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Perus-Pena Keiteleellä
ja Pielavedellä

Kunnat kuntoon

Kansanedustaja Pentti Oinonen vieraili 
Keiteleen ja Pielaveden alueen yrityksissä 
sekä kansalaistapaamisissa. Oinonen sai 
keskustella muun muassa tiestön kunnos-
ta ja petopolitiikasta.

- Perussuomalaisten tämän vuoden pää-
tavoite on voittaa kunnallisvaalit. Mini-
mitavoite on kaksinkertaistaa kannatus 
viime vaaleista ja saavuttaa 1000 valtuus-
topaikan raja, totesi Timo Soini puolue-
valtuuston kokouksessa.

Päijät-Hämeen PerusNaisten toiminta polkaistiin 
käyntiin perustamiskokouksen merkeissä Orimattilan  
valtuustosalissa 31.3.2012.
Tuore alueyhdistys haluaa toivottaa kaikki toimin-
nasta kiinnostuneet naiset mukaan positiiviseen ja 
innostuneeseen naisjoukkioon. 

Päijät-Hämeen PerusNaisten 
toiminta käynnistyi

sivu 28

sivu 4

sivu 19

sivu 10

Kuva: Jarno Mela/Lehtikuva

Katse kohti tulevaisuutta
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Vappu on suomalaisen työ-
väen juhla keväisen karne-
vaalin lisäksi. Oliko tänä 
vappuna suomalaisella 
työväestöllä aihetta juh-
laan, vai enemmänkin vap-
pumarssiin työolojen puo-
lesta? Uutiset yt-neuvot-
teluista ja irtisanomisista 
yrityksessä jos toisessakin 
pitävät työläisen nöyränä. 
Työnantaja on usein kas-
voton ja globaali ylikansal-
linen yhtiö, jonka johtajan 
Suomen-vierailu on uutisen 
arvoinen. 

Mitä kuuluu suomalai-
selle työlle? Miten ihmeessä 
on tultu tilanteeseen, jossa 
tavallinen perustyö alalla 
kuin alalla ”maksaa liikaa” 

eikä kenenkään kannata si-
tä tehdä eikä teettää? Mil-
loin havahdutaan huomaa-
maan, millainen hinta hal-
valle työlle muodostuukaan 
globalisaation armoilla? Ei 
voi olla kestävän kehityk-
sen mukaista, että tuote 
matkustaa maailman ym-

päri valmistumisensa aika-
na. Pääoma valuu nopeitten 
voittojen toivossa maasta 
toiseen jättäen jäljet muiden 
siivottaviksi. Onko tämä si-
tä, mitä me haluamme tule-

vaisuudelta ja lapsillemme 
jättää?

Jos teollisuus hiipuu, 
huoltosuhde horjuu

Nyt tarvitaan kasvua edistä-
viä ja teollisuustyöpaikkoja 
säilyttäviä toimia, huolto-

varmuutta unohtamatta. 
Työn luonne on tänään mo-
nimuotoinen. Sirkushuvien 
lisäksi tarvitaan ennen kaik-
kea leipää ja sen tekijöitä. 
Ainoa kestävä hyvinvointi 

pitkällä tähtäimellä lähtee 
työnteosta. Yhteiskunnassa 
on tunnustettava se, että 
siitä työstä, joka yhteiskun-
taa pitää pystyssä, on oltava 
valmis maksamaan asialli-
nen toimeentulo. Jos näin ei 
tehdä, tulemme avanneeksi 
oven mm. järjestäytyneelle 
rikollisuudelle, jolla on ai-
na käyttöä joutilaalle työ-
voimalle.

Olemme kuulleet monia 
huolestuneita puheenvuoro-
ja nuorista, jotka putoavat 
yhteiskunnan ulkopuolelle. 
Vähemmän on tehty asian 
korjaamiseksi. Päinvastoin, 
niistä väylistä joista nuori 
voisi saada otteen, kuten 
hyvästä kouluterveyden-

huollosta, on tingitty. 
Juhlapuheissa sitten päi-
vitellään, kun jäljet pe-
lottavat.

Suomessa on täysin 
mahdollista valita kestävän 
kehityksen tie. Perussuoma-
lainen vaihtoehto on ihmisen 
ja luonnon ehdoilla toimi-
va markkinatalous, joka 
toimii kansanvaltai-
sesti ohjattuna eko-
logisesti kestävällä 
ja sosiaalisesti oi-
keudenmukaisella 
tavalla.

Se ei tarjoa nopeita 
voittoja eikä mukavuut-
ta, mutta kehittämällä jo 
osaamiamme asioita eteen-
päin meillä on tarjottavaa 

Vappua juhlittiin - oliko aihetta?
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muillekin maille. Suoma-
laisella työllä on tulevai-
suus, mikäli aikaansaadaan 
tahtotila ja sille tarvittava 
enemmistö.

Tervehdys, lukija. Olem-
me ehkä joskus tavanneet. 
Ja jos emme vielä ole, niin 
toivottavasti tulemme lähei-
sessä tulevaisuudessa tapaa-
maan.

Aloitin Perussuomalai-
nen-lehden uutena päätoi-
mittajana aivan hiljattain. 
Ensimmäinen työpäivä su-
jui rauhallisissa merkeissä. 
Puoluetoimiston työnteki-
jöihin tutustumista, laite-

hankintoja, palavereja, 
suunnittelua, kohtuul-
linen määrä puheluita. 
Toinen päivä oli mel-
kolailla samanlainen, 
joskin yhdellä erolla. 
Näet sillä, että teim-
me Matti Putkosen 
kanssa medialle tie-
dotteen, jossa luvat-
tiin kertoa seuraava-
na päivänä päätoi-

mittajan nimityksestä sekä 
tulevasta lehti- ja verkko-
uudistuksesta.

Se kolmas päivä oli 
sitten vähän vähemmän 
rauhallinen. Eduskunnan 

ryhmähuoneessa järjes-
tetty tiedotustilaisuus oli 
viimeistä penkkiä myöten 
täynnä. Seuraavaksi Matil-
ta alustus, nimitysuutinen 
Timo Soinin kertomana, 
itse pitämäni esitys, joukko 
toimittajien tekemiä kysy-
myksiä ja lopuksi tukku 
haastatteluja.

Illan uutisissa sekä seu-
raavan päivän lehdissä nos-

”Ainoa kestävä hyvinvointi pitkällä 
tähtäimellä lähtee työnteosta.”

”Perussuomalaiset kiinnostavat. Se, 
keitä he ovat, kiinnostaa. Se, mitä he 
tekevät, kiinnostaa.”

Kuuden sanan mediaresepti
tettiin uutiskärjeksi Hom-
maforum-taustani. Niin-
kuin toki arvata saattoikin. 
Mutta kumpi oli todellisuu-
dessa mielenkiintoisempi 
asia - minun taustani, vaiko 

ylipäätään se, että perus-
suomalaiset alkavat satsata 
voimakkaasti viestintäänsä? 
Väitän, että jälkimmäinen. 
Perinteisen median politii-
kantoimittajien kärkikasti 
ei ollut tullut paikalle sen 
vuoksi, että juuri minä olin 
siellä. He kun eivät tien-
neet, kuka uudeksi päätoi-
mittajaksi nousee. He olivat 
paikalla sen vuoksi, koska 

heitä kiinnosti tämä asia yli-
päätään.

Perussuomalaiset kiin-
nostavat. Se, keitä he ovat, 
kiinnostaa. Se, mitä he te-
kevät, kiinnostaa. Tämä on 
nähty monta kertaa aiem-
minkin ja se nähtiin taas.

Omaehtoinen, hyvin 
suunniteltu ja toteutettu 
viestintä. Siinä kuusisanai-
nen mediaresepti, jota nyt 
hyödynnettiin. Ja jota tul-
laan hyödyntämään myös 
jatkossa. Poppakonsteja 
tai magiaa ei tarvita, huo-
lellinen ja ajatuksella tehty 
viestintätyö riittää.

Tehokas viestinvienti 
hyötyy suuresti kehittyneis-
tä viestintävälineistä. Niin-
pä olemme aloittaneet sekä 
lehti- että verkkouudistuk-
sen. Molemmista lisää leh-
den sisäsivuilla.
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Eduskunnassa sanottua

”Ensimmäisenä köyhyyden, eriarvoisuuden ja syr-
jäytymisen ehkäiseminen. Kuinka on tänä päivänä 
käynyt? Eriarvoisuus entisestään lisääntyy, köyhät 
köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat, ovat kyseessä lap-
siperheet, nuoret tai sitten työlliset tai eläkeläiset. 
Ja tiedämme myös syrjäytymisestä sen, että tänä 
päivänä on esimerkiksi 40 000 nuorta, jotka eivät 
ole minkäänlaatuisissa kirjauksissa ja he ovat aivan 
heitteillä.”
Lea Mäkipää 26.4.2012

”Kannatan rajaesteistä vapaata liikkuvuutta Poh-
joismaiden välillä, mutta EU:n sisällä oleva vapaa 
liikkuvuus kaikkine etuineen onkin monimutkai-
sempi. Vapaan liikkuvuuden autuus Euroopassa 
ilman rajatarkastuksia on ovi myös kaikenlaisen ri-
kollisuuden ja sosiaaliturvashoppailun helppouteen. 
Tämä on väistämätön tosiasia. Suomesta onkin tu-
lossa monen itäeurooppalaisen suosima lain toisella 
puolella kulkevan matkailukohde.”
Mika Niikko 25.4.2012

”Kun vuonna 2010 tehtiin ensimmäinen pelastus-
paketti Kreikalle, annettiin silloin ymmärtää, että se 
riittää. Suomen osuus lainasta oli silloin 1,5 miljar-
dia euroa. Viime syksynä, 2011, eduskunta hyväk-
syi Euroopan väliaikaiseen kriisirahastoon tehtävät 
muutokset äänin 103-66. Muutokset hyväksyttiin 
hallituspuolueiden edustajien äänin, ja oppositiossa 
olevat perussuomalaiset, keskusta ja vasemmisto-
ryhmä äänestivät vastaan.”
Martti Mölsä 24.4.2012

”Kataisen hallituksen aikana Suomen riskit ja vas-
tuut ovat oleellisesti kasvaneet, vaikka hallitusoh-
jelman mukaan linjan piti muuttua. Perusehdoksi 
asetettiin, että lisää tukea ei tipu, jos Suomi ei saa 
täysiä vakuuksia. Niitä ei saatu, mutta siitä vähät 
välittämättä rahan jakamista budjettikurittomiin 
euromaihin jatketaan ja samalla Suomea hivutetaan 
askel askeleelta kohti suurempia vastuita.”
Jussi Niinistö 24.4.2012

”Parlamentaarisen yhteistyöelimen toiminta on 
laajakirjoista, kuten raportissa todetaan. Haasteet 
ovat sosiaalisia, taloudellisia, ympäristöön tai ih-
misoikeuksiin liittyviä. Esimerkiksi Euroopassa 
väestö vanhenee, nuorisotyöttömyys vaivaa useita 
Euroopan maita, ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu 
tai rikollisuus vaanii uutena muotona netin kautta 
ja alaikäisiä.”
Pirkko Mattila 20.4.2012

PerusSuomalainen 8/2012 ilmestyy

1.6.2012
Aineistot ja lehtinippujen pyynnöt viimeistään 

keskiviikkona 23.5.2012.

Puolueemme kannatus on 
korkealla tasolla. Gallupit 
eivät ratkaise - äänestäjä 
ratkaisee. Rohkeasti eteen-
päin.

Puolueen puheenjohta-
jan on johdettava esimerkil-
lä. Olen luja mies. Ennak-
koluuloton, kiivas ja lyhyt-
vihainen.

Pidän kiinni periaat-
teistani. Rohkaisen muita, 
annan sen mitä minusta irti 
lähtee. Perussuomalaisten 
voima on erilaisissa ihmi-
sissä ja yhteisissä pelisään-
nöissä.

Perussuomalaiset on kansan kanava 
poliittiseen päätöksentekoon. Otamme 
kantaa oikeaksi kokemiemme asioiden 
puolesta. Uskon myönteisyyden 
voimaan.

rohkeasti eteenpäin

Olemme hankkineet 
puoluetoimiston, jotta puo-
lue pystyy palvelemaan jä-
senistöään ja kannattajiaan 
entistä paremmin. Oman 
lehtemme päätoimittajana 
aloittaa Matias Turkkila. 
Harri Lindell jatkaa lehden 
tekemistä joukoissamme.

Kansanedustaja Juha 
Väätäinen lähtee elo-
kuun alusta kiertä-
mään kenttää innos-
tamaan Perussuoma-
laiset kuntavaaleihin. 
On uskallettava uu-
distua.

www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset etsii lehti- ja verkko-
toimituksensa vahvistukseksi kokenutta

toimitussihteeriä 

sekä sujuvasanaista 

verkkotoimittajaa.
Molemmat paikat ovat määräaikaisia,
kesto sopimuksen mukaan.

Hakemukset 25.5.2012 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen:
matias.turkkila@perussuomalaiset.fi.

Puolueneuvoston kokous pidetään 16.-17.6.2012 Ka-
jaanissa, Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, 
Koskikatu 2-4, Kajaani.

Puolueneuvoston kokous keskittyy ohjelmakysy-
myksiin, mm. kunnallisvaaliohjelmaan sekä kuullaan 
selostus puolueen eduskuntaryhmän ja erityisjärjes-
töjen toiminnasta. Kokouksen ohjelmasta tarkemmin 
seuraavassa lehdessämme.

Seuraavat hotellit ottavat vastaan hyvissä ajoin 
hotellivarauksia, varatut kiintiömme ovat voimassa 
21.5.2012 saakka:
• Scandic Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani
 puh. (08) 616 4556
• Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani
 puh. (08) 615 0212
• Hotelli Kajaani -majoitus 15.6-17.6.2012
 Huonevaraukset 1.6.2012 mennessä.
 - 2hh 45 e/hlö/vrk (sis. majoitus, aamiaiset ja
 asukassaunat)
 - 1hh 75 e/ hlö/vrk (sis. majoitus, aamiaiset ja
 asukassaunat)
 Yhteydenotot: Puh. 030 608 6100
 (varattu 40 huonetta yhteensä, joista osa 1hh.)

Huoneita voi kysyä myös:
• Hotelli Kainuunportti, puh. 08-6133000

Puolueneuvoston 
kokous

Pääministeri Jyrki Katai-
nen julisti valtiovarainmi-
nisterinä tukipaketteja sol-
mittaessa, että Suomi ja EU 
ovat ottaneet niskalenkin 
markkinavoimista. Päämi-

nisteri Katainen, oletteko 
vielä samaa mieltä valtio-
varainministeri Kataisen 
kanssa siitä, että EU:n tu-
kipakettipolitiikka on me-
nestystarina? Täytynee olla 

kokoomuslainen, jotta voi 
moista niskalenkkiä ym-
märtää.

Perussuomalaiset ja 
Timo Soini ovat olleet ko-
ko ajan oikeassa. Meidän 

on yhdessä pidettävä joh-
donmukainen linjamme. 
Euroopan talous ei nouse 
ennen kuin tukipaketteihin 
upotetut maat irrottautuvat 
euron pakkopaidasta.

Pääministerin niskalenkki
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Toimiva liikenneverkko 
elämisen ehto Suomessa
Toimivat liikennejärjestelmät ovat suuressa maas-
samme paitsi elämisen ehto, myös kaiken liiketoi-
minnan perusta, sanoi kansanedustaja Ari Jalonen 
Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä valtioneuvos-
ton liikennepoliittisen selonteon lähetekeskustelussa.

- Koko maassamme on voitava asua ja yrittää. 
Yritystoiminnan kannalta kaikki liikennemuodot 
ovat tärkeitä. Tietoliikenne- ja muut yhteydet ko-
tiovelta maailmalle ovat välttämättömiä nykyisillä 
globaaleilla markkinoilla.

Lentoliikenne kehittyvien markkinoiden luo ja 
Manner-Eurooppaan on Suomelle tärkeää, maa-
kuntien yhteydet mukaan lukien. Perussuomalaiset 
painottavat liikenneyhteyksien kohdalla ajatusta 
”kotiovelta maailmalle”, sillä emme voi tietää, 
minkä kodin autotallin uumenista löydämme uu-
den menestystuotteemme. Koko maan yhteyksistä 
on pidettävä huolta!

EU-parlamentti hyväksyi 
Yhdysvaltain matkustaja-
rekisterisopimuksen
Uusi sopimus EU:n lentomatkustajien henkilökoh-
taisten tietojen luovuttamisesta Yhdysvaltojen vi-
ranomaisille hyväksyttiin Euroopan parlamentissa. 

Uuden sopimuksen mukaan Yhdysvaltojen vi-
ranomaiset pitävät matkustajarekisteritietoja aktii-
visessa tietokannassa jopa viisi vuotta. Ensimmäisen 
kuuden kuukauden jälkeen kaikki tieto, josta yksit-
täisen matkustajan voisi tunnistaa, tehdään nimet-
tömiksi, mikä tarkoittaa, että matkustajan nimi tai 
hänen yhteystietonsa muutetaan koodimuotoon.

Ensimmäisen viiden vuoden jälkeen tiedot 
siirretään passiiviseen tietokantaan enintään 10 
vuodeksi. Sen jälkeen tiedot muutetaan kokonaan 
nimettömiksi poistamalla kaikki tiedot, joilla mat-
kustaja voitaisiin tunnistaa.

Uhkana tempoileva 
puolustuspolitiikka
Reserviläisliitto moittii puolustusvoimauudistuksen 
valmistelua. Liiton puheenjohtajan Markku Pak-
kasen mukaan ennakkovalmistelussa ei ole haluttu 
kuulla edes reserviläisiä, jotka muodostavat yli 95 
prosenttia Puolustusvoimien sodan ajan joukoista.

- Eikö tämä johda tempoilevaan puolustuspoli-
tiikkaan, jota Suomessa on ehdoin tahdoin haluttu 
välttää? Politiikkaan, jossa kulloinenkin valtioneu-
vosto tekee puolustusvoimia koskevia päätöksiä, 
jotka sitten seuraava hallitus mahdollisesti muut-
taa. Halutaanko puolustusvoimien kehittämisen 
horisontiksi todellakin ottaa vain yksi vaalikausi?

Taksimatkojen suorakorvaus laajenee Etelä-Poh-
janmaalle. Kelan korvaamien taksimatkojen keski-
tetty tilausnumero otettiin käyttöön Etelä-Pohjan-
maan sairaanhoitopiirissä 8.5.2012.

Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella tilataan 
nyt numerosta 0100 86 001.

Taksimatkojen suorakorvaus laajenee
Suorakorvausjärjestelmä on jo käytössä Kan-

ta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjois-
Savon, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-
Karjalan, Varsinais-Suomen, Lapin, Länsi-Pohjan, 
Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä.

Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä koko 
maassa syksyyn 2013 mennessä.

Perussuomalaiset saavutti 
edellisissä eduskuntavaa-
leissa historiallisen vaali-
voiton ja nousi Suomen 
kolmanneksi suurimmaksi 
puolueeksi. Vaalien teemat 
olivat perussuomalaisille 
poikkeuksellisen suotuisia. 
Tämä johtui osaksi siitä, 
että äänestäjät näkivät puo-
lueessa ja sen edustajissa 
raikkaan vaihtoehdon vaa-
lirahoitusveijareille, osaksi 
siitä, että perussuomalaiset 
onnistuivat nostamaan jul-
kiseen keskusteluun niitä 
teemoja, joissa he itse olivat 
vahvimmillaan.

Jotta puolue menestyisi 
myös jatkossa, on sen ky-
ettävä toimimaan tulevai-
suudessakin yhtä taitavas-
ti. Vaalirahoitussotkujen 
tapaista lahjahevosta tus-
kin enää kopsuttelee vas-
taamme, mutta hyvä ja on-
nistunut viestintä on mah-
dollista. Se oli mahdollista 
eilen, se on mahdollista tä-
nään ja se on mahdollista 
aina, kun siihen päätetään 
turvautua.

Mutta mikään ei tule 
ilmaiseksi. Viestintää ei 

voi ulkoistaa kenellekään 
toiselle - se on hoidettava 
omin voimin. Perinteiset 
mediayhtiöt voivat nostaa 
keskusteluun perussuoma-
laisten ajamia aiheita ja 
tavoitteita, mutta sen ne 
tekevät vain poikkeustapa-
uksissa. Eduskuntavaaleja 
edeltänyt kuherruskuukau-
si on ohitse, ja uutisointi 
on kovin usein keskittynyt 
epäolennaisuuksiin. Tämä 
on erityisen harmillista ti-
lanteessa, jossa yhteiskun-
nassa on meneillään suuria 
ja peruuttamattomia sy-
vävirtauksia. Moni tärkeä 
asia peittyy pinnallisten 
mediakohujen alle.

Mutta älkäämme syyt-
täkö muita sellaisesta, mi-
tä emme ole vielä itsekään 
tehneet. On otettava näp-
päimistö kauniiseen käteen 
ja ryhdyttävä toimeen. Mei-
dän on luotava itsellem-
me viestintävälineet, joita 
katsellaan, kuunnellaan 
ja luetaan - ja joiden sa-
nomaa toistetaan muissa 
viestintävälineissä. Ja ennen 
kaikkea: joiden sisällön luo-
miseen me kaikki mahdol-

lisuuksien mukaan osallis-
tumme.

Urakka on aloitettu. 
Perussuomalaiset on käyn-
nistänyt useita kehityshank-
keita, joiden tavoitteena on 
luoda tehokas ja nykyai-
kainen viestintävälineiden 
työkalupakki. Perussuo-
malainen-lehti uudistetaan 
niin sisällöllisesti, graafisesti 
kuin rakenteellisestikin. Sa-
ma tehdään verkkosivustol-
le. Lehden painopiste siirtyy 
järjestölehdestä poliittisen 
aikakauslehden suuntaan.

Uutta aikaa kohden

Perussuomalaisten lehteä 
on tähän mennessä tuotettu 
niin pienellä henkilökun-
nalla, ettei sellaisella luulisi 
edes lehteä saatavan aikai-
seksi. Puolueen taloudelli-
nen tilanne on nyt parempi 
kuin koskaan aikaisemmin, 
joten voimme palkata leh-
teen lisää henkilökuntaa. 
Toimitukseen tulee lisää 
toimittajia, ja puolipäiväisi-
nä työskennelleiden toimit-
tajien työsuhteet muuttuvat 
kokopäiväisiksi.

Jatkossa lehti sisältää ai-
empaa enemmän toimitettu-
ja artikkeleita, joten jäsenis-
tön omien tekstien pituutta 
täytyy jonkin verran lehdes-
sä rajata. Perussuomalaisten 

tekstejä julkaisemme sen si-
jaan verkossa aiempaa huo-
mattavasti enemmän.

Lehden vahvuus on 
kummunnut pitkälti siitä, 
että sitä on toimitettu aktii-
vijäsenten voimin.

Sama vahvuus on näky-
nyt koko ajan siinä, miten 
perussuomalaiset ovat ver-
kossa vaikuttaneet. Vaikka 
nykyinen verkkosivustom-
me on ollut tähän mennes-
sä sisällöltään suppea ja 
päivittynyt harvakseltaan, 
on aktiivisten perussuoma-
laisten toiminta erilaisissa 
verkkoyhteisöissä ollut kui-
tenkin erittäin tuloksellista.

Näistä lähtökohdista 
alamme nyt rakentaa jotain 
sellaista, mitä Suomessa ei 
ole vielä koskaan tehty.

Ei enää pelkkää sanelua 
poliittiselta rälssiltä hallin-
toalamaisille. Ei onttoja lu-
pauksia eikä näytöskiertu-
eita vaalien alla. Me raken-
namme viestintäareenan, jo-
ka on avoinna muulloinkin 
kuin hetkeä ennen vaaleja. 
Paikan, jossa sinun mieli-
piteelläsi on väliä. Ja jossa 
sinun sanasi merkitsee.

Siitä tässä on kyse, ei vä-
hemmästä.

Matias Turkkila
päätoimittaja

Lehti- ja verkkouudistus

Uudesta lehdestä ja verkkosivuista 
äänitorvi kaikille perussuomalaisille.
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Sosnovyi Borin
ydinvoimalasta tulossa
entistä vaarallisempi
kokonaisuus
Tiistaina 24.4. Suomen luonnonsuojeluliitossa vie-
raillut palkittu ydinvoima-aktivisti ja entinen tutki-
ja Oleg Bodrov varoittaa, ettei Suomeen tuotavan 
venäläisen ydinsähkön tuotanto täytä eurooppalai-
sia turvallisuuskriteereitä.

Uusia huolia on herättänyt Suomenlahden 
rannalla sijaitseva Sosnovyi Borin ydinvoimala, 
jonka lähettyviltä ollaan rakentamassa uutta säh-
könsiirtokaapelia Viipuriin. Bodrovin mukaan 
kaapelin käyttöönotto lisää siirtokapasiteettia 
myös Suomeen ja johtaa todennäköisesti Sos-
novyi Borin reaktoreiden käyttöiän pidentämi-
seen entisestään.

Lisäksi Sosnovyi Boriin rakennettavien uusi-
en reaktoreiden ja niiden tarvitsemien jäähdytys-
laitteistojen vaikutuksia vanhoihin reaktoreihin 
ei ole selvitetty, vaikka ydinvoima-asiantuntijat 
ovat osoittaneet suunnitelmissa ongelmakohtia. 
Bodrovin mukaan alueella kyteekin ilmeisiä tur-
vallisuusuhkia. Kuudesta uudesta jäähdytystornis-
ta vapautuu päivittäin 200 000 tonnia vesihöyryä, 
joka saattaa osoittautua riskiksi voimala-alueen 
sähköjohdoille etenkin talvella.

Suomalaiset kokevat
ay-jäsenyyden aiempaa 
tarpeellisemmaksi
Valtaosa suomalaisista (92 prosenttia) kokee, että 
palkansaajien on nykyaikana vähintäänkin melko 
tarpeellista järjestäytyä ammatillisesti. Kaksi vuot-
ta sitten tätä mieltä oli 88 prosenttia vastaajista. 
Järjestäytymisen tarve ei juuri vaihtele muutoin 
kuin sen mukaan, koetaanko järjestäytyminen 
erittäin vai melko tarpeelliseksi. Järjestäytymis-
tä pidetään aiheellisena kaikissa väestöryhmissä, 
yrittäjät mukaanlukien. Tiedot ilmenevät SAK:n, 
STTK:n ja Akavan TNS Gallupilla teettämästä työ-
markkinapoliittista mielipideilmastoa selvittävästä 
tutkimuksesta.

Ammattiliittoon liittymisen syistä ansiosidon-
nainen työttömyysturva sekä palkka- ja työsuhde-
turva pitävät edelleen kärkisijoja. Suuren jäsenistön 
tuoma tehokkuus jäsenten etujen ajamisessa sekä 
yleensä jäsenyyden tuoma turvallisuus vaikuttavat 
järjestäytymisen motiivina paljon tai melko paljon.

Tärkeimpänä yksittäisenä syynä kuulua am-
mattiliittoon pidetään edelleen palkka- ja työsuh-
deturvaa, vaikka sen merkitys on laskenut kahden 
vuoden takaisesta 53 prosentista 45:een. Palkka- ja 
työsuhdeturva on tärkein jäsenyysperuste kaikissa 
ammattiryhmissä. Ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan nimeää tärkeimmäksi syyksi 30 prosenttia 
(26 prosenttia vuonna 2010).

Rahanpesurikosten rangaistavuus laajenee niin, että 
jatkossa omalla rikoksella hankittujen varojen pe-
seminen on törkeimmissä tapauksissa rangaistavaa. 
Aikaisemmin esirikokseen, esimerkiksi huumausai-
nerikokseen, osallistunutta tekijää ei ole tuomittu 
rahanpesusta, koska rahanpesu on katsottu otetun 
huomioon jo esirikoksen rangaistusasteikossa.

Lain epäkohta korjataan rahanpesurikoksissa
Jatkossa henkilö voidaan tuomita törkeäs-

tä rahanpesusta, mikäli rikos muodostaa tekojen 
jatkuvuus ja suunnitelmallisuus huomioon ottaen 
olennaisimman ja moitittavimman osan rikosko-
konaisuudesta. Muutoksella korjataan laissa ollut 
epäkohta, jossa tekijä on voinut pestä omalla rikok-
sella hankkimaansa rahaa ilman rangaistusuhkaa.

Olen seurannut eduskun-
nan työskentelyä vuodesta 
1989. Journalistina olen ol-
lut 30 vuotta. Koulutukseni 
olen hankkinut Tampereen 
yliopiston toimittajatutkin-
nossa, jossa pääaineenani 
oli sanomalehtioppi. Aikai-
sempia pitkäaikaisia työn-
antajiani ovat olleet ennen 
muuta Yleisradio ja MTV3.

Perussuomalainen ra-
portoi niin eduskunnan 
kuin hallituksen tekemisis-
tä ja tekemättä jättämisis-
tä. Huomiotta ei jää maan 
talous, EU, eikä myöskään 
globaali talous. Ns. kolmi-
kanta edellyttää myös sitä, 
että puolueen lehden ja sitä 
myötä eduskuntatoimitta-
jan on seurattava työmark-
kinoiden alati muuttuvia 
tilanteita ja siksi luupin alle 
tulevat niin Elinkeinoelä-
män keskusliitto jäsenjärjes-
töineen samoin kuin SAK, 
STTK ja Akava.

Eduskunnan sanotaan 
olevan ”kansakunta pie-
noiskoossa”, koiranleuat 
tosin kysyvät, että onko 

sittenkin niin, että ”kan-
sanedustaja on kansalainen 
pienoiskoossa”? Me ker-
romme, kummin päin se oi-
kein on. Eduskunta laitok-
sena kartoitetaan vs. muut 
länsimaiden parlamentit. 
Emme jätä kertomatta mitä 
Suomen kansan eduskun-
ta Suomelle maksaa, mitä 
maksaa suomalainen kan-
sanvalta, onko se oikeasti 
kallista, mikä on totuus?

Kun puolue käy kun-
nallisvaaleihin tavallisen 
kansalaisten palvelujen ja 
kunnallisen demokratian 
puolesta, on luontevaa, että 
kerromme mitä eduskun-
taryhmämme ja muu edus-
kunta tai hallitus on näistä 
asioista mieltä.

Kunnallislakia ollaan 
muuttamassa, mutta mitä 
se oikein merkitsee? Ovatko 
lainsäätäjät ajan tasalla, vai 
saammeko vain lisää lakia 
ja vähemmän oikeutta?

Kuntarakenneuudistus - 
sellaisena kuin nyt näyttää 
- on viemässä itsenäisyyden 
kymmeniltä ja taas kymme-

niltä erittäin ”hyvässä iskus-
sa” olevilta kunnilta. Edus-
kuntatoimittajan vastuulla 
on kertoa Perussuomalaisen 
lukijoille ja meidän nettisi-
vujen tarkastelijoille miksi 
tällaiseen voimakkaaseen 
hyökkäykseen on lähdetty. 
Kunnallinen itsehallinto 
on Suomessa perustuslailla 
turvattu ja on sitäkin kautta 
maailmanlaajuisessakin ver-
tailussa erittäin vahva.

Kansanedustajista noin 
150 on myös kunnallis-
valtuutettuja. Kysymys 
kuuluu: kuinka moni val-
tuutettu kansanedustaja on 
valmis ampumaan itseään 
kotikuntansa otsikkoon ja 
siinä samalla itseään jal-
kaan?

On päivän selvää, et-
tä lehtemme on puolueen 
lehti mutta yhtä itsestään 
selvää on, että se ei ole tie-
dote vaan journalistinen 
tuote, siksi myös eduskun-
tatoimittajan työhön on 
paneuduttava journalismi 
edellä. Perussuomalainen–
lehti säilyttää vastaisuu-
dessakin ne ominaisuudet 
jotka järjestölehdelle ovat 
ominaisia mutta siitä tulee 
myös leimallisesti puolueen 
pää-äänenkannattaja. Tämä 
taas edellyttää valtioelinten 
ja ennen muuta eduskun-
nan työn entistä analyytti-

sempää ja laaja-alaisempaa 
seurantaa.

