
perustavat Kaskisten valtuustoon Perussuomalaisten
valtuustoryhmän ja eroavat
samalla kokoomuksen valtuustoryhmästä.
Samaan aikaan
Karijoella
Karijoella pidettiin Karijoen
Perussuomalaisten yhdistetty
sääntömuutos- ja syyskokous samana päivänä klo 15.
Siellä puheenjohtajaksi valittiin Seppo Tienhaara, varapuheenjohtajaksi Hannu
Ojantola ja sihteeriksi Birgit
Ojantola. Hallituksen jäseniksi valittiin Ville Oijennus,
Ville Pihlajaniemi ja Kristian
Uusitalo. Hallituksen varajäseneksi valittiin Arja Tienhaara. Karijoen kokoukseen
emme ehtineet mukaan,
mutta ohjelmassa oli vielä
Karijoen kunnan valtuustosalissa klo 18 alkava puhetilaisuus, missä puhujina
olivat piirin puheenjohtaja
Raimo Vistbacka ja kansanedustaja Reijo Hongisto.
Raimo Malinin juhlat
Matkalla Karijoelle poikkesimme Vistbackan ja
Hongiston kanssa onnittelukäynnillä Isojoen Möykyn Pontelassa. Siellä oli
alkamassa kansalaisjuhla,
missä Isojoen kunnanvaltuutettu Raimo Malin juhlisti tasavallan presidentin
hänelle myöntämää Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitalia
kultaristein. Kiireisen aikataulun vuoksi jouduimme
kuitenkin jatkamaan matkaa ennen kuin juhlavieraat
saapuivat paikalle.
Viimeinen etappi oli
Karijoella
Saavuimme Karijoen kunnantalolle sovitussa ajassa.
Valtuustosali oli tupaten
täynnä, kuulijoita oli aina
Mustasaaresta ja Ilmajoelta
asti.
Piirin
puheenjohtaja
Raimo Vistbacka avasi tilaisuuden ja kertoi päivän
kuulumiset. Hän kertoi piirin toiminnasta ja kannusti
kuulijoita kuntavaalien ehdokashankintaan muistuttaen myös vastuusta, joka
tehtävään liittyy.
Kansanedustaja Reijo
Hongisto kertoi eduskunnan kuulumiset ja antoi
kylmää kyytiä hallituksen
toimille. Hän havainnollisti,
mitä puolustusvoimien uudistus tarkoittaa; varuskuntien lakkauttaminen johtaa

Puhetilaisuus alkamassa Karijoen kunnantalolla.

sellaiseen puolustustilanteeseen, missä varuskunnat
ovat Helsingistä Utsjoelle
suorassa rivissä ”kuin haravan piikit ” jättäen Länsi- ja
Itä-Suomen täysin tyhjiksi.
Poliisien määrärahaleikkauksiin Hongistolla oli
selvä kanta: ”mettään mennään, notta kolisee”. Hän
siteerasi hallitusohjelmaan
kirjattua lausumaa: ”Poliisitoimi, pelastustoimi ja
rajavartiolaitos osallistuvat
omalta osaltaan kansallisen
kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden
ylläpitämiseen, jonka tavoitteena on, että Suomi on
Euroopan turvallisin maa”.
Pelkästään poliisitoimi tarvitsisi 43 miljoonan euron
lisämäärärahat, mutta sille
annetaan 5 miljoonaa –
näin on hallitus kaavaillut.
Myös hallituksen kuntauudistukseen liittyvä karttaharjoitus sai Hongistolta
pyyhkeitä; keskittämällä
kaikki suuriin kuntakeskuksiin tullaan viemään
lähipalvelut syrjäseutujen
asukkailta. Koko Suomi
tulee Hongiston mielestä
pitää asuttuna ja ihmisillä
pitää olla mahdollisuus valita asuinpaikkansa.
Hongisto painotti lopuksi kuntavaalien tärkeyttä.
Nyt jokaisella on tilaisuus
vaikuttaa siihen, kuka kenenkin kotikunnan asioista
päättää ja hän huomautti,
että kuntavaaleissa tullaan
mittaamaan myös se, nauttivatko hallituspuolueet kansalaisten luottamusta.
Kello läheni jo iltakahdeksaa, kun puhetilaisuus
oli ohi. Ennen kuin kiirehdimme tien päälle, kävimme tutustumassa Karijoen
Perussuomalaisten uusiin

Piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka ja kansanedustaja Reijo Hongisto ehtivät käydä
onnittelemassa Isojoen kunnanvaltuutettu Raimo Malinia ennen kuin juhlat alkoivat
Isojoen Möykyn Pontelassa.

Vasemmalta: Raimo Vistbacka, Marco Nordback, Juhani Aarnio, Ritva Aarnio, Reijo
Hongisto, Lasse Lähdesluoma ja Arja Hanka

toimitiloihin, jotka sijaitsevat kunnan talon viereisessä
rakennuksessa. Olipa siisti
ja hyvä toimisto!
Päivästä tuli pitkä, mutta
reissu oli – vanhaa sanontaa

lainatakseni – hintansa väärti. Oli todella hyvä päivä;
paljon innostusta ja positiivista energiaa ilmassa. Sitä
tarvitaankin hallituksen valaman apatian vastapainoksi.

Teksti ja kuvat:

Anneli Manninen
Piirisihteeri
Etelä-Pohjanmaa
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■■kirjallinen kysymys

Kuntauudistus ja
kaksikielisyyden
kustannukset
Valtioneuvosto määrittää
kuntien kielellisen aseman
kymmeneksi vuodeksi kerrallaan virallisten väestötilastojen perusteella. Kunnat
ovat joko suomen-, ruotsintai kaksikielisiä. Voimassa
olevan kielilain mukaan
kunta on kaksikielinen, jos
kahdeksan prosenttia väestöstä tai vähintään 3 000
asukasta puhuu äidinkielenään vähemmistökieltä.
Suomessa on 30 kaksikielistä kuntaa. Ruotsinkielisiä
kuntia on kolme, jos Ahvenanmaan kuntia ei oteta huomioon. Loput 287 kuntaa ovat suomenkielisiä. Hallituksen suunnittelema kuntauudistus vaikuttaa kaksikielisten
kuntien määrään, kun kuntien väkiluku ja maantieteellinen alue kasvaa.
Suomalaisuuden Liiton tiedotteen mukaan kuntauudistusta selvittäneen valtionvarainministeriön virkamiestyöryhmän esitys laajentaisi toteutuessaan kaksikielisten
kuntien määrän yli kaksinkertaiseksi: 34 yksikielistä kuntaa muuttuisi kaksikielisiksi yhdistyessään uusiin kaksikielisiin suurkuntiin. Tästä aiheutuisi monissa pienissä
kunnissa merkillisiä tilanteita. Kaksikielisiksi muuttuisi
esimerkiksi Tarvasjoki, jossa asuu kahdeksan ruotsinkielistä ja jopa Lestijärvi, jossa ruotsinkielisiä on tasan yksi.
Kunnan kaksikielisyydestä aiheutuu kustannuksia,
joita virkamiestyöryhmän esityksessä ei ole eritelty. Onko esimerkiksi tarkoituksenmukaista että alueille, joissa
ruotsinkielisen väestön määrä on olematon, vaihdetaan
kaksikieliset tienviitat?
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin
vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Onko hallitus aikeissa selvittää kuntauudistuksen
yhteydessä kaksikielisyydestä aiheutuvat kustannukset
ehdotettujen selvitysalueiden kunnille ja onko kielilainsäädäntöä tarkoitus muuttaa?
Helsingissä 12.3.2012

Jussi Niinistö

Tuhat ja yksi suukkoa Levillä

Lapin PerusNaiset ilahduttivat Levillä olevia hiihtolomalaisia ja turisteja jakamalla tuhat ja yksi suklaasuukkoa Levitunturin
alarinteellä Naistenpäivänä
8.3.2012.
Ympäri Lappia saapuneet Lapin PerusNaisten
aktiivit sekä paikallinen
shamaani herättivät runsaasti positiivista huomiota. Tempauksessa mukana
ollut Nulituisen shamaani
Veikko Siitonen pystytti tapahtumapaikalle kotansa ja
teki tulet sen edustalle. Joikaamisen välissä hän tarjoi-

li yleisölle kuumaa mehua.
Suukkoja jakoivat Lapin
PerusNaiset Rovaniemeltä,
Kemistä ja Pelkosenniemeltä.
Paikalle osuneita laskettelijoita ja hiihtäjiä ilahdutti
tällainen odottamaton huomionosoitus. Iloisin mielin
ja hymyssä suin kaikille
suotiin suukko riippumatta
iästä, kansallisuudesta tai
sukupuolesta. Tunnelma oli
leppoisa ja monet lomailijat pysähtyivät tulille juttelemaan vakavamminkin
mieltä askarruttavista kysymyksistä.

PerusNaisten teemana oli naisen elämänkaari.
Puhuttiin vanhemmuuden
kustannusten jakamisesta,
korkeakoulupaikkojen vähentämisestä, työttömyydestä, yrittäjyydestä ja EUpolitiikasta. Pohdiskeltiin
mitä tulevaisuus tuo tullessaan meille Lapin asukkaille, kun palvelut katoavat ja
toimeentulon mahdollisuudet niukkenevat entisestään.
Naisten tasa-arvo on
vielä todellisuudessa saavuttamatta. Miehet ohittavat työhönottotilanteessa
liian usein nuoren naisen,

koska hänelle voi piankin
tulla äitiyslomat/sairaan
lapsen hoidot ym. äitiyteen
liittyvät asiat. Kotityöt ja
perheeseen liittyvien vastuiden jakamattomuus estää
monen naisen aktiivisen
toimimisen mm. puoluepolitiikassakin.
Suukkojen jaon päätyttyä voitiin ilolla todeta, että
Lapin PerusNaisten toteuttama tempaus oli erittäin onnistunut. Päivästä jäi selkeä
vaikutelma, että tällaiselle
vapaamuotoiselle, ihmisten
keskellä tehtävälle perustyölle on valtavasti tarvetta.

Perussuomalainen vaihtoehto myös elintarviketyöläisten
edustajakokousvaaleissa
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Minulle tarjottiin tilaisuutta asettua ehdolle SEL ry:n
edustajakokousvaaleihin

ja olin tietysti heti valmis
tarttumaan siihen. Näissä
vaaleissa ei perussuomalaisilla ole omaa listaa, vaan
olen mukana Uudistava
vaihtoehto-listalla, joka
koostuu sitoutumattomista ja elintarvikedemareista,
itse siis olen sitoutumaton
tässä tapauksessa. Vaaleissa on yhteensä kaksi listaa,
joista toinen on vahvasti vasemmistoliittolainen, minkä
piiristä olen aistinut melko
nuivan suhtautumisen mihinkään muuhun vaihtoehtoon.
Itse työskentelen prosessityöntekijänä Honkajoki
Oy:ssä, joka jatkokäsitte-

lee elintarviketeollisuuden
sivutuotteet mm. rasvaksi ja lannoitteeksi. Meillä
hoidetaan myös maatiloilla kuolleiden nautojen ja
lampaiden loppukäsittely,
joiden lopputuotteet poltetaan energiaksi. Työpaikallani olen varapääluottamusmies ja ensimmäinen
varatyösuojeluvaltuutettu,
sekä työsuojelutoimikunnan jäsen.
Politiikassa olen Honkajoen perussuomalaisten
puheenjohtaja, Honkajoen
kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen, lisäksi
kuulun Satakunnan maakuntavaltuustoon.

Suomen
elintarviketyöläiset on liittona perinteisesti ollut vahvasti vasemmistolainen, eikä siellä
liiemmälti ole haluttu avata
silmiä jäsenistön moniin
muihinkin suuntautumisiin.
Nurkkakuntaisuutta ammattiliiton toiminnan piirissä pidän erittäin haitallisena, jonka seurauksena on
monesti jäsenistön liukuminen yksityiskassoihin, mikä
taas rampauttaa liiton voimaa taistella työntekijöiden
etujen puolesta.
Keskeinen ajatukseni
vaaleissa on nimenomaan
tuoda omalla osallistumisellani erilaista näkökul-

maa ja uutta vaihtoehtoa
urautuneisuudelle. Työväen aate ei ole enää pelkkää
punalippua, vappumarssit
hiljenee ja sosialismi hiipuu
taka-alalle.
Nykyaikaisen ammattiliiton tulee toimia tasapuolisesti jäsenistönsä puolesta.
Jäsenistöön kuuluu eri poliittisia suuntauksia, siihen
kuuluu myös poliittista
suuntautumattomuutta ja
tämä tosiasia täytyy huomioida jokaisen liiton johdossa, vaikkakin vallasta
luopuminen saattaa joskus
sapettaa.
Olen kiitollinen kaikesta
tuesta, mitä voin oman puo-

lueeni jäsenistöltä saada ja
tällä tarkoitan nimenomaan
puskaradiota. Länsi- Suomen vaalipiiri on näissä
vaaleissa laaja, siihen kuuluu myös Häme ja KeskiSuomi. Tarjotkaa vaihtoehtoa, mikäli vain joku tuttu,
tai ystävä sattuu Sel ry:n lihavalmistealaan kuulumaan
ja äänestysnumerohan on 8.

Postivaali:
28.3.-4.4.2012 ja
uurnavaalit
18.-25.4.2012.
Tommi Laitila
Nro 8
Honkajoki
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Perussuomalaisten kannatus
kaksinkertaistunut

Helsingin Perussuomalaisten Nuorten toiminnanjohtaja Samuli Voutila ja kansanedustaja
Kaj Turunen.