Poliittisen lehden toimit-
tajan ei voi olettaa ravaa-
van ympäriinsä belgialaisen 
työhevosen tapaan: laput 
silmillä, vaan hänen tulee 
esimerkiksi selvittää miksi 
muiden puolueiden edus-
tajilla ja Suomen päämedi-
oilla tuntuu olevan – osalla 
jopa – ylivoimaista sulattaa 
perussuomalaisia yleensä ja 
PS:n suurta eduskuntaryh-
mää erityisesti.

Työtä riittää ja jutun-
aiheita on tuhansittain 
mutta eduskuntatoimittaja 
tervehtii ilolla Teitä arvon 
lukijat ja ottaa kaikenlaisen 
palautteen sekä juttuvinkit 
mielellään vastaan.

Eduskuntatoimittajan 
työhön on tässä äärim-
mäisen mielenkiintoisessa 
poliittisessa tilanteessa erit-
täin kiitollista lähteä, koska 
kansakunnalla on edessään 
vaikeita haasteita mutta 
kun muistaa pitää johtotäh-
tenään Suomen, suomalai-
set ja suomalaisuuden niin 
olen varma siitä, että yhdes-
sä onnistumme.

Seppo huhta
eduskuntatoimittaja

PS. olen naimisissa, neljän 
lapsen isä ja asun espoossa

eduskunta valokeilaan

Uudistettu Perussuomalainen raportoi 
eduskunnasta tiiviisti ja laajasti. Tätä 
sarkaa ryhtyy kyntämään eduskunta-
toimittaja Seppo Huhta.
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Mielenterveysongelmat ja 
psyykkinen pahoinvointi 
koskettavat ikään katso-
matta yhä useampaa suo-
malaista. Aivan liian usein 
saamme lukea lehdistä ta-
pauksista, joissa apua hake-
nut ja sitä ilman jäänyt on 
lopulta päätynyt raadolli-
seen, traagiseen ratkaisuun 
joko omansa tai toisen elä-
män suhteen. Pahimmil-
laan hinnan yhteiskunnan 
laiminlyönneistä joutuvat 
maksamaan täysin viatto-
mat sivulliset.

Perussuomalaiset ha-
luavat herättää avointa, 
rakentavaa ja puoluerajat 
ylittävää keskustelua mie-
lenterveystyön sekä mielen-
terveyspotilaiden ja -kun-
toutujien tilanteesta. Edus-
kunnassa on tiistaina 24.4. 
jätetty perussuomalaisten 
kansanedustajien toimesta 

Perussuomalaiset huolissaan
mielenterveyspotilaiden tilanteesta Suomessa

keskustelualoite, jossa eh-
dotetaan, että eduskunta 
kävisi aiheesta ajankoh-
taiskeskustelun. Aloitteen 
ensimmäinen allekirjoittaja 
on Hanna Mäntylä.

Lasten ja nuorten mie-
lenterveystyön käytännöt 
ovat hyvin kirjavat eri 
puolella Suomea. Ongel-
mat monimutkaistuvat, 
mutta niihin puuttumisen 
mahdollisuudet ovat ny-
kyisellään heikot. Ennalta-
ehkäisevä työ ja varhainen 
puuttuminen eivät toteudu 
läheskään parhaalla mah-
dollisella tavalla. Ilman 
asianmukaista tukea jää-
vien lasten ja nuorten koh-
dalla syrjäytymisen riski on 
erityisen suuri. 

Myös ikääntyvissä on 
yhä enemmän mielenterve-
ysongelmista kärsiviä. Suo-
messa noin joka toinen päi-

Suomen taloudellisten ko-
konaisvastuiden noustessa 
eurokriisissä kaikki vastuut 
mukaan lukien nyt vähin-
tään 43 miljardiin euroon 
eli lähes Suomen budjetin 
kokoluokkaan ja kriisin yhä 
pahentuessa on aika kysyä 
pääministeri Kataisen kan-
sanedustajilta, missä teidän 
mielestänne tulee vastaan 
uhkapelinokitusten yläraja?

Kysymys on oikeutettu, 
sillä hallitusvallan edusta-
jien kanta on aiemmin ol-
lut, ettei ERVV:n ja EVM:n 
yhteenlaskettu uhkapelika-

pasiteetti saa ylittää 500 
miljardia euroa. Nyt samat 
edustajat näkevät välttä-
mättömäksi nokittaa pa-
nostuksia 700 miljardiin eu-
roon, josta Suomen nokitus 
on 21,19 miljardia euroa! 
Teihin on iskenyt pelihimo, 
ja pelaatte nyt kaikkien suo-
malaisten rahoilla.

Nokituksen suuruusluo-
kan voidaan todeta olevan 
niin uhkarohkea, että jos 
kaikki riskit realisoituisivat, 
ei Suomella olisi siinä tilan-
teessa mahdollisuutta vasta-
ta perustuslain velvoitteiden 

toteutumisesta eli siis mm. 
erilaisten peruspalveluiden 
takaamisesta kansalaisille. 
Tämä on järkyttävää!

Perussuomalaiset kysy-
vät, miksi hallitus haluaa 
jatkuvasti nokittaa suoma-
laisten rahoilla? Onko halli-
tuksen mukaan niin, että jos 
kapasiteettia ei korotettaisi, 
syntyisi totaalikatastrofi eli 
kaikki menisi? Omat ja lai-
natut. Vai haluaako Suomi 
vain solidaarisuudesta mui-
ta kohtaan korottaa rahoi-
tusvastuutaan? Mistä on 
kyse, sen haluavat kuulla ei 

vain perussuomalaiset, vaan 
koko Suomen kansa.

Nykyinen rahaliitto on 
toimimaton

Elinkeinoelämän 28.3. jul-
kaiseman arvo- ja asen-
netutkimuksen mukaan 
hallitus on suomalaisten 
mielestä jo ennen viimei-
simpää lisäpanostusta suh-
tautunut talousongelmiin 
ajautuneiden euromaiden 
tukemiseen liian myönty-
västi. Enemmistö ei halua 
Suomen ottavan vastuuta 

toisten maiden talousongel-
mista. Valtaosa suomalai-
sista pitää epätoivottavana 
myös sitä, että EU:sta muo-
dostuisi liittovaltio, jonka 
osavaltio Suomi olisi. Vain 
alle 10 % suomalaisista toi-
voo liittovaltiota. EU:n ha-
joamisellakin on enemmän 
kannatusta, samoin EU:sta 
ja eurosta eroamisella kuin 
liittovaltiolla. Valtaosal-
le suomalaisista kuitenkin 
mieluisin vaihtoehto vai-

kuttaisi olevan se, että eu-
romaista heikoimmat jättäi-
sivät rahaliiton. Nykyinen 
rahaliitto on toimimaton ja 
jollei amputaatioita suori-
teta, leviää verenmyrkytys 
koko kehoon.

Suomalaiset haluavat 
eurooppalaista yhteistyötä, 
mutta eivät hinnalla millä 
hyvänsä. Itsenäisyyttä ei 
haluta myydä. Tässä on iso 
ero hallituksen politiikkaan, 
jonka päässä häämöttää sen 

sijaan täydellinen yhteisvas-
tuu peliveloista.

Perussuomalaiset 
puolustavat Suomen 
kansaa

Me perussuomalaiset olem-
me suomalaisten ylivoi-
maisen enemmistön kans-
sa näistä asioista samaa 
mieltä. Olemme ainoana 
eduskuntapuolueena alusta 
alkaen vastustaneet tukitoi-
mia, jotka rikkovat EU:n 
omia sopimuksia ja joita 
runnotaan läpi tavalla, joka 
ei saa edes perustuslakiva-
liokunnassa yksimielistä 
hyväksyntää.

Olemme ainoana edus-
kuntapuolueena myös to-
distetusti aina vastustaneet 
liittovaltiokehitystä vauhdit-
tavia päätöksiä. Finanssikrii-
sin yhteydessä ehdotimme 
heti kärkeen, että sijoittajat 
saavat itse kantaa riskeis-
tään realisoituneet tappiot. 
Islannissa näin tehtiin, ja se 
porskuttaakin jo eteenpäin.

Me perussuomalaiset 
olemme kantaneet vastuuta 
siitä, että Suomen kansan 
enemmistön mielipide tulisi 
myös eduskunnan päätök-
seksi. Olemme puolustaneet 
Suomen kansaa, jotta sen 
mielipiteillä voisi jatkossa-
kin olla painoarvoa. Perus-
suomalaisten eduskunta-
ryhmä kantaa siis vastuuta 

tavalla, joka tukee demo-
kraattisen päätöksenteko-
järjestelmän uskottavuutta 
ja olemassaolon oikeutusta. 
Se on pitkässä juoksussa ai-
noa oikea tapa kantaa vas-
tuuta demokratiassa.

Parlamentarismi ja 
kansanvalta kunniaan

Koska hallitukselle vastuun-
kanto tuntuu tarkoittavan 
eri asiaa, herää kysymys, 
missä järjestelmässä osa po-
liitikoista haluaa vastuuta 
oikein kannettavan? Tähän-
kin kysymykseen on hyvä 
saada hallitukselta vastaus. 
Jos todella joidenkin mie-
lestä kansat ja kansanvalta 
ovat ongelma, ja hyvä veli 
–verkostot, kabinetit ja uh-
kapeli ratkaisu, on meidän 
aidosti vastuullisten kan-
sanedustajien syytä yhdessä 
suomalaisten enemmistön 
kanssa palauttaa politiik-
kaan parlamentarismin ja 
kansanvallan kunnioitta-
minen pelihimoisten vastus-
tuksesta huolimatta.

Kannatan edustaja Pie-
tari Jääskeläisen tekemää 
epäluottamuslausetta.

Vesa-Matti Saarakkala

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän
ryhmäpuheenvuoro 
24.4.2012 

hallitus pelaa uhkapeliä suomalaisten rahoilla

Olemme ainoana eduskuntapuolueena 
alusta alkaen vastustaneet tukitoimia, 
jotka rikkovat EU:n omia sopimuksia

vä vanhus päätyy itsemur-
haan. On myös muistettava, 
että mielenterveyspotilaiden 
ja -kuntoutujien hoitajina 
on paljon heidän läheisi-
ään, omaishoitajia, joiden 
jaksaminen arjessa voi olla 
hyvinkin haastavaa. Vaara-
na on uupuminen ja lopulta 
oma sairastuminen. Tämän 
ennaltaehkäisy on erittäin 
tärkeää.

Masennus on yhä suu-
rempi sairauspoissaolojen ja 
jopa työkyvyttömyyden ai-
heuttaja. Arvioiden mukaan 
yli 400 000 suomalaista 
käyttää päivittäin lääkitystä 
selvitäkseen arjesta. Kyse on 
paitsi kansantaloudellisesti 
merkittävästä asiasta, myös 
yhteiskunnallisesti tarkas-
tellen ongelmasta, jolla on 
hyvin moniulotteiset vaiku-
tukset sekä yhteisö- että yk-
silötasolla. Mielenterveys-

potilaiden ja -kuntoutujien 
ihmisoikeudet ovat myös 
asia, josta olisi tarpeellista 
käydä yhteiskunnallista ar-
vokeskustelua.

Mielenterveystyössä 
on yhä enemmän siirrytty 
käytäntöön, jossa lääkitys 
saattaa olla ainoa tarjot-
tava vaihtoehto. Yhä har-
vempi terapiaa tai muuta 
hoitoa tarvitseva saa apua. 
Avohoidon piirissä potilas 
jää ilman tukea, ja toisaalta 
hoitopaikkojen riittämättö-
myyden vuoksi avohoitoon 
joutuu myös sellaisia poti-
laita, jotka tarvitsisivat jat-
kuvaa tukea ja hoitoa.

Mielenterveystyön ja 
–hoidon tämänhetkinen 
tilanne on koko yhteiskun-
taa koskeva asia. Jokaiselle 
apua tarvitsevalle tulisi sitä 
tarjota – ennen kuin on liian 
myöhäistä.

hanna Mäntylä allekirjoitti aloitteen 
mielenterveyspotilaiden asioiden eteenpäinviemiseksi.
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Lauantaiaamu valkeni har-
maana, taivaalta tuli vettä 
ja räntää. Ehdin jo sää-
liä ravureita ja ohjastajia, 
kuralätäkössä joutuisivat 
kisaamaan. En ollut kos-
kaan ennen käynyt raveis-
sa ja mietin, mitähän tästä 

tulee. Iltapäivää kohti keli 
kuitenkin parani ja aamu-
päivän reipas sade muuttui 
iltapäivän tihkusateisiksi 
kuuroiksi. Ratamestarit 
puolestaan pitivät huolen 
siitä, että kavioura pysyi 
kunnossa. 

Jos olin epäillyt yleisö-
katoa, niin toisin kävi. Saa-
puessani raviradalle parkki-
paikat olivat täynnä ja väkeä 
riitti lippuluukulla tungok-
seen asti. Seuraavan päivän 
lehtitietojen mukaan paikal-
le oli saapunut lähes 6 000 
katsojaa ja onnistunut ravi-
päivä näkyi myös Toto75:n 
vaihdossa, joka kohosi yli 
1,1 milj. euroon, kun Finn-
toto oli sijoittanut sen finaa-
lit Seinäjoen raveihin. 

Jännittävä kisa

Timo Soini lupautui tule-
maan Seinäjoen raveihin jo 
tammikuun vaalikiertueel-
laan. Virallisen kutsun oli 
esittänyt Prix d’Etain Royal 
-toimikunnan puheenjoh-
taja, kaupunginvaltuutettu 
Harry Wallin. Kutsu oli tul-
lut myös piirimme puheen-
johtaja Raimo Vistbackal-
le, joka saapui tilaisuuteen 
suoraan Alavuden paikal-
lisyhdistyksen kevätkoko-
uksesta. Minä puolestani 
olin saanut kutsun Seinä-
joen valtuustoryhmämme 
puheenjohtajana. Isäntinä 
meillä tässä tilaisuudessa 
olivat Harry Wallinin lisäk-
si kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtaja Raimo Ristilä 
ja kaupungin rahoitusjoh-
taja Aaro Honkola. 

Päivästä tuli jännittä-
vä. Päälähdön voittajalle 
oli luvassa 60 000 euron 
palkinto. Timon tehtävänä 
oli osallistua palkintojen 
jakoon yhdessä tilaisuuden 

järjestelytoimikunnan edus-
tajien, Wallin ja Ristilä, 
kanssa. Jälkeenpäin minulle 
selvisi, että voittajahevonen 
loimitetaan valmiiksi, tur-
vallisuussyistä. 

Voitto meni Italiaan

Tunnelma oli leppoisa ja 
minäkin innostuin kokeile-
maan vedonlyöntiä. Välillä 
piti mennä ulos katsomaan 
ravureita lähempää. Ovat 
ne vain niin komeita eläi-
miä, että ei harmittanut 
yhtään, vaikka pelionni 
ei ollutkaan myötä. Näi-
tä hevosia kannatti tulla 
katsomaan. Liian nopeita 
nuo vain olivat amatöörin 
kameralle; ei tullut yhtään 
kunnon kuvaa. 

Lopulta koitti päälähdön 
aika. Menimme ulos valmis-
tautumaan palkintojen ja-
koon. Mieleeni jäi se, kun 
kaksi pikkupoikaa juoksi 
Timon luo, toinen asettui 
hänen viereensä ja kysyi 
kohteliaasti, saako ottaa ku-
van. Timo saikin poseerata 
muutaman kerran ennen 
kuin päästiin eteenpäin. 

Päälähdön voitti Pietro 
Gubellinin ohjastama ita-
lialaisruuna Marlon Om. 
Hevosen suomalainen val-
mentaja Harri Rantanen 
totesi voiton jälkeen, että 
yksi hänen unelmistaan on 
toteutunut; suurkilpailun 
voittaminen Suomessa. 
 
anneli Manninen 
Piirisihteeri, eP:n piiri ry. 

Prix d’etain royal Seinäjoki oli
yleisömenestys

italialainen Pietro Gubellini ohjasti Marlon om –ruunan voittoon.

Palkintoja jakamaan ovat menossa kuvassa vasemmalta 
harry Wallin, Timo Soini ja raimo ristilä. 

Seinäjoella järjestettiin 14.4. Suomen 
tämän kevään ensimmäiset kansain-
väliset ravit, Prix d’Etain Royal Seinä-
joki-race. 

Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piirin kevätkokouk-
sessa jäsenistö otti vakavin 
sananpainoin kantaa Talvi-
vaaran ympäristökatastro-
fiin.

Vakavat laiminlyönnit 
rikastamotoiminnan vesi-
en käsittelyssä uhkaavat 
Ylä-Savon ja Kainuun alu-
een vesistöjen lisäksi myös 
Talvivaaran alapuolista ve-
sistöä aina Pohjois-Savoa 
myöten. Nämä Talvivaaran 
laiminlyönnit saattavat olla 
vakavia ympäristörikoksia. 
Eräät päästövesien metal-
li- ja suolaliuokset voivat 
vaikuttaa vesistöissä ja eko-
ketjuissa vuosikymmeniä. 
Talvivaaran ekokatastrofis-
ta ovat vastuussa myös edel-

lisen ja nykyisen hallituksen 
alaiset lupaviranomaiset ja 
vastaavat ministerit. 

Kevätkokouksen osan-
ottajat kantavat huolta 
myös perusterveydenhuol-
lon saatavuudesta ja hen-
kilöstön riittävyydestä. 
Erityisesti kannamme huol-
ta maamme mielenterveys-
palvelujen resursointiin 
saatavuuteen liittyen. Mie-
lenterveystyön suunnittelu, 
ohjaus ja valvonta kuuluvat 
sosiaali- ja terveysministe-
riölle. Kunnille asetetaan 
valtavia vastuita mielen-
terveyspalvelujen tuotta-
misesta. Kunnat vastaavat 
mielenterveyden häiriöiden 
ennaltaehkäisevästä toimin-
nasta, varhaisesta tunnista-

misesta, asianmukaisesta 
hoidosta ja kuntoutuksesta.

Valtionosuudet mielen-
terveyspalvelujen rahoitta-
miseen ovat riittämättömät. 
Kuntien ja valtion vastuiden 
suhdetta tulisi tarkastella 
kiireellisesti. Avohoito ei 
ole ratkaisu, jos myös kun-
toutujan tuki tai avohoidon 
aikainen kuntoutumisen 
rahoitus jää avoimeksi. 
Kentälle kuntiin tarvitaan 
resursseja mielenterveys-
palveluiden saatavuuden 
turvaamiseen. Myös nuo-
risopsykiatrian palvelujen 
lisäresursointia tarvittaan. 
Mielenterveysongelmaisen 
hoitoon pääsyn (hoitota-
kuun) määräajat ovat liian 
pitkiä. 

Turvallisuus 
heikkenemässä

Perussuomalaiset ovat edel-
leen huolissaan sekä maam-
me puolustuspoliittisen tur-
vallisuuden että maamme 
sisäpoliittisen turvallisuu-
den heikkenemisestä. Poh-
jois-Savon perussuomalai-
set pitävät Pohjois-Karjalan 
Prikaatin lakkauttamista 
vakavana puolustuspoliit-
tisena alueelliseen strategi-
seen maanpuolustukseen 
liittyvänä virheenä. Kon-
tiolahden varuskunnan lak-
kauttaminen jättäisi ison 
maantieteellisen aukon Itä-
Suomeen. On aiheellista 
kysyä, missä määrin lupaus 
koko maan puolustamisesta 
on tällöin enää uskottava. 

Kontiolahden varuskunnal-
la on vahva puolustukselli-
nen ja strateginen merkitys 
Itä-Suomen alueella.  

Samanaikaisesti myös 
maamme sisäpoliittinen 
turvallisuusnäkökulma 
on huolestuttava. Poliisin 
virkojen ja määrärahojen 
leikkaukset heijastuvat jo 
nyt kentälle niin kaupun-
ki- kuin maaseutukuntiin. 
Resurssipulassa poliisilla 
ei pian ole mahdollisuutta 
puuttua alempiasteiseen ri-
kollisuuteen ja tämä saat-
taa aiheuttaa omaisuus- ja 
vahingontekorikollisuuden 
sekä väkivaltarikollisuuden 
räjähdysmäisen kasvun.

Myös poliisin vasteajat 
eli poliisin saapuminen hä-

lytyksestä maaseutukuntien 
kansalaisten turvaksi on 
vaarassa venyä kohtuut-
toman pitkäksi. Erityisesti 
väkivaltarikoksissa poliisin 
saapumisen pitkittyminen 
voi olla kohtalokasta. En-
naltaehkäisevä poliisityö, 
näkyvyys kentällä ja myös 
poliisin valistustoiminta on 
vähentynyt. Pohjois-Savon 
perussuomalaiset eivät voi 
hyväksyä poliisin määrära-
hojen leikkauksia poliisin 
kenttätyöstä. Poliisipäällys-
tön ja poliisihallintotyön 
järkiperäistäminen sen si-
jaan ansaitsisi huomiota.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Savon piiri ry.
Julkilausuma

Pohjois-Savon piiri ry:n kevätkokouksessa vakavia aiheita
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Kansanedustaja Pentti Oi-
nonen ja kansanedustajan 
avustaja Maria Landen 
vierailivat 16.4.2012 Kei-
teleen ja Pielaveden alueen 
yrityksissä sekä kansalais-
tapaamisissa. Vierailu to-
teutui yhteistyössä kuntien 
PS-paikallisyhdistysten, yri-
tysten sekä kuntien johdon 
kanssa.

Päivä alkoi yritysvierai-
lulla Keitele Group Oy:ön. 
Yhtiön toimitusjohtaja, 
teollisuusneuvos Ilkka Ky-
lävainio vastaanotti vieras-
joukon, johon liittyi myös 

Keiteleen kunnanjohtaja 
Eero Ryhänen. Sahan sa-
longissa vieraat saivat rau-
taisannoksen tämän päivän 
saha- ja puutuoteteollisuu-
den tilanteesta.

Puutuoteteollisuuden 
tulevaisuuden Kylävainio 
näki loistavana. Edellytyk-
set pärjätä ovat olemassa. 
Konsernin perustoiminto-
jen sijainti on keskeisellä 
paikalla, metsä-Suomen 
keskellä hyvien kulkuyh-

teyksien äärellä. Valtioval-
lan viimeaikaiset toimet 
ovat toki jättäneet paljon 
parannettavaakin; energia-
verojen korotus (sähkö- ja 
polttoaine), pääomatu-
loveron korotukset sekä 
sähkönsiirtomaksujen ko-
rotus ovat nostaneet kus-
tannuksia miljoonan euron 
vuositahdilla. Valtiovallan 
olisikin korjattava Suomen 
sahateollisuuden kilpai-
lukyky kilpailijamaiden 
(Ruotsin, Saksan ja Itä-
vallan) tasolle eikä rapau-
tettava sitä omilla toimil-

laan viime vuosien tapaan. 
Suomen sahateollisuus on 
menettänyt markkinoita 
kilpailijoilleen miljardien 
eurojen arvosta viime vuo-
sina.

Keiteleen keskeinen 
sijainti on myös saatava 
realisoitumaan tiestön pe-
ruskunnosta huolehtimalla. 
Tästä asiasta kantoi huolta 
myös kunnanjohtaja Eero 
Ryhänen. Keiteleen kunnan 
teollisuuden myötä kun-

nassa on lukuisia raskaan 
ajoneuvokaluston liiken-
nöitsijöitä. Kaiken tieliiken-
nöinnin yhteinen intressi on 
peruskunnoltaan ja ylläpi-
doltaan parhaalla tavalla 
hoidettu tiestö.

Sahavierailun lopuksi 
tutustuttiin sahalaitoksen 
toimintaan teollisuusneuvos 
Kylävainion johdolla.

Kuntalaistapaaminen 
Keiteleellä järjestyi lounas-
kahvila Veljestupa Tiinassa.

Vierailupäivän antia

Pielavedelle siirtymisen jäl-
keen ensimmäisenä vierailu-
kohteena oli Pasielektro Oy. 
Vierailijat, joihin kunnan 
edustajaksi liittyi vs. hallin-

tojohtaja Tuija Valta, otti 
vastaan toimitusjohtaja Pa-
si Poikonen. Pasielektro Oy 
on konesähköjärjestelmien 
kokonaisratkaisuja valmis-
tava 16 henkilöä työllistävä 
perheyhtiöpohjainen yritys. 

Perus-Pena Keiteleellä ja Pielavedellä

Toimitusjohtaja Pertti Lipponen näyttää havainnekuvaa Pentti oinoselle. Muut kuvassa (vas.) Maria Landen, Tuomo 
Karhunen ja Tuija Valta.

Eurojärjestelmä luotiin 
viallisena. Sen myöntävät 
tätä nykyä yhtä lailla eu-
ron innokkaimmat kan-
nattajat kuin kriitikotkin. 
Näkemyserot alkavat 
siitä, mikä järjestelmän 
perustavanlaatuinen vika 
tarkkaan ottaen on. EU-
liittovaltion kannattajat 

 ■SaMPo TaKoo BrYSSeLiSSä

euroopan roskapankki ei pelasta euroa

Sampo Terho
europarlamentaarikko

ehdottavat sen olleen säänte-
lyn ja yhtenäisyyden puute.

Sääntely kuitenkin oli 
eurojärjestelmässä mukana 
alusta saakka Kasvu- ja va-
kaussopimuksen muodossa. 
Se mikä sen sijaan puuttui, 
oli mahdollisuus erota tai 
erottaa eurojärjestelmästä, 
mikäli tämä osoittautuisi 
tarpeelliseksi. Nimenomaan 
tämä jälkimmäinen puute 
on eurokriisin aikana osoit-
tautunut kohtalokkaaksi.

Juuri eroamisen ja erot-
tamisen mahdollistavien py-
kälien puuttuminen osoit-
taa senkin, että eurohan-
ke alusta saakka on ollut 
ennen kaikkea poliittinen 
ja vain toissijaisesti talou-
dellinen projekti. Virallisen 
totuuden mukaan euroalue 
on ”ikuinen ja jakamaton”. 
Jos eurojäsenyys edellyttäisi 
taloudellista hyötyä, ei täl-

laisia ehdottomia julistuksia 
tietenkään voitaisi antaa. 
Mutta poliittisena periaat-
teena on ”kerran jäsen, aina 
jäsen”, oli eurojäsenyydestä 
itselle tai muille sitten hyö-
tyä tai haittaa.

Periaatteet päälaellaan

Euron taustalla oleviin po-
liittisiin motiiveihin viittaa 
sekin, että eurokriisiin on 
vastattu nimenomaan en-
tistä suuremmalla integraa-
tiolla ja liittovaltiosta unel-
moivien vaatimalla sään-
telyllä. Eurojärjestelmän 
alkuperäiset periaatteet on 
itse asiassa kriisin aikana 
käännetty päinvastaisiksi 
kuin ne euroon liittyessäm-
me olivat.

Alun perin sovittiin sel-
väsanaisesti, ettei yksikään 
eurovaltio ota toisen jäsen-

maan velkoja vastattavak-
seen. Pian ollaan vakinais-
tamassa juuri päinvastaista 
menettelyä, kun euroalu-
eella alkaa kesällä toimia 
pysyvä roskapankki, johon 
euromaiden ongelmaluotot 
vastaisuudessa siirretään.

Euroalueella onkin krii-
sin varjolla jo parin vuo-
den ajan toiminut tällainen 
väliaikainen roskapankki. 
Mutta koska EU-politiikka 
on kiertoilmaisujen politiik-
kaa, ei näitä roskapankkeja 
sanota ikävästi roskapan-
keiksi, vaan vakausme-
kanismeiksi. Väliaikaista 
roskapankkia kutsuttiin 
Euroopan rahoitusvakaus-
välineeksi (ERVV), ja nyt 
toimintansa aloittavaa py-
syvää Euroopan vakausme-
kanismiksi (EVM).

Roskapankit tulivat suo-
malaisille tutuiksi 90-luvun 

laman aikana, kun Suomi 
taisteli oman pankkikrii-
sinsä kanssa. Roskapan-
kin perusajatus on toimia 
omaisuudenhoitoyhtiönä, 
joka ostaa yksityisten lii-
kepankkien ongelmaluotot, 
jotta ne saavat puhdistettua 
roskalainat taseestaan.

Veronmaksajat 
takaavat 
ongelmalainat
Vakausmekanismien pe-
lastusprosessi ei ole yhtä 
suoraviivainen kuin ros-
kapankeilla yleensä, koska 
muodollisesti vakausmeka-
nismit pelastavat euron jä-
senmaita, mutta lopputulos 
on käytännössä sama. Kun 
kriisimaat eivät enää pys-
ty markkinoilta saamaan 
järjelliseen hintaan uusia 
lainoja, ne eivät myöskään 
pysty maksamaan edel-

lisiä lainojaan vanhoille 
velkojilleen. Näin katkeaa 
jatkuvasti käynnissä oleva 
prosessi, jossa erääntyviä 
lainoja korvataan uusilla. 
Tällöin kriisimaa ajautuu 
konkurssiin ja velkojat jää-
vät ilman saataviaan.

Tämän estämiseksi va-
kausmekanismit ottavat 
tarvittavat lainat ja antavat 
ne edelleen kohtuuhintaan 
kriisimaalle, jolloin aiem-
min liikepankeilla olleet 
lainat siirtyvät vakausme-
kanismille. Käytännössä siis 
liikepankkien ongelmalai-
nat siirretään roskapankil-
le, joka on veronmaksajien 
takaama. Itse euromaa ei 
tässä pankkien pelastusope-
raatiossa saa muuta kuin 
lainansa uusittua, ellei li-
säksi sitten toteuteta muita 
tästä prosessista riippumat-
tomia toimenpiteitä, kuten 

”Kaiken tieliikennöinnin yhteinen 
intressi on peruskunnoltaan ja 
ylläpidoltaan parhaalla tavalla 
hoidettu tiestö.”
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 ■ JärJeSTöSihTeeriN PaLSTa

Riikka Slunga-Poutsalo
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

 ■eriäVä MieLiPide

Hesarin toimittaja soitti 
minulle ja kertoi tekevän-
sä juttua kunnallisvaa-
leista ja pienpuolueiden 
osallistumisesta vaalei-
hin. Ennen kuin ennätin 
kysyä, miksi hän sitten 
minulle soitti, toimittaja 
puhkesi vuolaaseen ker-
rontaan. Hän oli soit-
tanut läpi Uudenmaan 
pienpuolueita ja sitou-
tumattomia ryhmiä ky-
sellen heidän suunnitel-
mistaan ensi syksyn kun-
nallisvaaleihin. Jokainen 
oli sanonut hänelle, että 
heidän osallistumisensa 
ylipäänsä koko vaaleihin 
riippuu Perussuomalai-
sista. Niinpä hänen oli 
soitettava meille ja kysyt-
tävä, että mitä ihmettä, 
mitä PS oikein aikoo?

No, mehän aiomme 
tuplata valtuustopaikat. 

Helppoa se ei tule olemaan. 
Tämä tarkoittaa monelle 
muulle ryhmälle vallasta 
luopumista ja paikkojen 
menetystä. Tämä tulee nä-
kymään raakana ja rajuna 
vaalikamppailuna.

Meidän täytyy tiivistää 
omia rivejämme ja ottaa 
muskettisoturien motto 
omaksemme; kaikki yhden 
ja yksi kaikkien puolesta. 
Meidän tulee pitää omiem-
me puolia, jotta kukaan 
ei jää yksin vaan yhdessä 
pääsemme pitkälle. On ai-
ka muuttaa päätöksenteko 
kunnissa perussuomalai-
semmaksi.

Hyvällä ehdokasasette-
lulla voitamme nämä vaalit. 
Neljän kuukauden kuluttua 
on listojen jättöpäivä, 18.9. 
Vielä on siis aikaa etsiä 
myös lisää naisia ehdokas-
listoille.

On tärkeä avata yh-
distykselle oma pankkiti-
li. Neuvoja siitä miten se 
tehdään saat alueesi järjes-
tösihteeriltä. Yhdistysten 
taloudenhoidosta ja velvoit-
teista on tulossa myös kou-
lutusta. Olethan kuulolla!

Kaikki yhden ja
yksi kaikkien puolesta

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy huomattavaa 
julkista arvostelua nos-
tanutta hallituksen esi-
tystä (HE9/2012), jonka 
sisällössä ja valmistelus-
sa on tullut esiin hälyttä-
viä puutteita. Tekniseltä 
pikkuseikalta vaikuttava 
esitys vaarantaa mil-
joonien suomalaisten 
eläkevarat ja kohtelee 
epäoikeudenmukaisesti 
pientyönantajia.