Nuoret ja yrittäminen
Yhteiskunta tarvitsee yrittäjiä ja yrittäjäksi ryhtyminen on myös nuorille yksi
vaihtoehto palkkatyöuralle suuntautumisen sijaan.
Helsingin Perussuomalaiset Nuoret järjesti 14. maaliskuuta yrittäjyysillan, jossa käsiteltiin yrittämiseen
nyky-Suomessa liittyviä
ongelmia ja mahdollisuuksia.
Illan isäntänä toimi
pitkän linjan yrittäjä, kansanedustaja Kaj Turunen.
Keskusteluun osallistuivat
nuoren yleisön lisäksi yrittäjyyteen perehtynyt helsinkiläinen puolueaktiivi Juhani
Mönkkönen ja kansanedustaja Teuvo Hakkarainen.
Jäätelökioskiyrittäjästä
kansanedustajaksi
Harva on yhtä sopiva henkilö puhumaan yrittämisestä kuin koko ikänsä yrittäjänä toiminut savonlinnalainen kansanedustaja Kaj
Turunen.
Ensimmäisen yrityksensä Turunen perusti jo
18-vuotiaana, jolloin hän
veti ravintoloissa keikkoja
taiteilijanimellä DJ-Valentin, ja perusti kavereidensa
kanssa yrityksen hoitamaan
keikkamyyntiä. Sittemmin
Turunen on toiminut mm.
niin kahvilayrittäjänäkin,
torikauppiaana kuin jäätelökioskiyrittäjänä. Yrittäjäkokemusta Turuselle
onkin kertynyt jo noin

kolmenkymmenen vuoden
ajalta.
Kovimman yrittäjyyskoulun Turunen on kuitenkin käynyt Pihtiputaalla,
jossa hän oli 1980-luvulla
mukana puusepänliikkeessä. Yritys meni nurin ja
Turunen pääsi kokemaan
omakohtaisesti yrittäjyyteen liittyvät varjopuolet.
Yrittämisen hienous
ja kurjuus
Sekä Turusen että monien
yleisökommenttien mukaan
yrittäjäksi synnytään eli
yrittäminen vaatii tietynlainen luonteen. Yrittäjällä on
toisaalta vapaus valita työaikansa, mutta käytännössä
työ vie kuitenkin usein kaiken ajan. Yrittäjä on oman
onnensa seppä ja parhaassa
tapauksessa rankka työ tuo
lopulta hyvän tuloksen yrityksen menestyessä.
Yrittäjyyteen
liittyy
kuitenkin monia haasteita.
Ensinnäkin yrittäjät eivät
ole sosiaaliturvan piirissä
ja kaikki tulo riippuu yrityksen menestymisestä. Toiseksi tulevat ennakkoverot,
eli yrittäjän on maksettava vuoden arvioidut verot
etukäteen jo alkuvuodesta.
Tähän kun lisätään Suomen
korkea verotus, ymmärretään miksi yrittäjän tie on
usein kivinen.
Äärimmäinen katastrofi yrittäjälle on konkurssi.
Yrityksen kaatuminen voi

tarkoittaa ylivelkaantumista ja luottotietojen menettämistä. Epäonnistuminen
yritysmaailmassa tarkoittaa
pahimmillaan kokonaan
yhteiskunnan ulkopuolelle
tippumista.
Yrittäjyydestä tehtävä
helpompaa
Turusella on useitakin ajatuksia miten yrittäjän asemaa voisi parantaa. Hän
puhuukin ns. ”lievästä yrittämisestä”, jossa palkkatyön ja yrittämisen välistä
rajaa madalletaan.
Yrityksen perustamista käsittelevää byrokratiaa
pitäisi ensinnäkin yksinkertaistaa. Yrityksen perustamiseen pitäisi riittää
ilmoitus yhteen paikkaan,
kuten myös yritysmuodon
muuttamisesta yhdestä toiseksi. Yhtä lailla eläketurvamaksut ja ennakkovero
tulisi kerätä samalla kertaa.
Myös yritystuet saavat
Turuselta kritiikkiä osakseen ja esimerkiksi Nokian kaltaisten suuryritysten
tuet voisi hänen mukaansa
lopettaa ja antaa niitä PKyrityksille. Turunen kiteytti
näkemyksensä yhteiskunnan roolista yritystoiminnan tukemisessa toteamalla,
että ”valtion tehtävä ei ole
tukea yrityksiä, vaan olla
haittaamatta niitä”.
Teksti ja kuvat:
Simo Grönroos

www.perussuomalaiset.fi

Helsingin Sanomien TNS
Gallupilla teettämän tutkimuksen mukaan Perussuomalaisten kannatus on
lähes kaksinkertaistunut
Helsingissä. Edellisissä
kunnallisvaaleissa Perussuomalaisten kannatus oli
5,3%. Jos vaalit olisivat
nyt, niin meitä äänestäisi
9,5%.
Vastaavat luvut olivat KOK 29,7% + 0,5%,
Vihr. 22,6% - 0,6% ja
Sdp 14,1% - 3,8%.
HS tosin uutisoi: ”Perussuomalaisten kannatus sulanut”. Olisihan
näiden lukujen valossa
voitu uutisoida: ”Perussuomalaisille tulossa kuntavaali ”Jytky” ja Vihreiden kannatus laskussa”.
Puolueettomana lehtenä
Helsingin Sanomille tällainen uutisointi ei ollut
tietenkään sopivaa. Kaikkihan tiedostavat, ettei
eduskunta-, presidentin-,

kunnallis- ja Elannonvaalit
ole vertailukelpoisia keskenään.
Ilta-Sanomat, joka kuuluu samaan lehtikonserniin,
teetti vastaavan valtakunnallisen gallupin 28.1.2012.
Siinä PS:n kannatus oli
11% edellisiin kuntavaaleihin + 5,6%. Vastaavat
luvut olivat KOK 26% +
2,5%, Kepu 18% -2%, Sdp
15% -6%. IS uutisoi tämän
gallupin tuloksen: ”Väyrysilmiö nosti Kepun toiseksi”.
Olisihan tämän voinut uutisoida: ”Perussuomalaisten
kannatus kaksinkertaistunut - Sdp:n ja Kepun kannatukset edelleen laskussa”.
Unohduksia sattuu meille kaikille, myös HS:n toimitukselle. Esim. tänään HS
uutisoi: ”Myös Sdp on tyytymätön Walliniin”. Jutussa
kerrottiin Sdp:n heränneen
oikeuskanslerin antamaan
selvitykseen. Jutussa ei kerrottu, että oikeuskansleri

ei omatoimisesti kuulustellut Puolustusvoimien komentajaa Ari Puheloista ja
paljastanut ministeri Wallinin puheita perättömiksi.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kantelusta
oikeuskanslerille vasta räjäytti tämän miinan. Ehkä
se uutisoinnin kannalta oli
toisarvoinen tieto?
Kaupungilla kiertää itsepintainen huhu, että pitkäaikaiset kaverukset kunniapuheenjohtaja Paavo
Väyrynen ja päätoimittajat
Atte Jääskeläinen (Yle) sekä
Mikael Pentikäinen (HS)
ovat sopineet tekevänsä
Paavosta Kepun seuraavan
puheenjohtajan ja tekevänsä kaikkensa Perussuomalaisten ”Jytkyn” sulattamiseksi. Mielestäni tämmöisen
huhun levittäminen on alaarvoista ja perätöntä.

Matti Putkonen
Työmies

Suomi puheenjohtajaksi
Pohjoismaiden neuvostoon
Suomi toimii vuorostaan
Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana.
Pohjoismaiden neuvosto
on Pohjoismaiden parlamenttien välinen yhteistyöjärjestö, joka perustettiin vuonna 1952. Suomi liittyi vuonna 1955.
Neuvostoon kuuluvat
Suomen lisäksi Ruotsi,
Tanska, Norja, Färsaaret,
Ahvenanmaa, Islanti ja
Grönlanti. Perussuomalaisten edustajina neuvostossa ovat kansanedustajat Juho Eerola, Lauri
Heikkilä, Anne Louhelainen ja Maria Tolppanen.
Pohjoismaiden neuvosto toimii aktiivisesti
vieden alueen yhteisiä
asioita eteenpäin. Toiminnan painopistealueita
ovat liikkuvuuden edistäminen, yhteistyö rajaesteiden poistamiseksi ja
Pohjoismaiden brändi.

meren alueen toiminnaksi,
kyseessä on paljon laajempi
kokonaisuus. Arktiset alueet ovat mineraalien takia
alkaneet kiinnostaa kaikkia
maita, alueella toimittaessa
ympäristökysymykset nousevat tärkeään asemaan.
Pohjoismaiden yhtenäinen ympäristölainsäädäntö
on yhtenäistettävä ja otettava erityisesti huomioon
vaikeat olosuhteet arktisilla alueilla toimittaessa.
Esimerkiksi öljyonnettomuuden sattuessa nopea
yhteistyö maiden välillä on
tärkeää. Teollisen toiminnan kasvamisella on valtava
merkitys pohjoisten alueiden pienille kaupungeille.
Työpaikkoja syntyy tuhkatiheään. Nähtäväksi jää,
ketkä muuttavat pohjoisille
alueille töihin ja muuttavat
aluetta tuodessaan oman
kulttuurin ja tapansa alueelle.

Arktisen alueiden
rikkaudet
kiinnostavat kaikkia

Suomi voi hyötyä
taloudellisesti
arktisesta alueesta

Suomen puheenjohtajakautena nostetaan esiin
Pohjoismaiden arktista
yhteistyötä, jossa Suomi
on ollut erityisen aktiivinen toimija. Vaikka arktinen toiminta mielletään
helposti pelkästään Jää-

Suomella on erityisosaamista esim. jäänmurtajien
valmistuksessa. Mineraalien hyödyntäminen vaatii
uuden jäänmurtajakaluston
hankkimista vaikkapa Suomesta. Suomen olisi tärkeää
saada rautatieyhteys poh-

joiselle Jäämerelle, jolloin
suomalaiset tavarat pääsisivät helpommin ja edullisimmin maailmanmarkkinoille.
Ruotsilla on toimiva satama
Jäämerellä, joka voisi olla
ulosvientikanavana myös
suomalaisille
tuotteille.
Meidän pitäisi tehdä kallis
investointi ja rakentaa rautatieyhteys ruotsalaisten satamaan.
Venäjän Jäämeren
satama on lähin
Lyhin ja edullisin reitti Jäämerelle on toki Venäjän
puolella sijaitseva satama.
Onhan se vain noin 60 kilometrin päässä Suomesta.
Jostakin syystä neuvottelut
sataman käytöstä eivät ole
edenneet. Muistan lukeneeni historiasta Suomen
välttäneen maantieyhteyksienkin rakentamista silloisen Neuvostoliiton alueelta suoraan suomalaisten
omistamiin kaivoksiin ja
suurimpiin kaupunkeihin.
Lieneekö tässä nykyisessäkin ajattelussa jokin historian mörkö vielä kummittelemassa, kun maantie- ja
rautatieyhteyksiä ei ole rakennettu Venäjän puolelle?

Harri Lindell
päätoimittaja
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Perussuomalaista sosiaali- ja terveys
Minkälaista voisi olla perussuomalainen sosiaali- ja
terveyspolitiikka? Tätä olen
pohtinut siirryttyäni uuteen
puolueeseen viime vuoden
lopulla. Ehkä tärkeintä on
se, että politiikka olisi puolueen ja sen jäsenten näköistä, vastaisi äänestäjien tarpeisiin ja olisi kuitenkin niin
yksinkertaista, että jokainen
tuleva kunnallisvaaliehdokas osaisi sen omin sanoin
uskottavasti ja ymmärrettävästi kuntalaisilleen selittää ja perustella. Ja ennen
kaikkea perussuomalaisen
sosiaali- ja terveyspolitiikan
tulisi koostua teoista, ratkaisuista, joita jokaisessa
kunnassa, virastossa ja ihmisten kohtaamistilanteessa
voidaan tehdä.
Kotikuntani Hartola
käyttää vuotuisista toimintakuluistaan noin 60
% perusturvapalvelujen
järjestämiseen kuntalaisilleen. Rahana tämä tarkoittaa noin 12 M€ vuodessa.
Huolimatta tästä suuresta
investoinnista ja runsaasta
palvelutarjonnasta hartolalaiset eivät voi hyvin. Tämä
ei ole yksin Hartolan kunnan asukkaiden ongelma.
OECD:n tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset
joutuvat huonossa hoitotasapainossa olevan pitkäaikaissairautensa vuoksi
lähes kolme kertaa parhaita vertailumaita useammin
sairaalahoitoon. Tällaisia
maita ovat mm. Hollanti,

Ruotsi, Tanska, Islanti ja
Englanti. Meillä on laatuongelma.
Eriarvoisuus tuo
terveyseroja
Terveys, sairaus ja kurjuus
eivät Suomessa jakaudu
tasaisesti, vaan Suomi on
tässä suhteessa länsimaiden
eriarvoisimpia maita. Tuoreen Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen (THL)
tekemän selvityksen mukaan ero terveyspalveluiden
käytössä eri sosiaaliryhmien
välillä on vieläkin samalla
tasolla kuin reilu parikymmentä vuotta sitten. Parempituloiset suomalaiset
käyvät edelleen tiuhempaan
lääkärissä, ovat terveempiä
ja elävät vanhemmiksi kuin
alempaan sosiaaliluokkaan
kuuluvat toverinsa. Eriarvoisuuden tärkeä syy on
Suomen terveydenhuoltojärjestelmä, joka näyttää
ylläpitävän ellei jopa lisäävän terveyseroja. Terveyskeskusten maksullisiin palveluihin jonottavat ilmaisen
työterveyshuollon ulkopuolelle jäävät työttömät, kotiäidit ja eläkeläiset, joiden
talous on muutenkin tiukalla. Näin YLE uutisoi asian
lokakuussa 2011. Asiasta
löytyy hyvää taustatietoa
osoitteessa www.thl.fi/fi_FI/
web/fi/sosiaaliryhmien-valilla-on-terveyseroja.
Työssäni terveyskeskuslääkärinä kohtaan köyhyyt-

tä viikoittain. Vaikka potilaan köyhyyden ei pitäisi rajoittaa hänen mahdollisuuttaan saada tarvitsemaansa
hoitoa, vastaanotolla yhä
useammin törmää tilanteeseen, jossa potilas joko
kertoo voivansa aloittaa

lääkekuurinsa vasta palkkapäivän tai korvausten
maksupäivän jälkeen tai
hän vain jättää lääkkeensä
hankkimatta.
Konkreettinen esimerkki terveyden epätasa-arvosta ovat työterveyshuol-

lon ja terveyskeskusvastaanoton asiakasmaksut.
Kun työterveyshuolto on
käyttäjälleen maksutonta,
todetaan asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon
asiakasmaksuista, että (7 §,
19.6.2008/464) terveyskes-

kuksen avosairaanhoidon
lääkäripalveluista voidaan
periä terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukainen maksu, joka voi olla:
1. enintään 27,50 euron vuosimaksu, joka on
voimassa kalenterivuoden
siinä terveyskeskuksessa,
johon maksu on suoritettu;
jos palvelun käyttäjä ei suorita vuosimaksua, peritään
häneltä 13,80 euron käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai
2. enintään 13,80 euron käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä
ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa
kalenterivuoden
aikana
(17.11.2011/1147).
Käyntimaksu ei ehkä
kuulosta suurelta, mutta se
on silti 13,80 € korkeampi,
kuin työterveyshuoltoon
oikeutetun palvelustaan
maksama maksu ja osa suomalaista terveyden epätasaarvojärjestelmää.
Suomessa on uusien
EU-mittareiden mukaan
920000 köyhää (17% väestöstä). Heistä 50000 luokitellaan hyvin köyhiksi
(noin 1% väestöstä). Heistä
osalla terveydenhuolto vie
yli 40% perheen maksukyvystä. Vuonna 2001 tällaisia kotitalouksia oli 4800
(0,2% kotitalouksista). Silloin jokainen 13,80 € on liikaa. Jokaista lääkäriä kohti
maassamme on 40 köyhää

■■SAMPO TAKOO BRYSSELISSÄ

Kreikan toinen paketti - kuka laitettiin maksamaan?

Sampo Terho
europarlamentaarikko

Kreikan toinen “pelastuspaketti” etenee, kun
pitkien neuvottelujen jälkeen yksityiset sijoittajat

suostuivat
leikkaamaan
saatavistaan muodollisesti 53,5%. Bailout-politiikan kannattajat ympäri
Eurooppaa Suomen hallitus
mukaan lukien esittävät
tämän mielellään siinä valossa, että yksityissektori
laitettiin nyt maksamaan.
Valitettavasti tämä on totta
vain pieneltä osin.
Joku saattaa ihmetellä
miten on edes mahdollista,
että Kreikka tarvitsee uuden
130 miljardin tukipaketin
jo näin pian, kun se vasta
2010 sai 110 miljardin paketin. Vaikkei muita tuloja
olisi nimeksikään, olisihan

edellisellä paketilla pitänyt
selvitä paljon pitempään.
Juuri tämä kysymys
paljastaa, etteivät tähän
asti annetut tuet ole todellisuudessa olleet Kreikan
tukemista. Kreikalle taatut
uudet lainat ovat käytännössä menneet saman tien
vanhojen lainojen uusimiseen siten, että yksityisten
antamat lainat on korvattu
euromaiden takaamilla lainoilla.
Kun Kreikan kriisi alkoi, noin 90% sen lainoista
oli yksityisiä. Tänä vuonna
yksityisten lainojen osuus
laskee uuden pelastuspa-

ketin myötä alle puoleen
ja vuoteen 2014 mennessä
3/4 Kreikan veloista on tarkoitus olla julkisen puolen
myöntämiä. Arvatenkin
parturointi tehdään siksi
vasta nyt, että pankkien
antamista veloista riittävän suuri osa on ehtinyt
vanhentua ja ne on siis jo
maksettu täysimääräisinä
takaisin ennen saneerausta.
Jotta yksityiset velkojat
saatiin suostumaan edes
jäljellä olevien saataviensa
leikkaamiseen, täytyi heille
lisäksi antaa monenlaisia
korvauksia. Ensinnäkin
syntyvien tappioiden katta-

miseen ojennettiin suoraan
30 miljardia veronmaksajien rahaa “kannustimina”.
Toisekseen yksityisten vanhat velkakirjat vaihdetaan
uusiin, jotka ovat Kreikan
lain sijaan Englannin lain
alaiset, mikä tekee niiden
maksamisen välttelemisen
Kreikalle entistäkin hankalammaksi.
Suurimmat tappiot
ovat vasta tulossa
Parturoinnin jälkeenkin
Kreikan velka jää kestämättömältä vaikuttavalle tasolle, joten tulevaisuudessa

Kreikka tulee lähes varmasti
tarvitsemaan uusia velkasaneerauksia. Suurimmat
tappiot saattavatkin olla
vasta tulossa, ja tuolloin
menetykset iskevät maan
velkojen julkisiin takaajiin,
eli muun muassa Suomeen.
Kyse Kreikan toisessa paketissa ei siis niinkään ollut
siitä, että yksityiset riskinottajat laitettiin maksamaan.
Paremminkin nyt viimeisteltiin operaatio, jolla yksityiset velkojat pelastettiin
ja heidän ottamansa riskit
siirrettiin julkisille rahoittajille, joilla alun perin oli
niistä vain kymmenesosa.
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spolitiikkaa
ja 2 hyvin köyhää. Keskimääräiseen terveyskeskuslääkärin vastuuväestöön
sisältyy lähes 300 köyhää
ja 16 hyvin köyhää suomalaista.
Näillä käyntimaksuilla
Hartola kerää vuosittain
noin 50000 €, joka kattaa
0,7%
terveyskeskuksen
ja sosiaalitoimen vuosikustannuksista tai 0,5%
perusturvan kokonaiskustannuksista (sisältää myös
erikoissairaanhoidon).
Prosenttiosuudet ovat hyvin samanlaisia kaikissa
kunnissa. Yhden maksun
laskutuskustannus on 5 €.
Näin ollen asiakasmaksun
nettotuotto vuonna 2011
oli noin 32000 € (0,28%
perusturvan kokonaiskustannuksista). Laskutuksen
hinta oli lähes 18 000 €.
Epätasa-arvolla on
hintansa
Myös sairaudella ja terveyden epätasa-arvolla on
hintansa. Yhden aivohalvauksen kustannukset maksajalle, eli kunnalle ovat
tuoreen tieteellisen julkaisun mukaan noin 80 000€.
Aivohalvauksen
tärkeä
riskitekijä on huonossa
hoitotasapainossa oleva
verenpaine- tai sokeritauti,
tupakointi ja alkoholin liikakäyttö. Juuri nämä samat
potilaat kärsivät palvelujen
saatavuuden ja terveyden
epätasa-arvosta.

Tämän vuoksi Hartolan
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tuomassa valtuustoon aloitteen, jonka
mukaan Hartolan vuoden
2013 talousarvio tulisi valmistella siten, että 1.1.2013
Hartola luopuu perimästä
avosairaanhoidon lääkäripalveluista asiakasmaksuja.
Perusteena asiakasmaksuista luopumiselle Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää:
1. Terveyden ja terveyspalvelujen
saatavuuden
eriarvoisuuden pienentäminen. Julkinen perusterveydenhuolto tulee saattaa
käyttäjälleen samalla tavoin
maksuttomaksi kuin työterveyshuolto.
2. Maksuttomuus mahdollistaa palvelujen kohdistamisen niitä eniten tarvitseville ja niistä eniten hyötyville ilman, että palvelujen
maksullisuus muodostuu
esteeksi.
3. Maksuttomuus mahdollistaa palveluista hyötyvien potilaiden aktiivisen
kutsumisen vastaanotolle
ilman asiakasmaksun aiheuttamaa estettä.
Asiakasmaksusta luopuminen tulee nostamaan
perusturvapalvelujen vuosikustannuksia noin 50 000€
eli 0,5% perusturvan kokonaiskustannuksista. Laskutuskulut huomioiden nettokustannus olisi 32 000€
vuodessa eli 0,28% perusturvan kokonaiskustannuk-
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■■järjestösihteerin palsta

Vaalilaukka ja maalilaukka
sista. Tämä voidaan kattaa
estämällä joka kolmas vuosi
yksi aivohalvaus 3400 asukasta kohden. Tähän pääseminen on realistinen tavoite
ja käytännössä se merkitsee
pitkäaikaissairauksien hoidon laadun parantamista
lähemmäs naapurimaidemme tasoa.
Toivomme tällä aloitteella avaavamme keskustelun konkreettisista teoista
suomalaisen hyvinvoinnin
parantamiseksi. Muuten on
olemassa riski, että muutamassa vuodessa uhraamme
markkinavoimille vuosikymmenien terveyspoliittisen työn tulokset. Perussuomalaisen terveyspolitiikan
kannalta tämä voisi olla
konkreettinen avaus, jonka jokainen voi toteuttaa
omassa kotikunnassaan.
Seuraavia askelmerkkejä
mietittäessä kuulisin mielelläni lukijoiden näkemyksiä,
ideoita ja havaintoja. Niistä
voisi syntyä perussuomalainen sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma syksyn
kunnallisvaaleihin. Sähköpostiosoitteeni on lukijoiden käytettävissä.

Mikko Nenonen
kunnanvaltuutettu,
terveyskeskuslääkäri ja
tarkastuslautakunnan
puheenjohtaja
Hartola

Hallitusvaljakko on nostettu laukkaan. Valjakossa on kuusi täysin erilaista hevosta. Ohjaksista
vetelevät kaikki kyydissä olijat kukin omaan
suuntaansa. Osa käyttää
piiskaa vauhdin lisäämiseksi. Minne kiirehditään
ja miksi, se ei kyytiläisiä
kiinnosta. Tieto ei ole
tarpeellinen eikä sillä ei
ole merkitystä.
Kun Pääohjastaja pitää kiirettä, eivät muut
mukana
roikkuvat,
vauhdin ja näennäisen
ohjastusvastuun sokaisemina ymmärrä, että Pääohjastajan villiintyneessä
valjakossa ei kellekään
anneta aitoa mahdollisuutta toimia. Paljon
kehutut Kokoomuksen
Korvat eivät enää kuuntele, tilalle on tullut sanelu, tyly käskyttäminen
ja
piittaamattomuus.
Alle vuosi on kulunut
sixpack-hevosten valjastamisesta ja valjakko
on todella laukkautettu
vaahtokylkiseksi. Kestävätkö rahkeet, uhkana
on pikainen väsähtäminen tai maalilaukka välimaalissa, syksyn kuntavaaleissa?
Pyrky valtaan on
suuri, niinpä heikkoa-

kin otetta vallan ohjaksista
puolustetaan vimmatusti. Sen tietää Pääohjastaja
Kokoomus-hevosineen.
Apuohjastajat eivät vauhtisokeassa vallanhimossa
muista kuinka käy Kokoomushevosen parina. Kokoomus ottaa kyllä kuormaa innokkaasti, mutta vastamäen
kohdatessaan se luiskahtaa
längistään ja valjaistaan sysäten kivireen vetovastuun
kumppaneilleen. Vieläköhän apuhevosen ja -ohjastajan rooli kiinnostaa loppusyksystä?
Vetäkää vain, apuohjastajat ja -hevoset, kokoomuksen kivirekeä syksyyn
saakka. Meille Perus-Suomenhevosille ohjastajineen
tämä sopii hyvin. Emme
tule kuitenkaan seisomaan
kivirekenne jalaksilla vaan
osoitamme omien näkemyksiemme voiman, ajatuksillamme on kansan
kannatus.
Perussuomalaisten ajatukset ja ideat ovat kelvanneet myös muille. Niinpä
Paavo Väyrynenkin pörhenteli innoissaan ”lainahöyhenissä” (lainaus Timo
Soinilta), eikä malttanut lopettaa. Tämä näyttää johtavan Keskustan kukkotappeluun, jossa lainahöyhenten
sulkasadon alta paljastuu

Jukka Kotimäki
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

asioiden todellinen tila; takinkäännöt ja cityistyminen
eivät vakuuta kun Keskusta
on unohtanut yhteyden äänestäjiin ja katkaissut juurensa.
Me perussuomalaiset
johtavana oppositiopuolueena pidämme oman ravimme tasaisena ja rivimme
suorina. Nyt keskitymme
rakentamaan monipuolisen ehdokasasettelun. Me
haluamme rakentaa koko
maata. Tule mukaan ehdokkaaksi tai taustavaikuttajaksi. Työsi tulos on puolen
vuoden päästä luettavissa
kuntien valtuustojen kokoonpanoista. Takaan, että
tulosta kehtaa katsella.

mikko.nenonen@fimnet.fi

Perussuomalaisilta eriävä mielipide
liikenne- ja viestintävaliokunnassa

Kreikkalaiset eivät siis
tukipakettiemme rahoja
ole nähneet. Rahat ovat
menneet pankeille ja sijoittajille, jotka aikanaan ottivat riskit ja niistä tulleet
voitot. Paljonko voittoja
kaikkiaan on saatu, sitä ei
tietäne kukaan. Suuntaa
saamme laskemalla, että
jos kuvitteellisella valtiolla
X on 300 miljardia velkaa
vaikkapa 4% korolla, niin
vuodessa korkotuloja lainaajille tulee 12 miljardia,
5% korolla 15 miljardia
jne. Laskiessamme yhteen
näitä summia vuosi vuodelta uudestaan, pääsemme

melko nopeasti sadan miljardin tuolle puolen.
Voitot on jaettu, mutta
nyt kun näistä ulkomaisten pankkien riskeistä on
seurannut tappioita, Suomen hallitus on päättänyt
laittaa ne sinun piikkiisi.
Urpilaisen hankkimat nollavakuudet eivät asiaa käytännössä miksikään muuta,
ne ovat ylpeyden aihe ehkä
Suomen hallitukselle, mutta
muut Euroopan hallitukset
olivat mieluummin kokonaan ilman näin epäselviä
“vakuuksia”. Ja kuten edellä on esitetty, melkoisella
varauksella täytyy valitet-

tavasti suhtautua Urpilaisen vaalilupauksiin siitäkin, että yksityissektori
laitetaan osallistumaan
Kreikka-talkoisiin.
Jyrki Katainen on
sanonut, että 1,9 miljardia on suurin tappioiden
määrä, jonka Suomi saattaa kaikista takauksistaan
kärsiä, ja että se on ainoa
luku, joka kansalaisten
tarvitsee siksi muistaa.
Kehotan kaikkia todella
muistamaan tuon luvun
ja Kataisen sanat; niiden
varassa on hänen ja hallituksensa koko uskottavuus.