Hallituksen esitys loi-
si eläkelaitosten sijoitus-
riskejä varten uuden pus-
kurin, johon liitettäisiin 
ns. tasoitusmäärä. Näin 
ei tosiasiassa vähennet-
täisi riskejä, vaan nimel-
lisen muutoksen turvin 
vaarannettaisiin miljardi-
en rahat, jotka on kerätty 
toista tarkoitusta varten.

Tasoitusmäärä on 
vakuutusyhtiön varaus, 
joka on tarkoitettu va-
kuutusriskien kattami-
seen. Perussuomalaiset 
muistuttavat, että sitä ei 
ole lupa käyttää muiden 
riskien kattamiseen. Lain 
mukaan tasoitusmäärä 
on osa vakuutusteknistä 
vastuuvelkaa, siis velkaa 
vakuutetuille.

Useat tahot ovat vii-
me vuosina huomautta-

neet, että tasoitusmäärää 
on kertynyt työeläkeyhti-
öihin liikaa perittyinä va-
kuutusmaksuina lähinnä 
pientyönantajilta. Liikaa 
kerätyt varat tulisi palaut-
taa maksajille. Hallituksen 
esitys väittää, että näin olisi 
jo tehty, mutta asiantuntijat 
ovat toista mieltä. Esityk-
sessä todetaan paradoksaa-
lisesti, että tasoitusmäärän 
suuruus selvitetään vasta 
hallituksen esityksen hyväk-
symisen jälkeen. Perussuo-
malaiset eivät voi hyväksyä 
tällaista menettelyä.

Perussuomalaiset arvele-
vat, että työeläkeyhtiöt ha-
luavat pitää tasoitusmäärän 
liian korkealla tasolla, jotta 
se voitaisiin vaivihkaa muut-
taa sijoitustoiminnan pusku-
riksi. Tällöin epäonnistunut 
sijoitustoiminta katetaan 
pientyönantajille kuuluvasta 
tasoitusmäärästä.

Perussuomalaiset pitävät 
hyvin ongelmallisena sitä, et-
tä juuri työeläkeyhtiöt ovat 
merkittävässä määrin toi-
mineet hallituksen esityksen 
valmistelijoina, vaikka ne 
siitä etupäässä hyötyvät ja 
sitä myöhemmin soveltavat.

Lisäksi ehdotettu laki 
vahingoittaa työeläkelaitos-
ten kilpailuneutraliteettia. 
Eläkevakuutusyhtiöt keske-

nään sekä säätiöt ja kassat 
suhteessa yhtiöihin joutuvat 
kilpailullisesti eriarvoiseen 
asemaan. 

Lopuksi hallituksen esi-
tys heikentää merkittävästi 
nykyistä työeläkelaitosten 
katevalvontaa. Esityksessä 
samaan aikaan heikenne-
tään valvontaa ja koroste-
taan mahdollisuutta sijoi-
tusriskin kasvattamiseen. 
Riskin kasvattamista pe-
rustellaan paremmilla sijoi-
tustuotoilla, mutta on syytä 
muistaa, että riskin kasvat-
taminen tuo myös helposti 
tappioita. Lain mukaan työ-
eläkeyhtiön on sijoitettava 
varansa turvaavasti ja tuot-
tavasti. Hallituksen esityk-
sestä puuttuukin kokonaan 
turvaavuusnäkökulma.

Perussuomalaiset jätti-
vät perjantaina 4.5. eriävän 
mielipiteen eduskunnan 
talousvaliokunnan lausun-
toon. He myös ehdottivat 
nykyisen määräaikaislain 
jatkamista, sekä hallituksen 
esityksen uudelleen valmis-
telemista, niin että edellä 
luetellut puutteet korjataan.

Lisätietoja: 
Kaj Turunen 
050 512 0663
talousvaliokunta,
valiokuntavastaava (PS)

Miljoonien suomalaisten
eläkevarat vaarassa

Seuraava vierailukohde 
Pielavedellä oli Pielamet 
Oy. Vierailijat otti vas-
taan toimitusjohtaja Pert-
ti Lipponen. Pielamet Oy 
on metallialan yritys, joka 
työllistää 15 henkilöä Pie-
lavedellä. Yrityksen tuote-
valikoimaan kuuluvat mm. 
erilaiset suodatinratkaisut 
teollisuuden ja kaivannais-
alan tarpeisiin.

Viimeinen vierailukoh-
de Pielavedellä oli Monitai-
toset ry, jonka toiminnasta 
vierailijoille kertoi toimin-
nanjohtaja Kati Huovila. 
Monitaitoset ry on kolman-
nen sektorin toimija, joka 
toiminnallaan pyrkii autta-
maan mm. syrjäytymisvaa-
rassa olevia henkilöitä.

Monitaitoset ry:n ti-
loissa pidetyssä kahviti-
laisuudessa pidettiin myös 
Pielaveden kuntalaistapaa-
minen.

Vierailupäivän anti oli 
kiinnostava monipuolisten 
yrityskohteiden ansiosta. 
Niin kokoluokaltaan kuin 
toimialaltaankin hyvin 
erilaisten yritysten huolet 
olivat yllättävän saman-
kaltaisia. Päällimmäisenä 
oli erityisaloilla vaaditta-
vien osaajien löytäminen 
ja työllistäminen. Varsin-
kin metallialaa sivuavissa 
työpaikoissa oppisopimus-

koulutusta pidettiin hyvänä 
keinona omaksua pätevyys 
alalle.

Kuntien merkitys 
keskeinen

Kuntien aktiivisuutta var-
sinkin toimintansa alkuvai-
heessa olevissa yrityksissä 
pidettiin tärkeänä. Pielave-
den vs. hallintojohtaja Tuija 
Valta saikin kiitosta ennen 
kaikkea toimistaan Ylä-Sa-
von seutukunnan kehittä-
misyhdistyksen, Ylä-Savon 
Veturi ry:n, tiimoilta.

Toisenlaisen näkökul-
man avasi Monitaitoset ry:n 
vierailu. Kolmannen sekto-
rin työ on arvokasta. Työ-
elämästä saattaa syrjäytyä 
työttömyyden tai vaikka lii-
kenneonnettomuuden koh-
datessa. Työllä, olipa työ 
millaista tahansa, on aina 
sosiaalinen ja kuntouttava 
puolensa. Työ pitää arjessa 
ja elämän syrjässä kiinni.

Kuntalaistapaamisissa 
kahvin äärellä, sanan ollessa 
vapaa, pääsi kansanedustaja 
Pentti Oinonen vastaamaan 
pohjoissavolaisen juurikan-
san välillä visaisiinkin kysy-
myksiin. Päivänpolttavista 
aiheista esillä olivat mm. 
petopolitiikka, kalastuslain-
säädäntö ja Suomen vastuut 
Etelä-Euroopan euromaiden 

kasvaviin ongelmiin. Palat-
tiinpa vielä menneeseen 
hallitusratkaisuunkin. Men-
neistä katsottiin kuitenkin 
nopeasti tulevaan. Kiinnos-
tuksesta päätellen Perussuo-
malaisille voi povata hyvää 
menestystä syksyn kunta-
vaaleissa sekä Keiteleellä 
että Pielavedellä.

Palaute, jonka yrityk-
siltä, kuntien virkahenki-
löstöltä sekä kuntalaisilta 
saimme vierailupäivästä, oli 
erittäin positiivinen. Kan-
sanedustajan jalkautuminen 
pitäjille on aina merkkita-
paus. Tapahtumat noteera-
taan paikallisesti. 

Tahdommekin kan-
nustaa lopuksi kaikkia 
Perussuomalaisia kansan-
edustajiamme vierailuille 
niin yrityksiin kuin erilai-
siin kuntalaistapahtumiin, 
kuuntelemaan työnanta-
jien, työntekijöiden sekä 
kuntien virkahenkilöstön 
ja kuntalaisten tuoreimmat 
kuulumiset.

ari Kaunisaho
puheenjohtaja,
Keiteleen 
Perussuomalaiset ry

Tuomo Karhunen 
puheenjohtaja,
Pielaveden
Perussuomalaiset ry

 ■SaMPo TaKoo BrYSSeLiSSä

Kreikan toisen paketin yh-
teydessä.

Päätösvalta 
federalisteilla

Federalistit uskovat roska-
pankkien avulla voivansa 
pelastaa euron. Pitääkö tä-
mä paikkansa?

Eurokriisistä on vuosien 
mittaan alkanut hahmottua 
yksi johdonmukainen piirre. 
Liittovaltion kannattajilla 
on EU:sa edelleen keskeinen 
päätösvalta, ja kriisiä on 
jatkuvasti hoidettu heidän 
lääkkeillään: sääntelyllä, 
säästötoimenpiteillä, roska-
pankeilla, solidaarisuudella 
ja tietysti liittovaltion valtaa 
kasvattamalla.

Kuitenkin tähän men-
nessä kriisin jokaiselle vai-
heelle ominaista on ollut se, 
että vaikka federalistit ovat 

saaneet päättää mitä teh-
dään, lopulta on silti käynyt 
juuri niin kuin euron kriiti-
kot (Suomessa Perussuoma-
laiset) ovat sanoneet. Euro-
maiden kurittoman talou-
denpidon ja väärien tietojen 
antamisen piti olla mahdo-
tonta, mutta ei ollutkaan. 
Kreikan ja Portugalin en-
simmäisten kaatumisten piti 
olla mahdottomia, mutta ne 
tapahtuivat. Kreikan velka-
järjestelystä puhuminenkin 
oli federalistien mielestä 
rikollista vastuuttomuutta, 
mutta sekin toteutui, vaikka 
kovin myöhään ja omituisin 
ehdoin.

Parhaillaan horjuvan 
Espanjan velkojen hal-
tuunotto saisi jo yksistään 
uuden vakausmekanismin 
natisemaan liitoksissaan, 
Italian veloista puhumatta-
kaan. Lisäksi muitakin mai-

ta saattaa vielä kaatua, 
muun muassa Kreikan 
poliittinen tilanne on tä-
tä kirjoittaessani erittäin 
epävakaa. Vakausmeka-
nismilla ei yksinkertaises-
ti ole riittävästi pääomaa. 
Rahoituksen valtava kas-
vattaminen veronmaksa-
jien varoilla ei sekään ole 
mahdollista; ei moraali-
sesti, eikä muutenkaan.

EVM-roskapankilla 
ei siis ole rahkeita jo hää-
möttäviin pelastusoperaa-
tioihin. Euron paras pelas-
tumisen mahdollisuus on 
konkurssiin ajautuneiden 
jäsenmaiden ero järjes-
telmästä, ainakin väliai-
kaisesti. Roskapankkien 
sijaan olisi luotava eron 
mahdollistavat säännöt ja 
pohdittava organisaatiota, 
joka voisi tukea eroavia 
maita uuteen alkuun.
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Vesilahdella eletään kas-
vukipuista aikaa. Useista 
muista pienistä kunnista 
poiketen Vesilahden ongel-
mat liittyvät nopeaan väes-
tökasvuun. Palveluiden ra-
kentaminen asukasmäärän 
lisääntymisen kanssa sa-
maa vauhtia asettaa omat 
haasteensa. Suhteellinen 
väestökasvu on ollut maan 
nopeinta viime vuoden ai-
kana.

Väliaikaisesti nopea 
kasvu aiheuttaa myös talo-
udellisia paineita. Ne kui-
tenkin helpottanevat muu-
taman vuoden kuluttua, 
kun verotulojen kertymä 
kasvaa uusien asukkaiden 
myötä.

Perussuomalaiset eivät 
toistaiseksi ole esiintyneet 
Vesilahden valtuustossa, 
mutta seuraavaan val-
tuustoon on ehdokkaita jo 
asetettu ja lisää hankitaan 
mahdollisuuksien mukaan. 
Vesilahden Perussuoma-
laisten vetäjä Ari Perämaa 
toivookin yhteydenottoja 
halukkailta ehdokkailta.

Pienituloisia kuritetaan 
edelleen

Pirkanmaalaisista PS:n kan-
sanedustajista Vesilahdella 
sunnuntaina esiintyivät Lea 
Mäkipää ja Martti Mölsä.

Martti kertoi puhees-
saan viikolla eduskunnassa 
kehysriihen keskustelun tu-
loksista ja kannanotoista. 
Yhteenvetona kehysriihestä 
Mölsä totesi: ”Takki ym-
päri ja köyhät kyykkyyn”. 
Vasemmiston täydelliseksi 
sanojen syömiseksi mm. 
arvonlisäveron osalta hän 
näki hallituksen päätök-
set. Pienituloisia kuritetaan 
edelleen. Varsinkin lääkkei-
den ja ruuan veronkorotuk-
set koskettavat tasaveroina 
jälleen pienituloisia suhteel-
lisesti rankimmin.

Valtiontalouteen kaiva-
taan pikaista suunnanmuu-
tosta. Euroopan tukemiseen 
on saatava viimeinkin lop-
pu. Mahdollisten uusien 
maiden (Espanja, Italia) 
tuleminen tuettavien listalle 
vie koko Euroopan talou-
den kuralle.

Martti Mölsä näki toki 
hyvääkin kehysriihen an-
neissa. Perussuomalaisilta 
kopioitu ns. Wahlroos-vero 
on saanut solidaarisuusve-
ron nimen ja tulee voimaan, 
tosin vain väliaikaisesti. 
Myös veteraanien ja rinta-
mamiesten kuntoutukseen 
RAY:n varoista luvattu lisä-
raha on oikea päätös.

Kuntien tulisi huoleh-
tia tiedotuksesta niin, ettei 
kunnissa jää kuntoutukseen 
saatuja määrärahoja käyt-
tämättä. Pitäisi huolehtia 
siitä, että myös veteraanien 
omaishoitajille järjestyisi 
kuntoutuspaikkoja. 

Kuntaliitoksiin ei pidä 
pakottaa

Myös Lea Mäkipää vie-
raili Vesilahdella eduskun-
tavaalien alla ja kertoi, 

että paikka on mukavan 
kotoinen. Kunta on elin-
voimaisen kunnan malliesi-
merkki. Kuntaliitoksiin ei 
kehyskuntia tule pakottaa 
millään keinoilla, tämä oli 
molempien kansanedustaji-
en ehdoton vaatimus.

Vesilahti tulee kasvava-
na ja kehittyvänä kuntana 
pärjäämään yksinäänkin. 
Yhteistyötä voi ja tulee teh-
dä joka suuntaan, mutta va-
paehtoisuuden pohjalta.

Lea kertoi, että kunta-

rakennesuunnitelmista on 
eduskunnassa kuultu usei-
ta asiantuntijoita, joiden 
ajatukset ovat kuitenkin 
jonkin verran ristiriitaisia. 
Kunnilta tulee pyytää uudet 
lausunnot sen jälkeen, kun 
sosiaali- ja terveyspuolen 
järjestelyistä saadaan jon-
kinlainen selvyys.

Mäkipää totesi, että 
EU:n epävarma tukipolitiik-
ka tuo maatalouteen suuria 
ongelmia. Maatalouden 
harjoittamiseen olisi saata-
va niin paljon varmuutta, 
että myös nuori polvi us-
kaltaisi lähteä maatalous-
yrittäjiksi. 

Lea Mäkipää toi vielä 
esiin perussuomalaisten 
suuren huolen puolustus-
voimiemme tilanteesta. Jos 
puolustusvoimia ajetaan 
alas nyt esitetyssä vauh-
dissa, meillä tulee olemaan 
ongelmia turvallisuutemme 
kanssa. Samaan aikaan po-
liisitoiminnan saneeraukset 
tuovat omat lisääntyvät ris-
kinsä.

Tilaisuuden lopuk-
si käydyssä keskustelussa 
tuotiin esille mm. Finnairin 
bonukset ja mahdollinen 
yksityistäminen. Todettiin, 
että ainakin huoltovarmuus 
saattaa kärsiä yksityistämi-
sen myötä.

TV-vero aiheutti keskus-
telua. Asialla on vastustusta 
ja kannattajia. Toivottiin 
kansanedustajien vaikutta-
van siihen, etteivät maksa-
jiksi joutuisi sellaiset ihmi-
set, jotka syystä tai toisesta 
eivät televisiota katsele.

Kuntaliitosasiat aiheut-
tavat keskustelua kaikissa 
kehyskunnissa. Perussuo-
malaiset eivät tule hyväk-
symään pakkoliitoksia 
missään muodossa. Se oli 
molempien kansanedustaji-
en kanta.

Orivedellä tavattiin 
torilla

Yllättävän paljon väkeä oli 
liikkeelle myös Orivedellä. 
Kansanedustajat kävivät 
vilkasta keskustelua kah-
vikupposen ääressä. Uusia 
jäseniäkin tuli mukaan viisi 
henkeä ja muutama kunta-
vaalien ehdokaslupauskin 
kirjattiin. Tällä hetkellä 
Orivedellä on yksi perus-
suomalainen valtuutettu. 
Innokkaan vaalityön tulok-
sena viime vaalien kolmen 
ehdokkaan määräkin mo-
ninkertaistuu.

Teksti: reijo ojennus

Kansanedustajat liikkeellä
Vesilahdella ja orivedellä

Perussuomalaisten kansanedustajat Martti Mölsä ja Lea 
Mäkipää osallistuivat yleisötilaisuuksiin Pirkanmaalla.

Nyt on eduskunnan ja 
maan hallituksen keski-
tyttävä vain Suomen ta-
louden kasvun vauhdit-
tamiseen, vientiteollisuu-
den toiminnan varmis-
tamiseen ja sosiaali- ja 
työttömyysturvaverkko-
jen ylläpitämiseen. Tämä 
on mahdollista nykyi-
sessäkin taloudellisessa 
tilanteessa. Politiikka on 
aina valintojen tekemis-
tä. Suomen on lopetetta-
va järjetön eurotukipoli-

tiikka ja yksipuoliset ilmastopoliittiset rahoitustoimet. 
Suomi voi nyt näyttää tietä ja irrottautua näistä projek-
teista omilla päätöksillään.

Nyt Kataisen ja Urpilaisen hallitus on laittamassa 
kymmeniä miljardeja sellaisten itse taloutensa tuhonnei-
den euromaiden pelastamiseen, jotka eivät ole koskaan 
olleet valmiita noudattamaan mitään yhteisiä pelisään-
töjä. Näiden toimien takia Suomessa joudutaan nyt te-
kemään valtaisia budjettileikkauksia, veronkorotuksia 
ja maksujenkorotuksia, joiden seurauksena sadattuhan-
net kotitaloudet joutuvat ahdinkoon. Näiden toimien 
takia sähköenergian ja polttoaineiden hinta nousee pil-
viin. Tästä kärsivät tavallisten kansalaisten lisäksi vienti-
teollisuus, jolta viedään kilpailukyky. Vaihtoehto bensan 
ja sähkön veronkorotuksille on olemassa.

Suomen pitää leikata yksipuolisesti kehitysapu-, 
maahanmuutto- ja ilmastorahoituksesta kunnes maam-
me on saatu taloudellisen kasvun uralle. Kehitysapuun, 
maahanmuuttoon ja erilaisiin ilmastotoimiin mätetään 
tällä hetkellä vuositasolla yli kolme miljardia euroa. 
Näistä voidaan leikata vähintään puolet. Tällöin meillä 
on käytössä n. 1,5 miljardia euroa vuositasolla talous-
kasvun vauhdittamiseen, vientiteollisuuden toimien var-
mistamiseen Suomessa ja työttömyys- ja sosiaaliturva-
verkkojen ylläpitämiseen. Suomen on myös irrottaudut-
tava välittömästi IMO:n rikkipäästödirektiivistä. Siten 
varmistettaisiin, ettei suomalaiselle vientiteollisuudelle 
tule miljardin euron lisälaskua. IMO:n sopimuksen ja 
muiden vastaavien kansainvälisten sopimusten noudat-
tamisvelvoitteisiin voidaan palata vasta, kun Suomi on 
tukevasti talouskasvu-uralla. Perussuomalaisten selkeä 
ohje päättäjille on: ensin suomalainen työ ja yrittämi-
nen! Jos aikaa ja rahaa jää, niin sitten maailmanparan-
taminen!

Teuvo hakkarainen
kansanedustaja

hakkarainen esittää 
1,5 miljardia euroa 
elvytystoimiin

Seppo 
Tuliniemi 
80 vuotta
Perussuomalainen vete-
raanipoliitikko Seppo 
Tuliniemi Huittisista 
täytti 80 vuotta 7.5.2012. 
Hänen tyttärensä järjesti 
isälleen yllätysjuhlat hy-
vän ruuan ja musikaali-
sen ohjelman merkeissä 
lauantaina 28.4.2012 
Huittisten Länsi-Suomen opistolla.

PerusSuomalainen-lehti ja puoluetoimisto onnittele-
vat päivänsankaria.

 ■SYNTYMäPäiVäT
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Vaikka Tampereella 
mitattiin sunnuntaina 
22.4. kevään lämpö-
ennätykset ja 
aurinko houkutteli 
ulkoilemaan,
Pirkanmaan Perus-
suomalaisten kevät-
kokouksessa Vanhalla 
Kirjastotalolla saatiin 
antaa läsnäolo- ja
puheoikeus 
ennätyksellisen
suurelle joukolle 
jäseniä. 

Puheenjohtaja Mikko Nur-
mo sai kokouksen aluksi 
onnittelut raikuvien aplodi-
en kera paikastaan uutena 
puoluehallituksen jäsenenä. 
Nurmolla oli piirinsä kes-
kuudessa yksimielinen tuki 
ehdokkaana, ja Pirkanmaa 
kiittää lämpimästi puolue-
valtuustoa hyvästä valin-
nasta.

Järjestösihteeri Jukka 
Kotimäki vieraili kokouk-
sessa ja kertoi puolueen 
tavoitteista ja ehdokasaset-
telusta kunnallisvaalien 
suhteen. Valtakunnallisesti 
tavoitellaan pronssitilaa, 
Pirkanmaalla tilanne on 
paikallisesti parempikin. 
Tavoite saada Perussuoma-
lainen lista jokaiseen kun-
taan on Pirkanmaalla jo 
saavutettu. Jokaiseen kun-
taan on tulossa ehdokkaita 
ja kaikissa pirkanmaalaisis-
sa kunnissa on jo nyt enem-
män halukkaita kuin viime 
vaaleissa oli ehdokkaita. 
Uudet ehdokkaaksi halu-
avat on syytä haastatella 
mahdollisuuksien mukaan. 
Ehdokasasettelussa, kuten 
muissakin asioissa piiri val-
voo, opastaa ja auttaa. Eh-
dokaskoulutusta on luvassa 
toukokuussa, kun mark-
kinoinnin ammattilainen 
Timo Rope ja varatuomari 
Lasse Lehtinen tulevat opas-
tamaan kampanjasuunnitte-
lussa sekä sääntö- ja rahoi-
tusasioissa.

Verotus puhutti 
aktiivista yleisöä

Heti kevätkokoukseen pe-
rään oli järjestetty yleisö-
tilaisuus, jossa olivat ta-
vattavissa kansanedustajat 
Lea Mäkipää Kihniöltä ja 
Martti Mölsä Punkalaitu-
melta. Väkeä saatiin sali 
lähes täyteen ja keskuste-
lua riitti niin paljon, että 
kaksituntinen tuntui liian 
lyhyeltä. Puhutuimmiksi 
aiheiksi nousivat verotus ja 
eriarvoistuminen.

Martti Mölsä muistutti, 
miten vielä ennen vaaleja 
vasemmistopuolueet vas-

tustivat tasaverojen korot-
tamista. Kuitenkin hallitus 
korottaa kaikkia arvon-
lisäverokantoja, vaikka 
ainakin elintarvikkeet ja 
lääkkeet olisi pitänyt jättää 
korottamatta. Yhteiskun-
nan eriarvoistuessa pahoin-
vointi, syrjäytyminen ja 
huostaanotot lisääntyvät. 
Samaan aikaan Suomessa 
jaetaan n. 2 miljardia eu-
roa verovapaata osinkotu-
loa suurituloisille. Kuntien 
määrärahojen leikkauksis-
ta kärsivät eniten pienitu-
loiset, jotka kuntien pal-
veluja tarvitsevat. Mölsä 
kiitteli hallitusta kuitenkin 
Perussuomalaisten varjo-
budjetista poimituista soli-
daarisuusverosta, t&k –ve-
rotuesta, poistojen korot-
tamisesta ja lisäpanostuk-
sista nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan. Positiivista on 
myös päätös jakaa RAY:n 
varoja veteraaneille ensi 
vuonna 98,3 miljoonaa eu-
roa. Siitä tuli kiitosta ylei-
sön joukostakin.

Kokouksessa tärkeiden 
aiheiden kirjo

Lea Mäkipää puhui veroasi-
oiden lisäksi omaishoidon 
tärkeydestä ja sen kohtuut-
toman pienistä korvauk-
sista. Omaishoitajan työ 
on ympärivuorokautista ja 
omaishoidon tuki hoidet-
tavan kunnosta riippuen 
370-750 euroa kuukaudes-
sa, kun laitoshoito maksaa 
kymmenkertaisesti. Pirkan-

maan liikennehankkeissa 
pitää keskittyä perusväy-
lästön parantamiseen ja 
kunnossapitoon ja luopua 
kansantaloudellisesti pe-
rustelemattomasta ranta-
väylän tunnelihankkeesta. 
Mäkipää toi esille rötös-
herrojen touhut ja puolus-
tusvoimien alasajon, joita 
Perussuomalaiset eivät tule 
hyväksymään. Huolestutta-
vaa on myös mielenterveys-
ongelmien vuoksi työkyvyt-
tömyyseläkkeelle jääneiden 
määrä.

Yleisö kommentoi ak-
tiivisesti ja esitti kiinnos-
tavia kysymyksiä mm. 
rintamamieseläkkeistä ja 
lähdeverosta. Jonkin ver-
ran keskusteltiin myös Pe-
russuomalaisten saamasta 
negatiivisesta julkisuudesta 
ja pääosin yleisö oli sitä 
mieltä, että puolue ei ole 
ansainnut medialta sellaista 
eriarvoista kohtelua. Kansa-
laiset tuntuvat tietävän, että 
Perussuomalaiset tekevät 
hyvää työtä valiokunnissa 
ja nostavat esille tärkeitä 
asioita eduskunnassa.

Samanlaisia tilaisuuksia 
toivottiin järjestettävän jat-
kossakin ja toive on otettu 
huomioon, Perussuoma-
laiset eivät unohda ihmisiä 
vaalien välilläkään.

Terhi Kiemunki
Pirkanmaan
Perussuomalaisten sihteeri

Kuvat: Lassi Kaleva

Pirkanmaalla pureuduttiin verotukseen

Tampereella Vanhalla Kirjastotalolla yleisö kävi aktiivista keskustelua kansanedustajien 
Lea Mäkipään ja Martti Mölsän kanssa. 

Pirkanmaan piirin kevätkokous veti salin täyteen.

Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Mikko Nurmo ja sihteeri Terhi Kiemunki
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Posion kuntaan perustettiin 
15. huhtikuuta pidetyssä 
Posion Perussuomalaisten 
perustavassa kokouksessa 
uusi paikallinen poliittinen 
vaihtoehto. Kuusamosta 
paikkakunnalle oli saapu-
nut Kuusamon Perussuo-
malaisten edustajina apu-
joukoksi Kuusamon Perus-
suomalaisten vaalipäällikkö 
Joukamo Kortesalmi, pu-
heenjohtaja Esko Törmänen 
ja sihteeri Juha Poutanen.

Osaston perustamisen 
tarve oli havaittu parisen 
viikkoa sitten Joukamo 
Kortesalmen ja Kimmo 
Karjalaisen Posiolle suorit-
tamalla tiedustelu- ja tiedo-
tusmatkalla, jossa levitettiin 
paikkakunnalle laajasti Pe-
russuomalainen-lehteä.

Itse asiassa koko perus-
suomalaisten Posion val-
loitus sai lähtöpanoksensa, 
kun Perussuomalainen-
lehden päätoimittaja Harri 
Lindell soitti Kuusamoon 
tarjoten jakeluun ylimääräi-
siä lehden numeroita. Kun 
Kuusamo oli pohjoisen asi-
aa sisältävää lehteä jo jaettu 
kutakuinkin täyteen, pää-
tettiin lähteä kokeilemaan 
naapurikunnan valmiutta 
poliittiseen muutokseen.

Matkan aikana puhe-
linsoitto puoluetoimistoon 
vanhalle työkaverille ja ny-
kyiselle Perussuomalaisten 
toimistopäällikölle Marja-
Leena Leppäselle varmisti 
sen, että perussuomalaisen 
järjestötyön siemenet olivat 

jo jäsenrekisterissä, mistä 
sai alkunsa ajatus perussuo-
malaisten paikallisosaston 
perustamisesta pikapuoliin 
Posiollekin!

Posion Perussuomalais-
ten vetäjäksi valittiin perus-
tavassa kokouksessa yksi-
mielisesti eläkeläinen Raimo 
Kuusenjärvi. Yhdistyksen 
sihteerinä toimii teollisuus-
putkiasentaja Paavo Mursu, 
varapuheenjohtajan pestiin 
tarttui puutyöntekijä Veijo 
Nykänen.

Edellä mainittujen lisäk-
si paikallisosaston johto-
kuntaan valittiin sahatyön-
tekijä Marko Kemppainen. 

Kokouksessa todettiin, että 
Posion Perussuomalaiset 
asettavat ensi syksyn kun-
tavaaleihin oman ehdokas-
listansa. Yksi ehdokas oli 
suostumuksensa antanut jo 
Kortesalmen ja Karjalaisen 
tunnustelumatkalla ja pe-
rustavan kokouksen jälki-
töinä saatiin kaksi ehdokas-
suostumusta lisää.

Perussuomalaisten Posi-
on avustusretkikunta palaili 
kotiinpäin Kitkan kiertäen 
ja uudempaa Perussuoma-
lainen-lehteä jakaen. Pe-
rusjärjestötyötä päästiin 
tekemään samalla reissulla 
myös Kuusamon puolella, 

josta napattiin Pohjois-
Kuusamosta uusi jäsen ja 
kuntavaaliehdokas. 

Kuusamoon on nyt saa-
tu erinomainen iskuryhmä 
perussuomalaisten kenttä-
työhön. Aamukahdeksalta 
aloitettu kenttätyökierros 
jatkui aina puolille öin saak-
ka. Mottona Koillismaalla 
on se, että kuntavaalityötä 
voi tehdä tehokkaasti vain 
olemalla riittävän hyvissä 
ajoin liikkeellä.

Kokouksessa todettiin 
perussuomalaisten jäsen-
määrän kasvaneen mu-
kavasti myös Posiolla ja 
tilaisuudessa sovittiin alus-

Posion Perussuomalaiset perustettiin
tavasti Perussuomalaisten 
osallistumisesta ensi ke-
sän Muikkumarkkinoille. 
Kuusamon veljesosastosta 
luvattiin tarvittaessa veto-
apua. Lapin peruskansan-
edustaja Hanna Mäntylä 
yritetään saada järjestetyk-
si paikalle.

Kepu harjoittaa 
käänteistä 
karjanjalostustyötä

Tilaisuudessa Perussuoma-
laisten Kuusamon vaali-
päällikkö, yrittäjä ja maa-
talouslomittaja Joukamo 
Kortesalmi peräänkuulutti 
muutosta rämettyneeseen 
kepu-johdettuun ilmapiiriin 
koko Koillismaalla.

- Virkojen täyttö tiskin 
alta pelkillä sisäisillä hauil-
la johtaa tilanteeseen, jos-
sa harjoitetaan ikään kuin 
käänteistä karjanjalostus-
työtä, huomautti Kortesalmi.

- Edelleen alueen elin-
keinopolitiikassa on selvä 
kehittämisen paikka. Na-
turpoliksen kaltainen elin-
keinokolhoosi ei ole toimiva 
ratkaisu. Kuntien elinkeino-
palvelujen pitää olla aidosti 
itsekkäitä.

Perussuomalaisten 
ehdokaslistoille jopa 
tungosta 

- Koko Koillismaalla on 
nyt selvästi havaittavissa 
tilanne, jossa padot ovat 
murtumassa. Posiolla jo 

viime kuntavaalien aikai-
nen sitoutumattomien me-
nestys ennakoi aikakauden 
muutosta, kiteytti Joukamo 
Kortesalmi.

- Nyt muutospaineet 
ovat kanavoitumassa perus-
suomalaisten kautta, mikä 
näkyy selvästi kenttätyössä, 
iloitsi Kortesalmi.