Eduskunnan liikenne- ja
viestintävaliokunnan perussuomalaiset jäsenet
ovat jättäneet eriävän
mielipiteen koskien Euroopan komission suunnitelmia Euroopan laajuisen liikenneverkon määrittämisestä.
Euroopan komissio
on valmistellut vuoden
2009 alusta asti TEN-Tpolitiikan uudistamista ja
tämän työn tuloksena se
antoi asetusehdotuksen
uusiksi suuntaviivoiksi
19.10.2011. Suuntaviivoissa määritellään TENT-politiikalle
vuosiin
2030 ja 2050 ulottuva
pitkän aikavälin strategia. Suuntaviivaehdotuksen tavoitteena on määrittää kokonaisvaltainen
Euroopan laajuinen liikenneverkko.
Perussuomalaisten
mielestä ei ole hyväksyttävää, että EU asettaa

entistä tiukempia ajallisia
ja laadullisia vaatimuksia
liikenneverkon toteuttamiseksi.
- Emme hyväksy sitä,
että jäsenvaltiot ovat velvoitettuja toteuttamaan
liikenneverkon EU:n määräämällä tavalla. Suomen
kannalta ei ole myöskään
hyväksyttävissä periaate,
että suuntaviivat sitovat
kaikkia toimijoita, eriävässä mielipiteessä todetaan.
Perussuomalaisten mielestä Suomella tulee olla laaja kansallinen päätösvalta

myös liikennerakentamisen
osalta, sillä Suomessa tiedetään parhaiten omat tarpeemme sekä resurssimme
niiden toteuttamiseksi.
EU:n ydinverkkoon kuuluisivat maantieyhteyksistä
vain E18-tie Turusta Vaalimalle ja nelostie Helsingistä
Kemiin. Perussuomalaisten
mielestä tämä merkitsisi
rajallisten rahavarojen liiallista keskittämistä näiden
tieyhteyksien rakentamiseen. Muut tarpeelliset tiehankkeet jäisivät silloin rahoitusta ja toteutusta vaille.
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■■kansanedustaja esittelyssä

Mika Niikko - elämän puolesta
kellä, rohkaista ja auttaa
tarpeessa olevia istui paljon
paremmin järkeen. Toisaalta hän myös niin sanotusti
nosti kissan pöydälle ja
haastoi. Siinä eivät säästyneet kovasydämiset eivätkä
uskonnolliset. Hänessä yhdistyi mielenkiintoisella tavalla rehellisyys ja rakkaus.
Minä olen vieläkin opettelemassa näitä alkeita, mutta
onneksi samalla luokalla
ollaan koko ihmiskunta,
Mika nauraa.
Merkittävä käänne rehellisyyden ja rakkauden
soveltamiseen alkoi, kun
opinnot päättyivät. Vuonna
2000 yritystoiminta ajettiin
alas ja tilalle perustettiin Takaisin Elämään ry. Projektin
tärkeimmäksi päämääräksi
nousi syrjäytyvien nuorten
auttaminen. Työssä kiteytyy yksi konkreettinen sana
joka oli myös merkittävä
tekijä politiikkaan suuntautumiselle. Ennaltaehkäiseminen.

Onko toivotonta tapausta
olemassa? Mikan elämä on
rohkaiseva esimerkki muutoksesta. 44 vuoden elämäntaipaleen ensimmäiset
hetket alkoivat Lahdesta.
Lapsuuden kodin olosuhteet eivät olleet helpoimmasta päästä. Oli pakko
ottaa vastuuta itsestään ja
sisarusten elämästä. Lastenkotikin tuli tutuksi.
Nuoruuden itsenäistyminen ei tuonut mukanaan
hyvää. Rajojen kokeilu väärään suuntaan ja auktoriteettien halveksunta johti
kaikenlaisiin typeryyksiin.
Tuomiotkin tulivat. Vasta
omien ystävien ennenaikaiset kuolemat laittoivat
hälytyskellot soimaan. Asioiden oli pakko löytää uusi
suunta.
- Yritin omin keinoin
tehdä elämästä paremman.
Opiskelin. Kävin töissä.
Kaiken aikaa koin elämän
tarkoituksettomaksi oravanpyöräksi. Luulin että
ulkoisten asioiden ratkaiseminen omin teoin muuttaa
kaiken. Ei muuttanut. Vasta rakastavan Jumalan kohtaaminen vuonna 1991 ja
kokemus syntien saamisesta anteeksi muutti ihan kaiken. Elämän olemassaoloon
tuli järkeä. Ihmisistä tuli arvokkaita, Mika sanoo.

Muutoksen voi tehdä
vain itse

Uudenlaisia tarinoita
Uuden elämän ensimmäisestä päivästä lähtien Mikan
historiikkiin alkoi kerääntyä uudenlaisia tarinoita.
Ensimmäiset ulkoiset merkit sisäistä muutoksesta
olivat vastuun kantaminen

itsestään yritystoiminnan
kautta. Lukkoalan työt,
parvekelasien myynti ja
asennus ynnä muut olivat
ensimmäisiä keinoja tehdä
asioita ja parantaa maail-

maa. Tämä ei kuitenkaan
riittänyt. Sisäinen palo vaati
enemmän.
- Päätin opiskella teologiaa. Melko pian huomasin,
että teologian ja käytännön

on kuljettava käsi kädessä.
Ei voi olla niin, että saarnatuolista opetetaan, miten
ihmisten tulee elää tai suhtautua asioihin. Jeesuksen
tapa kulkea ihmisten kes-

- Jos nuoren elämä sai jo
varhaisessa vaiheessa tukea
kohti parempaa tulevaisuutta, se saattoi merkitä jopa
miljoonien eurojen säästöä
tulevaisuudessa. Arvion
mukaan pelkästään yhden
lukioikäisen nuoren masennus aiheuttaa keskimäärin
miljoonan euron kulut. Oli
järkyttävää nähdä, miten
vähän elinympäristössäni ja
varmastikin koko Suomessa
nuorista välitetään. Yritin
silloisille päättäjille viestittää, että nyt oikeasti sitä

rahankäytön kohdentamista järkevämmin ja nopeasti.
Erään kerran tapasin Timo
Soinin ja hän sanoi, että jos
muutosta haluaa, niin sinun
on tehtävä se itse, Mika kertoo.
Tämän ratkaisevan keskustelun seurauksena Mika
aloitti kunnallisvaalikampanjan 2008 ja tuli valituksi Vantaan kunnanvaltuutetuksi ehdokasnumerolla
493 ja äänimäärällä 493.
Sattumaa? Oli miten tahansa, siitä lähtien Mika
on päättänyt tehdä parhaansa myös politiikassa.
Kansanedustajaksi valinnan jälkeen se on näkynyt
niin täysistuntojen puheenvuoroissa kuin myös kulissien takana neuvotteluissa
Eduskuntatalon kahvilassa
ja käytävillä. Tärkeintä on
olla luotettava ja rehellinen. Asiat eivät etene jos
niistä ei uskalleta puhua.
Täydellistä poliitikkoa ei
ole, mutta joka päivä voi
oppia uutta.
- Näin pääsiäisen alla lopuksi on hyvä vielä sanoa,
että minulle se merkitsee
voittoa pahuudesta. Edes
väärä tuomio ja teloitus
eivät voineet estää Jumalan hyvyyden saapumista
jokaisen ulottuville. Maailma tarvitsee apua, mutta
suurin muutos lähtee oman
sydämen muutoksesta. Jokainen päivä totean tarvitsevani apua. Nöyrä ei jää
yksin. Siunattua pääsiäistä
jokaiselle, Mika toivottaa.
Teksti: Toni Eronen
Kansanedustaja Mika Niikon
avustaja

Kallista on...

Suoraan markoiksi
muutettuina monet
hinnat näyttävät
hurjilta. Alla satunnaisia
poimintoja kaupungilta:

Rasiallinen
mämmiä (700g)
14,20 mk

Muutetusta ERVV-takauslaista
on päätettävä määräenemmistöllä
Perussuomalaisten edustajat esittivät perustuslakivaliokunnan käsittelyssä 14.3.2012, että
hallituksen esityksestä
eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle eli ERVV:lle
annettavista valtiontakauksista annetun lain 2
§:n muuttamisesta tulee
päättää eduskunnassa

vaikeutetussa käsittelyjärjestyksessä määräenemmistöllä.
Perusteluna esitykselle
on Suomen tämänhetkisten taloudellisten kokonaisvastuiden ja niihin sisältyvien riskien suuruus
(yhteensä yli 30 miljardia
euroa), joiden seurauksena perustuslain mukaisista
velvoitteista vastaaminen

voi vaarantua, jos riskit
realisoituisivat.
Myös eduskunnan viimekätinen budjettivalta
kaventuisi lakiesityksen
hyväksymisen seurauksena. EU:n huippukokouksen 26.10.2011 tekemän
päätöksen, jonka mukaan
ERVV:tä voidaan käyttää
pankkien pääomittamisen
rahoittamiseen, seurauk-

sena EU-tuomioistuimen
roolin voidaan tulkita
kasvaneen niin, että jos
jokin ERVV-jäsenmaa estäisi välineen käyttämisen
em. tarkoitukseen, saattaisi huippukokouksen
kyseinen päätös olla EUtuomioistuimen ratkaisuperustana jäsenmaita velvoittavaan ns. vilpittömän
yhteistyön periaatteeseen

perustuen. Näin ollen
eduskunnan
todellisen
päätösvallan ERVV:n käytössä voidaan tulkita olevan tietyissä tapauksissa
ehdollista.
Helsingissä 14.3.2012
Vesa-Matti Saarakkala
Tom Packalen
Lea Mäkipää
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otteita soinin plokista

■■Historiaa

Perussuomalainen
8/2005

Onneksi on Perussuomalaiset
Perussuomalaisten vaalivoitto on muuttanut Suomen poliittista maisemaa
merkittävästi.
EU -politiikka on keskustelussa ja kritiikin kohteena aivan eri tavalla kuin
ennen. Kreikka -vakuuksien
viimeistä näytöstä ei ole vielä nähty. Totuus on suurin
voima.
Puolustuskyvyn alasajo
on estettävä. Pieni ja köyhempi
naapurimaamme
Viro käyttää puolustusmenoihin kaksi prosenttia
BKT:sta, Suomi on suuntaamassa 1,2 prosentin
luokkaan. Perussuomalaiset
nostivat Jussi Niinistön johdolla välikysymyksellään
kissan pöydälle.
Stefan Wallinin harhautusoperaatio paljastui, kun
perussuomalainen kansanedustaja Pentti Oinonen teki kantelun oikeuskanslerille, josta totuus alkoi aueta.
Perussuomalaiset uskaltavat kyseenalaistaa ja haastaa vanhat puolueet, optioöykkäröinnin, salailun, EUautuuden, maahanmuuton
epäkohdat ja pakkoruotsin.
Kannatamme sosiaalista
oikeudenmukaisuutta, perusarvoja, sananvapautta ja
itsemääräämisoikeutta. Emme ole EI-puolue. Olemme
huutavan ääni korvessa – ja
kaupungeissa.

Mihin menossa suomalainen
vanhus- ja vammaishuolto?
Perussuomalaiset ovat toistuvasti korostaneet niin
eduskunnassa kuin muuallakin sitä, että yhteiskuntamme tärkein tehtävä on huolehtia heikoimmistaan.
Vanhukset, vammaiset, lapset, työttömät ja sairaat
on asetettava etusijalle, koska terveet, työssäkäyvät
ihmiset pystyvät huolehtimaan asioistaan paremmin
itse. Valitettavasti yhteiskuntamme arvot ovat koventuneet kiihtyvällä vauhdilla.
Raimo Vistbacka

Teemme myös virheitä.
Niistä tulee lunta tupaan niin pitääkin.
Onneksi on Perussuomalaiset, vai mitä Hufvudstadsbladet?
Perussuomalaiset on
Suomen seuratuin puolue
- meillä ja maailmalla. Hyvässä ja pahassa.
Perustimme
neljään
pekkaan Perussuomalaiset
juuri tätä varten - kansalaisten kanavaksi. Ja siinä
onnistuimme. Kansa antoi

kasvun. Perussuomalaiset
on myös publikaanien puolue. Urpo Leppäsen opetus
epäonnistuneiden ihmisten
poliittisesta ihmisarvosta ei
saa unohtua.
Kävin
sunnuntaina
18.3. Kittilässä. Kiitos paikallisille oivallisesta seurasta ja tuloksekkaasta
päivästä. Viime kuntavaaleissa Kittilässä ei ollut Perussuomalaisten listaa, nyt
ehdokkaita tulee ainakin
kymmenen. Vai mitä pojat?

Kun kaikki tekevät läksynsä yhtä hyvin kuin Kittilän
Perussuomalaiset ei syksyn
kuntavaalien voittajasta ole
epäselvyyttä. Työ jatkuu.
Perussuomalaiset ei ole
helppo puolue johtaa. Ei
rakas lapsikaan aina ole
helppo, saati elämä itse.
Nujerrus ja armo, niin
se menee. Hyvä elämä. Ora
et labora.

Poutiainen puhuttelee
nykyihmistä
Eino Poutiainen ja Veikko Vennamo muodostivat
yhdessä työparin, joka mahdollisti Suomen poliittisen historian yllätyksellisimmän vaalivoiton vuonna
1970. He löysivät yhdessä unohdetun kansan, jota
virallisesti ei ollut olemassakaan. He paitsi löysivät
sen, mutta myös saivat sen liikkeelle ja kanavoitua
poliittiseksi voimaksi.
Timo Soini

19.3.2012
Timo Soini

■■LEIVÄNJAKAJA

Suuri, pieni palvelija
”Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi,
se olkoon toisten palvelija” sanoo Jeesus opetuslapsilleen Markuksen
evankeliumissa (Mark.
10:43).
Työpaikallani joudun
useimmiten tekemään
ns. ”hanttihommat”, kuten kahvin keittäminen,
tiskaaminen ja roskien
vieminen, hoidan myös
kauppa-asiat ja postissa käynnit. Nämä tuovat mielekästä vaihtelua
muuten niin paikallaan
olevaan istumatyöhöni.
Juoksen mielelläni, siis
silloin kun ehdin ”oikeilta töiltäni”, niiltä joita
varten minut on palkattu
yritykseemme töihin.
On kuitenkin hetkiä,
jolloin omat työni jopa

kärsivät jatkuvista keskeytyksistä. Monet, myös harjoittelijat, ajattelevat, että
roskien vieminen tai muu
juokseminen ei kuulu heidän työnkuvaansa. Ei niitä
toki ole mainittu minunkaan työsopimuksessani.
Työn sujuvuuden ja viihtyvyyden takia nämäkin hommat jonkun on jokaisella
työpaikalla tehtävä. Olen
esittänyt, että vuorottelisimme, olen kuitenkin yksi niis-

tä harvoista, jotka pääosin
ovat toimistolla, käytännön
syistä tällainen vuorotteluhomma yleensä toimii
hetken, mutta ei pitkään.
Hyvistä sopimuksista huolimatta huomaan taas itse
pian kantavani roskapussia.
Koulutus ei määrittele
meitä
Usein arvioimme itseämme
ja lähimmäisiämme sen mu-

kaan mikä koulutus tai titteli hänellä sattuu olemaan.
Pyrimme myös käyttäytymään, varsinkin työelämässä, tämän kuvan tai mallin
mukaan. No, en toki voisi
edes kuvitella menestyvän
firman toimitusjohtajaa tai
sairaalan ylilääkäriä viemässä työpaikkansa roskapussia, ainakaan kovin
usein. Kaupunginjohtaja
tai pääministeri voisi herättää lähinnä hilpeyttä tai
hämmennystä keittämällä
päivittäin kahvit koko työpaikkansa henkilökunnalle
ja siivoamalla kahvipöydän
sen jälkeen.
Kuitenkin, Hän, joka
oli suurin kaikista, ei tullut palveltavaksi vaan palvelijaksi. Jumalan Poika,
Jeesus, tuli maan päälle
palvelemaan muita. Hän

auttoi ja palveli erityisesti
niitä joita muut hyljeksivät,
ja joille kukaan ei tuntunut antavan minkäänlaista
arvoa. Jeesus palveli meitä
koko lyhyen maanpäällisen elämänsä ajan, Hän
myös kuoli puolestamme.
Jumalan silmissä töitä ei
ole jaettu vähäpätöisiin ja
parempiin töihin. Hän ei
punnitse tai tuomitse meitä
sen mukaan mikä tittelimme tai koulutuksemme on
tai minkälaista työtä teemme. Jumala arvioi meidät
sen mukaan mitä olemme
toinen toisellemme ja mikä
suhteemme Häneen on.
Usein mietin Jeesuksen
esimerkkiä asioita juostessani ja yritän olla nurisematta. Saatan hetkellisesti
jopa tajuta kokonaisuuden,
kunnes taas pikkuasiat saa-

vat vallan. Kiinnitämme
usein huomiomme varsin vähäpätöisiin ja merkityksettömiin asioihin,
voimme nostaa niistä
suurenkin ”haloon”. Valitamme asioista, joilla ei
ole ikuisuuden kannalta
minkäänlaista merkitystä. Merkitystä on ainoastaan sillä, olemmeko valmiita ottamaan vastaan
Jumalan kutsun, kulkemaan kohti Valoa, kohti
Jumalan tarjoamaa armoa. Olemmeko valmiita jättämään itsemme ja
koko elämämme Hänen
käsiinsä? Jumalan rakkaus meissä ilmenee rakkautena lähimmäisiin,
toisten palvelemisena.

Marja Tuomi
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Perussuomalaisten
puoluevaltuuston
sääntömääräinen kokous
Pidetään lauantaina 21.4.2012 klo 12.00.
Eduskuntatalon auditorio (vanhan puoli).
Kirjallisessa kokouskutsussa esityslista- ja
muut asiat tarkemmin.
Timo Soini

puheenjohtaja

piiriyhdistysten kokoukset

paikallisyhdistysten kokoukset

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan
piiri ry.

Kaarinan (seudun) Perussuomalaisten

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 1.4.2012 klo 13.00 Kaustisen kunnanviraston valtuustosalissa, Kappelitie 13, Kaustinen. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Puolueen
edustajana puoluesihteeri Ossi Sandvik. Piirihallitus kokoontuu klo 11.00. Tervetuloa!

Perustamiskokous
Lauantaina 14.4. klo 14:00-16:00. Paikka: Wihurihalli, Kaarinan jäähallin kokoustilat, 2.kerros, Erotuomarinkatu 6, 20780 Kaarina. Myös Paimion, Paraisten,
Sauvon ja Kemiönsaaren perussuomalaiset kutsutaan
mukaan.
Yhteydenotot: janne.aso@kaarina.fi, puh. 044 333 0112
Piirin puheenjohtaja Juhani Pilpola

Ossi Sandvik
puoluesihteeri

Perussuomalaisten Kymen piirijärjestö ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
naisjärjestön kokoukset
Pirkanmaan Perusnaisten

Sääntömääräinen kevätkokous
Torstaina 19.4.2012 klo 19.00. Valkeakosken Liikuntahalli, Apiankatu 7. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Lauantaina 12.5.2012 klo 13.00 Ravintola Kurjenmiekassa, osoite Harjuntie 7, Kausala (ruokailu alkaen klo
12.00-12.45).
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksessa
mukana piirin kansanedustajat Jari Lindström ja Juho
Eerola sekä Reijo Tossavainen.
Samassa paikassa yleisötilaisuus ennen kokousta klo
11.00 -12.00. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Puheenjohtaja Raul Lehto

Lapin Perusnaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 22.4.2012 klo 13.00 (hallitus kokoontuu
21.4.2012 klo 17.00) Pyhän Astelissa. Esillä sääntömääräiset asiat.
Kysy edullista majoituspakettia! Sitovat ilmoittautumiset 6.4.2012 mennessä: jylhasinikka@gmail.com

Perussuomalaisten Lapin piirijärjestön

Sääntömääräinen kevätkokous
Rovaniemellä 15.4.2012 klo 12.00 alkaen Hotelli Vaakunassa. Hallitus kokoontuu klo 10.00 alkaen.

Päijät-Hämeen PerusNaiset

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n

Perustamiskokous

Sääntömääräinen kevätkokous

Lauantaina 31.3.2012 klo 14.00 Orimattilan valtuustosalissa, Orionaukio 2 A.
Paikalla kansanedustaja Anne Louhelainen sekä
Perussuomalaisten Naisten aluesihteeri Outi Virtanen.
Kaikki Perussuomalaisten Naisten toiminnasta kiinnostuneet päijäthämäläiset naiset tervetuloa!
Lisätietoja Sirkka-Liisa Papinaholta:
sirkka-liisa.papinaho@orimattila.fi, 044 389 3458

Lauantaina 14.4.2012 klo 14.00 Lounasravintola Papa’s
Seppälässä. Osoite: Sorastajantie 1, 40320 Jyväskylä.
www.ravintola-papas.fi. Sisäänkäynti Tokmannin vieressä alapihalla.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Kokouksessa on saapuvilla myös Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Hanna Mäntylä sekä piirin
kansanedustajat Kauko Tuupainen ja Teuvo Hakkarainen.
Piirihallitus kokoontuu samassa paikassa jo klo 12.
Huom! Ennen kevätkokousta on piirihallitukselle ja virallisille piirikokousedustajille tarjolla lounas alkaen klo 13.
Virallisen piirikokousedustajan tai hänen varaedustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva
pöytäkirja tai sen jäljennös tai pöytäkirjaote. Tervetuloa!

ps-nuorten kokoukset

Perussuomalaisten Nuorten
kevätkokous- ja seminaariviikonloppu Kajaanissa 21.-22.4.
Tervetuloa Perussuomalaisten Nuorten kevätkokous- ja
toimintaviikonloppuun Kajaaniin. Kokouspaikkana toimii Scandic Hotel Kajanus (Koskikatu 3).
Kevätkokous järjestetään lauantaina 21.4. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten vuoden
2011 tilinpäätös ja toimintakertomus. Kokous alkaa
hotellin kokoustiloissa klo 15.00.
Sunnuntaina 22.4. järjestetään suurpetopoliittinen
seminaari klo 12.00-15.00. Puhujina alojensa asiantuntijoita, mm. kansanedustaja Reijo Hongisto. Seminaari
on avoin yleisölle.
Kokousmajoitus on varattu hotellissa 30:lle hengelle, ja
järjestö kustantaa sen nopeimmille ilmoittautuneille. Majoitus pääasiassa kauempaa tuleville. Ilmoittaudu majoitukseen toiminnanjohtaja Heikki Tammiselle osoitteeseen
toiminnanjohtaja@ps-nuoret.net. Tervetuloa mukaan!

Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n piirihallitus

Yleisötilaisuus markkinakeskiviikkona 4.4. klo 8.0013.00 Lahden kauppatorilla PS-teltan luona. Järjestäjät
kokoontuvat klo 7.30. Tervetuloa keskustelemaan Lahden kaupunkiin liittyvistä kysymyksistä PS:n kaupunginvaltuutettujen, luottamushenkilöiden ja kuntavaaliehdokkaiden kanssa.
Lahden Perussuomalaiset ry.

Kevätkokous
Turengissa keskiviikkona 4.4.2012 klo18.00 Lounaskellari Emmin kabinetissa, Harvialantie 7. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään syksyn vaaliasioita.
Tervetuloa.
Hallitus

Keiteleen Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Tervetuloa kevätkokoukseemme Keiteleelle 12.4.2012
klo 18.30. Osoitteessa Rinnepolku 1, Keitele. Esityslistalla kevätkokoukselle kuuluvat asiat. Toivotamme kaikki
toiminnastamme kiinnostuneet tervetulleeksi kokoukseen.
Lisätietoja: pj Ari Kaunisaho p. 044 538 2885

Someron Perussuomalaiset ry

Kevätkokous
Torstaina 12.4.2012 klo 18.30 Jussin Baarissa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki kiinnostuneet
mukaan, tervetuloa.

Kangasalan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 14.4.2012 klo 15.00. Paikkana Keskusaukio 2, valtuustosalin viereinen ryhmähuone.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä keskustelemme syksyn kunnallisvaaleista. Kaikki perussuomalaisuudesta tai kunnallisvaaliehdokkuudesta kiinnostuneet joukolla mukaan.
Lisätietoja:
Harri Hanweg pj 0500-625340
Jani Viinikainen sihteeri 0400-489009

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 22.4.2012 klo 13.30 Vanhalla Kirjastotalolla, Keskustori 4, Tampere. Esillä sääntömääräiset asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Satakunnan Perussuomalaisten piirin

Kevätkokous
Sunnuntaina 22.4.2012 klo 14.00 Kankaanpään kaupungintalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Piirihallitus

Vaasan Perussuomalaiset

Kevätkokous
Sunnuntaina 15.4.2012 klo 14.00 VPK:n kokous- ja
koulutustiloissa, Moottorikatu 1:ssä, Sundomin sillan
kupeessa.
Esillä sääntömääräiset asiat, kunnallisvaalit sekä
alueellisen vaalilehden tekeminen. Paikalla myös kansanedustaja Maria Tolppanen. Kaikki mukaan!

Perussuomalaisten Kankaanpään ja
Jämijärven osastojen

Kevätkokous
Kainuun Perussuomalaiset ry:n

Yleisötilaisuus Lahden
kauppatorilla keskiviikkona 4.4.

Janakkalan Perussuomalaiset ry

Kevätkokous
Sunnuntaina 15.4.2012 klo 13.00 Kiannon Kuohut,
Suomussalmi. Käsitellään sääntöjen 11 §:n mukaiset asiat. Paikalla järjestösihteeri Juha Liukkonen. Tervetuloa.
Piirihallitus

www.perussuomalaiset.fi

Sunnuntaina 1.4.2012 klo 14.00 Kankaanpään kaupungintalolla. Tervetuloa.

Kuhmon Perusuomalaisten

Sääntömääräinen kevätkokous
Torstaina 12.4.2012 klo 17.00 Eskobaarin tiloissa,
sääntömääräisten asioiden lisäksi keskustellaan tulevista 2012 kuntavaaleista, tilaisuus avoin myös kaikille
toiminnasta kiinnostuneille sekä mahdollisesti myös ehdokkaiksi aikoville, tervetuloa! Kahvitarjoilu.
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paikallisyhdistysten kokoukset

paikallisyhdistysten kokoukset

paikallisyhdistysten kokoukset

Jalasjärven Perussuomalaiset ry:n

Raision Perussuomalaiset ry:n

Utajärven Perussuomalaiset ry

Sääntömääräinen kevätkokous

Kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous

Tiistaina 3.4.2012 kello 19.00 Jalasjärven kunnan virastotalossa, kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Esillä sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi keskustelua vuoden 2012 kuntavaaleista. Tervetuloa!