- Kaikissa yleisötapaa-
misissa nousee selvästi 
esille kentän kova paine 
saada muutos vallitsevaan 
yksipuoluevaltaan. Kansan 
kyllästymispiste kepu-teat-
teriin on saavutettu. Huo-
mionarvoista on se, että 
hyvin monet entiset keskus-
tavaikuttajat ovat myös tätä 
vaihtoehtoa peräänkuulut-
tamassa. Tukea meille tulee 
yllättäviltäkin tahoilta.

- Parhaimmillaan tilan-
ne ehdokashankinnassa on 
se, että ehdokkaaksi ilmoit-
taudutaan ja hakeudutaan, 
julisti Kortesalmi.

Erityisesti Kuusamos-
sa lopullinen ehdokaslista 
saattaa nousta hyvinkin 
suureksi. Taivalkoskella-
kin ollaan jo nyt selvästi yli 
viime kuntavaalien ehdo-
kasmäärän eikä Posion lis-
takaan pysähdy nyt plak-
karissa oleviin kolmeen 
ehdokkaaseen, vakuutti 
Joukamo Kortesalmi Posi-
olla.

Teksti ja kuva:
Joukamo Kortesalmi

Perussuomalaiset Nuoret 
järjestivät kevätkokous- ja 
seminaariviikonlopun 20.-
22.4. Kajaanissa Scandic 
Hotel Kajanuksessa.

Hallitus kokoontui jo 
perjantaina päättämään 
kuntavaalikuvioista, piirien 
toiminnasta sekä viimeis-
telemään pian julkaistavaa 
uutta periaateohjelmaa. 
Ohjelmaa on hiottu puoli 
vuotta ja sataa ääniä laa-
riin kun julkaistaan, sen voi 
taata.

Perjantain päätökset 
vaativat sen verran aikaa, 
että kokousta jatkettiin 
vielä lauantain puolella. 
Varsinainen kevätkokous 
alkoi klo 15. Kainuulaiseen 
tapaan kahvipöydän anti-
met olivat loistavat. Vaikka 
allekirjoittanut tilasi vain 
kokouskahvit, oli pöydässä 

marjapiirakkaa, hedelmä-
salaattia, juustokakkua jne. 
Vieraanvaraisuus huokui 
kaupungissa.

Itse kevätkokous käy-
tiin läpi hyvässä hengessä 
ja sain taas kerran kunnian 
tutustua uusiin kasvoihin. 
Perussuomalaisissa nuoris-
sa olen huomannut positii-
visen yllätyksen: jokaisessa 
yleiskokouksessa on tullut 
uusia tuttavuuksia.

Kevätkokous päätti 
sääntömääräisten asioiden 
lisäksi vuoden 2012 lisäta-
lousarviosta, jossa pääpai-
not ovat kunnallisvaalityös-
sä, uusissa verkkosivuissa 
sekä tapahtumaresursseis-
sa. Myös viimeiset versiot 
periaateohjelmasta esiteltiin 
osa-alueittain ja periaate-
työryhmä huomioi kenttä-
väen mielipiteet.

Illalla koko porukka 
hemmotteli itseään juma-
laisten pihvien, pastojen 
ym. herkkujen äärellä Ka-
jaanin keskustassa. Sekä me 
asiakkaina että henkilökun-
ta huokui tyytyväisyyttä, 
joskin ahneelle tuli melko 
ähky olo herkuista. Ilta vie-
tettiin politiikkaa puiden 
ja karaokeakin testattiin. 
Paikallinen väki oli näin 
Varsinais-Suomen tapoihin 
tottuneena silmiinpistävän 
vieraanvaraista, ystävällistä 
ja puheliasta.

Sunnuntaina klo 12 
alkoi suurpetopoliittinen 
seminaari. Puhujina olivat 
kansanedustaja Reijo Hon-
gisto, Suvi Kolu Susiryh-
mästä sekä Mervi Laakso-
nen Kainuun luonnonsuo-
jelupiiristä. Keskustelusta 
syntyi värikäs ja jopa tun-

teikas. Se kertonee onnistu-
neista puhujavalinnoista.

Suurpetopoliittinen 
seminaari opetti itselleni 
paljon. Varsinkin ns. luon-
nonsuojelijoiden piirissä on 
olemassa selkeästi valtavia 
vastakkainasettelun piir-
teitä. Reijo Hongisto totesi 
hyvin: "Ei ole vain luon-
nonsuojelijoita ja metsästä-
jiä, koska metsästäjät ovat 
luonnonsuojelijoita."

Oli jokseenkin hämmäs-
tyttävää kuulla Susiryhmän 
edustajan tuomitsevan met-
sästäjät useilta osin ihmi-
siksi, jotka käyvät metsällä 
vain tappamisen ilosta. Po-
ronhoitajat eivät myöskään 
saaneet häneltä kiitosta. 
Toisaalta hän myönsi, että 
600 poroa vuodessa pää-
tyy suden suuhun. Samassa 
lauseessa väläytettiin susi-

vahinkokorvausten pienen-
tämistä, koska Lappi on 
"käytännössä sudeton".

Selvästi myös tilastoissa 
on suurta ristiriitaa. Usein 
käytetään niitä ”faktoja”, 
jotka parhaiten kellekin 
sopivat. Susien kokonais-
määrästä esimerkiksi Su-
siryhmän edustaja käytti 
RKTL:n tilastoa, kun taas 
samasta lähteestä olevia 
laumakokoja hän ei myön-
tänyt oikeiksi.

Vaikka katson itse asi-
aa luonnollisesti perussuo-
malaisten lasien läpi, ei ole 
epäilystäkään siitä, minkä-
laisen mielikuvan suurpeto-
tilanteesta sain. Lisäksi vii-
meaikaiset uutiset uhkaavis-
ta susihavainnoista vahvis-
tavat näkemystä siitä, että 
pelkällä suojelulla mennään 
ojasta allikkoon. Suomessa 

tarvitaan myös susikannan 
realistista tarkastelua ja sen 
rajoittamista.

Ihminen vieraantuu pi-
kavauhtia luonnosta. Riis-
tan metsästystä pidetään 
tiettyjen tahojen keskuu-
dessa luonnottomana. On-
ko terveempää metsästää 
eläin, panna se lihoiksi ja 
syödä, vai ostaa 400 gram-
maa sikanautaa? No, teen 
itse pelkästään jälkimmäis-
tä, koska en ole metsästä-
jä, mutta kunnioitan heitä 
luonnonläheisen perinteen 
vaalimisesta.

Kaikkiaan reissu sujui 
hienosti ja haluan kiittää 
kaikkia osallistujia!

heikki Tamminen
Perussuomalaiset Nuoret
toiminnanjohtaja

Nuorten matka Kajaaniin

Posion Perussuomalaiset -paikallisosasto perustettiin kuusamolaisavusteisesti. Kuvassa 
vasemmalta neuvonpidossa osaston alkutoimista Kuusamon Perussuomalaisten 
sihteeri Juha Poutanen, puheenjohtaja esko Törmänen sekä Posion Perussuomalaisten 
sihteeriksi valittu Paavo Mursu ja puheenjohtajana toimiva raimo Kuusenjärvi.
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Kuusamon Perussuoma-
laiset järjestivät perusvap-
putapahtuman Kuusamon 
torilla. Tilaisuuden avasi 
Kuusamon Perussuomalais-
ten vaalipäällikkö Joukamo 
Kortesalmi ja pääpuheen 
piti kansanedustaja Pirkko 
Mattila.

Perussuomalaisten tel-
talla perussanomaa olivat 
levittämässä Kuusamon 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Esko Törmänen, 
varapuheenjohtaja Kris-
ta Poutanen, sihteeri Juha 
Poutanen ja muut kunta-
vaaliehdokkaat: Tarmo 
Tyni, Kimmo Karjalainen, 
Mika Vesilahti ja Heikki 
Miettinen. Suomussalmelta 
tukijoukkona oli Yrjö Puu-
runen ja Taivalkoskelta Eini 
ja Urho Poussu.

Kuusamon perusvapun 
järjestäminen oli jatkoa pai-
kallisten perussuomalaisten 
jalkautumiselle kansan pa-
riin, joka aloitettiin Kuu-
samon kevätmarkkinoilla. 
Perusosastolla oli tällöin 
miehityksenä oululais-kuu-
samolaisen tohtori Matti 
Kyllösen lisäksi kuusamo-
laiset kuntavaaliehdokkaat 
Esko Törmänen, Joukamo 
Kortesalmi, Juha Poutanen, 
Tarmo Tyni, Arto Hannola 
ja Kimmo Karjalainen sekä 
Ismo Nieminen.

Maaseutu- ja metsäta-
lousyrittäjä Joukamo Kor-
tesalmi avasi Kuusamon to-
rilla järjestetyn perusvappu-
tapahtuman ihmetellen sitä, 
että valtakunnanpolitiikas-
sa perussuomalaiset ovat 
arvostelun suhteen vapaata 
riistaa, mutta paikallistasol-
le siirryttäessä asia kääntyy 
kokonaan päälaelleen – ku-
ten kepun kanta kuntauu-
distukseen. 

Kortesalmi totesi, että 
muutos on tulossa. Se alkoi 
eduskuntavaalien Isosta Jyt-
kystä ja jatkuu Kuusamossa 
myös kuntavaaleissa.

- Kuusamon Perussuo-
malaisilla on jo nyt 16-ker-
tainen ehdokasjoukko ver-
rattuna edellisiin kuntavaa-
leihin, hehkutti Kortesalmi.

Pohjoisen 
paikallistaloudesta 
kansantalouden 
tekijäksi

Perussuomalaisten muhos-
lainen kansanedustaja Pirk-
ko Mattila kritisoi Kuusa-
mon perusvapussa alueta-
louden unohtamista:

- Kustannustehokkuut-
ta etsivä teknologiateolli-
suus ja osakesijoittamista 
harjoittavat maapallon 

pääomapiirit seuraavat 
tapahtumia reaaliajassa. 
Tästä on syntynyt sanonta: 
pääomalla ei ole kotimaa-
ta. Erittäin hyvänä osoituk-
sena rahan kodittomuudes-
ta on Kiinaan 1,6 miljardia 
investoiva metsäteollisuus-
jätti Stora Enso.

Kainuuta ja Koillismaa-
ta koettelevan Kajaanin ja 
Kemijärven sellu- ja pa-
peritehtaiden loppuminen 
jättää alueelle 2,2 milj. 
kuutiota puuta käyttämät-
tä. Polttoaineiden yletön 
verotus ja kuljetustuen ka-
toaminen heikentävät juuri 
näiden alueiden kilpailuky-
kyä ja metsäteollisuuselin-
keinojen mahdollisuuksia. 
Pitkien kuljetusmatkojen 
takana olevat raaka-ai-
nevarat ovat halvempia 
kuin lähellä teollisuutta ja 
vientisatamia olevat raaka-
aineet.

- Tämä supistaa entises-
tään - saanen sanoa - syr-
jäseutujen tuloja, kiteytti 
Mattila.

Rautatieyhteys 
Kuusamoon: puuta ja 
malmia maailmalle 

- Tarvitsemme kuljetusreit-
tejä tuotteille. Koillismaan 
ratahanke on mahdollisuus 
tehdä pohjoinen näkyväk-
si. Ratahankkeeseen liitty-
vässä työpajakokouksessa 
pohdittiin Taivalkosken 
rautatieliikenteen palautta-
mista, uuden radan raken-
tamista Kuusamon kautta 

Kemijärvelle ja Sallaan ja 
sieltä kiertoliikenneyhteyttä 
Kelloselästä Ala-Kurttiin ja 
Muurmanskin rataan, visi-
oi kansanedustaja Mattila 
Kuusamossa.

- Koillismaan asukkaat 
ja teollisuuden kilpailuase-
masta huolehtivat esittävät 
vahvoja perusteita hank-
keen puolesta. Koillisväylän 
avautuminen on selkeä 
mahdollisuus raideliiken-
teelle.

Mattila totesi vappupu-
heessaan edelleen: - Maa-
ilman metallimarkkinat 
vetävät, jolloin kuljetuskus-
tannukset eivät saa olla este 
pohjoisen malmiesiintymien 
kannattavalle hyödyntämi-
selle, Taivalkosken Musta-
vaaran kaivoksen kuljetus-
tarpeesta puhumattakaan, 
joksi on arvioitu 450 000 
t/v. Rataverkon käyttö-
muotoja etsitään myös 
matkailusta. Liikennepolt-
toaineiden hintojen nousu 
parantaa kiskoliikenteen 
kannattavuutta.

Nuorten 
syrjäytymiskierre 
katkaistava 

- Ministeri Ihalainen tote-
si, että meillä on 110 000 
nuorta vailla toisen asteen 
ammatillista koulutusta. 
Todennäköisesti heitä on 
vielä enemmän, kansan-
edustaja Mattila luetteli. 
- Koulutuksen puuttumi-
nen on yksi syrjäytymi-
seen johtavista tekijöistä. 

Meillä on entistä enemmän 
kansalaisuus hukassa, mi-
tä syvempään sukellamme 
euron kriisissä. Talous- ja 

rahaliitto ei ole onnistu-
nut luomaan vakautta. 
Euroopan unioni on jättä-
nyt noudattamatta omia 
sopimuksiaan. Näin se on 
murentanut itse itseltään 
arvovallan näyttäytyä luo-
tettavana valtioliittona. 

- Rahaliitto poisti de-
valvaatiomahdollisuuden. 
Siitä seuraa, että meidän 
on kyettävä itse hoitamaan 
taloutemme mahdollisim-

man kustannustehokkaasti. 
Emme ole saareke euroalu-
een sisällä, vaan osa sitä. 
Tehokas kustannusseuranta 

on välttämätöntä, koska 
kansantalouden tehtävä on 
saada euro pyörimään isän-
maan hyväksi. Byrokrati-
aa tulee karsia, jottei siitä 
muodostu talouden jarrua. 
Tällöin se koostuu toimivis-
ta paikallistalouksista. Pai-
kallinen talous taas koostuu 
työstä ja elinkeinoista. Kuu-
samo ja moni muu tarvitsee 
elinkeinoelämän tukijalat ja 
näen niin, että niitä tulee ol-

la useampia kuin yksi, pai-
notti Mattila.

Kunnat kuntoon 
pohjoiseen saakka

- Vahva kuntarakenne turvaa 
paikallistaloutta. Valtion-
osuusjärjestelmien leikkaus 
on osa talouden tasapainot-
tamista. Suomi on uskolli-
sesti pitämässä EU:n talous- 
ja rahaliiton sopimusta, ettei 
julkinen velka saa nousta 
kestämättömäksi. Talous- 
ja rahaliitto edellyttää, ettei 
julkinen velka ole yli 60% 
BKT:sta, huomautti Mattila.

- Kuntatalouden sääs-
töt nakertavat suomalaisen 
kansanvallan eli kunnalli-
sen itsehallinnon perustei-
ta. Kuntajakolain uudistus, 
valtionosuusjärjestelmän 
muutos ja verotuksen kiris-
tyminen laittavat kunnat su-
mussa arvioimaan tulevien 
liitoksiensa rakenteita ja ta-
loutta. Kuntauudistuksessa 
närästää erityisesti se, ettei 
kukaan edelleenkään esitä 
laskelmia siitä, mitä sääs-
töjä yhdistymisillä saadaan. 
Jos kuntauudistus todella 
toisi säästöjä, niistä pitäisi 
saada vakuudet. Nyt sellai-

sia ei ole näköpiirissä.
- Pudasjärven kaupunki 

on esittänyt kuntaministeril-
le pitkien etäisyyksien kun-
nille erityistä Harva-selvitys-
työryhmää. Mielestäni tämä 
voisi olla ratkaisu näillekin 
kunnille. Saaristolaiskun-
nilla on saaristolaisstatus ja 
meillä se voisi olla yhtä hy-
vin annettuna oma syrjäseu-
tujen asema, painotti kan-
sanedustaja Pirkko Mattila.

Kansanedustaja Pirkko Mattila Kuusamon perusvapussa:

Nuorten syrjäytymiskierre katkaistava

Kuusamon Kevätmarkkinoilla jalkautuneet peruspienokaiset, vasemmalta: Mari, emma 
ja Kristiina Kortesalmi ja paikalliset perusehdokkaat arto hannola, Joukamo Kortesalmi 
ja esko Törmänen sekä Tarmo Tyni. Kuusamossa perussuomalaisuus on nyt kovassa 
nousussa.

Kuusamon perusvappua vietettiin kauniissa auringonpaisteessa. Kuvassa vasemmalta perus-Kristiina Kortesalmi, 
naapuriapuna ollut Suomussalmen Yrjö Puurunen, Kuusamon Perussuomalaisten pj esko Törmänen, 
kuntavaaliehdokas Kimmo Karjalainen ja avauspuheen pitänyt perusvaalipäällikkö Joukamo Kortesalmi sekä pääpuheen 
pitäjä kansanedustaja Pirkko Mattila. 
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Puolueneuvoston kokous Kajaanissa 16.-17.6.
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kongressikeskus

Puolueneuvoston kokouksen ohjelma

11§ PUOLUENEUVOSTO

Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten 
lisäksi puoluehallituksen puolueen jäseneksi hyväksy-
mät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, puolueko-
kouksen hyväksymät vaatimukset täyttävät puolueen 
jäsenet, jotka puolueneuvosto valitsee kokouksessaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puolueneuvoston puoluekokousten välisenä vuote-
na pidettävässä kokouksessa käsitellään ja päätetään 
puolueen ohjelmien muuttaminen tai uusien ohjelmien 
hyväksyminen sekä kuullaan selostus puolueen edus-
kuntaryhmän ja erityisjärjestöjen toiminnasta.  

Perjantai 15.6.2012

15.00 Puoluehallitus
 (Hotelli Kajaanus, Koskikatu 3, Kajaani)

Lauantai 16.6.2012

10.00-11.30 Toritilaisuus, Kajaanin tori
 • Perussuomalaisten puoluejohtoa sekä kansan-
  edustajia tavattavissa.

10.00 Ilmoittautuminen alkaa
 • Kongressikeskus Kaukametsässä
  (Koskikatu 2-4, Kajaani)

12.00 Puolueneuvoston kokous alkaa
 • Tervehdykset
 • 1§ Avaus, järjestäytyminen, laillisuus
   - puheenjohtaja Timo Soini
 • 2§ Kunnallisvaalit 2012
   - Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2012
   - Esittely
   - Lähetekeskustelu
     (Vaaliohjelma on lähetekeskustelu ohjelmaryh-
     mälle, hallitus hyväksyy ohjelman lopullisesti).

Kokous keskeytetään viimeistään klo 16.00 mennessä,
jolloin kokoontuvat piirien puheenjohtajat ja sihteerit
kokoukseen.

Illallisbuffet on Hotelli Kajaanuksen ravintolassa
klo 18.30 alkaen, Koskikatu 3.

Timo Soinin onnittelukahvit.

Hotelliravintolassa esiintyy klo 21.00 alkaen
Status Quo Tribute.

Sunnuntai 17.6.2012

10.45 Hartaustilaisuus kokoussalissa
 • Anssi Joutsenlahden johdolla

11.00 Puolueneuvoston kokous jatkuu
 • 3§ Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n toiminnasta
   - Puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen
 • 4§ Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnasta
   - Puheenjohtaja Simon Elo 
 • 5§ Selostus Perussuomalaisten eduskuntaryhmän
   toiminnasta
   - Puheenjohtaja Pirkko Ruohonen-Lerner
 • 6§ Selostus Oikeutta Eläkeläisille ry:n toiminnasta
   - Puheenjohtaja Reijo Ojennus 
 • 7§ Perussuomalaisten kunnallisvaaliohjelma 2012.
   - Lähetekeskustelu jatkuu
 • 8§ Muut kokoukselle esitettävät päätöstä vaativat 
   asiat
 • 9§ Yleiskeskustelu
 • 10§ Kokouksen päättäminen klo 15.00

Kokouksen yhteydessä sunnuntaina iltapäivällä klo 13.00 
puolueen tarjoamat kahvit.

Puolueneuvoston kokous pidetään 16.-17.6.2012 
Kajaanissa, Kongressi- ja kulttuurikeskus Kauka-
metsä, Koskikatu 2-4, Kajaani.

Puolueneuvoston kokous keskittyy ohjelma-
kysymyksiin, mm. kunnallisvaaliohjelmaan sekä 
kuullaan selostus puolueen eduskuntaryhmän ja eri-
tyisjärjestöjen toiminnasta. Kokouksen ohjelmasta 
tarkemmin seuraavassa lehdessämme.

Seuraavat hotellit ottavat vastaan hyvissä ajoin ho-
tellivarauksia, varatut kiintiömme ovat voimassa 
21.5.2012 saakka:
• Scandic Kajanus, Koskikatu 3, Kajaani
 puh. (08) 616 4556
• Sokos Hotel Valjus, Kauppakatu 20, Kajaani
 puh. (08) 615 0212
• Hotelli Kajaani -majoitus 15.6-17.6.2012
 Huonevaraukset 1.6.2012 mennessä.
 - 2hh 45 e/hlö/vrk (sis. majoitus, aamiaiset ja
 asukassaunat)
 - 1hh 75 e/ hlö/vrk (sis. majoitus, aamiaiset ja
 asukassaunat)
 Yhteydenotot: Puh. 030 608 6100
 (varattu 40 huonetta yhteensä, joista osa 1hh.)

Huoneita voi kysyä myös:
• Hotelli Kainuunportti, puh. 08-6133000

Puolueneuvoston 
kokous
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 ■KaNSaNeduSTaJa eSiTTeLYSSä

Porvoolainen kansanedus-
taja, perussuomalaisten 
eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Pirkko Ruohonen-
Lerner on ollut paljon jul-
kisuudessa tämän vaalikau-
den aikana. Hänen omasta 
toimittajataustastaan ei lie-
ne haittaa tällaisessa media-
myllytyksessä. Koulutuksel-
taan hän on varanotaari ja 
ylioppilasmerkonomi, lisäk-
si hän on opiskellut muun 
muassa tietokirjoittamista 
ja journalistikkaa.

Toista kauttaan jatka-
valla porvoolaisedustajal-
la on takanaan lähes 30 
vuotta kunnallispolitiikkaa. 
Ruohonen-Lernerin maa-
ilmassa tietyt teemat ovat 
aina olleet tärkeitä. Tämän 
voi kristallisoida demokra-
tian ja kansalaisten yhden-
vertaisuuden ajamiseen käy-
tännössä. Siihen sisältyvät 
myös julkisuusperiaatteen, 
hallinnon läpinäkyvyyden 
sekä kansalaisten tiedon-
saannin ja vaikuttamismah-
dollisuuksien ajaminen sekä 
poliittisten virkanimitysten 
vastustaminen.

Pirkko Ruohonen-Ler-
nerillä on huoli suomalai-
sen demokratian eli kan-
sanvallan tilasta. Politiikka 
pinnallistuu ja viihteellistyy. 
Lööppi-journalismi ohit-
taa paljon muita tärkeitä 
teemoja, kun se harjoittaa 
omaa tarkoituksenmukais-
ta vaikuttamistaan. Mediat 
voisivat keskittyä olennai-
siin asioihin.

Ruohonen-Lernerin mie-
lestä politiikan tulisi olla 
täysin avointa ja vilpitöntä 
yhteisten asioiden hoitoa, ei 
yksittäisten henkilöiden tai 
yritysten erityisetujen kalas-

telua. Omassa poliittisessa 
toimessaan Ruohonen-Lerner 
haluaa edistää demokratiaa 
eli kansanvaltaa: kansalaiset 
valitsevat omat edustajansa 
valtaa käyttäviin elimiin.

Vilkas syksy

Viime syyskausi oli erityi-
sen vilkas perussuoma-
laisten eduskuntaryhmän 
puheenjohtajalle, joka ta-

esimerkillinen johtaja

vallisten kansanedustajien 
tehtävien lisäksi muun mu-
assa johtaa ryhmäkokouk-
sia, työvaliokunnan ko-
kouksia ja hoitaa ryhmän 
tiedotustoimintaa. Työpäi-

ville tulee usein melkoisesti 
pituutta. Usein 12 tuntia ei 
edes riitä. Viikonloppuisin 
hän tekee rästejä ja lukee 
pidempiä tekstejä, joihin ei 
viikolla ehdi perehtyä.

Kreikan tilanne on hal-
linnut talven talouskeskus-
teluja sekä eduskunnassa 
että tiedotusvälineissä. 
Sekä Kreikan oman talou-
den että koko Euroopan 
kannalta olisi alun alkaen 
ollut parempi, jos Kreikka 
olisi joutunut velkajärjes-
telyyn, jolloin sijoittajien 
vastuu olisi toteutunut ai-
dosti. Globaali talouskriisi 
ja euromaiden ylivelkaan-
tumisongelma vaikuttavat 
kaikkien elämään. Tämän-
hetkisessä heikkenevässä 
taloudellisessa tilanteessa 
kärsivät eniten pienituloi-
set työttömät, opiskelijat ja 
eläkeläiset.

Kysymys siitä, mikä on 
huumoria ja mikä ei, on 
myös ollut esillä. Samoin 
pohdinta siitä, mikä on 
kansanedustajan asemassa 
olevalle sopivaa käytöstä, 
mikä ei. Pirkko Ruohonen-
Lernerin mielestä kansan-
edustajan pitää käyttäytyä 
vakaasti ja arvokkaasti niin 
eduskunnassa kuin yksityis-
elämässäänkin.

Maria Sainio
Kansanedustaja
Pirkko ruohonen-Lernerin 
eduskunta-avustaja

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

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

Jäsenhankkija

____/____ 2012   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

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

Perussuomalaiset 
on kansan kanava 
poliittiseen 
päätöksentekoon.

Liity nyt jäseneksi. Jäsenmaksun hinnalla 
saat Perussuomalainen-lehden ilmaiseksi.
(norm. 30 €/vuosi) 
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Kokoomus- ja demarijoh-
toinen Suomen hallitus jat-
kaa keskittämisen linjaa. 
Tästä erinomaisena näyt-
tönä on tämän vuoden val-
tionbudjetti sekä nyt juuri 
eduskunnan käsittelyssä 
olevat valtiontalouden raa-
mit 2013–2016. 

Hallituksen kaavailema 
suuri kuntauudistus toteu-
tuessaan vauhdittaa keskit-
tämispolitiikkaa. Maassam-
me tarvitaan kuntien yhdis-
tymisiä, se on aivan selvä, 
mutta nykyhallituksen to-
teuttamistapa on väärä. 

Hallitus on ilmoitta-
nut, että kuntauudistuksen 
jälkeen Suomeen jää 69 
kuntaa. Samoin hallitus on 
ilmoittanut, että pakkolii-
toksia ei toteuteta. 

Olen aivan varma siitä, 
että tähän hallituksen ta-
voitteeseen ei tulla pääse-
mään vapaaehtoisilla kun-
taliitoksilla – eikä tarvitse 
päästäkään. Hallituksen ta-
voite on liian raju. Jos hal-
litus toteuttaa liitokset pa-
kolla, on varmaa, että maa-
hamme syntyy hirvittävä 
määrä slummiutuvia entisiä 
kuntakeskuksia ja monille 
talouselämän aloille tapah-
tuu valtavia vahinkoja. 

Tähänkö hallitus pyrkii? 
Lopputulos on sama kuin 
Venäjän Karjalassa – lautoja 
ikkunoissa ja pönkkiä ovil-
la. Jo edellistenkin hallitus-
ten toimesta Suomen laajoja 
maaseutuja on autioitettu 
riittävästi ja nyt tätä kehi-
tystä vain tehostettaisiin. 

Suurituloisia suositaan

Hallituksen harjoittama 
veropolitiikka on edelleen 

suurituloisia ja rikkaita suo-
sivaa. Suurille varallisuuk-
sille ei olla valmiita palaut-
tamaan varallisuusveroa ta-
kaisin. Hallitus päätti kehys-
riihessä asettaa niin sanotun 
solidaarisuusveron. Tämän 
pitäisi olla korvike Perus-
suomalaisten esittämälle 
Wahlroos-verolle. Hallituk-
sen esityksessä on vain se 

ero, että yli 100.000 euroa 
verotettavaa tuloa valtionve-
rotuksessa hallitus verottaisi 
noin 1,5 prosenttia, kun Pe-
russuomalaisten ehdotus on 
6 prosentin vero. 

Siis hallituksen esityk-
sessä 200.000 euron tulois-
ta solidaarisuusveroa jou-
tuisi maksamaan noin 1500 
euroa ja Perussuomalaisten 

ehdotuksessa 6000 euroa. 
Ne, jotka tämän ymmär-
tävät, nauravat hallituksen 
esitykselle. 

Hallitus on päättänyt, 
että lapsilisiin ei tehdä in-
deksikorotuksia. Tämä tar-
koittaa käytännössä lapsili-
sien leikkausta. Sama kos-
kee valtion veroasteikkoja 
– niihin ei myöskään tule 
indeksitarkistuksia. Pieni- 
ja keskituloisten verotus 
kiristyy. Kun tähän vielä 
lisätään arvonlisäveron 
1 prosentin korotus, niin 
suunta on selkeä – verotus 
kiristyy ja kansa joutuu en-
tistä ahtaammalle. Mutta 
suurituloiset ja rikkaat vain 
porskuttavat. 

Hulttiomaiden 
avustamisesta ei 
tingitä

Sitä vastoin Etelä-Euroo-
pan hulttiomaiden avus-
tamisesta hallitus ei tingi. 
Viikko viikon ja kuukausi 
kuukausien jälkeen hallitus 
vain sitoo Suomea tiukem-
min Euroopan rahaliittoon 
ja liittovaltiokehitykseen. 
Antamalla rahaa ja taka-
uksia eteläisen Euroopan 
hulttiovaltioille Suomi käy-
tännössä auttaa vain moni-
kansallisia suursijoittajia 
– saksalaisia ja ranskalaisia 
suurpankkeja ja entinen 
meno hulttiovaltioissa jat-
kuu.

Suomen kansa joutuu 
lyhentämään vyötä ja suo-
malaisten palveluja lei-
kataan. Samalla rikotaan 
perussopimusta, jonka mu-
kaan toinen EU-maa ei ole 
vastuussa toisen veloista 
ja taloudesta. Tässä pätee 

se sananlasku – kun antaa 
pirulle pikkusormen, se vie 
koko käden. 

Vasemmistoliiton pu-
heenjohtaja, ministeri Paa-
vo Arhinmäestä on tullut 
hiljainen mies. Kaukana on 
se viimesyksyinen uho kun 
Arhinmäki messusi, että 
vasemmistoliitto on valmis 
vastuuseen, joka Perus-
suomalaisille ei kelvannut. 
Näyttää sille, että Paavo 
Arhinmäki on vähitellen 
alkanut tajuamaan sen, 
mitä tuli tehtyä kun lähti 
herrojen kanssa marjaan. 
Porukka on hajallaan niin 
eduskunnassa kuin kentäl-
läkin. Vasemmistoliitto on 
joutunut poliittisesti ko-
kemattoman puheenjohta-
jansa Arhinmäen johdolla 
suuren rahan kokoomuksen 
pönkkämieheksi. 

Tätä tilannetta kuvaa 
hyvin muutaman viikon ta-
kainen erään vasemmistolii-
ton kansanedustajan täysis-
tuntolausahdus – vasem-
mistoliitto kulkee ko-koo-
muksen puheenjohtajan, 
pääministeri Jyrki Kataisen 
viitoittamalla tiellä! 

Kohti parempaa 
Kainuuta

Kainuun suurin mahdolli-
suus ja samalla myös suu-
rin ongelma on Sotkamon 
Talvivaaran kaivos ja sen 
päästöt. Suuria vahinko-
ja on tapahtunut. Tässä 
asiassa ehdotan kaikkien 
kainuulaisten kansanedus-
tajien yhteistyötä. Meidän 
tulee heti ja yhdessä jämä-
kästi vaatia, että Talvivaa-
ran on pikaisesti raken-
nettava tehokas jätevesien 

puhdistus, jotta vielä suu-
remmat vahingot voidaan 
eliminoida. Puhdistamatto-
mia jätevesiä ei saa joutua 
luontoon eikä pohjavesiin. 
Myös mahdolliset korvaus-
asiat vahingoista yksityisil-
le pienomistajille ja kalas-
tuskunnille on selvitettä-
vä. On täysin selvää, että 
viran-omaisvalvonta on jo 
alusta alkaen pettänyt. 