Tiistaina 10.04.2012 klo 18.00, Kaupungintalo. Esillä
sääntömääräisten asioiden lisäksi kunnallisvaalit 2012.
Tervetuloa.

Maanantaina 2.4.2012 alkaen klo 17.00. Hyvinvointitalo, Kirkkotie 32, 91600 Utajärvi. Vierailijana kansanedustaja Ville Vähämäki. Tervetuloa.

Hallitus

Hallitus

Kaustisen Perussuomalaiset ry:n

Porvoon Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous

Sääntömääräinen kevätkokous

Kortesjärven Säästöpankin kerhohuoneessa sunnuntaina 22.4.2012 klo 19.00.

Perjantaina 13.4. klo 19 Porvoon kaupungintalolla
(Raatihuoneenkatu 9). Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat. Tervetuloa!

Hallitus

Kallion seudun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Torstaina 26.4.2012 klo 18.00. Paikka: Vellamonkatu
17 D (kerhohuone),00550 Helsinki. Esillä sääntömääräiset kevätkokousasiat.

Kiuruveden Perussuomalaiset ry:n
Mustasaaren Perussuomalaiset Korsholms Sannfinländarna ry

Sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 14.4.2012 klo 12.00 Mustasaaren Kulttuuritalolla osoitteessa Koulutie 2, Sepänkylä. Kaikki kiinnostuneet tervetuloa.
Lisätietoja: puheenjohtaja Rani Koski 044-2836883
tai varapj. Harry Reini 0400-264668.

Sääntömääräinen kevätkokous
Kahvila Kulkurissa 14.4.2012 klo 12.00 alkaen.
Tervetuloa!

Jakomäen Perussuomalaiset ry:n

Lauantaina 28.4.2012 klo 15.00 Vanhalla Kirjastotalolla, Keskustori 4, Tampere. Esillä sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa myös kaikki kuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneet! Kahvitarjoilu.

Nokian Perussuomalaiset ry:n

Lauantaina 31.3.2012 klo 17.00 Louhikkotie 15 C, kerhohuone.

Ilmajoen Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Keskiviikkona 4.4.2012 klo 18.00 Ilmajoen kisailijoiden
kokoustila Heikkilänkujalla. Hallitus klo 17.00. Esillä
sääntömääräiset asiat. Kaikki uudet asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuuntelemaan ja tutustumaan.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 3.4.2012 klo 18.00 Coloria, Kaakkurintie 8,
Nokia. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa myös
kaikki kuntavaaliehdokkuudesta kiinnostuneet! Kahvitarjoilu.

Pirkkalan Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Sunnuntaina 22.04.2012 klo 14 Pirkkalan kunnanviraston valtuustosalin alakerrassa. Esillä sääntömääräiset
kevätkokousasiat. Lisäksi keskustellaan tulevista kuntavaaleista ja -ohjelmasta sekä kesätapahtumista. Tervetuloa.

Kevätkokous
Sunnuntaina 29.4.2012 kello 15.00-17.00. Kokouspaikkana Hollolan Vanha Kunnantupa (Rantatie 918,
16710 Hollola kk).
Tilaisuuden avaa kansanedustaja Jussi Halla-aho.
Tervetuloa keskustelemaan myös ajankohtaisista asioista ja kunnallisvaaliehdokkuudesta. Kahvitarjoilu!

Nastolan Perussuomalaiset ry:n

Vuosikokous

Alavuden Perussuomalaiset ry:n
Lauantaina 14.4.2012 klo 12.00 Alavuden kaupungintalon kahviossa osoitteessa Kuulantie 6. Kokouksessa
käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustelua
mm. syksyn kunnallisvaaleista. Paikalla myös piirin
puheenjohtaja Raimo Vistbacka. Kaikki kiinnostuneet
tervetuloa mukaan!

Oulun Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 15.4.2012 klo 14.00. Oulu, Kirkkotorin
koulutuskeskus, Asemakatu 3-5 90100 Oulu. Tervetuloa!

Karkkilan Perussuomalaisten

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 3.4.2012 klo 18.00. Hallitus kokoontuu klo
17.30. Osoitteessa: Närönkatu 18 A 1.

Lauantaina 31.3.2012 klo 11.00 Espoon Matinkylän
Monitoimitalossa, Matinraitti 17, 02230 Espoo. Monitoimitalo sijaitsee Matinkylän vanhan ostoskeskuksen
takana.

Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Sunnuntaina 1.4. klo 16.00 hotelli Albassa (Mattilannniemi). Käsitellään sääntöjen määräämät asiat sekä kunnallisvaalien 2012 ehdokkaitten asettaminen. Tervetuloa!
Yhdistyksen hallitus

Varkauden seudun Perussuomalaiset

Kevätkokous
Keskiviikkona 4. huhtikuuta klo 19.00 Varkaudessa, ravintola Rosson kabinetissa, osoitteessa Ahlströminkatu
23. Käsiteltävänä sääntömääräiset asiat.

Hollolan Perussuomalaiset ry:n

Keskiviikkona 9.5.2012 alkaen klo 18.00. Paikka Nastolan kunnantalo/Antti-Eenokki. Tervetuloa!

Kevätkokous

Kevätkokous

Kevätkokous

Tampereen Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous

Espoon Perusuomalaiset ry:n

Sysmän Perussuomalaiset ry:n

Ensimmäinen kevätkokous
Sunnuntaina 15.4.2012 klo 13.00 Sysmän Säästöpankin
kokoustiloissa, ositteessa Sysmäntie 38, Sysmä (käynti
takapihan puolelta).
Esillä sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi henkilövalinnat, jäsenmaksut sekä muut aloittavan
yhdistyksen toiminnan kannalta välttämättömät asiat.
Lisäksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Paikalla
kansanedustaja James Hirvisaari. Tervetuloa.

Asikkalan Perussuomalaiset ry

Kevätkokous
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n

Kevätkokous
Keskiviikkona 11.4.2012 klo 18.00 Orimattilan järjestötuvalla (Rantatie 2, kaupungintalon joenpuoleinen
pääty).
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista ja ehdolle
asettumisesta. Tervetuloa jäsenet ja uudet toiminnasta
kiinnostuneet. Kahvitarjoilu.
Hallitus

Sunnuntaina 22.4.2012 klo 15.00 Kunnanviraston valtuustosali, Rusthollintie 2, Vääksy. Sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Hallitus

Alajärven Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Alajärven kaupungintalon lautakuntien huoneessa,
keskiviikkona 18.4.2012 klo 18.00. Esillä sääntöjen
määräämät asiat. Paikalla EP:n piirin puheenjohtaja
Raimo Vistbacka. Tervetuloa!
Hallitus

Tuusulan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Maanantaina 2.4.2012 klo 19.00 ravintola Wanha Mestari, Keskustie 1, Jokela.
Esillä sääntömääräiset asiat sekä keskustelua 2012
kuntavaaleista. Tilaisuus on avoin myös kaikille toiminnasta kiinnostuneille. Tervetuloa. Kokousta ennen hallituksen kokous klo 17.30 alkaen.

Hyvinkään Perussuomalaiset ry,

Kevätkokous
Sunnuntaina 15.4 alkaen klo 13.00 Uudella Kaupungintalolla. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
sekä keskustellaan syksyn kunnallisvaaleista. Tervetuloa!
Hallitus
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JÄRJESTÖTOIMINTA
perussuomalaisten kymen piiri

utsjoki

SAK irti väkivallasta

Perussuomalaisten paikallisosasto Utsjoelle

Raul Lehto
PS Kymen piirin puheenjohtaja

lappeenranta

Lappeenrannan PS vaatii
kaupungilta toimia puolustusvoimain rakenneuudistuksen
johdosta
Puolustusvoimissa on käynnissä historiallinen rakennemuutos. Puolustusvoimat tulevat siirtämään vuosien
2013 ja 2014 aikana Lappeenrantaan 180 työtehtävää.
Rakennemuutoksen yhteydessä siirtyvät työntekijät eivät saa läheskään aina parempaa työtehtävää kuin mistä
heidät siirretään, eivätkä näin ollen myöskään parempaa palkkaa. Monien kohdalla asia on jopa päinvastoin.
Tällainen menettely on poikkeuksellista puolustusvoimissa. Paikkakunnat, joista suurin osa henkilöistä
Lappeenrantaan saapuu, ovat jo nyt muuttotappiokuntia, mikä luo haasteen omistusasuntojen myyntiin. Moni
joutuu jättämään perheensä toiselle paikkakunnalle, mikäli perheenjäsenten työ- tai opiskelupaikat eivät järjesty.
Lappeenrannan Perussuomalaiset vaativat Lappeenrannan kaupungilta selkeitä toimia asian suhteen. Kaupungin tulisi tarjota siirtyville työntekijöille edullisia
tontteja sekä vuokra-asuntoja hyvissä ajoin.
Tämän lisäksi kaupungin pitää kyetä tarjoamaan
päiväkoti-, peruskoulu- sekä toisen asteen opiskelupaikkoja läheltä uusia asukkaitaan. Kannamme huolta
myös sotilashenkilöstön puolisoiden työllistymisestä.
Perussuomalaiset ehdottavat laaja-alaista yhteistoimintaa kaupungin, Upseeriliiton ja työvoimatoimiston
edustajien kesken.
Lappeenranta on suurin voittaja puolustusvoimien
rakenneuudistuksessa. Perussuomalaiset haluavat antaa
selkeän viestin sekä puolustusvoimille että muillekin
valtion organisaatioille: Lappeenranta on paikkakunta,
jolle toimintoja kannattaa keskittää.
Lappeenrannan seudun perussuomalaiset ry.

www.perussuomalaiset.fi

Vastaperustetun Utsjoen Perussuomalaisten paikallisosaston hallitus. Vasemmalta: varapuheenjohtaja Osmo Roivas,
Jarmo Rasmus, puheenjohtaja Ismo Manninen ja sihteeri Marjatta Eklund.

Karigasniemellä perustettiin 3.3.2012 Utsjoen perussuomalaisen puolueen
paikallisosasto. Tilaisuudessa kylätalo Saívussa
oli läsnä toistakymmentä
kyläläistä.
Paikallisosaston perustamisen puuhamies Ismo
Manninen avasi tilaisuuden ja toivotti osanottajat
tervetulleiksi. Ismo kertoi
saaneensa ajatuksen osaston perustamiseksi eri ihmisten kanssa käydyissä
keskusteluissa, joissa on
tullut ilmi tyytymättömyys
Utsjoella vallitsevaan politikointiin. Tilaisuuteen
osallistui myös puolueen
Lapin piirin hallituksen
jäsen Arto Hoffrén, joka
valittiin perustamiskokouksen puheenjohtajak-

■■eskon pilapiirros

AKT:ssa muhiva kiusaamistapaus laajenee ja vaarantaa
paitsi AY-toiminnan maineen, niin myös keskusjärjestö
SAK:n uskottavuuden. Työelämässä jaksamisen peruspilareita ovat mm. oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.
AKT:n johdon ja puheenjohtajan Rädyn toiminta halveksii kaikkea sitä, mitä hyvä suomalainen työelämä
on. Toiminta liitossa vaarantaa myös muiden siellä työtä
tekevien henkisen hyvinvoinnin, sekä jaksamisen.
Jokainen päivä tuo esiin uusia käänteitä ja tietoja.
Entisten ja nykyisten työntekijöiden lausunnot, mielipiteen ilmaisun kiellot, sekä fyysinen väkivalta, jota on
harjoitettu AKT:n naistyöntekijää kohtaan kertovat tilanteen olevan kestämätön. SAK:n johdon paheksunta
ei ole riittävää. Mihin on kadonnut SAK:n aate työtätekevän väestön puolesta? Tarvitaan konkreettisia toimia
tilanteen korjaamiseksi kaikkien riidassa osapuolina
olevien osalta, sekä toimia, jolla työssä olevien jaksaminen turvataan.
Kymen Perussuomalaiset vaativat keskusjärjestö SAK:n johtoa ryhtymään välittömiin toimiin, sekä
SAK:n johdon, että kaikkien SAK:n alaisten ammattiliittojen puheenjohtajien julkista irtisanoutumista henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

si, sihteerinä toimi Terttu
Manninen.
Käydyssä keskustelussa
Utsjoen Perussuomalaisten
paikallisosaston perustamisen tarpeellisuudesta kävi
ilmi, että halutaan vahvaa
muutosta vallitsevaan politiikkaan. Nykyiset valtuutetut tekevät päätöksiä kyläläisiä kuulematta ja asioista
kertomatta. Paikallisosaston
perustamiselle nähtiin olevan selvästi tarvetta ja ajatukselle näyttää kannatusta
olevan paljon enemmän
kuin paikalle saapuneiden
osanottajien määrästä voisi
päätellä. Perussuomalaisten
toiminta-ajatuksena on tehdä avointa ja yhteistyökykyistä, tenolaista politiikkaa
Utsjoen kunnan ja kaikkien
kuntalaisten parhaaksi.