Kaivoksen perustamisen 
aikoihin ympäristöminis-
terinä toimi kuhmolainen 
Paula Lehtomäki. Hän kyllä 
komenteli maaseudun pien-
eläjiä puhdistamaan vähät 
vessajätteensä, mutta suu-
riin asioihin ei ollut halua 
eikä kykyä puuttua.

Kainuulaiset ovat ai-
kojen saatossa oppineet 
voittamaan vaikeitakin 
aikoja. Niin me teemme 
nytkin. Periksi emme anna 
vaan taistelemme kohti pa-
rempaa Kainuuta. Tulevan 
syksyn kuntavaalien tulos 
näyttelee suurta osaa siinä, 
mitä tuleman pitää. Jos ne 
voimat, jotka haluavat kes-
kittämistä, suuren rahan 
ylivaltaa ja heikomman 
unohtamista, voittavat vaa-
lit, silloin ei hyvältä näytä. 
Ensi syksynä lokakuussa 
Sinä olet päättäjä – mieti 
tarkoin miten valtaasi käy-
tät. Kainuussa Perussuo-
malaisten ehdokkaat entis-
tä suuremmin joukoin ovat 
käytettävissäsi. 

Hyvää kevättä ja kesää!

Kansanedustaja Pentti 
Kettunen
Perussuomalaiset
Vappupuhe (Kajaani ja 
Sotkamo)

Keskittämislinja autioittaa maaseudun

Kansanedustaja Pentti Kettunen on huolissaan Suomen 
maaseudusta.

Jo edellistenkin hallitusten toimesta 
Suomen laajoja maaseutuja on 
autioitettu riittävästi ja nyt tätä 
kehitystä vain tehostettaisiin. 

Kuluneet viikot ovat olleet 
mielenkiintoisia. Olemme 
viime aikoina puhuneet pal-
jon luottamusäänestyksestä. 
Tällä kertaa hallituspuolu-
eiden edustajia oli poissa 
äänestyksestä, vaikka kir-
jautuivatkin itse istuntoon. 
Eduskunnan pöytäkirjan 
mukaan mm. ministeri Päivi 
Räsänen (kd), Sinuhe Wal-
linheimo (kok) ja Ulla-Maj 
Wideroos (r) olivat pois 
klo 14.03 pidetystä luotta-
musäänestyksestä. Samat 
edustajat ovat kuitenkin 
kirjautuneet läsnäolevik-
si täysistuntoon ennen klo 
14.15, joka oli läsnäolokir-
jautumisen takaraja. Hal-
lituspuolueiden edustajien 
kannalta tämäntapainen ta-
hallinen tai tahaton poissa-

olosekoilu saattaa pitkässä 
juoksussa olla kiusallista. 
Ennakoiko tämä hallitus-
rintaman laajempaakin ra-
koilemista tulevaisuudessa 
eurokriisin jatkuessa, sen 
aika näyttää. 

Olen ollut nyt vuoden 
eduskunnassa ja oppositi-
ossa. Koen todellakin, että 
Perussuomalaiset voivat vai-
kuttaa asioihin, vaikka jät-
täytyivät pois hallituksesta. 
Jos olisimme menneet halli-
tukseen, meidät olisi vaien-
nettu. Nyt äänemme kuuluu 
ja sen vaikutukset näkyvät 
myös maan politiikassa.

Kukaan ei tällä hetkellä 
usko, että kuntauudistus voi 
edetä hallituksen asettamas-
sa aikataulussa. Me olemme 
nostaneet esille sen, kuinka 

huonosti koko uudistus on 
valmisteltu. Meidän mieles-
tämme on täysin mahdoton-
ta tehdä uudistusta ilman 
sosiaali- ja terveyspuolta. 
Nyt sen ovat huomanneet 
myös hallituspuolueet. 

Keisarilla ei ole 
vaatteita

Hallitus on tuonut kehyspa-
ketissaan solidaarisuusveron 
yli 100 000 vuodessa tie-
naaville kansalaisille. Hyvä 
näin. Perussuomalaiset esit-
tivät jo omassa varjobud-
jetissaan vastaavaa veroa, 
mutta jo 70 000 vuodessa 
tienaaville. Tämä ei tuolloin 
sopinut hallitukselle. Onko 
sitten 70 tuhannen ja 100 tu-
hannen vuosiansioissa ero-

ja? Onpa hyvinkin. 70 000 
voi tienata ollessaan toisen 
palkollisena. 100 000 alkaa 
olla jo sellainen palkka, että 
iso osa noin paljon tienaavis-
ta on yrittäjiä, jotka voivat 
halutessaan muuttaa tulo-
jaan osinkotuloiksi. Pelkään 
pahoin, että hallituksen soli-
daarisuusvero sulaa pelkäksi 
ajatukseksi, jolla ei ole käy-
tännön merkitystä. Veron 
merkitys on ennemminkin 
tunnetasolla. Tässä kohdas-
sa voisi jälleen todeta, että 
eipä ole keisarilla vaatteita.

Kreikkaan siis menee 
edelleen tukea Suomesta. Se 
on käsittämätöntä. Oppo-
sitiopolitiikan takia hallitus 
joutui kuitenkin vaatimaan 
edes vaatimattomat takuut 
tuen antamiselle. Kun aloi-

tin eduskunnassa, puhuttiin 
Portugalista ja kerrottiin 
Irlannista. Irlannilla meni 
kuulemma oman tukipa-
kettinsa jälkeen hyvin. Ei-
pä mene enää. Työttömyys 
on noussut 6 prosentista 
14,5%:iin, nuorisotyöttö-
myys on 30% ja joissakin 
kaupungeissa jopa 80%. 
Irlannin tukipaketti oli 85 
miljardia euroa ja 80% siitä 
meni pankkien pääomitta-
miseen. Mitä tapahtui? Luo-
tiin roskapankkijärjestelmä, 
johon kuuluvat yhtä pank-
kia lukuun ottamatta kaikki 
muut Irlannin pankit.

Turistien ihmemaa

Irlannista on tullut turistin 
ihannemaa. Kaikkialla on 

alennusmyyntejä, alennuk-
set 70-80%, vaikka ei ole 
sesongin jälkeinen aika. Jos 
kaupat joutuvat laskemaan 
hintojaan noin paljon, ker-
too se siitä, että ostovoimaa 
ei ole ja kaupalla menee 
huonosti. Se kertoo myös 
siitä, että maan talous on 
kuralla tukipaketeista huo-
limatta. 

Mutta meillä ei näkö-
jään opita mistään. Ihmet-
telenpä, kuinka kauan mei-
dän taloutemme kestää. 

Siitä huolimatta nautti-
kaa keväästä, se ei maksa 
kenellekään mitään ja sitä ei 
mikään hallitus voi pilata. 

Maria Tolppanen
kansanedustaja (PS)

Parempi hyvä oppositio kuin huono hallitus
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26.5.-27.5.
Rautatientori, HelsinkiRautatientori, Helsinki
26.5.-27.5.

Puolueiden kansainvälinen 
demokratiayhteistyö DEMO ry 
www.demofinland.org

Mikä on äänestämisen rooli demokratiassa? Kuinka 
puolueet voivat tukea demokratiaa maailmalla? Mikä on 

arabimaiden tilanne vuosi vallankumousten jälkeen?

Perussuomalaiset ovat mukana Demokratiaklinikalla 
Rautatientorin Demokratiateltassa. Puolueesta 

tavattavissa ovat la 26.5. klo 13–13.30 kansanedustaja 
Tom Packalén ja su 27.5. klo 16–16.30 

eduskuntaryhmän pj. Pirkko Ruohonen-Lerner. La 
26.5. klo 11–11.30 MEP Sampo Terho keskustelee 

EU:n roolista arabikeväässä Mekong-lavalla ja su 27.5. 
klo 13–13.30 Mekongilla kansanedustaja Juha 

Väätäinen ottaa osaa Demon paneelikeskusteluun.

Älä myöskään unohda vierailla Rautatientorin House of 
Democracy -äänestyksessä! 

  

 

 

- Tämä biisi syntyi isäin-
päivänaattona 2010 -  kävi 
näet selväksi, että sovittu ta-
paaminen ei toteutuisikaan  
Näin muistelee Mika Walli-
us tuoreen levynsä nimikko-
kappaleen syntyä.

Gorkit Pois -yhtyeen tai-
val alkoi vuonna 2006 Mi-

Kansanedustaja Pentti oinosen vaalikampanjaa säestänyt yhtye levytti:

Valokuvaisä -albumi julkaistiin 
ka Walliuksen ja Petri Ras-
taan tavattua musisoinnin 
merkeissä. Kun erään on-
nekkaan perhejuhlan kaut-
ta mukaan löydettiin kos-
kettimiin Markus Kallies, 
alettiin hankkiutua myös 
tanssikeikoille. Levyn jul-
kistamistilaisuudessa läsnä 
ollut kansanedustaja Pentti 
Oinonen kertoi Gorkit Pois 
-yhtyeellä olleen merkittä-
vän aseman hänen tuloksel-
lisessa vaalikampanjassaan 
keväällä 2007. Nyt ilmesty-
vää levyä tekemään kutsut-
tiin Mika Tirkkonen.

Levyn sisältö koostuu 
vuosina 1987-1988 synty-
neistä, alle parikymppisen 
miehen pöytälaatikkobii-
seistä sekä muutamasta 
yhtyeen aikana tehdystä 
jutusta. Yhtyeen vakio-oh-
jelmistosta levyllä soi tuttu 
”Yksi ainoa ikkuna”, ja 
hyvin soikin. Rastaan ki-
tarointi palauttaa mieliin 
monet rautalankamusiikin 
”kolmannen tulemisen” 
taiturit viime vuosilta.

Sitä vastoin kuosia pa-
rin vuosikymmenen takai-
selle biisinikkaroinnille on 
jouduttu hakemaan varsin 
monista suunnista. Walli-
uksen musiikissa on vaikut-
teita ties mistä, ja tällaisen 
pukeminen istuvaan sovi-
tukseen on ollut bändille 
pienen pohdinnan paikka. 
Levyllä kuultava lopputulos 
lienee rakentunut bändissä 
soittavien muusikoiden 
osaamisen ja mieltymysten 
kompromisseina. Rastaan 
taidokas ja hyväsaundinen 
kitara saa tilaa introissa 
sekä välikkeissä, ja kuul-
laanpa jokunen kappalei-
den melodisista aiheista 
kehitelty korvia hivelevä 
kitarasoolokin Kallieksen 
tarjoillessa koskettimillaan 
selkeän sointupohjan tyyliin 
”vähän mutta hyvää”. Olis-
ko Mika Tirkkosen pehme-
än sävykkäästi soiville rum-
muille voinut miksata tilaa 
hieman enemmänkin?

Yhdistelmä laulu ja 
basso on tunnetusti vähin-

täänkin haastava etenkin 
silloin, kun biisit pistetään 
purkkiin ”perinteisin me-
noin”, kertaotolla. Laulaja 
ja basisti joutuvat tiukoille 
pitääkseen molemmat ton-
tit koossa. Olisin kaivannut 
teräskieliakustisen helinää 
kun tiedän sellaisen pysy-
vän komeaäänisen solistin 
käsissä - antamassa samalla 
tukea laululle.

Kaiken kaikkiaan Gor-
kit Pois yhtyeen ensilevy 
on tervetullut ilmiö paikal-
liseen kulttuuritarjontaan, 
jossa omia, itsellisiä ja oma-
peräisiä musiikkituotoksia 
on perin niukasti tarjolla. 
Osa kappaleista kestää mai-
niosti vertailun vaikkapa 
kaikkeen siihen, mitä nyky-
ään kuulee tuotettavan po-
pulaari- ja iskelmämusiikin 
alueella tässä maassa.

Mitäs se edesmennyt 
taiteilija Leskinen asiasta 
sanoikaan?

heimo Konttinen
Koillis-Savon kulttuurikulma

Valtion taloudellisen tutki-
muskeskuksen (VATT) sel-
vityksen mukaan kaikkein 
järkevintä olisi ollut lopettaa 
Vaasan hovioikeus. Tuo sel-
vitys ei kuitenkaan kelvan-
nut, vaan tehtiin uusi selvi-
tys, jonka mukaan olisi ollut 
järkevää yhdistää Kouvolan 
ja Kuopion hovi-oikeudet ja 
hallinto-oikeudet niin, että 
hovioikeus olisi ollut Kou-
volassa ja hallinto-oikeus 
Kuopiossa. Kun mainittu 
selvitys osoitettiin puutteelli-
seksi ja jopa tarkoitushakui-
seksi, laadittiin uusi selvitys, 
joka sekään ei ollut riittävän 
puolueeton. Nyt Vaasan ho-
vioikeuden säilyttämiseksi 
hatusta tempaistiin ratkaisu, 
jossa kummankin oikeusis-
tuimen palvelut keskitetään 
Kuopioon.

Kaikkein järkevintä olisi 
ollut, että Kouvolassa hovi- 
ja hallinto-oikeudet olisi 
sijoitettu saman katon alle. 
Silloin olisi syntynyt sääs-
töjä sekä kiinteistökulujen 
että myös palkkakulujen 
osalta. Samoin olisi voitu 
menetellä Kuopiossakin. 
Näin olisi päästy tavoitel-
tuun kustannussäästöön, 

mutta mikä tärkeintä, kum-
mankin oikeusistuimen pal-
velut olisivat säilyneet sekä 
Kuopiossa että Kouvolassa.

Alun pitäen hankkeen 
tarkoitus oli säästää kus-
tannuksia. Nyt Henriksson 
on antanut julkisuuteen 
lausuntoja, jossa hän itse-
kin myöntää, että säästöjä 
ei juurikaan synny. Syynä 
ovat lisääntyneet asiakkai-
den ja henkilökunnan mat-
kakustannukset.

Henriksson on perustel-
lut säästöjä toiminnallisilla 
syillä. Asiantuntijat tyrmää-
vät nämäkin väitteet.

On ilmeistä, että tehdyn 
päätöksen taustalla ovat 
vahvasti vaikuttaneet myös 

kielipoliittiset perusteet. 
Haettiin ratkaisu, jolla tur-
vattiin Henrikssonin oman 
vaalipiirin hovioikeuden 
säilyminen.

Ministeri Henrikssonin 
johdolla asian valmistelussa 
ja päätöksenteossa on nou-
datettu huonoa hallintota-
paa. Siksi olisi paikallaan, 
että esimerkiksi Kouvolan 
kaupunki teettäisi ulko-
puolisella riippumattomalla 
taholla selvityksen, jonka 
jälkeen hanke on mahdol-
lista tyrmätä viimeistään 
eduskuntakäsittelyssä.

Juho eerola
Jari Lindström
reijo Tossavainen

Kymen perussuomalaiset kansanedustajat:

oikeusistuimista tehtävä 
riippumaton selvitys

• Gorkit Pois -yhtyeen ensilevy ”Valokuvaisä” 2012,  
tuottaja Mika Wallius.

• Mika Wallius (laulu ja basso), Petri Rastas (kita-
ra), Markus Kallies (koskettimet), Mika Tirkkonen 
(rummut).

• Taltiointi: Heikki Kervinen, Janne Tolsa
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Ruotsalaisen kulttuurirahas-
ton entisen johtajan Christer 
Ståhlbergin mukaan rahas-
tolla on ongelmallinen suhde 
sellaiseen, joka oikeastaan 
Suomessa kuuluu julkisen 
sektorin vastuualueeseen. 
Nyt yksityinen ruotsinkieli-
nen rahastorahoitus on ot-
tanut hoitaakseen julkisen 
sektorin tehtäviä. Suomen-
ruotsalaisten keskuudessa 
jatkuvasti esiintyvät rahas-
tot ja niiden läpinäkymätön 
toiminta ja päätöksenteko 
askarruttavat maan suomen-
kielisiä. 

Suurena epäkohtana 
voidaan pitää suomenruot-
salaisten rahastojen läheistä 
suhdetta RKP:hen. Näin sel-
keä poliittinen sitoutuminen 
puuttuu kokonaan suomen-
kielisestä Suomesta. Tämän 
vuoksi Suomessa vallitsee 
ruotsinkielisen rahan ai-
kaansaama ”poliittinen ma-
fia”, joka saa ulkopuolises-
ta erityisesti ruotsinkielisen 
Suomen näyttämään valitet-
tavan korruptoituneelta. 

Missä demokratia? 

Asia ei sinällään olisi niin on-
gelmallinen, mikäli päätök-
senteko olisi todella avointa 
ja demokraattista. Nyt on 
kuitenkin olemassa yhtääl-
tä harmaa vyöhyke julkisen 
valmistelun ja demokraat-
tisten päätösten ja toisaalta 
ruotsinkielisten rahastojen 
puolijulkisen päätösjärjestel-
män välillä. On huomatta-
van tärkeää, että strategises-
ti tärkeät rahastosatsaukset 
ovat avoimen tarkastelun ja 
laajan keskustelun kohteena, 
eivätkä RKP:n hallinnoimien 
kabinettien kätköissä tehtä-
viä kielipoliittisesti sitou-
tuneita ja eriarvoistumista 
lisääviä päätöksiä. 

Rahastot ovat tavallaan 
julkisen sektorin ja kaupal-
listen suhdanteiden puris-
tuksessa. Suomenruotsalai-
silla on kiperä tilanne, kos-
ka hyvin vähän kulttuuri- ja 
mediatahoilla voidaan tuot-
taa markkinoiden ehdoil-
la ja ruotsinkielisten pieni 
lukumäärä ei takaa suuria 
markkinoita. Rahastojen 
toimintatapaan on kuulu-
nut antaa suhteellisen suu-
ria alkutukia projekteille, 
joiden ajan myötä edellyte-
tään tulevan omavaraisiksi, 
mutta näin ei käytännössä 
tapahdu juuri koskaan.

Rahakkaiden rahastojen 
suuri etu ruotsinkielisille on, 
että ne ovat tehokas väline 
suomenruotsalaiselle vaikut-

tamiselle suhteessa julkiseen 
sektoriin, kolmanteen sek-
toriin ja markkinavoimiin. 
Tämä vaikuttaminen estää 
esim. rationaalisen tarpeen 
maan kaksikielisyyden pur-
kamisesta. Liian monella 
päättäjällä, myös suomen-
kielisillä, on lusikkansa 
rahastojen sopassa. Rahas-
tojen tehtävänä pitäisi olla 
vain sellaisten osa-alueiden 
avustaminen, jotka tukevat 
koulutusta ja kulttuuria jul-
kisten rakenteiden sisällä. 

Kenen leipää syöt, sen 
lauluja laulat 

On todennäköinen ske-
naario, että julkinen kult-
tuurirahoitus ei tule li-
sääntymään maassamme. 
Siispä suomenruotsalainen 
kulttuuri tulee yhä riippu-
vaisemmaksi rahastojen 
panostuksista ja kenen lei-
pää syöt, sen lauluja laulat. 
Kulttuurirahaston toiminta-
suunnitelmassa löytyy koh-
teita kuten Kulttuuri kou-
lussa, Kulttuuri hoitotyössä 
ja Kulttuuri päiväkodissa. 

Lähtökohta on, että ra-
hasto avustaa lisäarvolla 
toimintaa, jonka perustana 
on julkisen sektorin toi-
menkuva. Toisaalta tätä li-
säarvoa suomenkielinen toi-
minta ei saa. Rahastot ovat 
ottaneet hoitaakseen kou-
lun, hoitoalan ja päiväko-
din perustehtävää, mikä on 
hyvin hälyttävää ja syvästi 
epädemokraattista. Mitään 
jyrkkää rajaviivaa rahasto-
jen ja julkisen sektorin välil-
lä ei voida ruotsinkielisessä 
Suomessa vetää.

Kulttuurirahastolla on 
ollut sormensa pelissä, kun 
Ruotsalainen ammattikor-
keakoulu ja Ammattikorkea-
koulu Sydväst yhdistyivät 
Ammattikorkeakoulu Novi-
aksi. Ruotsalainen ammatti-
instituutti Vaasassa, Korsnä-
sin kurssikeskus ja Vocana 
Närpiössä yhdistettiin ra-
haston avustuksella Pohjan-
maan Ammattiakatemiaksi, 
jota ylläpitää kuntaliitto 
yhteisillä verorahoillamme. 
Lisäksi ammatillista koulu-
tusta tarjoava koulu Axxell 
muodostettiin yhdeksän pie-
nemmän ammattikoulun, 
instituutin ja kansankorkea-
koulun fuusion avulla, ja sen 
suurin omistaja on Ruotsa-
laisen kansakoulun ystävät, 
eli yksityinen säätiö.

Tällä tavoin luodaan 
räätälöityjä suomenruotsa-
laisia erityisratkaisuja, jois-
ta tulee julkisen ja yksityi-

sen toiminnan sekamuoto. 
Vastaava tilanne vallitsee, 
kun rahastot tukevat julki-
sia palveluja eetterimediois-
sa, kuten Aamu-tv ruotsiksi. 

Poliittinen 
vaikutusvalta 

Kuntien talous kiristyy, ja se 
asettaa paineita mm. kou-
lutus- ja kulttuuritarjon-
nalle. Suomenruotsalaisella 
taholla asiaa käytetään hy-
väksi ja ostetaan poliittista 
vaikutusvaltaa. Rahastoilla 
on selkeä poliittinen rooli, 
mutta julkisen päätöksen-
teon avoimuus puuttuu.  
Rahastot ovat antaneet ai-
heen sille, että niistä voidaan 
puhua ”mafiana”, sillä nyt  
Ruotsinkielinen kulttuuri-
rahasto (lue: Ruotsinkieli-
nen kirjallisuusseura) jakaa 
miljoonasummia poliittisel-
le puolueelle, jonka nimi on 
Ruotsalainen kansanpuolue.

Voiko todellakin olla ra-
haston tarkoitus, että se, ol-
koonkin pohjattoman rikas, 
maksaa vaalimainoksia? 
Lisäksi rahasto tukee anteli-
aasti yhtä hyvin puolijulkisia 

kuin yksityisiä toimintoja il-
man kulttuuripainotusta. 
Suomalaisessa Suomessa 
Suomen kulttuurirahas-
to ei tue mitään poliittisia 
päämääriä, eikä tunnetus-
ti myöskään Nobel-säätiö 
Ruotsissa. Rahastot ovat yk-
sityisiä ja tekevät, mitä halu-
avat, mutta silloin niiden ei 
pidä kutsua itseään kirjalli-
suusseuraksi tai kulttuurira-
hastoksi, vaan joksikin ihan 
muuksi tukisäätiöksi.

Korruptio 

Ruotsinkielinen kulttuuri-
rahasto on yli 100 vuotta 
vanha mahtitekijä kulttuu-
rielämässä ja suomenruot-
salaisissa yhteiskuntatoi-
minnassa. Rahaston sään-
töjen mukaan sen tehtävänä 
on tukea suomenruotsalais-
ta kulttuurielämää pää-
omatuottojen, lahjoitusten 
ja testamenttien avulla. To-
tuus on kuitenkin toinen. 

Vuosittain jaetut tu-
kisummat ovat kasvaneet 
holtittomasti samanaikai-
sesti kuin niiden päämäärät 
ovat käyneet aina vain kir-

javammiksi. Tarkoituksena 
on huomioida suomenruot-
salaisen väestön hyvin-
vointi suuressa ja pienessä, 
ulottuen aina puhtaaseen 
viihteeseen tai ajanviettoon. 
Vaarallisen lähelle korrup-
tiota tullaan poliittisen vai-
kuttamisen suhteen, sillä 
RKP hallinnoi käytännössä 
rahastoja suvereenisti. 

Verratkaamme Ruotsin-
kielistä kulttuurirahastoa ja 
Nobel-säätiötä. Kulttuuri-
rahasto jakoi vuonna 2010 
noin 18 miljoonaa euroa. 
Nobel-säätiö taas jakaa vuo-
sittain viisi palkintoa á 10 
miljoonaa Ruotsin kruunua 
plus kuudennen, talouspal-
kinnon, jonka jakaa Ruotsin 
valtion pankki, yhteensä siis 
n. 60 milj. kr – muutettuna 
euroiksi siis n. 6 miljoonaa.

Kulttuurirahaston tuet 
ovat ”projekteja” varten, 
kun taas Nobel-säätiö ja-
kaa palkintoja suoritetuista 
töistä ja saavutetuista tulok-
sista. Nobel-säätiö toimii 
lisäksi puoluepolitiikan ja 
elinkeinoelämän ulkopuo-
lella. Kulttuurirahaston ja 
Nobel-säätiön vuoden 2010 

ruotsinkielisten rahastoilla on
suuri poliittinen rooli

tilinpäätösten mukaan ovat 
kulttuurirahaston varat noin 
3,7 kertaa suuremmat kuin 
Nobel-säätiön. Aidosti suo-
malaisella taholla meillä on 
Suomen kulttuurirahasto, 
pieni verrattuna ruotsinkie-
liseen rahastoon, ja se tukee 
ainoastaan taidetta ja tieteel-
listä tutkimusta asiantunti-
joiden ehdotusten mukaan. 

Katsaus kulttuuri- 
rahaston tukiin

Lopuksi jonkinlainen kat-
saus ruotsinkielisen kult-
tuurirahaston myöntämistä 
tuista: 

Lapsirytmiikka-levyn 
julkaisu, lauluseminaarit, 
laulujuhla, kyläpäivä, Poet-
ry Peep Show, varjoteatteri-
festivaali, eläkeläiskerhoja, 
martat, iskelmäfestivaali-
kilpailu, viihdeiltoja, kah-
vikonsertteja, squaredance-
seminaari, paperinuken 
luominen, toimintaa Euk-
kopankissa Dragsfjärdissä, 
ahvenanmaalainen homoyh-
distys Sateenkaarimajakka, 
opintomatkoja DLS-malli-
kouluun USA:aan, vauva-
rytmiikka, nukketeatteria 
ja nukkekodin rakennusta, 
nuorisoyhdistysrevyy nimel-
tään Järjen puute, Sateen-
kaaripyhä, Helsingin Homo-
kuoro Out’n Land, Seksuaa-
liset vähemmistöt saaristos-
sa, omien pop-laulujen levy, 
kuorokiertue Lontooseen, 
suomenruotsalainen veden-
paisumustaru jne.

Suomenkielisen kult-
tuurirahaston lista stipen-
diaateistaan osoittaa, että 
verrattavissa olevia ”kult-
tuurikohteita”, vikapistoja 
tai suoranaisia hullutuksia 
ei esiinny. Suomenkielisen 
kulttuurirahaston panostuk-
set kuvastavat vakavaa pai-
notusta tieteeseen, taiteeseen 
ja kaunokirjallisuuteen.

Sitä samaa ei voida sa-
noa sen ruotsinkielisestä 
vastineesta. Vakava kult-
tuuri loistaa poissaolol-
laan, ja leijonanosa tuista 
menee päämääriin, joita ei 
parhaalla tahdollakaan voi 
tulkita muuksi kuin hy-
vinvoinnin ja viihtymisen 
edistämiseksi arkipäivässä. 
Tämäkö on ruotsinkielis-
ten verovapautta nauttivien 
säätiöiden nykykuva? Täl-
laiseen tilaanko rahastojen 
tukema suomenruotsalai-
nen kulttuuri on vajonnut? 
 
Pekka M. Sinisalo
Kirkkonummi
valtuustoryhmän pj.
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Kuntauudistus ja 
eu:n vakuudet 
Arviointi- ja lausun-
tokierroksella oleva 
kuntauudistusesitys on 
samanhenkinen kuin 
EU:n vakuudetkin. Ra-
hoituslähde on kuitenkin 
itsenäisissä valtioissa ja 
EU:ssa erilainen. 

Toiset kunnat ovat 
käyttäneet rahojaan löy-
sin kriteerein, kun valtion 
talous ei ole vaatinut seu-
rantaa tukien kohtalolle 
ja kuntaliitto on jakanut 
rahoja löysästi. Nyt tuli-
si maakunnissa hengissä 
säilyneiden kuntien ottaa 
kantaakseen kriisikuntien velat. 

Samoin on asia Euroopassa. Kun Kreikka on tuhlan-
nut rahansa eikä ole huolehtinut taloutensa seurannas-
ta, tulisi suomalaisten kustantaa heidän koulutuksensa, 
sairaanhoitonsa ja armeijansa. Valtiontaloudessa valtion 
asukkaat maksavat veroja, jotta kaikki kansalaiset saisi-
vat peruspalvelunsa. Jos kuntaliitoksiin lähdetään, tulee 
valtion ensin huolehtia siitä, että liittyvät kunnat ovat 
taloudellisesti tasa-arvoisessa asemassa, etteivät talo-
utensa hyvin hoitaneet kunnat joudu maksumiehiksi. 
Liitosten tulee olla vapaaehtoisia ja tällä talouden tasaa-
misella liitoshalukkuutta voitaisiin lisätä. 

Kun taas Euroopan Unionin itsenäiset jäsenvaltiot 
eivät maksa veroa (ainakaan vielä) EU:lle. Jäsenmak-
suilla on tarkoitus pyörittää parlamentin ja komission 
toimintaa sekä ohjelmia. Jäsenmaksuilla ei ole tarkoitus 
palauttaa jäsenmaksutuottoa eri puolille Eurooppaa, 
vaikka eri ohjelmissa onkin varattu enemmän rahaa 
erityisalueille. Laina- ja vakuusrahat otetaan itsenäis-
ten valtioiden kansantalouksista. Jospa nämä laina- ja 
vakuusrahat edes menisivät Kreikalle, mutta rahat me-
nevät pankkien tukemiseen, kun ne ovat ottaneet lainaa 
Saksan ja Ranskan pankeilta. Maksamamme tuki siirtyy 
pankkitueksi ja näin ollen rikkaiden rahoittajien tulo-
jen varmistamiseen. Euroopan Keskuspankkikin (EKP) 
on ilmoitellut alkavista ongelmista oman rahoituksensa 
suhteen. Vaikeaa on, jos kukaan ei voi maksaa velkojaan 
takaisin.

EKP toivoisi varmasti, että Suomi ja muut kolmen 
tähden maat ottaisivat velkaa siltä, jotta se saisi jostain 
edes korkotuloja. Mieluummin tukisin suoraan köyhiä 
kreikkalaisia kuin eurooppalaisia pankkiireja. Kyllä 
Zorbas saa aina aikaan lämpimän läikähdyksen rinnas-
sani.

Vaili Jämsä-uusitalo 
oulu

hallitusrintamassa
erikoisia poissaoloja 
välikysymysäänestyksessä
Eduskunnan pöytäkirjan mukaan seuraavat edustajat 
olivat poissa 25.4. eduskunnan täysistunnossa klo 14.03 
pidetystä luottamusäänestyksestä: Päivi Räsänen (kd), 
Sinuhe Wallinheimo (kok) ja Ulla-Maj Wideroos (r). Sa-
mat edustajat ovat kuitenkin kirjautuneet läsnäoleviksi 
täysistuntoon ennen klo 14.15, joka oli läsnäolokirjau-
tumisen takaraja.

Hallituspuolueiden edustajien kannalta tämäntapai-
nen tahallinen tai tahaton poissaoleskelu saattaa pit-
kässä juoksussa olla kiusallista. Ennakoiko tämä halli-
tusrintaman laajempaakin rakoilemista tulevaisuudessa 
kun euro-kriisi jatkuu, sen aika näyttää.

Vesa-Matti Saarakkala
kansanedustaja

istumassa vasemmalta lukien: yhdistyksen sihteeri Maarit Tuomi, puheenjohtaja Sirkka-Liisa Papinaho ja jäsen 
Sirpa hassinen. Seisomassa vasemmalta lomittain lukien: varapuheenjohtaja Nina Laihanen, jäsen Tuula Kerijoki, 
taloudenhoitaja Päivi Granlund, jäsen riittä-Liisa Walden, varajäsen Johanna Kyrö, jäsen helena hiltunen, varajäsen Pia-
Marja Pajala ja varajäsen Kaija Ylä-rotiala

uusi PerusNaisten alueyhdistys,
Päijät-hämeen PerusNaiset esittäytyy

Kokoukseen tulijat vas-
taanotettiin lämpimästi 
Sirkka-Liisa Papinahon 
toimesta. Mukana naisia 
vastaanottamassa olivat 
myös kaksi orimattilalaista 
perussuomalaista herras-
miestä, Onni Hiltunen ja 
Esko Heikkilä. He tarjoi-
livat kokousväelle tervetu-
liaisiksi alkoholitonta pää-
rynäsiideriä ja ohjasivat 
naiset nauttimaan runsais-
ta kahvipöydän antimista. 
Puuhanaisena alueyhdis-
tyksen perustamisessa toi-
mi Sirkka-Liisa Papinahon 
ohella Perussuomalaiset 
Naiset ry:n aluesihteeri 
Outi Virtanen.