Yhdistyksen perustamissäännöt hyväksyttiin ja
rekisteröintihakemus päätettiin tehdä välittömästi.
Uudelle paikallisosastolle
valittiin puheenjohtajaksi
Ismo Manninen, sihteeriksi
Marjatta Eklund ja hallituksen jäseniksi varapuheenjohtaja Osmo Roivas,
Jarmo Rasmus ja Pentti
Kokko.
Toimintasuunnitelmaa
laadittaessa esitettiin kutsuttavaksi vierailulle puolueen puheenjohtajaa Timo
Soinia ja lappilaista puolueen varapuheenjohtajaa
Hanna Mäntylää muiden
kansanedustajien kanssa.
Toimijoita
halutaan
mukaan myös muualta Utsjoelta, tilaisuuksia tullaan
järjestämään kevään aikana

myös Utsjoen kirkonkylällä
ja Nuorgamissa. Jäsenmaksuja ei aloitusvaiheessa peritä vaan toiminnan rahoittamiseksi pyritään hankkimaan kaikki mahdolliset
tuet ja avustukset. Kunnallisvaalityö ja ehdokkaiden
värvääminen aloitetaan välittömästi.
Lopuksi Arto Hoffren
kiitteli saadessaan olla perustamassa Utsjoelle paikallisosastoa ja muistutti puolueen perusajatuksen olevan
hoitaa kuntalaisten asioita
yhteistyössä
avoimesti.
Ajatuksena on, että joskus
kaveri voi olla viisaampi ja
oikeassa ja se pitää kyetä
myös myöntämään.
Teksti: Terttu Manninen
Kuva: Antero Isola
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■■puoluetoimisto

■■EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Sampo Terho

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

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

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

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

Hanne Ristevirta

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

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

Riikka Slunga-Poutsalo

Matti Putkonen

Puh. 040 505 1660
riikka.poutsalo
@perussuomalaiset.fi

Puh. 0207 430 809
0400 904 447
matti.putkonen@
perussuomalaiset.fi

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

Heidi Ronkainen

Jukka Kotimäki

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

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

Vastuualueet piireittäin:

Mika Männistö

Juha Liukkonen

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

Puh. 040 672 0361
juha.liukkonen
@perussuomalaiset.fi
Vastuualueet piireittäin: Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Oulu, Kainuu ja
Lappi

Marjo Pihlman

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

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

■■Perussuomalaiset
Puheenjohtaja:

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

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

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

Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea

218518-148703

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

Puh. 050 321 1755
sihteeri@ps-nuoret.net

www.ps-nuoret.net

Kaj Turunen
Ampumamajantie 3, 57170 Savonlinna
Puh: 050 512 0663
kaj.turunen@eduskunta.fi

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

Häme
Niemeläntie 164, 14300 Renko
Puh: 045 264 2026
anteroniemela@gmail.com

Kainuu
Ari Korhonen

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

MUUT JÄSENET:
Huhta, Seppo

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

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

Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040-7657846
pentti.tuomi@saarijarvi.fi

Lahti, Vuokko

Kymi

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

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

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

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

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

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

Kunnallisvaalit 2012

Sihteeri:

Simo Grönroos

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

Antero Niemelä

Heikki Tamminen

■■Perussuomalaiset rp:

Raimo Vistbacka

Juha Väätäinen

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

Etelä-pohjanmaa

Helsinki

Toriseva, Seppo

	nuoret
Toimistotyöntekijä

Mäntylä, Hanna

Nenonen, Pirita

Toimittaja:

■■Piirien puhEENjohtajat

Etelä-Savo

Pekka M. Sinisalo

Työmies:

Puh. 0207 430 802,
0400 917 351
marjo.pihlman@
perussuomalaiset.fi

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

Ojennus, Reijo

■■järjestösihteerit

Projektisihteeri, järjestöja PRH-asiat

Timo Soini

Puh. +32 47 6055 037
hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

Kotimaan avustaja:
Talouspäällikkö:

■■Puoluehallitus

Avustajat Brysselissä:
Eeva Katri

Toimistopäällikkö:
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• Äänioikeustiedot määräytyvät
perjantaina 7.9.2012 ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 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

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

www.perussuomalaiset.fi
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■■PERUSSUOMALAISTEN EDUSKUNTARYHMÄ
Pirkko Ruohonen-Lerner
(eduskuntaryhmän pj.)

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

■■Perussuomalaisten ryhmäkanslia
Erkki Havansi

Kettunen, Pentti

Eduskuntaryhmä:

(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

Puh. (09) 4321*, fax ((09)-432 3228

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

(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmäkanslioiden kanssa)

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

perussuomalaiset@eduskunta.fi

Oskari Juurikkala

Toni Kokko

Lindström, Jari

Eduskuntaryhmä:

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

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

(eduskuntaryhmän 2. vpj.)
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Oa. talouspoliittinen asiantuntija
Puh. (09) 432 3288
oskari.juurikkala@eduskunta.fi

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

Juha Halttunen

Antti Valpas

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

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

Samuli Virtanen

Kirsi Seivo

MUUT KANSANEDUSTAJAT:
Eerola, Juho

Mattila, Pirkko

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

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

Elomaa, Ritva

Mäkipää, Lea

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

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

Hakkarainen, Teuvo

Mäntylä, Hanna

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

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

Halla-aho, Jussi

Mölsä, Martti

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

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

Heikkilä, Lauri

Niikko, Mika

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

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

Hirvisaari, James

Niinistö, Jussi

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

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

Hongisto, Reijo

Oinonen, Pentti

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

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

Immonen, Olli

Packalén, Tom

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

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

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

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

Maria Aalto

Päivi Ojala

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

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

■■Perussuomalaiset rp:
Puoluetoimisto:
Mannerheimintie 40 B 56
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi

Perustettu: 1995

■■Perussuomalaiset naiset ry:n hallitus
Puheenjohtaja

Sihteeri

Marja-Leena Leppänen

Iiris Peltomaa

Lappeenranta
puh. 040-775 1757

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

Jalonen, Ari

Saarakkala, Vesa-Matti

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

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

Joutsenlahti, Anssi

Soini, Timo

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

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

Jurva, Johanna

Soukola, Ismo

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

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

Juvonen, Arja

Tolppanen, Maria

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

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

Jääskeläinen, Pietari

Tossavainen, Reijo

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

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

Kivelä, Kimmo

Turunen, Kaj

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

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

Perussuomalaiset Naiset ry:n hallituksen jäsenet:
Anne Louhelainen

Auli Kangasmäki

Iiris Peltomaa

Kokko, Osmo

Tuupainen, Kauko

Lemi

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

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

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

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

Koskela, Laila

Virtanen, Pertti

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

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

Sirkka-Liisa Papinaho

Outi Virtanen

Lohela, Maria

Vähämäki, Ville

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

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

Louhelainen, Anne

Väätäinen, Juha

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

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

marja-leena.leppanen@
perussuomalaiset.fi

1. varapuheenjohtaja

Taloudenhoitaja

Vaili Jämsä-Uusitalo

Auli Kangasmäki

Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

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

2. varapuheenjohtaja

3. varapuheenjohtaja

Tuula Kuusinen

Heleena Pekkala

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

Ylöjärvi
puh. 040 704 4059

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

auli.kangasmaki
@perussuomalaiset.fi

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

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

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

Jaana Sankilampi

Vaili Jämsä-Uusitalo

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

Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

Tuula Kuusinen
Helsinki
puh. 040-504 5808
tuulak_67@hotmail.com

Riikka Slunga-Poutsalo

Pori
laura@huhtasaari.com

Lohja
Puh. 040 505 1660
riikka.poutsalo
@perussuomalaiset.fi

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

Heleena Pekkala

Kirsi Kallio

Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

Puh. 0207 430 804, 0400 917 353

Sari Marttinen

Helena Ojennus

Minna Mäkinen

Perus-pipoja myynnissä

puh. 0207 430 803, 0400 917 352



Rovaniemi
Puh. 0400 791 560
todex@todex.fi

Laura Huhtasaari

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

Lempäälä
kirsi.kallio
@perussuomalaiset.fi
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vapaa sana

Lupausten ja tekojen ristiriita
Eduskuntavaaleissa SDP
lupasi äänestäjilleen parempaa huomispäivää ja pääsi
hallitukseen. Nyt vaalikarja
ei tiedä onko puoluejohto
enää lainkaan äänestäjiensä asialla. Kansanedustajat
ovat etääntyneet tavallisen
ihmisen arkitodellisuudesta. Tuskin he edes tietävät,
millaisilla elämisen ehdoilla
heidän äänestäjänsä joutuvat selviytymään. Eivätkä he
edes vastaa selviin kysymyksiin. Käskevät vain kyselijän
lukea heidän verkkosivujaan. Tällainen asenne henkii hävytöntä ylimielisyyttä,
sillä eihän läheskään kaikilla
ole verkkoyhteyksiä.
Ihmiset kyselevät, minne SDP:n periaatteet ovat
kadonneet. Toivotaan puolueen palaavan takaisin juurilleen. Pelätään, että SDP
on äänestäjistään vieraantuneen politiikkansa kanssa lähempänä kannatuksen
romahtamista kuin puoluejohto ehkä uskookaan.
SDP:n vaalikarja KeskiPohjanmaalla kaipaa selviä
vastauksia kysymyksiin.
Tv:ssä kerrottiin uudesta kuntakartasta, jota laadittiin valtiovarainministeri
Jutta Urpilaisen (sd) valvovan silmän alla. Mutta Keski-Pohjanmaalla Urpilainen
väittää, että emme me vaadi
kuntaliitoksia, vaan ne toiset. Mikä on totuus?
Eikö demarijohto välitä
eläkeläisistä?
Samalla kun SDP on pitänyt yllä hyvinvointivaltion

kulissia, se on ollut mukana
heikentämässä oleellisesti
köyhimmän kansanosan
elämisen ehtoja. Äskettäin julkaistiin tutkimus,
jossa vertailtiin pienten
eläkkeiden
ostovoiman
kehitystä parin vuosikymmenen ajalta. Esimerkiksi,
jos pientä 400-1000 euron
kuukausieläkettä korotettaisiin 250 eurolla, silloin
eläkkeen ostovoima olisi
tutkimuksen mukaan vasta
vuoden 1991 tasolla. Kaksikymmentä vuotta SDP on
antanut pienten eläkkeiden
ostovoiman jatkuvasti hei-

kentyä. Sen takia meillä on
nyt äärimmilleen venytetty
eläkehaitari, jonka seurauksena moni eläkeläinen
joutuu kituuttelemaan toimeentulon äärirajoilla. Eikö demarijohto vähääkään
välitä elämänsä ehtoopuolelle ehtineiden ihmisten
hädänalaisesta asemasta vai
mistä tässä on kysymys?
Yli 65-vuotiailla on tähän saakka ollut maksuton kalastusoikeus. Se on
saavutettu etu. Nyt SDP
on asiaa pohtivassa työryhmässä esittänyt tämän
oikeuden poistamista. Yli

65-vuotiaille määrätään kalastusmaksu, jotta sitä nuorempien maksua ei tarvitse
korottaa. Tämä tarkoittaa
sitä, että joka vuosi otetaan
yli 65-vuotiailta 4 miljoonaa euroa ja annetaan ne
nuoremmille. Nyt olisi demareilla selityksen paikka.
Joulun alla hallitus
mietti peritäänkö YLE:n
kustannukset pakkoverona jokaiselta kansalaiselta,
vaikka heillä ei ole lainkaan
televisiota eikä minkään
sortin tietokonetta. Näitä
ihmisiä on noin 120.000.
Toisena vaihtoehtona oli
kattaa YLE:n kustannukset
valtion budjetista. Tämä oli
myös kansalaisten ylivoimaisen enemmistön tahto,
koska tällöin kustannukset
jakaantuisivat kansalaisten
maksukyvyn mukaan. Kun
päätöksen aika tuli, ministeri Jutta Urpilainen (sd) yllättäen kannatti YLE:n pakkoveron toteuttamista ja niin
em. vero sai siunauksen.
Ainoastaan toimeentulotukea nauttivien ei tarvitse itse maksaa em. pakkoveroa.
Miksi Urpilainen käänsi
takkinsa? Kaksi vuotta hän
on vannonut YLE:n budjettirahoitusmallin nimeen.
Hän jopa väitti sen olevan
SDP:lle kynnyskysymys.
Kysyisin onko Jutta Urpilainen (sd) toiminut ministerin tehtävissään siten,
ettei hänen tarvitse hävetä
katsoessaan äänestäjiään
silmiin.

Paavo Lassila
Kokkola

Palautetaan
kotitalousvähennys
Vastuutaan uhoava hallitus tekee vääriä päätöksiä, joilla
hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä pitävä kotimainen kulutus unohdetaan ja tuetaan samalla harmaata taloutta.
Kotitalousvähennyksen verovähennysoikeuteen puuttuminen on tästä hyvä esimerkki. Tämän myös Sammon
konsernijohtaja Kari Stadighin johdolla toiminut työryhmä tyrmää täysin tuoreessa selvityksessään. Työryhmä esittää veroetuuden palauttamista yhtenä suhdanteita tasaavana toimena.
Tältä pohjalta esittäisin, että oma eduskuntaryhmämme valmistelisi lakialoitteen, jossa kotitalousvähennys palautettaisiin verotuksessa pääosin entiselleen.
Samalla poistettaisiin 100 euron omavastuu 64 vuotta täyttäneiltä eläkeläisiltä ja yksinasuvien eläkeläisten
enimmäisvähennys korotettaisiin 3000 euroon vuodessa. Toimenpiteet tukisivat eläkeläisten mahdollisuuksia
asua kotona ja siten vähentäisivät yhteiskunnan muita
kustannuksia. Yksinelävän euromäärän korottaminen
on myös tasa-arvokysymys.

Voitto Mäkipää
opetusneuvos, Kirkkonummi

Näpit irti kotihoidon tuesta!
Helsingin Sanomat kertoi 2.3., että hallitus on aikeissa
leikata kotihoidon tukea nykyisestä kolmesta vuodesta
kahteen vuoteen. Jopa hallituksessa istuva Vasemmistoliitto on valmis kyykyttämään perheitä yhdessä Kokoomuksen kanssa, vaikka juhlapuheissa he kovasti kyllä
kantavat huolta lapsiperheistä.
Kotihoidon tuen leikkaamista perustellaan säästöillä. On selvää että näinä aikoina on tehtävä leikkauksia
menoihin, mutta säästäminen ei saisi olla ns. “tuhoavaa
säästämistä”, josta lasku lankeaa myöhemmin moninkertaisina menoina yhteiskunnalle. Hallitus on leikkaamassa myös puolustusmäärärahoja tällä samaisella logiikalla, eli säästetään - maksoi mitä maksoi.
Toteutuessaan kotihoidon tuen leikkaaminen pakottaa vanhemmat laittamaan lapsensa päiväkotiin aikaisemmin kuin nykyään. Arkkiatri Arvo Ylppö on eräässä
teoksessaan todennut, että lapsen paras hoitaja on aina
oma äiti. Tämä pitää varmasti paikkansa, etenkin lapsen
kolme ensimmäistä vuotta.

Jouni Tirkkonen
Kaupunginvaltuutettu, Tehyn luottamusmies, Kerava

Ra(ha)kas e(u)ro Kreikasta
Taloussotkut EU:ssa on
selvitettävä pikaisesti. Miten tähän on tultu ja miten
tästä eteenpäin? Ratkaisun
löytyminen tuntuu olevan
vaikeaa.
Kreikka liittyi EU:hun
vuoden 1981 tammikuussa. Kuopion vierailullaan
Timo Soini kertoi, että
Kreikka oli hakenut jäsenyyttä papereilla, joissa
kaikki tiedot eivät pitäneet
paikkaansa. Järkyttävää
on, että EU:n virkamiehillä oli ollut tieto tästä.
Päättäjät vahvistivat liittymisehdot vuonna 1993 ja
sittemmin näitä ehtoja on
tarkennettu. Kreikka on
kuitenkin ollut mukana jo
yli 30 vuotta. Vuonna 1995
Suomi liittyi unioniin.

Euroopan parlamenttiin
on vaaleilla valittu Suomesta 13 henkilöä. Kreikasta
vastaavasti jopa 22 ja Saksasta 99 henkilöä. Maiden
edustajien määrä parlamentissa määräytyy kunkin
maan väkiluvun mukaan.
Mielenkiintoista on, että
Kreikan väkilukin perustuu
arvioon.
Kaiken kaikkiaan yli
40 000 henkilön työpaikka
on EU:n toimielimissä. Tätä
koko valtavaa joukkoa ei
vaaleilla valita. Kansa ei voi
vaikuttaa siihen, miten näin
valtavat määrät viranhaltijoita valitaan.
Saksalla on tunnetusti
EU:ssa paljon valtaa. Saksan sisäministeri Hans-Peter
Friedrich on kommentoinut

Kreikan tilannetta. Hänen
mielestään Kreikkaa pitäisi
kannustaa lähtemään keinolla, josta se ei voi kieltäytyä.
Todella kurjaa, mikäli
Kreikka joudutaan ostamaan ulos EU:sta. Kreikka
kyllä näyttäisi tarvitsevan
meidän rahamme, mutta
niin tarvitsemme mekin.
Timo Soini on mielestäni oikeassa kommentissaan koskien tukipaketteja.
Hänen mukaansa niillä ei
tavallista kreikkalaista pelasteta. Niillä pelastetaan
pankkeja, rahoittajia ja poliittista eliittiä.
Järisyttävää on, että tätä
eliittiä tavalliset suomalaiset
kuitenkin joutuvat kustantamaan. Veroinakin tulemme tämän luultavasti tunte-

maan. Kreikassa on perittävänä todella paljon maksamattomia veroja. Saksasta
olisikin 160 veronkantajaa
menossa Kreikkaan tehostamaan verojen perintää.
Kreikassa on suunnitteilla verojen korotuksia mm.
polttoaineisiin, nautintoaineisiin ja kiinteistöveroihin. Näinhän juuri tehdään
Suomessakin, vaikka Suomi
ei ole toiminut Kreikan tavoin. Suomella ei ole varaa
loputtomasti jatkaa Kreikan
ja vastaavien tukemista. Kukaan ei näytä pystyvän takaamaan sitä, että Kreikka
maksaa velkansa.

Minna Reijonen
kaupunginvaltuutettu (ps),
Nilsiä

Mitä useampi kunta,
sitä elävämpi Suomi
Kuntauudistusehdotus on kuolleena syntynyt. Jos se toteutettaisiin, niin jonkun vuoden kuluttua se varmasti
purettaisiin mahdottomana. Ainoa järkevä toimenpide
olisi kuntien yhteistoiminta terveys- ja sosiaalitoiminnassa, tarvittaessa, mutta se ei vaadi kuntien yhdistämistä.
Pakkoyhdistämistä ei kenenkään ole pakko hyväksyä
itsenäisessä Suomessamme. Älkää luopuko kuntanne
nimestä, kuntanne vaakunasta, älkää luopuko itsenäisyydestänne. Olkaa ylpeitä itsenäistä kunnastanne.

Veikko K. Puhakka
tutkija, sotaveteraani

Mielipiteitä voi lähettää osoitteeseen toimitus@peruss.fi. Kirjoitusten pituus maksimissaan 1500 merkkiä. Kaikkien kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan yhteystiedot. Ilman
yhteystietoja tulleita kirjoituksia ei julkaista. Toimitus voi
otsikoida ja tiivistää juttuja.
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Vanhempien valinnanvapaus säilytettävä
Paremman
perhepolitiikan
puolesta

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja
Juvonen piti eduskunnassa 20.3. lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamista käsittelevän välikysymyksen yhteydessä seuraavan
ryhmäpuheenvuoron:
Lapsiperheiden hyvinvointi
on perussuomalaisille tärkeä asia. Perussuomalaiset
ovat toimineet lapsiperheitä
koskevissa asioissa etupainotteisesti ja tehneet useita
aloitteita mm. lapsilisien ja
kotihoidontuen korottamiseksi.
Kuullessamme uutiset
kotihoidon tuen keston ly-

hentämisestä tartuimme
asiaan välittömästi, teimme
keskustelualoitteen.
Asian tärkeydestä olemme
keskustan kanssa samaa
mieltä, mutta muistutamme, että välikysymys ei ole
ainoa valtiopäivätoimi, jonka avulla tärkeistä asioista
voidaan saada aikaan keskustelua.

lappi

Lapin Perussuomalaiset
Nuoret ry perustettiin
Lapin maakunnan alueella asuvat Perussuomalaiset
Nuoret ry:n jäsenet kokoontuivat 3.3. perustamaan
Lapin Perussuomalaiset Nuoret ry:n Rovaniemellä.
Lapin piirin puheenjohtajaksi valittiin yhteiskuntatieteiden ylioppilas Matti Pinola. Hän toimii myös
Perussuomalaiset Nuoret ry:n hallituksessa. Piirin
nuorten varapuheenjohtajaksi valittiin rovaniemeläinen oikeustieteen opiskelija Mika Mikkonen.
Piirijärjestön tavoitteena on aktivoida ja kerätä
vaalipiirin alueella asuvat nuoret perussuomalaiset
yhteiseen toimintaan. Ensimmäisenä tehtävänä yhdistys aikoo valmistautua ensi syksyn kuntavaaleihin.
Perustamiskokouksessa puheenvuoronsa käytti
myös nuorisojärjestön puheenjohtaja Simon Elo, joka toi terveisensä koko järjestön puolesta. Puolueen
edustajana kokouksessa oli läsnä Lapin Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Pekka Kvist.
Piirijärjestön hallituksessa toimivat lisäksi Tatu
Mustonen ja Heidi Mäntylä. Varajäsenenä toimii Akseli Erkkilä.

Perussuomalaiset haluavat
olla rakentamassa perhepolitiikkaa, joka lisää lapsiperheiden ja perheellisiksi
haluavien hyvinvointia ja
luottamusta tulevaisuuteen.
Tänään keskustelussa oleva
kotihoidon tuki on yksi sen
peruspilareista.
Kotihoidon tuki vaikuttaa monien lapsiperheiden
talouteen ja parantaa arjen
haasteiden kanssa kamppailevien vanhempien mahdollisuutta järjestää lasten
hoito omaan tilanteeseensa
sopivalla tavalla.
Kaksivuotiaista lapsista
reilu kolmannes hoidetaan
kotihoidon tuen avustamana, yksivuotiaista noin
kaksi kolmannesta on tuen
piirissä. Huomionarvoista on, että kotihoidon tuen
käyttäjien määrä pienenee
nopeasti lapsen täyttäessä
kaksi vuotta. Tämän pienen
väestönosan pakottaminen
ennenaikaisesti töihin ei toisi suuria säästöjä. Säästöjen
sijaan tulee kuluja. Mistä
saisimme uusia päivähoitopaikkoja ja koulutettua henkilökuntaa? Päiväkodit ovat
jo nyt ylikuormitettuja.

ten vanhemmat, erityisesti
äidit, nopeammin työelämään. On kuitenkin muistettava, että yli 3-vuotiaiden
lasten äitien työssäkäyntiaste on jo nyt Euroopan korkeimpia. Kotihoidon tuen
piirissä olevat vanhemmat
eivät välttämättä nytkään
ole täysin poissa työelämästä, sillä kotihoidon
tuki tarjoaa vanhemmille
mahdollisuuden tehdä osaaikatyötä. Lisäksi on syytä
muistaa, että hoitovapaalla
olevan työntekijän paikalle
palkataan yleensä sijainen,
ehkäpä työtön työnhakija.
Kotihoidon tuella voi olla
työllistävä vaikutus.
Suurin vaikutus kotihoidolla on kuitenkin lapseen.
Lapsuudessa rakentuu elämän jalusta. Jokainen lapsi
tarvitsee tuekseen pysyvän
aikuisen ja turvallisen kasvuympäristön. Alle kolmevuotiaat lapset ovat kehitykseltään herkässä iässä ja
on tärkeää, että aikuisilla on
heille riittävästi aikaa. Suuret ryhmäkoot, joihin kotihoidon tuen leikkaaminen
käytännössä johtaisi, eivät
vastaa lasten tarpeita. Lasten hyvinvointi on aikuisten
vastuulla - myös hallitusaikuisten on kannettava vastuunsa tässä asiassa.

Kotihoidon tuki
mahdollistaa
osa-aikatyön

Lapsiperheitä tuettava
nykyistä enemmän

Kotihoidon tuen keston lyhentämistä on perusteltu
tarpeella saada pienten las-

Köyhien
lapsiperheiden
määrä on koko 2000-luvun
ajan jatkanut kasvuaan.

Myös huostaanottojen määrä on lisääntynyt. Niin Kataisen hallitus kuin keskusta
8-vuotisella hallituskaudellaan ovat epäonnistuneet
lapsiperheiden aseman parantamisessa. Suuntaa on
muutettava.
Perussuomalaiset katsovat, että lapsiperheitä täytyy
tukea nykyistä enemmän.
Erityistä huomiota täytyy
kiinnittää työttömiin, köyhiin ja yksinhuoltajaperheisiin, jotka ovat yliedustettuina huostaanottotilastoissa. Huostaanottojen
taustalla on monesti vanhempien päihde- tai mielenterveysongelmia tai nuorten
käyttäytymishäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ratkea
itsestään. Mielenterveyspalvelut on saatava kuntoon ja
ennaltaehkäiseviin toimiin
on panostettava. Lasten hyvinvoinnista huolehtiminen
on tulevaisuuteen investoimista.
Hallitusohjelman mukaan
kestävyysvajetta
vähennetään lisäämällä
syntyvyyttä. Väestöliiton
perhebarometrissa esteiksi
lapsen hankinnalle koettiin
mm. työsuhteen ja taloudellisen tilanteen epävarmuus sekä halu edetä ensin
uralla. Perussuomalaisten
mielestä on tärkeää, että
pakkokeinojen sijaan perheitä ja perheellisiksi haluavia tuetaan tarjoamalla
valinnanvapautta työ- ja
perhe-elämän yhteensovittamiseksi.

Hallitus toimii vastoin
omaa ohjelmaansa
Kataisen hallitusohjelmassa
sanotaan:
”Perhepolitiikan kolme
ydintä ovat palvelut, tulonsiirrot sekä perheen ja työn
yhteensovittaminen. Perhepolitiikalla lapsille luodaan
turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan. Perheiden palveluja ja
etuuksia kehitetään ottaen
huomioon perheiden erilaiset tarpeet.”
Lapsiperheiden kohdalla hallitus on toiminut vastoin omaa ohjelmaansa.
Ensin hallitus sitoi lapsilisän ja kotihoidon tuen
kansaneläkeindeksiin. Tämä silmänkääntötemppu
ei poistanut epäsuhtaa
lapsiperheiden tuen ja elinkustannusten nousun väliltä, koska jälkeenjääneisiin
tukiin ei tehty tasokorotuksia. Nyt kotihoidon
tuen leikkaussuunnitelmien lisäksi saamme kuulla
huhuja sosiaalietuuksien
indeksikorotuksien jäädyttämisestä. Pitääkö se
paikkansa? Näillä toimilla
hallitus ei paranna vaan
heikentää lapsiperheiden
asemaa.
Edellä olevan perusteella esitämme, että hallituksen toimet eivät ole edistäneet lapsiperheiden asemaa
ja lasten hyvinvointia, eikä
hallitus näin ollen nauti
eduskunnan luottamusta.

Haluan
Liittyä jäseneksi Perussuomalaiset -puolueeseen.
25 euron jäsenmaksulla saan samalla PERUSSUOMALAINEN -lehden
Tilata ainoastaan PERUSSUOMALAINEN -lehden:
		 Vuositilaus 30 euroa, 15 numeroa
Lahjatilaus (maksajan tiedot sulkuihin alapuolelle)
		 1/2 vsk 20 euroa
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