Paikalle kokoukseen 
vierailevaksi puhujaksi 
oli saatu kiireisestä aika-
taulustaan huolimatta Pe-
russuomalainen Nainen 
isoilla kirjaimilla, päijät-
hämäläinen kansanedusta-
ja Anne Louhelainen, joka 
otti puheessaan kantaa 

mm. ajankohtaiseen euro-
kriisiin.

Parikymmenpäisen ko-
kousväen joukkoon mahtui 
monta ikäluokkaa saman-
henkisiä naisia ja kokouk-
sen henki olikin varsin iloi-
nen ja innostunut. 

Hallitus ensimmäiselle 
toimikaudelle

Kokousväki valitsi joukos-
taan toimintakaudelle 2012 
puheenjohtajan, sihteerin, 
taloudenhoitajan sekä halli-
tuksen jäsenet ja heille hen-
kilökohtaiset varajäsenet 
(varajäsenet suluissa) seu-
raavasti: 

Puheenjohtaja Sirkka-
Liisa Papinaho Orimatti-
lasta, sihteeri Maarit Tuomi 
Lahdesta (Johanna Kyrö),  
taloudenhoitaja Päivi Gran-
lund Lahdesta, Sirpa Hassi-
nen Nastolasta (Kaija Ylä-
Rotiala),  Nina Laihanen 
Lahdesta (Päivi Granlund), 

Riitta-Liisa Waldén Hollo-
lasta (Raila Lindroos), He-
lena Hiltunen Orimattilasta 
(Pia-Marja Pajala) ja Tuula 
Kerijoki Heinolasta (Minna 
Rostedt). 

Hallitus kokoontui 
järjestäytymisen merkeis-
sä ensimmäisen kerran 
21.4.2012.

Yhdistyksen varapu-
heenjohtajaksi valittiin Ni-
na Laihanen, tiedottajaksi 
ja  tiedotus/julkilausumatoi-
mikunnan vetäjäksi Riitta-
Liisa Walden. Riitta-Liisa 
vastaa puheenjohtajan ohel-
la julkisesta tiedottamisesta.

Kokouksessa päätettiin 
myös tulevista 
tapahtumista

Tuoreen hallituksen koko-
uksessa päätettiin mm. tu-
levista tapahtumista, joissa 
Päijät-Hämeen PerusNaiset 
tulevat näkymään kuluvan 
vaalivuoden aikana. Päätet-
tiin perustaa terveyden- ja  
hyvinvoinnin toimikunta. 
Toimikunnan vetäjäksi va-
littiin Sirpa Hassinen. Kult-
tuuri- ja virkistystoimikun-
nan vetäjäksi valittiin Päivi 
Granlund.

Päijät-Hämeen Perus-
Naiset haluavat toivottaa 

kaikki toiminnasta kiin-
nostuneet naiset lämpimäs-
ti mukaan positiiviseen ja 
innostuneeseen naisjoukki-
oon. Liittyäksesi sinun tulee 
olla puolueen sekä naisjär-
jestön jäsen. Lisätietoja ja 
liittymiskaavakkeita saat 
yhdistyksen puheenjohta-
jalta ja sihteeriltä.

Päijät-Hämeen Perus-
Naisille voit esittää kysy-
myksiä sähköpostitse tai 
nykäisemällä hihasta tapah-
tumien yhteydessä. Olemme 
tavattavissa myös faceboo-
kissa.

Aurinkoista kesää kai-
kille, toivottaa Päijät-Hä-
meen PerusNaiset ry:n hal-
litus

Puheenjohtaja
Sirkka-Liisa Papinaho
p. 044 389 3458
sirkka-liisa.papinaho@
orimattila.fi

Sihteeri
Maarit Tuomi
p. 040 821 8600
maaritmtuomi@gmail.com

Tiedottaja
riitta-Liisa Walden
p.040 415 6052
ritu.walden@suomi24.fi

Päijät-Hämeen PerusNaisten toiminta 
polkaistiin käyntiin perustamis- 
kokouksen merkeissä Orimattilan  
valtuustosalissa 31.3.2012.



Suomalainen20 No: 7 • Toukokuu 2012www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

 ■KaNSaNeduSTaJa eSiTTeLYSSä

Eduskunnassa käytiin 
eloisa keskustelu val-
tiontalouden kehyk-
sistä vuosille 2013-
2016. Hidastuneen 
talouskasvun vuoksi 
hallitus sopi jo toi-
sen kerran vuoden 
sisällä mittavista val-
tiontalouden sopeu-
tustoimista tavoittee-
naan kääntää valtion 
velkasuhde laskuun 
vaalikauden loppuun 
mennessä. Lähetekes-
kustelun jälkeen asia 
etenee valiokuntiin.

Hallituksen tavoi-
te on ymmärrettävä, 

sillä yksistään valtionvelan korkomenoihin 
uppoaa kehyskaudella arviolta 2,9 miljardia 
euroa vuodessa eli suurin piirtein nykyisen 
puolustusbudjettimme verran.

Korostinkin keskustelussa olevani samaa 
mieltä siitä, että velkakierteen pysäyttämisen 
tulee olla talouspolitiikkamme päämäärä. Sen 
sijaan siitä, ovatko hallituksen kaikki toimet 
tavoitteen saavuttamiseksi sosiaalisesti oikeu-
denmukaisia, olen perustellusti eri mieltä.

Veroja tulee kantaa maksukyvyn 
mukaan

Hallituksen suunnittelema kaikkien arvonlisäve-
ron verokantojen korotus yhdellä prosenttiyksi-
köllä osuu samalla tavalla niin köyhiin kuin rik-
kaisiinkin. Ennen eduskuntavaaleja vasemmisto-
puolueet aktiivisesti kiivailivat tämän kaltaisten 
tasaverojen nostoa vastaan, mutta hallituksessa 
linja on muuttunut. Takkia käännetään, kun 
vastuuta kannetaan – näinhän se vanhojen puo-
lueiden tuttu toimintatapa vaalilupausten suh-
teen menee.

Veroja tulee kantaa maksukyvyn mukaan. 
Perussuomalaisten linja ei ole vaalien jälkeen 
muuttunut. Toki kompromisseja tulee osata 
tehdä. Esimerkiksi arvonlisäverokorotuksen 
ulkopuolelle olisi voinut jättää elintarvikkeet 
ja lääkkeet. Nyt hallitus sysää köyhät ja sairaat 
eturintamaan taloustilanteen korjaajiksi. 

Kehyspäätös kurjistaa myös kuntataloutta 
entisestään. Kun valtionosuuksista leikataan, 
kuntien peruspalvelut heikkenevät ja leikka-
us osuu jälleen pienituloisiin, jotka niitä eni-
ten käyttävät. Valtionosuusleikkausten myötä 
monet kunnat myös velkaantuvat ja joutuvat 
nostamaan kunnallisveroa, taksoja ja maksuja.

Tämä ei ole sosiaalisesti oikeudenmukaista 
politiikkaa, varsinkin kun hallitus samaan ai-
kaan sitoo käsittämättömiä summia huonosti 
talouttaan hoitaneiden hulivilieuromaiden tu-
kemiseen.

Hallitus on kehunut kehyspäätöstään 
oikeudenmukaiseksi kompromissiksi, vaik-
ka todellisuudessa Kokoomus on tarjonnut 
kumppaneilleen kylmää kyytiä. Oikeudenmu-
kaisuutta löytyy lähinnä niistä osioista, jotka 
hallitus näkyy omaksuneen Perussuomalaisten 
vaihtoehtobudjetista, kuten ns. solidaarisuus- 
eli Wahlroos-veroon, nuorisotyöttömyyden 
torjuntaan, tutkimus- ja kehitysverotukeen 
sekä ratainvestointeihin liittyvistä esityksistä. 
Myös sotiemme veteraanien etuisuuksiin teh-
tävät muutokset ovat oikean suuntaisia, mutta 
riittämättömiä.

Velkakierre
pysäytettävä
oikeudenmukaisesti

Jussi Niinistö

Kirjoittaja on
kansanedustaja ja 
puolustusvaliokunnan 
puheenjohtaja

Menestyneillä yrittäjillä 
ja lehtien päätoimittajilla 
on tunnetusti hyvä arvi-
ointi-, havainto- ja ana-ly-
sointikyky. Paikallislehden 
perustajana, yrittäjänä ja 
päätoimittajana kansan-
edustajan pestiä hoitava 
Reijo Tossavainen lukeutuu 
ehdottomasti tähän jouk-
koon. Hän perusti vuonna 
1985 Valkealan Sanomat 
-nimisen paikallislehden ja 
toimi sen päätoimittajana 
aina vuoteen 2004 saakka, 
jolloin myi sen uudelle yrit-
täjälle. Sen jälkeen Reijo on 
ollut osa-aikainen toimitta-
ja/kirjoittaja.

Aikuisiästään suurim-
man osan hän on ollut leh-
tialalla, ensin eri sanomaleh-
tien palveluksessa erilaisissa 
markkinoinnin ja toimituk-
sen tehtävissä. Ennen Val-
kealaa hän asui Haminassa, 
jossa oli mm. kaupunginhal-
lituksen jäsen. Hän oli nuo-
rempana myös kolme vuotta 
Kannuk-sen kaupungin elin-
keinoasiamiehenä. Viimeiset 
25 vuotta hän on asunut 
puolet ajasta Val-kealassa 
Kymenlaakson puolella, 
puolet Savitaipaleella Etelä-
Karjalassa, ja tuntee siksi hy-
vin kummankin maakunnan 
asiat.

Juuret maaseudulla

Reijon juuret ovat maaseu-
dulla Pohjois-Savossa, jossa 
nuorukaisena maatilan työt 
aina met-sätöitä myöten tu-
livat hyvin tutuiksi. Ehkä 
siitä syystä metsätyöt ovat 
nykyään hänelle tärkeä 
harrastus ja hyötyliikun-

nan muoto. Hän on ollut 
aktiivisesti mukana monen 
järjestön toimin-noissa, 
mm. yrittäjäyhdistyksen 
puheenjohtajana ja kotiseu-
tuyhdistyksen hallituksen 
jäsene-nä. Hänelle erityisen 
tärkeää on ollut yhteiskun-
nallisten yhteisten asioiden 
seuraaminen, nii-hin liitty-
vien syiden ja seurauksien 
pohtiminen ja ratkaisujen 
hakeminen. Siksi hän lähti 
eh-dokkaaksi myös edus-
kuntavaaleihin.

Reijoa ahkerampaa 
mielipidekirjoittajaa on 
varmaan vaikea löytää, sillä 
hän kirjoittaa paljon ajan-
kohtaisista asioista. Netti-
sivuille ilmestyy kirjoituk-
sia lähes päivittäin. Lisäksi 

kirjoituksia on ”oikeasti 
luettavissa” myös Kouvo-
lan Sanomien, Kymen Sa-
nomien ja Etelä-Saimaan 
mie-lipidesivuilta sekä näi-
den lehtien keskustelufoo-
rumeilta nettisivujen puo-
lelta. Lisäksi hän kir-joitte-
lee myös Etelä-Karjalan ja 
Kymenlaakson paikallis- ja 
kaupunkilehtiin.

Harrastuksina matkailu 
ja luonto

Kansanedustajan pesti alkoi 
keväällä. Liikenne- ja vies-
tintävaliokunnan sekä maa- 
ja metsäta-lousvaliokunnan 
jäsenyydet luovat hyvät 
vaikuttamismahdollisuudet 
näiden alojen asioihin. Myös 

Yleisradio Oy:n hallintoneu-
voston jäsenyys antaa mah-
dollisuuden vaikuttaa val-
takun-nalliseen viestintään. 
Eduskuntatyön painopiste 
on valiokuntatyössä. Toi-
nen painopiste on kaakkoi-
sen Suomen asioissa. Reijon 
mielestä eduskuntatyö on 
joskus ”kuivaakin puurta-
mis-ta”. Näin on varsinkin 
valiokuntatyö, vaikka siellä 
tavallinen rivikansanedus-
taja voi parhaiten vaikuttaa 
haluamiinsa asioihin.

Vapaa-aikana Reijo 
harrastaa matkailua. Hän 
sanoo käyneensä noin 60 
eri maassa ja niistä 24 on 
tullut kierrettyä matkai-
luautolla. Toinen todella 
mieluinen harrastus on 
metsätyöt. Mön-kijän pe-
rässä on telikärry, jolla hän 
kuskaa metsänraivauksen ja 
harvennuksen tulokset tien 
varteen. Myös kalastaminen 
kuuluu mieliharrastuksiin. 
Syksyisin tulee kerättyä pal-
jon marjoja ja sieniä tulevaa 
talvea varten. Viime syksy 
oli siinä suhteessa harvi-
naisen hyvä, että pelkäs-
tään suppilovahveroita tuli 
vaimon kanssa kerättyä yli 
200 litraa! 

Kansanedustajan työ 
rajoittaa nyt harrastuksia. 
Matkustaminen on jää-
nyt lähes kokonaan pois. 
Muihin harrastuksiin hän 
yrittää ehtiä paneutua ai-
na viikonloppuisin, vaikka 
silloinkin tahtoo olla lähes 
joka päivä jotakin eduskun-
tatyöhön liittyvää.

Teksti:
Seppo Purontakanen

Päätoimittajan ja yrittäjän
kokemuksella kansan asialla

Torstaina 19.4. julkais-
tu vanhuspalvelulain uusi 
luonnos jättää sisällöstään 
pois sen tärkeimmän, hoi-
tajamitoituksen. Ilman riit-
tävää hoitohenkilökuntaa 
ja lain painavaa velvoitetta 
siihen emme kykene saavut-
tamaan hyvää vanhusten-
hoidon tilaa Suomessa.

Ikäihmisten palvelujen 
laatusuosituksessa suosituk-
sen tasolla olevat hoitajami-
toitukset jäävät edelleenkin 
suositusten tasolle. Tällä ei 

todellisuudessa ole mitään 
merkitystä vanhustenhoi-
don laadun parantamisessa. 
Suosituksia ei tarvitse nou-
dattaa, eikä niitä näin ollen 
myöskään noudateta.

Vanhuslakiin ollaan si-
sällyttämässä asetusvelvoite 
hoitajamitoituksesta, joka 
lauseena kuulostaa hienol-
ta, mutta on käytännössä 
riittämätön ja vähäpätöinen 
toimi. Asetus on vain suun-
taa antava, eikä se velvoita 
mihinkään.

Pitkän työuran suoma-
laisessa vanhustenhoidossa 
tehneenä paheksun suuresti 
vanhuslakiluonnokseen jää-
vää epäkohtaa hoitajamitoi-
tuksen puuttumisen myötä.

Tällä toimellaan hallitus 
ja peruspalveluministeri Gu-
zenina-Richardson antavat 
selvän signaalin koko Suomen 
kansalle siitä, kuinka kaunii-
den puheiden jälkeen iäkkäitä 
ihmisiä, heidän omaisiaan se-
kä heidän hoitajiaan pidetään 
taas pilkkanaan.

Kansanedustaja arja Juvonen: 

Vanhuspalvelulaki pitää iäkkäitä pilkkanaan

arja Juvonen
kansanedustaja
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 ■ LeiVäNJaKaJa

rakastakaa toisianne

eduskunnassa sanottua

EU-lakien ensisijaisuus kansalliseen lainsää-
däntöön nähden on minulle, joka pidän kan-
san suvereniteettia pyhänä, käsittämätön. En 
hyväksy mitään Brysselin byrokraattia tämän 
talon yläpuolelle. Tässä maassa toistaiseksi on 
ollut hieman niukasti vielä tässä eduskunnassa 
niitä, jotka ovat tässä asiassa samaa mieltä, 
mutta Euroopassa alkaa olla yhä enemmän.
Timo Soini

Kunnat muutoksen kourissa
Monet pienet kunnat tulevat toimeen hyvin 
edelleenkin ja monet isot kunnat huonosti. 
Samoin pienet kunnat pystyvät edelleenkin 
tuottamaan peruspalvelut edullisemmin kuin 
suuret kunnat. Oma kunta on ihmisille edel-
leenkin hyvin tärkeä. Perisuomalainen ihmi-
nen ei ole kuntauudistuksen takana.
Martti Mölsä

”Tämän käskyn minä teil-
le annan: rakastakaa toi-
sianne.” (Joh. 15:17). Jee-
sus kehottaa useaan ker-
taan meitä rakastamaan 
toisiamme. Vuorisaarnan 
ohjeen mukaan meidän 
tulee rakastaa myös viha-
miehiämme. 

Nykymaailmassa sana 
”rakastaa” lienee korvat-
tu sanalla ”suvaita”. Mei-
tä kehotetaan suvaitse-
maan kaikkia ja kaikkea, 
mitä suvaitsevaisempia 
olemme, sitä parempia 
olemme. He, jotka eniten 
kehottavat muita suvait-
sevaisuuteen, suvaitsevat 
itse lähinnä asioita tai 
ilmiöitä, joita he kehot-
tavat kaikkien meidän 
suvaitsevan, ja ihmisiä 
jotka ajattelevat samoin 
kuin he itse. Eriävän mie-

listen avuntarvitsijoiden 
puolesta. Missä ja keitä 
ovat nykymaailman todel-
liset avuntarvitsijat, sairaat 
ja rammat? Missä ovat he, 
joita emme kaikessa suvait-
sevaisuusinnossamme edes 
muista? Missä ovat ne köy-
hät, työttömät ja todelliset 
syrjäytyneet, kaupunkien 
vähäosaiset ja maaseutu-
jen hiljaiset, he jotka eivät 
syystä tai toisesta kuulu tur-
vaverkkojen piiriin. Missä 
ovat ne maamme kansalai-
set, jotka eivät ole oppineet 
vaatimaan oikeuksiaan, ei-
vätkä osaa pitää puoliaan.

Jumalan silmissä jokai-
nen ihminen on yhtä tärkeä. 
Meillä ei siis ole missään ta-
pauksessa varaa tuomita tai 
vähätellä ketään, eikä edes 
arvostella toistemme peri-
aatteita. Meidän ei tule esit-

tää tuomareita omassa 
elämässämme. Kaikkien, 
myös vihollisten, rakas-
taminen lienee kuitenkin 
lähes mahdoton tehtä-
vä. Voimme kuitenkin 
kiinnittää huomioimme 
heihin, joita tapaamme 
ja näemme lähiympäris-
tössämme. Sen lisäksi, 
että meidän tulisi yrittää 
rakastaa tai edes suvaita 
toinen toistamme, tulisi 
meidän myös lakkaamat-
ta rukoilla, niin muiden 
kuin itsemmekin puoles-
ta.

”Rakas Jumala, ope-
ta minut rakastamaan 
kaikenlaisia ihmisiä. 
Myös niitä, jotka ovat 
erilaisia ja ajattelevat eri 
tavoin kuin minä”.

Marja Tuomi

lipiteen esittäjä tai vaikkapa 
asioista vaan vaikeneva saa 
helposti syytteen ”suvaitse-
maton”, joka nykypäivänä 
on yksi tuomitsevimmista 
sanoista. Kaikkea muuta 
tulee suvaita paitsi heitä, 
jotka ovat syystä tai toises-

ta saaneet ”suvaitsematon” 
-leiman päällensä.

Suvaitsevaisuus ei kui-
tenkaan mielestäni tarkoita 
sitä, että meidän tulee hy-
väksyä kaikki ja kaikenlaiset 
ajatukset, toimia jopa omia 
periaatteitamme vastaan. 

Liiallinen suvaitsevaisuus 
pitkällä ajanjaksolla voi joh-
taa moraalin rappeutumi-
seen, jopa tuhoon. Meidän 
kristittyjen esimerkkinä toi-
minut Jeesuskaan ei suvain-
nut kaikkea. Temppelissä 
hän kaatoi rahanvaihtajien 
pöydät ja kyyhkysenmyyjien 
jakkarat (Matt. 21:12). Hän 
ei hyväksynyt koronkisku-
reita, huijareita, toisten hy-
väksikäyttäjiä jne., lista on 
pitkä. Jeesus kuitenkin ra-
kasti jokaista ihmistä, myös 
heitä, joiden tekoja hän ei 
hyväksynyt. Jeesus rukoili 
syntisten puolesta ja erityi-
sesti niiden puolesta, jotka 
Hänen mielestään toimivat 
väärin.

Samalla kun Jeesus kaa-
toi rahanvaihtajien pöy-
dät, Hän paransi sokeita 
ja rampoja ja toimi todel-

OTTeITa SOInIn PLOKISTa

Kävin puhemiehen valtuus-
kunnassa Intiassa ja Afga-
nistanissa. Vappupuhe vaih-
tui vappukannanottoon.

Otin kantaa Perussuo-
malaisten puolesta. Olemme 
Suomen kiinnostavin puo-
lue. Gallupeja ei pidä ylitul-
kita vaan tehdä omaa poli-
tiikkaa. Se puree - ajan kans-
sa. Aivan kuten ehdokkuus 
europarlamenttiin 2009.

Afganistan oli pintaraa-
paisunakin hurja kokemus. 
Väkivallan uhka oli joka-
päiväistä.

Myönteisenä mieleen jäi 
käynti suomalaisjoukkojen 
luona Mazar e Sharifissa. 
Vietimme kansallista vete-
raanipäivää yhdessä järjes-
tetyssä koskettavassa sere-
moniassa. Päättäjien on syy-
tä käydä katsomassa paikan 
päällä, minne ovat poikansa 
lähettäneet.

Hyvää oli myös suur-
lähettiläs Pauli Järvenpään 
ammattitaito, joka aukaisi 
ovet presidentti Hamid Kar-
zain tapaamista myöten.

Mutta, mutta.
Afganistanin kriisi ei 

ole ohi, vaikka joukkoja 
vähennetään ja siirtymistä 
siviilikriisinhallintaan jou-
dutetaan.

Ongelmia on ja niistä 
isoimmat ovat turvallisuus-
tilanne, korruptio, talous 
sekä ihmisoikeudet.

Ilman työtä ei ole tule-
vaisuutta. Afganistaniin as-
ti piti mennä vakuuttumaan 
siitä, että kansalaispalkka ei 
ole kestävä ja kattava rat-
kaisu. Ora et labora.

Talouden kuntoon saat-
tamisen kautta tulee kaikki 
muu. Jos työtä ei ole, unik-
ko alkaa rehottaa. Jostakin 
se leipä revitään.

Tyttölasten asema on 
etenkin maaseudulla kar-
mea. Jo kolmetoistavuo-
tiaita naitetaan vanhoille 

äijille vaimoiksi. Kuuluu 
kulttuuriin tai ei, tämä räi-
keä ihmisoikeuksien louk-
kaustavan muuttaminen on 
asetettava ykköstavoitteeksi 
ja talousavun antamisen eh-
doksi.

Afganistan on maa, jos-
sa ratkaistaan paljon. Mak-
saa vaivan yrittää, vaikka 
takeita menestyksestä ei ole. 
Vaikka sen kuusivuotiaan 
pojan muistoksi, joka lähti 
ilolla työntämään kottikär-
ryä pientä palkkaa vastaan 

afganistan

torin toiselle puolelle. Kärry 
räjäytettiin kauko-ohjauk-
sella puolivälissä - pojasta 
jäi jäljelle pieni torso.

Tuskin se ketään lohdut-
taa, että tehtävän antanut 
tunnistettiin. Hän katosi il-
man oikeudenkäyntiä.

Afganistan pysyy otsi-
koissa. Jos ei pysy, ihmisoi-
keudet on myyty.

Timo Soini
Plokikirjoitus 1.5.2012

Perussuomalainen  
10/2005
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TaPaHTumaT

HeLSInKI

JÄRJESTÖTOIMINTA

Kanta-hämeen Perussuomalaiset ry:n

Kunnallisvaalitoimiston avajaiset
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset avaavat kunnallisvaa-
litoimiston Hämeenlinnassa osoitteessa Hallituskatu 22. 
Avajaiset ovat perjantaina 18.5. klo 11.00. Paikalla mm. 
kansanedustaja Ismo Soukola.

Perussuomalaiset löylyt 
heitetään Valkeakoskella
Lauantaina 9.6. ja 18.8. klo 17.00 alkaen. Valmarin-
niemessä, Valmarintie 110. Mahdollisuus ilmoittautua 
kunnallisvaaliehdokkaaksi. Kaikki joukolla mukaan. 
Ilmoittautumiset tarjoilujen varaamiseksi:
mikko.nurmo@delfortgroup.com.

Kaskisten Perussuomalaiset 
kevätmarkkinoilla
Kaskisten Perussuomalaisilla teltta kevätmarkkinoilla 
26.-27.5. klo 9.00-16.00. Markkinamenossa mukana 
lauantaina kansanedustaja Maria Tolppanen. ja susnnun-
taina kansanedustaja Reijo Hongisto. Tervetuloa!

rovaniemen Perussuomalaiset ry:n 

äitienpäivätapahtuma
Sunnuntaina 13.5. klo 11.00-13.00 Rovaniemellä Lor-
di-aukiolla. Tule noutamaan oma äitienpäiväruusu ja 
keskustelemaan ajankohtaisista asioista kuntavaalieh-
dokkaitten kanssa.

Oulussa vietettiin vilkas 
viikonvaihde huhtikuun 
lopussa, sillä vapun alla vii-
konvaihteessa ja myös va-
pun aikana tarjoutui puolu-
eemme jäsenille ja kannatta-
jille mahdollisuus osallistua 
useampaan tapahtumaan 
eri puolilla Oulua.

Lauantaina 28.4. juotiin 
piiritoimistollamme Oulun 
Perussuomalaisten vappu-
kahvit ja samassa yhteydes-
sä grillailtiin makkarat ja 
puhuttiin politiikkaa suun 
täydeltä. Kuntavaaliehdok-
kuuksia ja puolueen jäsenha-
kemuksia täyteltiin leppoisan 
rupattelun lomassa ja aika 
hyväksi taas saatiin maailma 
puheissa parannettuakin, jo-
ten tämä kun vielä siirretään 
konkreettisesti puolueemme 
tuleville kuntapäättäjille, niin 
hyvä tästä tulee.

Sunnuntaina 29.4. jär-
jestettyyn koulutustilaisuu-
teen ja sen jälkeen pidettyyn 
piirimme kevätkokoukseen 
saapui reilut neljäkymmen-
tä henkilöä ja tunnelmaa 
kohensivat  paikalle saa-
puneet puolueemme "työ-
mies" Matti Putkonen sekä 
kansanedustajamme Ville 
Vähämäki ja Pirkko Mat-
tila. Saimme kuulla päivi-
tettyä tietoa kuntavaaleihin 
liittyvistä toimista puolueen 
osalta ja kannustusta toimia 
näkyvästi ja rohkeasti puo-
lueemme periaatteita nou-
dattaen kenttätyössä niin 
ehdokkaina kuin tukijouk-
koinakin.

Tilaisuudessa muistettiin 
myös kukkakimpulla, puheil-
la ja mojovilla aplodeilla pe-
russuomalaisten ensimmäistä 

Metallin liittokokousedusta-
jaa Martti Eskolaa. Matti 
Putkonen kiitti Marttia ja 
muita Metallin vaaleissa eh-
dolla olleita ehdokkaitamme 
uraauurtavasta työstä ja roh-
keudesta asettua näkyville 
puolustamaan myös ammat-
tiyhdistysväen piirissä perus-
suomalaisia arvoja.

Martti totesikin olevan-
sa perinteisesti "peloton pe-
russuomalainen", joka mie-
lellään ottaa uusia haasteita 
vastaan ja pyrkii tekemään 
aina parhaansa kaikessa mi-
hin ryhtyy.

Vapputapahtuma 
sai myös 
medianäkyvyyttä

Koko päivän kestänyt tapah-
tuma koettiin osallistujien 
keskuudessa varsin onnistu-

neeksi. Saimme myös hienos-
ti  näkyvyyttä sanomalehti 
Kalevassa, sillä toimittaja ja 
kuvaaja viihtyivät koulutus-
osion aikana paikalla toista 
tuntia tehden juttua seuraa-
van päivän lehteen.

Vappuaattona pystytet-
tiin teltta Oulun kauppa-
torille ja siellä oltiin vielä 
vappupäiväkin. Tapahtu-
maan varatut vappupallot 
olisivat olleet kysyttyä ta-
varaa, mutta niiden jakelu 
jouduttiin keskeyttämään  
markkinoiden pelisään-
töjen puitteissa. Paikalla 
oli runsaasti kauppiaita 
myymässä vappupalloja ja 
muuta ajankohtaan kuu-
luvaa. Emmehän me pe-
russuomalaiset tietenkään 
halua viedä pienyrittäjiltä 
leipää suusta, joten pallot, 
simat ja kahvit tarjoillaan 

sitten jossakin muussa ta-
pahtumassa.

Kansanedustajamme 
Ville Vähämäki ja Olli Im-
monen saivat tiivistä juttu-
seuraa kauppatorilla suk-
kuloivista vapunviettäjistä 
ja moni kävi kiittelemässä 
edustajiamme hyvästä työs-
tä eduskunnassa ja jalkau-
tumisesta äänestäjiensä 
pariin. Pirkko Mattila vie-
raili vappuaattona Kuusa-
mon vapputapahtumassa ja 
myös hänen vapaa-aikansa 
meni jälleen kerran kansa-
laisten parissa, joten valta-
kunnassa kaikki hyvin.

Runsasta kuntavaalieh-
dokashankintaa ja harkin-
taa sekä sääskien odottelua 
koko puolueväelle.

Jari Pirinen
Toiminnanjohtaja

Vilkas viikonvaihde oulussa

Martti eskola onniteltavana oulun piiri ry:n koulutustilaisuudessa. onnittelijoina piirin 
puheenjohtaja Paula Juka, puolueen työmies Matti Putkonen ja piirin toiminnanjohtaja 
Jari Pirinen.

Pieksämäellä järjestettiin 
perinteiset kevätmarkkinat 
huhtikuun puolivälissä. 
Vaikka vettä roiluutti ja 
räntää rähmi, tunnelma oli 
keväinen ja väkeä oli vilk-
kaasti liikkeellä. Tarjolla oli 
kuumaa mehua kylmyyteen 
ja energiaksi keksiä. 

Jaettiin muovikasseja, 
joissa oli lehti ja kyselylo-
make Pieksämäen kehitys-
hankkeista. Mukana pa-
lautuskuori postimerkillä 
varustettuna. Kyselyn tie-
doilla päivitetään kuntavaa-
liohjelmaa, jonka runko on 
laadittu jo syksyllä 2011. 
Iloisia terveisiä Pieksämä-
eltä. Kannatus on kasvussa.

Teksti ja kuva: Tapio Klen, 
Pieksämäen Perussuoma-
laiset ry:n puheenjohtaja

Pieksämäen Perussuomalaiset torilla 17.-18.4.2012

Miten Guggenheimista 
oikein päätettiinkään?
Vihreiden kaupunginhallituksen jäsen Elina Moisio eh-
dotti Guggenheim -hankkeen hylkäämistä jo kaupun-
ginhallituksessa. Julkisuudessa on annettu ymmärtää, 
että tämä olisi ollut ainoa vaihtoehto, joka kaupungin-
hallituksella olisi ollut esittelijän päätösesityksen lisäksi.

Perussuomalaisten kaupunginhallitusedustaja Jussi 
Halla-aho teki itse asiassa vastaesityksen, jossa hän eh-
dotti, että kaupunginhallitus lähettäisi asian valtuuston 
päätettäväksi, mutta ehdottaisi valtuustolle hankkeen 
hylkäämistä. Halla-ahon ehdotus ei saanut kannatusta.

Jälkeenpäin Kokoomus on korostanut, kuinka tärke-
ää demokratian kannalta olisi ollut saada Guggenheim-
hanke valtuuston käsittelyyn riippumatta siitä, mitä 
mieltä eri valtuustoryhmät asiasta olisivat olleet.

Kokoomus, tai kukaan muukaan hankkeen kannat-
taja, ei kuitenkaan kannattanut Halla-ahon esitystä, jo-
ka olisi voittanut Moision tekemän hylkäysesityksen ja 
näin ollen saanut demokratian toteutumaan ja saattanut 
asian valtuuston käsittelyyn.

Perussuomalaiset olisivat valtuustossa äänestäneet 
aiemman kantansa mukaisesti Guggenheim-hankkeen 
hylkäämisen puolesta.

Jussi halla-aho
kaupunginhallituksen jäsen, Perussuomalaiset

antti Valpas
valtuustoryhmän puheenjohtaja, Perussuomalaiset
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PaIKaLLISyHdISTySTen KOKOuKSeTTaPaHTumaT PIIRIyHdISTySTen KOKOuKSeT

Perussuomalaisten Kymen piirijärjestö ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Lauantaina 12.5.2012 klo 13.00 Ravintola Kurjenmie-
kassa, 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

Perussuomalaisten etelä-Savon piiri ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Pidetään 20.5.2012 klo 13.00. Kokouspaikkana Mik-
kelin kaupungintalo, valtuustosali, Raatihuoneenkatu 
8-10. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Lisätiedot: outi Virtanen, 040-6737523

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin

Sääntömääräinen kevätkokous
torstaina 31.5.2012 kello 18.00 alkaen Raision valtuus-
tosalissa, Nallinkatu 2, Raisio. Käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Kahvitarjoilu. Tervetuloa! 
Piirihallitus

naISJäRJeSTön KOKOuKSeT

PeRuSSuOmaLaISTen OuLun PIIRI

JÄRJESTÖTOIMINTA

Kotkan Perussuomalaisten

Kevätkokous
Lauantaina 19.5 klo 18.00 Kotkan kaupungintalolla.

Kontulan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 15.5.2012 klo 17.00 Kontula-talon Wanhassa 
Postissa, Ostostie 4, 00940 Helsinki. Kokouksessa kä-
sitellään normaalien kevätkokousasioiden lisäksi yhdis-
tyksen nimenmuutosta. Tervetuloa!
Petri haapanen, puheenjohtaja

Limingan Perussuomalaiset ry:n

Kevät-ja sääntöjenmuutoskokous
Lauantaina 26.5.2012 kello 12.00 Tuomas Okkosella, 
Rantaharjuntie 22, Lumijoki. Käsitellään sääntömääräi-
set kevätkokousasiat ja paikallisyhdistyksen sääntöjen 
muutosasiat. Paikalla kansanedustaja Pirkko Mattila. 
Tervetuloa!

Perussuomalaisten Juvan
paikallisyhdistys ry:n

Kevätkokous
Torstaina 17.5.2012 klo 18.00. Paikka: Erkki Matis-
kainen, Pattoinrannantie 14, Juva. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat.
hallitus

Pohjoiskymen Perussuomalaisten

hallituksen kokous
Tiistaina 15.5 klo 17.00 alkaen. esityslistalla mm. kun-
nallisvaalit. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
Puheenjohtaja

Pohjoiskymen Perussuomalaisten

Kuukausikokous
Sunnuntaina 20.5 klo 18.00 alkaen Orilammen majalla. 
Esityslistalla mm. kunnallisvaalit. Kaikki asiasta kiin-
nostuneet tervetulleita paikalle.
hallitus

Mäntyharjun paikallisyhdistys ry:n

Järjestäytymis- ja sääntö-
muutoskokous
Pidetään 16.5.2012 kello 18.00. Kokouspaikkana 
Osuuspankin kerhohuone. Esillä sääntömääräiset asiat. 
Tervetuloa!
Lisätiedot: outi Virtanen, 040-6737523

Vantaan Perussuomalaiset ry:n

Sääntömääräinen kevätkokous
Tiistaina 29.5.2012 kello 17.30 yrityskeskus Leijassa 
(Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa). Tervetuloa.

Keminmaan Perussuomalaiset

Perustava kokous
Sunnuntaina 20.5.2012 klo 18.00, Motelli-Ravintola 
Käpylä. Paikalla Perussuomalaiset rp:n 1.varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Hanna Mäntylä. Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Perussuomalaiset Nuoret

hämeen kuntavaalikutsunnat 
ja energiapoliittinen seminaari
Perussuomalaisten Nuorten kuntavaalikiertue saapuu 
Hämeeseen lauantaina 12.5.

Tuolloin järjestetään Lahdessa nuorten kuntavaali-
kutsunnat ja energiapoliittinen seminaari. Tapahtuma 
järjestetään klo 12-15 Hotel Scandic Lahdessa (Vesi-
järvenkatu 1). Tilaisuudessa Perussuomalaisten Nuor-
ten toiminnasta kertovat puheenjohtaja Simon Elo ja 
pääsihteeri Simo Grönroos. Energia-asioista puhumassa 
TVO:n edustaja.

Tule mukaan saamaan tietoa energiapolitiikasta, jär-
jestöstä sekä tulevista kunnallisvaaleista!

Perussuomalaiset
kansanedustajat Lapissa
Perussuomalaisten kansanedustajat Anssi Joutsenlahti, 
Lea Mäkipää, Martti Mölsä ja Osmo Kokko vierailevat 
Lapissa toukokuun lopulla.

Mukana kiertueella puoluehallituksen 3. varapu-
heenjohtaja Reijo Ojennus, puoluehallituksen jäsen 
Pirita Nenonen, Sodankylässä Eila Kivioja. Inarin eri 
tapahtumissa mm. Ilkka Kuuva, Arto Törmänen, Tom-
mi Väisänen, Katariina Ylennysmäki ja Arto Hoffren.

Kahvitarjoilua, Ivalossa, Inarissa ja Sevettijärvellä 
makkaraa ja kahvitarjoilua. Tule tutustumaan ja kes-
kustelemaan asioista.

Aikataulu

- Perjantaina 25.5. Rovaniemi, Lordi-aukio klo 10.00-
11.00. Sodankylä S-marketin paikoitusalue 13.00-
14.30. Ivalo S-Market Vaskoolin paikoitusalue klo 
17.00-18.30.
- Lauantaina 26.5. Utsjoki Luossa-hotelli klo 11.30-13. 
Karigasniemi kylätalo Saivu klo 15.30-16.30. Inari, ho-
telli Inarin paikoitusalue klo 18.00-19.00.
- Sunnuntaina 27.5. Sevettijärvi, Sevetin baari klo 13.00.

Perussuomalaiset Lapuan 
markkinoilla
Viikonloppuna 11.-12.5. Lapuan markkinoilla tavatta-
vissa Perussuomalaisten edustajia.

Perjantaina 11.5. Perussuomalaisten teltalla tavat-
tavissa E-P:n piirin puheenjohtaja Raimo Vistbacka klo 
12.00 alkaen.

Lauantaina 12.5. kansanedustajat Reijo Hongisto ja 
Maria Tolppanen. Hongisto paikalla klo 9.00-15.00 ja 
Tolppanen paikalla 13.30-16.00.

Paikalla myös kuntavaaliehdokkaita. 
Jos olet kiinnostunut esimerkiksi tulevista kuntavaa-

leista, tule tapaamaan ja keskustelemaan. Tapahtuma-
paikalla kisailuja ja arvontaa sekä kahvikioski. Lämpi-
mästi tervetuloa!
Lapuan Perussuomalaiset ry

Pohjois-Savon piiri järjestää 
kuntavaalikoulutusta
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piiri ry. järjestää lauan-
taina 19.5.2012 klo 9-15 koulutuksen, otsikolla Kunta-
vaalit 2012. Kouluttajina puoluesihteeri Ossi Sandvik ja 
Matti Putkonen sekä Savon Sanomista Matti Pietiläinen.

Paikkana Valtuusto-virastotalo, Suokatu 42, 70111 
Kuopio. Paikalla ruokailu ja kahvit. Mukaan mahtuu 
120 osallistujaa, joten varaa paikkasi pian.

Ilmoittautumiset piirisihteeri Maria Suhoselle 
16.5.2012 mennessä sähköpostilla:
maisaremu@suomi24.fi tai puhelimitse 044-5643729.

etelä-Savon PerusNaiset - ”Perusässät”

Perustamis- ja järjestäytymis-
kokous
Pidetään 20.5.2012 klo 15.00. Kokouspaikkana Mik-
kelin kaupungintalo, valtuustosali, Raatihuoneenkatu 
8-10. Esillä sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!
Lisätiedot: outi Virtanen, 040-6737523

Kuntien ja valtion osaomistamat tuottavat yritykset 
eivät saa lopettaa työpaikkoja päästäkseen pörssiin. 
Tulot menevät osakkeenomistajien kukkaroihin ja 
työttömyyden kustannukset jäävät kunnan veronmak-
sajien kontolle. Tehdastyö tuo tuloja kansantalouteen. 
Hallituksen on varmistettava eikä heikennettävä työn-
tekemisen mahdollisuuksia toimillaan kansainvälisillä 
markkinoilla.

Ammattikoulutukseen on luotava kaksivuotinen 
koulutus helpottamaan nuorten siirtymistä työelämään. 
Oppilaitoksia ei saa kiristää rahoituksella luomaan uu-
sia kansainvälisiä koulutusohjelmia.

Suomenkielinen opetus kärsii ja vähenee. Hallituk-
sen toiminta johtaa nuorten syrjäytymiseen, mikä aihe-
uttaa yhteiskunnalle ja ihmisille suuria kärsimyksiä ja 
kustannuksia. 

Kuntauudistus merkitsee sosiaalipalvelujen heiken-
tämistä maakunnissa ja tuo yleistä epävarmuutta. Hal-
lituksen esitys on enemmän fiktiota kuin faktoja.

Julkilausuma vappuna 2012:

Vappuna muistettava työtä
ja koulutusta
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Kaarinan seudulle uusi 
paikallisyhdistys
Kansalaisten kiinnostus Perussuomalaisia kohtaan jatkaa 
kasvuaan Turun seudullakin voimakkaana. Tästä osoi-
tuksena on uuden Perussuomalaisten paikallisyhdistyksen 
perustaminen 14.4.2012 Turun itäpuolelle, Kaarinaan.

Aikaisemmin Perussuomalaiset rp:n jäsenet ovat 
Turun ja Salon välillä kuuluneet Turun yhdistykseen. 
Kiinnostuksen jatkuessa puoluetta kohtaan vahvana ja 
jäsenmäärän karttuessa voimakkaasti päädyttiin perus-
tamaan uusi paikallisyhdistys tälle alueelle.

Yhdistyksen toimialueena ovat Kaarinan, Paraisten 
ja Paimion kaupungit sekä Sauvon kunta.

Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valitun Janne 
Ason mukaan yhdistys tulee asettamaan ehdokaslistat 
kaikkiin toimialueensa kuntiin. Viime kunnallisvaaleihin 
nähden on uutta, että Perussuomalaiset rp:n ehdokkaita 
pääsee äänestämään myös Paimion kaupungissa ja Sau-
von kunnassa.

Perussuomalaiset haluavat tarjota paikalliseen pää-
töksentekoon raikkaan vaihtoehdon perinteisiin puo-
lueisiin kyllästyneille äänestäjille.

Lapin Perusnaisten mielestä työeläkejärjestelmää olisi 
syytä muokata siten, että asetetaan eläkekatto. Suuritu-
loisilla on mahdollisuus varautua taloudellisesti eläkeai-
kaansa työuransa aikana, joten yli 3000 euron eläkkeille 
ei ole mitään perusteita. Koulutushan on yhteiskunnan 
kustantamaa, joten siitä aiheutuneisiin kustannuksiin ei 
tässä yhteydessä voida vedota.

Valtaosa suorittavaa työtä tekevistä, etenkin naisista, 
tekee koko työuransa reilusti alle 3000 euron ”keskipal-
kan”, joten tuleva eläke yltää vaivoin edes puoleen siitä. 
Tuloeroja ei ole mitään syytä kasvattaa enää työuran 
päätyttyä.

Järjestelmä voisi parhaimmillaan pidentää fyysisesti 
kevyttä työtä tekevien työuraa huomattavasti, kun tiede-
tään etukäteen tulevan eläkkeen rajallinen määrä.

Puheet eläkeiän ja eläkemaksujen nostosta voidaan lo-
pettaa samantien, päästää pitkän uran tehneet ansaitulle 
eläkkeelle ja saada mahdollisimman moni nuori työhön.

Järjestelmän tulisi muistuttaa lapsilisää, joka sekin 
maksetaan samojen kriteerien mukaan kaikille vanhem-
pien tuloista riippumatta. Eläkekaton olemassaolo olisi 
oikeudenmukaista ja vahvistaisi uskoa tasa-arvoiseen 
yhteiskuntaan.

Lapin PerusNaiset ry:n hallitus

Työeläkejärjestelmä 
oikeudenmukaiseksi Perussuomalaiset kokoon-

tuivat Rovaniemellä 13.-
15.4. sekä Rovaniemen 
osaston kevätkokoukseen 
että Lapin piirin kevätkoko-
ukseen. Valitettavaa oli, että 
puolueen edustus puuttui 
molemmista kokouksista. 
Ilmeisesti kansanedustajil-
lamme on kiireinen aika me-
nossa ja sovittuja tapaamisia 
oli järjestetty muualle Suo-
meen. Puolueen edustuksen 
puuttuminen ei kuitenkaan 
kokousväkeä haitannut. 

Uusia ehdokkaita 
löydettiin

Rovaniemen osaston ke-
vätkokoukseen Hotelli Aa-
kenuksessa osallistui yli 20 
henkeä siitä huolimatta, et-
tä kokous oli perjantai-ilta-
na ja oli 13. päivä. Mitään 
onnettomuuksia ei sattunut, 
päinvastoin saimme kolme 
uutta kuntavaaliehdokas-
suostumusta illan aikana.

Kokouksessa puheen-
johtajana toimi Jukka 
Paakki ja sihteerinä alle-
kirjoittanut. Kokouksessa 
hyväksyttiin niin tilit kuin 
toimintakertomuskin.

Useissa puheenvuorois-
sa tuli esille, että ”kaappi-
persuja” on paljon. Siitä 
voimme ennakoida tulevien 
kuntavaalien kannatusta. 
Toivomuksena puolueelle 
on riittävien resurssien saa-
minen vaalityöhön. Tähän 
mennessä osastolle suostu-
muksensa jättäneitä kunta-
vaaliehdokkaita on kaksi-
toista: Erik Raittinen, Anni-

ka Mellajärvi, Juha-Pekka 
Mikkola, Jukka Paakki, 
Unga Kari, Liisa Helin, 
Rauno Jaakola, Kari Hä-
rö, Pertti Sääskilahti, Mika 
Mikkonen, Ari Paldan ja 
Jouko Lampela.

Pisimpään Rovaniemen 
osaston kokouksessa kes-
kustelutti esitys puoluehal-
lituksen jäsenestä. Viime 
vuoden edustajana on ollut 
Pirita Nenonen. Pitkän kes-
kustelun ja useiden puheen-
vuorojen jälkeen kokous 
päätyi esittämään Lapin 
piirin kevätkokoukselle, et-
tä Pirita Nenonen jatkaisi 
edelleen puoluehallitukses-
sa. Useiden puhujien mie-
lestä vuosi puolueen elimes-
sä ei riitä kuin oppiajaksi, 
sen vuoksi on perusteltua, 
että entinen edustaja jat-
kaa tehtävässä. Toisaalta 
keskusteluissa tuotiin esille 
ajatusta siitä, että Lappi ei 
välttämättä edes saa paik-
kaa, koska kaikille piireille 
ei paikkoja ole. Olisiko täs-
sä tarkistamisen varaa puo-
lueen päässä, jotta kaikki 
piirit saisivat edustuksen 
puoluehallitukseen?

Lauantai oli välipäivä 
kokouksista, mutta illalla 
edustava parikymmenhen-
kinen perussuomalaisten 
joukko istui iltaa Ravintola 
Amarillossa ruokailun mer-
keissä. Ruoka tuntui mais-
tuvan ja jutustelua piisasi 
yön tunteihin. Oli hienoa 
havaita, että lähes koko 
Lappi oli edustettuna. Vä-
keä oli Simosta Utsjoelle. 
Mikä mielenkiintoisinta, 

aivan uusia kasvoja ja vas-
ta perustettujen osastojen 
edustajia oli tutustumassa 
toisiinsa. Vapaamuotoiset 
illanistujaiset ovat mitä par-
hain tutustumiskeino uusiin 
perussuomalaisiin ja uusiin 
toimintaideoihin.

Uusia osastoja Lapin 
piiriin

Sunnuntaina kokousten sar-
ja jatkui Hotelli Vaakunas-
sa. Aamukymmeneltä piiri-
hallituksen jäsenet aloitti-
vat hallituksen kokouksen. 
Yleinen kevätkokous pääsi 
käyntiin puolenpäivän ai-
kaan. Lehdistön edustajana 
paikalla oli Lapin Kansan 
toimittaja, jonka kirjoituk-
sen saimme lukea seuraavan 
päivän lehdestä. Kokouk-
seen osallistui runsaasti vä-
keä, joista uusia perussuo-
malaisia oli ilahduttavan 
moni. Kyseessä oli nytkin ti-
likokous, jossa hyväksyttiin 
tilit ja toimintakertomus. 
Tilit olivat olleet ensi kertaa 
tarkastettavana ulkopuoli-
sella tilintarkastajalla. Puo-
luehallitukseen esitettävästä 
edustajasta käytiin jälleen 
vilkasta keskustelua, lopul-
ta ehdokkaita oli neljä. Ää-
nestyksen tuloksen selvittyä 
piirin kevätkokous päätti 
esittää Pirita Nenosta jatka-
maan puoluehallituksessa.

Uusia osastoja syntyy 
Lappiin kuin sieniä sateel-
la, kolme uutta osastoa hy-
väksyttiin piirin jäseniksi. 
Tavoitteena on saada kaik-
kiin Lapin kuntiin toimivat 

osastot ja hyviä kuntavaali-
ehdokkaita. Jokaiseen kun-
taan toivotaan saatavan val-
tuutettuja päättämään kun-
tien asioista ns. vanhojen 
puolueiden vastapainoksi. 
Vaalit vaativat kovasti tal-
kootyötä, mutta myös puo-
lueen odotetaan panostavan 
kuntavaalityöhön enemmän 
kuin mitä tähän asti on saa-
tu tietoon. Napeilla pelaa-
misen aika on ohi.

Kokouksessa tuli esil-
le monta mielenkiintoista 
asiaa. Lauri Sainmaa Yli-
torniolta esitti, että Perus-
suomalaisilla pitäisi olla 
myös saamenkielinen esite 
saamelaisalueelle. Allekir-
joittaneen mielestä myös 
ruotsinkieliselle esitteelle 
olisi käyttöä. Kokousedus-
tajat toivoivat tiedotukseen 
toimivuutta ja avoimuutta 
joka tasolla. Jäsentiedotetta 
esitettiin lisäämään edellä 
mainittuja asioita. Se voisi 
olla luettavissa sekä netissä 
että lehdessä.

Sekä Rovaniemen osas-
ton, että Lapin piirin koko-
ukset olivat ilmeisesti hyvin 
mielenkiintoisia, sillä koko-
usedustajat jäivät vielä ko-
kousten päätyttyä keskus-
telemaan vapaamuotoisem-
min. Puolueen edustuksen 
puuttuminen hiukan har-
mitti kokousväkeä, mutta 
muutoin osallistujat tekivät 
hyvillä mielin kotiinlähtöä.

Liisa helin
rovaniemen Perus-
suomalaiset ry:n sihteeri, 
kuntavaaliehdokas

Perussuomalaisten superviikonloppu 
rovaniemellä
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Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800  

Perussuomalaiset rp:n tilinumero:
Nordea 218518-148703

 ■PeruSSuoMaLaiSeT rP:

Huom! Maksa jäsenmaksu
vasta laskun saatuasi!

 ■PuoLueToiMiSTo

Puoluesihteeri:

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

Vastaava päätoimittaja:

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

Projektisihteeri, järjestö-
ja PRH-asiat

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

Toimittaja:

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

Jäsenrekisterivastaava:

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

Työmies:

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

Talouspäällikkö:

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

Toimistopäällikkö:

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

 ■ JärJeSTöSihTeeriT

 ■PeruSSuoMaLaiSeT  
 NuoreT

Puheenjohtaja:

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

Toiminnanjohtaja:

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

Pääsihteeri:

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

www.ps-nuoret.net

Toimistotyöntekijä

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

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

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

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

Vastuualueet piireittäin: 

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

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

 ■euroParLaMeNTTirYhMä

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

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

sampo.terho@europarl.europa.eu

avustajat Brysselissä:

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

Hanne Ristevirta
Puh. +32 47 6055 037

hanne.ristevirta@europarl.europa.eu

Kotimaan avustaja:

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

 ■PuoLuehaLLiTuS

eTeLä-POHJanmaa
Raimo Vistbacka
Pekkolantie 36, 62900 Alajärvi
Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POHJOIS-KaRJaLa
Osmo Kokko
Vakkosalmenkatu 8, 80200 Joensuu
Puh. (013)137 529, 0400-375 472,
osmo.kokko@kolumbus.fi 

POHJOIS-SaVO 
Pauli Ruotsalainen
Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224 
pauli@pauliruotsalainen.net 

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

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

VaRSInaIS-SuOmI 
Juhani Pilpola
Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050-380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

 ■PiirieN PuheeNJohTaJaT

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

www.perussuomalaiset.fi

muuT JäSeneT:

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

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

nurmo, mikko
Valkeakoski
Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

Pilpola, Juhani
Lieto
Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

Ruohonen-Lerner, Pirkko
Puh. (09) 432 3165
pirkko.ruohonen-lerner@eduskunta.fi

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

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

Väätäinen, Juha
Helsinki
Puh: 040 768 0974
juha.vaatainen@eduskunta.fi

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

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

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

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

Kunnallisvaalit 2012

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

• Ehdokashakemukset jätettävä 
viimeistään tiistaina 18.9.2012  
ennen klo 16

• Ehdokasasettelu vahvistetaan 
torstaina 27.9.2012

• Ennakkoäänestys kotimaassa 17.-
23.10.2012

• Vaalipäivä sunnuntai 28.10.2012
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 ■PeruSSuoMaLaiSTeN eduSKuNTarYhMä

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pirkko Ruohonen-Lerner
(eduskuntaryhmän pj.)

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

muuT KanSaneduSTaJaT:

Lindström, Jari
(eduskuntaryhmän 2. vpj.)

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

Kettunen, Pentti
(eduskuntaryhmän 1. vpj.)

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

eduskuntaryhmä:

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

Puoluetoimisto:

Mannerheimintie 40 B 56 
00100 Helsinki
Puh. 0207 430 800

www.perussuomalaiset.fi

 ■PeruSSuoMaLaiSeT rP:

Perustettu: 1995

 ■PeruSSuoMaLaiSeT NaiSeT rY:N haLLiTuS

 ■PeruSSuoMaLaiSTeN rYhMäKaNSLia

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

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

Jaana Sankilampi 
Kajaani
puh. 040-513 5038
jaana.sankilampi@wippies.fi
Aluesihteeri

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

Sari marttinen
Rovaniemi
Puh. 0400 791 560
postit.sarille@gmail.com

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

Outi Virtanen
Pertunmaa
Puh. 040 673 7523
outi.virtanen
@perussuomalaiset.fi
Aluesihteeri

Vaili Jämsä-uusitalo 
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

Laura Huhtasaari
Pori
laura@huhtasaari.com

Heleena Pekkala 
Ylöjärvi
puh. 040-704 4059

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

1. varapuheenjohtaja

Vaili Jämsä-uusitalo
Oulu
Puh. 040-777 8478
vailikjamsa@suomi24.fi

2. varapuheenjohtaja

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

3. varapuheenjohtaja

Heleena Pekkala
Ylöjärvi
puh. 040 704 4059

Puheenjohtaja

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

Taloudenhoitaja

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

Sihteeri

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

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

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

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

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

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

Perussuomalaiset naiset ry:n hallituksen jäsenet:                       

www.peruss-naiset.fi

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

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

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

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

eduskuntaryhmä:
Puh. (09) 4321*, fax (09)-432 3274
(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmä-
kanslioiden kanssa)
perussuomalaiset@eduskunta.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

Mielipiteitä voi lähettää sähköpostitse osoit-
teeseen toimitus@peruss.fi. Kirjoitusten pi-
tuus maksimissaan 1500 merkkiä. Kaikkien 
kirjoitusten mukana on oltava kirjoittajan 
yhteystiedot. Ilman yhteystietoja tulleita kir-
joituksia ei julkaista. Toimitus voi otsikoida 
ja tiivistää juttuja.

Istuin Kuopion yliopiston 
luentosalissa 13.3.2012 
useita tunteja kuuntelemas-
sa puheenvuoroja kuntauu-
distuksesta. Tämä tilaisuus 
muutti omaa käsitystäni 
Kuopion kuntaliitoksista.

Aiemmin minulla oli 
sellainen käsitys, että lii-
tokset syntyvät helposti, 
kun monet kunnat haluavat 
tulla Kuopion syliin. Viime 
vuonna Karttula liittyi Kuo-
pioon, tänä vuonna tehdään 
valtuustossa päätös Nilsiän 
ja Kuopion liitoksesta. 
Maaningan kanssa ovat 
neuvottelut käynnissä.

Yliopiston tilaisuudessa 
kuntien edustajien puheen-
vuorot avarsivat omaa nä-
kökulmaani. Ministeriön-
kin suunnitelmat menivät 
sekaisin, osa niistä Pohjois-
Savon kunnat, jotka oli pa-
perilla merkitty Kuopion 
liitokseen, eivät halua ollen-
kaan liittyä Kuopioon, osal-
la kunnista ei ole liitoksesta 
vielä mitään ajatusta. Vain 
muutama kunta oli valmis 
liittymään Kuopioon. Mo-
net puhujat pitivät ministe-
riön aikataulua liian kireä-
nä. Tarvitaan aikaa asioiden 
pohtimiseen.

Kuopio olisi valmis vas-
taanottamaan uusia kuntia, 
mutta osa kunnista haluaa 
säilyttää oman päätösval-
tansa, erityisesti Siilinjärvi. 
Kuopion on turha enää ko-

sia Siilinjärveä, koska siellä 
asiat ovat hyvin, eikä tarvet-
ta liitokseen ole.

Huoli peruspalvelujen 
huononemisesta oli monien 
Pohjois-Savon laitakuntien 
liittymisen esteenä. Matkat 
palvelujen luokse ovat liian 
pitkiä, jos palvelut karkaa-
vat keskustaan. Maaseutu 
autioituu ja kuihtuu. Lähi-
palvelut on oltava joka alu-
eella, korostivat puhujat.

Kuntauudistuksen kuu-
lemistilaisuuden pohjalta 
voin tehdä sen johtopää-
töksen, että Pohjois-Savon 
liitokset eivät koskaan 
tulevaisuudessa toteudu 
ministeriön suunnitelman 
mukaan. Noissa suunni-
telmissa on pakonomainen 
tunnelma. Minun mieles-
täni kuntaliitoksia ei saa 
tehdä pakolla, ei Kuopion 
eikä ministeriön taholta. 

Mielestäni yhteistyö kun-
tien välillä on paras vaih-
toehto. Yhteistyötä onkin 
jo Kuopion ja Pohjois-
Savon kuntien välillä. Jos 
tästä yhteistyöstä syntyy 
luonnostaan liitoksia, niin 
se voi olla hyvä asia. On 
myös otettava huomioon 
kuntalaisten mielipiteet, ja 
asiasta olisi järjestettävä 
kansanäänestys.

Mainitsin 26.3.12 val-
tuuston kokouksessa, että 
yksi suuri este Kuopion kun-
taliitoksien syntymiselle voi 
olla se, että peruspalveluja 
aletaan karsia heti liitoksen 
jälkeen. Karttulassa asuk-
kaat ovat taistelleet koulu-
jen säilyttämisen puolesta. 
Syvänniemen koulun tais-
telu päättyi viime vuonna 
kyläläisten voittoon. Kart-
tulan lukion säilyttämisestä 
taistellaan parhaillaan. Täl-
laiset palvelujen karsimiset 
antavat liittoa harkitseville 
kunnille huonoa palautetta 
Kuopion kuntaliitosaluei-
den hoitamisesta. Mainitsin 
valtuuston kokouksessa, et-
tä tällaiset puutteet on heti 
korjattava ja peruspalvelut 
on säilytettävä joka alueella.

Kaija Räsänen
Kaupunginvaltuutettu
Teologian maisteri
Filosofian kandidaatti
opettaja
Kuopio

Kuopion kuntaliitoksille tarvitaan aikaa rohkaisu tavoitteelliseen 
vaalityöhön 
Perussuomalaiset ovat viime aikoina saaneet riittäväs-
ti julkisuutta lehdistössä sekä televisiossa. Tämä julki-
suus ei kuitenkaan ole ollut pelkästään hyvää, pikem-
min päinvastoin. Kuinkahan paljon siinä lopulta on 
ollut myönteistä? Aika vähän ainakin minun mielestä. 
Se kuinka paljon tällä julkisuudella on ollut vaikutusta 
laskeviin kannatuslukuihin, jää vain arvailujen varaan. 

Tänä päivänä olemme tilanteessa, jossa lähdemme 
rakentamaan julkisuuskuvaamme "jytkyvaalien" jäl-
keisellä myönteisyydellä. Kunnallisvaaleissa meillä on 
paljon voitettavaa. Me olemme vielä paljon velkaa niille 
ihmisille, jotka äänestivät perussuomalaisia eduskunta-
vaaleissa. Tekemällä työtä yhtenä rintamana, yhteisen 
asian puolesta, me pystymme tuon velan maksamaan. 
Tätä me haluamme ja tätä meiltä vaaditaan. 

Meillä tulee olla riittävän kovat tavoitteet kunnallis-
vaaleissa. Tällä hetkellä Perussuomalaisilla ei ole montaa 
valtuuston tai hallituksen puheenjohtajuutta kunnissa. 
Hyvä tavoite mielestäni olisi vähintään kymmenen saa-
vutettua puheenjohtajuutta seuraavien kunnallisvaalien 
jälkeen. Se edellyttää kuitenkin ensimmäistä tai toista 
sijaa kunnanvaltuutettujen määrässä. 

Hyvät puoluesiskot ja -veljet, tämä tavoite on täysin 
realistinen, eikä siitä ole mitään syytä tinkiä. Tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää yhteistä ja voimakasta tahtoa 
viedä asiaamme yhdessä eteenpäin, ilman minkäänlaisia 
säröjä tai irtiottoja. Ollaan yhdessä kansan luottamuk-
sen arvoisia!

Timo Tukia 
Pirkanmaan piirin 1 vpj. 
Vilppula 

Toimeentulotuki on sosiaa-
lihuoltoon kuuluva viime-
sijainen taloudellinen tuki, 
jonka tarkoituksena on 
turvata henkilön ja perheen 
toimeentulo ja edistää itse-
näistä selviytymistä.

Perustoimeentulotu-
kea myönnettäessä otetaan 
huomioon perusosalla ka-
tettavat menot sekä muut 
perusmenot. Perusosalla ka-
tettaviin menoihin kuuluvat 
ravinto-, vaate- ja vähäiset 
terveydenhuoltomenot sekä 
henkilökohtaisesta ja kodin 
puhtaudesta, paikallislii-
kenteen käytöstä, sanoma-
lehden tilauksesta, televisio-
luvasta, puhelimen käytöstä 
ja harrastus- ja virkistystoi-
minnasta aiheutuvat menot 
sekä vastaavat muut henki-
lön ja perheen jokapäiväi-
seen toimeentuloon kuu-
luvat menot. Perusosalla 
katettavien menojen lisäksi 
muina perusmenoina ote-
taan tarpeellisen suuruisina 
huomioon asumistukilaissa 

tarkoitetut asumismenot, 
taloussähköstä aiheutuvat 
menot, kotivakuutusmaksu 
sekä vähäistä suuremmat 
terveydenhuoltomenot. 

Perusosaa olisi 
korotettava

Tältä osin toimeentulolaki 
ei ole ajan tasalla. Perusosaa 
olisi korotettava olennaises-
ti tai perusosaan laskettavia 
menoeriä olisi vähennettä-
vä. Nämä menoerät (mm. 
paikallislehden tilausmak-
su, televisiolupamaksu, in-
ternet -yhteys, paikallislii-
kenteen maksu ja kohtuul-
liset puhelinmaksut) olisi 
huomioitava perusosalla 
katettavien menojen lisäksi 
täydentävänä toimentulo-
tukena tai perusosan ko-
rotuksena. On tapauksia, 
joissa vesi- ja sähkömaksu 
huomioidaan kuluksi, mut-
ta pesutupamaksua ei.

Täydentävää toimeen-
tulotukea myönnettäessä 

otetaan huomioon tarpeel-
lisen suuruisina erityisme-
not, joita ovat: lasten päi-
vähoitomenot, muut kuin 
asumistukilaissa tarkoitetut 
asumisesta aiheutuvat me-
not sekä henkilön tai per-
heen erityisistä tarpeista 
tai olosuhteista johtuvat, 
toimeentulon turvaamiseksi 
tai itsenäisen suoriutumisen 
edistämiseksi tarpeelliseksi 
harkitut menot.

Kunta myöntää päättä-
miensä perusteiden mukaan 
ehkäisevää toimeentulotu-
kea. Ehkäisevän toimeen-
tulotuen tarkoituksena on 
edistää henkilön ja perheen 
sosiaalista turvallisuutta ja 
omatoimista suoriutumista 
sekä vähentää syrjäytymis-
tä ja pitkäaikaista riippu-
vuutta toimeentulotuesta. 
Ehkäisevän toimeentulotu-
en osalta lain sanamuoto 
on varsin ympäripyöreä ja 
jättää kunnan sosiaalilauta-
kunnalle varsin suuren, jopa 
liian suuren harkintavallan 

toimeentulotukiohjeita laa-
dittaessa. Tämä tarkoittaa, 
että saattaa riippua täysin 
kotikunnasta, millä perus-
teilla ehkäisevää toimeentu-
lotukea myönnetään.

On merkittävä ns. hy-
vinvointivaltion epäkohta, 
että kaikkein heikoimmas-
sa taloudellisessa asemassa 
olevien suhteellista asemaa 
on heikennetty jatkuvasti 
viimeisen parinkymmenen 
vuoden ajan. Kansaneläk-
keen ns. tasokorotus (ta-
kuueläke) aiheutti sen, että 
kun toisaalta eläketulot 
nousivat, niin samanaikai-
sesti toimeentulotuki piene-
ni vastaavalla määrällä eli 
kansaneläkkeen tasokoro-
tuksesta hyötyivät lähinnä 
keskituloiset. Lisäksi olisi 
harkittava, että normaalin 
toimeentulotuen myöntä-
minen siirrettäisiin Kelalle.

Jussi Y. Hyry
YTM
Kajaani

Toimeentulolakia on uudistettava

Kultapossukerho ajaa 
omaa etuaan
Vuorineuvosten ja toimitusjohtajien, siis isojen yritysten 
johdon, on otettava vastuuta Suomen tulevaisuudesta.

On järkyttävää, kuinka talouseliitti lähtee siitä, että 
heillä on koko ajan oikeus kasvattaa omia etuisuuksi-
aan. Se onnistuu siksi, että samat henkilöt istuvat ristiin 
useiden yrityksien hallituksissa ja yrityksien sisälle on 
pesiytynyt hyvä veli -järjestelmä.

Toteutuuko yhdessäkään valtion omistamissa yh-
tiöissä omistajavastuu ja kontrolli edes kohtuullisesti? 
Fortum, Finnair, VR ja niin edelleen.

Johtoporsaat lähtevät itse eläkkeelle jo 60 vuoden 
iässä, mutta samalla he vaativat yleisen eläkeiän nostoa 
68 vuoteen. Samaan aikaan moni 40-vuotias työikäinen 
voi vain haaveilla vakituisesta työpaikasta.

Johtoporsaat vaativat, että nuorten jo nyt matalaa 
palkkaa alennettaisiin entisestään. Samalla johtajien palk-
koja, palkkioita ja muita etuisuuksia vain kasvatetaan.

Pienituloisiin kohdistuvia veroja nostetaan huimasti 
samaan aikaan, kun johtoporsaat nostavat itselleen yhä 
suurempia palkkioita. On päivänselvää, että kaikkien 
on kannettava vastuunsa, myös vauraiden yritysten ja 
hyvätuloisten.

Milloin tulee moraalinen raja vastaan?

Juhani Keinänen
kaupunginvaltuutettu Torniosta



Suomalainen28 No: 7 • Toukokuu 2012www.perussuomalaiset.fi • peruss@perussuomalaiset.fi

POSTI-
MAKSU

MAKSETTU

Sukunimi Etunimet

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka

Sotu Kotikunta Ammatti/toimi/koulutus

Puhelin

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

Jäsenhankkija

____/____ 2012   Jäseneksi haluavan allekirjoitus_____________________________________

Sähköposti Kansalaisuus

PerusSuomalainen

Tunnus: 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

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

Tehdä osoitteenmuutoksen tms. _____________________________________________________

vanha osoite: ____________________________________________________________________

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

 ■ LYhYeT

Lähetä mielipiteesi tekstiviestillä, muistathan

allekirjoittaa viestisi (max. 160 merkkiä).

Viestit numeroon 040 749 9362.

Viestin hinta operaattorin mukaan.

Kreikan agitaattorit eivät opi että ei kannettu vesi 
kaivossa pysy. Ja nyt nämä hölmöläishommat on-
kin salaisia eli kansaa kusetetaan taas!
P. Tolvanen, Sysmä

Muistan vielä kuinka erityisesti Suomessa nauret-
tiin Italian Silvio Berlusconin tavalle olla välittä-
mättä tuomioistuimen tuomioista ja vaikka tarvit-
taessa muuttaa lakia oman asemansa säilyttämi-
seksi. Nyt kun kykypuolue Kokoomus tekee oman 
berlusconinsa Ilkka Kanervansa kanssa samaa, 
pitävät kaikki sitä ihan vaan maan tapana. Niin-
pä, harva on profeetta omalla maallaan – mutta 
ei myöskään pelle – ei ainakaan Kokoomuksessa.
Kim Lindblom, Helsinki

Perussuomalaisten tämän 
vuoden päätavoite on voit-
taa kunnallisvaalit ja nos-
taa puolue maakunnissa 
samaan kokoluokkaan kuin 
missä eduskuntaryhmä on 
eduskunnassa. Minimita-
voite on kaksinkertaistaa 
kannatus viime vaaleista ja 
saavuttaa 1000 valtuusto-
paikan raja.

Perussuomalaiset haas-
tavat uskottavasti paikal-
liset hyvä veli -verkostot. 
Murramme vanhojen puo-
lueiden vuosikymmeniä 
kestäneen ylivallan. Läh-
demme vaaleihin laittamaan 
Kunnat Kuntoon ja Puolus-
tamaan Palveluita. On sat-
sattava hyviin, luotettaviin 
paikallisiin ehdokkaisiin. 
Näissä vaaleissa saadaan 
esiin Perussuomalaisten 
syvyys ja juurtuminen suo-
malaiseen puoluekenttään. 
Vanhat puolueet eivät katso 
tumput suorana Perussuo-
malaisten rynnistystä, vaan 
tulossa on tiukat ja mielen-
kiintoiset vaalit, joilla on 
myös yleispoliittista merki-
tystä.

Perussuomalaiset 
käyvät korruption 
kimppuun

Perussuomalaiset ajavat 
eduskunnassa vielä tänä 
keväänä rikoslakimuutosta, 
jolla kriminalisoidaan vai-

kutusvallan kauppaaminen. 
Korruptiota on juurittava 
sekä politiikan että talou-
den puolelta. Kunnallinen 
kaavoitus, maankäyttö ja 

palveluiden kilpailutta-
minen ovat alueita, joissa 
korruptio pesii. Tällä het-
kellä Keskusrikospoliisilla 
on vain yksi henkilö, jolla 

on korruption tutkintaan 
kokopäiväisesti resurssit. 
Perussuomalaiset vaativat 
poliisien määrärahojen ko-
rottamista, sisäisen turval-

Kunnat kuntoon
- Perussuomalaiset palvelujen puolesta

lisuuden takaamista ja sekä 
Keskusrikospoliisin että 
Liikkuvan poliisin säilyttä-
mistä omina yksikköinään.

Satsaukset työhön 
ja yrittämiseen 
tukipakettien sijasta

Suomi on menettänyt pa-
rissakymmenessä vuodessa 
150 000 teollista työpaik-
kaa. Kansakuntamme tu-
levaisuus, hyvinvoinnin 
turvaaminen ja itsenäinen 
päätäntävalta edellyttävät 
vankkaa taloudellista ja 

työhön perustuvaa pohjaa. 
Meillä ei ole varaa siihen 
luuloon, että pistetään kol-
mekymmentä prosenttia ih-
misistä kansalaispalkalle ja 
odotetaan, että kyllä Saksa 
maksaa!

Perussuomalaiset jatka-
vat johdonmukaisesti oi-
keaksi osoittautunutta EU-
tukipakettien vastustamis-
ta. Tukipaketit eivät toimi 
kuin väliaikaisesti, samoin 
kuin setelien painaminen. 
Pienen ajan päästä edessä 
on taas uusi paketti. On 

meneteltävä Islannin mallin 
mukaisesti. Kovan luokan 
velkajärjestely on ainoa tie 
pelastukseen. Kun tämä 
Islannissa tehtiin, oli par-
ku kova. Tulokset puhuvat 
puolestaan. Hallituksen lin-
ja ei ole vastuun kantamista 
vaan vastuiden kantamista.

Perussuomalaiset ovat 
olleet EU-kritiikissään oi-
keassa. Vanhat puolueet, 
pankki- ja euroeliitti sekä 
heitä myötäilevä valta-
media ovat kauhuissaan 
oman eurokommunisminsa 
kanssa. Perussuomalaisiin 

kohdistuva kritiikki myös 
Euroopassa, jossa olemme 
Suomen tunnetuin puolue, 
johtuu suurelta osalta juuri 
EU-politiikastamme. Perus-
suomalaisten menestys on 
mallitapaus, jota euroeliit-
tiin sitoutuneen maat eivät 
halua omalle tontilleen.

Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Timo Soini 
lauantaina 21.4.2012 
Perussuomalaisten 
puoluevaltuuston 
kokouksessa helsingissä

”Minimitavoite on kaksinkertaistaa 
kannatus viime vaaleista ja saavuttaa 
1000 valtuustopaikan raja.”

Kuva: harri Lindell
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Kansanedustaja Pentti Oi-
nonen ja kansanedustajan 
avustaja Maria Landen 
vierailivat 16.4.2012 Kei-
teleen ja Pielaveden alueen 
yrityksissä sekä kansalais-
tapaamisissa. Vierailu to-
teutui yhteistyössä kuntien 
PS-paikallisyhdistysten, yri-
tysten sekä kuntien johdon 
kanssa.

Päivä alkoi yritysvierai-
lulla Keitele Group Oy:ön. 
Yhtiön toimitusjohtaja, 
teollisuusneuvos Ilkka Ky-
lävainio vastaanotti vieras-
joukon, johon liittyi myös 
Keiteleen kunnanjohtaja 
Eero Ryhänen. Sahan sa-
longissa vieraat saivat rau-
taisannoksen tämän päivän 
saha- ja puutuoteteollisuu-
den tilanteesta.

Puutuoteteollisuuden 
tulevaisuuden Kylävainio 
näki loistavana. Edellytyk-
set pärjätä ovat olemassa. 
Konsernin perustoiminto-
jen sijainti on keskeisellä 
paikalla, metsä-Suomen 
keskellä hyvien kulkuyhte-
yksien äärellä. Valtiovallan 
viimeaikaiset toimet ovat 
toki jättäneet paljon paran-
nettavaakin; energiaverojen 
korotus (sähkö- ja poltto-
aine), pääomatuloveron 
korotukset sekä sähkönsiir-
tomaksujen korotus ovat 
nostaneet kustannuksia 
miljoonan euron vuositah-
dilla. Valtiovallan olisikin 
korjattava Suomen saha-
teollisuuden kilpailukyky 
kilpailijamaiden (Ruotsin, 
Saksan ja Itävallan) tasolle 
eikä rapautettava sitä omil-

la toimillaan viime vuosien 
tapaan. Suomen sahateolli-
suus on menettänyt markki-
noita kilpailijoilleen miljar-
dien eurojen arvosta viime 
vuosina.

Keiteleen keskeinen 
sijainti on myös saatava 
realisoitumaan tiestön pe-
ruskunnosta huolehtimalla. 
Tästä asiasta kantoi huolta 
myös kunnanjohtaja Eero 
Ryhänen. Keiteleen kunnan 
teollisuuden myötä kun-
nassa on lukuisia raskaan 
ajoneuvokaluston liiken-
nöitsijöitä. Kaiken tieliiken-
nöinnin yhteinen intressi on 
peruskunnoltaan ja ylläpi-
doltaan parhaalla tavalla 
hoidettu tiestö.

Sahavierailun lopuksi 
tutustuttiin sahalaitoksen 
toimintaan teollisuusneuvos 
Kylävainion johdolla.

Kuntalaistapaaminen 
Keiteleellä järjestyi lounas-
kahvila Veljestupa Tiinassa.

Vierailupäivän antia

Pielavedelle siirtymisen jäl-
keen ensimmäisenä vierailu-
kohteena oli Pasielektro Oy. 
Vierailijat, joihin kunnan 
edustajaksi liittyi vs. hallin-
tojohtaja Tuija Valta, otti 
vastaan toimitusjohtaja Pa-
si Poikonen. Pasielektro Oy 
on konesähköjärjestelmien 
kokonaisratkaisuja valmis-
tava 16 henkilöä työllistävä 
perheyhtiöpohjainen yritys. 

Seuraava vierailukohde 
Pielavedellä oli Pielamet Oy. 
Vierailijat otti vastaan toi-
mitusjohtaja Pertti Lippo-

nen. Pielamet Oy on metal-
lialan yritys, joka työllistää 
15 henkilöä Pielavedellä. 
Yrityksen tuotevalikoimaan 
kuuluvat mm. erilaiset suo-
datinratkaisut teollisuuden 
ja kaivannaisalan tarpeisiin.

Viimeinen vierailukoh-
de Pielavedellä oli Monitai-
toset ry, jonka toiminnasta 
vierailijoille kertoi toimin-
nanjohtaja Kati Huovila. 

Monitaitoset ry on kolman-
nen sektorin toimija, joka 
toiminnallaan pyrkii autta-
maan mm. syrjäytymisvaa-
rassa olevia henkilöitä.

Monitaitoset ry:n tilois-
sa pidetyssä kahvitilaisuu-
dessa pidettiin myös Piela-
veden kuntalaistapaaminen.

Vierailupäivän anti oli 
kiinnostava monipuolisten 
yrityskohteiden ansiosta. 

Niin kokoluokaltaan kuin 
toimialaltaankin hyvin 
erilaisten yritysten huolet 
olivat yllättävän samankal-
taisia. Päällimmäisenä oli 
erityisaloilla vaadittavien 
osaajien löytäminen ja työl-
listäminen. Varsinkin metal-
lialaa sivuavissa työpaikois-
sa oppisopimuskoulutusta 
pidettiin hyvänä keinona 
omaksua pätevyys alalle.

Kuntien merkitys 
keskeinen

Kuntien aktiivisuutta var-
sinkin toimintansa alkuvai-
heessa olevissa yrityksissä 
pidettiin tärkeänä. Pielave-
den vs. hallintojohtaja Tuija 
Valta saikin kiitosta ennen 
kaikkea toimistaan Ylä-Sa-
von seutukunnan kehittä-
misyhdistyksen, Ylä-Savon 
Veturi ry:n, tiimoilta.

Perus-Pena Keiteleellä ja Pielavedellä

Toimitusjohtaja Pertti Lipponen näyttää havainnekuvaa Pentti oinoselle. Muut kuvassa (vas.) Maria Landen, Tuomo 
Karhunen ja Tuija Valta.

Eurojärjestelmä luotiin 
viallisena. Sen myöntävät 
tätä nykyä yhtä lailla eu-
ron innokkaimmat kan-

 ■SaMPo TaKoo BrYSSeLiSSä

euroopan roskapankki ei pelasta euroa

Sampo Terho
europarlamentaarikko

nattajat kuin kriitikotkin. 
Näkemyserot alkavat siitä, 
mikä järjestelmän perusta-
vanlaatuinen vika tarkkaan 
ottaen on. EU-liittovaltion 
kannattajat ehdottavat sen 
olleen sääntelyn ja yhtenäi-
syyden puute.

Sääntely kuitenkin oli 
eurojärjestelmässä mukana 
alusta saakka Kasvu- ja va-
kaussopimuksen muodossa. 
Se mikä sen sijaan puuttui, 
oli mahdollisuus erota tai 
erottaa eurojärjestelmästä, 
mikäli tämä osoittautuisi 
tarpeelliseksi. Nimenomaan 
tämä jälkimmäinen puute 
on eurokriisin aikana osoit-
tautunut kohtalokkaaksi.

Juuri eroamisen ja erot-
tamisen mahdollistavien py-
kälien puuttuminen osoit-
taa senkin, että eurohan-
ke alusta saakka on ollut 
ennen kaikkea poliittinen 

ja vain toissijaisesti talou-
dellinen projekti. Virallisen 
totuuden mukaan euroalue 
on ”ikuinen ja jakamaton”. 
Jos eurojäsenyys edellyttäisi 
taloudellista hyötyä, ei täl-
laisia ehdottomia julistuksia 
tietenkään voitaisi antaa. 
Mutta poliittisena periaat-
teena on ”kerran jäsen, aina 
jäsen”, oli eurojäsenyydestä 
itselle tai muille sitten hyö-
tyä tai haittaa.

Periaatteet päälaellaan

Euron taustalla oleviin po-
liittisiin motiiveihin viittaa 
sekin, että eurokriisiin on 
vastattu nimenomaan en-
tistä suuremmalla integraa-
tiolla ja liittovaltiosta unel-
moivien vaatimalla sään-
telyllä. Eurojärjestelmän 
alkuperäiset periaatteet on 
itse asiassa kriisin aikana 
käännetty päinvastaisiksi 

kuin ne euroon liittyessäm-
me olivat.

Alun perin sovittiin sel-
väsanaisesti, ettei yksikään 
eurovaltio ota toisen jäsen-
maan velkoja vastattavak-
seen. Pian ollaan vakinais-
tamassa juuri päinvastaista 
menettelyä, kun euroalu-
eella alkaa kesällä toimia 
pysyvä roskapankki, johon 
euromaiden ongelmaluotot 
vastaisuudessa siirretään.

Euroalueella onkin krii-
sin varjolla jo parin vuo-
den ajan toiminut tällainen 
väliaikainen roskapankki. 
Mutta koska EU-politiikka 
on kiertoilmaisujen politiik-
kaa, ei näitä roskapankkeja 
sanota ikävästi roskapan-
keiksi, vaan vakausme-
kanismeiksi. Väliaikaista 
roskapankkia kutsuttiin 
Euroopan rahoitusvakaus-
välineeksi (ERVV), ja nyt 
toimintansa aloittavaa py-

syvää Euroopan vakausme-
kanismiksi (EVM).

Roskapankit tulivat suo-
malaisille tutuiksi 90-luvun 
laman aikana, kun Suomi 
taisteli oman pankkikrii-
sinsä kanssa. Roskapan-
kin perusajatus on toimia 
omaisuudenhoitoyhtiönä, 
joka ostaa yksityisten lii-
kepankkien ongelmaluotot, 
jotta ne saavat puhdistettua 
roskalainat taseestaan.

Veronmaksajat 
takaavat 
ongelmalainat
Vakausmekanismien pe-
lastusprosessi ei ole yhtä 
suoraviivainen kuin ros-
kapankeilla yleensä, koska 
muodollisesti vakausmeka-
nismit pelastavat euron jä-
senmaita, mutta lopputulos 
on käytännössä sama. Kun 
kriisimaat eivät enää pys-

ty markkinoilta saamaan 
järjelliseen hintaan uusia 
lainoja, ne eivät myöskään 
pysty maksamaan edel-
lisiä lainojaan vanhoille 
velkojilleen. Näin katkeaa 
jatkuvasti käynnissä oleva 
prosessi, jossa erääntyviä 
lainoja korvataan uusilla. 
Tällöin kriisimaa ajautuu 
konkurssiin ja velkojat jää-
vät ilman saataviaan.

Tämän estämiseksi va-
kausmekanismit ottavat 
tarvittavat lainat ja antavat 
ne edelleen kohtuuhintaan 
kriisimaalle, jolloin aiem-
min liikepankeilla olleet 
lainat siirtyvät vakausme-
kanismille. Käytännössä siis 
liikepankkien ongelmalai-
nat siirretään roskapankil-
le, joka on veronmaksajien 
takaama. Itse euromaa ei 
tässä pankkien pelastusope-
raatiossa saa muuta kuin 
lainansa uusittua, ellei li-
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 ■ JärJeSTöSihTeeriN PaLSTa

Riikka Slunga-Poutsalo
järjestösihteeri
Perussuomalaiset

 ■eriäVä MieLiPide

Hesarin toimittaja soitti 
minulle ja kertoi tekevän-
sä juttua kunnallisvaa-
leista ja pienpuolueiden 
osallistumisesta vaalei-
hin. Ennen kuin ennätin 
kysyä, miksi hän sitten 
minulle soitti, toimittaja 
puhkesi vuolaaseen ker-
rontaan. Hän oli soit-
tanut läpi Uudenmaan 
pienpuolueita ja sitou-
tumattomia ryhmiä ky-
sellen heidän suunnitel-
mistaan ensi syksyn kun-
nallisvaaleihin. Jokainen 
oli sanonut hänelle, että 
heidän osallistumisensa 
ylipäänsä koko vaaleihin 
riippuu Perussuomalai-
sista. Niinpä hänen oli 
soitettava meille ja kysyt-
tävä, että mitä ihmettä, 
mitä PS oikein aikoo?

No, mehän aiomme 
tuplata valtuustopaikat. 

Helppoa se ei tule olemaan. 
Tämä tarkoittaa monelle 
muulle ryhmälle vallasta 
luopumista ja paikkojen 
menetystä. Tämä tulee nä-
kymään raakana ja rajuna 
vaalikamppailuna.

Meidän täytyy tiivistää 
omia rivejämme ja ottaa 
muskettisoturien motto 
omaksemme; kaikki yhden 
ja yksi kaikkien puolesta. 
Meidän tulee pitää omiem-
me puolia, jotta kukaan 
ei jää yksin vaan yhdessä 
pääsemme pitkälle. On ai-
ka muuttaa päätöksenteko 
kunnissa perussuomalai-
semmaksi.

Hyvällä ehdokasasette-
lulla voitamme nämä vaalit. 
Neljän kuukauden kuluttua 
on listojen jättöpäivä, 18.9. 
Vielä on siis aikaa etsiä 
myös lisää naisia ehdokas-
listoille.

On tärkeä avata yh-
distykselle oma pankkiti-
li. Neuvoja siitä miten se 
tehdään saat alueesi järjes-
tösihteeriltä. Yhdistysten 
taloudenhoidosta ja velvoit-
teista on tulossa myös kou-
lutusta. Olethan kuulolla!

Kaikki yhden ja
yksi kaikkien puolesta

Perussuomalaiset eivät 
hyväksy huomattavaa 
julkista arvostelua nos-
tanutta hallituksen esi-
tystä (HE9/2012), jonka 
sisällössä ja valmistelus-
sa on tullut esiin hälyttä-
viä puutteita. Tekniseltä 
pikkuseikalta vaikuttava 
esitys vaarantaa mil-
joonien suomalaisten 
eläkevarat ja kohtelee 
epäoikeudenmukaisesti 
pientyönantajia.

Hallituksen esitys loi-
si eläkelaitosten sijoitus-
riskejä varten uuden pus-
kurin, johon liitettäisiin 
ns. tasoitusmäärä. Näin 
ei tosiasiassa vähennet-
täisi riskejä, vaan nimel-
lisen muutoksen turvin 
vaarannettaisiin miljardi-
en rahat, jotka on kerätty 
toista tarkoitusta varten.

Tasoitusmäärä on 
vakuutusyhtiön varaus, 
joka on tarkoitettu va-
kuutusriskien kattami-
seen. Perussuomalaiset 
muistuttavat, että sitä ei 
ole lupa käyttää muiden 
riskien kattamiseen. Lain 
mukaan tasoitusmäärä 
on osa vakuutusteknistä 
vastuuvelkaa, siis velkaa 
vakuutetuille.

Useat tahot ovat vii-
me vuosina huomautta-

neet, että tasoitusmäärää 
on kertynyt työeläkeyhti-
öihin liikaa perittyinä va-
kuutusmaksuina lähinnä 
pientyönantajilta. Liikaa 
kerätyt varat tulisi palaut-
taa maksajille. Hallituksen 
esitys väittää, että näin olisi 
jo tehty, mutta asiantuntijat 
ovat toista mieltä. Esityk-
sessä todetaan paradoksaa-
lisesti, että tasoitusmäärän 
suuruus selvitetään vasta 
hallituksen esityksen hyväk-
symisen jälkeen. Perussuo-
malaiset eivät voi hyväksyä 
tällaista menettelyä.

Perussuomalaiset arvele-
vat, että työeläkeyhtiöt ha-
luavat pitää tasoitusmäärän 
liian korkealla tasolla, jotta 
se voitaisiin vaivihkaa muut-
taa sijoitustoiminnan pusku-
riksi. Tällöin epäonnistunut 
sijoitustoiminta katetaan 
pientyönantajille kuuluvasta 
tasoitusmäärästä.

Perussuomalaiset pitävät 
hyvin ongelmallisena sitä, et-
tä juuri työeläkeyhtiöt ovat 
merkittävässä määrin toi-
mineet hallituksen esityksen 
valmistelijoina, vaikka ne 
siitä etupäässä hyötyvät ja 
sitä myöhemmin soveltavat.

Lisäksi ehdotettu laki 
vahingoittaa työeläkelaitos-
ten kilpailuneutraliteettia. 
Eläkevakuutusyhtiöt keske-

nään sekä säätiöt ja kassat 
suhteessa yhtiöihin joutuvat 
kilpailullisesti eriarvoiseen 
asemaan. 

Lopuksi hallituksen esi-
tys heikentää merkittävästi 
nykyistä työeläkelaitosten 
katevalvontaa. Esityksessä 
samaan aikaan heikenne-
tään valvontaa ja koroste-
taan mahdollisuutta sijoi-
tusriskin kasvattamiseen. 
Riskin kasvattamista pe-
rustellaan paremmilla sijoi-
tustuotoilla, mutta on syytä 
muistaa, että riskin kasvat-
taminen tuo myös helposti 
tappioita. Lain mukaan työ-
eläkeyhtiön on sijoitettava 
varansa turvaavasti ja tuot-
tavasti. Hallituksen esityk-
sestä puuttuukin kokonaan 
turvaavuusnäkökulma.

Perussuomalaiset jätti-
vät perjantaina 4.5. eriävän 
mielipiteen eduskunnan 
talousvaliokunnan lausun-
toon. He myös ehdottivat 
nykyisen määräaikaislain 
jatkamista, sekä hallituksen 
esityksen uudelleen valmis-
telemista, niin että edellä 
luetellut puutteet korjataan.

Lisätietoja: 
Kaj Turunen 
050 512 0663
talousvaliokunta,
valiokuntavastaava (PS)

Miljoonien suomalaisten
eläkevarat vaarassa

Toisenlaisen näkökul-
man avasi Monitaitoset ry:n 
vierailu. Kolmannen sekto-
rin työ on arvokasta. Työ-
elämästä saattaa syrjäytyä 
työttömyyden tai vaikka lii-
kenneonnettomuuden koh-
datessa. Työllä, olipa työ 
millaista tahansa, on aina 
sosiaalinen ja kuntouttava 
puolensa. Työ pitää arjessa 
ja elämän syrjässä kiinni.

Kuntalaistapaamisissa 
kahvin äärellä, sanan ollessa 
vapaa, pääsi kansanedustaja 
Pentti Oinonen vastaamaan 
pohjoissavolaisen juurikan-
san välillä visaisiinkin kysy-
myksiin. Päivänpolttavista 
aiheista esillä olivat mm. 
petopolitiikka, kalastuslain-

säädäntö ja Suomen vastuut 
Etelä-Euroopan euromaiden 
kasvaviin ongelmiin. Palat-
tiinpa vielä menneeseen 
hallitusratkaisuunkin. Men-
neistä katsottiin kuitenkin 
nopeasti tulevaan. Kiinnos-
tuksesta päätellen Perussuo-
malaisille voi povata hyvää 
menestystä syksyn kunta-
vaaleissa sekä Keiteleellä 
että Pielavedellä.

Palaute, jonka yrityk-
siltä, kuntien virkahenki-
löstöltä sekä kuntalaisilta 
saimme vierailupäivästä, oli 
erittäin positiivinen. Kan-
sanedustajan jalkautuminen 
pitäjille on aina merkkita-
paus. Tapahtumat noteera-
taan paikallisesti. 

Tahdommekin kan-
nustaa lopuksi kaikkia 
Perussuomalaisia kansan-
edustajiamme vierailuille 
niin yrityksiin kuin erilai-
siin kuntalaistapahtumiin, 
kuuntelemaan työnanta-
jien, työntekijöiden sekä 
kuntien virkahenkilöstön 
ja kuntalaisten tuoreimmat 
kuulumiset.

ari Kaunisaho
puheenjohtaja,
Keiteleen 
Perussuomalaiset ry

Tuomo Karhunen 
puheenjohtaja,
Pielaveden
Perussuomalaiset ry

Teollisuusneuvos ilkka Kylävainio esittelee sahalaitosta, kansanedustaja Pentti oinonen, 
ari Kaunisaho ja Maria Landen kuuntelevat.

 ■SaMPo TaKoo BrYSSeLiSSä
säksi sitten toteuteta muita 
tästä prosessista riippumat-
tomia toimenpiteitä, kuten 
Kreikan toisen paketin yh-
teydessä.

Päätösvalta 
federalisteilla

Federalistit uskovat roska-
pankkien avulla voivansa 
pelastaa euron. Pitääkö tä-
mä paikkansa?

Eurokriisistä on vuosien 
mittaan alkanut hahmottua 
yksi johdonmukainen piirre. 
Liittovaltion kannattajilla 
on EU:sa edelleen keskeinen 
päätösvalta, ja kriisiä on 
jatkuvasti hoidettu heidän 
lääkkeillään: sääntelyllä, 
säästötoimenpiteillä, roska-
pankeilla, solidaarisuudella 
ja tietysti liittovaltion valtaa 
kasvattamalla.

Kuitenkin tähän men-
nessä kriisin jokaiselle vai-

heelle ominaista on ollut se, 
että vaikka federalistit ovat 
saaneet päättää mitä teh-
dään, lopulta on silti käynyt 
juuri niin kuin euron kriiti-
kot (Suomessa Perussuoma-
laiset) ovat sanoneet. Euro-
maiden kurittoman talou-
denpidon ja väärien tietojen 
antamisen piti olla mahdo-
tonta, mutta ei ollutkaan. 
Kreikan ja Portugalin en-
simmäisten kaatumisten piti 
olla mahdottomia, mutta ne 
tapahtuivat. Kreikan velka-
järjestelystä puhuminenkin 
oli federalistien mielestä 
rikollista vastuuttomuutta, 
mutta sekin toteutui, vaikka 
kovin myöhään ja omituisin 
ehdoin.

Parhaillaan horjuvan 
Espanjan velkojen haltuun-
otto saisi jo yksistään uuden 
vakausmekanismin natise-
maan liitoksissaan, Italian 
veloista puhumattakaan. 

Lisäksi muitakin mai-
ta saattaa vielä kaatua, 
muun muassa Kreikan 
poliittinen tilanne on tä-
tä kirjoittaessani erittäin 
epävakaa. Vakausmeka-
nismilla ei yksinkertaises-
ti ole riittävästi pääomaa. 
Rahoituksen valtava kas-
vattaminen veronmaksa-
jien varoilla ei sekään ole 
mahdollista; ei moraali-
sesti, eikä muutenkaan.

EVM-roskapankilla 
ei siis ole rahkeita jo hää-
möttäviin pelastusope-
raatioihin. Euron paras 
pelastumisen mahdolli-
suus on konkurssiin ajau-
tuneiden jäsenmaiden ero 
järjestelmästä, ainakin 
väliaikaisesti. Roska-
pankkien sijaan olisi luo-
tava eron mahdollistavat 
säännöt ja pohdittava 
organisaatiota, joka voisi 
tukea eroavia maita uu-
teen alkuun.


